rozmaitości
Knurów

Dla kogo ta
poczekalnia?

Mówiąc o poczekalni, pani Helena jest poirytowana, zwłaszcza, kiedy
przypomni sobie niedawny incydent.

Przez trzy godziny pod czujnym okie
m Justyny Kosik i Agnieszki
Paci spora grupka dzieci uczyła
się tworzyć ozdoby świąteczne.
Wykonane podczas warsztatów
w Sztukaterii bombki, anio łki z
masy i zawieszki do okien dzieci zab
rały ze sobą do domów. Tam
stał y się przybraniem świątecznej
choinki.

xix FiNAł wielKiej oRKiesTRY ŚwiĄTeczNej pomocY

oj się będzie
działo!

Jaki jest „złoty środek”
na to, by poczekalnia nie
budziła kontrowersji?...

nA PrZECZEKAnIE DnIA

Każdy kij ma dwa końce – w tym
wypadku z jednej strony jest niezadowolenie pasażerów, z drugiej kwestia
bezdomnych, dla których poczekalnia
wydaje się atrakcyjnym miejscem do
spędzania czasu, zwłaszcza zimą. Nawet, jeśli jest nieczynna nocą, można
w niej przeczekać dzień.
- Problem z tą poczekalnią jest
taki, że jest ona użytkowana przez
bezdomnych – przyznaje Tadeusz
Hareńczyk z MZGLiA. – Stąd wykluczone, aby była ona otwarta przez
całą dobę. W sezonie zimowym poleciliśmy pracownikom znajdujących
się na Fochu zakładów fryzjerskiego
i zegarmistrzowskiego, aby nie zamykali poczekalni po zakończeniu pracy.
Ustaliliśmy, że poczekalnia będzie
zamykana przez osobę sprzątającą
ten obiekt po odjeździe ostatniego
autobusu, a rano otwierana o możliwie najwcześniejszej porze. Zaś szalet
jest nieczynny, bo osoba prowadząca
go stwierdziła, że to żaden interes i
zrezygnowała. Nie znalazł się inny
chętny do prowadzenia szaletu.
Pani Helena, właścicielka zakładu
fryzjerskiego na „Fochu” mówi, że nie
ma z poczekalnią łatwego życia. - Gdybyśmy o nią nie zadbali, byłoby tu tak
jak tej poczekalni w Szczygłowicach

nekrolog

Najserdeczniejsze podziękowania za wsparcie
w trudnych chwilach oraz liczny udział
w ceremonii pogrzebowej 20 grudnia 2010 roku

NASZEGO UKOCHANEGO MĘŻA, OJCA, BRATA
ś.p.
mgr. inż., harcmistrza
EUGENIUSZA CHLUBKA
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
Harcerzom Środowiska Knurów i Hufca Rybnik,
Delegacjom, Kierownictwu oraz byłym Współpracownikom
Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice”
i Firmy „CARBON”, delegacji Miejskiego Gimnazjum Nr 2
oraz wszystkim Znajomym
składają pogrążone w smutku:
żona HALINA z córkami ALEKSANDRĄ i ANNĄ oraz siostry
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KAŻdemU wolNo siedzieć

Otóż, jak opowiada, pewna pani czekająca na autobus, widząc fryzjerkę
zamykającą poczekalnię, zaatakowała
ją dość nieprzyjemnie. – Pytała, czy
my mamy te poczekalnie na własność.
To mnie trochę zdenerwowało, bo nikt
tak naprawdę nie wie, co my mamy z
tą poczekalnią. Każdy myśli o sobie.
Niech ludzie spojrzą czasem od tej
drugiej strony, niech spróbują zrozumieć. Wszyscy, którzy tam pracujemy,
mamy z tym krzyż pański. Otwieramy
o 9 rano, o 19 zamykamy. No i przecież
nie zamykamy tego dla siebie, tylko dla
innych. Ta poczekalnia powinna być
dla czekających, a nie jest. Nie wiem,
co by tu można poradzić. Dzwonimy
do straży miejskiej wiele razy, ale to
nie rozwiązuje sprawy. Przyjeżdżają,
zakładają rękawice, grzecznie wyprowadzą – i tyle.
Jednak na przystanku wolno
siedzieć każdemu, nie ma też limitu
czasu korzystania z ławki na poczekalni. – Bezdomni także mogą tam
siedzieć, byle w sposób kulturalny
– mówi Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Knurowie. – Samo siedzenie nie
daje żadnych podstaw prawnych do
interwencji. Gdyby ktoś na przykład
leżał albo w jakikolwiek sposób siał
zgorszenie, był w niepełnym ubraniu,
obrażał kogoś – to co innego. Albo
gdyby jakieś osoby piły tam alkohol,
wówczas jest to łamanie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości. Zdarza
nam się wyprowadzać stamtąd osoby, których stan wymaga pomocy.
Straż Miejska może tym osobom
zaproponować pobyt w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej, ale tylko
zaproponować, a nie nakazać. I to
pod warunkiem, że te osoby są trzeźwe. Z kolei nietrzeźwych SM może
przekazać policji.
- Monitorujemy ten teren na bieżąco, jeśli dzieje się coś niepokojącego,
interweniujemy. Ale każdy ma prawo
siedzieć...
Mirella Napolska

Sztafeta biegaczy, licytacja medalu
z 35. Maratonu w Waszyngtonie, rockowy
koncert w auli MG-3 i kwesta na ulicach
Knurowa - tak w telegraficznym skrócie
przedstawia się program XIX Finału WOŚP
Foto: arch. PL

Kwestia poczekalni autobusowej
przy przystanku „Szpitalna”, zwanym
popularnie „Fochem”, budzi emocje
każdej zimy. Latem poczekalnia jest
otwarta w godzinach, w których
czynne są znajdujące się obok zakłady
– fryzjer i zegarmistrz (czyli od godz.
9 do 19). Zimą, z racji aury, na prośbę
mieszkańców ma być ona dostępna
dłużej – od ranka do czasu odjazdu
ostatniego autobusu. Teoretycznie tak
powinno być, choć w praktyce nie zawsze się udaje. W ubiegłym tygodniu
do redakcji znowu płynęły sygnały od
osób oburzonych tym, że czekając na
autobus nie mogły skorzystać z poczekalni, bo ta była zamknięta.
- Stoję nieraz na przystanku
„Foch” i czekam na autobus po pół
godziny na mrozie – mówi oburzona
knurowianka. – A przecież jest tam
poczekalnia, tyle że kiedy chcę z niej
skorzystać, jest zamknięta. Czemu?
Przecież jest tam zamontowany
monitoring, więc nie powinno być
strachu o to, że ktoś ten przystanek
zdewastuje. Ludzie marzną, psioczą
i są bezsilni. W ubiegłym roku poczekalnia była zamykana przez straż
miejską późnym wieczorem, w tym
roku widzę, że jest czynna krócej. W
okresie świątecznym autobusy różnie
jeżdżą. Do tego na przystanku są
tylko dwie ławki, kiedyś było więcej.
No i toalety nieczynne. A jak człowiek
czeka z dzieckiem na autobus i dziecko chce siusiu, to co można zrobić?
– rozkłada ręce kobieta.
- Kilka razy widziałem tam matki z dziećmi czekające na autobus,
gdyby była otwarta poczekalnia,
schroniłyby się przed zimnem i wiatrem – mówi pan Zbigniew, który
regularnie wsiada do autobusów
właśnie na Fochu.
Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, jest zaskoczony
uwagami pasażerów. – Wzorem lat poprzednich, także i tej zimy poczekalnia
powinna być czynna do czasu odjazdu
ostatniego autobusu – mówi dyrektor.
– Jeśli tak nie jest, wydam w tej sprawie
odpowiednie polecenie.

