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Komendant Komisariatu Policji aPeluje

Knurów

rYbniK

alkohol ścina z nóg

Do tytułowego wniosku można dojść po lekturze
meldunków Straży Miejskiej z ostatnich kilku dni
W ubiegły wtorek, przed południem, Straż Miejska stawiała na
równe nogi nietrzeźwego mężczyznę,
który zaległ w poczekalni na przystanku Foch. Chwilę później znalazł
się pod opieką matki.
Tego samego dnia, około 15.30,
strażnicy zastali w tym samym miejscu
innego pana, który był tak pijany, że nie
potrafił ustać na nogach o własnych

siłach. Jak się okazało, konieczna była
interwencja lekarska – mężczyzna został przewieziony do szpitala.
W sobotni wieczór uwagę patrolu
Straży Miejskiej zwrócił mężczyzna
leżący na przystanku autobusowym
przy ul. Wilsona. I jemu w poruszaniu się przeszkodził nadmiar wypitego alkoholu...
/b/

Knurów

Pijani awanturnicy

Nie każdy głos
w słuchawce,
to głos wnuczka

W ubiegłą środę, kwadrans przed
północą, funkcjonariusze Straży
Miejskiej i Policji interweniowali w
jednym z mieszkań przy ul. Koziełka.
Powodem był nietrzeźwy, a przy tym
agresywny, mężczyzna, który wywołał awanturę z matką. Mężczyzna
został przewieziony do policyjnej
izby zatrzymań Komendy Miejskiej

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Komisariat Policji
w Knurowie odnotowuje zwiększoną aktywność przestępców dokonujących
oszustw metodą „na wnuczka”. Często osoby starsze za swoją ufność i szczere
intencje płacą utratą dorobku całego życia. Sposób działania oszustów metodą „na wnuczka” za każdym razem odbywa się według podobnego scenariusza. Zazwyczaj ktoś telefonuje do wybranej ofiary i podaje się za wnuczka,
siostrzeńca lub dalekiego krewnego. W trakcie rozmowy próbuje zdobyć
zaufanie osoby wykazując troskę o jej zdrowie, a jednocześnie tak prowadzi
rozmowę, aby rozmówca nieświadomie podał dane osobowe owego „wnuka”.
Rzekomy wnuczek prosi o pilną pożyczkę na okazyjny zakup samochodu,
potrzebuje pieniędzy na adwokata lub został okradziony. Kiedy dziadkowie
zgodzą się pożyczyć pieniądze, „wnuczek” oświadcza, że po pieniądze przyjdzie jego znajomy, ponieważ on sam nie może.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo apeluję, aby nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Waszej
rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.
Należy sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, poprzez oddzwonienie
do niego lub skontaktowanie się z innymi członkami rodziny, którzy mogą
potwierdzić, że jest to ta osoba za którą się podaje oraz czy rzeczywiście
potrzebuje takiej pomocy o jaką prosi.
Pamiętajmy, aby nie udzielać żadnych informacji przez telefon, nigdy nie
podawajmy swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł
do nich, nie mówimy o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.
Częstym pretekstem do wyłudzeń gotówki od starszej, samotnej osoby jest
trafiająca się „znakomita okazja”, dokonanie jakiejś transakcji, np. kupno
sprzętu gospodarstwa domowego.
Nie wierzcie Państwo w żadne fantastyczne okazje, a szczególną ostrożnością kierujcie się wobec sprzedających „wszystko” domokrążców. Zalecam
stosowanie zasady ograniczonego zaufania do nieznajomych – lepiej wyglądać na człowieka podejrzliwego niż stracić dorobek życia.
W sytuacjach, kiedy koniecznym jest wpuszczenie obcej osoby do domu
pamiętajmy, aby nie zostawiać jej ani na chwilę samej w mieszkaniu, najlepiej, aby towarzyszyli nam wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny. Należy również
pamiętać, aby nigdy nie przekazywać żadnych pieniędzy akwizytorom czy
inkasentom i nie podpisywać z nimi żadnych umów. Transakcje należy zawierać w siedzibie firmy.
Proszę starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących
wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza Państwa niepokój, a o swoich
podejrzeniach powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Życząc Państwu
zdrowia i spokoju proszę o otoczenie troską własnego bezpieczeństwa i
swoich bliskich.
Komendant Komisariatu Policji w Knurowie
podinsp. Maciej Kawa

zabrze

bożonarodzeniowa orkiestra
Glenn Miller Orchestra jak żadna
inna potrafi wprowadzić w atmosferę
zbliżających się Bożonarodzeniowych świąt. Już 9 grudnia (piątek) zespół wystąpi w Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu. Grupa powstała w latach...
30. ubiegłego wieku zaprezentuje

2

m.in. utwory „Moonlight Serenade”
czy „In the Mood”.
Koncert rozpocznie się o godz.
19. Bilety − 90, 110, 140 zł do nabycia
w kasie DMiT.
JB

Nie zapomnij

10 XII - Dzień Odlew
nika, Międzynar odowy Dzień Pra
w Czł owieka
11 XII - Mię dzy nar
odowy Dz ień
Ter enów Górskich
13 XII - Dzień Księga
rza, Światowy
Dzień Telewizji dla Dzi
eci, Rocznica
Wprowadzenia Stanu
Wojennego

Policji w Gliwicach.
Dwa dni wcześniej do podobnej
sytuacji doszło w mieszkaniu przy
ul. Wiosennej. Tym razem – też tuż
przed północą – pijany mężczyzna
wszczął kłótnię z żoną. Trafił do
gliwickiej KMP.
Na pouczeniu skończyła się interwencja patrolu Straży Miejskiej i
Policji w mieszkaniu przy ul. Jagiełły.
W sobotni wieczór doszło tam do
zakłócenia ciszy nocnej.

śląski
festiwal
gospel

Muzyka gospel to radość i energia. Ten pochodzący ze Stanów
Zjednoczonych gatunek znajduje w
Polsce coraz większą ilość wielbicieli.
W sobotę i niedzielę (10-11 grudnia)
w Rybnickim Centrum Kultury odbędzie się V Międzynarodowy Silesia
Gospel Festival.
Imprezę rozpocznie cykl warsztatów. Drugiego dnia festiwalu na
wielkim koncercie o godz. 19 wystąpi plejada gwiazd polskiej muzyki
gospel: zespół „Panie i Panowie”,
grupy „Miraż” i „Enjoy” oraz uczestnicy warsztatów. Zostaną zaprezentowane nie tylko utwory z gatunku
gospel, ale także tradycyjne kolędy
i pastorałki.
Bilet na koncert finałowy w cenie
20 zł do nabycia w kasie RCK.
JB

/b/

rYbniK

Złote przeboje
Krawczyka

Krzysztof Krawczyk od lat cieszy
się niezmienną popularnością wśród
wszystkich pokoleń słuchaczy. Na
scenie Rybnickiego Centrum Kultury
artysta pojawi się 9 grudnia (piątek)
o godz. 19. Wystąpi z programem −
Złote Przeboje „Bo jesteś ty”. Krawczyk oprócz znanych utworów wykona również te z najnowszej, setnej
już, solowej płyty − „Nigdy nie jest
za późno”.
Bilety na koncert w cenach 50 i 40
zł do nabycia kasie RCK.
JB

Dzieci z Miejskiego Prz
edszkola nr 7 hucznie
obchodziły Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Zabawy przygo
towały nauczycielki
Regina Powiecka i Ga
briela Cieślik. Przedszk
olaki układały puzzle, rozpoznawały sm
aki, rozwiązywały zaga
dki, uczestniczyły w
konkursach i śpiewały
piosenki.
W nagrodę był y dyplo
my i... misiowe żelki.
Oprac. JB Foto: Archiw

um MP-7

www.autostopem.net

Zwiedzanie świata autostopem?
Dlaczego nie! – twierdzą założyciele strony i zapaleni miłośnicy
tego sposobu podróżowania. Nie
potrzeba wielkich nakładów finansowych, aby we wtorek zjeść
obiad w Wenecji, a w środę kolację
w Paryżu. Na portalu znajdziemy
opisy autostopowych wypraw oraz
rady jak poradzić sobie w razie
nieprzewidzianych zdarzeń. Równie ważny jest dział poświęcony
poszukiwaniu kompana do podróży
oraz miejscom, gdzie najlepiej
łapać „stopa”. Użytkownicy strony
zapewniają, że autostop to esencja
wolności.
JB

W zeszł y piątek przed
szkolaki z Miejskiego
Przedszkola nr 3
w Szczygłowicach skł
adały życzenia barbó
rkowe górnikom ze
związków zawodowych
oraz swoim tatom, pra
cującym w kopalni.
Było dużo występów,
śpiewania i wspólnej za
bawy.
Foto: Dawid Ciepliński
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Knurów

Wypadek
na Niepodległości

Foto: Dawid Ciepliński

Jesienna Szaruga zwiększa ryzyko wystąpienia niebezpiecznych
sytuacji na drogach

Knurów, Nieborowice

Z pejzażu Knurowa znikł szyb Piotr - jeden z

najbardziej charakterystycznych symboli miasta. Stanowił część
górniczej historii i – dla wielu z górników – ważny fragment
ich życia. – Posyłam wam kilka zdjęć, aby przypomnieć o
wysłużonym szybie tym, którzy byli z nim związani przez lata
– napisał do Przeglądu autor fotografii – Pan... Piotr.

W zeszły wtorek, około godz.
15.30, na ulicy Niepodległości miał
miejsce wypadek drogowy, w wyniku
którego poszkodowany został jeden z
kierowców
Do zdarzenia doszło naprzeciwko Kina Sceny Kultury. Wedle wstępnych ustaleń Policji 39-letnia kierująca samochodem marki Daewoo,
podczas włączania się do ruchu, nie
zastosowała się do obowiązujących
przepisów drogowych i nie ustąpiła
pierwszeństwa nadjeżdżającemu od
strony Krywałdu volkswagenowi, powodując zderzenie się samochodów.
Na miejscu wypadku pojawiła się karetka, ponieważ kierowca
volkswagena doznał obrażeń ciała.
Na szczęście nic poważnego mu się
nie stało.
Jak się dowiedzieliśmy, za spowodowanie tego typu wypadku, sprawcy
grozi do 3 lat pozbawienia wolności
w zawieszeniu.
DC

Knurów. Zderzenie 3 samochodów na ul. Niepodległości

Po szosie
Silnik na poboczu,
na podwójnym 3 osoby w szpitalu
gazie
Policyjne statystyki biją
na alarm. Mimo zaostrzonego
prawa i sugestywnych
kampanii społecznych nadal
wielu kierowców decyduje
się na jazdę po spożyciu
alkoholu. Ostatni tydzień nie
należał do wyjątków

Tylko w ostatni weekend na drogach
Gliwic i powiatu policja zatrzymała 9 nietrzeźwych kierowców. Każdemu, oprócz
utraty prawa jazdy, grozi kara do 2 lat
pozbawienia wolności.
W ubiegłą sobotę gliwicka drogówka
zatrzymała na ul. Mitręgi w Nieborowicach 18-latka, który wykazał się skrajną
nieodpowiedzialnością. Młody kierowca
prowadził volkswagena mając w wydychanym powietrzu aż 1,9 promila alkoholu.
W niedzielę żniwo nietrzeźwych zebrali policjanci z knurowskiego komisariatu. O godz. 14.30 na ul. Niepodległości
zatrzymali 39-latka z powiatu tarnogórskiego. Kierowca audi dmuchnął w alkomat, a ten wskazał 0,7 promila.
Po suto zakrapianej imprezie musiał
być 27-latek z Knurowa, który, mimo to,
odważył się na jazdę motorowerem. Nie
ujechał daleko. Na ul. Lignozy czekali
już policjanci z alkomatem. Wynik - 2,05
promila.
Także kolejnych dwóch kierowców będzie musiało się przesiąść na komunikację
miejską. 53-latek, kierujący oplem miał 0,6
promila w wydychanym powietrzu. U 27letniego kierowcy volkswagena alkomat
wskazał 0,7 promila. Obu w poniedziałek
rano zatrzymała na ul. Dworcowej gliwicka drogówka. Najprawdopodobniej
mężczyźni pili dzień wcześniej, a za kierownicę zasiedli, mimo że nie zdążyli do
końca wytrzeźwieć.
/g/

Wtorkowe zderzenie 3 samochodów
przyblokowało na kilka godzin ulicę
Niepodległości. Prawdopodobną przyczyną
zdarzenia była nadmierna prędkość
volkswagena polo

W wypadku ucierpieli ludzie, mocno zniszczone zostały też
samochody

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem. Z wstępnych ustaleń
policji wynika, że kierująca volkswagenem polo, który jechał ul.
Niepodległości od centrum miasta, zjechała na łuku na przeciwległy
pas ruchu. Samochód uderzył w jadące z naprzeciwka: opla astrę i
audi A6. Siła uderzenia była tak duża, że wydarła z polo cały silnik,
który wylądował na poboczu.
- Na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć. Sprawa najprawdopodobniej znajdzie finał w sądzie. 3 osoby trafiły do szpitala. Lekarz
stwierdzi, czy obrażenia są na tyle poważne, że poszkodowani będą
wymagać dłuższej hospitalizacji - mówi rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Od tego zależy czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako
kolizja lub wypadek.
Na miejscu pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. - Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, do czasu
pojawienia się na miejscu policji kierowaliśmy ruchem oraz zneutralizowaliśmy plamę paliwa - dodaje dowódca JRG Knurów kapitan
Wojciech Gąsior.
Dzień wcześniej, na rondzie na Zaciszu doszło do podobnego
zdarzenia. Strażacy zużyli wówczas aż 55 kg proszku do sorpcji, czyli
pochłaniania rozlanego oleju na powierzchni aż 100 m2.

