aktualności

NaSZa SONDa
prezenty cHciane, lecz
nieotrzyMane

szczygłowice
węgiel przysypał dwócH górniKów, jeden nie Żyje

ostatni zjazd

Foto: Dawid Ciepliński

To już trzecia w tym roku śmierć w KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa
zapowiedział na grudzień kontrole nadzoru
górniczego we wszystkich kopalniach węgla
kamiennego
Katarzyna Wiercińska: - Wierzyłam, że św. Mikołaj istnieje i co
roku przynosi prezenty. Kiedyś w
przedszkolu odwiedził nas św. Mikołaj. Zapytał, czy byliśmy grzeczni. Tylko ja przyznałam się, że nie.
Po dłoniach „świętego” poznałam,
że to ktoś bliski. Okazało się, że
był to mój tata. No i przestałam
wierzyć w Mikołaja. A przez to, że
byłam niegrzeczna do dzisiaj czekam na wymarzoną lalkę...

Grzegorz Łagiewka: - Gdy byłem
małym chłopcem - jak większość
moich kolegów - marzyłem o swoim pierwszym komputerze. Niestety, Mikołaj mi go nie przyniósł.
Kupili mi go rodzice, kiedy uznali,
że jestem wystarczająco duży.

Tragiczny wypadek zdarzył się w
niedzielę o godz. 6.26. Czteroosobowa brygada remontowa wymieniała
na poziomie 680 m blachy zsuwni
wysypowej pod zbiornikiem retencyjnym. W czasie wymiany blachy
ślizgowej pod zbiornikiem retencyjnym bryły urobku zniszczyły pomost
bezpieczeństwa i przysypały dwóch
pracowników. Mężczyźni znajdowali
się we wnętrzu zsuwni.
51-letni ślusarz zginął na miejscu. W kopalni przepracował 26 lat.
Nieprzytomny 39-letni elektromonter został przewieziony do szpitala w
Rybniku. W trakcie transportu odzyskał świadomość, jednak obrażenia
jakich doznał podczas wypadku są
bardzo ciężkie.
Pozostali członkowie brygady
znaleźli się poza zasięgiem spadającego urobku.
Ustalenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wskazują na
kilka nieprawidłowości, które pojawiły się jeszcze na etapie robót przygotowawczych (brak zabezpieczenia wyłączników uruchamiających
przenośniki taśmowe transportujące

węgiel do zbiornika, nieprawidłowo
wykonany pomost bezpieczeństwa,
obmurze zbiornika nie zostało zmyte
wodą).
Zanim doszło do wypadku prezes WUG Piotr Litwa apelował do
górników, aby spokojnie dopracowali Świąt Bożego Narodzenia:
- Ostrożność, rozwagę i przestrzeganie
przepisów przeciwstawcie pogoni
za dodatkowymi tonami wydobycia
lub pokusie popisania się brawurą,
przypodobania się za wszelką cenę
kolegom i zwierzchnikom. Każdy
człowiek, zwłaszcza pod ziemią, musi
być dla siebie wartością bezcenną i
powinien zadbać o siebie.
WUG nie poprzestaje na apelach. W grudniu w kopalniach węgla
kamiennego przeprowadzi kontrole
nadzoru górniczego.
K WK „K nurów-Szczygłow ice” zajęła czołowe miejsce w ubiegłorocznym rankingu najbardziej
niebezpiecznych kopalń. W 2010
roku zginęło w niej 2 górników, a 5
doznało ciężkich obrażeń.
Paweł Gradek

w soBotę
Ania Par t yka: - Każda ma ł a
dziewczynka marzyła o lalce Barbie. A ja…??? Byłam na tyle oryginalna, że chciałam mieć jej
towarzysza, czyli Kena. Kilka razy
pisałam listy, ale na próżno.

otwarcie lodowiska

W najbliższą sobotę (3 grudnia) nastąpi otwarcie
lodowiska na kompleksie sportowym „Orlik
2012”.

Administrator obiektu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – informuje,
że w soboty, niedziele i święta lodowisko będzie czynne od godziny 10.00 do
21.00, natomiast w dni robocze od 14.00 do 21.00.
6 grudnia o godzinie 17.00 rozpocznie się spotkanie z Mikołajem.

/-/

gierałtowice

Marian Woźnica: - To nie były
łatwe czasy – brakowało nam wielu rzeczy. Jednak z największym
utęsknieniem oc zekiwałem na
prawdziwą piłkę do gry w nogę. Nie
byłem jedyny – co drugi z kolegów
o tym marzył...

Bezpłatne badania
mammograficzne
Mammobus tym razem odwiedzi
mieszkanki Gierałtowic. Bezpłatne
badania przysługują paniom między
50 a 69 rokiem życia, które ostatni raz
poddawały się mammografii 2 lata
temu. Mammobus zlokalizowany w
okolicach Restauracji Szmaragdowej
przy ulicy ks. Roboty 69 będzie ot-

W zeszł ym tygodniu na
placu zabaw przy MP
nr 12 pojawiły się
nowe znaki, zabraniając
e chodzenia... w szpilka
ch. Zakaz nie jest
bezzasadny, ponieważ
jest ustawiony w miejsc
u, gdzie niedawno
była rozkładana miękka
nawierzchnia, mająca
na celu zwiększyć
bezpieczeństwo kor zys
tających z huśtawek dz
ieci.

warty dla gierałtowiczanek w dniach
1, 2 i 5 grudnia (czwartek, piątek i
poniedziałek) w godzinach od 9 do
16. Nie jest wymagana wcześniejsza
rejestracja. Wystarczy trochę chęci i
dowód osobisty.
JB

gośćmi Miejskiego
i Witold Antończyk byli
rak
Gó
sz
ma
To
ci
an
Policj
wie. Spotkanie z funkJ. Brzechw y w Knuro
Przedszkola nr 2 im.
azją do utr walenia
malców doskonałą ok
cjonariuszami było dla
zachowaniu się.
Foto: Archiwum MP-2
wiedzy o bezpiecznym

Kochane dzieci!
Jak co roku 6 grudnia odwiedzę Knurów, by obdarować Was
workiem słodyczy i uśmiechem.
Wypatrujcie starszego pana w czerwonym kubraczku z długą białą
brodą! Do uczniów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 przybędę ok. godz.
8, następnie od godz. 12 do 13.45
przejdę ulicami: Szpitalną, Batorego,
Kosmonautów. O godz. 14 zawitam
w Banku Orzesko-Knurowskim a
między godz. 16 a 18 znajdziecie
mnie w banku przy ul. Wilsona.
Przybywajcie dzieci, czekam na Was
z niecierpliwością.
Święty Mikołaj

reklama

edyta Dziuk: - Co roku św. Mikołaj zawsze przychodził i przynosił
upragnione prezenty. Gdy miałam
5 lat zapragnęłam dostać coś nadzwyczajnego. Chciałam... gwiazdkę z nieba. Jednak zamiast niej
dostałam... duży domek dla lalek.
Niestety, długo nie potrafił zastąpić mi gwiazdki z nieba. Dziś wiem,
że rodzice mieli niezły orzech do
zgryzienia po przeczytaniu mojego
listu do Mikołaja. Mam nadzieję, że
mój syn nigdy nie zażyczy sobie
takiego prezentu...

Zebrała Joanna Fiołka

2

nie dajMy się naciągaĆ!

- W ostatnich dniach na osiedlu
„rozmnożyli się” domokrążcy, którzy
nachalnie starają się wyciągnąć od
mieszkańców pieniądze. Usiłują im
wmówić, że to zbiórka na szczytny cel
– zazwyczaj chore dzieci. Niektórzy
zaopatrzeni są w różne pisma, identyfikatory, ale jak przyjdzie co do czego,
czyli do próby uzyskania bardziej konkretnej informacji co do celu zbiórki,
to nagle tracą chęć do rozmowy.

Miałem dzisiaj taki przypadek. Gdy
poprosiłem panią o wyjaśnienia, dla
kogo konkretnie zbierane są pieniądze, jak są one rozliczane, to pani...
uciekła. Nie mam wątpliwości, że to
próba żerowania na naszych uczuciach i – co oczywiste – kieszeniach.
Pomagać trzeba, ale tam gdzie mamy
pewność, że to prawdziwa akcja, a
nie zwykła – jak w tym przypadku
– manipulacja...
Franciszek Szafarz
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aktualności
Knurów. Nieuczciwe praktyki przedstawiciela telewizji cyfrowej

Wizja na plus, na koncie minus
Domokrążcy od progu zasypują mieszkańców informacjami o zmianie sygnału
analogowego na cyfrowy, wykorzystując przy tym marketingowe sztuczki. - Zgłaszają się
już do nas pierwsi poszkodowani - informuje pracownica Telewizji Kablowej Waldex
W piątkowe popołudnie mieszkańców bloków przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej odwiedziła młoda
kobieta. W ręce trzymała rozkładaną
teczkę z dokumentacją. Niespodziewana dla mieszkańców wizyta, to
- jej zdaniem - konsekwencja wizyty
innego konsultanta sprzed 2 tygodni.
- Jak to nikt u państwa nie był? Niemożliwe. Być może państwa wtedy nie
było w domu. Jutro wchodzi tu ekipa i
zaczyna montaż - upierała się.
Ze słowotoku kobiety zdezorientowani mieszkańcy mogli wyłowić
informacje m.in. o zmianie sygnału
analogowego na cyfrowy i o wynikających z niej zaletach: kilkadziesiąt
programów po polsku, niższy niż w
Waldexie abonament. Oczywiście to
wszystko w promocyjnej cenie.
Nazajutrz część mieszkańców
doznała

Deja vu

Do ich drzwi ponownie zapukała
ta sama kobieta. Scenariusz wizyt nie
zmienił się. Znów pytanie o odwiedziny konsultanta sprzed 2 tygodni.
Ewentualny cień wątpliwości od razu
ją płoszył.
Po pierwszych sygnałach od poszkodowanych na stronach Waldexu
pojawiło się ostrzeżenie.

- Historia się powtarza. Znów
naszych klientów ktoś straszy likwidacją Waldexu. Jedna pani usłyszała, że już cały blok został okablowany, tylko ona pozostała. Dostała do
podpisania umowę na 24 miesiące.
Abonament to 73 zł za miesiąc - słyszymy w biurze TVK Waldex.
Naciągacze zapewniają nowych
klientów, że dopełnią wszelkich formalności z Waldexem. Oferują montaż anteny (499 zł) oraz najprostszy
dekoder (49 zł). Opłaty pobierają z
góry lub przyjmują zaliczki.
Z dokumentów, jakie poszkodowani przedstawili w biurze Waldexu
wynika, że podpisali zamówienie
na zawarcie umowy oraz montaż
instalacji. Stroną umowy jest Cyfra+
z Sosnowca, jednak podany klientom
numer telefonu milczy.
Ofiarami nieuczciwych praktyk
są starsze osoby. O ich nowych nabytkach dzieci lub wnuki dowiadują
się dopiero po czasie.

Szukaj wiatru w polu

Walka o klienta przybiera coraz
to nowe formy. - Wycinają z książeczek opłat ostatni odcinek, albo żądają od naszych klientów wydruków
komputerowych. Dzięki nim wiedzą
jakie obowiązują u nas stawki. To

Knurów

Jednoślady
na podwójnym gazie

W piątkowy wieczór uwagę knurowskich strażników miejskich zwrócił
rowerzysta w rejonie ul. Kapelanów Wojskowych. Raz że rower nie miał
oświetlenia, dwa – kierujący złamał zakaz wjazdu. Wkrótce wyszedł na jaw
trzeci powód – rowerzysta był nietrzeźwy.
W niedzielę doszło do ponownej sytuacji. Tym razem strażnikom
„podpadł” rowerzysta jadący nieoświetlonym pojazdem, a przy tym będący
pod wpływem alkoholu.
Na trzeźwo, lecz też nie tak jak należy, jechał natomiast motorowerzysta w sobotnie popołudnie. Został ukarany przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej za brak kasku ochronnego i jazdę po chodniku.

/bw/

Oszuści chwytają się różnych sposobów, by wyłudzić od nas pieniądze...

pozwala im chwilowo obniżyć swój
abonament i wyłapywać kolejnych
klientów - w yjaśnia pracownica
Waldexu.
Na internetow ych forach aż
huczy od głosów niezadowolenia
nabitych w butelkę: - Proszę nie
podpisywać umów u przedstawicieli
Cyfry+ chodzących po domach. Są
to zazwyczaj naciągacze, ludzie z
przypadku, dla których jest to tylko
chwilowa praca obliczona na szybki
zysk - radzi internautka Barbara.
- Przecież z takim człowiekiem nie
ma później możliwości kontaktu.
Podpisze umowę i pójdzie, a klient
może szukać wiatru w polu. Nie
macie obowiązku podpisania nieprzeczytanej umowy. Jeśli akwizytor nalega na szybkie podpisywanie
- coś musi być na rzeczy. Wystrzegajcie się takich ludzi!

Liczy się czas

promocja

Barbórkowa, 3 – dniowa okazja cenowa w BRICOMARCHE

Muszkieterowie z górnikami
Podobnie, jak w latach ubiegłych, z okazji Dnia Górnika market BRICOMARCHE
w Knurowie (Szpitalna 40) ogłasza specjalną promocję na cały asortyment.
Począwszy od piątku (2 grudnia) przez trzy dni, do niedzieli (4 grudnia) włącznie
cena wszystkich zakupionych towarów zostanie OBNIŻONA
o

10 procent*.

