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Knurów

Pilchowice

Fałszywki

Kasjerka banku mieszczącego się
przy ul. Wilsona ujawniła 7 kwietnia
dwa fałszywe banknoty o nominale
50 i 100 zł, którymi posługiwał
się jeden z klientów. Właściciela
fałszywek przesłuchała policja, a
postępowanie w sprawie prowadzi
KMP Gliwice.
Foto: Paweł Gradek
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Knurów. Nowy parking cieszy mieszkańców ul. Mieszka I

Dla klientów
i mieszkańców

4 marca miejsce pod budowę
parkingu przekazane zostało wykonawcy. Po dziurawym, prowizorycznym placu postojowym nie ma śladu.
Wszystko dzięki uporowi radnego
Szafarza i dobrej woli LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Parking jest ogólnodostępny, wiadomo, kto pierwszy ten lepszy.
Właściciel pubu „777” zarezerwował
dwa miejsca dla samochodów, które
przyjeżdżają z dostawą towaru.

Niebawem powstanie jedno miejsce
dla niepełnosprawnych pod ścianą
lokalu – dodaje radny.
Gmina planuje wykonać jeszcze
dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż
ulic: Dąbrowskiego i Mieszka I – na
wysokości pubu „777”. Realizacja
jest uzależniona od przekazania
miastu krótkiego odcinka od strony
Mieszka I, którego właścicielem jest
LWSM.

Katowice.
Edukacja dzieci

Knurów

/pg/

Wicewojewoda
Im wcześniej w szpitalu...
Regionalny Ośrodek
Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach
zaprasza pracowników
oświaty na konferencję
naukowo-szkoleniową
„Edukacja wczesnoszkolna
dzieci”

Konferencja odbędzie się 21
kwietnia (w godz. 9-14) w sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w
Katowicach. Jej program obejmuje
m.in. zmiany w ustawie o systemie
oświaty i założenia nowej reformy
programowej, spojrzenie przedstawicieli „świata nauki” na zmiany w
edukacji wczesnoszkolnej dzieci oraz
przykłady dobrej praktyki.
Konferencja przeznaczona jest
do przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących
przedszkola, szkół, poradni, dyrektorów i nauczycieli przedszkoli szkół
i placówek oraz rodziców dzieci,
szczególnie sześciolatków.
Szczegółowe informacje pod nr.
tel. 032 209 53 12.
/b/



Na zeszyt

Kobieta i dwóch mężczyzn najwidoczniej zapomnieli, że czasy, kiedy
sprzedawano „na zeszyt” dawno minęły. Trio urządziło „zakupy” w Wielki
Czwartek w sklepie przy ul. Niepodległości. O północy wyniosło z niego
artykuły spożywcze na kwotę 280
zł. Klienci musieli się jednak obejść
smakiem, gdyż szybko trafili w ręce
knurowskich policjantów.
/pg/

Jak obiecali, tak zrobili. Parking przy
Pubie „777” powstał jeszcze przed
świętami. – Jest się z czego cieszyć. Po
17 latach udało się zbudować parking na
29 miejsc – nie kryje zadowolenia radny
Franciszek Szafarz

tym lepiej

Knurów

Nie zapomnij
16.IV – Święto Sapera
wy Dz ień
18. IV – Mię dzy nar odo
ów
ytk
Ochrony Zab
wy Dz ień
20. IV – Mię dzy nar odo
Wolnej Prasy
eń Ziemi
22.IV – Światowy Dzi

Knurów

Piroman?

Dość nietypowe zdarzenie rozegrało się w Wielki Piątek na
niestrzeżonym parkingu przy ul. 1
Maja. Około godz. 22.25 nieznany
sprawca podpalił zaparkowanego
tam Opla Omegę. Właściciel poniósł
straty w wysokości 5 tys. zł. Pokrzywdzona jest jeszcze jedna osoba
– właściciel Renault Laguny, która
stała obok płonącego samochodu.
Jego straty to 3,5 tys. zł. Policja
szuka piromana.
/pg/

...ale wyłącznie z gościnną wizytą. Na czwartek, 16 kwietnia,
zapowiadana jest obecność w knurowskim szpitalu wicewojewody
śląskiego Adama Matusiewicza.
Gość zapozna się z problemami
nier uchomości Skarbu Państwa,
którymi zarządza powiat, i zwiedzi
placówkę służby zdrowia.

OFF-teatr

Szał? Głupota? Nadmiar siły?
Albo wręcz przeciwnie, brak odwagi,
aby zmierzyć się z równym sobie.
Tyle można powiedzieć o mężczyźnie, który w sobotę na parkingu przy
ul. Łokietka skopał karoserię Forda
Escorta i zbił tylną szybę samochodu.
Właściciel wycenił straty na 2,5 tys.
zł. Osiłka poszukują funkcjonariusze
z knurowskiego komisariatu.
/pg/

PiSk

Gierałtowice

Po poście

O świętym, tym bardziej świątecznym spokoju nie może mówić
właściciel lokalu przy ul. Stachury.
W lany poniedziałek, około godz.
2.00 nieznany sprawca włamał się
przez okno do przybytku, z którego
wyniósł alkohol, papierosy i wieżę
grającą. Dowód na to, że Wielki Post
za nami. Dla właściciela lokalu to
strata w wysokości 1,1 tys. zł.

Wielbiciele teatru, zwłaszcza
nieinstytucjonalnego niech rezerwują popołudnia w dniach 20-22
kwietnia. Gliwicki Teatr Nowej
Sztuki oraz Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju
Młodzieży przygotowały w ramach
III Festiwalu Teatrów Nieinstytucjonalnych „X-OFF 2009” pokaz najciekawszych spektakli, które odbędą się
w Fabryce Drutu przy ul. Dubois 22
i Kino-Teatrze „X” – ul. M. Strzody
10. Więcej informacji na stronie
www.stproforma.pl. Polecamy!

/pg/

Knurów

Wielkanocnie
w przedszkolu

Dzieci w Miejskim Przedszkolu
nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
miały z okazji Wielkanocy miały
okazję obejrzeć przedstawienie przygotowane przez panie nauczycielki i
mamy przedszkolaków. Bohaterami
spektaklu były zwierzęta – na czele
z wielkanocnymi zajączkami, które
przywiozły dzieciom wóz słodkich
upominków.
oprac. MiNa

/pg/

Knurów

Spłukana

Kogo można się spodziewać w lany
poniedziałek? Młodzieńców z sikawkami? Gości? Pewnie też. Właściciele
mieszkania przy ul. Lotników z pewnością nie spodziewali się złodzieja. A
ten wykorzystał okazję i ich nieuwagę,
wszedł do mieszkania i z przedpokoju
skradł torebkę z dokumentami i pieniędzmi w wysokości 170 zł.

/pg/

Gliwice

Syntetic

Zrobiło się o nim głośno za sprawą nagrania zamieszczonego w internecie. Syntetic stał się fenomenem
– okrzyknięty Nikiforem regionu
czerpie ze sztuki naiwnej powstającej w cieniu hut i kopalń. Na – uwaga
– koncert tego zjawiska zaprasza 25
kwietnia klub muzyczny [sic!] przy
ul. Dworcowej 50-52.
Bilety w cenie 10 i 15 zł.

Konkurs

/pg/

Miejska Biblioteka Publiczna w
Knurowie ogłosiła konkurs na hasło
lub wiersz reklamujące placówkę. Do
udziału zaprasza wszystkich mieszkańców miasta. Prace można składać
do 20 kwietnia we wszystkich filiach
MBP. Więcej informacji pod numerami: 332 63 90, 332 63 94, 332 63 96,
792 530 131.

Gliwice

Twardy
przeciwnik

9 maja (sobota) w Sali OSP
Pilchowice odbędzie się I Gminny
Turniej Szachowy i Puchar Wójta
Gminy Pilchowice.
Szczegółowe informacje oraz
zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: 508 589 262 – Winfryd Ficoń, 606 375 317 – Adam Śmieja lub
032 230 44 99 – GOK Pilchowice.
Zgłoszenia przyjmowane są do
30 kwietnia br.

Wymyśl
hasło!

/bw/

Knurów

Szachiści
na start

www.wszyscypolacy.pl

/pg/

Koncert

Dla jazz-fanów

W środę, 23 kwietnia, w Śląskim
Jazz Clubie w Gliwicach (Pl. Inwalidów Wojennych 1) wystąpi Maciej
Sikała Trio. Wybitny saksofonista
zagra z zespołem w składzie: Piotr
Lemańczyk – bas, Tomasz Sowiński –
perkusja. Muzycy zaprezentują utwory
z najnowszej, tegorocznej płyty.

Jeżeli zawsze marzyłeś o tym,
aby przeczytać własny biogram
w encyklopedii sieciowej, a do tej
pory nie miałeś okazji, jest na to
sposób – stwórz go sam. Internetowa Encyklopedia Biograficzna
„Wszyscy Polacy” przegląda cały
Internet i wyszukuje wszystkie
informacje biograficzne na temat
osób noszących polskie imiona i
nazwiska. W ten sposób zbierany
jest materiał, z którego można
następnie samodzielnie utworzyć
biografie wybranych osób.

MiNa
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Knurów. Głośna próba techniczna

Zawyją syreny

Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Knurów informuje mieszkańców Knurowa, że w czwartek, 16 kwietnia 2009 roku, o
godzinie 13.00 zostaną uruchomione miejskie i zakładowe syreny alarmowe
w celu sprawdzenia ich sprawności technicznej.
W ramach testu emitowany będzie sygnał – dźwięk ciągły trwający
trzy minuty.
Próba techniczna syren nie oznacza zagrożenia dla ludności.
Trening należy traktować jako przedsięwzięcie z zakresu powszechnej
samoobrony.

Foto: Archiwum JRG PSP w Knurowie

aktualności
Nieborowice, Mysia Góra

Wieczorne
dachowanie

Knurów. Policja zatrzymała 27-letniego złodzieja

Jak ryba w...
kostiumie

Kompletnie pijany 27-letni knurowianin
nie był w stanie wytłumaczyć policji,
dla kogo i dlaczego ze sklepowej
wystawy skradł... strój kąpielowy!
funkcjonariusze zastali zbitą szybę
wystawową i nagiego manekina. W
pobliżu sklepu przebywał 27-latek z
łupem o wartości 93 zł, który kilka
minut wcześniej zdarł z wystawowego manekina. Nie był w stanie
wytłumaczyć swojego postępowania,
gdyż w wydychanym powietrzu miał
2,4 promila. W ramach wielkanocnej
promocji spędził święta w policyjnym areszcie.
/pg/

Nadmierna jazda
zakończyła się na
poboczu... do góry
kołami

Brawura kierowcy, który przesadził
z prędkością, zakończyła się zdarzeniem
przypominającym nieudany popis
kaskaderski. Całe szczęście, że na
przestrzeni, na której samochód
dachował, nie było innych pojazdów
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w
miniony czwartek w Mysiej Górze, około godziny
21.30. Mieszkaniec Nieborowic prowadzący Subaru
Imprezę rozwinął nadmierną prędkość, w efekcie
czego samochód dachował. Na miejscu pojawiły
się dwa zastępy strażaków z knurowskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej, dwa samochody policji i
pogotowie ratunkowe.

Foto: Bogusław Wilk

Alkohol dodaje odwagi, a w
większych dawkach sprawia, że człowiek traci głowę. 27-latek z Knurowa
pewnie stracił głowę dla kobiety, bo
jak wytłumaczyć włamanie po pijaku
do sklepu odzieżowego i kradzież
stroju kąpielowego?
Zdarzenie miało miejsce w sobotę, o godz. 4.00, przy ul. Łokietka. Policja błyskawicznie pojawiła
się na miejscu włamania, gdzie

Knurów

Czas na wiosenne porządki

Na szczęście obeszło się bez poważnych ofiar
– dwie osoby zostały jedynie lekko poszkodowane.
Jednak jednostki ratunkowe miały co robić – trzeba
było zneutralizować rozlane na jezdni paliwo, postawić Subaru na koła i usunąć na pobocze. Według
danych straży pożarnej, akcja ratunkowa trwała
dokładnie 2 godziny i 54 minuty.
MiNa

reklama

Zima była długa i śnieżna. Kiedy znikła biała pokrywa pokazało się, co
pod sobą skrywała. Papiery, butelki, puszki – to norma. Zalegają zarówno
skwery i trawniki w centrum miasta, jak też parki, okoliczne zagajniki i
lasy. Przed tygodniem pisaliśmy o porządkach w szczygłowickim lesie
rozpoczętych przez Nadleśnictwo Rybnik. „Plon” jest obfity, zawiera nie
tylko drobiazgi, ale i odrzuty znacznie większych gabarytów, m.in. krzesła
i części aut. W lesie przy ul. Rybnickiej (tuż przed granicą z Kuźnią Nieborowską) natknęliśmy się na... komplet wypoczynkowy.
/bw/

reklama
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Foto: Artur Litwin

Zbieramy krew dla Polski

Oddaj krew – uratuj życie
Wiosenny kiermasz będzie atrakcją knurowskiej odsłony ogólnopolskiej akcji
„Zbieramy krew dla Polski”. Organizatorzy zapraszają w sobotę,
18 kwietnia, na plac przed marketami Bricomarché i Intermarché
Przedsięwzięcie jest największą
kampanią honorowego krwiodawstwa w Polsce. Organizowane jest
pospołu przez Polski Czer wony
Krzyż i Grupę Muszkieterów, zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców. Kampania zainicjowana przez
Grupę Muszkieterów jako „Konwój
Muszkieterów Oddaj Krew – Uratuj Życie” obejmie zasięgiem 13
województw. Potr wa do 17 października.
Do tegorocznej, drugiej edycji
akcji przystąpi 126 miast. Wśród nich
– ponownie – Knurów. Podobnie jak
przed rokiem udział wezmą członkowie klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana.
– Na parkingu przed marketami
pojawi się specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic. Wszyscy chętni będą mogli w doskonałych
Masz wątpliwości - przeczytaj

Chcę oddać krew, ale…
Boję się
Przed pierwszym oddaniem krwi
wielu kandydatom towarzyszy trema,
która jednak szybko mija. Przecież
tysiące ludzi oddawało krew 50 lub
100 razy, a niektórzy ponad 150
razy.
Jestem anemiczny
Niektórzy ludzie rzeczywiście mogą
cierpieć na niedokrwistość, a obowiązkiem służby jest ustalić, czy dotyczy również Ciebie. Przed każdym
pobraniem przeprowadza się prosty
test: na podstawie pobranej próbki
krwi w krótkim czasie można ustalić, czy jesteś zdrowy czy możesz
oddać krew.
Mam za mało krwi
Przeciętny dorosły człowiek ma około 5-6 litrów krwi. Lekarze uważają,
że zdrowi ludzie mogą oddawać ją
regularnie. Jednorazowo pobiera się
450 ml, a krwiodawcy mogą oddawać taką ilość nie więcej niż 6 razy
w roku. Krew w Twoim organizmie
podlega wymianie przez cały czas,
niezależnie od tego, czy ją oddajesz,

warunkach oddać krew, a tym samym
uratować komuś życie – mówi Stanisław Bogumił, koordynator akcji.
Krwiodawcy zapraszają wszyst-

kich zainteresowanych ideą honorowego dawstwa krwi w godzinach
9-13.30.