Przegląd Lokalny Nr 49 (979) 8 grudnia 2011 roku

/pg/, foto: Roman Matysik



aktualności
Bruksela

Węgiel to nie przeżytek

Tropem
szczurów

Przedstawiciele śląskich samorządów i górnictwa uczestniczyli
w konferencji na temat perspektyw branży. Stronę społeczną
reprezentował knurowianin – Krzysztof Leśniowski z Sekcji
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność

/pg/

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do
publicznej wiadomości:
- ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych położonych w
Knurowie przy ul. Wiosennej 26a, Wiosennej 26b wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu,
- ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych położonych w Knurowie
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste (Władysława Jagiełły 7a/4, Puszkina 1/1, Kazimierza Wielkiego
7c/15, Marii Konopnickiej 1b/11),
- ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Knurowie w
budynku przy ul. Kościuszki 10 wraz z oddaniem ułamkowej części
gruntu w użytkowanie wieczyste.



W Brukseli było więcej knurowskich
akcentów - Krzysztof Leśniowski i Bogdan
Marcinkiewicz stoją przed fotograficzną
panoramą miasta; zdjęcie stanowiło część
/b/ okolicznościowej ekspozycji

często pretensjami, że... młodzi są
teraz niegrzeczni. Czy naprawdę to
musi zakończyć sie jakąś tragedią,
aby niektórzy piesi zaczęli myśleć?
Bardzo proszę, zaapelujcie do ludzi,
aby pomyśleli, zanim zejdą z chodnika na ulicę w miejscu niedozwolonym. Troszkę więcej wyobraźni,
drodzy piesi.

Skąd ta agresja?
I po co...

Śmieci niczym
kukułcze jajo

- Nie ma szczęścia skwer pomiędzy ulicami 1 Maja i Klasztorną. Nie
wiedzieć czemu ulubiony przez wandali, którzy nie raz, nie dwa poniszczyli dopiero co posadzone drzewka.
Tym razem ślad na zieleńcu zostawili
bałaganiarze, którzy z betonowego
kręgu zrobili kosz na śmieci. Do tego z
pewnością służyć nie powinien...

DP

Piesi jak duchy
- niewidzialni

Foto: Łukasz Karczmarzyk,
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”

Odpowiednie pismo trafiło do
GKRiOŚ, krótko po tym zainteresowane strony otrzymały odpowiedź:
(...) deratyzację infrastruktury (sieci
cieplne, kanalizacyjne, techniczne,
gazowe) na terenie miasta przeprowadzają jednostki, w których
władaniu ta infrastruktura pozostaje. (...) Urząd Miasta nie planuje
w tym roku przeprowadzenia akcji
deratyzacji.
Naczelniczka GKRiOŚ Anna
L e w a ndow sk a w y k lucz a , by w
ubiegłym roku urząd finansował
deratyzację kolektora przy ul. Krasickiego. - To nie są nasze urządzenia. Za ich odszczurzanie odpowiada właściciel, czyli Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej.
Przedstawicielki wspólnoty zastanawiają się, skąd zatem trutka
w kolektorach i kto za to płacił w
ubiegłym roku, skoro nikt się nie
przyznaje, a pracownica działu technicznego MZGLiA zapewnia, że odszczurzanie finansowało miasto.
Sytuacja wyjaśnia się, kiedy Kornelia Szołtysek sprawdza dokumentację. - Rok temu pismo w sprawie
deratyzacji trafiło do GKRiOŚ oraz
do PEC - Jastrzębie-Zdrój - wyjaśnia
pracownica MZGLiA.
W tym roku, ktoś inny zajmuje
się tematem, więc pismo skierował
jedynie do GKRiOŚ, pomijając PEC.
Kierownik Zakładu Cieplnego
Marcin Kaźmierski rozwiewa wątpliwości. - Tak, to my w ubiegłym roku
odszczurzaliśmy ten kolektor i za to
zapłaciliśmy. Robimy to 2 razy w roku.
Najbliższą akcję zaplanowaliśmy na
początku grudnia - uspokaja.

- Jestem kierowcą, codziennie
wracam z pracy do Knurowa w godzinach wieczornych i naprawdę coraz
bardziej przestraszona przejeżdżam
ulicą 1 Maja. Tym razem nie chodzi
o drogowców, dziury itp. problemy.
Kłopotem są bowiem piesi. Widoczność rano, wieczorem, a zdarza się,
że i za dnia, bywa ograniczona.
Ludzie ubrani zazwyczaj w kolory
ciemne naprawdę są niezbyt dobrze
widoczni dla kierowców. Człowiek
nawet na pasach jest dostrzegany
znacznie później niż przy dobrej widoczności. Tymczasem nie ma dnia,
aby np. na wysokości cmentarza nie
przechodziła starsza osoba przez
ulicę nie na pasach. Zaskakuje, że
zachowują się tak nie dzieci czy
młodzież, ale ludzie dojrzali, którzy
powinni dawać przykład właściwego,
czyli bezpiecznego zachowania się na
drodze. Oczywiście nie zwrócę uwagi,
bo wiem, że takie sytuacje kończą się

- W środę około 6.30 rano miałam
stłuczkę na wjeździe z Knurowa na
autostradę A1. Ostry zakręt i - jak się
okazało - śliska nawierzchnia sprawiły, że samochód wpadł w poślizg i
zatrzymał się na barierce, tyłem do
kierunku jazdy. Nikomu nic się nie
stało, ale to co działo się później, daje
wiele do myślenia.
Pierwszy zatrzymał się pan i zapytał z pretensją w głosie, dlaczego jedziemy pod prąd. Chwilkę później jechał
TIR, który najpierw przejechał mój
trójkąt ostrzegawczy stojący znacznie
przed miejscem zdarzenia, łamiąc go

doszczętnie, później dosłownie o grubość lakieru minął moje auto. Kolejny
pan zakrzyczał koleżanki machające
z pobocza trójkątami (w ten sposób
informując o stłuczce), bo jego... nic
nie interesuje, chce tylko wiedzieć, czy
droga jest przejezdna.
I tak po niegroźnej stłuczce ja i
moje koleżanki miałyśmy przez dobrą
chwilę śmierć w oczach, obawiając się,
że zostaniemy staranowane przez nadjeżdżające samochody, które nic sobie
nie robiły ani z trójkąta, ani ze świateł
awaryjnych, ani z ludzi na poboczu w
miejscu, gdzie nie powinno ich być.
Ale chciałabym jednocześnie
gorąco podziękować panu, który
zatrzymał się, wstrzymując ruch i
dzięki temu ja mogłam bezpiecznie
dla wszystkich opuścić miejsce zdarzenia i odblokować zjazd. A gdyby tak
ktoś zrobił wcześniej, cała ta sytuacja
skończyłaby się bez nerwów moich,
moich pasażerek i innych kierowców.
Troszkę więcej empatii na drogach,
drodzy kierowcy.
Kierowca z Knurowa
Not. bw

Komuś przeszkadzała... Tablica
na skwerze w sąsiedztwie ratusza

Foto: Dawid Ciepliński

Tydzień temu opisywaliśmy historię mieszkanki bloku przy ul. Ogana.
Kobieta znalazła w łazience 2 szczury,
które wyszły z rury kanalizacyjnej.
Skąd się tam wzięły? Zdaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Knurowie to efekt niezgodnego z
przepisami korzystania z instalacji sanitarnej. Dość często resztki jedzenia
lądują w muszli klozetowej, przez co
stają się pożywką dla gryzoni.
W a r t y k u le pr z y wo ł a l i śmy
Wspólnotę Mieszkaniową z ul. Krasickiego 5, która także walczy ze
szczurami. Kilka dni temu redakcję
odwiedziły przedstawicielki zarządu. Od 2 lat wspólnota płaci firmie
za skuteczną deratyzację piwnic i
bliskiego sąsiedztwa bloku. A miejsc
w okolicy, gdzie szczurom żyje się
nadzw yczaj dobrze, nie brakuje.
- Lęgną się w studzienkach kolektora
ciepłowniczego. Później wychodzą
i grasują pod balkonami. Dołów i
zagłębień tam nie brakuje, więc mają
gdzie się schować - opowiadają Zofia
Frątczak i Elżbieta Kosieradzka.
Wspólnota poszła na wojnę ze
szczurami 2 lata temu. Postanowiła
zewrzeć szyki i skłonić właściciela sąsiedniej działki - gminę - do odszczurzania kolektorów. Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej i Administracji skierował w tej sprawie pismo do
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. Krótko po tym w kolektorze
pojawiła się trutka.
Wspólnota postanowiła powtórzyć akcję także w tym roku, ale aby
przyniosła podobny do ubiegłorocznego efekt, potrzebne było ponowne
zaangażowanie gminy.

nej na Śląsku. Są szacunki, które
mówią, że odejście od węgla spowoduje stratę 240 tys. miejsc pracy
w Polsce i nawet miliona w Europie
– podkreśla Krzysztof Leśniowski.
- Polski rząd musi robić wszystko,
by do tego nie dopuścić.
Polacy domagają się umożliwienia stopniowego przyjmowania
nowoczesnych technologii spalania
węgla zamiast dotychczasowego
zmuszania do zamykania kopalń.
Wspólne działanie związkowców,
pracodawców i przedstawicieli
rządu pozwala wierzyć, że uda się
stworzyć silną i skuteczną grupę
nacisku, która doprowadzi do
zmiany antywęglowej polityki Unii
Europejskiej z ostatnich lat.

Foto: Dawid Ciepliński

- Skoordynujmy działania w walce
z gryzoniami, bo będziemy tu mieć drugi
Wrocław - apelują przedstawicielki
Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Krasickiego 5, która od dwóch lat walczy
ze szczurami grasującymi pod balkonami

Konferencja odbyła się w
Brukseli w ubiegły czwartek i
piątek. Zebrała przedstawicieli
polsk iego rządu, koncernów
energetycznych, górnictwa i samorządowców. Udział wziął unijny komisarz do spraw energetyki
Gűnther Oettinger. Śląską delegację zaprosił europoseł Bogdan
Marcinkiewicz.
Strona polska starała się
uświadomić brukselskim urzędnikom znaczenie węgla ja ko
surowca energetycznego dla gospodarki kraju. Wskazywała na
zagrożenia wynikające z przyjęcia Pakietu Klimatycznego.
- Likwidacja energetyki opartej
na węglu może doprowadzić do
katastrofy gospodarczej i społecz-

Przegląd Lokalny Nr 49 (979) 8 grudnia 2011 roku

aktualności
Gierałtowice

Rodzina na swoim,
problemy te same

- Niech syn da mi wreszcie spokój! - mówi Bronisław
Grabas i wskazuje ostatnie zniszczenia na swojej
posesji. To, jego zdaniem, sprawka najstarszego syna
- Krzysztofa. Rodzinny konflikt sprzed 4 lat rozgorzał
na nowo...
Zaczęło się od krótkiej informacji, którą na bazie policyjnego
meldunku zamieściliśmy w gazecie
w czerwcu 2007 roku. 52-letni mieszkaniec Świętochłowic miał włamać
się do domu w Gierałtowicach i
skraść z niego 3 tys. zł. 1,5 roku po
tej wzmiance redakcję odwiedził jej
„bohater” - Bronisław Grabas.
Historii rodzinnego konf liktu
poświęciliśmy duży artykuł [„Rodzina, ach rodzina” - PL 46/2008].
Przypomnijmy. Grabasowie mieszkają na co dzień w Świętochłowicach. W Gierałtowicach mają jeszcze
piętrowy dom - oczko w głowie pana
Bronisława.