To znakomita okazja, szczególnie dla planujących większe zakupy. Warto z niej
skorzystać!!!
BRICOMARCHE zaprasza informując ponadto, że dla górników dokonujących
w tych dniach zakupów w galowych strojach przygotowane będą ekstra-upominki...
*Barbórkowa promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie w BRICOMARCHE.
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Rady powiatowego rzecznika
konsumentów Ryszarda Kowrygo
są niezmienne: - Czytajmy uważnie
co podpisujemy! Jeśli umowa została
zawarta w domu i zostaliśmy wówczas poinformowani o możliwości
odstąpienia od niej, możemy to zrobić
bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od podpisania. Najlepiej
takie oświadczenie wysłać listem
poleconym ze zwrotem potwierdzenia.
Sprzęt, który otrzymaliśmy należy jak
najszybciej zwrócić (wysłać kurierem
lub dostarczyć osobiście).
Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy powinno trafić do dystrybutora telewizji cyfrowej jak i
firmy, która zajmuje się montażem
anten. Rzecznik radzi, by w piśmie
powołać się na art. 2 Ustawy z dnia
2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpow iedzia lności za szkodę

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Utrzymywanie przez dystrybutora Cyfry+, że prawo do odstąpienia
od umowy nam nie przysługuje, a
także straszenie nas karami finansowymi może stanowić nieuczciwą
praktykę rynkową oraz naruszać
zbiorowe interesy konsumentów.
W przypadku anulowania umowy
dystrybutor musi zwrócić poszkodowanym wpłacone pieniądze.
Jeżeli przy podpisaniu umowy
nie pojawiła się informacja o możliwości odstąpienia od niej, mamy na
to czas do 3 miesięcy.
Nie tylko rzecznik Kowrygo,
ale i policja uczulają, by nie wpuszczać obcych do domu, a podejrzane
przypadki natychmiast sprawdzać i
zgłaszać.
Tekst i foto: Paweł Gradek

nekrolog

Pani Joannie Dymkowskiej,
Synom i najbliższej Rodzinie,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża Marka Dymkowskiego
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
oraz pracownicy Urzędu Miasta Knurów


aktualności
Knurów. Co dalej z ogródkami przy ul. 1 Maja?

Jak widać, motorower ciężko byłoby tu
wcisnąć, a co dopiero zaparkować auto...

Jak tu stanąć
przy Inkubatorze?
Narzekaniom na brak miejsc parkingowych
w miastach nie ma końca. Knurów nie jest w tym
względzie wyjątkiem. Kłopot mają odwiedzający
budynek przy ul. Dworcowej 38a, gdzie swoją
siedzibę ma Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa, a także Inkubator Przedsiębiorczości
czy przychodnia specjalistyczna
- Wiele osób skarży się na to, że
nie może tam podjechać, nie mówiąc
o zaparkowaniu – mówi radny Jan
Furgoł, który poruszał sprawę podczas niedawnej sesji Rady Miasta.
– W pobliżu budynku jest, co prawda,
mały parking z betonowych płyt, ale
nie ma tam żadnego porządku parkowania. Auta blokują się nawzajem.
Ostatnio byłem świadkiem, kiedy pacjent z problemami neurologicznymi
nie mógł podjechać pod przychodnię.
Trzeba było zaparkować przy sklepiku
nieopodal ronda. Dwie sprawne osoby
musiały nieść tę osobę.
Słowem – przydałby się parking.
A jeśli to niewykonalne, być może
sprawę załatwiłoby ogarnięcie panującego chaosu – wprowadzenie
porządku w parkowanie na terenie
przy budynku.
O szanse na powstanie parkingu obok budynku przy Dworcowej
zapytaliśmy Barbarę Zwierzyńską,
zastępcę prezydenta Knurowa.
- Gmina nie dysponuje odpowiednio
dużym terenem w pobliżu tego obiektu,
więc z utworzeniem parkingu byłby tam
kłopot – przyznaje wiceprezydent.

Poza tym atrakcyjna lokalizacja
budynku – w pobliżu autostrady A1
– podsuwa inne plany na przyszłość.
Wobec tych planów budowa miejsc
postojowych staje się jeszcze bardziej
nieprawdopodobna.
- Być może budynek zostanie
sprzedany prywatnym inwestorom,
oczywiście po uprzednim znalezieniu innej odpowiedniej siedziby dla
fundacji – mówi Barbara Zwierzyńska. – Pozostaje jeszcze pytanie, co
dalej z firmami funkcjonującymi
w tym budynku. Wszystko to jest
jednak kwestią dalszej przyszłości.
Wszelkie działania w tym zakresie
będziemy prowadzić tak, aby podmioty gospodarcze, które korzystają z
pomieszczeń fundacji, miały zagwarantowane dalsze, dobre warunki
funkcjonowania w naszym mieście.
Co do nieuporządkowanego parkowania wokół budynku przy Dworcowej, ewentualnie zwrócimy się do
fundacji z pytaniem, czy rzeczywiście
istnieje taki problem. Jeśli tak, zastanowimy się nad propozycją jego rozwiązania – dodaje wiceprezydent.
MiNa

Przegląd kadr

Wzdłuż ul. 1 Maja, w sąsiedztwie
cmentarza, aż do ul. Jęczmiennej
ciągnie się pas ogródków działkowych. Nie należą one do pobliskich
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
im. ks. Dzierżona. Są skromniejsze, bez
infrastruktury typowej dla ogrodów
zarządzanych przez Polski Związek
Działkowców. Ich użytkownicy korzystają z działkowej rekreacji od lat
– uprawiają rośliny, hodują króliki czy
gołębie, odpoczywają. Pojawiają się tu
nowe pokolenia – rodzice zapraszają do
ogródków swoje dorosłe już dzieci z rodzinami. Jak to na działkach. Są tu też
ogródki skrajnie zaniedbane, których
opiekunowie nie mają widocznie czasu,
chęci albo sił, by się nimi zajmować.
Większość działek w kraju, także w Knurowie, znajdowało się na
terenach pracowniczych. Z reguły
zostały uwłaszczone. Jednak te przy
ul. 1 Maja nie mogły podzielić losu
większości – grunt, na którym leżą, od
dawien dawna należy do gminy, a w
takim wypadku prawo nie dopuszcza
uwłaszczenia. Działkowicze użytkują
je po staremu – na podstawie umowy
dzierżawy.

Nowy prezes do klubu Honorowych Dawców Krwi wstąpił w
1982 r. Jego działalność w knurowskim klubie od kilku lat wykracza
ponad przeciętną. Przypomnijmy,
że podczas spotkania podsumo-



w ującego mijający rok, właśnie
Adam Pobłocki otrzymał puchar za
największą aktywność w klubie. To
z pewnością miało wpływ na poparcie ze strony koleżanek i kolegów
podczas sobotnich wyborów.

Stanisław Cichocki
od 30 lat troszczy się
o swój ogródek...

wkrótce zostaną pozbawieni możliwości korzystania z ogródków.
– Mam tę działkę już trzydzieści lat – mówi Stanisław Cichocki,
który nawet w listopadową szarugę
jeździ rowerem do swojego ogródka.
Byłoby żal
Niedawno pojawiła się pogłoska, – Jestem tu codziennie. Dokarmiam
jakoby gmina zamierzała sprzedać te- sikorki, wróble i wrony przyzwyczaiły
się już do tego, przylatują, czekają, trzeba
przyjechać. Mam na
działce wszystko, owoce, warzyw tyle, że do
samej wiosny starczy.
To uciecha przyjść tu
latem, posiedzieć. Cała
rodzina z tej działki
korzysta. I z sąsiadami
dobrze żyjemy. Bardzo
by było żal ją tracić.
... gdzie indziej działki To nasze wielkie dobro
– podkreśla pan Stazarastają chaszcze
nisław.
ren dzisiejszych ogródków. Na miłośPrzez
lato
cały dzień tu spędzamy
ników działkowej rekreacji padł blady
–
opowiada
Teresa
Dziuba, którą jesiestrach – obawiają się, że ich umowy
dzierżawne nie będą przedłużane i że nią, wraz z mężem, Bolesławem, też
można zastać na działce. – Nawet sobie
tu gotuję. Dawniej też babcia, dopóki
mogła, spędzała tu mnóstwo czasu.
Mówiliśmy nawet, że jak babcia rano
się schyli, to wyprostuje wieczorem. Byłoby żal stracić działkę, bardzo tego nie
chcę. To dobre miejsce. Często ludzie
przechodząc tędy, pytają się o te działki
zaniedbane, są chętni, by je wydzierżawić. Ale to podobno nie takie łatwe, jest
kolejka, trzeba długo czekać.
Adam Pobłocki zdobył najreklama
więcej głosów i został wybrany na
stanowisko prezesa. - Chciałem
serdecznie podziękować moim
koleżankom i kolegom za to, że
obdarzyli mnie zaufaniem – mówił
nowy prezes tuż po wyborze.
Zarząd, oprócz prezesa, tworzą: Stanisław Gdowski (wiceprezes), Krzysztof Socik (skarbnik),
Małgorzata Bogumił (sekretarz)
i Adam Trząsalski (członek zarządu).

Adam Pobłocki prezesem
krwiodawców
Od prawie 30 lat należy do Klubu
Honorowych Dawców Krwi i jest
jednym z najaktywniejszych jego
członków. Adam Pobłocki został
nowym prezesem Klubu HDK-PCK
im. dra Floriana Ogana

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Trudności z parkowaniem

Pogłoski, że gmina sprzedaje teren, na którym od lat
funkcjonują ogródki działkowe, zelektryzowały ich
użytkowników. Czy to znaczy, że ich umowy dzierżawne
nie będą już przedłużane?

Foto: Mirella Napolska

Foto: Dawid Ciepliński

Póki co, działki zostają

Dopiero za kilka lat

Temat został podjęty podczas
ostatniej sesji Rady Miasta. Jak się
okazuje, gmina rzeczywiście rozważa
możliwość sprzedaży tych gruntów,
tyle że nie wcześniej niż za kilka lat.
– Póki co, umowy nie będą rozwiązywane – zapowiada Barbara
Zwierzyńska, zastępca prezydenta
Knurowa.
- To jest atrakcyjny teren, na
którym mogłoby powstać osiedle
domów jednorodzinnych – przyznaje
wiceprezydent Zwierzyńska. – Jednak to na razie wizja przyszłości.
Obok terenu gminy znajdują się
wąskie pasy gruntów prywatnych.
Aby zrealizować naszą wizję, należałoby porozumieć się z prywatnymi
właścicielami, scalić grunty, a następnie wydzielić działki budowlane.
Zaś na początek należy zmienić
zapisy w planie zagospodarowania
przestrzennego. Procedury są skomplikowane i czasochłonne. Dopóki
nie przebrniemy przez niezbędne
formalności, będziemy przedłużać
umowy z działkowiczami.
A co będzie za kilka lat? Dla
aktywnych działkowiczów Barbara
Zwierzyńska przewiduje w przyszłości pomoc w znalezieniu działki na
terenie innych ogródków. Rozwiązania umów mogą się za to spodziewać
ci, których działki są nieużytkowane
i skrajnie zaniedbane.
Mirella Napolska

Marek Węgorzewski
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Szczur to trudny,
bo inteligentny,
przeciwnik...

Knurów

Szczur z rur

Myli się ten kto twierdzi, że jak
ktoś ma w domu szczury, to
mieszka w melinie. Zaprzeczeniem
jest historia lokatorki z bloku przy
ul. Ogana
Historia to o tyle dziwna, że w
piwnicach bloku całkiem niedawno
pojawiła się trutka na gryzonie. Skąd
zatem szczury w łazience jednego z
mieszkań?
- Z rury kanalizacyjnej - odpowiada knurowianka (imię i nazwisko
do wiadomości redakcji). - Szczur
wygryzł dziurę w rurze i wyszedł. Młodziutki był. Byłam zaskoczona, ale nie
bałam się. Narzuciłam na niego ścierkę
i go wyrzuciłam - relacjonuje.
Niebawem w ubikacji pojawił się
kolejny. Zrobił trochę zamieszania.
- Wejście do kanalizacji zostało
zaślepione. Od kilku dni mam nieczynną toaletę. Czekam, aż sprawa

się wyjaśni - dodaje kobieta.
O sprawie powiadomiła Miejski
Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji oraz Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
Te zapewniają, że deratyzację
przeprowadzają dwa razy w roku.
- W wyznaczonych miejscach wykładamy środki do deratyzacji (granulat
RAT KILLER). Ostatnią deratyzację przeprowadziliśmy na początku
października 2011 roku - czytamy w
piśmie PWiK.
Przedsiębiorstwo przy wołuje
wiosnę 2009 roku, kiedy w reakcji
na liczne sygna ł y o pojaw ieniu
się w zasobach mieszkaniow ych

zw iększonej popu lacji gr yzoni,
przeprowadziło dodatkową deratyzację kolektorów kanalizacyjnych.
- Jednocześnie poinformowaliśmy
zarządców, że obecność gryzoni w kolektorach to efekt niezgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania
z instalacji sanitarnej wewnątrz
budynków - tłumaczy PWiK.
Chodzi o to, że w kanalizacji
lądują odpady żywnościowe, którymi
żywią się szczury. To przyczynia się
do wzrostu ich liczebności.
PWiK zwróciło się z prośbą
o rozpowszechnianie informacji
wśród lokatorów budynków i kierowanie do nich apeli o prawidłowe
korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych. - W przypadku konieczności
ponownego przeprowadzenia deratyzacji sieci kanalizacyjnych będziemy
zmuszeni obciążyć kosztami tych
prac zarządców budynków - przestrzega PWiK.
W MZGLiA usłyszeliśmy, że
niebawem blok przy ul. Ogana i jego
bliskie okolice ponownie zostaną
odszczurzone. Za wszystko zapłaci
wspólnota mieszkaniowa.
Zdaniem dyrektor Mieczysława
Kobylca zapchana kanalizacja to naczelny temat po każdych świętach.
- Czego z niej nie wyciągaliśmy...
były karpie, głowa królika z łapami
i skórą. Od lat na każdym zebraniu
zwracam na to uwagę. Także przy
każdej rozmowie z mieszkańcami
i co roku mamy z tym problem. A
szczury, z tego co pamiętam pojawiły
się także na Krasickiego.
Na pytanie, czy wystosował do
mieszkańców oficjalną informację
o zakazie wprowadzania odpadów
żywnościowych do kanalizacji, dyrektor odpowiada: - Nie, nie było
takiej informacji.
Z drugiej strony czy myślący lokatorzy potrzebują instrukcji obsługi
muszli klozetowej?
Paweł Gradek