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Tomasz Rak

- Stoję nieraz na przystanku „Foch” i czekam
na autobus po pół godziny na mrozie – mówi
oburzona knurowianka. – A przecież jest
tam poczekalnia, tyle że kiedy chcę z niej
skorzystać, jest zamknięta. Czemu?

– uważa kobieta. – Dawniej to nie
było zamykane, ale problem narastał.
No i zaczęło się zamykać poczekalnię na noc. Ale to i tak nie likwiduje
problemu. Co my tam od rana mamy!
Często, kiedy wchodzę do zakładu,
robi mi się niedobrze od tego smrodu.
Siedzą tu od rana, po denaturacie.
Latem to też jest problem, bo nauczyli
się tu siedzieć.

W Knurowie będzie kwestowało 60 wolontariuszy
Tradycyjnie, dzień przed finałem wyruszy sztafeta biegowa do
Warszawy. - Zapraszamy 8 stycznia
o godz. 9.00 na Merkury! - zachęca
pomysłodawca i biegacz Bogdan
Leśniowski. Jednocześnie uprzedza,
że to będzie głośny początek soboty,
za co przeprasza wszystkich... obudzonych.
W sumie kurs na Warszawę
obierze z Knurowa 12 osób. Biegacze zabiorą ze sobą przedmioty na
licytację: medal z 35. Maratonu w
Waszyngtonie i bluzę sztafetową,
które podpisał już Jerzy Owsiak.
9 stycznia sztafeta dołączy w
Warszawie do biegu pod hasłem
„Policz się z cukrzycą”.
W niedzielę, na ulicach Knurowa,
będzie kwestować 60 wolontariuszy.
„Uzbrojeni” w identyfikatory, puszki,
kalendarze i orkiestrowe serca będą
zbierać pieniądze na zakup sprzętu
dla dzieci z chorobami urologicznymi
i nefrologicznymi. Do akcji włączyli

się także dorośli z Klubu HDK.
Centrum Kultury i Hard Rock
przygotowały nie lada gratkę dla
miłośników mocnego uderzenia - rockowy maraton. Start o godz. 15.00,
a meta około 22.00.
XI X Finał WOŚP z wieńcz y
występ trash-metalowego zespołu
Horrorscope!

/pg/

Program koncertu
w auli Miejskiego
Gimnazjum nr 3:
Start - godz. 15.00
Forvard - 15.20 - 15.35
Pozytyw N - 15.50 - 16.10
Bez Biletu - 16.25 - 16.55
Starvin Marvin - 17.10 - 17.40
Cropla - 17.55 - 18.25
The Cumpels - 18.40 - 19.10
Whizper - 19.25 - 20.00
Światełko do nieba - 20.00
Horrorscope - 20.30 - 21.30
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Mierzy 54 cm, waży dokładnie
3290 g. To Nadia Trząsalska,
która jako pierwsza przyszła
na świat w Nowym Roku
w Knurowie

Foto: Tomasz Rak

Nadia pierwsza
w Nowym Roku

Foto: Tomasz Rak

Knurów

Knurów

Tutaj za gaz
już nie zapłacisz

- To nasze pierwsze dziecko - cieszą się rodzice - Aleksandra Hukałowicz i Kamil Trząsalski. Obydwoje brali
oczywiście pod uwagę, że urodzi im się syn. - Wówczas
dalibyśmy mu na imię Wiktor lub Dominik...
Nowa mieszkanka Knurowa przyszła na świat w
Szpitalu Miejskim. Jako pierwsze z gratulacjami - zaraz
po lekarzach i pielęgniarkach - pośpieszyły babcie. Dołączamy się i my oraz Apteka św. Barbary - od wielu lat
fundator wyprawki dla pierwszego dziecka, które rodzi się
w Nowym Roku w knurowskim Szpitalu Miejskim.
/bw/

Knurów

Kontenery
przebrały miarę
Nie tylko zima, ale i ilość odwiedzających
groby na cmentarzu przy ul. 1 Maja zaskoczyła
zarządcę nekropolii - Usługowy Zakład
Gospodarczy Elżbieta Marquardt z Knurowa.
Efekt? Góra śmieci i nieodśnieżony dojazd

grobów dojść, ani wejść na cmentarz
- skarży się pani Walczak.
Sprawdziliśmy. Rzeczywiście,
kontenery i worki już dawno nie
mieszczą śmieci, które poniewierają
się w pobliżu.
Od Adama Marquardta z Usługowego Zakładu Gospodarczego Elżbieta Marquardt usłyszeliśmy, że jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy był
przedwigiliny natłok odwiedzających
cmentarz.
- Uzbierało się sporo śmieci.
Niestety, Komart nie dał rady do nich
dojechać, ponieważ droga nie była
odśnieżona - tłumaczy i zapewnia, że
po śmieciach nie będzie śladu.
/pg/