Wola ojca

- Wyprowadzili się, jednak ja ciągle odbierałem ich listy. Dostali mieszkanie od wójta, a zameldowani byli u
mnie. Rok to trwało, zanim otrzymałem pismo z wydziału meldunkowego,
że sprawa została załatwiona po mojej
myśli - opowiada Bronisław Grabas.
Dom w Gierałtowicach opustoszał. Co jakiś czas ktoś jednak
odwiedza posesję i demoluje co się
da. 15 czerwca 2010 roku okna na
ganku domu Grabasa ktoś porysował
ostrym przedmiotem. Straty - 340 zł.
Policja sprawę umorzyła - nie wykryto sprawcy.
Pan Bronisław nie ma jednak
wątpliwości czyja to była sprawka.
- Sąsiedzi mi mówili, że widzieli jak
syn jeździł autem i rozpoznawał teren.
Żaden z nich nie chciał zeznawać, nie
chcą mieć kłopotu.
Ostatni raz wandal dał o sobie
znać przeszło tydzień temu. Pech
chciał, że krótko po tym jak pań-

W 2000 roku jego najstarszy syn z
żoną nie mieli się gdzie podziać. Dom
w Gierałtowicach stał pusty, więc pan
Bronisław nie protestował, kiedy syn
wziął klucze i przewiózł tam cały swój
dobytek. Krótko po
tym Bronisław Grabas zameldował go
pod gierałtowickim
adresem. Twierdzi,
że płacił za dzieci
wszystkie rachunki,
kupował im nawet
węgiel na zimę.
Sielanka nie
trwała długo. Kiedy
energetyka spisywała na nowo umowy,
obowiązek płacenia
z a pr ąd spad ł na
syna. Problemy zaczęły się, kiedy pan
Bronisław odbierał
kolejne wezwania do Bronisław Grabas nie ma już wątpliwości, że małe
zapłaty - ostatnie na kłopot, a duże - duży
2,6 tys. zł. To dla niego był sygnał, że stwo Grabasowie spotkali syna na
syn z synową przestali dbać o dom, przystanku autobusowym. - Wracadlatego wręczył im wezwanie do jego liśmy już do Świętochłowic, jak syn z
kolegami wyszedł ze sklepu. Obseropuszczenia.
Aby przyspieszyć wyprowadzkę wowali nas i czekali, aż wsiądziemy
niechcianych lokatorów wykuł drzwi do autobusu. To było w sobotę, a we
w domu. Po 2 miesiącach otrzymał wtorek... same szkody - macha ręką
wezwanie na przesłuchanie w cha- pan Bronisław i bez cienia wątpliworakterze podejrzanego o włamanie ści wskazuje na winę syna.
Zbita szyba i wyrwane okienko
i kradzież 3 tys. zł. Sprawa została
z piwnicy, powyrywane kontakty,
umorzona.
W sprawie Krzysztofa Grabasa poprzewracane kamienie w oczku
i jego rodziny sąd orzekł eksmisję, wodnym, ogrodniczy sprzęt utopioprzyznając jednocześnie prawo do ny w studni, motyczka wrzucona na
lokalu socjalnego. Wyprowadzka dach domu - tak w skrócie wygląda
została jednak wstrzymana do mo- bilans strat.
- Robię w ochronie to wiem, że
mentu, aż gmina znajdzie rodzinie
jakby przyszedł złodziej, to ukraść, a
mieszkanie zastępcze...
Minęły 3 lata. Do redakcji po- nie demolować. Nam nic nie zginęło,
nownie zgłosił się Bronisław Grabas ktoś zrobił to złośliwie - wnioskuje
pan Bronisław.
z prośbą o interwencję.
Zapytany przez nas o metody
ustrzeżenia swojego domu przed
Kota nie ma, myszy harcują
Pod koniec sierpnia 2009 roku wandalami, specjalista od ochrony
udało mu się wyeksmitować rodzinę, uśmiecha się pod nosem. - Szwagier
jednak twierdzi, że jego problemy dogląda, ale nic nie słyszał, żeby coś
złego się tu działo. No i jest pies wcale się nie skończyły.
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Kuba, ale on łasi się do każdego...

Nie będzie zgody

Nie widzi możliwości przeprowadzenia się do Gierałtowic. W Świętochłowicach ma pracę, najmłodszy
syn szkołę.
3 lata temu pan Bronisław był
jeszcze w stanie przebaczyć synowi
Krzysztofowi. Teraz wyklucza taką
możliwość, a pod adresem jego i
synowej nie szczędzi gorzkich słów.
- 9 lat u mnie mieszkali. Nikt by ich
nie wygonił, gdyby płacili wszystko w
terminie. Robić im się nie chciało, a
synowa mieszkała tu jak na blokach.
On wie, że tylko dzięki niej musiał się
ode mnie wyprowadzić.
Żona pana Bronisława, zapytana
o to, czy tęskni za wnukami, zastanawia się chwilę. - Myślę o nich. Na
komunii nie byliśmy, bo nie dostaliśmy zaproszenia. Może one chciałyby
kontaktu, tylko rodzice im zakazują?
Ja bym im chyba przebaczyła, ale
to przecież oni
powinni pierwszy krok zrobić,
żeby się z nami
pojednać.
Synowa, Elżbieta Grabas
nie widzi takiej
możliwości. - Z
teściową to ja
mogłam konie
kraść. Po jakimś
czasie stanęła w
obronie teścia.
On z kolei nigdy nie był za
wnukami. Zawsze podkreślał,
dzieci to mały
że jest młodym
ojcem, dlatego
zakazał im, by nazywały go dziadkiem. Dzieci się go boją, zwłaszcza po
tym jak zaczął nas śledzić.
Zdaniem synowej, teść nie odpuszcza i próbuje ustalić ich nowy
adres. - To nie są ludzie, którzy dają
się lubić. Chodzą po wsi i rozpowiadają o nas niestworzone historie. Nie
wiem co musiałabym zrobić, żeby w
końcu mieć święty spokój. Wyprowadzić się stąd, albo zmienić nazwisko?
Pani Elżbieta zgłosiła policji, że
teść śledzi jej rodzinę. Sąd wydał
Bronisławowi Grabasowi zakaz zbliżania się na 100 m do syna, synowej
i wnuków.
Doniesienia o rzekomym dewastowaniu domu synowa traktuje jako
kolejny nieuzasadniony atak. - My
tego nie robimy. Nie mamy po co tam
chodzić. Fakt, mąż spotkał teściów na
przystanku, ale był z moim bratem, a
nie z kolegą. Wrócił do domu od razu
jak brat odjechał - tłumaczy i radzi
teściowi zwrócić uwagę na wrogów,
których we wsi ponoć nie brakuje.

Odznakę i gratulacje przyjmuje starszy szeregowy Wojciech Kwitek

Knurowianie odznaczeni za wojskowe misje
w Iraku i Afganistanie

Gwiazdy
dla żołnierzy

Knurowianie Wojciech Kwitek i Krzysztof
Miecznikowski zostali odznaczeni za
nienaganną służbę w polskich kontyngentach
wojskowych. Pierwszy służył w Iraku, drugi
w Afganistanie

Uroczystość odbyła się w gliwickim ratuszu. Żołnierze otrzymali
medale „Za zasługi dla obronności
kraju”, „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny” oraz odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym
– „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy
Afganistanu”. Wśród 30 odznaczonych żołnierzy było dwóch mieszkańców Knurowa. „Gwiazdę Iraku”
otrzymał starszy szeregowy rezerwy Wojciech Kwitek, a „Gwiazdę
Afganistanu” – starszy szeregowy
rezerwy Krzysztof Miecznikowski.
Odznaczenia wręczali szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Katowicach płk Krzysztof Radwan,
wiceprezydent Gliwic Piotr Wieczorek oraz komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Gliwicach
ppłk Roman Nowogrodzki.
Wojciech Kwitek uczestniczył
w pierwszej zmianie Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
Do Iraku wyjechał z jednostki wojskowej w Szczecinie. Od 3 września
2003 do 13 lutego 2004 przebywał w
miejscowości Al-Hilla. Jak wspomina był to bardzo ciężki okres: – Były
to normalne działania wojenne, bo
w okresie kiedy byłem w Iraku trwa-

ła wojna. Dzień w dzień jeździliśmy
na patrole, przeszukiwanie budynków. Braliśmy też udział w konwojach. To była nasza codzienność
– powiedział Przeglądowi żołnierz
odznaczony „Gwiazdą Iraku”.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
Gwiazdy na pamiątkę

Gwiazda Iraku i Gwiazda Afganistanu to odznaczenia wojskowe
o charak ter ze pamiątkow ym,
będące nagrodą za nienaganną
służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami
państwa. Nadaje je Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy własnej, a także na wniosek
ministrów spraw zagranicznych
lub spraw wewnętrznych.
Gwiazdy mogą otrzymać żołnierze, policjanci, funkcjonariusze
Agenc ji B ezpie c ze ńs t wa We wnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Straży Pożarnej oraz osoby cywilne, za co najmniej jeden dzień
nienagannej służby rozpoczętej
w ramach Polskiego kontyngentu
lub operacji wojskowej na danym
terytorium.

reklama

Tekst i foto: Paweł Gradek
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Święty Mikołaj
rozdawał prezenty
W tym roku Mikołaj nie zapomniał ani o
dzieciach, ani o dorosłych. Odwiedził Centrum
Kultury, szkoły, banki, a nawet lodowisko.
Szczęśliwcy mogli również spotkać Mikołaja
przechadzającego się po knurowskich ulicach.
– Byłem wszędzie – zapewnił nas dobrotliwy
święty.
− Wyszłam tylko po zakupy, a tu taka niespodzianka! Przypomniały mi się czasy, kiedy
sama byłam takim maluchem − mówi pani

Teresa. Dzieci, nawet te najmniejsze, śmiało
podchodziły do świętego, nieco zdziwione jego
długą białą brodą i czerwonym ubraniem.
− Pamiętajcie kochani, musicie być dobrzy
dla siebie i dla innych. Pomagajcie swoim rodzicom i dziadkom, nie zapominajcie o chorych
i samotnych. Do grzecznych dzieci z pewnością
przyjdę za rok − na pożegnanie powiedział
Mikołaj.

Na Orliku wizyta Mikołaja
wywołała istne szaleństwo. Na
lodow isku baw i ło się ponad
100 osób. Nad całością czuwali
pracow nic y MOSiR-u i osoby zaprzyjaźnione. – Jesteśmy
bardzo zadowoleni. Rekordowa
frekwencja cieszy. Jednocześnie
zapraszamy wszystkich do udziału w zabawach, które będą organizowane na lodowisku – zachęca
trener środowiskowy Zbyszek
Rabczewski.
Marek Węgorzewski

Mikołaj odwiedził dzieci z
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
2. Nawet w trakcie przechodzenia
przez korytarz do sali, za świętym
biegali roześmiani uczniowie.
− Czy to prawdziwa broda? A
dostał Mikołaj nasze listy? − pytali
zachwyceni. Mikołaj cierpliwie
rozdawał słodkości i niespodzianki, zapewniając milusińskich, że
broda prawdziwa, a wszystkie listy
otrzymał i dokładnie przeczytał.

JB

W K inie Scenie Ku lturze Mikołaj pojawił się już w
niedzielę. W oczekiwaniu na
świętego najmłodsi wspólnie z
rodzicami zobaczyli spektakl
teatralny „Cudowna podróż”
w wykonaniu Teatru Trip. Po
przedstawieniu święty przez
kilka godzin wręczał dzieciom
prezenty i upominki.

JB

Marek Węgorzewski

Po raz siódmy z mroźnego bieguna północnego do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w
Knurowie przybył Mikołaj. Zanim dzieci otrzymały prezenty dzieci mogły skorzystać z atrakcji
przygotowanych na tę okazję przez dyrekcję szkoły, Radę Rodziców i grono pedagogiczne „szóstki”. Żywa szopka bożonarodzeniowa, wystawa
szkolnego MINI-ZOO, występ iluzjonisty, tańce
dzieci z SHOW DANCE, pokaz karate KYOKUSHIN oraz walki w stylu dowolnym i mieszanym
Grupy FIGHT CLUB to tylko przedsmak tego,
na co czekały dzieci. Ich cierpliwość została w
końcu wynagrodzona poprzez dźwięk dzwonków
zwiastujących przybycie Mikołaja. Honorowy
gość zajął miejsce na tronie, a następnie wśród radosnych okrzyków i oklasków wręczył wszystkim
dzieciom prezenty.

W poniedziałkowe popołudnie Mikołaj przybył wręczyć paczki dzieciom z PCK z Knurowa
i Szczygłowic. Spotkanie zorganizowane zostało przez Związek Emerytów - Koło nr 3 i radnego
Eugeniusza Tymoszka. – To już nasze piąte spotkanie, które stało się coroczną tradycją – mówi
przewodnicząca Koła Lucyna Kobryń. Dzięki temu, że wszyscy byli w tym roku grzeczni, Mikołaj
z pustym workiem opuścił spotkanie.