Katowice. Jurek Owsiak pamięta o przyjaciołach z Knurowa

Z sercem na dłoni

Jurek Owiak, twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, promował w Katowicach swoją najnowszą
książkę „Róbta co chceta, czyli z sercem jak na
dłoni - 20 lat grania”. Sporo miejsca poświęca w niej
zaprzyjaźnionym biegaczom z Knurowa
Książka to kalendarium działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Opowiada o trudnych początkach, oryginalnych pomysłach, a także
o nietuzinkowych postaciach, które
przez lata wspomagały to dzieło.
Również Knurów, za sprawą
Bogdana Leśniowskiego i jego grupy
biegowej, znalazł się w publikacji.
Knurowsk i maratończyk był
obecny na spotkaniu w katowickim
Empiku. Widząc pana Bogdana
Owsiak z miejsca podkreślił: - O
biegaczach z Knurowa też napisałem
w książce!
Skąd ten szczególny akcent?
Bogdan Leśniowski: – W poprzedniej
publikacji o WOŚP zabrakło informacji o sztafecie biegowej z Knurowa.
Jurek przepraszał mnie i obiecał, że
naprawi swoje przeoczenie w kolejnej
książce. Słowa dotrzymał.
Po spotkaniu był czas na krótką
rozmowę i podpisywanie książek.

D y r y g e n t WO Ś P - u
zdradził też plany na
jubileuszow y X X Finał WOŚP (8 stycznia).
Rozpocznie się on w
Zakopanem, a zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup
urządzeń do ratowania
życia wcześniaków oraz
pomp i nsu l i now ych
dla kobiet ciężarnych z
cukrzycą.
- W tym roku
skoncentrujemy się
na d opie k ą medyczną wcześniaków, ale
pochylimy się też nad
zdrowiem chorych na
Bogdan Leśniowski i Jurek Owsiak
cukrzycę matek w ciąży
zachęcają do biegania i czytania
- mówił w katowickim
Empiku Owsiak.
gowej z Knurowa, która do Warszawy
Podczas finału z pewnością nie pobiegnie po raz ósmy.
zabraknie informacji o sztafecie bieTekst & Foto: Marek Węgorzewski
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Echa konkursu „Knurów w kolorach natury”

Prawo po ich
stronie

Za nami I etap konkursu fotograficznego
„Knurów w kolorach natury”. Wpłynęły
zdjęcia 36 młodych autorów. Organizatorzy
odebrali także kilka e-maili od Dariusza
Olejniczaka, oburzonego jednym z punktów
regulaminu

Mail z prośbą o interwencję trafił
także do naszej skrzynki pocztowej.
- (...) Chodzi mi o punkt 16 regulaminu,
który jest kuriozalny. Gdyby każdy konkurs, festiwal czy przegląd prac plastycznych itp. miał taki punkt regulaminu,
to żaden sprawny umysłowo artysta nie
nadeśle prac, bo zostanie w „majestacie
regulaminu” okradziony. Kradzieżą jest
„przejęcie praw autorskich i majątkowych do wszystkich nadesłanych prac”!
Rozumiem „zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac” np. do celów reklamowych, ale to co proponują pożalsięboże
„organizatorzy”, to zwykła kradzież
własności intelektualnej naszych dzieci,
młodych knurowian! - czytamy.
Dalej pan Dariusz zwraca uwagę
na brak reakcji ze strony organizatorów na jego uwagi. E-mail wysłał 20
listopada (niedziela).
W e-mailach do organizatorów
przyznaje, że zarówno on jak i jego
dzieci wysyłają prace na różne konkursy, ale z taką arogancją i ignorancją spotykają się pierwszy raz. - „Organizator”
może zawrzeć w regulaminie konkursu
dowolną bzdurę, ale to nie oznacza,
że rodzice, nauczyciele i wychowawcy
mają przejść nad taką ewidentną nieuczciwością do porządku dziennego. Bo
nieuczciwością jest zatajenie prawdy.
W efekcie pan Dariusz wytłumaczył to swoim pociechom. - Zrozumiały
i były oburzone, że ktoś chce im odebrać
prawa do ich prac - czytamy dalej.
Porównujemy zapis regulaminu
przytoczony przez pana Dariusza
z tym, co znajduje się na stronie
konkursu. Różnica niby niewielka, a
jednak dość istotna. Zamiast „przejęcia praw autorskich i majątkowych”
mamy tam „przejęcie autorskich
praw majątkowych”.
Autorsk ie prawa osobiste są
niezbywalne, nie można się ich zrzec
ani przenieść na inną osobę, nigdy

też nie wygasają.
Sęk w tym, że regulamin nie
wspomina o przejęciu praw autorskich, tylko o autorskich prawach
majątkowych do nadesłanych prac
i możliwości ich wykorzystania w
celach reklamowych miasta.
- Ten konkurs ma wypromować
dzieci, a nie nas! Dlatego ze zdjęć nadesłanych na konkurs planujemy stworzyć
wystawę w Sztukaterii z okazji Dni
Knurowa - podkreśla pomysłodawczyni konkursu Katarzyna SołtysikAndrysiak. - Oczywiście każde zdjęcie
opatrzone będzie nazwiskiem autora.
Zarówno ją jak i dyrektorkę
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Jolantę Leśniowską (współorganizatora) dziwią ataki Dariusza
Olejniczaka.
- Dzisiaj skonsultowałam zapis
regulaminu z prawnikiem. Nikt nikogo nie chce pozbawiać autorskich
praw osobistych. Zgodnie z art. 921 §
3 Kodeksu Cywilnego „przyrzekający
nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy to zastrzegł
w przyrzeczeniu. W wypadku takim
nabycie własności następuje z chwilą
wypłacenia nagrody” - wyjaśnia dyrektor MOPP i nie wyklucza ufundowania
nagród dla wszystkich uczestników
konkursu, których prace spełniają
wymogi formalne.
Organizatorów oburza styl, jaki
prezentuje w e-mailach Dariusz Olejniczak. - Obraża nie tylko nas, ale
także uczestników konkursu. Nie kradniemy prac. Zastrzegliśmy, że wysłanie
zdjęć jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu. Jeśli ktoś nie akceptuje regulaminu, to nie przesyła zdjęć - dodaje
Katarzyna Sołtysik-Andrysiak.
Mówi, że nie ma obowiązku
odbierać poczty w niedzielę, a szkoła
jako instytucja ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
/pg/

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
– wykaz nr 21/GB/11 nieruchomości gruntowej zabudowanej
garażem murowanym przewidzianym do przeniesienia własności
na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
– wykaz nr 23/GD/2011 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. Pocztowej, ul. 1 Maja, ul. Niepodległości,
ul. Rybnickiej, ul. Dworcowej, ul. Dymka, ul. Wilsona, ul. Zwycięstwa,
ul. Jordana, ul. Szpitalnej, al. Lipowej, ul. Targowej, ul. Ziętka,
ul. Ogana, ul. Dąbrowskiego, ul. Witosa, ul. Kosmonautów, ul. Miarki,
ul. Poniatowskiego, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza, ul. Prusa, ul. Żwirki
i Wigury, ul. Ułanów przewidzianych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,
– wykaz nr 22/GB/11 nieruchomości lokalowych przewidzianych
do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie
ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej.
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gierałtowice. KonKurs

Kalendarz na jubileusz

ogłoszenie

- To wyjątkowe wydanie, poprzez
które chcemy zaprosić w całoroczną
podróż po Gminie Gierałtowice – powiedziała Przeglądowi Agnieszka
Nowak, podinspektor w urzędowym
Referacie Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich. - Dla niektórych
sentymentalną, a dla większości zaskakującą. Mamy nadzieję, że 2012
rok będzie dla wszystkich pomyślny
i przyniesie same radosne chwile.
Spełni oczekiwania i marzenia.
Miłą niespodziankę mogą mieć

Czy telnicy Przeglądu. Spośród
t ych, k tórz y odpow iedzią prawidłowo na konkursowe pytanie,
rozlosujemy pięć osób, któr ym
sprezentujemy podarowane przez
gierałtowicki Urząd Gminy kalendarze. Na odpowiedzi czekamy (na
wyciętym kuponie) do 12 grudnia
2012 r. Można je dostarczyć do naszej redakcji – 44-190 Knurów, ul.
Niepodległości 5.

Foto: Magdalena Makr

W przyszłym roku Gmina Gierałtowice
będzie obchodziła 35-lecie. Jubileusz
okazał się wdzięcznym pretekstem do
wydania specjalnego kalendarza

/bw/

Ile miejscowości wchodzi w skład Gminy
Gierałtowice: a) Dwie, b) Cztery, c) Sześć

KONKuRS

choinka na finiszu

Izba łod Starki
w Chudowie zaprasza do
udziału w głosowaniu na
najlepsze zdjęcie – za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku.

Knurów

ogłoszenie

jak
stworzyć
lampion?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Kolorowe lampiony z pewnością przydadzą się nie tylko
w trakcie adwentowych rorat.
Najładniejsze są zawsze te wykonane samodzielnie. Klub
„Sztukateria” 3 grudnia zaprasza wszystkie dzieci od lat 6 na
specjalne warsztaty plastyczne,
w trakcie których milusińscy
zgłębią trudną sztukę tworzenia lampionów. Warsztaty rozpoczną się o godz.10 i potrwają
2 godziny. Bilet w cenie 10 zł.
Ilość miejsc ograniczona.
JB

Knurów

teatralne
Mikołajki

Spotkanie z Mikołajem to
dla każdego dziecka moment
niezapomniany. Już 4 grudnia
o godz. 15.30 brodaty święty
pojawi się na scenie budynku
Kino Scena Kultura. Przed
spotkaniem czeka na dzieci
niespodzianka przygotowana
przez Teatr Trip - przedstawienie pt. „Cudowna podróż”.
Wszystkim pomocnikom Mikołaja przypominamy, że jak
co roku można przynieść prezent dla dziecka, który Mikołaj wręczy po zakończeniu
przedstawienia. Wstęp wolny.
JB

6

Właśnie kończy się projekt „Termomodernizacja obiektu Domu
Pomocy Społecznej Zameczek
w Kuźni Nieborowskiej” realizowany przez Powiat Gliwicki we współpracy z Domem Pomocy Społecznej
„Zameczek”. Dofinansowanie na realizację projektu uzyskano z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2007-2013, Priorytet V. Środowisko,
Działanie 5.3. Czyste powietrze i
odnawialne źródła energii.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 938 306,15 zł, z czego:
− 797 560,23 zł (85%) - stanowiła
dotacja z Unii Europejskiej
− 140 745,92 zł (15%) – to środki
własne Powiatu Gliwickiego
Głównym celem projektu było
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych do atmosfery (obniżenie niskiej emisji) oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Cel
osiągnięto poprzez kompleksową
termomodernizację budynku Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek”
w Kuźni Nieborowskiej. Ponadto
projekt przyczynił się do poprawy
jakości infrastruktury społecznej
i popraw y warunków by tow ych
oraz pracy w placówce objętej projektem.
Dzięki dofinansowaniu dokonano kompleksowej termomodernizacji budynku DPS „Zameczek”,
polegającej na:
- wykonaniu instalacji solarnej ,
- modernizacji kotłowni z koksowowęglowej na olejową,
- ocieplenie ścian piwnic przy gruncie,
- wymianie okien i drzwi,
- ociepleniu stropodachu nad klatką
schodową, stropu nad ostatnią

kondygnacją oraz ściany klatki
schodowej prz ylegającej do
strychu,
- wymianie instalacji co,
- wymianie wentylacji.

Kotły olejowe

Instalacja solarna
Mieszkańc y Domu Pomoc y
Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej będą teraz mieszkać
w dobrze dogrzanym budynku, a
otoczenie skorzysta na mniejszej
emisji pyłów i szkodliwych gazów
pochodzących z kotłowni DPS.
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej samodzielna jednostka organizacyjna
i budżetowa samorządu terytorialnego podległa Powiatowi Gliwickiemu
- mieści się w zabytkowym dworku
z około 1880 r. Świadcz y usługi
opiekuńczo – rehabilitacyjno – terapeutyczne, jako dom stałego pobytu
dla dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie mężczyzn. Na stałe
mieszka w nim 51 podopiecznych.