Jeszcze tylko do końca stycznia będzie można płacić
za gaz w knurowskim oddziale Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa. Od lutego wpłaty będzie
przyjmować dział obsługi klienta, który znajduje się
w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 101
Zmiany to wynik decyzji podjętej przez dyrekcję PGNiG w Zabrzu.
- W naszej firmie przeprowadzamy
obecnie reorganizację, a Knurów
jest jedną z mniejszych placówek
na Śląsku i ze względu na problemy z uzyskaniem dodatniej marży
jesteśmy zmuszeni przenieść dział
obsługi klienta – wyjaśnia w rozmowie z PL dyrektor PGNiG w Zabrzu
Mariusz Niestrój.
W związku z wprowadzeniem
nowych zasad, z jakimi będą musieli poradzić sobie knurowianie,
zostaną przygotowane przez spółkę
stosowne informacje dla klientów,

w których to zostaną zamieszczone
wszystkie szczegóły mające na celu
poinformowanie ich o nadchodzących
zmianach.
- Gliwice nie będą jedynym miejscem, gdzie będzie można dokonywać
opłat za gaz. Można to zrobić także w
każdym biurze obsługi klienta, m.in.
również w Zabrzu czy na przykład w
Żorach – dodaje Mariusz Niestrój.
Wszelkie informacje w związku
z zachodzącą od przyszłego miesiąca zmianą zostaną już wkrótce udostępnione na stronie internetowej
spółki www.gaz.zabrze.pl.
Dawid Ciepliński

informacja

foto: Tomasz Rak

Uwagę na problem zwróciła pani
Walczak z Knurowa. Niedaleko kontenerów na śmieci znajduje się grób
bliskiej jej osoby. Cierpliwość knurowianki się skończyła, kiedy kontenery przebrały miarę, a śmieci zaczęły
lądować w pobliżu nagrobków.
- Dwa tygodnie czekałam, aż ktoś
to uprzątnie - mówi poirytowana. W
międzyczasie przeszła prawdziwą
„ścieżkę zdrowia”, próbując ustalić
odpowiedzialnych za wywóz śmieci. - Komunalka nie ma z tym nic
wspólnego, firma Marquardt wysłała
karteczkę do Komartu i na tym się
skończyło. Kto odpowiada za ten
bałagan, który jest na cmentarzu od
2 tygodni? Nie wiadomo.
Myślałam jeszcze, że w Wigilię
wywiozą i nic. Teraz nie idzie do

Niestety, przy ul. Niepodległości zapłacimy
za gaz jeszcze tylko w styczniu...

informacja własna wydawcy

Urodziny
w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin
dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić 32 332 63 81 lub napisać
e-mail: info@kinoscenakultura.pl.
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Podobno co trzecia choinka w naszych domach
to naturalne drzewko. Na pewno zdecydowana
większość z nich trafi wkrótce do śmietnika.
Jest jednak ciekawsza możliwość...

Szczygłowice

Akcja „Śmieci do śmietnika, choinki do lasu”

Gminna część terenu garaży przy ul. Parkowej
jest odśnieżana przez gminę, prywatna – przez
pospolite ruszenie użytkowników

Do garażu przez zaspy

Ikea zbiera
(na) drzewka
przy Ekodomku) oraz Poli Trade
Polska przy ul. Kołodzieja 2 w
Katowicach.
Podczas poprzednich dwóch tur
akcji zebrano ponad 600 drzewek.
Więcej o akcji na stronie www.
choinkidolasu.pl.
/bw/

Żywa choinka cieszy oczy kilka
tygodni, potem zwykle trafia na
śmietnik bądź do pieca...

które latem ułatwiają ruch pojazdów
do drogi głównej, po drugich opadach
też odkopaliśmy śnieg, no, ale po tym,
jak koparka zasypała dwie boczne
drogi, no to co mamy zrobić?

Musi być 100 procent

Czytelnik gotów byłby opłacać w
podatku koszt odśnieżania, lecz, jak
pisze, prośby w tej sprawie kierowane
do MZGLiA nie znalazły odzewu.
- Przejazd przez środek terenu
garaży jest odśnieżany i można nim
dojechać także do garaży murowanych
– mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji. – Owszem, śnieg
jest przenoszony na boczną, polną
drogę, bo oczywistą rzeczą jest, że przy
odśnieżaniu usuwany śnieg musi się
gdzieś podziać. Kwestie podatkowe nie
leżą w gestii MZGLiA. Jednak jestem
pewien, że jeśli użytkownicy garaży
– ale wszyscy! – zwróciliby się w tej
sprawie do prezydenta miasta, nie
byłoby żadnego problemu z tym, aby
gmina zajęła się odśnieżaniem całego

terenu garażowego przy Parkowej. Tyle
że na podpisanie stosownych umów
musiałoby się na to zgodzić 100 procent
użytkowników garaży na prywatnym
terenie.
Zanim wystąpi się z wnioskiem do
gminy, warto byłoby zebrać podpisy
od wszystkich użytkowników garaży
na prywatnej części terenu przy Parkowej. Mieczysław Kobylec widzi też
inną możliwość rozwiązania: – Nie
ma żadnego problemu w tym, aby
właściciele zorganizowali między sobą
zrzutkę i zamówili odśnieżanie – radzi
dyrektor.
MiNa

tekst sponsorowany

Foto: Lotus Head/commons.wikimedia.org

W nied zielę r usz yła t rzecia
edycja akcji pod hasłem „Śmieci
do śmietnika, choinki do lasu”.
Organizujący ją Ikea i firma Poli
Trade Polska namawiają do bezpłatnego zwrotu poświątecznych
choinek do katowickiego salonu
Ikea. Drzewka będą poddane utylizacji i przetworzone na biomasę.
Ten surowiec zostanie sprzedany,
a za uzyskany dochód organizatorzy kupią sadzonki drzew.
Ich posadzeniem zajmą się
dzieci i młodzież ze śląskich szkół 22 kwietnia,
podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Kampania pot r w a d o 6 l u t e go.
Drzewka przyjmuje Ikea (oznaczony pu n k t

W „Sygnałach Czytelników” z
poprzedniego numeru PL pan Kazimierz ze Szczygłowic chwalił Straż
Miejską za to, że dzięki jej interwencji
droga dojazdowa do garaży przy ul.
Parkowej doczekała się odśnieżenia.
Tymczasem do redakcji dotarł kolejny
głos Czytelnika poruszającego problem
stanu dróg dojazdowych do garaży
przy Parkowej. Część garaży stoi na
gruncie będącym własnością gminy – i
droga na tym terenie jest przez gminę
odśnieżana. Pozostałe garaże stojące na
gruncie prywatnym, nie są objęte tym
odśnieżaniem. Mało tego – jak twierdzi
pan K., właściciel jednego z garaży z
terenów prywatnych – gminne odśnieżanie utrudnia dojazd jemu i innym
kierowcom zostawiającym pojazdy na
prywatnym gruncie.
- Tak wygląda ta droga, która jest
co roku zasypywana śniegiem z garaży
gminnych – pisze mieszkaniec Szczygłowic (zdjęcie nadesłane przez Czytelnika – powyżej). – A my, właściciele
prywatnych, po pierwszych opadach
odśnieżyliśmy dojazd do trzech dróg,

Zielone coś za coś

600 zebranych podczas dwóch poprzednich akcji drzewek to liczba pokaźna.
Jednak nie rzucająca na kolana, jeśli zestawić ją z dziesiątkami (setkami?)
tysięcy żywych choinek w śląskich domach. Ale trudno się dziwić - mało kto ma
w sobie dość samozaparcia, by targać kilkanaście bądź kilkadziesiąt kilometrów
nieporęczne, uschnięte i gubiące igły pozostałości po niedawnej pięknej i skrzącej się światłami i ozdobami choince. Na pewno łatwiej, a zapewne i taniej - jeśli
uwzględnić np. cenę paliwa - byłoby samemu kupić jakąś zieloną sadzonkę (a
może dwie...). I własnoręcznie posadzić w ogródku. Kłopot żaden, przyjemność
spora, a pożytek na lata...
ogłoszenie