/bw/

Alejkę zalegają nie tylko papierki po batonach i chipsach
– nieraz dostrzec można znacznie większe odpady...

Knurów

Alejka w śmieciach
Działkowcy PZD „Witrel” przy ul. Szpitalnej skarżą się
na klientów pobliskiego marketu zaśmiecających alejkę
prowadzącą do ogródków

czy nie, a więc ilość oddana zostaje
szybko uzupełniona.
Nie cierpię widoku krwi
Nie przejmuj się, nie musisz jej oglądać, ponieważ pobieranie odbywa
się poza zasięgiem Twojego wzroku.
Będziesz widział tylko uśmiechnięte
twarze.
Zemdleję
Spróbuj, a przekonasz się, że oddawanie krwi nie jest takie straszne.
Wszyscy dawcy odpoczywają przez
15 minut po jej pobraniu, a ilość oddanej krwi to tylko niewielki procent
krwi krążącej w Twoim organizmie.
Większość ludzi po oddaniu krwi
przyznaje, że nie jest to wcale straszne i Ty z pewnością, po oddaniu krwi
powiesz to samo. Jeżeli naprawdę
się boisz, możesz przyjść z przyjacielem. W placówce służby krwi i
podczas akcji można oddawać krew
grupowo.
Nie cierpię igieł
Aby wyeliminować ból, stosuje się
specjalnie ostrzone i profilowane igły.
Nakłucie nie jest bolesne.
Ostatnio chorowałem
Bez wątpienia nie możesz oddawać

kr wi podczas ostrej choroby lub
przez pewien czas po poważnym
zabiegu chirurgicznym. Nie pobiera
się nigdy krwi od osób, których stan
zdrowia budzi wątpliwości. Każdego
kandydata na dawcę bada lekarz.
Za mało ważę
Minimalna masa ciała dawcy powinna wynosić 50 kg. W indywidualnych
przypadkach lekarz uwzględniając
proporcje wzrostu i wagi może podjąć inną decyzję.
Bezpieczeństwo
Wszystkie sprzęty użyte podczas
poboru np. igły, strzykawki, waciki
oraz pojemniki do przechowywania
krwi są jednorazowego użytku. Trzykrotne odkażenie zgięcia łokciowego
skutecznie zapobiega zakażeniom
bakteryjnym w miejscu wkłucia igły
do żyły. Jeżeli chodzi o AIDS, jednego jesteśmy pewni - nie możesz
zarazić się wirusem HIV w placówce służby krwi ani w ambulansie.
Wyposażenie tych placówek jest
całkowicie sterylne, a krew każdego
dawcy pobierana jest przy użyciu
sprzętu jednorazowego, tak więc nie
ma mowy o jakimkolwiek zarażeniu
AIDS lub inną chorobą.

Źródło: Materiały PCK

Frustracja działkowców znalazła
odbicie podczas zebrania pod koniec
marca. Knurowianie zwrócili uwagę, że od powstania pawilonu Tesco
wzrosła ilość śmieci zalegających
alejkę i przydrożne zarośla.
- Opakowania po jogurtach,
paczki po chipsach, puste butelki...
– wyliczają odpady, na które można
się natknąć idąc na działkę.
- Ludzie zjedzą, nie chce im się
iść do śmietnika to rzucają śmieci

pod krzaki – lenistwem klientów
tłumaczy sytuację jeden z naszych
rozmówców.
Działkowcy sądzą, że rozwiązaniem problemu byłoby postawienie
koszy wzdłuż dróżki. Wierzą, że nawet najbardziej leniwi z dotychczas
śmiecących będą w stanie podjąć
wysiłek i donieść opakowania po
przekąskach do stojącego w pobliżu
i po drodze kosza...
Artur Litwin

Gierałtowice. Zaproszenie na koncert

Dźwięki nocy i Gorczycki
W przyszłą niedzielę, 26 kwietnia, w gierałtowickim
kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej
odbędą się XVII Spotkania z Pieśnią Sakralną
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
Impreza rozpocznie się o godz.
16.45. Zanim do śpiewu przystąpią
chórzyści, publiczność obejrzy film
pt. „Dźwięki nocy”, przybliżający
postać ks. Gorczyckiego.
Po filmie wystąpią chóry: chudowski Bel Canto, Cecylia z Paniówek, przyszowicki Słowik i Męski
Zespół Wokalny Calvi Cantores.
Honory gospodarza czynić będzie

gierałtowicki Skowronek, współorganizator koncertu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem
Gminy Gierałtowice.
Imprezę poprowadzi Gabriela
Więcko.
„XVII Spotkania...” wpiszą się
w obchody 95. rocznicy powstania i
działalności chóru Skowronek.

/bw/
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Knurów. Ułatwienia dla podatników

PIT-a złóż na miejscu

Nie trzeba jechać do Gliwic, ani płacić za wysyłkę. Od poniedziałku, 20 kwietnia,
podatnicy z Knurowa mają możliwość złożenia zeznania podatkowego w
Urzędzie Miasta przy ul. Ogana
Knurowianie będą mogli składać
PIT w Urzędzie Miasta w dniach
20-30 kwietnia – wtedy właśnie, od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 8 do 14 w urzędzie będą dyżurować pracownicy urzędu skarbowego.
Taka możliwość to nie tylko oszczędność czasu, ale też pieniędzy, które
trzeba by wydać na dojazd (lub opłatę
pocztową). Dodatkowym plusem
jest to, że w razie potrzeby przedstawiciele skarbówki mogą rozwiać
ewentualne wątpliwości związane z
wypełnieniem formularzy PIT.



Oczywiście z fiskusem można się
też rozliczyć udając się bezpośrednio
do Drugiego Urzędu Skarbowego
(DUS) w Gliwicach (ul. Młodego
Hutnika 2, parter), albo za pośrednictwem poczty (wysyłając formularz
jako list polecony).
Wszelkie informacje dotyczące
sk ładania zeznań podatkow ych
można uzyskać w DUS osobiście
lub telefonicznie pod numerem tel.
33-99-900. Można też konsultować
się z Krajową Informacją Podatkową
pod numerami: 0 801 055 055 (z tel.

stacjonarnego) i (22) 330 0330 (z tel.
komórkowego).
Przy okazji warto pamiętać o
możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego. Dla nas to żadna
strata, dla wielu – bezcenna pomoc.
Wystarczy podać w zeznaniu podatkowym wysokość wnioskowanej
kwoty, a także dane, które pozwolą
na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego – jej
nazwę i nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
MiNa
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Foto: Bogusław Wilk

aktualności
Knurów

Miasto daruje
szpitalowi sprzęt

Aparat USG, laparoskop i innego rodzaju sprzęt
wartości – w momencie zakupu – prawie pół
miliona złotych został darowany szpitalowi
przez miasto

Decyzja zapadła podczas środowej (15 kwietnia) sesji Rady Miasta. Miejscy radni pozytywnie przegłosowali uchwałę, która stanowi formalną zgodę na darowanie placówce służby
zdrowia sprzętu. Chodzi m.in. o aparat ultrasonograficzny, laparoskop, jonitową stację wody
i zestaw komputerowy.
Zakupione w latach 90. przez miasto urządzenia służyły – za zgodą samorządu - pacjentom
szpitala. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej zwrócił się do miasta o przekazanie sprzętu.
Odpowiedzią – aprobującą – była wspomniana uchwała i zdecydowana zgoda na forum Rady
Miasta. Dopełnieniem wszystkich formalności będzie podpisanie umowy darowizny.

/bw/

Knurów. Drogowcy naprawiają drogi

W redakcyjnej poczcie

Trwa wiosenne łatanie dziur w jezdniach. Jest co naprawiać, bo tegoroczna zima bardzo brutalnie obeszła się z drogami. Niektóre z nich przypominają ser szwajcarski. Knurów nie odbiega
od średniej – i tutaj drogowcy mają pełne ręce roboty usiłując połatać ubytki. Część ulic została
naprawiona, pozostałe są sukcesywnie przywracane do porządnego stanu. Na zdjęciu robotnicy
naprawiający w środowe przedpołudnie nawierzchnię ul. Zwycięstwa – od skrzyżowania z ul.
Michalskiego po ul. Rybnicką.

Temat przekształceń prywatyzacyjnych szpitala
w Knurowie podjętych przez Starostwo Powiatowe wraca jak
bumerang. Nic dziwnego, budzi ogromne emocje zarówno
wśród osób zaangażowanych w proces prywatyzacyjny, jak
też mieszkańców Knurowa i okolicznych miejscowości

Przybywa łat w asfalcie Sprzeciw z wątpliwości
/bw/

ogłoszenie płatne

Sprawę przekształcenia knurowskiego szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
opisywaliśmy wielokrotnie. Informowaliśmy o kolejnych decyzjach podejmowanych na forach
rad – Powiatu Gliwickiego i Miasta Knurów. Przedstawialiśmy intencje inicjatorów i związane z
planami liczne obawy. Publikowaliśmy opinie zwolenników i przeciwników prywatyzacji. Poniżej
kolejny głos – ponownie wypowiada się radny powiatowy Stanisław Rudzki. Radny przywołuje
swoją wypowiedź wyrażoną podczas marcowej sesji Rady Powiatu przed głosowaniem nad
uchwałą w sprawie „przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod
nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności
i udzielanych świadczeń zdrowotnych”. - Nie otrzymałem wówczas odpowiedzi. Głosowałem
przeciw likwidacji – wyjaśnia powody powtórnego odniesienia się do sprawy radny Rudzki.

/bw/

- Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
dokonało się za sprawą przyjętej przez Radę
Powiatu uchwały z 18 grudnia 2008 r. (...)
Pytań było wiele, odpowiedzi wymijających
zbyt dużo. Pomimo tego uchwałę przyjęto i
temat został załatwiony, pozostała tylko kosmetyka. Na tę okoliczność przywołuje się wiele
uchwał, jak uchwałę intencyjną, opinię Rady
Społecznej, uchwałę Rady Powiatu Gliwickiego nr XXV/184/2008 r. z 28 sierpnia 2008 r. Po
uzyskaniu opinii Wojewody Śląskiego, opinii
okolicznych miast oraz opinii rad ościennych
powiatów, aż w końcu niejednoznacznej, ale
większościowej opinii Rady Miasta Knurów.
Większość tych ludzi nie była w knurowskim
szpitalu, ale mieli oni prawo opiniować
uchwałę przekształceniową. Bywam pacjentem tego szpitala, byłem zawsze zadowolony z
poziomu usług, warunków, opieki, fachowości
lekarzy i personelu. Obecnie jest jeszcze
lepiej, szpital bez długów z nowoczesnym
sprzętem. Ktoś powie: co tu jest grane!
Donosy z biuletynu „Twój Szpital” o
podwyżkach dla personelu, zadowolonym
pacjencie i dobrej współpracy wszystkich z
wszystkimi – to miłe, aż serce rośnie. To takie
papierowe informacje, często zmanipulowane
przez poprawnego politycznie redaktora naczelnego – i to mnie martwi. Wypowiedzi ludzi
niedoinformowanych są nierzetelne, podyktowane strachem przed nieznanymi zmianami,
utratą pracy, byciem pacjentem.
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Ludzie wprost boją się wypowiadać negatywnie o często niejasnych dla nich procedurach przekształceniowych (...). Przywołuję
artykuł z biuletynu „TS” pt. „O zmianach bez
obaw” – hipokryzja: jaka była frekwencja na
sali – taki wykład (zdjęcie chyba obejmuje
wszystkich uczestników – 10 osób – a Uniwersytet liczy ponad 250 osób).
Mając na uwadze dobro pacjenta i pozytywne przekształcenia w knurowskiej służbie
zdrowia, głosując za tą uchwałą, chcę mieć
pewność, że te działania poszerzą ofertę usług
na wysokim poziomie. Przed głosowaniem,
podjęciem uchwały o likwidacji szpitala w
SP ZOZ w Knurowie i jego przekształceniu
chciałbym znać pełną treść umowy spółki
(wynikające z niej konsekwencje) – a nie tylko
fragmenty. Czy 22 proc. udziałów w spółce
zabezpiecza interesy powiatu i pacjenta.
(Ponadto) jaka będzie kwota dzierżawy nieruchomości (wartość księgową - 5 mln i rynkową
- ?), jaka będzie kwota dzierżawy sprzętu i
urządzeń (wartość sprzętu – 7 mln zł, wycena
– 3,2 mln zł), jaka będzie kwota podatku od
nieruchomości. Budynki są własnością powiatu – kto będzie wykonywać remonty bieżące,
kapitalne, modernizacyjne. W jaki sposób
będą zawierane kontrakty z NFZ.
Szpital zostaje „skonsumowany” – może
nie tak do końca. Pożyjemy, zobaczymy. A co
z przekształceniem knurowskich przychodni?
Stanisław Rudzki, radny Rady
Powiatu Gliwickiego



rozmaitości
Knurów, Chorzów. 410 lat kościółka św. Wawrzyńca

Kościół św. Wawrzyńca od lat 30
XX wieku znajduje się
w Chorzowie

Świętość dla pokoleń
Z boku kościoła znajdował się
przedsionek, do dnia dzisiejszego
nazywany babińcem.