Mieszkańcy kierują się mottem:
„Człowiek jest wielki nie przez to co
ma, nie przez to kim jest, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi”.
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w ramach usług podstawowych zabezpiecza nocleg, wyżywienie, opiekę pielęgniarską (całodobowo) oraz opiekę medyczną (dostęp
do lekarza internisty, psychiatry i - w
miarę potrzeb – innych specjalistów).
Leczenie wspomagane jest rehabilitacją oraz pomocą psychologiczną.
Na terenie domu prowadzona jest
terapia zajęciowa, dostosowana do
potrzeb i możliwości mieszkańców.
W zależności od stanu psychofizycznego, własnych zainteresowań,
preferencji oraz sprawności fizycznej mieszkańcy DPS „Zameczek”
uczestniczą w zajęciach pracowni:
malarskiej, rękodzieła, wokalno-tanecznej, fotograficznej, sportowej,
zajęciach z elementami muzykoterapii, zajęciach indywidualnych (1/1),
zajęciach usprawniania, zajęciach
kulturalno – oświatowych (festyny,
dożynki, wycieczki, kino, kawiarnia
– wyjścia grupowe), zajęciach bibliotecznych.
Pracownicy zatrudnieni w tym
Domu Pomocy Społecznej dbają
również o zapewnienie mieszkańcom rozwoju na różnych polach,
jak też ułatwienie ich integracji
społecznej. Organizowane są zabawy taneczne, muzyczne, Festyn
Rodzinny. Mieszkańcy uczestniczą
również w imprezach kulturalnooświatowych i sportowych, jak też w
akcjach społecznych (np. Sprzątanie
Świata, czy Dary Serc).

Niespełna tydzień został do zakończenia konkursu „Knurowska choinka”.
Każdy może wziąć w nim
udział, wiek nie ma znaczenia. Wykonanie ozdoby choinkowej, czyli rodzaj
techniki i forma, zależy tylko
od wyobraźni tworzącego.
Jedynym warunkiem jest
konieczność powieszenia
ozdoby na choince, warto
więc zwrócić uwagę na ciężar
w ykonanego przedmiotu.
Uczestnik może zgłosić do
konkursu maksymalnie trzy
prace. Każda ozdoba musi
być odpowiednio opisana

imieniem i nazwiskiem a, w
przypadku młodzieży i dzieci, również numerem szkoły
oraz wiekiem.
Prace wraz z wypełnioną
kartą uczestnictwa należy zgłaszać do miejsca wyznaczonego przez dyrekcję
szkoły, do której uczęszcza
uczestnik bądź do Biura Podawczego Urzędu Miasta, ul.
Ogana 5, z dopiskiem Konkurs na ozdoby choinkowe
„Knurowska Choinka”.
Ogłoszenie wyników do
14 grudnia.

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt realizowany przez
Powiat Gliwicki.
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Śląsk. Policjanci rozbili szajkę złodziei kolejowej trakcji

Posiedzą za miedź

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Foto: materiały policyjne

Zorganizowana grupa przestępcza kradła przewody trakcyjne z linii
kolejowych w okolicach Knurowa, Szczygłowic, Gliwic i Zabrza. Jej łupem
padło około 10 km przewodów. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia (rok
za każdy skradziony kilometr)

śp. Marka Dymkowskiego

Człowieka wielkiej wiary i ogromnej wrażliwości
– lidera akcji pomocy rodzinom w Polsce
i dzieciom w Afryce, niezwykłego społecznika,
pomysłodawcy i organizatora wielu
środowiskowych imprez, animatora kultury,
Osoby nie do zastąpienia...
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Redakcja Przeglądu Lokalnego
Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury w Knurowie

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

W trakcie przeszukania policjanci znaleźli m. in. narzędzia wykorzystywane podczas kradzieży

O pladze kradzieży na knurowskim
odcinku trakcji kolejowej pisaliśmy w
wakacje bardzo często. Policji i Straży
Ochrony Kolei udawało się łapać jedynie płotki. Na grube ryby przyszło im
poczekać kilka miesięcy. Opłacało się.
Żmudna praca śledczych z wydziału do walki z przestępczością
przeciwko mieniu zaprowadziła ich
do 4 mieszkańców naszego regionu
oraz jednego z województwa podlaskiego.
Policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach wspomagali
koledzy z białostockiej komendy.
Osiem zespołów jednocześnie w
województwie śląskim i podlaskim

wkroczyło do mieszkań podejrzanych. W trakcie przeszukań znaleźli i
zabezpieczyli fragmenty przewodów
miedzianych oraz narzędzia, które
szajka wykorzystywała w kradzieżach. Łupem przestępców padło blisko 10 km miedzianych przewodów
o wartości 400 tys. zł.
Zatrzymani ze Śląska są w wieku
od 27 do 59 lat. Wspólnik z Podlasia
ma 29 lat. Każdy miał już na koncie
podobne przestępstwa. Złodzieje
działali w województwie śląskim od
kwietnia do lipca tego roku.
Ciekawostką jest, że wśród zatrzymanych znajduje się mężczyzna
skazany już przez sąd i odbywający

karę w więzieniu. Złodziej wykorzystywał przepustki, by móc kontynuować przestępczą karierę.
4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, natomiast
wobec jednego podejrzanego Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód
zastosowała dozór policyjny i poręczenie majątkowe.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty
kradzieży mienia o dużej wartości
i udział w zorganizowanej grupie
przestępczej. Grozi im za to do 10 lat
więzienia.
Policja nie wyklucza kolejnych
zatrzymań.

/pg/

Szczygłowice

Czym skorupa za młodu nasiąknie...
Metody działania sprawcy są przykładem klasycznego rozboju i wymuszenia. Sprawą 12-letniego przestępcy
zajęli się już policjanci z Wydziału dla Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
We wtorek około godz. 18.30 12-letni chłopiec na-

padł na 7-latka, przyłożył mu do gardła nóż, a od jego 10letniego brata zażądał wydania pieniędzy. Na szczęście
zamierzonego celu nie osiągnął - spłoszył go świadek.
O zdarzeniu policja poinformowała sąd dla nieletnich.

/g/

Knurów. Akcja „Szlachetna paczka”

Bądź szlachetny,
przygotuj prezent

Żywność, meble, sprzęt AGD, a nawet węgiel
przydałby się najbardziej potrzebującym
rodzinom w okolicy. Dzięki akcji „Szlachetna
Paczka” część z nich otrzyma je w prezencie
Przed dwoma tygodniami ruszyła ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka”. Polega na wytypowaniu
najbardziej potrzebujących rodzin
i zgłoszeniu ich do specjalnej bazy
danych (z informacją, czego dokładnie oczekują). Kolejny krok należy
do darczyńców, którzy decydują,
której rodzinie pomóc. Prezenty
zawsze są „trafione”, bowiem w
paczkach znajdują się artykuły spodziewane przez potrzebujących.
W tym roku do akcji Szlachetna
Paczka z rejonu Knurowa zostało
zakwalifikowanych 18 naprawdę potrzebujących rodzin. Czego

oczekują?
− Zazwyczaj potrzeba żywności
trwałej, środków czystości, odzieży
i obuwia, pomocy szkolnych, mebli
sprzętu AGD, a nawet węgla bądź...
wymiany okien – dowiadujemy się
od Anety Nowak, liderki Rejonu
Knurów.
Aby pomóc należy zajrzeć do
bazy danych na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Wybrać „swoją”
rodzinę, przygotować prezent i
dostarczyć go 10 grudnia 2011 w
godzinach od 12 do 20 do magazynu zlokalizowanego w salkach
katechetycznych parafii pw. Cyryla
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śp. Marka Dymkowskiego
członka Rady Nadzorczej PWiK sp. z o.o
w Knurowie

Żonie i Rodzinie Zmarłego
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
Pracownicy PWiK sp. z o.o. w Knurowie
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:
- wykaz nr 17/GP/11 nieruchomości zabudowanej garażem murowanym
stanowiącym własność Gminy Knurów położonej w Knurowie przy ul.
Sztygarskiej, działka nr 972/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego,
- wykaz nr 18/GP/11 nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Knurów położonej w Knurowie przy ul. Zwycięstwa 39, działka
nr 1616/143, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego,
- wykaz nr 19/GP/11 dot. oddania w dzierżawę na okres 20 lat w drodze
przetargów ustnych ograniczonych części nieruchomości niezabudowanej nr 2319/8 położonej w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego,
stanowiącej własność Gminy Knurów,
- wykaz nr 20/GB/11 nieruchomości niezabudowanych położonych
w Knurowie przy ul. Niepodległości i ul. Wilsona przewidzianych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
reklama

i Metodego przy ul. Niepodległości
3 w Knurowie. Ostatni etap to oczekiwanie na relację wolontariusza z
przyjęcia prezentu przez rodzinę.
Odpowiedzi na ewentualne
pytania udziela liderka Rejonu
Knurów Aneta Nowak pod numerem telefonu 609 108 694 lub drogą
mailową: info@szlachetnapaczkaknurow.pl
Akcję „Szlachetna Paczka” promuje knurowianin Jerzy Dudek,
który w zeszłym roku namówił
swoich klubowych kolegów z Realu
Madryt do przygotowania paczek.
Oprac. JB



aktualności
reklama

Knurów. Srebrny jubileusz poświęcenia kościoła

Ćwierć wieku świątyni
Uroczystym nabożeństwem pod
przewodnictwem biskupa Gerarda
Bernackiego wierni z parafii Matki Bożej
Częstochowskiej świętowali w niedzielę
ćwierćwiecze poświęcenia swojej
świątyni

Przyszowice

Każdy
jest ważny

Foto: Tomasz Rak

- Ojciec Leon powiedział, że nikt nie
jest „nijaki”, każdy jest jakiś, każdy
jest „kimś” – szóstoklasista Bartek
przeżywa słowa zakonnika z Tyńca,
o. Leona Knabita

O. Leon zjednał sobie przyszowicką młodzież mądrością i humorem
reklama

Tekst i Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Tomasz Rak

Dla biskupa Bernackiego nabożeństwo miało symboliczne znaczenie
- przed 25 laty uczestniczył w poświęceniu kościoła

Jak wyjawił zebranym w kościele
bp Bernacki, rocznica miała także
i dla niego wyjątkowe znaczenie.
Przypomniał bowiem, że 29 listopada
1986 r. uczestniczył - jako sekretarz
arcybiskupa Damiana Zimonia - w
poświęceniu kościoła.
Na uroczystą sumę przyjechali
księża i siostry zakonne wywodzące
się z parafii. Miłą niespodzianką była
obecność pierwszego proboszcza
Jerzego Kolona i budowniczego ks.
Franciszka Baliona. Podczas mszy
wspominano wszystkich pracujących przy budowie kościoła, a także
katechetów, kościelnych i kapłanów
pełniących posługę w ciągu minionych 25 lat.
Szczególną oprawę mszy stanowiły poczty sztandarowe, dzieci
wczesnokomunijne witające biskupa,
a także orkiestra KWK Knurów, którą dyrygował Mariusz Kowalczyk.

Benedyktyn odwiedził Zespół
Szkolno-Przedszkolny w ubiegły
czwartek. Spotkał się z uczniami
podstawówki i gimnazjalistami. Przypomniał swoje młodzieńcze lata.
- Pamiętał dzień, a nawet godzinę, o której rozmawiał z księdzem o
powołaniu – słyszymy od uczestników spotkania. Nastolatki skrzętnie
skorzystały z obecności zakonnika
wypytując go o sprawy trudne, a
dla nich ważne. – Mowa była m.in.
o powołaniu, małżeństwie, a nawet
homoseksualizmie.
- To było fajne spotkanie. Ojciec
Leon powiedział, że nikt nie jest „nijaki”, każdy jest „kimś” – mówi Bartek
z szóstej klasy.
Zakonnik przybył do Przyszowic
na zaproszenie dyrektora szkoły
Aleksandra Jendryczko. Organizatorami spotkania byli katecheci Jolanta
Nowak-Obczyńska i ks. Marcin Pękala wspierani przez wicedyrektor
Violettę Kunkiewicz.
Wywodom o. Leona przysłuchiwali się ks. proboszcz Andrzej Niedziela i szefująca gminnej oświacie
Barbara Mansfeld.
- Każdy z obecnych został wzbogacony świadectwem człowieka wielkiej
wiary i mądrości życiowej – nie ma
wątpliwości Jolanta Nowak-Obczyńska.
Oprac. b
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Kariera hajera
Knurów. BarBórKa w zespole szKół zawodowycH nr 2

- Dzisiejsze górnictwo to nie pyrlik czy kilof,
ale maszyny do obsługi których potrzebujemy
specjalistów. Uczcie się, potrzebujemy was! - mówił
do pierwszoklasistów kształcących się w zawodach
górniczych dyrektor ds. pracy KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Knurów Roman Noga

- Jesteście nam potrzebni - zapewniał uczniów dyrektor Roman Noga
reklama

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

Odkąd w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 do łask wrócił kierunek
technik górnictwa podziemnego
dyrekcja dba, by co roku nie zabrakło
tradycyjnej Barbórki. Na straży górniczych tradycji w szkole stoi dyrektor Grażyna Dąbrowska. Niedawno
otrzymała Medal 60-lecia Wydziału
Górnictwa i Geodezji Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Z okazji górniczego święta do
Kina Sceny Kultury przybyli m.in.
członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Sławomir Adamczyk, sekretarz
miasta Piotr Dudło, dyrektor Roman
Noga oraz radni powiatowi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół.
Wszyscy życzyli młodemu narybkowi ukończenia szkoły. O pracę
uczniowie nie muszą się martwić.
Umowa z Kompanią Węglową gwarantuje każdemu z nich zatrudnienie. Pisemne deklaracje wręczył
pierwszoklasistom dyrektor kopalni.
Chwilę wcześniej tradycyjnym skokiem przez skórę uczniowie dostali
się do górniczej braci lisów.
- Wydobyliśmy w tym roku 39,5
mln ton węgla, a pracę w kopalni
rozpoczęło w tym roku ponad 700
osób. W przyszłym roku szykuje się
sporo odejść na emeryturę, dlatego
zachęcam do nauki. Jesteście nam
potrzebni - apelował do uczniów
dyrektor Noga.
Trzeba przyznać, że przyszłość
KWK „Knurów” maluje się coraz
bardziej obiecująco. Na ubiegłorocznej Barbórce w ZSZ nr 2 przywołano
ekspertyzy, według których złoża
węgla w Knurowie pozwolą na wydobycie przez 30 lat. W tym roku Roman Noga przedłużył żywot kopalni
o kolejnych 15.
Uroczystość uzupełnił program
artystyczny z udziałem m.in. majoretek „Iluzja”.
Całość poprowadził Zeflik Grzymała, w którego rolę wcielił się Tomasz Glazer. Za aktorskie „zacięcie”
publiczność nagrodziła go burzą
braw.
A propos zacięć (praktycznych),
to znalazły się one wśród innych
przedmiotów, których znajomością
powinni wykazać się uczniowie. I
tak mamy m.in. pilnikowanie, płacownię, piernictwo górnicze, zbijanie
drabin, stojakowanie konserw i...
montaż rolet gratis.
Znawcy tematu pękali ze śmiechu.