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.01.2011 r. w godz. od 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Słoniny
• Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 - ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 - Al. Lipowa
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aktualności
Knurów. Budżetowa jednomyślność Rady Miasta

Foto: Tomasz Rak

Sto milionów na rok
Przy tworzeniu budżetu miasta na 2011 rok rajcowskich emocji,
uwag i wniosków nie brakowało. Osiągnięty kompromis sprawił, że
w głosowaniu kontrowersji już nie było. Plan finansowy dla Knurowa
został przyjęty jednogłośnie
Foto: Tomasz Rak

Wedle założeń budżetowych do
wydania w 2011 roku miasto będzie
mieć 104,2 mln zł. Z dochodów ma
pochodzić ponad 94,4 mln zł, resztę
uzupełni głównie nadwyżka z lat
ubiegłych.

Wśród wydatków

największe kwoty (podane w
zaokrągleniu) zostaną wydatkowane
na: oświatę i wychowanie - 38,5 mln
zł, transport i łączność - 10,7 mln zł,
gospodarkę mieszkaniową - 3,9 mln
zł, administrację publiczną - 12,3
mln zł, bezpieczeństwo publiczne i
ochronę przeciwpożarową - 1,6 mln
zł, pomoc społeczną - 5,5 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7,9 mln zł, kulturę fizyczną
i sport - 8,4 mln zł, kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego - 2,4 mln zł
[bardziej szczegółowe zestawienie w
następnym wydaniu PL].
Radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Knurów na
lata 2011-2014. Wynika z niej, że
budżet miasta będzie kształtować
się na poziomie zbliżonym do 100
mln zł (z wahnięciami poniżej lub
powyżej tej kwoty). To oczywiście
założenia, rzeczywistość może być
inna. W prognozie ujęto wykaz wieloletnich przedsięwzięć. Znalazły
się w nim m.in.: termomodernizacja
hali sportowej i pływalni MOSiR-u
w Szczygłowicach (koszt 5,2 mln zł
- w latach 2011-2012), przebudowa
targowiska (koszt prawie 7 mln zł)
i ul. Szarych Szeregów (1,4 mln zł),
wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w gimnazjalnej „Trójce”
(1,2 mln zł), rozbudowa monitoringu
miejskiego (270 tys. zł)
Mocą uchwały zatwierdzono
roczny harmonogram pracy RM i
komisji stałych.

Rada upoważniła

prezydenta miasta do zaciągania
zobowiązań wekslowych dla zabezpieczenia umów dotacji, pożyczek
oraz kredytów do kwoty wynikającej z zaciąganych zobowiązań.
Brak takiego stałego pozwolenia
skutkował do tej pory koniecznością
występowania do Rady Miasta o
podjęcie odrębnej uchwały każdorazowo przed podpisaniem zobowiązania. Taka procedura wydłużała
czas realizacji zadania.
Przeka zano też dy rek torom
jednostek budżetowych i zakładu
budżetowego uprawnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań
na okres przekraczający rok budżetowy jednorazowo do wysokości
miliona złotych. To upoważnienie
umożliwi dyrektorom samodzielne
podejmowanie decyzji dotyczących
zachowania ciągłości działania zarządzanymi przezeń jednostkami.
Dodatkowych 8 tys. zł z części
oświatowej subwencji ogólnej trafi
do szkolnej „Dwójki”. Radni zgodzili
się na dofinansowanie wydatków

Kolejki ciężarówek przed
wjazdem na kopalnianą
wagę to codzienny widok...

Knurów

Po węgiel
najlepiej poza
sezonem

- Idę z wagi, bo czekam od początku grudnia
na węgiel za talony. Teraz mam wnuka w domu,
grzać trzeba, a nie ma czym - martwi się pan
Józef. Rzecznik KWSA Zbigniew Madej zwraca
uwagę, że w środku sezonu grzewczego nie
da się wszystkich zadowolić

Nagroda za promocję
W czasie sesji wystąpił Józef Kapłanek - prezes Orzesko-Knurowskiego Banku
Spółdzielczego. Zaprezentował zebranym statuetkę Srebrnego Promotora Orłów
Sukcesu, przyznaną bankowi przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą EMS. OK
Bank został laureatem 33. edycji konkursu. Do tej pory uhonorowano 175 firm.
- Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji,
tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra
współpraca z władzami samorządowymi - wyjaśniał prezes Kapłanek. - Kapituła
konkursu uznała wyniki banku za imponujące. Wpływ na ich osiąganie ma nie tylko
tradycja (106 lat istnienia) i zaufanie klientów, ale i oferowane atrakcyjne produkty.
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy aktywnie wspiera też agrobiznes, ma profesjonalną kadrę, estetyczne placówki i godziny otwarcia dostosowane do potrzeb
lokalnego środowiska.
Podczas ubiegania się o nagrodę rekomendacji bankowi udzielił prezydent Knurowa
Adam Rams. Jako osobie rekomendującej przyznano mu tytuł i honorową nagrodę
Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu. Na zdjęciu w imieniu kapituły konkursowej
prezes Kapłanek przekazuje wyróżnienie prezydentowi Ramsowi.
/bw/

związanych z przeprowadzeniem
remontów bieżących w szkole.

W interpelacjach

zwracano m.in. uwagę na stan
odśnieżania miasta (jest co poprawiać), świąteczne iluminacje (dalekie
od oczekiwań), niedobór mieszkań i
miejsc parkingowych, monitoring
(wniosek o dalszą rozbudowę), nieświecące lampy uliczne (al. Lipowa i
ul. Ułanów) i były budynek rozdzielni ciepła przy ul. Witosa (pytanie o
status prawny i możliwości zaadaptowania na cele kulturalne).
Następna robocza sesja Rady
Miasta została zaplanowana na 16
lutego.
/b/