Prezbiterium
w promieniach

Dom świętych

Pierwszy opis wyposażenia kościoła św. Wawrzyńca zawarto w
dokumentach wizytacji kościelnej,
która została przeprowadzona w 1673
roku, czyli prawie osiemdziesiąt lat
po wybudowaniu świątyni.
W kościele znajdowały się trzy
ołtarze ozdobione rzeźbami. Główny
ołtarz wyposażony był w drewniane
tabernakulum do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Z
prawej strony ołtarza znajdowała się
chrzcielnica wydłubana z pnia drzewa
lipowego, w niej
zaś umieszczona
była misa z wodą
chrzcielną.
We w n ę t r z n e
ściany zamknięte
były trzema ścianami ośmioboku.
Charakterystyczne było kotarowe
zamknięcie nad wejściem, typowe
dla gotyku śląskiego. Wewnętrzne
ściany wykonano z ciosanych ręcznie
belek. Podłoga była wykonana z cegieł, zaś sufit tzw. taflowany.
Kościół był ciemny, półmrok
spowodowany był tym, że światło
dzienne padało tylko przez dwa
wąskie okna. Ściany ozdobione były
malowidłami tajemnic Chrystusa.
Przypomnijmy, że to właśnie ta
świątynia była „domem” dla rzeźb
Madonny z Knurowa, św. Anny Samotrzeciej i św. Wawrzyńca.
W 1857 roku rozebrana została
stara wieża kościelna i wybudowana
nowa za cenę 278 talarów. W tym
samym roku ówczesny proboszcz
ks. Józef Moroń zakupił nową Drogę
Krzyżową.

Na Wzgórzu Wolności

Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej mieszkańcy Knurowa

Kościół św. Wawrzyńca w Knurowie - zdjęcie wykonano między
rokiem 1929 a rokiem 1935



Źródło: Kościółek św. Wawrzyńca. Świątynie i jej dzieje w Knurowie i w Chorzowie

K nu rowska świąt y n ia z najdowała się nad brzegiem stawu
zamkowego, niemalże w środku
przykościelnego cmentarza. Otaczały ją rosnące w pobliżu lipy.
Kościół posiadał zrębową konstrukcję ścian podbitych gontem
z czworoboczną, lekko zwężającą
się do izbicy, wieżą konstrukcji
sł upowej. Wieżę
kościoła wieńczył
dwuspadowy gontowy hełm namiotowy. Nawa i prezbiterium kościoła
nak r yte został y
dwukalenicowym
stromym dachem
gotowym.
Mal. M. Knobloch
Ręcznie ciosane
gonty były mocowane drewnianymi
kołkami. Przy umocowaniu gontów
nie użyto ani jednego gwoździa. W
górnej części dzwonnicy znajdowały
się dwa dzwony, zaś trzeci dzwon
umieszczony był w sygnaturce nad
dachem kościoła. Prezbiterium zwrócone było ku wschodowi. Dzięki
takiemu usytuowaniu względem
stron świata promienie wschodzącego słońca padały wprost na prezbiterium.
Budowla nie była zaopatrzona w
rynny. Do odprowadzaniu nadmiaru
wody z dachu służyły tak zwane
rzygacze, wykonane na kształt głowy żmii.
Boczne, dłuższe wypustki to tak
zwane soboty. Nazwa wywodzi się
stąd, że wierni z odleglejszych okolic,
w obawie przed spóźnieniem się na
niedzielną mszę św., w pobliżu kościoła gromadzili się już w sobotę…
Przedłużana konstrukcja dachu tworząca soboty umożliwiała schronienie
się przed deszczem lub wiatrem.

wysunęli wniosek budowy nowego
kościoła. Gontowy kościołek z końca XVI stulecia, mogący pomieścić
najwyżej 500 osób, był zbyt mały
dla parafii, w której mieszkało 7000
osób. Tymczasem w latach I wojny
i w pierwszych latach powojennych
obowiązywała ustawa zabraniająca
budowania nowych kościołów.
Kościół został zamknięty w 1926
roku i nie był użytkowany przez parafię. Wymagał natychmiastowego
i gruntownego remontu. Parafii nie
było na to stać.
W 1933 roku potwierdzona została hipoteza, że w najbliższym
czasie musi nastąpić budowa nowego
kościoła. Ostateczne po kilkunastu
latach dyskusji 17 czerwca 1935 roku
zarząd kościelny zgodził się na przeniesienie świątyni do Chorzowa.
Drewniany kościółek został starannie rozebrany na jesieni 1935 roku
(przewóz odbywał się wozami), po
czym postawiony na Górze Wolności
(Redena) w Chorzowie. Teren, gdzie
znalazł się przyszły kościółek ofiarował „Skarboferm”.
Rozpoczął się kolejny okres –
chorzowski, albo jak mówiono przed
II wojną – królewsko-hucki.
16 października 1938 roku odbyło się jego drugie poświęcenie przez
ks. biskupa Stanisława Adamskiego,
które było transmitowane przez radio. Podczas II wojny był obiektem
sakralnym.
W latach 1938-1978 świątynia
pełniła rolę kościoła pomocniczego
w chorzowskiej parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.
Niestety, ulegała stałemu niszczeniu.
W latach 1963-1964 przeprowadzony
został kapitalny remont. Każdy z
gontów został rozmontowany i odpowiednio zakonserwowany w specjalnych środkach chemicznych.
Parafię św. Wawrzyńca w Chorzowie erygowano w 1978 roku.

Wnętrze kościoła ma
obecnie wystrój barokowy

Na uwagę zasługuje siedemnastowieczny obraz przedstawiający
św. Wawrzyńca, znajdujący się w
ołtarzu głównym, oraz bogato zdobiona ambona. Zadziwia obrotowe
tabernakulum, składające się z trzech
części. Sufit pokryty został malowidłami. Podłogę wykonano z desek.
Kościół św. Wawrzyńca wymieniono w rejestrze zabytków architektury Chorzowa „Zabytki architektury – Historic monumental facilities
– Historische Denkmäler” (obiekt
zabytkowy i prawnie chroniony).
Jeszcze z okresu knurowskiego
(z dnia 26 stycznia 1926 roku) pochodzą dokładne pomiary wykonane
przez architekta modrzewiowego
kościółka. Szkic architektoniczny
przedstawia elewację południową i
wschodnią, rzut kościoła z góry w

skali 1:100 oraz plan sytuacyjny w
skali 1:2000. Wieża kościoła wzniesiona została w kwadracie i ma 5,72
m, długość kościoła od wieży do
prezbiterium – 16,9 m, zakrystia
– 5,45 m x 2,30 m.
W całej Europie orientowano
drewniane świątynie według stron
świata. Wschodnią ścianę przeznaczano na prezbiterium i ołtarz główny. Od strony zachodniej umieszczano głównie wejście. W ten sposób

wierny, wchodząc od strony zachodniej ku wschodniej, zbliżał się do
najświętszego miejsca.
Świątynia liczy 410 lat. Ponad
trzy wieki służyła parafianom w
Knurowie i okolicy. Od 74 lat obecna
jest w Chorzowie. Niezależnie od
usytuowania, zawsze skupiała – i nadal to czyni – wiernych, dla których
jest miejscem wyjątkowym.
Maria Grzelewska

Chudów. Zaproszenie na wiosenny koncert smyczkowy

Vivaldi na uczcie
w oberży
Muzealna Oberża
pod Świętym
Jerzym na
Chudowskim
Podzamczu
zaprasza na
Wiosenny
Koncert Kwartetu
Smyczkowego
Marco Gianni

Impreza odbędzie się w piątek,
17 kwietnia. W tym dniu mury
oberży, zrekonstruowanej w pięknym wczesnorenesansowym stylu, wypełnią wiosenne dźwięki
utworów m.in. Vivaldiego, Bacha oraz Telemanna. Odtwórcą
wspaniałych dzieł będzie kwartet
Marco Gianni – grupa doskonałych Filharmoników Zabrzańskich.
Koncert zainauguruje nowy cykl
wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Fundację ,,Za-

Foto: www.oberzaswietyjerzy.pl

Kościół pod wezwaniem św.
Wawrzyńca został poświęcony w
1599 roku.

Foto: arch. Bogusław Szyguła

410 lat temu knurowianie radowali się z nowej,
modrzewiowej świątyni nie przypuszczając, że po
trzech z górą wiekach ich dzieło uświęci ziemię
w Chorzowie

mek Chudów”. Doskonale wpisze
się w misję fundacji, której celem jest ocalanie i propagowan ie d zied zict wa k ult u rowego.
W przerwie uczty duchowej, szef
kuchni uraczy melomanów wiosennym poczęstunkiem, który pobudzi zmysły. Jego skład i wygląd
pozostaje tajemnicą, przez co dodaje uroku całemu wydarzeniu.
Początek imprezy o godz. 19.00.
/bw/

W programie koncertu:
A. Vivaldi - Cztery Pory Roku (wiosna, zima), A. Vivaldi - Sinfonia G-dur,
J. S. Bach - Koncert a-moll na dwoje skrzypiec, J. S. Bach - Concerto G-dur,
J. S. Bach - Suita g-moll, G. P. Telemann - Ouverture suita - siedem części,
G. P. Telemann - Koncert Polski, G. B. Pergolesi - Sinfonia,
H. Purcell - Chaconne C-dur, A. Corelli - Concerto na Boże Narodzenie,
S. S. Szarzyński - Sonata D-dur, J. Pachelbel - Canon D-dur,
A. Rohaczewski - Canzona d-moll.
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rozmaitości
Knurów. Kryzys daje się we znaki

Bez roboty jak
bez ręki
Nowy, 2009 rok przyniósł wzrost
bezrobocia wśród kobiet. Pod koniec
marca było ich w Knurowie aż 701 na
1098 bezrobotnych. – Kobiety szybciej niż mężczyźni tracą pracę. Ta
tendencja utrzymuje się od stycznia,
dlatego, że minął szał świątecznych
zakupów, kiedy zapotrzebowanie na
pracowników było wysokie. Najwięcej bezrobotnych pań jest między 30
a 40 rokiem życia – podkreśla Pluta.
– One rozglądają się za pracą, za
szkoleniami, często wymagają przekwalifikowania.
Bogumiła Hytry, pośrednik pracy zwraca uwagę, że największy
problem ze znalezieniem pracy mają
panie w wieku 50-60 lat. Walkę o stanowiska przegrywają z młodszymi.
Są t acy, k tórz y biorą los w
swoje ręce i decydują się na założenie działalności gospodarczej.
To dome n a lud z i m łodych , po
studiach, z ciekawymi pomysłami.
– Celują w branże informatyczne,
sporo osób wybiera rehabilitację
i medycynę niekonwencjonalną.
Ogromną popularnością cieszy się
handel wspomagany przez internet, sprzedaż samochodów, firmy
remontowo-budowlane – wymienia

Foto: archiwum PL

Grupowe zwolnienia, zamykane zakłady pracy, spadek
wynagrodzeń, powroty z emigracji – takie obrazki
w czasach kryzysu to norma. Na lokalnym gruncie nie jest
najgorzej. – Robimy, co możemy, żeby bezrobocie
w mieście nie przekroczyło 10 proc. – zapewnia Krystian
Pluta z biura ds. bezrobotnych

my szukać czegoś innego – zapewnia dotacje – mówi inspektor.
inspektor Pluta.
Odrębnym problemem są nieRynek pracy w czasie kryzysu ule- pełnosprawni bezrobotni, których w
ga przewartościowaniu. Przyszłości naszym mieście jest około 60. Aby
należy upatrywać w węźle autostrad przygotować ich do pracy w urzędach
i terenach inwestycyjnych, które wo- i innych instytucjach potrzebne są
kół niego się znajdują. Kilka tysięcy pieniądze. – Mam nadzieję, że tym
miejsc prara zem uda
cy znajdą
nam się
Pod koniec lutego 2009 roku bezrobotnych w
logistycy,
pozyskać
Knurowie ogółem było 1027 w tym 689 kobiet.
operatorzy
dotację, zaPod koniec marca liczba wzrosła o 71 osób. W
sprzętu
angażować
powiecie gliwickim poziom bezrobocia przekroczył 10 proc. Obecnie jest to 2887 osób.
ciężkiego,
tych ludzi i
budowlańpozwolić im
cy, mechazarabiać na
nicy i kierowcy. Wzrośnie zaintereso- siebie.
wanie rynkiem usług.
Codziennie knurowskie biuro
W górnictwie sytuacja jest zbi- ds. bezrobotnych odwiedzają coraz
lansowana, miejsca odchodzących to nowi ludzie. – Każdy by chciał
na emeryturę zajmują młodzi, rekru- pracować na miejscu, a takich ofert
towani przez agencje pracy. - Ofert nie ma. Większość dotyczy Gliwic i
pracy jest rzeczywiście mniej, niż okolic. No chyba, że sprzątanie szatni
kiedyś. Pamiętam schodziliśmy z i łaźni w kopalni. Ludzie pytają o
poziomu bezrobocia sięgającego podstawowe zawody: sprzedawcę,
2700 osób. Początek roku trochę nas pomoc domową, robotnika, budowprzyhamował, ponieważ Minister- lańca – dodaje Bogumiła Hytry.
stwo Pracy dopiero teraz przysłało
Tekst i foto: Paweł Gradek
pieniądze na finansowanie szkoleń i
tekst sponsorowany