Z okazji Barbórki
wszystkim Górnikom życzę
zdrowia, szczęścia oraz
wszelkiej
pomyślności. Niech
górnicze szczęście podczas
wykonywania codziennych
obowiązków nigdy Was nie
opuszcza, a światło
górniczej lampki zawsze
prowadzi na powierzchnię.
Niech św. Barbara
– od wieków patronująca
górnikom - nieustannie
otacza Was swoją opieką.
Szczęść Boże!
Adam Rams
Prezydent Miasta
Knurów

W imieniu Rady Miasta Knurów

wszystkim Górnikom składam serdeczne
życzenia przede wszystkim
bezpiecznej pracy. Niechaj Was
i Wasze Rodziny nie opuszcza
też zdrowie, pomyślność i szczęście.
Za Wasz trud i poświęcenie w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy
Szczęść Boże!
Przewodniczący
Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok

Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów

dary serc

preza odbędzie się 11 grudnia (niedziela) w godz. 16-20
w Domu Kultury w Szczygłowicach. Wystąpią pensjonariusze okolicznych domów pomocy społecznej. Gościem
specjalnym będzie chór Calvi Cantores. Występom
Na 9. edycję koncertu„Dary Serc” zaprasza knu- towarzyszyć będzie kiermasz przedświąteczny. Biletami
rowskie koło Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin wstępu są cegiełki, dostępne przed imprezą.
Powiatu Gliwickiego „Moja Gmina Nasz Powiat”. Im/b/
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rozmaitości
Knurów. znawcy ewangelii Św. łuKasza

Knurów

dwa światy łebskiego

postępy w mądrości

Foto: Archiwum

Błażej Bęben wygrał dekanalny
XVII Konkurs Wiedzy Biblijnej

- Błażej Bęben, Małgorzata Gawlik, Dominika Paluch –
wraz z opiekunkami Marią Sadowską i Lucyną Górecką
oraz organizator konkursu Dorota Stanek

Konkurs odbył się w murach podstawowej „Dwójki”.
Przyświecał mu cytat z Ewangelii św. Łukasza: „Jezus zaś
czynił postępy w mądrości,

w latach i w łasce u Boga i u
ludzi”.
Spośród 36 uczestników
najlepszą znajomością Ewangelii wykazał się Błażej, pią-

toklasista z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7, podopieczny Marii Sadowskiej. II i III
miejsca zdobyły Małgorzata
Gawlik i Dominika Paluch,
uczennice Szkoły Podstawowej z Wilczy, które przygotowywały się pod okiem Lucyny
Góreckiej. Najlepsza trójka
będzie reprezentować dekanat Knurów 12 stycznia 2012
roku w finale diecezjalnym w
Katowicach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, a
zdobywców sześciu pierwszych
miejsc nagrodzono książkami
i przyborami szkolnymi.
Od 2000 roku za organizację konkursów biblijnych w
Knurowie odpowiada Dorota
Stanek. W tym roku etap dekanalny przygotowały Dominika Czapla i siostra Świętosława - Jolanta Wanot.
Marek Węgorzewski

Trzecia płyta Arkadiusza Zawadzkiego,
znanego wszystkim jako Łebski, to
do tej pory jego największy sukces.
– Opowiada o zderzeniu się różnych
światopoglądów, ma na celu zacieranie
różnic międzyludzkich – wyłuszcza swoje
credo autor
Łebski znany jest przede wszystkim jako
pomysłodawca i organizator „Bitew o Knurów”,
czyli muzycznych pojedynków hip-hopowców.
Jednak młody hip-hopowiec nie ogranicza się
tylko do tego. Na jego artystyczny dorobek składają się debiutancki krążek - „Czas na Majku”,
który ukazał się już w 2008 roku - dwa lata później drugi, pt. „Swoboda życia”. We wrześniu
ukazał się najnowszy album – „Dwa światy”.
- To około 25-minutowa płyta. Opowiada
o zderzeniu się różnych światopoglądów, które
ukazują kontrast pomiędzy zachowaniami
ludzkimi. Pokazuje świat przez pryzmat różnorakich realiów i ma na celu zacieranie różnic
międzyludzkich – tłumaczy Łebski.
Na płycie oprócz Łebskiego grają też Nezard, Nwk, Wuwei oraz PrzemoC. Produkcją
podkładów zajęli się: Wuwei, eNone, NoName,
Guzu i Michał Lisowski.
Każdy, kto chciałby zapoznać się z twórczością knurowianina może pobrać płytę ze
strony www.4shared.com/get/I0AMttFP/ebski_Dwa_wiaty__2011_.html. Dodatkowo

wszyscy, chcący posiadać krążek na własność,
mogą go zamówić na stronie lebski.unixstorm.
org w dziale „zamów płytę”. Koszt jednego
egzemplarza – 10 zł.
Patronat medialny nad płytą Łebskiego
objął m.in. Przegląd Lokalny.
DC

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Viwien janota z pilchowic

ur. 20.11.2011 r., 3350 g, 50 cm

julia waniek z czerwionki

ur. 22.11.2011 r., 3120 g, 53 cm

wojciech stronczyński z rudy

ur. 20.11.2011 r., 4040 g, 57 cm

lena Borowska z gierałtowic

ur. 23.11.2011 r., 3940 g, 53 cm

sebastian Kaszyca z Knurowa

ur. 21.11.2011 r., 3500 g, 53 cm

zuzanna pasek ze stanicy

ur. 23.11.2011 r., 3120 g, 51 cm

sebastian Kazimierczak z ornontowic

lubomyr łeśko z ornontowic

ur. 22.11.2011 r., 3410 g, 53 cm

ur. 22.11.2011 r., 2960 g, 52 cm

julia Bryłka z przyszowic

filip grzebielichowski z gliwic

ur. 24.11.2011 r., 3600 g, 55 cm

ur. 25.11.2011 r., 4450 g, 60 cm

reklama

emilia antończyk z Książenic

ur. 26.11.2011 r., 3560 g, 54 cm
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jakub Michalik z dębieńska

ur. 26.11.2011 r., 3210 g, 53 cm
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Tenis ziemny

Foto: prywatne archiwum

Nadia, której
idolką jest Maria

Trzy medale
Tomasza Sosny

W minioną sobotę Knurów był gospodarzem Mistrzostw Śląska 10-latków.
Pływalnia „aQuaRelax” gościła ponad dwustu młodych
pływaków. Prym wiedli reprezentanci ULKS Victoria
Kozy, którzy wyjechali z naszego miasta z czternastoma
krążkami. Pierwszoplanową
postacią wśród reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF
Szcz yg łow ice był Tomasz
Sosna, zdobywca trzech medali (srebro na 100 metrów
stylem motylkowym i brąz
na 50 i 200 metrów stylem
dowolnym).

Tomasz Sosna
(z prawej) zdobył
trzy medale
Mistrzostw Śląska

Knurowską sekcję reprezentowali też: Klaudia Warmińska, Karolina Kaletka,

Szymon Pawlik, Oliwer Sikora,
Oskar Kachel i Karol Rzepa.
PiSk

Akademia Piłki Nożnej

Sukces 11-latków

Młoda knurowianka czuje się
na korcie jak ryba w wodzie

walczenie tytułu mistrzyni
Gliwic do lat 9. Młoda knurowianka ma też na swym
koncie inne osiągnięcia:
- II miejsce w Turnieju
Wojewódzkim Krasnalek do
lat 10 (gra pojedyncza),
- II miejsce w XII Mistrzostwach Gliwic do lat 10
(gra pojedyncza),
- III miejsce w XII Mistrzostwach Gliwic do lat 14
(debel),
- III miejsce w XII Mistrzostwach Gliwic do lat 14
(mikst),
- III miejsce w Turnieju
Wojewódzkim Krasnalek do
lat 10 (gra pojedyncza),
- III miejsce w XX Otwartych Młodzieżowych Mistrzostwach Gliwic „Park
Cup 2011” do lat 14 (gra pojedyncza),
- III miejsce w Turnieju
Midi Tenisa do lat 9 ChTT
Chorzów (gra pojedyncza),
- III miejsce w Halowym
Turnieju Midi Tenisa do lat
9 ChTT Chorzów (gra pojedyncza).
Młoda k nurowska zawodniczka wraz ze swymi
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rodzicami oraz trenerem staną niebawem przed trudnym
i odpowiedzialnym zadaniem
wyboru klubu. Nie jest tajemnicą, że w grę wchodzą
kluby ze Śląska (m.in. Zabrze,
Bytom, Chorzów), ale i zza
południowej granicy.
Obecnie Nadia Częścik
pozostaje pod opieką spec ja l i stów pr z ygotowa n ia
motorycznego Centrum Fizjoterapii Fizjofit z Gliwic,
a opieką otacza ją m.in. knurowianin Remigiusz Rzepka.
W okresie wiosenno-letnim
trenuje codziennie. Trening
i mecz towarzyski to chleb
powszedni młodej tenisistk i . W ok re sie z i mow y m
zajęcia kurczą się do czterech godzin tygodniowo, a
w wolnych chwilach Nadia
obserwuje na ekranie telewizora występy najlepszych. I
marzy, by w przyszłości grać
tak, jak Maria Szarapowa.
Marzenia, talent i pracowitość – to może zakończyć
się sukcesem, czego oczywiście życzymy młodej zawodniczce z Knurowa.
Piotr Skorupa

Foto: APN

Na naszych sportowych
łamach gości po raz pierwszy, chociaż ma już na swoim
koncie kilka sukcesów. Na
imię ma Nadia, jednak nie
uprawia - tak, jak jej znana
rumuńska imienniczka, Comaneci - gimnastyki sportowej. Pasją knurowskiej Nadii
jest tenis ziemny, a jej idolką
pozostaje Maria Szarapowa.
Nadia Częścik ma niespełna 10 lat. Nie reprezentuje jeszcze żadnego klubu,
a w turniejach w ystępuje,
jako tenisistka niezrzeszona.
Pierwszy sukces odniosła
w Gliwicach. Dokładnie 25
września ubiegłego roku,
zwyciężając w singlu XI Mistrzostw Gliwic do lat 9.
Obecnie Nadia jest uczennicą trzeciej klasy Miejskiej
Szkoł y Podstawowej nr 9
w Knurowie i trenuje tenis
ziemny od szóstego roku życia. Jej szkoleniowcem jest
były tenisista Wojciech Winiarski z Gliwic.
- Razem z mężem pragnęliśmy, żeby nasza córka
miała w życiu swoją pasję
– mówi mama zawodniczki,
Brygida. - Już od najmłodszych lat zachęcaliśmy ją do
spróbowania swoich sił w
różnych dyscyplinach sportowych, m.in. pływaniu, tańcu
i tenisie ziemnym, który okazał się tym, co nasza córka
pokochała najbardziej.
Nadia jest dziewczynką
ambitną, pracowitą i pełną
energii. Każdy trening to dla
niej wielka radość i najchętniej w ogóle nie schodziłaby z
kortów. Nadia marzy o tym,
aby zostać najlepszą tenisistką na świecie, a jej idolem
jest Maria Szarapowa.
Nadia – jak już zaznaczyliśmy – rozpoczęła swoją
przygodę z tenisem od wy-