Treść wszystkich uchwał dostępna
jest na stronie BIP Urzędu Miasta (www.
knurow.bip.info.pl)
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To już niemal tradycja, że wraz
z nadejściem zimy nie brakuje niezadowolonych polityką handlową
działu zbytu KWK „Knurów-Szczygłowice”.
W przerwie świątecznej redakcję odwiedził pan Józef (zastrzegł
nazwisko), który zwrócił uwagę na
niesprawiedliwe - jego zdaniem zasady sprzedaży węgla prywatnym
handlarzom.
- Od czwartku (23 grudnia przyp. red.) nie sypią węgla. Robiłem
przez tyle lat na „Szczygłowicach”,
więc wiem, jak to wygląda, że wprowadzono sprzedaż awizowaną... Takich jak ja, oczekujących, jest więcej.
Dałem dwa talony, a węgla nie ma.
Pani z okienka powiedziała, że od
12.00 będą sypać, ale inny oczekujący powiedział, że słyszy to codziennie
i nic - skarży się 68-latek. - A cóż
ci wozacy mają zrobić? Kopalnia
powinna więcej sypać!
Rzecznik Kompanii Węglowej

Zbigniew Madej ma na takie okazje
zawsze jedną odpowiedź: - Mamy
swoje zobowiązania wobec firm,
które podpisały z nami umowy całoroczne i zaopatrują w węgiel cały
kraj. Połowa węgla grubego trafia do
nich, a połowa na deputaty węglowe.
Tylko, że te można zrealizować także
wcześniej i po cenach niższych niż
teraz. Sęk w tym, że handlarze chcą
w sezonie zarobić, a węgla grubego
nie ma na tyle, by wystarczyło dla
każdego.
Rzecznik zwraca uwagę, że problem wraca jak bumerang zawsze w
okolicach sezonu grzewczego.
Ostatnio problem przewoźników
opisywaliśmy w połowie sierpnia
2010 roku. Wówczas poszli na wojnę
z odbiorcami awizowanymi i zablokowali wjazd na kopalnianą wagę.
Kompania nie ugięła się jednak pod
dyktatem protestujących.

/pg/, foto:
Tomasz Rak

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, że od stycznia 2011 roku uległa likwidacji
kasa MZGLiA. Wszelkie opłaty czynszowe proszę realizować
w sprawdzonych punktach poboru opłat.
Dyrektor MZGLiA
mgr inż. Mieczysław Kobylec.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 1.01.2011 r.
do 21.01.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.



tekst sponsorowany

Już w ostatniej dekadzie minionego wieku uznano,
że selektywna zbiórka odpadów komunalnych to nie
tylko obowiązek, lecz nakaz czasów. Wypełnienie
tego nakazu pozwoli znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce naturalne i tym samym zwiększyć
skuteczność działań na rzecz ochrony środowiska.
Aby sprostać wymogom zawartym w obowiązujących
nas aktach prawnych, dostosowanych do prawodawstwa Unii Europejskiej, należy segregować coraz
więcej odpadów, a przede wszystkim rozdzielić odpady biodegradowalne od pozostałych powstających
w gospodarstwach domowych. Warunki do realizacji
tego zadania stworzyło uruchomienie sortowni na
terenie składowiska odpadów w Knurowie, co daje
nam możliwość przekazania czystego środowiska
przyszłym pokoleniom. Dlatego też, by sprostać
nowym wytycznym Polityki Ekologicznej Państwa
z początkiem nowego 2011 roku zachodzi konieczność wprowadzenia nowego sposobu postępowania z
odpadami komunalnymi z podziałem na „mokre” i „suche”. Ten pilotażowy system zostanie wprowadzony
w zabudowie wielorodzinnej w pierwszej kolejności w
dzielnicy Szczygłowice. Zdobyte wspólnie doświadczenia z akcji pozwolą na wprowadzenie systemu,
który z czasem obejmie teren całego miasta.

NA czYm polegA NowY sYsTem
segRegAcji odpAdów?

Podział odpadów na „suche-mokre” jest najprostszym systemem segregacji. Nie wymaga
dużego wysiłku. Wystarczy zaopatrzyć się tylko w
dwa worki lub pojemniki na odpady. Do jednego
wrzucać odpady „suche”, a do drugiego „mokre”.
Worki z tak wyselekcjonowanymi frakcjami tj. mokrą
i suchą należy wrzucać do kontenerów usytuowanych

SUCHE
- plastikowe butelki po napojach
(butelki PET – ZGNIECIONE!)
- opakowania po chemii gospodarczej
(po środkach czystości itp.)
- opakowania po produktach spożywczych
(kubeczki po jogurtach, serkach,
margarynach itp.)
- opakowania po kosmetykach
(po dezodorantach, szamponach itp.)
- kartony i torebki po mleku, sokach
i napojach

w osiedlowych śmietnikach oznaczonych jako
„mokre” i „suche”.

co sTANie się
z zebRANYmi
odpAdAmi?

Odpady zebrane w
systemie „suche-mokre”
będą odbierane oddzielnym transportem.
Odpady suche zostaną dostarczone na
linię sortowania odpadów, gdzie po ich rozsor towaniu na różne
frakcje zostaną przekazane dalszym odbiorcom do ich ponow- Prezes PPHU KOMART Katarzyna Makarowicz
nego wykorzystania.
Szczegółowy opis podziału odpadów na „mokre” i
Odpady mokre trafią do instalacji, w której odbę„suche” znajdą Państwo także na plakatach i ulotkach,
dzie się ich proces fermentacji (kompostowania).
które wraz z workami (na odpady mokre) zostaną dostarczone Mieszkańcom osiedla Szczygłowice.

zAsAdNicze cele wdRoŻeNiA Nowego
sposobU posTępowANiA z odpAdAmi
KomUNAlNYmi To:

1. Zwiększenie odzysku wartościowych surowców
wtórnych.
2. Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na
składowisku, a przede wszystkim odpadów biodegradowalnych.
3. Utrzymanie opłat „za śmieci” na możliwie najmniejszym poziome.

Z apelem o zrozumienie i współpracę w realizacji tego systemu zwracam się do Państwa licząc na
przychylność oraz zaangażowanie w projekt, bez
którego nasz wspólny cel będzie niemożliwy do
osiągnięcia. Przy minimum wysiłku dziś zyskamy
maksimum efektu w przyszłości.
Z poważaniem
Prezes P.P.H.U. KOMART sp. z o.o.
Katarzyna Makarowicz

MOKRE
- odpady kuchenne
- pozostałości potraw i produktów
spożywczych
- resztki warzyw i owoców, obierki
- kurz z odkurzaczy
- odpady roślinne (np. kwiaty)

Zakład Sortowania Odpadów przy ul. Szybowej
Hala z urządzeniami sortującymi zajmuje 40 arów

- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki
higieniczne
- popiół z pieców i kominków

- woreczki foliowe, reklamówki
- opakowania papierowe suche, makulatura
- folie, doniczki, zabawki itp.
- styropian opakowaniowy
- opakowania metalowe i aluminiowe
(puszki po konserwach, puszki
po napojach itp.)
- zakrętki od słoików, garnki

www.komart.pl

- zużyte środki higieniczne np.: pampersy
- inne „suche” odpady z gospodarstwa
domowego
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Odzyskane surowce trafiają do wyspecjalizowanych
firm zajmujących się recyklingiem
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Gimnazjaliści „Dwójki” od
kilku lat pomagają podopieczny m D omu Dz ie ck a n r 3 w
Gliwicach. W tym roku też nie
zapomnieli o sierotach i dzieciach odtrąconych. Pospołu z
rodzicami zorganizowali zbiórkę darów, tym razem głównie
kosmetyków. Prezenty zostały przekazane wychowankom
gliwickiej placówki tuż przed
świętami. - Bardzo dziękujemy
wszystkim Mikołajom za pomoc.
Uśmiech i radość obdarowanych
dzieci sprawiły, że na nowo odkryliśmy prawdziwy sens świąt
- prz yz nają gim nazjaliści ze
szkolnego samorządu.