DC

DC
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Knurów. Kłopotliwa rozbiórka

Siwo wszędzie,
czarno wszędzie...

informacja

Trwa rozbiórka Zakładu Mechanicznej Przeróbki
Węgla na Polu Foch. Daje się ona jednak we znaki
mieszkańcom ulicy Kosmonautów. - Wszędzie jest
siwo, czarno, musimy wdychać cały ten kurz – skarżą
się knurowianie
Prace rozbiórkowe zakładu, niedziałającego już od 8 lat, rozpoczęły
się z początkiem października. – Jeśli
tylko warunki pogodowe dopiszą, zakończenie przewidujemy na styczeń
– zapewnia Zbigniew Gałkowski,
rzecznik KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Rozbiórka jednak od jakiegoś
czasu daje się we znaki knurowianom
z bloków nr 1, 3 i 5 przy ul. Kosmonautów.
– Niszczą zakład dźwigami i
powoduje to, że na zewnątrz powietrze jest siwo-czarne – opisuje całą
sytuację knurowianka. – Balkony
mamy siwiutkie, nie nadążamy z ich
czyszczeniem, nie możemy prania powiesić, ani wyjść na balkon – dodaje.
– Może niech leją to wodą, żeby się ten
kurz nie unosił – zastanawia się nad
rozwiązaniem problemu.
Rzecznik kopalni zdaje sobie
sprawę z uciążliwości ale, jak mówi,
trudno je ograniczyć. – Wyjątkowa
susza powoduje, że pył unosi się w
powietrzu, a w zależności od róży
wiatrów rozprzestrzenia się w różnych
kierunkach – tłumaczy Zbigniew
Gałkowski. – Obecnie likwidujemy
najwyższy segment budynku i to
będzie ostatni element powodujący
jeszcze tę uciążliwość. Myślę, że za

Za kilka tygodni budowla zniknie
z pejzażu miasta

ogłoszenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego
w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko”

dwa tygodnie problem powinien zniknąć – uspokaja.
Rozbiórka jest prowadzona tak
długo, ponieważ ze względu na
bliskość szybów kopalnianych nie
można było zastosować jednorazowej operacji minerskiej. - Celem
rozbiórki jest oczywiście bezpieczeństwo terenu zakładu górniczego, a
jednocześnie z pewnością poprawi się
pejzaż miasta uwolniony od straszącej
i niszczejącej budowli – mówi Gałkowski.
To nie jedyne prace zaplanowane

Knurów. Aleksandra Libera z MG-2 mistrzynią ortografii

Warszawa w nagrodę

Foto: Archiwum MG-2

Aleksandra Libera,
uczennica Miejskiego
Gimnazjum nr 2,
nie miała sobie
równych w dyktandzie
zorganizowanym
przez posła Jana
Kaźmierczaka

Aleksandra Libera w gmachu Sejmu RP

I etap dyktanda dla gimnazjów
z powiatów: gliwickiego i tarnogórskiego odbył się we wrześniu w
MG- 2 w Knurowie. Wśród laureatów
znalazła się Aleksandra Libera z tejże
szkoły. Utalentowana drugoklasistka

Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 8 grudnia 2011 r.
o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XIV/110/11
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie „ Zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późń. zm.), informuję o przyjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwałą Nr XIV/110/11 z dnia
29 listopada 2011 r. dokumentu pn. „Zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice
dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w
art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej wyżej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu
Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48, pokój 109 – w godzinach
pracy Urzędu.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Gierałtowice.
Z upoważnienia Wójta
Janusz Korus – Zastępca Wójta

nie miała najmniejszych kłopotów z
dyktandem upstrzonym pułapkami.
Sukces powtórzyła w październiku, podczas II etapu - finałowego. W
nagrodę pojechała na wycieczkę do
Warszawy. Główną atrakcją wyjazdu
była wizyta w parlamencie. W rolę
przewodnika wcielił się poseł Jan
Kaźmierczak.
Dla polonistki Danuty Pawłowskiej-Król sukces uczennicy jest
dużym zaskoczeniem. - Nic nie
wskazywało, że Ola ma takie uzdolnienia. Miała niewiele czasu, żeby
przygotować się do I etapu. To bardzo
oczytana uczennica. Jestem pewna,
że przed nią jeszcze wiele sukcesów
- chwali nauczycielka.
Najbliższą okazją, aby sprawdzić
wiedzę Oli, będzie lutowy etap rejonowy konkursu przedmiotowego z
języka polskiego.
Polonistka ma jeszcze jeden pomysł na zagospodarowanie talentu
uczennicy: - Nie wykluczam startu
Oli w Ogólnopolskim Dyktandzie w
Katowicach.
Cóż, po takich sukcesach zaszczytny tytuł Mistrza Polskiej Ortografii powinien być na wyciągnięcie
ręki.
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na Polu Foch (Zachód). - Przewidziane w kolejnych latach są dalsze roboty likwidacyjne. Docelowo pozostanie betonowy szyb Foch
II wraz z placem materiałowym
i kilkoma obiektami towarzyszącymi,
ale to kwestia kilku kolejnych lat
– wyjaśnia rzecznik.
Tekst i foto: DC

Knurów

Wystawa
„Ortszeit”

Młoda niemiecka sztuka nie jest
szczególnie popularna w Polsce. Tym
bardziej warto zajrzeć na wystawę
„Ortszeit”. 10. edycja imprezy gromadzi dzieła niemieckich artystów sztuki
współczesnej z rejonu Schwarzwaldu.
Najlepsze fotografie, obrazy, grafiki,
rzeźby oraz instalacje plastyczne będzie można podziwiać w „Sztukaterii”
do 11 grudnia. Ekspozycja czynna: 8
grudnia: godz. 19-20, 9 grudnia: godz.
12-15, 11 grudnia: godz. 16-18.
Wystawa to nie tylko okazja do
zaznajomienia się z nowymi trendami
w sztuce niemieckiej, ale też szansa na
wymianę myśli artystycznej powiatów
partnerskich Calw i Gliwice.
JB

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.
717 z późn. zm.) oraz art.29, art.39 ust.1 pkt.2 art.54 ust.2, art.55 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227
z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach
przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko”
w dniach od 15 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, Referat Budownictwa i Architektury
(pokój 109), ul. Ks.Roboty 48, 44-186 Gierałtowice w godzinach od
800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i
prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy
Gierałtowice (sala sesyjna), ul. Ks.Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi i wnioski należy
składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2012 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono
informacje:
- o projekcie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich”
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
Zgodnie z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wyżej wymieniony projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o
którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54
ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Gierałtowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Wójt Gminy Gierałtowice.
Z upoważnienia Wójta
Janusz Korus – Zastępca Wójta



aktualności
Knurów. barbórKi w cieniu tragedii...

smutniejsze święto górników
Karczma górnicza i odznaczenie najbardziej zasłużonych związkowców - tak wyglądało
tegoroczne święto Barbórki zorganizowane przez Związek Zawodowy Górników w Polsce
przy Ruchu Knurów Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”
remontow ych pod ziemią zginął
ślusarz, a jego kolega został ciężko
ranny. Wypadek położył się cieniem
na dalszych uroczystościach górniczych w mieście.
- Wstrząśnięci szczygłowicką
tragedią postanowiliśmy natychmiast
zrezygnować z radosnego charakteru
kolejnego spotkania i nadaliśmy mu
poważniejszy i bardziej refleksyjny
ton – mówi o uroczystości związanej z uhonorowaniem zasłużonych
związkowców górniczych przewodniczący Ryszard Płaza. - Odznaczeniami, kordami, statuetkami,
dyplomami, stopniami górniczymi
i słowami wdzięczności doceniliśmy
tych, którzy nie szczędzą swoich sił
dla rozwoju górnictwa. Korzystając z
okazji pragnę osobiście podziękować
zarządowi i wszystkim członkom
naszego związku, którzy pomogli zorganizować tegoroczną Barbórkę.
Rzetelną i niebezpieczną pracę
pracowników Ruchu Knurów zrze-

Foto: Archiwum ZZGwP

- Tradycja karczm sięga początków górnictwa, kiedy to kierownictwo
zakładu spotykało się ze wszystkimi
pracownikami na corocznym rozrachunku z działalności – opowiada
Ryszard Płaza, przewodniczący ZZGwP w Knurowie. - Dawniej jedynym
nadającym się miejscem do tego typu
spotkań, podczas których nie mogło
zabraknąć ulubionego przez górników
złotego trunku, była miejscowa karczma. Nasz związek dba szczególnie
o tradycję górniczą, dlatego również
w tym roku nie mogło obejść się bez
biesiady.
A ta, jak świadczą górnicy, była
udana. Były przyśpiewki górnicze,
sprośne żarty, rywalizacja, a dla niesfornych biesiadników – prawdziwe
dyby. Tak było w ostatnią sobotę
listopada.
Niestety, nikt wówczas nie mógł
przewidzieć, że poranek następnego
dnia przyniesie tragiczną wiadomość
z Ruchu Szczygłowice. Podczas prac

Górnicy potrafią ciężko pracować, ale i dobrze żartować

szonych w ZZGwP doceniło nie
tylko kierownictwo i dozór kopalni
„Knurów-Szczygłowice” na czele
z dyrektorem ds. pracy Romanem
Nogą i naczelnym inżynierem Rolandem Bobkiem, ale również samorządowcy - prezydent Knurowa Adam
Rams i przewodniczący Rady Miasta
Knurów Jan Trzęsiok.
Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący ZZG w Polsce, podkreślając wartość górniczego znoju,
zapewnił: - Nasz związek nie pozwoli
podnieść ręki na brać górniczą. Będziemy do upadłego walczyć o uprawnienia emerytalne pracowników
górnictwa!
Tekst i foto: Michał Kędzierski

Zasłużeni wyróżnieni

Związkowcy docenili wyróżniających się kolegów

Złotą odznakę „Zasłużony dla
ZZG w Polsce” otrzymali: Waldemar Drużbacki i Sławomir
Kozdroń, a srebrną: Rudolf
Cop, Andrzej Bylak i Marek
Paszkowski. Tytuł „Zasłużony
Dla Górniczego Ruchu Związkowego” nadany został Mirosławowi Szymikowi.

reklama

Kordy górnicze otrzymali: Mirosław Buchta, Artur Daniluk,
Waldemar Drużbacki, Agnieszka Jacek, Mariusz Kurpanik,
Andrzej Malcherczyk, Marek
Nowak, Bogusław Ostrowski,
Sławomir Panfil, Janusz Swoboda, Dariusz Wronkowski i
Dariusz Wróbel.
Stopnie górnicze nadane przez
prezes Kompanii Węglowej
w r ę c z o n o 42 o s o b o m , a
n a g r o d z o n y c h j u b i l a t ó w,
którzy dla górnictwa poświęcili
większość swoich lat życia,
było 53. Gratulujemy.

SERWIS: pn.: 12-20, wt.-pt.: 8-17; SKP: pn.-pt.: 8-20, sob.: 8-14

BS Szymecki

Serwis Samochodowy

Stacja Kontroli
Pojazdów
już otwarta!
Zapraszamy na przeglądy
rejestracyjne
ul. Sienkiewicza 30, Knurów
tel.: 32/235-15-28

www.szymecki.pl

Bosch Car Service...
jakość i kompleksowa
obsługa w zasięgu ręki

reklama
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Wieczór pół
żartem, pół serio
Marylin Monroe, Marlena Dietrich i Sophia Loren
gościły - za sprawą dziewcząt z zespołu Music Joy
- w Kinie Scenie Kulturze. Nic dziwnego – wieczór
upłynął pod hasłem „Kobieta w kinie”
nastrój – powiedziała Przeglądowi
pani Barbara. Powody do satysfakcji
miała prowadząca koncert Agnieszka
Bielanik-Witomska, odpowiedzialna
za wyreżyserowanie całości.
W drugiej części zebrani w kinie
zobaczyli jedną z najwybitniejszych
komedii w historii kina „Pół żartem,
pół serio” Billy’ego Wildera z Marylin Monroe i Tonym Curtisem w
rolach głównych.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Na scenie rządziły piękne kobiety...
...oklaskiwane przez spontaniczną
publiczność

Najpierw na scenie pojawiły
się dziewczęta z zespołu Music Joy
skupione w Studio Piosenki i Musicalu. Wcieliły się w najbardziej
znane i charakterystyczne aktorki i
piosenkarki XX wieku. Publiczność
usłyszała sztandarowe utwory, takie
jak „Moon River” ze „Śniadania u
Tiffany’ego”, „Hello Dolly” z musicalu o tym samym tytule, a także
przeboje polskich artystek: Hanki
Ordonówny, Maryli Rodowicz i Violetty Villas. Na koniec zabrzmiała
piosenka z musicalu Moulin Rouge
- „Lady Marmalade”.
Publiczność nagrodziła młode
artystki gromkimi brawami. - Przyznam, że pomysł na taki wieczór był
świetny. Te utalentowane dziewczyny
wprowadziły mnie w znakomity