Pływanie

Foto: Dawid Ciepliński

Nadia marzy,
żeby w przyszłości
grać jak Maria
Szarapowa

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: prywatne archiwum
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Do ostatniej kolejk i
t r wa ła wa l k a o awa ns do
Śląsk iej Ligi Trampkarzy.
Rywalizację toczyły między
sobą zespoły Akademii Piłki
Nożnej Knurów i MSPN Górnik Zabrze. W decydującej,
ostatniej kolejce, knurowianie pokonali Piasta Gliwice
8:3 i tym samym drużyna
prowadzona przez Andrzeja
Płatka wywalczyła upragniony awans.
W drodze do końcowego
su kcesu, m łod zi pi ł k a rze
APN-u osiągnęli następują-

ce wyniki: 5:3 i 4:3 z MSPN
Górnik Zabrze, 7:1 i 3:0 z
MKS Zaborze, 1:5 i 6:4 z UKS
Trampkarz Biskupice, 0:0 i
3:1 z Promotorem Rokitnica,
3:1 i 8:3 z Piastem Gliwice.
Na su kc e s A PN K nurów pracowali następujący
podopieczni Andrzeja Płatka: Radosław Bujok, Marcel
Jankowski, Daniel Kacprzak,
1. APN Knurów
2. MSPN Górnik Zabrze
3. UKS Trampkarz Biskupice
4. promotor Rokitnica
5. Piast Gliwice
6. MKS Zaborze

Kacper Karasz, Dawid Kołodziej, Kacper Laxa, Kevin
Nagórka, Kamil Maj, Adrian
Maksymiec, Grzegorz Suchanek, Aleksander Tanistra,
Pawe ł Saw ick i, Sebast ia n
Sujecki, Patryk Wiszniowski,
Alan Sadowski, Piotr Gradowski, Szymon Celejewski.
PiSk
22 pkt
21
15
11
10
5
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sport
Maciej Piszczak (piąty z lewej w górnym rzędzie)
podczas zgrupowania reprezentacji Polski juniorów

Basket jest
na pierwszym
miejscu
Koszykówka

Ma 15 lat i wielki talent. Marzy o grze w NBA. Jest
reprezentantem kadry Śląska i Polski w koszykówce
w swoim roczniku. Już teraz chciałyby go mieć
u siebie kluby z Sopotu, Poznania czy Warszawy.
Drzwi koszykarskiego świata stoją przed Maciejem
Piszczkiem otworem
Dawid Ciepliński: - Skąd
wziął się pomysł na trenowanie
koszykówki? To była twoja inicjatywa, czy może rodziców?
Maciej Piszczek: - Pomysł
zrodził się, kiedy chodziłem do
drugiej klasy w szkole podstawowej. Od zawsze lubiłem grać
w koszykówkę, więc nie zastanawiałem się nad tym długo.
Kiedy trenerzy zobaczyli, że
coś może ze mnie być, że mam
potencjał, to zaproponowali,
żebym grał w Gliwicach, i tam
się bardziej rozwijał. Były też
propozycje z innych klubów,
m.in. z Sopotu , Poznania ,
Warszawy, ale postanowiłem,
że najpierw muszę skończyć
gimnazjum.
- Wiemy, że zostałeś powołany do reprezentacji Polski juniorów w swoim roczniku? Jak do tego doszło?
- Najpierw zaczynałem
grać w kadrze Śląska, do której zostałem powołany w wieku 13 lat. Po półtorej roku
na Olimpiadzie Młodzieży w
Zambrowie w województwie
podl a skim , gd zie g rały z e
sobą wszystkie województwa,
powołano trenera kadry Polski naszego rocznika, który

ze wszystkich zawodników,
wybrał grupę 125 osób i następnie po dwóch zgrupowaniach w ysel ek cjonował 16
zawodników wśród, których
znalazłem się ja. Pierwszy
turniej reprezentacyjny jest
już w tym miesiącu, a będziemy grali na nim z drużynami
z całej Europy.
Na pewno nie można być
pewnym swojego miejsca w
składzie. Jest naprawdę dużo
utalentowanych chłopaków,
którzy mogą wskoczyć na moje
miejsce, dlatego wiem, że muszę
ciągle nad sobą pracować, żeby
się w reprezentacji utrzymać.
- Powiedz coś więcej na
temat tych dwóch zgrupowań
reprezentacyjnych.
- Jest to na pewno ciężki
i wyczerpujący obóz. Bardzo
dużo trenowania na pełnych
obrotach i bardzo mało czasu
dla siebie. Codziennie wstawaliśmy o 7 rano i każdego
dnia trnowaliśmy po 3 razy.
Zawsze byliśmy dzieleni na
dwie grupy: mocniejszą i słabszą lub wysokich i niskich,
wtedy trenowaliśmy zazwyczaj technikę i manewry. Jeden
trening trwał około dwóch

godzin. I tak na okrągło przez
całe dwa tygodnie.
- Jakie są twoje największe
atuty i zalety na boisku?
- Na pewno jest nią szybkość, jak na mój wzrost. Posiadam też tzw. instynkt zbiórki,
czyli wiem gdzie po niecelnym
rzucie poleci piłka i staram
się ją przejąć. Myślę, że w porównaniu do innych wysokich
koszykarzy, z którymi gram,
mam też niezły rzut. Mam
też przewagę motoryczną nad
zawodnikami wyższymi, mogę
wyciągać przeciwników na
obwód i grać z nimi jeden
na jeden, a to daje mi dużą
przewagę.
- Twoje wady na boisku, coś
co jest twoją piętą achillesową.
Elementy koszykówki, nad
którymi musisz pracować.
- Musiałbym się przyłożyć
do rzutu za trzy punkty jeśli
mam grać na pozycji niskiego
skrzydłowego, żeby trafiać z
większą skutecznością. Teraz
nie jest ona zbyt dobra, jeszcze
pół metra przed linią rzutów
za 3 punkty jest zdecydowanie
lepiej. Ponadto musiałbym się
wzmocnić fizycznie, nabrać
większej masy, żeby się trochę

mocniej poprzepychać pod
koszem. I dalej dopracowywać pozostałe elementy, żeby
być jeszcze lepszym zawodnikiem.
- Co robisz na co dzień?
- Teraz jestem w ostatniej
klasie gimnazjum. Zawsze po
lekcjach jadę od razu na trening
do Gliwic. Czasem wieczorem na drugi. W międzyczasie
chodzę też na siłownię albo
porzucać z kolegami na Orlika. Jestem bardzo zabiegany
i mało mam czasu dla siebie.
Przyjemności odkładam zawsze
na później.
- Jak udaje ci się pogodzić
to wszystko? Bo jak widać
masz dużo obowiązków na
głowie.
- Na pierwszym miejscu
stawiam zdecydowanie koszykówkę, nawet czasem kosztem
szkoły. Poza tym dużo pomagają mi rodzice, którzy są
bardzo zadowoleni z mojego
grania, z moich sukcesów i
postępów jakie systematycznie

robię. Cały czas okazują mi
wsparcie.
- Masz jakieś hobby, coś
poza koszykówką, czym się
interesujesz ?
- Ogólnie lubię wszystkie
sporty, np. pograć w siatkówkę
w wolnym czasie, popływać.
Wolny czas też spędzam zazwyczaj aktywnie, a nie siedząc
w domu przed telewizorem czy
komputerem.
- Oglądasz mecze koszykówki w telewizji czy ograniczasz się tylko do grania?
- Zawsze jeśli leci jakiś ciekawy mecz, to staram się obejrzeć. Zarwało się już niejedną
noc, żeby obejrzeć NBA. Często
kiedy oglądam jakiś mecz, staram się podpatrzeć jak grają
zawodnicy na boisku i czegoś
się od nich nauczyć.
- A co rodzice na twoje
zarywanie nocy?
- Rodzice już śpią (śmiech).
- Twój najlepszy mecz jaki
do tej pory rozegrałeś, taki
który ci utkwił szczególnie
w pamięci.
- Jest kilka takich, które
czasem wspominam, np. kiedy
grałem w kadrze Śląska na
jednym z turniejów naszym
przeciwnikiem była reprezentacja Małopolski. Wcześniej przegraliśmy z nimi różnicą około
30 punktów. Kiedy pojechaliśmy na ten turniej, to wszyscy
skazywali nas na porażkę, a
wygraliśmy 40 punktami. Ja
rzuciłem wtedy około 30 punktów i zebrałem około 15 piłek.
Zwyciężyliśmy wtedy w całym
turnieju.
- Jakie są plany Maćka
Piszczka?
- Na pewno w przyszłym
roku muszę zmienić klub, żeby
podnieść swoje umiejętności i
dalej się rozwijać. Tu na Śląsku

nie ma tak dobrych warunków
do gry w koszykówkę, jak na
przykład na Pomorzu. Poza
tym jak się chodzi do szkoły, to
ciężko pogodzić chodzenie na
treningi czasem dwa czy trzy
razy dziennie, a tam to wszystko jest dograne ze sobą.
- Czy masz szansę na taką
zmianę?
- Tak. W zasadzie to już
mógłbym teraz dostać się do
jakiejś drużyny na Pomorzu,
ale to zależy ode mnie. Ja na
razie nie chcę się przenosić.
Najpierw zamierzam skończyć
gimnazjum.
- A co rodzice na twoje
plany, na twój wyjazd?
- Rodzice wychodzą z założenia, że mam postąpić tak jak
uważam za słuszne. Nie chcą
żebym miał do nich jakieś pretensje o to, że mi przeszkodzili
w karierze.
- W przyszłym roku będziesz miał 16 lat i pojedziesz
sam do innego miasta, tam
starsze towarzystwo, a na takiego młodego człowieka jak
ty, czeka wiele pokus.
- Zdaję sobie z tego sprawę, ale jak jestem w Knurowie,
to ja na przykład trenuję, a
inni moi rówieśnicy spędzają
czas na przyjemnościach. Jeśli przeniosę się na Pomorze
to pojadę tam, żeby ciężko
pracować, bo koszykówka jest
na pierwszym miejscu. Nie
pojadę tam, żeby się bawić i
imprezować, tylko żeby skończyć liceum i podnieść swoje
koszykarskie umiejętności.
- Masz swojego idola sportowego, kogoś na kimś się
wzorujesz?
- Jeśli chodzi o koszykówkę
to na pewno Michael Jordan.
Nie ma lepszego koszykarza od
niego. W Michaelu imponuje
mi to, że się nigdy nie poddaje
i zawsze walczy do końca. Podziwiam też Marcina Gortata,
którego uważam za bardzo
dobrego z awodnik a , któr y
na pewno jest wzorem dla
wszystkich młodych koszykarzy w tym i dla mnie, bo on
przez ciężką pracę doszedł do
punktu w którym jest.
- Gdybyś mógł sobie wybrać klub do którego chciałbyś trafić w NBA, to jaki by
to był?
- Moim faworytem są Boston Celtics. Od zawsze podobała mi się ich gra, jak tylko
zacząłem oglądać mecze NBA.
Potrafią zagrać wszędzie i pod
koszem, i na obwodzie, bardzo
dobrze w ataku i jeszcze lepiej
w obronie. Są bardzo równym
zespołem.
Rozmawiał
Dawid Cieplińśki

Maciej Piszczek

Data urodzenia: 21.06.1996 r.
Wzrost: 198 cm
Waga 88 kg

Kluby:
Zdobywanie punktów i walka o zbiórki
to dla Knurowianina żaden problem

KTK Knurów (2004 – 2008)
GTK Gliwice (2009 – obecnie)
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Zapamiętali
interwencję
Jerzego Dudka
kowników uefa.com plebiscyt
na 20 największych momentów w historii Ligi Mistrzów.
I co się okazało? Wygrała podwójna parada Jerzego Dudka,
który w fenomenalny sposób
bronił strzały Andrija Szewczenki, w końcówce dogrywki
finału pomiędzy FC Liverpool
– AC Milan.
Inter wencje w ychowanka Concordii Knurów
zostały wyżej ocenione od
gola Zinedine’a Zidane’a podczas f inału Ligi Mistrzów

w 2 0 02 rok u . Na
trzecim miejscu
uplasowa ła się
dra mat yczna
pogoń Manchesteru United
za Bayernem
Monachium
w 1999 roku
i bramka
Ole Gunnara Solskjera w ostatnich
sekundach tej konfrontacji.
Od pamiętnego finału, po
którym Jerzy Dudek uniósł

Foto: Piotr Skorupa

Mówi się, że gole są „solą”
każdego meczu piłkarskiego.
To właśnie piękne strzały, po
których piłka trzepoce w siatce, zapadają kibicom na dłużej
w pamięci.
Bramki to jedno, a fantastyczne interwencje bramkarzy to kolejny element piłkarskiego widowiska, który
elektryzuje obserwatorów.
Europejska Unia Piłkarska
(UEFA) z okazji 20. rocznicy
rozgrywek Champions League
przeprowadziła wśród użyt-

Drżyjcie
celebryci

klubowy Puchar Europy minęło już ponad sześć lat, jednak gry naszego bramkarza
nie sposób zapomnieć.