Foto: Aleksandra Piekara

Nastoletni mikołaje

Argentyńsko-portugalsko-polski zespół spodobał się
knurowskiej publiczności

KNURów. ARgeNTYńsKie RYTmY w KiNie

guantanamera
na bis

Oprac. b

Foto: Tomasz Rak

wiktoria walkowiak z Knurowa
ur. 20.12.2010 r., 3070 g, 50 cm

sebastian wierczyński z czerwionki
ur. 20.12.2010 r., 2915 g, 50 cm

Amelia Kowalska z Knurowa

ur. 21.12.2010 r., 3325 g, 55 cm

Nostalgiczny i melancholijny, ale także
energetyczny i bardzo emocjonalny - tak
najkrócej można określić koncert Ariela
Ramireza w Kinie Scenie Kulturze
Ramirez to argentyński muzyk,
którego stryjecznym dziadkiem był
słynny kompozytor i wirtuoz o tym
samym nazwisku, twórca znanej na
całym świecie „Mszy Kreolskiej”.
Grającemu na bandeonie Arielowi
Ramirezowi towarzyszył portugalski
wokalista Joao Teixeira de Sousa,
pianista Dariusz Samerdak i grająca
na gitarze Dominika Białostocka.
Twórca przywitał się z publicznością utworem „Alfonsina i morze”.
Argentyńskie rytmy uzupełniły
współczesne kompozycje artysty (m.
in. „Szary Wrocław”), a kulminacją

była „La Cumparsita”, bodajże najsłynniejsze tango argentyńskie.
Występ tak się spodobał publice,
że wymusiła na muzykach kilkakrotne bisowanie. Zabrzmiała więc
- odśpiewana z widownią - „Guantanamera”, a w finale „Libertango”
Astora Piazzolli. To jednak nie był
koniec atrakcji tego wieczora. Po występie Ramireza wyświetlono film
znakomitego hiszpańskiego reżysera
Carlosa Saury „Fados”.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

informacja własna wydawcy

jakub wąsik z gliwic

ur. 21.12.2010 r., 4225 g, 58 cm

martyna hanke z zabrza

ur. 27.12.2010 r., 3520 g, 56 cm

igor jabłoński z czerwionki

ur. 29.12.2010 r., 2990 g, 53 cm

oliwia Tworzydło z Knurowa

ur. 24.12.2010 r., 2230 g, 47 cm

maja babik z leszczyn

ur. 28.12.2010 r., 3280 g, 54 cm

maja Kopel z gliwic

ur. 29.12.2010 r., 3850 g, 56 cm
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syn państwa jędras z pilchowic
ur. 26.12.2010 r., 2930 g, 50 cm

marcin ciszkowski z Knurowa

ur. 28.12.2010 r., 2980 g, 52 cm

reklama

michał diebel z leszczyn

ur. 30.12.2010 r., 3350 g, 53 cm
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Nadal świątecznie

reklama

Bezpłatne Porady Prawne
w Biurze Poselskim
Posła Jana Kaźmierczaka

Spotkania, kolędy, życzenia i serdeczności - tego w świątecznonoworocznym okresie nie brakuje...

Filia w Knurowie
ul. Szpitalna 8 pok. 424 (IV p.)

Jasełka w „Szóstce”

od godziny 16.00-18.00.

Trzecioklasiści Miejskiej Szkoły
Podstawowej zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom jasełka.
Występy urozmaicił świątecznymi utworami i kolędami szkolny
zespół muzyczny. Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem
Marianny Zaremby, Doroty Śliwy
i Elżbiety Płonki. Na koniec dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak
i jego zastępca Barbara Goraj złożyli uczniom świąteczne życzenia.

Porady udzielane są w każdy czwartek
Zainteresowanych mieszkańców Knurowa
i okolic prosimy o wcześniejszą rejestrację:
- telefoniczną pod numerem: 503-187-478
Serdecznie zapraszamy !!!

Kolędy w DDPS

Nic tak nie podnosi na duchu jak
wspólne kolędowanie. Doznali tego
wszyscy pensjonariusze Dziennego
Domu Pomocy Społecznej wraz z
zaproszonymi gośćmi. Zebranym
błogosławieństwa udzielił ks. Jan
Buchta, proboszcz parafii Matki
Bożej Częstochowskiej. Wśród dzielących się życzeniami i opłatkiem
nie zabrakło przedstawicieli miasta
z prezydentem Adamem Ramsem
i radnymi. Wyjątkowość spotkania
podkreślił wspólny posiłek. Na menu
złożyły się wyłącznie tradycyjne
świąteczne potrawy.

Wigilia z PCK

Wigilia dla podopiecznych PCK
odbyła się w restauracji „Protos”.
Przybyłych przywitał prezes PCK
Klemens Bąk. Ks. Leonard Knapik
opowiedział o symbolice świąt i
poprowadził modlitwę, po której
nastąpiło dzielenie się opłatkiem
i wspólna wieczerza. Wśród gości
znaleźli się przewodniczący Rady
Miasta Jan Trzęsiok i dyrektor
knurowskiego MOPS-u Małgorzata
Cisek-Sopel. Na koniec spotkania
podopieczni PCK otrzymali świąteczne paczki.
Marek Węgorzewski,
Tomasz Rak

Knurów. Przebierańcy na lodzie

W Sylwestra na łyżwach
Ślizgali się książęta, królewny, biedronki,
diabełki, a nawet św. Mikołaj - balem
przebierańców żegnano 2010 rok
na lodowisku przy Orliku
Na Orlikowej tafli zjawiło się
kilkadziesiąt osób. Niektórzy przybyli z rodzinami. Były więc królew-



skie rody, postaci z bajek, wpadł też
św. Mikołaj, by nabrać kondycji do
dalszych wędrówek z prezentami.