Wystąpiły:

Barbara Streisand - Julia Lisoń, Catherine Deneuve - Anna
Murańska, Greta Garbo - Roksana Mielnicka, Liza Minnelli
- Katarzyna Dachton, Hanka Ordonówka - Sylwia Lipka, Marylin Monroe - Wiktoria Sikotowska, Rita Hayworth - Martyna
Wolsztyńska, Violetta Villas - Marta Maziarz, Maryla Rodowicz
- Aleksandra Maziarz, Marlena Dietrich - Elżbieta Kiszka,
Audrey Hepburn - Joanna Murańska, Sophia Loren - Joanna
Drzewosz.

reklama

Dyrektor MOPP Jolanta Leśniowska gratuluje
tryumfatorce Weronice Szuszek

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów. Kobieta w Kinie

udaNe WystęPy młodych KNuroWiaN

śpiewająca
droga do gwiazd
Aż 174 uczestników zebrała czwarta edycja
Rejonowego Konkursu Piosenki Dziecięcej
„Śpiewać każdy może 2011”

Wśród młodych śpiewaków z
regionu, m.in. Pyskowic, Gliwic,
Zabrza i Rudy Śląskiej, znakomicie
zaprezentowali się knurowianie. Wygrała Weronika Szuszek ze szkolnej
„Jedynki”.
Konkurs z każdą edycją zyskuje
na popularności. Corocznie wzrasta
liczba placówek zgłaszających zespoły i solistów do udziału w zabawie.
Przekłada się to na rosnący poziom
finałów. Tegoroczny, odbywający się
w Domu Kultury w Szczygłowicach,
wart był posłuchania i podziwiania.
Jury - w składzie: Jacek Żyła, Mariusz Kowalczyk i Bogna Rakowska
- miało twardy orzech do zgryzienia
z wyborem zwycięzców. Rywalizacja
odbywała się w czterech kategoriach.
W każdej z nich pokazali się młodzi i

utalentowani twórcy.
Koniec końców jurorzy zdecydowali: główną nagrodą Grand Prix
została uhonorowana Weronika
Szuszek z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie. Przyjemny
obowiązek jej wręczenia przypadł
Jolancie Leśniowskiej, dyrektor Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, i
Tomaszowi Rzepie, przewodniczącemu Komisji Oświaty i Kultury Rady
Miasta w Knurowie.
Organizatorem konkursu są knurowskie Centrum Kultury, Miejska
Szkoła Podstawowa nr 4 i MOPP.
Wszystkie występy przyjęto z
dużym entuzjazmem i każdy wykonawca został nagrodzony burzą
oklasków.

Festiwal Młodych Artystów
Za nami drugi etap III edycji Festiwalu Młodych Artystów w Gliwicach. Znakomicie zaprezentowała
się knurowianka Julia Lisoń. Konkurując na scenie z najlepszymi
wokalistami z całej Polski wypadła
iście śpiewająco. Jury to doceniło i
nagrodziło. Julia otrzymała wyróżnienie – Srebrny Certyfikat Umiejętności Wokalnych.
Warto podkreślić, że młoda knurowianka śpiewa pod opieką Beaty
Mazurek (MG nr 4 w Knurowie) i
Agnieszki Witomskiej (CK w Knurowie).

Laureaci konkursu
Grand Prix – Weronika Szuszek
(MSP-1 w Knurowie); soliści klas
I-III: 1. Oliwia Zygmunt (SP nr 4
w Pyskowicach) i Karolina Zawadzka (MSP-9 w Knurowie), 2. Oliwia
Frueauff (SP nr 6 w Pyskowicach)
i Zuzanna Maciejczak (MSP nr 2 w
Knurowie), 3. Alicja Rokita (MSP nr
2 w Knurowie; soliści klas IV-VI:
1. Bartłomiej Kardyś (SP nr 36 w
Gliwicach), 2. Paulina Parkitna (SP
nr 36 w Gliwicach), 3. Katarzyna
Szczęsny (SP nr 8 w Gliwicach);
zespoły klas I-III: 1. Zespół wokalno-instrumentalny (SP w Pniowie), 2. Czary Mary (MSP nr 9 w
Knurowie), 3. SP nr 8 w Gliwicach;
zespoły klas IV-VI: 1. ZS nr 3 w
Rudzie Śląskiej i Wesołe Nutki (SP
nr 16 w Gliwicach), 2. ZS Nr 4 w
Rudzie Śląskiej i Zespół wokalnoinstrumentalny „Dziewiątka” (SP
nr 9 w Gliwicach), 3. Tęcza (MOPP
w Knurowie).

Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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rozmaitości
Knurów

teatr to dziwny, teatr jedyny...
Jest to opowieść o królu... może jednak o królewnie
i dzielnym rycerzu? Na pewno o smoku

scenie, co raczej na niej tańczą. Każdy ruch jest przemyślany, dodatkowo
akcentuje poszczególne epizody w
sztuce. Ekspresję ruchu równoważy
minimalizm scenografii. Na scenie
nie zobaczymy gotowych elementów.
Scenografia i kostiumy powstają na
oczach widzów. Kawałki płótna w
jednej chwili pełnią rolę szat królewskich, w drugiej − jamy smoka.
Żywiołowa muzyka komentuje wydarzenia na scenie, wypełnia miejsca
niedookreślone, jest piątym aktorem

w sztuce.
Pierwszymi widzami „Czterech
bajek o...” byli przedszkolacy. Ta
trudna i wymagająca widownia nie
odrywała wzroku od aktorek. A po
zakończeniu sztuki nagrodziła je
rzęsistymi brawami.
Zadziwiającą bajkową przestrzeń
stworzyły cztery utalentowane aktorki: Anna Madej, Magdalena Rybicka,
Wiktoria Bielec i Ewelina Pulit.
− Z dziewczynkami współpracuję
już od 8 lat. Dotychczas przedstawiałyśmy nieme sztuki, więc tajemnice
ruchu scenicznego są im znane. Po raz
pierwszy dziewczynki miały „przemówić” w „Czterech bajkach o...”− mówi
Joanna Kusy, reżyserka przedstawienia i opiekunka Teatru. − Zagrały na
bardzo dobrym poziomie.
Pierwsza inscenizacja sztuki

odbyła się w 1994 roku. Wśród występujących aktorek była m.in. dzisiejsza
opiekunka Teatru Studio 2009.
− Scenariusz napisany przez
Beatę Pejcz jest na tyle ciekawy i
ponadczasowy, że postanowiłyśmy go
odświeżyć − mówi Joanna Kusy.
Sztuka wymyka się wszelkim
próbom zaszuf ladkowania. Jedno
można stwierdzić na pewno − „Cztery bajki o...” zaskakują nieoczywistością. Następne przedstawienia już
wkrótce. Jest to teatr dla wszystkich,
nie ma znaczenia wiek widzów.
Jeśli tylko ktoś ma ochotę porzucić bezpieczną przystań realnego
świata i dać się porwać wyobraźni,
Teatr Studio 2009 zaprasza do swojej
dziwnej krainy.
Tekst i foto: Justyna Bajko

O pięknie teatru opowiada dziciom (też pięknie) Joanna Kusy,
reżyser przedstawienia i opiekunka Teatru Studio 2009

Świat „Czterech bajek o...”, sztuki
wystawianej przez Teatr Studio 2009,
to świat na opak. Nic nie jest takie,
jakie się wydaje. Baśniowe kalki od
wieków wykorzystywane przez pisarzy nabrały na scenie w „Sztukaterii”
nowego, zupełnie nieoczekiwanego
znaczenia. Każda z czterech historii
jest opowiadana z perspektywy innego bohatera. Najpierw poznajemy
smoka.
Porządna bajka musi zacząć się
od porwania pięknej królewny przez
wielkiego gada. Tylko co zrobić,
jeżeli cierpiący na reumatyzm smok
nawet nie chce słyszeć o porywaniu
kogokolwiek? Rycerz nawet nie musi
wyciągać miecz (w tej roli parasolka),
by pokonać smoka. Wystarczy samo
wspomnienie o walce, aby „potwór”
oddał królewnę walkowerem.
Księżniczka, wyzwolona feminist-

ka, ani myśli gotować i sprzątać jakiemuś mało interesującemu rycerzowi.
W końcu za namową króla, który
usilnie pragnie wnucząt, zgadza się
na ślub, pod warunkiem otrzymania
rudej kury. Wątki w sztuce przeplatają
się, ciągła zmiana perspektywy wzbogaca całość. Każda z postaci broni
pozycji głównego bohatera, próbując
przekonać publiczność, że to właśnie
o niej jest ta opowieść. Pozostali bohaterowie, jak chór w greckiej tragedii,
komentują te starania śmiechem bądź
szyderstwem.
Postacie są jedynie zarysowane.
Aktorki nie noszą masek bądź kostiumów sugerujących graną rolę.
Ta niedosłowność zostawia miejsce
dla wyobraźni widza, zmuszając go
do aktywnego zaangażowania się w
opowiadaną historię.
Aktorki nie tyle poruszają się na

Dziecięcej publiczności spodobała się piękna baśń

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

adam mucharski z Knurowa

ur. 30.11.2011 r., 2700 g, 50 cm

jakub Żukiel z Knurowa

ur. 30.11.2011 r. 3030 g, 53 cm

teresa tomanek z rybnika

ur. 1.12.2011 r., 3385 g, 54 cm

hubert tomczak z Knurowa

ur. 1.12.2011 r., 3240 g, 54 cm

adam majewski z Wilczy

ur. 2.12.2011 r., 3150 g, 53 cm

reklama

Kinga Pawłowska z Knurowa

ur. 2.12.2011 r., 3350 g, 54 cm
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julia barbara z gliwic

ur. 4.12.2011 r., 2950 g, 52 cm

joasz Pacek z Knurowa

ur. 5.12.2011 r., 3050 g, 54 cm
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WOPR

Karolina Zajonc z Oddziału
Miejskiego WOPR Knurów ma za
sobą występ w Międzynarodowym
Pucharze Niemiec. Nastolatka poprawiła w Werendorfie trzy rekordy
życiowe, a w rywalizacji z bardziej
doświadczonymi ratowniczkami
zajmowała miejsca, któr ych nie
powinna się wstydzić. Wprost przeciwnie, udany występ za zachodnią
granicą powinien być mobilizacją do
dalszej, mozolnej pracy. A ponadto
doświadczenie z ostatniej rywalizacji
z reprezentantkami Australii, Belgii,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch,
Japonii, Nowej Zelandia, Holandii,
Szwecji i Czech powinno w przyszłości procentować.
Karolina Zajonc występując z
orzełkiem na piersi, najlepiej spisała
się na 200 metrów z przeszkodami,
zajmując 5. miejsce w kategorii junior
i 19. pozycję w open.

PiSk

Foto: prywatne archiwum

„Życiówki”
w Pucharze
Niemiec

Ponadto ratowniczka OM WOPR
Knurów wystartowała na 200 metrów
super ratownik (16. miejsce w junior
i 69. w open), 100 metrów ratowanie
kombinowane (18. miejsce junior i
62. w open), 100 metrów ratownik
– węgorz (32. miejsce w junior i
105. w open), 100 metrów ratowanie
manekina w płetwach (15. miejsce w
junior i 56. w open).
Zawody odbywały na się na basenie 50-metrowym, a w rywalizacji
uczestniczyło 130 ratowniczek i 139
ratowników z 11 państw.