Piotr Skorupa

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Milenium równie
dobre w hali
W rozgrywkach Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
kolejne spotkania rozegrali
drugoligowcy. Najciekawszym
meczem okazał się pojedynek
Milenium z drużyną Soft Processingu, który po ostatniej
wygranej z Felgusem zgłosił pierwszoligowe aspiracje.
Ostudziła je nieco bramka
zdobyta już w pierwszej minucie przez Marka Gajdę,
jednak szybkie rajdy Tomasza
Leszczyńskiego poderwały
zespół Soft Processingu na
tyle skutecznie, że w ciągu 2
minut wyszedł on na prowadzenie. Zwłaszcza drugi gol
był rzadkiej urody, bowiem
zdobyty został bezpośrednio z
rzutu rożnego. Druga połowa
to ataki z obu stron i wymiana ciosów. Najpierw obrońca

Milenium wybił piłkę z pustej
bramki, a po chwili zamiast
remisu zrobiło się już 3:1, po
drugim golu Marka Gajdy. Soft
Processing ruszył do odrabia-

Wyniki 8. kolejki II LIGI (28.11.2011 r.):
Black&Decker - Nacynianka 1:2 (0:0)
1:0 K. Nowak 25’, 1:1 Ł. Swoboda 32’, 1:2 R. Słupik 34’.
PTK DB Schenker – Sanit 6:2 (2:1)
0:1 K. Buczak 9’, 1:1 J. Urbański 14’, 2:1 M. Wasita 17’, 3:1 T.
Nowosielski 24’, 4:1 T. Nowosielski 32’, 4:2 K. Napierała 34’, 5:2
B. Święch 35’, 6:2 J. Nowosielski 36’.
Milenium – Soft Processing 5:3 (1:2)
1:0 M. Gajda 1’, 1:1 T. Leszczyński 14’, 1:2 Ł. Rakowski 15’, 2:2
M. Gajda 27’, 3:2 M. Wardziński 34’, 4:2 M. Gajda 38’, 4:3 Ł.
Rakowski 39’, 5:3 M. Wardziński 40’.
żółta kartka: D. Burzawa (Milenium).
Contra – Felgus Meksyk 6:3 (1:2)
0:1 M. Kurcbart 5’, 0:2 S. Morozan 13’, 1:2 M. Koper 15’, 2:2 S.
Gec 28’, 3:2 A. Śmietański 30’, 4:2 A. Śmietański 31’, 5:2 R.
Wesołowski 33’, 6:2 S. Gec 36’, 6:3 Ł. Sobczyński 40’.
Orchidea - Concordia 94/95 6:1 (4:1)
1:0 P. Kubin 5’, 2:0 J. Pacek 7’, 3:0 J. Pacek 9’, 4:0 G. Cygan 13’,
4:1 S. Juzwuk 16’, 5:1 P. Probierz 40’, 6:1 S. Janosz 40’.

Siatkówka

Bez litości
dla solenizanta
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Knurowie działa już od
siedmiu lat i tradycyjnie z okazji
kolejnych urodzin zorganizowało turniej. Zwyciężył w nim
zespół TS Euro Skok Rybnik,
który w trzech meczach zdobył
komplet punktów.
Rywale spoza Knurowa nie
mieli litości dla solenizanta.
Knurowianie ulegli zwycięzcom turnieju i Hucie Łabędy,
a pokonali lokalnego rywala
– TKKF Szczygłowice.
PiSk

nia strat, ale kiedy nie strzela
się czterech przedłużonych
karnych, trudno o końcowy
sukces. Ten z kolei osiągnął
młody zespół Milenium, który
na co dzień specjalizuje się w
plażowej odmianie futbolu,
a rozgrywki halowe traktuje
jako element przygotowania
do sezonu w beach soccerze.
Kolejne zwycięstwo odniósł lider rozgrywek PTK DB

Wyniki:
TS Euro Skok Rybnik – Huta
Łabędy 2:1, SPS Knurów
– TKKF Szczygłowice 2:0,
TS Euro Skok Rybnik – SPS
Knurów 2:0, Huta Łabędy
– TKKF Szczygłowice 2:0,
TS Euro Skok Rybnik – TKKF
Szczygłowice 2:0, Huta Łabędy – SPS Knurów 2:0.

KLASYFIKACJA:
1. TS Euro Skok Rybnik, 2.
Huta Łabędy, 3. SPS Knurów,
4. TKKF Szczygłowice.
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Akademia Piłki Nożnej
oprócz rozwijania umiejętności piłkarskich młodych
zawodników, szkoli także
trenerów. Janusz Piekarski

Schenker, który w spotkaniu
najbardziej doświadczonych
drużyn pewnie pokonał Sanit i
umocnił się na prowadzeniu.

Waldemar Jachimowski

1. PTK DB Schenker
2. Milenium
3. Orchidea
4. Soft Processing
5. Nacynianka
6. Contra
7. Felgus Meksyk
8. Concordia 94/95
9. Sanit
10. Black&Decker
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W następny poniedziałek (5
grudnia) rozegrana zostanie
kolejna seria spotkań 1. ligi:
Team Stalmet – Concordia
Oldboje (18.00), TKKF Apteka Św. Barbary – IPA Knurów
(18.50), TKKF Stary Knurów – FC Apinex Czerwionka (19.45), Vibovit – Mistral
(20.15), Tomsat – LineTrans
(21.00), TKKF Intermarche
– Soccer Sport Pub (21.45).
W środę (7 grudnia) zostaną
rozegrane trzy mecze 2. ligi:
Concordia 94/95 – Nacynianka (20.00), Orchidea – Soft
Processing (20.45) i Felgus Meksyk – Sanit (21.30).

Można porównać metody
pracy w polskich klubach z
czołowymi zespołami z Niemiec czy Hiszpanii. Na szkoleniach oprócz wiedzy teore-

Trenerzy się
szkolili

trener APN Paniówki oraz
Dawid Dybcio trener APN
Knurów wzięli udział w konferencji pt. „Szkolenie dzieci
i młodzieży na świecie”, która
odbyła się w Warszawie.
- Tego typu konferencje
dają wiele ważnych wskazówek przy pracy z dziećmi.

26 maja 2005 roku był
na pierwszych stronach gazet. Wszak dzień wcześniej
w wyśmienitym stylu zatańczył na linii bramkowej i
broniąc strzały z 11 metrów
stał się ojcem zwycięstwa
FC Liverpool w elitarnej
Champions League.
Dlaczego w raca m do
tych wspaniałych dla nas
– i Anglików - wydarzeń
ze Stambułu? Powody są
co najmniej dwa. Pierwszy
z nich to ostatni su kces
w ychowa n k a C oncord i i
Knurów. Jerzy Dudek kilka
t ygodni temu ogłosił co
prawda zaw ieszenie piłkarskiej kariery, jednak o
całkowitym rozbracie ze
sportem nie wspomniał.
Nie mógł tego zrobić, bo
przecież ani on bez sportu
żyć nie może, a i sport bez
byłego reprezentacyjnego
br a m k a r z a byłby m n iej
ciekaw y. Można rzec, że
stałby się „czarno-biały”.
To nam jednak nie grozi.
Jurek rzucił co prawda w
kąt bramkarskie rękawice
i w zamian chwycił za kijki
golfowe. To oznacza, że
teraz to on próbuje trafiać
piłką do celu, a dokładnie
rz ecz ujmując , pi łecz k ą
do dołka. I wychodzi mu
to całkiem, całkiem. Nie
tak dawno został przecież
mistrzem Polski wśród celebry tów. W pokonanym

polu zostaw i ł w iele ciekaw ych nazw isk. Z t ych
wywodzących się ze świata
sportu pokonał m.in. Mariusza Czerkawskiego i Mateusza Kusznierewicza.
W ten sposób zbiór nagród i tytułów Jurka powiększył się o krajowy czempionat, którego na boisku
przecież nie zdobył.
Kolejny powód mojego powrotu do pamiętnego
finału Ligi Mistrzów ma
związek z... tańcem.
„Taniec z gwiazdami”
gromadzi przed telewizorami nie mniej widzów, aniżeli mecze Ligi Mistrzów. A
w tej Jerzy Dudek udowodnił, że tańczyć potrafi. Jego
„Dudek Dance” robił przecież furorę kilka lat temu.
Śmiem więc twierdzić, że
teraz utytułowany sportowiec i celebryta w jednym,
doskonale dałby sobie radę
na parkiecie.
W dot yc hcz a s ow yc h
edycjach telewizyjnego show
występowali już sportowcy,
czy w kolejnej zobaczymy
Jerzego Dudka? Kto wie,
może przyjdzie wtedy czas
na nowe wyzwania i celem
nie będzie już obrona rzutu
karnego, czy trafienie do
dołka, a zdobycie kryształowej kuli. Takiego trofeum
jeszcze nasz bramkarz nie
ma, więc drżyjcie celebryci.
Piotr Skorupa

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 22 listopada:
1. Henryk Hoinca
2. Krystian Mehlich
3. Grzegorz Grzemba
4. Bogdan Litwin
5. Wojciech Napierała
6. Bernard Wróbel
7. Joachim Makselon
8. Dariusz Skowron
9. Tadeusz Wodziczko
10. Jerzy Niewiadomski

- 2.579 pkt
- 2.321 pkt
- 2.083 pkt
- 2.014 pkt
- 1.770 pkt
- 1.764 pkt
- 1.752 pkt
- 1.708 pkt
- 1.696 pkt
- 1.695 pkt

klasyfikacja generalna:

tycznej odbywają się zajęcia
praktyczne co w połączeniu
z własną wiedzą pozwala
obrać pewien kierunek w
szkoleniu młodzieży w Akademii - skomentował wyjazd
trener APN Knurów Dawid
Dybcio.
oprac. PiSk

1. Ginter Fabian
- 19.578 pkt
2. Zdzisław Mral
- 18.728 pkt
3. Ryszard Nosiadek
- 17.604 pkt
4. Jerzy Makselon
- 17.287 pkt
5. Michał Fojt
- 16.761 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 16.715 pkt
7. Jerzy Niewiadomski
- 16.339 pkt
8. Tadeusz Wodziczko
- 15.943 pkt
9. Bernard Wróbel
- 15.930 pkt
10. Emil Kasperek
- 15.910 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 6 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

47-49/11

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

46-odw.

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

48-49/11

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

48-49/11

46-51/52/11

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

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

48/11

01-odw.

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

48-49/11

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

48-51/52/11

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

Sprzedam nowy dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

01-odw.

48-51/52/11

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

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

48-50/11

48/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Szczygłowice, 2-pokojowe, 115.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

1-51/52/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

33-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

3 pokoje, parter z ogródkiem i garażem,
ok. Knurowa. 175.000. Biuro M3. Tel.
603 773 313

48/11

3-pokojowe, 60 m2, I piętro, 169 000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

48/11

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

48/11

Do wynajęcia 2 pokoje – Merkury, 1100
zł/mc + prąd, gaz; odstępne 500 zł – jednorazowo. Tel. 793 154 914

48/11

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

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

48/11

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

48/11

48/11

MOTORYZACJA

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

48/11

45-51/52/11

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

48/11

1-odw.

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

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

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

48-51/52/11

46-49/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

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

Sprzedam Opel Zafira 2.0 DTI, rok. prod.
20 02, 7- osobow y. Tel. 32 236 43 40,
724 733 519

45-51/52/11

48/11

47-48/11

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

48/11

33-odw.

48/11

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

48/11

Rozpoczęta budowa w Knurowie. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

48/11
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Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

Pomoc biurową zatrudnimy, umowa o
pracę, płaca 1300 netto. Gliwice. Tel.
32 661 07 02

10-odw.

48/11

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

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

10-odw.

48-49/11

Szukam pracy – sprzątanie mieszkań, domów, mycie okien. Tel. 795 659 338
46-49/11

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

45-49/11

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

41-odw.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 29b/29
o powierzchni 36,00 m2.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 16.12.2011 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną
ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.12.2011 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
0-32 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG

48/11

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

48/11

48-49/11

Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 70 000,00 zł.

K U PI Ę m i e s z k a n i e z a g ot ó w kę. Te l
691 680 601

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

48-51/51/11

48/11

Wynajmę kawalerkę wyposażoną. Centrum Knurowa, z czynszem 800 zł. Tel.
888 411 844

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

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

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

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

48/11

www.m3biuro.pl

48/11

Pilnie! Sprzedam działkę na Koziełka. Tel.
887 644 337

SZUKAM PRACY

DAM PRACĘ

48/11

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m , parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34; 505 701 587.

46-odw.

48-49/11

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

2

48/11

43-51/52/11

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

ul. Wilsona. Sprzedam 3-pokojowe, okazyjna cena!!! AS. Tel. 501 533 977

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

2

48-51/52/11

48/11

48/11

47-48/11

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

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

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

Dom na działce 800 m2. 250.000. Biuro M3.
Tel. 603 773 313

3-odw.

SPRZEDAM

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

ZDROWIE I URODA
Gabinet Urologiczny lek. M. Sadowski.
Knurów. Tel. 32 440 18 40

48/11

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
(z przeznaczeniem na szalet miejski) o pow. 11,13 m2 przy ul. Szpitalnej 19 w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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rozmaitości
Piękne zwierzęta zasłużyły na podziw, ich hodowcy na okazałe puchary...

1.12.2011 r.
CZWARTEK
Wyjazd integracyjny
− godz. 17.15
Próba Teatru Paranoja
− godz. 19.00
2-3.12.2011 r.
PIĄTEK- SOBOTA
Lapońska odyseja
− godz. 16.30, 18.15
Contagion - epidemia strachu
− godz. 20.00
4.12.2011 r.
NIEDZIELA
Mikołaj w kinie - przedstawienie
teatralne pt. „Cudowna podróż”
w wykonaniu Teatru Trip
− godz. 15.30
Lapońska odyseja − godz. 18.15
Contagion − epidemia strachu
− godz. 20.00

Szczygłowice. Wystawa drobnego inwentarza

Championy
gdaczą i kicają

Pięcioletnia Zuzia nie mogła oderwać
wzroku od puchatych i skrzydlatych
piękności. – Na co dzień nie ma
możliwości, by z bliska zobaczyć
królika czy kaczkę – tłumaczy
ciekawość córki pani Kasia
Okazję do podziwiania
najpiękniejszych gołębi, bażantów, kur, kaczek, gęsi i królików
dała jubileuszowa (dwudziesta)
wystawa zorganizowana przez
knurowskie Stowarzyszenie

Miłośników Drobnego Inwentarza. Żywą i barwną ekspozycję pomieściła hala sportowa w
Szczygłowicach. Dwudniowej
imprezie patronował prezydent
Knurowa Adam Rams.