Przebierańcom MOSiR sprawił
miłą niespodziankę fundując jazdę za
darmo. Nie obyło się bez gier i zabaw.
Imprezę poprowadzili - przebrani za
krejzolki - Zbigniew Rabczewski i
Wojciech Wasilewski.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
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w oczekiwaniu
na nowy ro(c)k

rozmaitości

Dawniej knurowską sceną muzyczną rządziły: Apogeum, Amalgamat,
Salkat... Chłopaki ze Starvin’ Marvin to już nowe pokolenie, które z pełną
premedytacją korzysta z dobrodziejstw internetu, by trafić do szerszego
grona odbiorców
Grają razem od jesieni 2009
roku, w pierwszym kwartale tego
roku ukaże się ich debiutancka płyta.
W planach mają koncerty promujące
krążek, a jeszcze w tym miesiącu
będzie można ich usłyszeć w klubie
Kultowa w Katowicach.
Ten rockowy zespół powstał po
zakończeniu działalności ich poprzednika – I’m Hungry. Po odejściu
basisty Michała Wilczka i wokalistki
Alicji Bat, szkielet zespołu tworzyli
perkusista Paweł Tkocz, klawiszowiec Dawid Szymała i gitarzysta
Kuba Skorupa. Następnie do grupy
dołączyli basista Tomek Macha, a
damski głos został zastąpiony wokalem Jacka Wojdalskiego.

Po wszystkich zawirowaniach
związanych ze składem przyszedł
czas na nagrywanie materiału, czego
owocem ma być płyta, która wyjdzie
na wiosnę. - Materiał już jest nagrany
i czeka tylko na ukazanie się. Płyta
z 5 numerami będzie dostępna do
ściągnięcia w internecie i do kupienia
w sklepach – mówi o najbliższych
planach zespołu Kuba Skorupa.
Knurowska formacja wiąże nadzieję w związku z wydaniem swojej pierwszej płyty. - Traktujemy to, co nagraliśmy jako materiał promocyjny naszej
grupy i kolejny etap tego, co robimy.
Wierzymy, że płyta spodoba się tym,
którzy będą mieli możliwość jej posłuchania i umożliwi nam to w przyszłości
zagranie kilku
dobrych koncertów – dodaje Kuba.
- Ponadto
mamy w planach nagr ywanie teledysku do jednego z utworów.
Jest już gotowy scenariusz.
Teledysk, który ma być kręcony w Knurowie i okolicach, ukaże
się ra z e m z
premierą naszego pierwszego krążka
– dodaje Jacek
Wojdalski.
Zespół
ma już za
sobą znaczący
sukces. Wystąpił w maju
zeszłego roku

na Browar Rock Festival, nad którym
patronat objęły portale internetowe
Interia.pl i Muzzo.pl. Z 200 zespołów
z całej Polski jury, w składzie którego
zasiadali m. in. Wojciech Kuderski z
Myslovitz oraz Grzegorz Zembrowski
z Radiowej Trójki, wyłoniło 18 najciekawszych grup, wśród których znalazła
się formacja Starvin’ Marvin. Następnie za pomocą sms-ów knurowianie
dostali się do finałowej dziesiątki.
Zespół nie spoczywa na laurach i
już pracuje nad materiałem na kolejny
album, a także utworami, które zaprezentuje na koncertach.
Starvin’ Marvin, podobnie jak
inne knurowskie grupy, należy do
stowarzyszenia Hard Rock, działającego przy miejskim Centrum
Kultury. - Jest to dla nas bardzo duże
ułatwienie, tak samo jak i dla innych
zespołów. Podziękowania należą się
tu przede wszystkim dla Krzysztofa
Skowrońskiego, który tym wszystkim
zarządza i umożliwia nam korzystnie
z sali prób – mówi Paweł Tkocz.
- Istnienie takiego stowarzyszenia
jest swego rodzaju ewenementem tutaj
w okolicy i przykładem dla innych
miast. Wielu moich znajomych z Gliwic nie ma możliwości korzystania z
takiego miejsca jak Hard Rock i pod
tym względem jest to dla nas duże
udogodnienie – zachwala Kuba.
O wszystkich aktualnych wiadomościach na temat koncertów i
nowych utworów można dowiedzieć
się wchodząc adres grupy na portalu
Myspace www.myspace.com/mymarvin oraz na facebooku.
Najbliższa okazja, by posłuchać
Starvin’ Marvin na żywo, to koncert
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w auli MG-3. Chłopaki zagrają
o godz. 17.10.
Dawid Ciepliński
Foto: Karolina Pawelczyk

reklama
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rozmaitości
Knurów

5.11.2011 r.
Środa

7-9.01.2011 r.
Piątek - Niedziela

Och życie
- godz. 18.00

Harry Potter i insygnia śmierci
cz. 1
- godz. 16.00, 18.45

Mr Nobody
- godz. 20.00

6.01.2011 r.
Czwartek
Harry Potter i insygnia śmierci
cz. 1
- godz. 16.00
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00

10-12.01.2011 r.
Poniedziałek - Środa
Och życie
- godz. 17.30
Mr Nobody
- godz. 19.30

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Wielki Mały Książę
W przedświąteczny wieczór
zebranych w Kinie Scenie Kulturze
w niezwykłą podróż śladami
Małego Księcia zabrali podopieczni
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Przedstawienie na podstawie książki Antoine’a de
Saint-Exupéry’ego przygotowało działające przy stowarzyszeniu koło teatralne. W
tytułową rolę wcielił się Paweł
Porucznik. Aktorzy zagrali
znakomicie. Publiczność doceniła to gromkimi brawami.
Wśród oklaskujących byli
przedstawiciele miasta i powiatu: prezydent Adam Rams
oraz radni Ewa Jurczyga, Dawid Rams i Tomasz Rzepa.

Oprócz braw aktorzy dostali książkowe upominki.
Wręczyli je prezydent Rams
i kierująca stowarzyszeniem
Urszula Krawczyk.
- Przedstawienie było zadaniem publicznym zleconym
przez Gminę Knurów w ramach programu „Terapia i
Teatr”. Zostało ono sfinansowane ze środków Gminy Knurów, pani Bronisławy Hary

ROZRYWKA nr 1/2011

Aktorzy
z wyczuciem
wcielili się
w role...

oraz środków Stowarzyszenia
- wyjawiła organizacyjne
kuluary Urszula Krawczyk.
Przygotowania tr wał y od
kwietnia. Czuwały nad nimi
Aleksandra Żydek i Elżbieta
Kroczek, które opracowały

scenariusz i scenografię oraz
wyreżyserowały przedstawienie.
– Teatr jest bardzo rozwijającą formą - tłumaczy sens
tego typu inicjatyw Urszula
Krawczyk. - Podopieczni w
ramach koła teatralnego mają
zajęcia z logopedii, ruchu scenicznego i pantomimy.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Wystąpili:

Paweł Porucznik, Maksymilian Kaletka, Józef Kostowski, Iwona Borcz, Adam
Krawczyk, Wiktoria Reda,
Wiktoria Wieteska, Dawid
Gabryszewski, Anna Szala i
Adam Siwak.
informacja