Foto: prywatne archiwum

sport

Reprezentacja Polski na Międzynarodowy Puchar Niemiec
w ratownictwie wodnym - Karolina Zajonc w pierwszym
rzędzie, w środku
reklama

Ratowniczka OM WOPR Knurów może zaliczyć start w Niemczech do
udanych

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Karolina – drużynowa
wicemistrzyni Polski

Po starcie w Międzynarodowym
Pucharze Niemiec Karolina Zajonc
(relację zamieszczamy wyżej) nie
miała chwili wytchnienia, bowiem
czekał ją występ w Mistrzostwach
Polski. Najlepszych ratowników
wodnych gościł Lublin, gdzie drużyna śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
wywalczyła tytuł wicemistrzowski.
Swój udział w tym sukcesie miała
reprezentantka Oddziału Miejskiego WOPR Knurów. Karolina Zajonc
w klasyfikacji generalnej kobiet za-

jęła 9. miejsce, a w kategorii junior
została sklasyfikowana na miejscu
czwartym, z kolei w poszczególnych
konkurencjach zajęła następujące
lokaty:
- 7. miejsce w open kobiet i 4.
miejsce w kategorii junior na 200
metrów z przeszkodami,
- 19. miejsce w open kobiet i 9.
miejsce w kategorii junior na 50 metrów ratowanie manekina,
- 11. miejsce w open kobiet i 5.
miejsce w kategorii junior na 100
metrów ratownik,

- 4. miejsce w kategorii open kobiet i 2. miejsce w kategorii junior na
100 metrów ratowanie w płetwach,
- 8. miejsce w kategorii open
kobiet i 3. miejsce w kategorii junior
na 100 metrów ratowanie kombinowane,
- 2. miejsce w sztafecie 4x50 metrów z przeszkodami,
- 4. miejsce w sztafecie 4x50 metrów z pasem ratowniczym,
- 4. miejsce w sztafecie 4x25 metrów z holowaniem manekina.

informacja

PiSk

Wyciskanie sztangi

Siłacze Uczniowskiego Klubu
Sportowego Eugen wywalczyli dwa
brązowe medale Ogólnopolskich Integracyjnych Mistrzostw Województwa Opolskiego w Olszance. Wyniki
dające miejsca na podium osiągnęli:
Paulina Mularczyk i Łukasz Przybył.
17-letnia Paulina startując w kategorii
wagowej do 57 kg (bez podziału na
kategorie wiekowe) wycisnęła sztangę
ważącą 37,5 kg, natomiast o rok starszy Łukasz Przybył wynikiem 112,5 kg
ustanowił rekord życiowy (startował
w kategorii open +74 kg).
W Olszance wystąpiły też inne
podopieczne Eugeniusza Mehlicha,
Emilia Flis i Karolina Szczot. Pierwsza
z nich wycisnęła 35 kg i zajęła czwarte
miejsce, a wynik kolejnej to 40 kg oraz
szósta pozycja.
PiSk

Foto: UKS Eugen

Brązowy start w Olszance

Łukasz Przybył zajął w Olszance miejsce na najniższym
stopniu podium
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W czasie działalności BKS-u Concordia nasze
miasto gościło m. in. mistrza świata WBC
- Tomasza Adamka

Bokserski Klub Sportowy Concordia

Boks

Wypożyczenie
Jadwigi Stańczak
„Rodzynek” wśród pięściarzy BKS-u Concordia – Jadwiga Stańczak została wypożyczona do Carbo Gliwice.
- Wypożyczenie obowiązuje do końca 2012 roku – informuje Mieczysław Gołąb, prezes BKS-u. – Zdecydowaliśmy
się na taki wariant dla dobra
zawodniczki.
Jadwiga Stańczak od pewnego czasu należy do krajowej
czołówki w swojej kategorii
wagowej. Zawodniczka – tak,
jak wiele jej rywalek - marzy o wyjeździe na Igrzyska
Olimpijskie do Londynu, a

przed kilkoma dniami po raz
pierwszy weszła między liny,
jako zawodniczka gliwickiego
Carbo. Miało to miejsce w
czasie Pucharu Polski kobiet w

Grudziądzu, gdzie wywalczyła
trzecie miejsce, po porażce w
półfinale 2:3 z Agnieszką Chudą (Skorpion Szczecin).

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Archiwum PL

sport

Mistrzostwa świata
przed jubileuszem?! Julia na podium
Jadwiga Stańczak

Pływanie

W roku 2013 Bokserski
Klub Sportow y Concordia
obchodzić będzie 10-lecie
działalności. Sternik BKS-u
Mieczysław Gołąb znany jest
z realizacji pomysłów, które
dla innych wydają się niemożliwe do przeprowadzenia.
Czy w związku ze zbliżającym
się jubileuszem możemy liczyć na imprezę z najwyższej
pół k i? Z ta k im py ta niem
zwróciliśmy się do prezesa
knurowskiego klubu, który
jest też działaczem m.in. Polskiego Związku Bokserskiego
i Europejskiej Konfederacji
Boksu.
- Moim marzeniem jest
przede wszystkim utrzymanie na najwyższym poziomie
organizacyjnym i sportowym
turnieju im. Jerzego Krasnożona – mówi Mieczysław
Gołąb. – Tegoroczna edycja
była wyjątkowa, bowiem po

raz pierwszy gościliśmy kilka
ekip zagranicznych, m.in. z
Holandii, Niemiec i Ukrainy. Każda z tych ekip była
zadowolona z przyjazdu do
Knurowa i mam zapewnienie,
że chętnie wezmą udział w
kolejnych imprezach, których
będziemy organizatorami.
Mogę też z dra dzić , ż e
m.in. z mojej inicjatywy są
czynione starania o możliwość organizacji na Śląsku
mistrzostw świata juniorów.
W tej sprawie zostały już złożone odpowiednie dokumenty
i teraz czekamy na decyzje.
Jeżeli Śląsk otrzymałby prawo
organizacji tego turnieju to
byłyby to pierwsze bokserskiego mistrzostwa świata w
naszym regionie. Uprzedzając pytanie, w jakim mieście
odbyłby się taki turniej to
mogę powiedzieć, że bierzemy
pod uwagę Dąbrowę Górni-

czą, Jastrzębie lub wspólny
udział w tej imprezie Knurowa i Gliwic.
Dzisiaj t r ud no jed noznacznie określić, jaka impreza odbędzie się w Knurowie z okazji 10-lecia Bokserskiego Klubu Sportowego,
ale jedno jest pewne, historia
Concord i i jest niez w yk le
bogata w interesujące w yda rzenia pięścia rsk ie. To
przecież w Knurowie odbyły
się towarzyskie mecze Polska
– Kanada (kobiet), Polska –
USA (mężczyzn), czy Polska
– Reszta Europy. Przy okazji
tych meczów do Knurowa
przyjeżdżali byli i aktualni mistrzowie pięści: Jerzy
Rybicki, Henryk Średnicki,
Andrzej Biegalski, Marian
Kasprzyk, Damian Jona k,
Tomasz Adamek, Andrzej
Gołota i wielu innych.
PiSk

Barbórka na trasie biegu
Tegoroczną Barbórkę górnicy świętowali w niedzielę.
A że niedziela to dla wielu nie
tylko dzień wolny od pracy, ale
i dzień, w którym odbywa się
mnóstwo imprez sportowych,
niektórzy spędzili część tego
święta na sportowej rywalizacji. Okazji do aktywnego
świętowania nie przegapili
m.in. zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza. Prezes
Czesław Nowak zabrał swoich
członków klubu do Rybnika,
by sprawdzić formę w 10-

kilometrowym barbórkowym
biegu ulicznym.
Czesław Nowak to emerytowany górnik, a że jednym
z organizatorów rybnickiego
biegu był związany zawodowo
z górnictwem Maciej Ciepłak,
prezes knurowskiego klubu
wręczył mu pamiątkowy kilofek górniczy. – Maciek był
tym faktem mile zaskoczony,
a warto podkreślić, że AKB reprezentowało też dwóch innych
biegaczy-górników: emerytowany Wiesław Maciejewski i

czynny Przemysław Niezgoda
– mówi Czesław Nowak.
Wracając do Macieja Ciepłaka warto dodać, że to były
mistrz Polski w biegu na 100
km. Ten zaszczytny tytuł pan
Maciej wywalczył przed laty
w barwach Sekcji Biegowej
TKKF Szczygłowice.
Z knurowskiej reprezentacji najlepszy czas w Rybniku
osiągnął Czesław Nowak, który na pokonanie 10-kilometrowej trasy potrzebował 43
minut i 9 sekund. – Zająłem

Gliw ice gości ł y w minioną sobotę uczestników
p ł y w a c k i e j L i g i K lu b ów
Śląskich 11-latków. Wśród
startujących nie zabrakło reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice. Za
miedzę wyjechało siedmiu
utalentowanych pływaków z
Knurowa. Najwyższą lokatę
zajęła Julia Świstuń, kończąc
rywalizację na 100 metrów
stylem dowolnym na trzecim
miejscu.
Trzeci czas „wykręciła”
też szta feta 4 x 50 met rów
stylem zmiennym, jednak sędziowie dopatrzyli się przedwczesnego startu w trakcie
zmian i zdyskwalifikowali
nasze dziewczęta.
Miejsce tuż za podium
z aję ła Ju l ia Kaczma rcz yk
kończąc zmagania na czwar-

szóste miejsce w swojej kategorii wiekowej, ale lepsza była
nauczycielka Ela Lewicka,
która przybiegła na metę, jako
czwarta w swojej kategorii
– zauważa prezes AKB.
Czas Elżbiety Lewickiej
to 43 minuty i 43 sekundy.
Koleżanka klubowa i zarazem
koleżanka po fachu – Lucyna
Niezgoda zajęła dwunaste
miejsce z czasem 55 minut i
35 sekund.
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że Wiesław
Maciejewski przebiegł trasę
w czasie 45.58 (8. miejsce), a
czas Przemysława Niezgody
to 48.26 (68. miejsce).
PiSk

tej pozycji w konkurencji 200
metrów stylem klasycznym, a
ponadto SP TKKF Szczygłowice reprezentowali: Syntia
Paliszewska, Karolina Mu-

siolik, Paulina Żyrkowska,
Mateusz Kamiński i Dawid
Szolc.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 29 listopada:
1. Henryk Brola
2. Jerzy Pluta
3. Józef Antończyk
4. Tadeusz Wodziczko
5. Jerzy Niewiadomski
6. Edward Nowak
7. Janusz Nowak
8. Ginter Fabian
9. Michał Fojt
10. Bernard Musiolik
11. Jacek Zacher

- 2.397 pkt
- 2.037 pkt
- 2.015 pkt
- 1.989 pkt
- 1.943 pkt
- 1.878 pkt
- 1.864 pkt
- 1.827 pkt
- 1.728 pkt
- 1.672 pkt
- 1.670 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 21.405 pkt
2. Zdzisław Mral
- 19.673 pkt
3. Ryszard Nosiadek
- 19.070 pkt
4. Jerzy Makselon
- 18.602 pkt
5. Michał Fojt
- 18.489 pkt
6. Jerzy Niewiadomski
- 18.282 pkt
7. Stefan Wroblowski
- 18.102 pkt
8. Tadeusz Wodziczko
- 17.932 pkt
9. Jerzy Pluta
- 17.572 pkt
10. Emil Kasperek
- 17.241 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 13 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
informuje, że 10 grudnia Pływalnia Kryta aQuaRelax
czynna będzie od godz. 16.00.
Wcześniej odbędą się w tym obiekcie zawody
pływackie.
Za utrudnienia przepraszamy.
MOSiR Knurów

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Marek Węgorzewski, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski, Justyna Bajko
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
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Szachy

W dwóch
kategoriach
W dwóch kategoriach rywalizowali szachiści w czasie
turnieju o Puchar Prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie. Miłośnicy królewskiej
gry usiedli przy szachownicach
w klubie „Lokatorek”, a walka
o główne trofeum odbywała się
w grupie zawodników od III
kategorii szachowej w górę oraz
w grupie amatorów i dzieci.
Wszyscy uczestnicy turnieju rozegrali sześć rund
systemem szwajcarsk im z
tempem gr y w y nosząc y m
20 minut dla zawodnika na
wykonanie wszystkich swoich
posunięć.
Miejsca na podium w końcowej klasyfikacji w grupie
zawodników od III kategorii
szachowej w górę zajęli: 1. Dirk
Andra (Przyszowice) – 5,5 pkt,
2. Tomasz Skrzyczek (Ruda

Piłkarze Concordii kończą rok 2011 w fotelu lidera i w roli kandydata do awansu do 4. ligi

Śląska) – 4,5 pkt, 3. Marek Noworyta (Katowice) – 4,5 pkt.
Najwyżej z mieszkańców
Knurowa – na 9. miejscu –
sklasyfikowany został Adam
Łączak (3 pkt).
Wśród amatorów i dzieci
lokaty na podium wywalczyli:
1. Krzysztof Tomecki (Ornontowice) – 5 pkt, 2. Krystian
Cyprys (Knurów) – 5 pkt, 3.
Dominik Iwanek (Tarnowskie
Góry) – 5 pkt.
W pierwszej dziesiątce
sklasyfikowanych zostało kilku innych mieszkańców Knurowa i Gierałtowic: Henryk
Mikosz – 5. miejsce (Knurów),
Kazimierz Podsiadło – 6. miejsce (Gierałtowice), Karol Istel
– 8. miejsce (Knurów), Dawid
Nowak – 9. miejsce (Knurów),
Adrian Materna – 10. miejsce
(Knurów).
PiSk