Knurów

TRION przełamuje
bariery
- Chcemy udowodnić, że człowiek
zmagający się z chorobą nie jest
dla świata stracony – tłumaczą
członkowie Koła Trion. W miniony
weekend świętowali rocznicę
działalności
Koło Trion, którego nazwa
wywodzi się od słów „turystyka, rekreacja i integracja osób
niepełnosprawnych”, powstało z myślą o osobach niepełnosprawnych. – Nasz główny
cel to pokazanie, że osoba
zmagająca z jakąś chorobą czy
fizyczną niemocą może normalnie funkcjonować – mówi
prezes koła Adam Wala.
Rocznicowa uroczystość
odbyła się w szczygłowickim
Domu Kultury. Zebrała członków koła, jego sympatyków,
darczyńców i przyjaciół. Byli
przedstawiciele Knurowskiego
Stowarzyszenia Diabetyków,
Domów Pomocy Społecznej z
Pilchowic i Knurowa, Stowarzyszenia Cztery Pory Roku, a
także Polskiego Związku Niewidomych z Gliwic. Wszyscy
zgodnie orzekli, że TRION jest
potrzebny i sporo znaczy dla
lokalnej społeczności.
Nie skończyło się na serdecznościach dla sponsorów i

darczyńców. Galę uświetniły
występy artystyczne i pokazy
walk. Działający przy knurowskim Centrum Kultury
zespół Happy Band wykonał
fragmenty z musicalu „Koty”,
zaś pokaz dynamicznego tańca zaprezentował Zespół Studio Tańca, Zdrowia i Urody
Let’s Dance z Gliwic. Efek-

– Wybrałam się z córką na
spacer i przez przypadek znalazłyśmy informację o wystawie.
Postanowiłyśmy wejść, bo na
co dzień nie mamy możliwości,
by z bliska zobaczyć królika
czy kaczkę – powiedziała nam
pani Kasia, która z 5-letnią
Zuzią podziwiała hodowlę 39
wystawców.
W niedzielę hodowcy podsumowali ekspozycję. Przyznali trzy tytuły championów.
W kategorii gołębi na to miano
zasłużył strasser niemiecki z
hodowli Kazimierza Chmiela,
wśród królików championem
został okrzyknięty belgijski
olbrzym Dariusza Wencepla, a
wśród kur największe uznanie
zebrała sebrydka Franciszka
Gańczorza. Wyróżnienia i
puchary wręczyli dyrektor
MOSiR Knurów Krzysztof

Stolarek i Grzegorz Kroczek,
prezes SMDI w Knurowie.
- Zarząd jest wdzięczny
prezydentowi Ramsowi za
udostępnienie hali i objęcie
wystawy honorowym patronatem, jak też dyrektorowi
Stolarkowi za olbrzymią po-

moc w jej zorganizowaniu
– podkreślił Grzegorz Kroczek, prezes Stowarzyszenia
Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

5-6.12.2011 r.
PONIEDZIAŁEK- WTOREK
Lapońska odyseja
− godz. 16.30, 18.15
Contagion - epidemia strachu
− godz. 20.00
7.12.2011 r.
ŚRODA
Contagion - epidemia strachu
− godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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- Do wygrania podwójny bilet do kina

townie w y padły też walki
instruktorów z Górnośląskiej Szkoły Aikido - Jacka
i Krzysztofa Wodarczyków
oraz Pawła Mizi.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Dyplomy otrzymali
Prezydent Adam Rams, Michał Nieszporek – Starosta
Gliwicki, Piotr Pyzik – poseł na Sejm RP, Krzysztof
Stolarek – dyrektor MOSiR Knurów, Krystian Pluta
z Urzędu Miasta Knurów,
Piotr Grzelak - Pełnomocnik
ds. Profilaktyki i Promocji
Zdrowia w Urzędzie Miasta
Knurów, Tomasz Rzepa –
radny Rady Miasta Knurów,
Janina Lelito-Zimochocka
– prezes Oddziału Ziemi
Gliwickiej PTTK, wolontariusze – Rajmund Russin
i Sylwia Przybyła, Firma
Jaworex, Piekarnia Chlebuś,
Piekarnia Słowik, Bud-Expert Knurów, Cukiernia Łodzianka i Cukiernia Wisienka z Gliwic, Bar Sierak.

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 46/2011

brzmiało: „Pięściarz” . Podwójny bilet do kina otrzymuje Kazimierz Wansławowicz. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

48
Rocznica była okazją
do podsumowań
i wzajemnych
podziękowań
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Knurów

Jak z pożytkiem ujarzmić śmieci
Prezydent Knurowa zaproponował ponad 20 śląskim samorządom
połączenie sił w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi. Nie bez
powodu. W życie wchodzi nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (popularnie
zwana „ustawą śmieciową”). W myśl
nowych przepisów właścicielem odpadów staną się samorządy. To one
będą musiały zorganizować odbiór
i transport, selektywną zbiórkę, a
także zadbać o budowę tzw. regionalnych instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. I możliwie
najtrafniej wycenić koszt usługi,
jaki będą ponosić mieszkańcy.
- Sprostanie zadaniom nałożonym przez ustawodawcę wymaga od
wszystkich podejmowania trafnych
decyzji i dokonywania optymalnych
wyborów w oparciu o najnowsze
rozwiązania techniczne i logistyczne – podkreśla prezydent Rams.
– Zorganizowanie dobrze funkcjonującego systemu będzie trudnym
przedsięwzięciem dla gmin i przedsiębiorców.
Podobnego zdania jest Jerzy
Ziora, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach.
– Problemem są nie tylko wyśrubowane wymagania i presja czasu.
Zadanie jest tym trudniejsze, że na
tę chwilę opiera się o dane – np. co do
ilości wytwarzanych śmieci bądź do-

- W interesie samorządów
jest wspólne stworzenie
efektywnego systemu
gospodarowania odpadami
– podkreśla prezydent Adam
Rams; obok starosta gliwicki
Michał Nieszporek, dyrektor
Jerzy Ziora i prezes Komartu
Katarzyna Makarowicz

kładnej liczby mieszkańców - które
nie odzwierciedlają rzeczywistości.
Na gminy, które nie spełnią norm
i wymogów będą nakładane finansowe kary.
- Za sadnym byłoby podjęcie
wspólnego przedsięwzięcia, które
przyniesie oczekiwany i zamierzony ustawą ekologiczny efekt bez
ponoszenia dodatkowych kosztów
– podkreśla prezydent Rams. Jego
opinię podzielili pozostali uczestnicy spotkania w ratuszu, m.in.
samorządowcy z Żor, Mikołowa,
Czer w ion k i-Leszcz y n. Pók i co,
dyskutowali o sposobach poradzenia sobie z problemem. – Trzeba

wszystko dobrze rozważyć, bo decyzje będą brzemienne w skutkach...
– tłumaczyli.
Ba rd z o wa żny m elementem
śmieciowego systemu będzie tzw.
regionalna instalacja do przetwarz a nia odpadów komu na l nych.
Stanie się nią zak ład, któr y zarządzać będzie techniczną stroną
przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwo
musi podołać istotnym kryteriom,
m.in. mieć moc przerobową (tj. 120
tys. ton/rok wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkałego przez co
najmniej 300-400 tys. mieszkańców
i dysponować najlepszą dostępną
techniką lub technologią.
Do miana regionalnej instalacji
pretenduje knurowskie przedsiębiorstwo Komart. – I mamy ku temu
podstawy, bo naszym atutem jest dobrze rozwinięty system gospodarowania odpadami, obejmujący m.in.
składowisko i nowoczesną sortownię
– zapew nia ła zebra nych prezes
spółki Katarzyna Makarowicz. Jej
słowom towarzyszyła prezentacja
działającej w Knurowie instalacji

Rybnik

Gratka dla miłośników
francuskiej motoryzacji

zwiedzić nowoczesną sortownię

Znikną dzikie wysypiska?
W obecnym systemie mieszkaniec płaci za każdy kubeł śmieci. Z tego
powodu (oszczędności) sporo odpadów trafia do lasów, na pola i pobocza,
tworząc dzikie wysypiska. Po zmianie przepisów właścicielem śmieci stanie
się gmina. Nieco upraszczając: mieszkaniec będzie płacić stałą kwotę, natomiast w zamian będzie mógł pozbyć się wytworzonych przez siebie odpadów
niezależnie od ich ilości. Na zdrowy rozsądek, nikomu nie powinno się więc
chcieć wywozić i porzucać pokątnie śmieci.

Bogusław Wilk: - Powszechnie
słychać, że ustawa śmieciowa to
rewolucja w gospodarowaniu odpadami. Skąd takie opinie?
Anna
Lewandowska,
naczelni k Wyd zia łu Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska:
- W obecnym systemie to mieszkaniec wybiera firmę,
która odbiera od niego odpady. Z kolei ich odbiorca decyduje, gdzie trafi
przejęty przez niego odpad. Nowe
przepisy całkowicie zmieniają sytuację. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2013
r. posiadaczem odpadów stanie się
gmina. Zebrane odpady muszą zostać poddane recyklingowi w stopniu
określonym przepisami unijnymi.
- Co więc będzie musiał mieszkaniec?
- Obowiązkiem mieszkańca będzie złożenie deklaracji co do wysokości ponoszonej opłaty wynikającej
np. z liczby osób przebywających
w lokalu mieszkalnym czy nieruchomości. Poza tym jego zadaniem
będzie segregacja odpadów poprzez
umieszczenie ich w odpowiednich
pojemnikach bądź workach.
- Kiedy nowy system ma zacząć
działać?

Foto: Archiwum

reklama

Foto: Archiwum

Sześć stanowisk handlowych, 10 mechanicznych,
50 miejsc parkingowych, a przede wszystkim
pojazdy marki Renault i Dacia, oferuje klientom
nowo otwarty salon Pietrzak-Keller w Rybniku

/b/

/bw/

Odpadowa rewolucja

Do knurowskiego ratusza zjechali reprezentanci
kilkunastu okolicznych gmin

Uroczyste otwarcie salonu odbyło się w miniony piątek. Miało
atrakcyjną oprawę. Kilkuset zaproszonych gości – m.in. z Rybnika,
Knurowa, Żor, Czerwionki-Leszcz y n – mia ło okazję posłuchać
koncertu Urszuli, poznać założycieli spółki, Bogdana Pietrzaka i
Marcina Kellera, oraz prezentowaną przezeń ofertę francuskiej
motoryzacji.
W nowym salonie zatrudnienie
znalazło 20 osób. – Zespół ma się powiększać w miarę rozwoju – obiecują
właściciele firmy.

do unieszkodliwiania i odzysku
odpadów. Prezes
Ma k a rowcz na
słowach nie poprzestała – samor z ądowc y m iel i
okazję naocznie
przekonać się jak
funkcjonuje sor- Na zaproszenie spółki Komart
uczestnicy spotkania mieli okazję
townia.
Foto: Bogusław Wilk

W knurowskim ratuszu nad tytułowym dylematem
zastanawiali się samorządowcy z niemal 20 okolicznych gmin.
– Zorganizowanie dobrze funkcjonującego systemu będzie
trudnym przedsięwzięciem – zaznacza prezydent Knurowa
Adam Rams. – Wspólnie łatwiej byłoby się z tym zmierzyć...

Symbolicznego przecięcia wstęgi podczas otwarcia salonu dokonali
(od lewej): prezes RENAULT POLSKA – Grzegorz Zalewski oraz
właściciele salonu – Marcin Keller i Bogdan Pietrzak; z prawej
prowadzący imprezę Tomasz Kammel

- Nowa treść ustawy będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., natomiast sprawnie funkcjonujący system
musi być przygotowany w ciągu 18
miesięcy, czyli do 1 lipca 2013 r.
- To sporo czasu...
- To łudząca ocena zważywszy na
ogrom działań, które trzeba podjąć.
-?
- Wy mienię najważnie jsz e:
należy przygotować przetarg na
odbiór i zagospodarowanie odpadów, podjąć konieczne uchwały,
stworzyć bazę danych właścicieli
nieruchomości zobowiązanych do
ponoszenia opłaty, przeprowadzić
badania ilościowo-jakościowe odpadów wytwarzanych na terenie
miasta, a także ustalić stawkę za
odebrane od mieszkańców odpady
oraz przyjąć i zweryfikować składane deklaracje. Jak widać, nowa
rzeczywistość odpadowa będzie
wymagać ogromu pracy ze strony
samorządów.
- Jaki będzie tego skutek?
- Proponowane zmiany podwyższą poziom recyklingu niektórych
odpadów do wymaganego przez Unię
Europejską. Spełnienie wymogów
ustrzeże nas przed ponoszeniem kar.
Dla nas wszystkich ważne jest też to,
że nowy system sprawi, iż zmniejszy
się masa odpadów na składowiskach,
a poza tym – w co wierzę –zniknie
problem dzikich wysypisk.