,,CONCORDIA” KNURÓW

Biuro Obsługi Bezrobotnych przy
ul. Szpitalnej 8 czynne jest:
poniedziałek – wtorek – czwartek
– 7.30 – 15.30
środa – 7.30 – 17.30
piątek – 7.30 – 13.30

W kryzysie ofert ubyło - najczęściej o pracę pytają sprzedawcy,
robotnicy i budowlańcy
Pluta. – Nie zdarzyło się, aby ktoś informacji biura ds. bezrobotnych
z Knurowa musiał zwrócić dotację, wielu knurowian mimo to nadal prajaką mu przyznano, bo pomysł na cuje, a wszystko dzięki odpowiednim
kwalifikacjom i wykształceniu. – Ci,
biznes nie wypalił.
Z założonymi rękami nie stoją których zwolniono, od razu przekwaci, którym jeszcze kilka lat temu lifikowali się lub wzięli udział w szkowszyscy zazdrościli pracy na strefie. leniach, aby być konkurencyjnym na
Kryzys mocno uderzył w branżę rynku pracy. Jeżeli paleta szkoleń nie
motoryzacyjną, co przełożyło się zaspokaja ich ambicji, podchodzimy
na redukcję etatów. Jednak według do tematu indywidualnie i pomaga-

Szukamy informacji sprzed półwiecza

Foto: Bogusław Wilk

Nieznana historia PCK
w „Azotach”
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Odnalazł się sztandar
Polskiego Czerwonego
Krzyża funkcjonującego
przy Zakładach Przemysłu
Azotowego „Knurów”. Czy
odnajdą się świadkowie
jego działalności sprzed
pół wieku?

Zakłady działały w latach 19271963. - Udało się ocalić sztandar
należący niegdyś do tamtejszego
przyzakładowego koła PCK – mówi
Stanisław Bogumił, prezes honorowy Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dra F. Ogana w Knurowie.
– Niestety, nie dysponujemy bardziej
szczegółowymi informacjami o jego
działalności. A szkoda, z pewnością
stanowiłyby doskonałe uzupełnienie
wiedzy o idei czerwonokrzyskiej w
naszym mieście.
Może ktoś z naszych Czytelników pomoże. Osoby, które mogą
wiedzieć cokolwiek na temat historii
koła lub sztandaru prosimy o kontakt
z redakcją (tel. 032 332 6377, e-mail
– redakcja@przegladlokalny.eu).
5ak

- Odnaleziony niedawno sztandar jest do
tej pory jedynym znanym nam śladem
działalności PCK w zakładach azotowych
– mówi Stanisław Bogumił

KS „Concordia” Knurów jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada status organizacji pożytku publicznego, bierze udział w projekcie
PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU
Celem działalności Klubu jest:
- organizowanie ćwiczeń fizycznych,
- organizowanie oraz uczestnictwo w zawodach sportowych
- prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej oraz
propagowanie kultury fizycznej i sportu,
- kształtowanie postaw społecznie wymagalnych w Klubie
i mieście.
W chwili obecnej prowadzimy zajęcia w dwóch sekcjach: piłki nożnej i tenisa stołowego kobiet. Sekcja piłki nożnej to: drużyna seniorów
występująca w IV lidze i siedem drużyn młodzieżowych w przedziale
wieku od 10 do 17 lat.
Seniorzy trenują cztery razy w tygodniu i rozgrywają mecze mistrzowskie na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach,
dwie drużyny juniorów trenują trzy razy w tygodniu plus mecze mistrzowskie na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. Trampkarze (5 drużyn) trenują dwa razy w tygodniu plus mecze mistrzowskie
na szczebli podokręgu Zabrze. Zajęcia treningowe odbywają się na
boiskach w Knurowie (Stadion Miejski) i Krywałdzie, a w okresie zimowym w salach gimnastycznych na terenie Knurowa.
Trenerami drużyn są byli lub aktualni zawodnicy KS „Concordia”
Knurów, wszyscy posiadają weryfikacje wydziału szkolenia Śląskiego
Związku Piłki Nożnej w Katowicach.
Wyróżniający się zawodnicy są powoływani do reprezentacji i tak:
- w reprezentacji Śląska są: Paweł Przesdzing z rocznika 1991,
Łukasz Bączkiewicz i Przemysław Bara z rocznika 1994
- w reprezentacji Podokręgu Zabrze są: Łyziński Michał, Szczurek
Michał z rocznika 1995 i Wende Mateusz z rocznika 1997,
W sumie w zajęciach bierze udział około 200 dzieci, głównie mieszkańców Knurowa. Wszyscy zawodnicy dwa razy w roku przechodzą
badania lekarskie i są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
W okresie letnim organizujemy tygodniowe obozy treningowe dla
juniorów i trampkarzy. W okresie zimowym organizujemy halowy turniej
trampkarzy: im. Tadeusza Wierciocha i „Kanclerz Cup”. W każdym z tych
turniejów bierze udział około 100 zawodników.
Oprócz tego każda drużyna bierze udział w minimum jednym turnieju
poza Knurowem.
Zawodnicy mają zapewniony sprzęt sportowy, napoje i transport
na mecze.
W latach 2004-2008 zrealizowaliśmy i nadal realizujemy zadania
publiczne zlecone nam przez Gminę Knurów polegające na szkoleniu
dzieci i młodzieży w piłce nożnej.
Zakładane rezultaty działalności:
- upowszechnianie piłki nożnej i tenisa stołowego kobiet jako
alternatywy spędzania wolnego czasu,
- promocja miasta Knurowa,
- popularyzacja wychowania fizycznego, sportu i rekreacji wśród
członków oraz mieszkańców gminy Knurów, a w szczególności
wśród dzieci i młodzieży
- rozwijanie form współżycia koleżeńskiego i towarzyskiego wśród
członków klubu i sympatyków poprzez organizowanie imprez
kulturalno-towarzyskich.
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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Knurów

Nałogowe palenie

Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia, uaktywniają się także
podpalacze traw. Palą nałogowo, z namiętności, czasem w dobrej
wierze, a bywa, że dla hecy. Z podpalaczami od lat borykają się
mieszkańcy ulicy Książenickiej – ktoś regularnie podpala młodnik
rosnący w sąsiedztwie ich posesji. Od pożaru dzieli ich tylko ulica

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Maciej Modzelewski

Przed czterema laty pożar zarośli przy stawie Moczury
zagroził domom wzdłuż ul. Dworcowej; strażacy
zatrzymali ogień 10m od budynku gazowni

Jezdnia zatrzymała ogień palącego się przed
świętami młodnika przy ul. Książenickiej

Poszukiwana Neva Masquerade

Pożar terenu przy Książenickiej wybuchł w Wielki Piątek
rano. – Wszyscy sąsiedzi szykują
się do świąt, okna pomyte, firanki
czyste – relacjonuje Krzysztof Podlas, właściciel jednej z
tamtejszych posesji. – Gdyby
mnie i sąsiada nie było w domu,
spłonęłyby posesje. Jako były
policjant kierowałem ruchem
drogowym, bo było tak ciemno,
że samochody postawały. Straż
pożarna pojawiła się szybko,
sprawnie zabrała się do rzeczy,
to trzeba przyznać.
To nie pierwszy pożar tego
miejsca i chyba nie ostatni. Młodnik od gospodarstw domowych
oddziela tylko pas asfaltu. Mało
tego – jak mówi pan Krzysztof,
na trawiasto-drzewiastym tere-

nie, tak ulubionym przez podpalaczy, często bawi się młodzież,
zdarza się tam ponoć koczować
bezdomnym. Niemądry wybryk
może się skończyć tragedią większą niż jej sprawca się spodziewa.
To nie jedyny taki pożar w
okolicy w ciągu ostatniego tygodnia. W wielkanocny poniedziałek
w Stanicy paliło się poszycie leśne
na obszarze ponad 1 hektara. Do
akcji trzeba było zaangażować samoloty. Jak dowiedzieliśmy się w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
PSP w Knurowie, prawdopodobną
przyczyną pożaru było podpalenie. Z kolei we wtorek, 14 kwietnia
w nocy, w Wilczy płonęły stogi
słomy, jak się okazało – podpalone
przez dzieci sąsiada właściciela.
Ponadto w tym roku knurowska
JRG 25 razy gasiła pożary traw.
Kiedy we wtorek około południa rozmawialiśmy z dowódcą
jednostki, strażacy wyjechali do

kolejnego takiego przypadku.
– To i tak jest stosunkowo mało w
odniesieniu na przykład do Gliwic
– uważa st. kpt. Wojciech Gąsior.
– Zazwyczaj przyczyną takich
pożarów są podpalenia. Palą się
głównie trawy na nieużytkach przy
lesie. Zwykle sprawcą podpaleń
jest młodzież. Często bywają nimi
też seryjni podpalacze, można
powiedzieć, nałogowcy. Tak bywa
– niektórzy mają słabość do narkotyków, inni do podpaleń. W
okolicy świąt, kiedy jest ciepło i
wszyscy mają wolne, takie pożary
występują częściej, bo niektórym
po prostu się nudzi.
Warto przypomnieć, że sprawca podpalenia, zgodnie z art.131
ustawy o ochronie przyrody, podlega karze aresztu lub grzywny,
ustalanej przez sąd grodzki (w
Knurowie grzywna może wynosić
do 5 tys. zł).
MiNa

reklama

Pani szuka kotka

Jest piękny, puszysty, niebieskooki i niezwykle
sympatyczny. Jest, tylko gdzie – zastanawia się pani
Ewa z Knurowa
Kotek robi wrażenie. Rasowy
(Neva Masquerade), duży – waży
osiem kilogramów – kocur o długiej biało-czarnej
sierści i pięknych, niebieskich oczach. – Niestety, w
poniedziałek nasz rodzinny
ulubieniec gdzieś się zawieruszył – mówi zmartwiona
knurowianka. – Straciliśmy
go z oczu w okolicy ul. Rakoniewskiego. Bardzo nam
go brakuje.
Właścicielka liczy, że
zguba się odnajdzie. – Wierzę w to mocno. Na znalazcę czeka nagroda – mówi.



Telefon do właścicielki kotka: 0.660.409.277.

Przegląd Lokalny Nr 15 (841) 16 kwietnia 2009 roku

aktualności
Knurów. Podpisana umowa (z)obowiązuje i często doskwiera...

Zapisy małą czcionką
czytajmy z wielką uwagą
Promocje mamią klientów atrakcyjnym towarem za
niską cenę. Gdy w grę wchodzą usługi i związane z nimi
wielostronicowe umowy, regulaminy i warunki szczegółowe,
pojawiają się problemy. – Ludzie tego wszystkiego nie
czytają, podpisują, a później często żałują – mówi Ryszard
Kowrygo, powiatowy rzecznik konsumentów
Dwa lata temu k nurowianin
Bogdan Pikus zdecydował się na telewizję nowej generacji n. Oferowała
więcej niż ta tradycyjna, było więcej
ciekawych programów, a i cena – 32
zł za miesiąc nie była wygórowana.
Umowę zawarto na 24 miesiące.
Knurowianin przez rok korzystał z
ceny promocyjnej. Później za każdy
miesiąc płacił po 38 zł. Telewizja nowej generacji przestała go cieszyć...
- Jestem chory na cukrzycę, mam
za sobą pięć operacji oczu. Godzina
dziennie przed telewizorem to dla
mnie za dużo, od razu oczy łzawią.
Poza tym przestały mnie interesować
powtórki – opowiada Bogdan Pikus.
Choroba mężczyzny przewartościowała mu życie. Gdyby nie telewizja,
38 zł miesięcznie mógłby wydawać
na leki. Knurowianin zapewnia, że w
lutym 2009 roku wystosował pismo do
ITI Neovision, w którym poinformował
o rezygnacji z usług. Umowa miała
wygasnąć 12 marca 2009 roku. Jakież
było jego zdziwienie, gdy zamiast odpowiedzi na swoje pismo otrzymał kolejny

rachunek do zapłaty. – Przez dwa lata
wywiązywałem się z umowy, płaciłem
regularnie i nagle robią ze mnie tyrana
– nie kryje poirytowania Pikus.
Zdenerwowany klient wystosował do ITI kolejne pismo, a także
zadzwonił do Biura Obsługi Klienta.
Usłyszał, że powinien płacić abonament do 15 maja 2009 roku, ponieważ... takie są wewnętrzne przepisy
firmy. – Przestać płacić nie mogę,
bo zainteresuje się mną windykacja,
przestanę się leczyć i sprawa wyląduje w sądzie. Mam „obowiązek”
płacić... Ja proszę pana nie mam
ochoty oglądać tej telewizji, skoro
mam ważniejsze rzeczy na głowie!
Bogdan Pikus przy podpisaniu
umowy otrzymał regulamin, szczegółowe warunki, warunki promocji.
Wszystko spisane drobnym maczkiem, w ilości przekraczającej zdrowy
rozsądek.
W trzecim rozdziale regulaminu
świadczenia usług jest punkt, mówiący, że umowę zawartą na czas
oznaczony uważa się za przedłużo-

ogłoszenie własne wydawcy

ną na czas nieoznaczony, chyba, że
abonent na 30 dni przed upływem
okresu, na jaki została zawarta, zawiadomi pisemnie ITI Neovision o
rezygnacji z korzystania z usług.
- Klienci myślą, że jeżeli umowę
podpisali na dwa lata, to po tym
czasie przestaje ich obowiązywać.
Są w błędzie. Brak oświadczenia o
rezygnacji w terminie określonym w
regulaminie skutkuje przedłużeniem
tej umowy. Ludzie akceptujący zapisy
umów swoim podpisem nie są dziećmi, dostają dokumenty, z którymi
powinni się zapoznać – mówi Ryszard Kowrygo, powiatowy rzecznik
konsumentów.
Bogdan Pikus może wedł ug
regulaminu rozwiązać umowę bez
podania przyczyn, z zachowaniem

ca uwagę Kowrygo. – Natomiast pan,
który czuje się pokrzywdzony przez
operatora, może napisać skargę do
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
i dołączyć do niej kserokopie wszystkich dokumentów.
Przed świętami Bogdan Pikus
otrzymał pismo od ITI Neovision.
– Napisali mi, że rozważą mój przypadek – mówi knurowianin.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów. Skok na altankę