Tenis stołowy

Dominacja Orła
Reprezentanci Orła Stanica zdominowali rywalizację
w indywidualnych mistrzostwach powiatu gliwickiego
w tenisie stołowym. Turniej
odbył się w Wielowsi, a zawodnicy Orła okazali się najlepsi
w czterech z sześciu kategorii
wiekowych. W młodzikach
wygrał Wojciech Zapart, w
kadetkach triumfowała Ju-

styna Żyła, w kadetach zwyciężył Bartek Dola, z kolei w
juniorach najlepszy okazał się
Michał Żyła.
Miejsca na podium wywalczyli też: Julia Mrzyk (młodziczka – 3. miejsce), Damian
Gilewski (młodzik – 3. miejsce), Dominik Szmaj (junior
– 2. miejsce).
PiSk

Tenis stołowy

Wilki
„rozszarpały”
rywala
Tenisiści stołowi Wilków Wilcza rozgromili w 10.
kolejce ligi okręgowej Naprzód Świbie 9:1. Z porażkami musieli się pogodzić
dwa inne zespoły z naszego
terenu występujące na tym
szczeblu: Naprzód Żernica i
Orzeł Stanica. Naprzód uległ
Halembiance Ruda Śląska

4:6, natomiast Orzeł przegrał ze Spartakusem Gliwice
3:7 (punkty: Wojtek Zapart
i Dominik Szmaj po 1,5).
Najwyżej sklasyfikowanym
zespołem z naszego terenu
są Wilki – 9. miejsce. Orzeł
plasuje się na 12. lokacie, a
Naprzód miejsce niżej.
PiSk

Piłka nożna

Dzisiaj ostatni trening
Na dzisiaj (czwartek) zaplanowano ostatni w tym roku
kalendarzowym trening piłkarzy KS Concordia. Po tych
zajęciach nastąpi miesięczna
przerwa. Czy w tym czasie
będą prowadzone rozmowy
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„zielone światło” w temacie
dotyczącym pozyskania dwóch
piłkarzy – słyszymy w odpowiedzi. – Dzisiaj nazwisk
jeszcze nie mogę podać. Mogę
z kolei powiedzieć, że chciałbym pozyskać pomocnika i

napastnika. Najlepiej w wieku
młodzieżowca.
Okres przygotowawczy do
rundy wiosennej rozpocznie
się 10 stycznia o godzinie 17.00
na „Orliku”.

PiSk

Trudne życie lidera
Lider 1-ligowych rozgrywek
- Soccer Sport Pub spotkał się z
zajmującym do tej pory trzecie
miejsce TKKF Intermarche. Jak
przystało na mecz czołowych
zespołów, spotkanie dostarczyło
oczekiwanych emocji i miało
zmienny przebieg. Pierwsza połowa należała do Intermarche,
które już po czterech minutach
i bramkach Damiana Tkocza
oraz Łukasza Winiarczyka prowadziło 2:0. Widmo pierwszej
od 15 spotkań porażki zaczęło
zaglądać w oczy zawodnikom
Soccer Sport Pubu jeszcze bardziej od 13. minuty meczu.
Wówczas to 17-letni Rafał Wolsztyński popisał się znakomitą
indywidualną akcją mijając
trzech rywali i kierując piłkę do
pustej bramki.
Mistrz nie byłby jednak
sobą, gdyby pogodził się w tym
momencie z porażką. Jeszcze
przed przerwą pierwszego gola
dla Soccer Sport Pubu zdobył
Dawid Wieliczko, a po zmianie stron mistrz rzucił się na
przeciwnika. Huraganowe ataki
przyniosły szybko wyrównanie.
Przełomowym momentem oka-

Czas na rocznik 1997
c a ł sz kolen iu m łod zie ż y,
a udział najstarszej grupy
ju n iorów w rozg r y wk ach
tak zwanej „emki” uważał
za obowiązek. Dzięki staraniom Tadeusza Wierciocha,
knurowski k lub w ychował
wielu piłkarzy, którzy bronili
później bar w k lubów w y-

na temat pozyskania zawodników do zespołu lidera I grupy
klasy okręgowej? – pytamy
trenera Wojciecha Kempę.
- Po zakończeniu rundy jesiennej prezes Zbigniew
Kosmala stwierdził, że mam

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Piłka nożna

W najbliższą sobotę (10
grudnia) odbędzie się 18.
edycja halowego turnieju
piłkarskiego poświęconego
pamięci Tadeusza Wierciocha.
Wieloletni działacz ówczesnego Górnika Knurów
szczególną uwagę poświę-

Foto: Piotr Skorupa

sport

stępujących na najwyższym
szczeblu.
W sobotę, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie-Szczygłowicach
pamięć działacza uczczą piłkarze z rocznika 1997.
Klub Sportowy Concordia poinformowa ł nas, że

zała się 29. minuta, gdy prosty
błąd przy wyprowadzeniu piłki
popełnił zawodnik Intermarche.
Skorzystał z tego Łukasz Spórna
i dał mistrzom prowadzenie.
W końcówce meczu ten sam
zawodnik zdobył piątego gola,
a kropkę nad i postawił Patryk
Pietraczyk.
Soccer Sport Pub po serii
wysokich zwycięstw i ostatnim
remisie z Vibovitem stoczył
kolejny ciężki bój, a za tydzień
czeka na niego znów trudny
rywal, jakim jest Tomsat.
Współliderujący Vibovit
pokonał Mistral, natomiast porażkę Intermarche wykorzystał
wspomniany zespół Tomsatu,
który wysoko pokonał LineTrans i awansował na 3. miejsce
tracąc tylko jeden punkt do obu
najlepszych zespołów.
Niespodzianką kolejki jest
wygrana IPA nad wyżej notowaną Apteką Św. Barbary.
Mający do tej pory na swoim
koncie tylko jedno zwycięstwo
policjanci-piłkarze zagrali mądrze i zasłużenie zgarnęli trzy
punkty.
Waldemar Jachimowski

udział w turnieju potwierdzili: Piast Gliwice, Górnik
Zabrze SSA, MOSiR Jastrzębie, Stadion Śląski Chorzów,
MSPN Górnik Zabrze, Ruch
Chorzów i GKS Katowice.
Gospodarzy reprezentować
będą podopieczni Damiana
Mehlicha.
Początek turnieju o godzinie 10.00. Rywalizacja
trwać będzie około czterech
godzin. Wstęp wolny.
PiSk

Wyniki 9. kolejki (5.12.2011 r.):
Team Stalmet - Concordia Oldboje 7:3 (3:2)
1:0 P. Galbierz 2’, 2:0 Andrzej Niewiedział 14’, 2:1 D. Wiercioch
14’, 3:1 Andrzej Niewiedział 16’, 3:2 D. Wiercioch 19’, 3:3 Artur
Niewiedział 23’, 4:3 D. Flis 26’, 5:3 D. Kraska 29’, 6:3 Andrzej
Niewiedział 33’, 7:3 P. Galbierz 35’.
TKKF Apteka Św. Barbary – IPA Knurów 2:3 (1:0)
1:0 K. Kulik 10’, 1:1 M. Milczarek 28’, 1:2 B. Durczyński 31’, 1:3
B. Durczyński 33’, 2:3 M. Michalak 40’.
żółte kartki: P. Mastyj (TKKF Apteka Św. Barbary), K. Kwietniewski (IPA).
TKKF Stary Knurów - FC Apinex Czerwionka 4:8 (1:3)
0:1 T. Michalski 1’, 1:1 D. Ceremuga 2’, 1:2 T. Michalski 4’, 1:3 Ł.
Mazur 14’, 2:3 G. Wojtala 23’, 2:4 T. Młynek 25’, 3:4 M. Łyziński
26’, 3:5 Ł. Mazur 29’, 4:5 D. Jabłoński 37’, 4:6 S. Kupczyk 38’,
4:7 S. Kupczyk 39’, 4:8 T. Michalski 40’.
żółte kartki: Ł. Mazur (Apinex), S. Basak (Team Stalmet).
Vibovit – Mistral 8:4 (3:1)
1:0 M. Mikulski 2’, 1:1 K. Matuszek 4’, 2:1 M. Mikulski 18’, 3:1
M. Mikulski 20’, 4:1 A. Zabłocki 23’, 5:1 A. Zabłocki 25’, 6:1 M.
Mikulski 26’, 6:2 A. Manista 28’, 6:3 M. Steiman 29’, 6:4 M. Szczot
31’, 7:4 A. Zabłocki 32’, 8:4 R. Kasiński 40’.
żółte kartki: L. Leszczyński, M. Mikulski (Vibovit).
Tomsat - LineTrans 9:2 (3:1)
1:0 S. Dolaciński 8’, 1:1 K. Wrona 11’, 2:1 G. Bartoszek 12’,
3:1 P. Botor 15’, 4:1 G. Bartoszek 26’, 5:1 S. Kubisz 28’, 6:1 S.
Kubisz 29’, 7:1 R. Metelski 36’, 8:1 P. Botor 38’, 8:2 M. Hamrus
39’, 9:2 P. Botor 39’.
TKKF Intermarche – Soccer Sport Pub 3:6 (3:1)
1:0 D. Tkocz 4’, 2:0 Ł. Winiarczyk 5’, 3:0 R. Wolsztyński 13’, 3:1
D. Wieliczko 14’, 3:2 D. Wieliczko 23’, 3:3 Ł. Wolsztyński 24’, 3:4
Ł. Spórna 29’, 3:5 Ł. Spórna 37’, 3:6 P. Pietraczyk 39’.
żółta kartka: D. Tkocz (TKKF Intermarche).
1. Soccer Sport Pub
8 22 74-19 7 1 0
2. Vibovit
8 22 61-15 7 1 0
3. Tomsat
8 21 50-23 7 0 1
4. TKKF Intermarche
8 18 41-22 6 0 2
5. Team Stalmet
8 16 30-24 5 1 2
6. TKKF Apteka Św. Barbary
8 10 23-25 3 1 4
7. Concordia Oldboje
8 9 30-37 3 0 5
8. FC Apinex Czerwionka
8 7 35-47 2 1 5
9. Mistral
8 6 42-42 2 0 6
10. IPA Knurów
8 6 20-64 2 0 6
11. TKKF Stary Knurów
8 4 21-57 1 1 6
12. LineTrans
8 0 19-70 0 0 8
W najbliższy poniedziałek (12 grudnia) spotkają się: Concordia
Oldboje – TKKF Stary Knurów (18.00), LineTrans – TKKF Apteka
Św. Barbary (18.45), Team Stalmet – IPA Knurów (19.30), Mistral
– FC Apinex Czerwionka (20.15), Vibovit – TKKF Intermarche
(21.00), Soccer Sport Pub – Tomsat (21.45).
Dwa dni później zagrają także zespoły drugiej ligi: Nacynianka Sanit (20.00), Black&Decker- Contra (20.45) i PTK DB Schenker
– Milenium (21.30).
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Sprzedam działkę budowlaną w Gierałtowicach, wszystkie media, 110 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794

48-49/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

46-odw.

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
przy ul. Rybnickiej. Tel. 602 365 617

48-49/11

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
119 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

10-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
10-odw.

Szukam pracy – sprzątanie mieszkań, domów, mycie okien. Tel. 795 659 338

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

49/11

Sprzedam M-4 na I p., po remoncie, 175 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

46-51/52/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

48-49/11

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I p., 48
m2, po remoncie, WP II. Tel. 696 086 669

01-odw.

49-51/52/11

Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe os.
1000-lecia. Tel. 889 969 234

48-51/52/11

Szukam pracy jako opiekunka posiadam
doświadczenie, dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412

Zatrudnię spawacza z uprawnieniami. Tel.
502 097 497

Stary Knurów, mieszkanie z ogrodem.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

Czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerki. Tel. 607 600 727

49/11

48-50/11

Szczygłowice. Tanio sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku. AS. Tel. 501 533 977

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

49/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

4-pokojowe na WP II sprzeda AS. Tel. 501
533 977

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 602 799 911

38/11-17/12

41-odw.

48-49/11

49/11

Zatrudnimy do biura call center kobiety,
preferowany wiek minimum 25 lat. Gliwice,
tel. 32 661 07 02

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 7.00
do 14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Tel. 501 385 666

49/11

43-51/52/11

DAM PRACĘ
Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197

49/11

49/11

2-pokojowe, po remoncie, 115.000, balkon.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

33-odw.

45-49/11

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

48-51/52/11

01-odw.

49/11

Przyjmę do pracy kierowcę z kat. D, może
być emeryt. Tel. 32 236 11 11

Sprzedam nowy dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

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

48-49/11

Praca dla mężczyzn na stacji paliw Orlen.
Tel. 510 046 111

46-49/11

48-49/11

S p r z e d a m k a w a l e r kę. A S . Te l . 512
393 052

Nawiążę współpracę z krawcową – szycie sukien ślubnych i wieczorowych. Tel.
507 132 827

49/11

DYŻURY RADNYCH

WP II, 3 pokoje, cena 165 tys. AS. Tel.
501 533 977

49/11

www.m3biuro.pl

49/11

MOTORYZACJA

45-odw.