Złodzieje skubią działkowców
7 kwietnia o godz.16.45 w Knurowie na terenie ogródków
działkowych przy ulicy Parkowej nieznany sprawca
włamał się do altany, skąd skradł elektronarzędzia.
Koszt strat szacuje się na 200 złotych – treść
policyjnego komunikatu jest znakiem, że sezon
kradzieży na działkach już się rozpoczął

Problem kradzieży w ogródkach
działkowych powraca jak bumerang wraz z każdą kolejną wiosną.
Co ogródkowi włamywacze lubią
najbardziej? – Najczęściej giną
wszelkie elementy metalowe, elektronarzędzia, wszystko, co złodziej
mógłby oddać na złom – informuje
sierż. szt. Arkadiusz Ciozak z zespołu
reklama
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trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia powinien
dokonać pisemnie listem poleconym
lub osobiście, a także, co ważne,
zwrócić nie później niż w ciągu 14
dni od daty rozwiązania umowy
dekoder z kartą dekodującą. – Jeżeli
punkt, w którym podpisywaliśmy taką
umowę dwa lata wstecz, nie prowadzi
już sprzedaży tej telewizji, powinien
nam wskazać najbliższą placówkę,
która przyjmie od nas sprzęt – zwra-

prasowego Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Zabezpieczyć się przed kradzieżami
na działkach nie jest łatwo. Zamontowanie kilku kłódek czy zamków może
odnieść odwrotny skutek – może być dla
rabusia przynętą i wskazówką, że na tak
troskliwie zabezpieczoną altankę warto
zrobić skok. O ile trudno udaremnić
włamanie, można wykluczyć ewentualne straty. – Trudno z altanki zrobić
fortecę – przyznaje sierż. szt. Ciozak.
– Jeśli nie chcemy narazić się na straty,
najprostsza metoda polega na tym, abyśmy nie zostawiali tam cennych rzeczy.
Zamiast trzymać szlifierkę czy kosiarkę
w altance, lepiej za każdym razem zabierać ją ze sobą do domu.
Kradzieży na działkach jest dość
sporo – policja notuje na terenie powiatu gliwickiego średnio 1-2 przypadki
dziennie. A jest ich zapewne więcej,
bo przecież tylko część działkowiczów
zgłasza zajście policji. Tymczasem
takie sygnały, wbrew pozorom, są
potrzebne i skuteczne. – Często wyłapujemy grupy, które mają na koncie
po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
włamań – mówi sierż. szt. Ciozak.
– Zgłoszenie nam kradzieży pomaga
namierzyć takie grupy i udaremnić
kolejne włamania.

Według policjanta sprawcami
działkowych włamań najczęściej
są złomiarze, zdarzają się też nieletni, którzy robią to przeważnie
dla hecy.
Bogdan Szymański, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych
„Szyb Wschód” w Knurowie, mówi,
że na jego terenie ostatnio jest spokojnie. – Byli jacyś złodzieje, wybili
jakąś szybkę, ale tylko sobie krzywdy narobili i niczego nie ukradli
– relacjonuje prezes. – Dwa lata
temu, kiedy część działek poszła pod
autostradę i zlikwidowano ogrodzenie, było tych włamań mnóstwo.
Teraz działki są ogrodzone, więc się
uspokoiło. Poza tym przedtem złom
kosztował znacznie więcej niż teraz.
Wielu działkowiczów wstawiło w
okna kraty, to pewnie też utrudnia
sprawę złodziejom.
Ważne jest też, jak zwykle,
sąsiedzkie wspomaganie. Kiedy
widzimy kogoś nieznanego kręcącego się przy pobliskim ogródku,
warto mieć na niego oko. Jak widać
na przykładzie włamania przy ul.
Parkowej, złodzieje grasują także w
biały dzień.
Mirella Napolska
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Przyszowice. Nieznane losy

Krywałd. Działkowicze skarżą się na dzikie wysypiska śmieci

Kukułcze jajo

Co się z nimi stało?
Towarzystwo Miłośników Przyszowic zbiera materiały na temat losu mężczyzn deportowanych w 1945 roku do Związku Radzieckiego.
Na liście znajduje się 60 nazwisk. Część z nich z
pewnością zmarła na Wschodzie, część powróciła do kraju, ale nie wszyscy do Przyszowic.
- Apelujemy do krewnych deportowanych
o nawiązanie kontaktu z członkami stowarzyszenia – proszą członkowie TMP.
Kontakt pod adresem mailowym: kika46@
o2.pl. Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej towarzystwa: www.przyszowice.com.
/bw/

Wincenty Tomecki zmarł
w ZSRR

informacja własna

Że wiosna, widać gołym okiem. Niestety, działkowicze
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Goździk” narzekają
na urodzaj... dzikich wysypisk śmieci
Czego tam nie ma: okna, zbite
szkło, gruz, worki ze śmieciami...
Ktoś robił wiosenne porządki w
piwnicy, o czym świadczą porzucone weki z przetworami. Całej
sytuacji ma dość Tadeusz Bielawski,
działkowicz, który cały ten bałagan
ma za ogrodzeniem swojej działki.
– Wysypisko sobie tam ktoś zrobił!
Sąsiad widział, że te okna to firma,
która remontowała budynek obok
ratusza, zwiozła na Stawową. Byłem
w urzędzie w październiku wyjaśnić
sprawę. Jedna z pań dzwoniła do tej
firmy, ale czego się dowiedziała – nie
wiem – opowiada knurowianin.

Śmieci przybywa, a ich widok
uprzykrza relaks na działkach. Bielawski próbował zainteresować
sprawą Straż Miejską. Twierdzi,
że funkcjonariusze pojawili się na
miejscu i zrobili zdjęcia wysypiska.
– Wystarczy to wszystko pchnąć w
staw i wyrównać teren... Ktoś musi
wieczorem to wszystko tu zwozić, bo
za dnia nikogo nie zauważyłem. Może
by tak jakiś znak zakazu tam ustawić?
– sugeruje działkowicz.
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Knurów zaprzecza, jakoby okna pochodziły z remontowanego budynku

przy Ratuszu. – Taki sygnał otrzymaliśmy już w ubiegłym roku. Wtedy
kierownik budowy poinformował
nas, że wszystkie okna składowane
są na placu budowy.
Anna Lewandowska, naczelnik
wydziału Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska zapewnia, że dzikie
wysypiska znikną z sąsiedztwa ROD
„Goździk”. – Zgłosimy problem Straży Miejskiej, aby częściej patrolowała ten teren. Dawniej w tym miejscu
były tablice zakazujące składowania
śmieci, jednak nie odnosiły one żadnego skutku – dodaje.
Paweł Gradek

Foto: Mirella Napolska

Michalina Janiak z Knurowa

ur. 7.04.2009 r., 3450 g, 55 cm

Laura Marszałek ze Stanicy

ur. 12.04.2009 r., 3590 g, 58 cm
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Karol Usarek z Leszczyn

ur. 7.04.2009 r., 3900 g, 57 cm

Wiktoria Świątecka z Leszczyn

ur. 12.04.2009 r., 2990 g, 55 cm

Natalia Kutek z Knurowa

ur. 7.04.2009 r., 3230 g, 54 cm

Natalia Kusior z Rybnika

ur. 13.04.2009 r., 4330 g, 57 cm

Krzysztof Adamek z Gliwic

ur. 8.04.2009 r., 2960 g, 56 cm

Jakub Muszyński z Knurowa

ur. 13.04.2009 r., 4130 g, 52 cm

Wiktoria Jasińska z Ornontowic
ur. 11.04.2009 r., 2460 g, 49 cm

Zuzanna Skrzyp z Bełku

ur. 13.04.2009 r., 3700 g, 55 cm
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rozrywka
rozmaitości
Knurów. Obchody Dnia Trzeźwości
15-16.04.2009 r.
Godz. 17:45
Kochaj i Tańcz

17-21.04.2009 r.
Godz.18:00
Wątpliwość
Godz.20:00
Strasznie Szczęśliwi

22-23.04.2009 r.
Godz.16:30
Wątpliwość
Godz.18:15
Strasznie Szczęśliwi
Godz.20:00                            
Próba Teatru Paranoja

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Linda Francis Lee:
„Diablica w klubie kobiet”
Rozpieszczona 28-letnia Fredericka Ware (dla przyjaciół Frede)
należy do ekskluzywnego Klubu
Kobiet w Willow Creek w Teksasie,
elitarnej organizacji charytatywnej
zrzeszającej damy z tzw. wyższych
sfer. Podstawowy warunek przyjęcia do klubu to odpowiednie pochodzenie. Kiedy jej przystojny mąż
prawnik okazuje się pasożytem,
którego jedynym zajęciem są niezliczone romanse i trwonienie majątku żony, Frede postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce i odzyskać pieniądze. Tylko jeden człowiek może
jej w tym pomóc – Howard Grout,
mieszkający po sąsiedzku adwokat,
prawdziwy tygrys palestry, nie lubiany przez elity, uważany za gbura
i prostaka. W zamian za swoje
usługi Grout żąda, by Frede wprowadziła do Klubu Kobiet jego żonę,
swoją dawną szkolną przyjaciółkę.
Nieobyta Nikki, która nie odróżnia
homara od krewetki, sprawi wiele
kłopotów, zanim przeobrazi się w
nadającą się na salony damę.
Pełna humoru powieść Lee
to satyra na snobistyczne elity, po
trosze romans, kryminał i komedia.
Uwagę czytelnika przyciąga doskonale skrojona postać inteligentnej i
przebiegłej Frederiki.

(D.O.)

„Siódemka”
bez alkoholu

Knurów

Wernisaż
fotograficzny

Jak co roku, knurowski Klub Abstynentów
„Siódemka” obchodził Dzień Trzeźwości,
organizując tematyczne spotkanie z udziałem
zaproszonych gości, członków klubu i ich rodzin

Centrum Kultury zaprasza na wernisaż fotograficzny
Magdaleny Więcko. Wystawa zostanie otwarta w piątek, 17
kwietnia, w Klubie Sztukateria o godz. 19.30. Autorka zdjęć
jest uczennicą klasy humanistyczno-plastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

Spotkanie odbyło się 6 ciwdziałania marginalizacji Można samodzielnie zerwać
kwietnia w siedzibie klubu społecznej osób uzależnio- na jakiś czas, ale potem się
przy ulicy Dworcowej. Miało nych, sposobów motywowa- wraca. Kiedyś chowałem alkoformę prelekcji i dyskusji o nia alkoholika do podjęcia hol, gdzie się da, nawet w piwsprawach związanych z prob- le cz e n ia , o d budow y wa n ia nicy. Teraz w domu nie mam
lemem al koholow y m. Jego naderwanych przez alkohol żadnego kieliszka, niczego,
wspó łorga n i zator a m i był y więzi rodzinnych.
co by przypominało o nałogu.
„Siódemka” i Punkt KonsultaKlub Abstynentów „Sió- Kiedy przestałem pić, dużo
cyjny dla Osób Uzależnionych d e m k a” z r z e sz a oko ło 4 0 kolegów potraciłem, ale mam
i ich Rodzin. Tegoroczne ob- członków, ma także członków nowych, z klubu. Wspólnie
chody był y
organizujew y jąt kowo
my SylweKlub Abstynentów „Siódemka” zaprasza
udane, w
stra, przydu żej m ie chodzimy
na spotkania we wtorki i piątki o godz. 17.
rze d zięk i
z żonami,
Telefon kontaktowy: 032 235 96 70 wew. 639
licznym gośpotraf imy
ciom. Wśród
świetnie się
przybyłych był Adam Rams honorowych. Klubowicze spo- bawić bez alkoholu. Dawniej
– prezydent Knurowa, a tak- tykają się regularnie – dwa człowiek pił i guzik wiedział z
że reprezentanci Miejskiego razy w tygodniu. Oprócz tego tego Sylwestra.
Ośrodka Pomocy Społecznej, organizują wspólne wyjazdy,
Są efek t y wzajem nego,
Policji, Straży Miejskiej, psy- rajdy, spotkania towarzyskie. klubowego wspierania się w
chologowie i inni goście, któ- – Człowiek sam by się nie trzeźwości – najbardziej wyrzy dzieląc się spostrzeżenia- utrzymał w trzeźwości – uważa trwały członek „Siódemki” nie
mi, wnieśli do dyskusji wiele jeden z członków „Siódemki”. pije już od osiemnastu lat!
nowego. Rozmowy dotyczyły – Nie znam żadnego alkoholiMiNa
między innymi kwestii prze- ka, któremu by się to udało.

/bw/

Szczygłowice

Brzydkie Kaczątko
po trzykroć
wypięknieje
Teatr Bąbel, działający przy przedszkolnej
Trójce, zaprasza na bajkę pt. „Brzydkie
Kaczątko”. Do wyboru trzy spektakle
Spektakle odbędą się w środę, 22 kwietnia, na deskach
sceny Domu Kultury w Szczygłowicach. Zaplanowano trzy
spektakle – o godz. 9, 10.30 i 12.30. Zapraszają aktorzy – rodzice dzieci Miejskiego Przedszkola nr 3 – wraz z dyrekcją i
pracownikami placówki. Wstęp wolny.

/bw/

ROZRYWKA nr 15/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo:
1) część składowa organów, 8) zrazy z ziemniakami, 9) kolor
dla brydżysty, 10) drzewo liściaste, 11) jesień życia, 13) …
and roll, 15) kontrowersyjny polityk PO, 16) bosak strażacki,
18) George (zm. 1932), założyciel firmy Kodak, 21) lwi … to
„wielki talent”, 22) poręka na wekslu (z wyrazu lawa), 23) z …
na pazurki, 24) automatyczna w telefonie
Pionowo:
1) umowy, układy międzynarodowe, 2) delfin z Amazonki,
3) nóż ogrodniczy, 4) początek skali, 5) łąkowa kuzynka lilii,
6) huk, łomot spadających kamieni, 7) największy stan USA,
12) remkloda, 13) koloid, 14) parafa, 15) wiązka rzodkiewek,
17) z wrogiem lub nałogiem, 18) jezioro w grupie Wielkich
Jezior, 19) powieść o dziejach rodzinnych, 20) … Twain

15
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 13/2009 brzmiało:
„Wędkarz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Damian Stanik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

Handel i Usługi

15/09

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

Nowe domy Nieborowice, M-Kwadrat, tel.
0 503 055 184, www.osiedlepilchowice.pl

01-odw.

14-17/09

Cyklinowanie i układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830

Sprzedam dom w Pilchowicach, M-Kwadrat,
tel. 0 503 055 184

10-17/09

14-17/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 032 331 73 63,
0 888 400 830

Sprzedam działkę budowlaną, Chudów,
1195 m2. Tel. 0 510 209 290

15-17/09

15-16/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

Sprzedam działkę w Gierałtowicach na
ogródkach działkowych (altana murowana,
woda, oczko wodne). Tel. 0 501 052 977

01-odw.

15-16/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

Sprzedam działkę w Nieborowicach, MKwadrat, tel. 0 503 055 184

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 2-28
ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40 86,
0 604 282 216.

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach,
M-Kwadrat, tel. 0 509 096 631

14-17/09

14-17/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, wysoki parter. Tel. 0 662 522 428

05-17/09

14-16/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 37 m2, II
piętro, na ul. Stefana Batorego 16, łazienka
wykafelkowana, nowe okna. Cena do uzgodnienia. Tel. 0 500 587 224

13-15/09

Witosa lokal 130 m wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367
2

15/09

Zamienię M-3 na M-1, K. Wielkiego. Tel.
0 606 322 239

Firma budowlana prowadzi zakres robót
docieplenia budynków oraz tynkowanie. Tel.
0 600 623 218

13-15/09

14-18/09

Zamienię M-4, 54 m na M-3, I lub II piętro
na WP II. Tel. 032 236 05 16
2

Gładzie, malowanie, remonty, docieplanie.
Tel. 0 602 407 190

15-17/09

14-15/09

Kafelkowanie, gładź oraz inne remonty. Tel.
0 600 507 570

15/09

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy
gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

zdrowie i uroda
Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

BIZNES
Odstąpię punkt franczyzowy mBanku w
Knurowie. Tel. 0 604 168 419

15-16/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

11-21/09

1,2,3,4-pokojowe na www.lokus.eu

15/09

N a p r a w a p r a l e k , l o d ó w e k . Te l .
0 507 659 904

2-pokojowe, komfortowe, sprzedam. Nieruchomości M3, tel. 0 601 077 290

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

3 - pokojowe niski blok, nowe okna,
14 5 . 0 0 0 z ł. N i e r u c h o m o ś c i M 3 . Te l.
0 603 773 313

12-15/09

07-51/52/09

Tanie kredyty, darmowe konta – mBank
Knurów. Tel. 0 32 235 06 66

13-16/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

09-17/09

DAM PRACĘ

15/09

15/09

4-pokojowe I piętro, po remoncie, 178.000
zł. Nier uchomości M3, tel. 0 6 03 773
313

Zatrudnię pracownika do prac budowlanobrukarskich wraz z uprawnieniami na koparko-ładowarkę. Tel. 0 609 775 488

14-15/09

Zatrudnimy kierowcę. Tel. 032 232 70 74

15-16/09

15/09

CHU Planeta, 50 m2 i 90 m2 wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367

15/09

WĘGIEL EKO-GROSZEK, ORZECH, GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I LUZEM
Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54
Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP
ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401
05–51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68
01–odw.

Działkę w ok. Koziełka 700 m2 sprzedam.
Nieruchomości M3, tel. 0 603 773 313

15/09

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. Tel. 0 609 578 899
15-17/09

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367

15/09

K u p i ę d o m (m o ż e b y ć d o r e m o n t u)
l u b d z i a ł k ę K n u r ó w i o k o l i c e . Te l .
0 790 699 666

15/09

KUPIĘ MIESZKANIE W LESZCZYNACH
NA OS. MANHATTAN, 2 lub 3-pokojowe.
TEL. 0 507 578 799

12-15/09

Kupię mieszkanie z balkonem ok. 50 m2, I-II
p. Tel. 032 236 32 40

15/09

Mieszka I, M-4, 47 m , sprzedaż. Lokus. Tel.
0 793 679 367
2

15/09
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sport
Przebieg ostatniego meczu sezonu:

III LIGA TENISA STOŁOWEGO

Concordia SKOK Powszechna Knurów – Ruch Pniów 6:4

Są powody do
zadowolenia
Foto: Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

W grze deblowej najczęściej występowały
Anna Rzepa i Agnieszka Fliszkiewicz

już widać, że mają talent.
Po tym co osiągnęła drużyna jestem usatysfakcjonowany, bowiem zajęliśmy miejsce tuż za uznanymi firmami,
a my przecież od niedawna
występujemy w III lidze.
Chciałbym podkreślić, że
dużą rolę w naszej sekcji odegrał Piotr Szafran, któremu w
imieniu własnym, jak i całej
drużyny serdecznie dziękuję
za pomoc.
Sezon 2008/2009 przeszedł już do historii. Czwarte miejsce knurowianek to
wynik, który daje gwarancję
stabilizacji sekcji i szansę
objęcia szkoleniem nowych
zawodniczek. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że w nowym sezonie trenerzy będą
mieli nieco szerszą kadrę tenisistek. Zdrowa rywalizacja
poparta pracą na treningach
może zaowocować miejscem
na podium, o czym przed
nowymi rozgrywkami marzą
zarówno zawodniczki, jak i
trenerzy oraz sponsor sekcji.

3:2
0:3
3:1
2:3
3:0
0:3
1:3
3:2
3:1
3:1

(9:11, 8:11, 11:8, 16:14, 11:6)
(8:11, 11:13, 8:11)
(12:10, 11:7, 11:9, 5:11)
(11:7, 8:11, 11:7, 9:11, 8:11)
(11:9, 11:7, 11:8)
(2:11, 5:11, 3:11)
(11:5, 5:11, 6:11, 8:11)
(6:11, 8:11, 11:7, 11:6, 11:9)
(8:11, 11:9, 11:9, 11:5)
(9:11, 6:11, 11:9, 16:14, 11:7)

III LIGA KOBIET
MECZE KS CONCORDIA POWSZECHNA SKOK KNURÓW

LKS 45 Bujaków II – Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – Silesia Miechowice
ULKS Pławniowice - Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – AZS Politechnika
Ruch Pniów - Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – Victoria Pilchowice
Wilki – Wilcza - Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – ULKS Pławniowice
Silesia Miechowice - Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – LKS 45 Bujaków II
AZS Politechnika - Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – Wilki Wilcza
Victoria Pilchowice - Concordia Powszechna SKOK
Concordia Powszechna SKOK – Ruch Pniów

TABELA KOŃCOWA SEZONU 2008/2009:

1. KŚ AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE
2. ULKS PŁAWNIOWICE
3. BTTS SILESIA MIECHOWICE BYTOM
4. KS CONCORDIA POWSZECHNA SKOK KNURÓW
5. ULKS RUCH PNIÓW
6. LKS 45 BUJAKÓW II MIKOŁÓW
7. LKS VICTORIA PILCHOWICE
8. LKS WILKI WILCZA

14
14
14
14
14
14
14
14

27
25
20
14
10
10
6
0

6:4
3:7
8:2
2:8
2:8
8:2
1:9
3:7
9:1
6:4
9:1
7:3
4:6
6:4

114:26
111:29
91:49
66:74
60:80
53:87
46:94
19:121

Piotr Skorupa

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 11. turnieju:
Patrycja Rybicka - zdaniem trenera - zrobiła
w zakończonym sezonie największe postępy
– Zajmując czwarte miejsce, dziewczęta zrobiły nam
miłą niespodziankę – usłyszeliśmy w Powszechnej SKOK,
która ma swe korzenie w Knurowie i dlatego postanowiła wspomóc lokalną sekcję,
która daje młodym mieszkańcom miasta możliwość nie
tylko sportowego rozwoju.
– Na taki wynik zapracowało
wiele osób. Na pierwszym
miejscu są oczywiście zawodniczki wraz ze sztabem szkoleniowym, który zbudował Piotr
Mazurek raz ze swym synem
Krzysztofem i Łukaszem Kaletką. Godne podkreślenia jest
to, że trenerzy nie pobierali za
swoją pracę wynagrodzenia.
Foto: Piotr Skorupa

Przed sezonem tr udno
było oceniać szanse żeńskiej
drużyny KS Concordia Powszechna SKOK Knurów w
trzecioligowej batalii. Przypomnijmy, że zespół trzeba było
budować niemal od podstaw,
bowiem kilkanaście miesięcy
wcześniej rozpadł się on pod
szyldem TKKF Szczygłowice.
Reaktywacji podjął się Klub
Sportowy Concordia wespół
z Powszechną SKOK, która
postanowiła wziąć na swe
barki ciężar organizacyjnofinansowy. Dzisiaj, już po
zakończeniu sezonu, z każdej
strony można usłyszeć, że
operacja się udała, a „pacjent”
ma się coraz lepiej i w niczym
nie przypomina już organizmu
wymagającego reanimacji.
– Powołując sekcję tenisa
stołowego, podjęliśmy trafną
decyzję – mówi Grzegorz
Grzybowski, prezes KS Concordia. – Współpraca na linii
klub – Powszechna SKOK jest
wręcz wzorowa, co owocuje
wieloma pozytywami. Muszę
przyznać, że w tym pierwszym
sezonie nie oczekiwaliśmy
szczególnych osiągnięć, jednak dobra współpraca na wielu płaszczyznach i wyśmienita
postawa zawodniczek dała
zespołowi wysokie miejsce
w końcowej tabeli. Cieszymy
się, że wraz z popularyzacją
tenisa stołowego udało nam
się osią gnąć dobr y wynik
sportowy.
Pozycja KS Concordia Powszechna SKOK rzeczywiście
jest imponująca. Tym bardziej, że początek sezonu nie
zapowiadał walki o czwarte
miejsce w trzecioligowej hierarchii. Pierwsze cztery mecze
to cztery porażki. Wiele zawodniczek po takiej inauguracji rzuciłoby rakietkę w kąt.
W knurowskiej drużynie nikt
nie miał zamiaru rezygnować
z walki o zwycięstwa. To na
pewno efekt dobrej atmosfery
w zespole, którą stworzyły nie
tylko zawodniczki, ale również trener Piotr Mazurek.

Fliszkiewicz – Maziec
Rzepa – Kopyra
Rybicka – Kowalska
Fliszkiewicz/Rybicka – Maziec/Kopyra
Rzepa – Maziec
Patrycja Suchart – Kowalska
Rybicka - Kopyra
Rzepa – Kowalska
Rybicka – Maziec
Fliszkiewicz - Kopyra

Trener Piotr Mazurek udziela
wskazówek swej podopiecznej
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Od strony sportowej mamy
zatem do czynienia z miłą niespodzianką. Z kolei od strony
organizacyjnej staraliśmy się
krok po kroku realizować nasz
plan. Nie udało się wszystkiego zrobić na początku sezonu, jednak z każdym meczem
robiliśmy kolejny krok do
przodu. To efekt naszej dobrej współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
oraz dyrekcją Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6.
Trzon zespołu tworzyły:
Anna Rzepa, Patrycja Rybicka
i Agnieszka Fliszkiewicz. W
ostatnim etapie sezonu z dobrej strony zaprezentowała się
Patrycja Suchart. Uczennica
MSP-6 w swym ligowym debiucie zdobyła punkt w meczu
z Wilkami Wilcza, wygranym
przez knurowianki 7:3.
– Mam obecnie w drużynie
trzy Patrycje i każda z nich ma
duże szanse na to, by wywalczyć sobie miejsce w drużynie
– mówi trener, Piotr Mazurek.
– W zakończonym sezonie
największe postępy poczyniła Patrycja Rybicka. Dwie
pozostałe, Patrycja Suchart i
Patrycja Matusik dopiero zaczynają z nami trenować, ale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stefan Dylus
Mieczysław Polok
Ryszard Nosiadek
Kazimierz Fąfara
Józef Antończyk
Alojzy Kopiec
Piotr Palica
Bogdan Litwin
Piotr Arent
Robert Cipold

(Gliwice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Pilchowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)

2.317 pkt
2.298 pkt
2.234 pkt
2.065 pkt
2.025 pkt
1.850 pkt
1.713 pkt
1.686 pkt
1.612 pkt
1.584 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Stefan Dylus
Wojciech Napierała
2.
3.
Bogumił Wolny
4.
Alojzy Kopiec
5.
Ryszard Nosiadek
Mieczysław Polok
6.
7.
Dariusz Gołyś
8.
Piotr Arent
9.
Piotr Palica
10. Bernard Wróbel
Kolejny turniej odbędzie się
w klubie LWSM „Gama”.