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.12.2011 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

49/11

Działka 1200 m – woda, prąd, gaz. Biuro
M3. Tel. 603 773 313
2

49/11

Kupię dom lub działkę. Tel. 792 496 905
Pewna pożyczka do 5 tys. bez BIKu. Tel.
664 732 963

49/11-2/12

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

49/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

3-odw.

49/11

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę. Tel 691 680
601

49/11

Lokale do wynajęcia w Knurowie i Gierałtowicach AS. Tel. 501 533 977

49/11

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

49/11-4/12

Marynarzy, M-4, I p., 62 m2, 168 tys. Tel.
604 227 196

46-49/11

Mieszkanie do wynajęcia w Szczygłowicach. Tel. 796 423 585

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

45-51/52/11

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

45-51/52/11

Opel Astra Combi 2004 DTI, 11 tys. Tel.
792 458 564

49/11

S e a t C o m b i 2 0 01 DT I , 10 t y s . Te l.
724 794 346

49/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Skupujemy auta za gotówkę do 3 tys. Tel.
660 481 277

49/11

49-50/11

49/11

48-51/52/11

Świąteczna pożyczka dla odrzuconych
przez bank. Tel. 667 691 773

49/11-2/12

Nowy dom w Bojkowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052
49/11

Nowy dom w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

49/11

ok. Urzędu Miasta. 3-pokojowe, cena 165
tys. AS. Tel. 501 533 977

49/11

Parter domu z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

49/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

Us ługi remontowo - budowlane w pe ł nym zakresie oferuje firma WAGNERO
z tradycjami – Knurów i okolice. Tel.
608 335 372

Przyszowice. Działka 767 m2, 89 tys. AS.
Tel. 512 393 052

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

Sprzedam dom w Żernicy – duża działka.
Tel. 509 096 594 Biuro Nieruchomości
M-Kwadrat

46-odw.

33-odw.
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49/11

49/11

47-49/11

Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 8 grudnia 2011 r.
o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XIV/109/11
z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie „ uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla
terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg.

M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a . Te l .
507 135 676

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

INFORMACJA

EDUKACJA
K O R E P E T Y C J E N I E M I E C K I . Te l .
535 854 570

47-49/11

SPRZEDAM
D y s k o t e k a , o d s t ą p i ę s p r z ę t . Te l .
515 182 015
48-51/52/11

Sprzedam tanio woreczki stomijne „Sen
sura” oraz płytki. Tel. 602 630 937

48-49/11

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy – pomoc domowa,
sprzątanie i mycie okien. Tel. 793 953 727
48-51/51/11

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późń. zm.), informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwałą Nr XIV/109/11
z dnia 29 listopada 2011r. dokumentu pn. „Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu
położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg”.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej wyżej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu
Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48, pokój 109 – w godzinach
pracy Urzędu.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Gierałtowice.
Z upoważnienia Wójta
Janusz Korus – Zastępca Wójta
Przegląd Lokalny Nr 49 (979) 8 grudnia 2011 roku

rozmaitości

ROZRYWKA nr 49/2011

reklama

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów

Wolontariusze
nie kalkulują.
Pomagają...
5 grudnia Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza świętowali
członkowie Stowarzyszenia Cztery
Pory Roku
Uroczyste spotkanie odbyło się w Klubie Kultury
Lokalnej Sztukateria. Zostało
zrealizowane w ramach zadania publicznego pt. „Pomagaj
tak, jak KNUR-owski Wolontariusz”, które współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Knurów.
Stowarzyszenie istnieje
od 31 maja 2010 roku. – Naszą misją jest pomoc innym

oraz sobie. Działamy na rzecz
wolontariatu i organizacji pozarządowych oraz osób wykluczonych społecznie w Knurowie
i okolicach, rozwijając równocześnie społeczeństwo obywatelskie – wyjaśnia główne cele
stowarzyszenia prezes Aneta
Nowak.
Efekty działań młodych
knurowian docenił prezydent Knurowa Adam Rams.

Pogratulował im zaangażowania i wpływu na lokalną
społeczność. Prezydentowi
wtórowali: inspektor Krystian Pluta, podsumowujący tegoroczne działania
organizacji pozarządowych,
i kustosz Izby Tradycji KWK
Knurów Bogusław Szyguła,
podkreślający 100-letnią tradycję działania knurowskich
wolontariuszy, m.in. ks. Alojzego Koziełka, dra Floriana
Ogana czy Feliksa Michalskiego. Dodajmy: dzisiaj patronów knurowskich ulic.
Wolontariusze otrzymali
okolicznościowe dyplomy.
To forma podziękowania za
ochotniczą działalność.
- Rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu.
W Knurowie działa aktywnie
wiele osób, reprezentujących
organizacje pozarządowe i
grupy nieformalne. I oby było
nas coraz więcej... – podsumowała Aneta Nowak.
Oprac. DC

Foto: Archiwum stowarzyszenia

Knurowscy wolontariusze pomagają innym nie dla własnych
interesów, lecz z potrzeby serc...

Przegląd Lokalny Nr 49 (979) 8 grudnia 2011 roku

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 47/2011

brzmiało: „Pstrąg ” . Podwójny bilet do kina otrzymuje Gabriela Woźniak.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

49
Szczygłowice. Koncert „Dary Serc”

Dla pensjonariuszy
na święta
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin
Powiatu Gliwickiego „Moja Gmina Nasz
Powiat” już po raz dziewiąty organizuje
koncert charytatywny „Dary Serc”
11 g r ud n ia na s c en ie
Domu Kultury w Szczygłowicach wystąpią, w specjalnie
przygotowanych przedstawieniach, pensjonariusze Domów
Pomocy Społecznej z Sośnicowic, Kuźni Nieborowskiej, Pilchowic, Wiśnicza i Knurowa.
Gość specjalny − chór Calvi
Cantores z Knurowa - uroczyście zwieńczy koncert. W
czasie występów każdy z gości
będzie mógł zakupić m.in.
wieńce adwentowe, kartki i
ozdoby świąteczne, stroiki
oraz kwiaty na przygotowanym kiermaszu przedświą-

tecznym. Całkowity dochód
z kiermaszu oraz koncertu
zostanie przekazany na potrzeby pensjonariuszy domów
opieki z powiatu gliwickiego.
Otrzymane wsparcie finansowe z pewnością pomoże
pensjonariuszom radośnie
spędzić Boże Narodzenie.
Patronat honorowy nad
imprezą objął starosta gliwicki
Michał Nieszporek. Koncert
rozpocznie się o godz. 16 i
potrwa do 20. Bilety wstępu
w formie cegiełki do nabycia
przed rozpoczęciem imprezy.
JB

8.12.2011 r.
CZWARTEK
Lapońska odyseja
− godz. 15.30
Contagion - epidemia strachu
− godz. 17.15
9-10.12.2011 r.
PIĄTEK − SOBOTA
Baby są jakieś inne
− godz. 16.30, 20.00
Jeden dzień
− godz. 18.00
11.12.2011 r.
NIEDZIELA
Baby są jakieś inne
− godz. 16.30, 18.15
Jeden dzień
− godz. 20.00
12-13.12.2011 r.
PONIEDZIAŁEK − WTOREK
Jeden dzień
− godz. 16.30
Baby są jakieś inne
− godz. 18.30, 20.00
14.12.2011 r.
ŚRODA
Baby są jakieś inne
− godz. 16.30, 20.00
Jeden dzień
− godz. 18.00

   
www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

15

Barbórkowej kolumnie przewodziła orkiestra KWK „Knurów”

W imieniu samorządu Knurowa kwiaty złożył prezydent Adam Rams,
obok wiceprezydent Piotr Surówka i radny Janusz Szydło

Knurów. Święta Barbara, błogosławiony ks. Jerzy...

Górnicy proszą
o nieustającą opiekę

Odświętne nabożeństwo Barbórkowe w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego nabrało w tym roku
szczególnego wymiaru. Nadało mu go uroczyste wprowadzenie
relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Barbórkowa msza św. zgromadziła całe górnicze rodziny, które
szczelnie w y pełnił y k nurowską
świątynię. Wierni przybyli, by podziękować św. Barbarze – swojej
patronce – za opiekę w trudnej i
niebezpiecznej pracy oraz wymodlić łaski na kolejny rok. Odświętny
charakter nabożeństwa podkreślały
poczty sztandarowe – zarówno górnicze, jak i okolicznych organizacji i
stowarzyszeń - asystujące przed ołtarzem. Wyjątkowość Eucharystii pod
przewodnict wem
ks. proboszcza Andrzeja Wieczorka
przejawiała się też
w liturgicznej posłudze sprawowanej przez górników
w galowych mundurach.
Naboż eń st wo
zapadnie w pamięci
zebranych jeszcze z
jednego powodu.
Było nim wprowadzenie i złożenie w
prezbiterium obok
ołtarza głównego
relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
- Relikwie ks. Jerzego, legendarnego
kapłana „Solidarności”, zostaną na zawsze z nami w knurowskiej świątyni. To
wielkie dzieło i zasługa wypraszającego
je przewodniczącego NSZZ Solidarność
KWK „Knurów” Krzysztofa Leśniow-

skiego, osobistego zaangażowania
prezydenta miasta Adama Ramsa oraz
grupy biegaczy, którzy włączając się w
wzniosłe idee Akcji Katolickiej, złożyli
na ołtarzu wysiłek wielokrotnego pielgrzymowania – usłyszeli zebrani w
świątyni.
- Ks. Popiełuszko wiele razy
podczas odprawianych przez siebie
nabożeństw wspominał poległych
górników z „Wujka”. To postać szczególnie nam bliska, symbol pamięci
historycznej o męczennikach stanu
wojennego – mówi
Ma r i a n Gr u s z k a ,
prezes knurowskiej
Akcji Katolickiej i
inicjator Pielgrzymk i Biegowej do
grobu ks. Jerzego.
– Jesteśmy szczęśliwi, że przebiegnięte
przez nas tysiące kilometrów, osobisty
wysiłek i zanoszone
do grobu kapelana
„Solidarności” modlitwy stały się ważną
cząstką tego pięknego dzieła, jakim jest
obecność w naszej
świątyni relikwii błogosławionego.
Pod pismem o relikwie podpisy
złożyli: przewodniczący Leśniowski, prezydent Rams, ks. Wieczorek
i prezes Gruszka. Relikwiarz ufundowali związkowcy NSZZ Solidarność KWK „Knurów-Szczygłowice”

Hołd górnikom oddają przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok,
wiceprzewodniczący RM Henryk Hibszer oraz radni Elżbieta
Gumienny i Franciszek Szafarz

Ruch Knurów, członkowie Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat
pod przewodnictwem prezesa Włodzimierza Gwiżdża, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
św. Cyryla i Metodego.
Zgodnie z uświęconą latami
t radycją po nabożeńst w ie udano się przed pomnik poświęcony
górnikom tragicznie zmarłym na
stanowiskach pracy. Kolumnie z
licznymi delegacjami przewodziła
orkiestra KWK „Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka.
Hołd zmarłym górnikom oddali
przedstawiciele Kompanii Węglowej
z wiceprezesem Markiem Uszko,
kierownictwa zakładu z dyrektorami Aleksandrem Wardasem i Romanem Nogą, reprezentanci związków
zawodowych, najbliżsi i znajomi.
Przed pomnikiem kwiaty złożyli samorządowcy – prezydent Knurowa
Adam Rams, zastępca prezydenta
Piotr Surówka, przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok, wiceprzewodniczący RM Henryk Hibszer,
radni miejscy i powiatowi. Delegacji
powiatu przewodził starosta Michał
Nieszporek. Wzruszenia nie potrafili ukryć ci, którzy w wypadkach pod
ziemią stracili swoich najbliższych i
przyjaciół...
Tekst & foto:
Marek Węgorzewski, bw

- Relikwie błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki na zawsze pozostaną
w knurowskiej świątyni – zapewniają
przewodniczący Krzysztof Leśniowski,
ks. proboszcz Andrzej Wieczorek
i prezes Marian Gruszka

Delegacji samorządu powiatowego
przewodniczył starosta Michał Nieszporek

Uczestnicy Pielgrzymki Biegowej
Edward Włodarski, Witold Kuć, Czesław
Kostrzak, Małgorzata Rzepka, Adam
Hasa, Szymon Masarczyk, Zbigniew
Kołodziejczyk, Stefan Niedziela, Łukasz
Dzieża, Dariusz Kołodziejczyk, Marian
Gruszka, podopieczni DPS z Kuźni Nieborowskiej, Caritas Knurów.

Podniosły charakter uroczystości podkreślał
udział pocztów sztandarowych
Relikwie księdza Jerzego zostały złożone w prezbiterium,
w którym podczas nabożeństwa uroczystą wartę pełnili górnicy