(Gliwice)
18.835 pkt
(Knurów)
17.912 pkt
(Knurów)
17.311 pkt
(Przyszowice)
16.951 pkt
(Knurów)
16.514 pkt
(Przyszowice)
16.504 pkt
(Szczygłowice)
16.335 pkt
(Knurów)
16.194 pkt
(Gliwice)
15.808 pkt
(Knurów)
15.739 pkt
21 kwietnia o godzinie 16.30

LIGA OKRĘGOWA
W SKACIE SPORTOWYM

Tabela po 3. kolejkach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LKS Jedność 32 Przyszowice IV
Toba System 4 Asy Bytom
LWSM Knurów II
LWSM Knurów I
Guido Zabrze II
Tuzy Halemba
LKS Jedność 32 Przyszowice III
Skat Solo Bykowina

33
32
32
31
30
29
28
25

22.064 pkt
22.848 pkt
22.560 pkt
21.550 pkt
20.226 pkt
21.892 pkt
20.977 pkt
19.570 pkt

HARMONOGRAM
planowanych
godzin pracy
animatora

„Moje Boisko
ORLIK 2012”
na najbliższe dni
21 kwietnia
13.00-17.00 – gry i zabawy,
siatkówka
22 kwietnia
15.30-19.30 – piłka nożna,
koszykówka
23 kwietnia
17.00-20.00 – piłka nożna,
piłka ręczna
25 kwietnia
7.00-16.00 – turnieje gier
zespołowych
26 kwietnia
8.00-17.00 – turnieje gier
zespołowych
27 kwietnia
14.30-18.30 – piłka nożna,
koszykówka
28 kwietnia
13.00-17.00 – gry i zabawy,
siatkówka
29 kwietnia
15.30-18.30 – piłka nożna
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Nie zdobyli Grunwaldu
Przed tygodniem pytaliśmy, czy w przypadku piłkarzy Concordii Knurów sprawdzi się powiedzenie „do trzech
razy sztuka”. Po porażce (2:3
z GKS II Jastrzębie) i remisie (2:2 z Górnikiem Pszów)
podopieczni Wojciecha Kempy podejmowali Grunwald
Halemba i można było się
spodziewać pierwszego w tym
roku zwycięstwa Concordii.
Dwunastopunktowa różnica,
jaka dzieliła w tabeli oba
zespoły okazała się zgubna
w prognozowaniu wyniku
knurowsko-rudzkiej potyczki.
Niżej notowani piłkarze Grunwaldu po raz kolejny udowodnili, że niekiedy lepiej występować nie w roli faworyta,

natomiast schodzić z placu gry
z podniesioną głową. Goście
byli w swych działaniach bardziej konsekwentni i przede
wszystkim skuteczniejsi, a to
dało im wygraną 2:0.
- Na razie nie wygraliśmy w tym roku meczu, ale
nie oznacza to, że jesteśmy
załamani – powiedział nam
Grzegorz Grzybowski, prezes
Concordii. – Trener ma do
dyspozycji szeroką kadrę zawodników i być może tak, jak
na początku sezonu, potrzebujemy trochę czasu na to, by
wskoczyć w odpowiedni rytm
ligowy. Wierzę, że niebawem
przyjdą dobre wyniki, bowiem
w czasie zimowej przerwy piłkarze wykonali kawał solidnej

WYNIKI:

UNIA - GKS II JASTRZĘBIE
(przełożony)

CONCORDIA –
GRUNWALD HALEMBA

REKORD – ZAPORA

0:2

1:0

0:1 T. Szpoton 52’
0:2 Łęcki 71’

LKS CZANIEC - GTS BOJSZOWY

0:1

Concordia:
Ponichtera,
Wieliczko,
Hanak,
Sterczek,
Grodoń,
Szymura,
Tkocz,
Sendlewski,
Dura,
Grzegorzyca
64’ Kozdroń,
Oleś
68’ Przesdzing

SKAŁKA - GWAREK

3:1

PRZYSZŁOŚĆ - LKS ŁĄKA

3:1

POLONIA Ł. - GÓRNIK

2:1

RYMER - POLONIA M.

1:5

pracy.
Chciałbym jednocześnie
zaznaczyć, że sprawy organizacyjne w naszym klubie
są poukładane i współpraca
na linii zarząd – drużyna
przebiega prawidłowo. Mam
zatem nadzieję, że zespół zacznie wygrywać i wspólnie
zrealizuje nasz plan, który
określa zajęcie na zakończenie sezonu miejsca w górnej
części tabeli.
K nu rowianie pozost ają zatem bez zwycięstwa w
trzech tegorocznych meczach
i być może w kolejnej potyczce
sprawią niespodziankę, pokonując wyżej notowaną Polonię
Marklowice.
Piotr Skorupa

TABELA PO 20. KOLEJCE:

1. SKAŁKA ŻABNICA

19

52

50:8

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

20

3. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE

48

51:15

20

41:21

4. GKS II JASTRZĘBIE

37

19

35

36:28

5. POLONIA MARKLOWICE

19

6. GWAREK ORNONTOWICE

34

38:29

20

51:41

7. CONCORDIA KNURÓW

31

20

38:42

8. LKS ŁĄKA

31

20

30:29

9. LKS CZANIEC

27

20

26

28:24

10. ZAPORA PORĄBKA

20

20:21

11. GRUNWALD HALEMBA

26

20

22

27:38

12. GTS BOJSZOWY

20

13. UNIA RACIBÓRZ

20

28:35

19

24:35

14. GÓRNIK PSZÓW

19

20

31:41

15. REKORD BIELSKO-BIAŁA

19

20

19:38

16. RYMER RYBNIK

19

20

1

10:77

18 kwietnia, godz. 16.00: Concordia – Polonia Marklowice

MŁODZIEŻOWA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

UPOS
Komart
wziął
rewanż

Wyniki turnieju zespołów młodzieżowych
o puchar prezydenta miasta Knurów

Po niezwykle zaciętym
boju o mistrzostwo ligi młodzieżowej, na zakończenie sezonu halowego zespoły zmierzyły się w turnieju o puchar
prezydenta miasta Knurów.
Tym razem emocji również nie
brakowało, a mistrz ligi – Team
94 Repetyński musial uznać
w yższość U POS Komar t.
W bezpośrednim pojedynku
UPOS wygrał 2:0 i kompletując
zwycięstwa nad innymi rywalami, zakończył rozgrywki bez
straty punktu.
Tradycyjnie już podczas
turnieju uroczyście zakończono
sezon ligowy wręczając zespołom nagrody za udział i zwycięstwo w tych rozgrywkach.
PiSk
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OPI
FC Roma
UPOS Komart
MG-1
OPI
Team 94 Repetyński
UPOS Komart
MG-1
FC Roma
UPOS Komart
MG-1
OPI
Team 94 Repetyński
FC Roma
Team MOPP
Gold Team
UPOS Komart
Team94 Repetyński
Gold Team
FC Roma
MG-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gold Team
Team 94 Repetyński
Team MOPP
Gold Team
FC Roma
Team MOPP
Gold Team
OPI
Team MOPP
Team 94 Repetyński
Team MOPP
UPOS Komart
Gold Team
MG-1
OPI
FC Roma
MG-1
OPI
Team MOPP
UPOS Komart
Team 94 Repetyński

Końcowa klasyfikacja turnieju:
UPOS Komart
18
Team 94 Repetyński
15
Gold Team
10
MG-1
7
OPI
6
FC Roma
3
Team MOPP
3

1:4
0:4
5:0
0:0
1:0
3:1
4:1
2:0
3:0
2:0
1:2
0:7
2:1
1:2
1:5
2:1
2:1
3:1
7:0
0:3
1:3

23-2
15-6
15-8
7-8
8-17
5-12
4-24

Reprezentanci Górnika i Concordii Knurów

I Turniej Oldbojów im. Janusza Lisoskiego

Pamiętają o Koledze
Wyczynowo zakończyli
grać w piłkę kilka, a nawet
kilkanaście lat temu. W zespołach oldbojów są też piłkarscy
weterani, którzy karierę kończyli np. w latach 80. ubiegłego stulecia. Lata mijają,
a oni wciąż nie wyobrażają
sobie życia bez piłki. Spotykają się zatem w halach i na
boiskach, rozgrywając mecze
towarzyskie i uczestnicząc w

turniejach. Okazją do rywalizacji była ostatnio – niestety
- śmierć jednego z nich. Janusza Lisoskiego nie ma już
wśród knurowskich oldbojów,
jednak koledzy z drużyny nie
zapomnieli o Nim i zorganizowali turniej poświęcony Jego
pamięci. – Dziękujemy tym,
którzy pomogli nam ten turniej zorganizować – mówią.
– Szczególne słowa podzięko-

wania kierujemy do prezydenta naszego miasta, Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Firm Complex i Czupryn oraz
Piekarni Promny.
Z zaproszenia knurowskich oldbojów skorzystało 6
drużyn, a listę uczestników
uzupełniły dwa miejscowe zespoły: Górnik i Concordia.
PiSk

wyniki
- grupa A – Unia Racibórz – Pilchowice 4:0, Ostropa – Concordia 0:0, Unia – Ostropa 3:3,
Pilchowice – Concordia 0:2, Unia – Concordia 2:3, Pilchowice – Ostropa 1:4,
- grupa B – Jastrząb Bielszowice – Sośnicowice 0:2, Gwiazda Chudów – Górnik Knurów 2:3,
Jastrząb – Gwiazda 6:0, Sośnicowice – Górnik 2:0, Jastrząb – Górnik 3:1,
Sośnicowice – Gwiazda 4:3,
- mecz o 7 miejsce – Pilchowice – Gwiazda 2:4,
- mecz o 5 miejsce – Górnik – Unia 2:3,
- mecz o 3 miejsce – Ostropa – Jastrząb 3:1,
- finał – Concordia – Sośnicowice 1:4.

Hokejowe wyniki
38 goli padło w trzech meczach turnieju piłkarskiego, w
którym wystąpili uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych. W
rywalizacji na „Orliku” najlepsi okazali się reprezentanci

JWK Team, którzy pokonali
Victorię 6:3 i zremisowali 7:7
z Rach Ciach Ciach Paniówki.
W trzecim meczu turnieju
Victoria pokonała Paniówki
8:7.

Uczestnicy turnieju

W zwycięskiej drużynie
wystą pili: Mateusz Mularczyk, Bartłomiej Flis, Paweł
Galbierz, Mateusz Mikulski,
Adrian Krysiak i Adrian Kasprzyk.
PiSk
Foto: MOSiR

IV LIGA - grupa II

Foto: Piotr Skorupa

sport

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE
To nie była udana Wielka
Sobota dla drużyn z naszego
terenu. Wilki Wilcza uległy Czarnym Pyskowice 1:2.
Również u siebie porażkę
poniósł Olimp Szczygłowice,

przegrywając z KS 94 Rachowice 0:1. Własne boisko
nie było też atutem Naprzodu
Żernica (2:5 z Zamkowcem
Toszek), a jedyne punkty w
meczach wyjazdowych wy-

walczyli piłkarze Orła Stanica
(5:0 ze Startem Kleszczów)
i Gwiazdy Chudów (0:0 z Fortuną Gliwice).
PiSk
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sport
Tak, jak wielu z nas, swą przygodę ze sportem rozpoczął w dniu, gdy ojciec
po raz pierwszy zabrał go na stadion. W przypadku Jerzego Otto był to
stadion żużlowy, na którym rywalizowali zawodnicy leszczyńskiej Unii.
– Rzeczywiście sport zaszczepił we mnie ojciec, którego brat był żużlowcem
i startował z legendarnym Alfredem Smoczykiem – wspomina Jerzy Otto, który
jako nastolatek był wiernym czytelnikiem „Sportowca”. Pędził do kiosku,
czytał, a następnie oprawiał opasłe roczniki tego pisma. Dzięki tej lekturze
na bieżąco zdobywał wiedzę ze sportowych aren

była po stronie Króla, jednak
ostatecznie wypunktowałem
wygraną gospodarza, tak jak
pozostali sędziowie. Gdy wracam pamięcią do tej walki to
mam satysfakcję, że mimo ówczesnych przykrych uwag kierowanych pod moim adresem
przez ojca naszego zawodnika, nie uległem presji. To była
jedna z najtrudniejszych walk,

– Najpierw pokochałem
żużel, nieco później boks.
Gdyby w tamtych czasach, w
Lesznie była sekcja bokserska
to zapewne rozpocząłbym w
niej swoją przygodę zawodnika. Takiej sekcji jednak
nie było, z kolei żużel
wydawał mi się zbyt
niebezpieczną dyscypliną i nie próbowałem jej uprawiać. Zainteresował mnie
natomiast
moto-

jaką sędziowałem.
W ciągu tych 15 lat prowadziłem ponad 5 t ysięcy
walk. Każdy sędzia ma swoją
książeczkę, w której wpisuje
się walki. Są one ewidencjonowane w wydziale sędziowskim
i potwierdzane wpisem sędziego głównego zawodów.
Na początku swej sędziowskiej kariery wzorowałem się
na Zbigniewie Górskim i świętej pamięci Romanie Szramkowskim. To sędziowie, którzy
byli w cieniu zawodników, a
jednak styl ich pracy w ringu
podobał się publiczności.
Jerzy Otto ma w swym dorobku udział w ważnych turniejach szczebla centralnego
– kilku mistrzostwach Polski
kadetów i juniorów, meczach
ekstraklasy w Białymstoku,
Elblągu i Poznaniu, a także
meczu towarzyskim kobiet
Polska – Kanada.
– Obecnie na Śląsku jest
26 sędziów – mówi pan Jerzy.
– Wydaje się, że najlepszym
materiałem na dobrego arbitra jest były zawodnik, który
potrafi doskonale „czytać”
wydarzenia w ringu.
W kursach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły
21 lat i mają minimum średnie
wykształcenie. Ja rozpocząłem swoją przygodę w wieku
47 lat i już na samym początku

nie miałem szans, by zostać
np. sędzią międzynarodowym
AIBA, bowiem obowiązuje tam
granica wieku – 45 lat.
Górną granicą w kraju
jest 60 lat, jednak w wyjątkowych sytuacjach można nadal
sędziować po wcześniejszym
przejściu odpowiednich badań lekarskich. Z tej furtki
korzystam. Mam przecież

Pokochał żużel i boks
torem żużlowej maszyny startowej. Funkcjonuje ona na torach w pierwotnej konstrukcji
od 60 lat.
Sport zajmował w sercu Jerzego Otto sporo miejsca, jednak nadszedł czas, gdy musiał
ustąpić miejsca płci pięknej.
Żona, dzieci, praca zawodowa
– to wszystko stało się w pewnym momencie najważniejsze,
jednak sport i tak nie został
gdzieś z boku. – Gdy wiadomo już było, że sportowcem
nie zostanę, koledzy namówili mnie, bym zaczął działać
w MZKS „Górnik” Knurów
– kontynuuje. – Podejmując
pracę w Knurowie znalazłem
się w centrum silnego ośrodka
sportowego. Wykorzystując
to, najpierw trafiłem do zarządu sekcji piłkarskiej,
a następnie do sekcji
bokserskiej.

Foto: Piotr Skorupa

gdzie uczęszczałem do szkoły
średniej. Później z motorcossem zetknąłem się na Śląsku, w
Górniku Czerwionka. Pamiętam niedziele, gdy wybierałem
się na hałdy i z zapartym tchem
śledziłem rywalizację
w kurzu
i błotnistych
wertepach.
Wr acając do

Jerzy Otto jest jedynym knurowianinem, który
sędziuje obecnie walki bokserskie
cross. Mogłem podglądać
tę dyscyplinę w Gorzowie
Wielkopolskim i Wschowie,

„czarnego sportu” warto dodać, że wujek pana Jerzego
– Wacław Otto jest konstruk-

Boks

Remis
knurowianina
w Interlidze
W kolejnym meczu bokserskiej Interligi, drużyna
z Rybnika wzmocniona zawodnikami z in nych śląskich klubów przegrała 5:9
z BC Proštejov (Czechy).
W rybnickim zespole wystąpił pięściarz BKS Concordia - Andrzej Tokarz, który

zremisował swoją walkę z
Josefem Durajem. W opinii
obserwatorów była to jedna z
najlepszych walk meczu.
Kolejny mecz rybniczanie rozegrają 25 lutego o
godzinie 18.00 z Debrecen
BC z Węgier (hala w Boguszowicach).
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Kibic, działacz, sędzia
– taką drogę przebył nasz
bohater, który w tym roku
świętuje podwójny jubileusz.
– Ze sportem jestem związany
od 50 lat, natomiast od 15
lat jestem sędzią bokserskim
– mówi. – Sport dał mi wiele
satysfakcji, wiele wzruszających przeżyć. Pozwolił mi
poznać wspaniałych ludzi.
Najbardziej obfity w sukcesy
był okres działalności w sekcji bokserskiej. Pięliśmy się
wtedy w górę, a ukoronowaniem wieloletniej pracy sztabu
ludzi było zdobycie tytułu
drużynowego mistrza Polski.
Działając w Concordii miałem
przyjemność współpracować
– nie wymieniając z nazwisk
członków zarządu sekcji pięściarskiej - z takimi osobami
jak Zbigniew Kicka, Janusz
Sztupecki, Ireneusz Przywara,
Marian Kasprzyk, Józef Gilewski, Sławomir Marciniak,
Mariusz Pogorzelski, Dariusz
Wróbel czy świętej pamięci
Jerzy Krasnożon.
Po tych wielu latach pracy
miłe jest to, że teraz będąc na

spacerze z rodziną jesteśmy
pozdrawiani przez byłych
zawodników i w koleżeńskiej
atmosferze możemy powspominać minione czasy.
W latach 90. Knurów był
co prawda stolicą polskiego boksu, jednak z drugiej
strony dało się zauważyć, że
pięściarstwo dopada wyraźny
kryzys. Wyczuwając niejako
zbliżający się krach rozgrywek ligowych, Jerzy Otto
postanowił pozostać przy tej
dyscyplinie w nieco innej roli
i w wieku 47 lat zapisał się
na kurs sędziowski. – To był
rok 1994 – wspomina. – Najpierw byłem sędzią-kandydatem, dwa lata później sędzią
okręgowym, a od 1999 roku
– sędzią związkowym PZB.
Obecnie obchodzę 15-lecie
działalności sędziowskiej.
Od razu muszę przyznać, że
decydując się na założenie
białej koszuli i muszki byłem w błędzie. Myślałem, że
będąc przez wiele lat działaczem, z łatwością przyjdzie
mi rozstrzygać walki w ringu.
Rzeczywistość okazała się
nieco inna. Bycie kibicem czy
działaczem to jedno, a bycie
sędzią to zupełnie coś innego.
Świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w ringu budzi w
człowieku pewne wątpliwości.
Na pewno byłem pewny
swej wiedzy i fachowości, ale nie ukrywam, że
na początku było bardzo
ciężko.
Wiele czasu spędzałem na meczach w roli
kibica i działacza, ale stając się sędzią doświadczyłem czegoś nowego.
Musiałem się całkowicie odizolować
od s y m pa t ii d o
poszczególnych
zawodników i kierować się partykularyzmem środowiskowym.
Pamiętam taką
walkę w czasie mistrzostw Polski juniorów w Słupsku. W jednym narożniku syn byłego
zawodnika knurowskiego
klubu - Edwarda Króla,
w drugim utalentowany
reprezentant gospodarzy.
Walka była niezwykle wyrównana, padało w niej
mało ciosów. Moja sympatia

dopiero 31 lat, ale na jedną
nogę – żartuje.
Jerzy Otto nie ukrywa,
że z przykrością patrzy na
obecną sytuację w boksie amatorskim. Uważa, że ta dyscyplina przegrała konkurencję z
innymi – bardziej modnymi,
takimi jak siatkówka, żużel
czy koszykówka. Tam są dzisiaj
sponsorzy, tam są wypełnione
po brzegi hale i stadiony, tam
jest w końcu telewizja, która
jeszcze bardziej popularyzuje
te dyscypliny. Jednocześnie ma
nadzieję, że nowe władze Polskiego Związku Bokserskiego
na czele z Jerzym Rybickim
zdołają odbudować potęgę
rodzimej szermierki na pięści.
– Przez 12 lat byłem członkiem
Zarządu Śląskiego Związku
Bokserskiego i cieszę się, że w
Knurowie – mimo tego kryzysu
– wciąż organizowane są ważne imprezy bokserskie. W tym
miejscu należą się podziękowania dla władz miasta i działaczy BKS Concordia, którzy
starają się popularyzować
boks i organizują rozgrywki
turniejowe do mistrzostw Polski włącznie. Naprawdę takich
ośrodków jest w naszym kraju
niewiele – zauważa jedyny
w naszym mieście czynny
sędzia bokserski.
Piotr Skorupa

Knurowianin (z lewej) w gronie arbitrów towarzyskiej
potyczki kobiet Polska – Kanada
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Knurów. Niełatwe życie kierowców i... służb porządkowych budowniczych autostrady

Na problem zwrócił nam uwagę czytelnik mieszkający przy
Dworcowej, który codziennie wielokrotnie musi mijać teren budowy
autostrady A1, a więc przejeżdżać
przez błoto lub kurzawę. Czytelnik
ma dość tego stanu rzeczy, chciałby, aby ktoś odpowiedzialny za to
zlikwidował problem uciążliwy dla
wielu knurowian i mieszkańców
pobliskich miejscowości.
Dworcowa jest drogą wojewódzką, jednak, jak nas powiadomiono
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, do porządkowania
okolicy budowy jest zobowiązany
wykonawca prac.
– Wykonawca zajmuje się porządkowaniem, tyle że nie dość
skutecznie – mówi Ryszard Pacer,
rzecznik śląskiego ZDW. – Zwrócimy na to uwagę i będziemy monitorować.

Najgorzej na Przemysłowej

Problem zauważyli i wzięli w
obronę kierowców przedstawiciele
knurowskiego samorządu. W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania
władz miasta z reprezentantami
wykonawcy A1, greckiej firmy J&P
Avax S.A.
– Spotkanie dotyczyło głównie
ulicy Przemysłowej – informuje
Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa. – Tam problem
był wyjątkowo poważny, bowiem
warstwa błota, jaka się zgromadziła
na poboczu tej ulicy, uniemożliwiła
odpływ wody. Wykonawca zadeklarował, że usunie tę warstwę,
udrożni kanalizację ściekową ,
zlikwiduje wyrwy oraz nierówności
jezdni i na bieżąco będzie dbał o tę
nawierzchnię.
Ja k dod aje w ice prez yde nt
Zwierzyńska, wykonawca został
zobowiązany do bieżącego porządkowania terenu wokół budowy
autostrady zarówno przez miasto,
jak i przez inwestora – Generalną
Dyrekcję Dróg i Autostrad – oraz
przez inspektora nadzoru.
- Sprawa zaniecz yszczenia
dróg, zwłaszcza ulic Dworcowej i
Niepodległości, spowodowanego
budową autostrady A1 jest tematem
regularnych interwencji telefonicznych i pisemnych podejmowanych
zarówno u wykonawcy robót, jak
i u zarządcy drogi, tj. w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich – zapewnia
Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów. – Prace porządkowe są

podejmowane, ale przy nagromadzonej ilości błota mało efektywne.

Świąteczne porządki

Rzeczywiście, kiedy sprawdzaliśmy u ubiegłym tygodniu stan ulicy
Dworcowej, poruszała się po niej
maszyna czyszcząca. Jednak już po
chwili przejeżdżające tamtędy auta
znikały w tumanie kurzu. Chwilami
jezdnia przypominała trakt z wyścigu Paryż – Dakar...
O to, czemu te wysiłki są nieskuteczne, zapytaliśmy rzecznika J&P
Avax S.A., Krzysztofa Fahrenholza.
– Szczotki chodzą tu przez cały czas,
ale w warunkach, jakie tu ostatnio
panowały, trudno było to doczyścić
– tłumaczy rzecznik. – Możemy
to zrobić tylko w czasie wolnym od
pracy na budowie. Dlatego wykorzystujemy okres przedświąteczny i
puszczamy szczotki w sobotę. Postaramy się usunąć tę grubą warstwę
ziemi, jaka się nazbierała, będziemy
czyścić na bieżąco, a po pewnym
czasie, w miarę potrzeb, powtórzymy
informacja własna wydawcy

Po przedświątecznych porządkach ulicą Dworcową dało się przejechać
bez maski przeciwpyłowej; zdjęcie zrobiliśmy we wtorkowe południe....

intensywne czyszczenie – obiecał w
ubiegły piątek Krzysztof Fahrenholz.
Sprawdziliśmy efekty wielkosobotnich porządków w poświąteczny
wtorek – nawierzchnia była czysta.
Warto byłoby taki stan jak podczas
świąt utrzymać jak najdłużej.

Na Zwycięstwa też błotnie

Problem z błotem w Knurowie
dotyczy nie tylko bezpośredniego
sąsiedztwa budowy A1. Napłynęły
do nas skargi czytelników dotyczące
stanu pobocza ulicy Zwycięstwa,
gdzie nowy chodnik z betonowej
kostki jest notorycznie zabłocony.
– Docierały do nas skargi na
stan poboczy i chodnika ulicy Zwycięstwa, w tej sprawie podejmowane
były interwencje u zarządcy drogi
– mówi Anna Lewandowska, naczelnik WGKRiOŚ. Ulica Zwycięstwa
jest drogą wojewódzką, jednak śląski
zarząd ZDW zleca bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zarządom
powiatowym. Ulicą Zwycięstwa zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku.
– Przekazałem informację naszemu inspektorowi, który sprawdzi stan
drogi – mówi Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku,
umowa na bieżące utrzymanie dróg
wojewódzkich obowiązuje do 30
czerwca, w związku z czym jest
na nie przeznaczona tylko połowa
środków przewidzianych na ten cel w
rocznym budżecie. A większość tych
środków pochłaniają reperacje dróg

po zimie, która w tym roku była dla
nawierzchni wyjątkowo surowa.
Pozimowe dziury mają priorytet,
bo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Jednak, według
zapewnień rybnickiego ZDP, w tym
tygodniu ma zostać ogłoszony przetarg w sprawie prac bieżących, które
obejmą również porządkowanie
poboczy. Czy stan pobocza Zwycięstwa się poprawi – zobaczymy w
najbliższych tygodniach.
Mirella Napolska
Foto: Bogusław Wilk

Przy tak dużej inwestycji jak budowa
autostrady trudno jest utrzymać wokół
idealną czystość, jednak część ulicy
Dworcowej w ostatnich tygodniach
przypominała na przemian to
grzęzawisko, to trasę rajdu po sawannie...

Foto: Bogusław Wilk

Na Dworcowej kurzy
się niczym w rajdzie
Paryż - Dakar

Chodnik przy ul. Zwycięstwa pokrywa gruba warstwa błota