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 50/2010

1

10

brzmiało: „Śnieżka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Sebast ian Beśk a.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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rozmaitości
To już dziesiąty „Konwój Muszkieterów” – i dziewiąty
w Knurowie. Tym razem, jak i poprzednio, ta akcja
charytatywna wsparła Zespół Szkół Specjalnych

Przyszowice. Koncert i jasełka

Ku radości
i na chwałę

Knurów. 3 tys. zł dla Zespołu Szkół Specjalnych

Muszkieterowie
spieszą z pomocą
Coroczna akcja charytatywna
Fundacji Muszkieterów prowad zona jest tam, gd zie d ziałają
Mu sz k iet e row ie – wła ściciele
sklepów Intermarché i Bricomarché. Od 2001 roku przed Świętami
Boż ego Na ro d z e n ia Fu nd a cja
Muszkieterów przekazuje dar y
najbardziej potrzebującym w całej Polsce. Placówki, którym jest
udzielane wsparcie, są typowane
przez właścicieli poszczególnych
sklepów, którzy znając lokalną
społeczność, starają się, by pomoc
trafiła tam, gdzie jest rzeczywiście
potrzebna.
Zazwyczaj było to wsparcie w
postaci pełnowartościowej żywności i środków chemii gospodarczej.
Tym razem, podobnie jak poprzednio, zamiast konkretnych darów
każda z 222 wytypowanych przez
właścicieli sklepów placówek pomagających dzieciom otrzymuje
kwotę 3.000 zł. Dzięki temu placówki same decydują, na co przeznaczą otrzymane fundusze.
W Knurowie wśród placówek,
do których dotychczas dotarł Konwój Muszkieterów, znalazły się m.
in. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Ośrodek Caritasu, miejscowy
oddział PCK, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Poczuć święta

To drugi rok z kolei, kiedy akcja
w całej Polsce ma być skierowana
do placówek związanych z dziećmi,
których życie czy nauka są utrudnione przez różne przeciwności losu,

czy to zdrowotne, czy też natury
socjalnej. Knurowskie Intermarché
drugi raz z rzędu 3 tys. zł przekazało
Radzie Rodziców działającej przy
Zespole Szkół Specjalnych.
- Dla niektórych ta suma jest
niska, dla nas to bardzo dużo – mówi
Grażyna Góralczyk, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych z Knurowie. – Dzięki temu mogliśmy,
podobnie jak w poprzednim roku,
przygotować dzieciom z okazji Bożego Narodzenia większe paczki,
nie tylko ze słodyczami. Poza tym
część tej kwoty przeznaczyliśmy na
zorganizowanie kolacji wigilijnej
w szkole. Na te spotkania przychodzą rodzice, rodzeństwo naszych
uczniów. Dzięki temu wszyscy uczniowie mogą poczuć prawdziwą,
świąteczną atmosferę – dodaje pani
dyrektor.
- W ubiegłym roku spotkaliśmy
się z bardzo miłym odzewem ze
strony ZSS – mówi Izabela Peszel,
współwłaściciel knurowskiego Intermarché. – Cieszę się, że ponownie
mogliśmy przekazać 3 tys. zł, które
zostaną wykorzystane zgodnie z
potrzebami placówki.

Renifery na scenie

Od trzech lat Konwojowi towarzyszą kulturalne dodatki. W tym
roku knurowskiemu Intermarche
udało się skutecznie postarać o
to, aby d zieci oprócz pomocy
materialnej miały także mnóstwo
radości i dobrej zabawy. „Renifery w zaprzęgu Św. Mikołaja”
– taki tytuł nosiło interaktywne

informacja

Koncertem kolęd w wykonaniu chórzystów oraz
orkiestr przyszowianie uczczą uroczystość Trzech
Króli w miejscowej świątyni pod wezwaniem
św. Jana Nepomucena

przedstawienie gr upy Wariate.
Było skierowane głównie do dzieci z ZSS, ale dzięki temu, że było
organizowane w sali Kina Sceny
Kultury, poszerzono audytorium.
Wejściówki na występ można było
odebrać m.in. w Intermarche. – To
była wspaniała impreza – gr y,
quizy, nagrody, które motywowały
dzieci, aby przełamać tremę i wejść
na scenę – dzieli się wrażeniami
dyrektor Góralczyk. – Prawdziwe
rodzinne spotkanie, na którym rodzice również świetnie się bawili.
Muszkieterowie co roku zachęcają do pomocy swoich klientów.
Tym razem publiczna zbiórka przeprowadzona we wszystkich sklepach Intermarché i Bricomarché
miała na celu finansowe wsparcie
dzieci z porażeniem mózgowym i
wadami genetycznymi. Do współpracy przy zbiórce zaproszona
została fundacja „Kolorowy Świat”,
pomagająca dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
MiNa

Konwój Muszkieterów to akcja
charytatywna organizowana
przez Fundację Muszkieterów,
zrzeszającą przedsiębiorców
prowadzących sklepy Intermarché i Bricomarché w całej
Polsce. Od 2001 roku, kiedy
pier wszy konwój ruszył po
kraju, ponad 1300 placówek
otrzymało wsparcie o łącznej
wartości prawie 6 mln zł.

Koncert odbędzie się w czwartek. Początek o godz. 15. „Bogu
na chwałę, ku radości i pokojowi
serc naszych” zagrają i zaśpiewają
orkiestry państwowych szkół muzycznych z Gliwic i Zabrza oraz
młodzież z Ostropy i Przyszowic.
To nie koniec sympatycznych
świątecznych akcentów. Trzy dni

później, w niedzielę, w kościele
ponownie zabrzmią piękne głosy.
Tym razem za sprawą przedszkolnych aktorów, chóru „Słowik” i
orkiestry przyszowickiej OSP pod
dyrekcją Henryka Mandrysza. Jasełka, bo o nich mowa, rozpoczną
się o godzinie 15.
/bw/

Jak minęły
nam święta
Krzysiu Kruk

Mamy w domu prawdziwą choinkę. Sam robię
świąteczne ozdoby. Wieczorem dzielimy się
opłatkiem i siadamy do stołu, gdzie czekają na
nas potrawy z ryb. Mój wymarzony prezent to
samochód na napęd.

Alicja Furtak

Święta kojarzą mi się z prezentami i choinką. Nie
trzeba też chodzić do szkoły, dlatego uważam,
że mogłyby być co miesiąc.

Wiktoria Furtak

Uważam, że Święta są bardzo fajne, bo wtedy
jest wyjątkowe jedzenie, no i pod choinką czekają na nas prezenty. Wymarzyłam sobie narty.

Emilka Świstuń

Wśród wielu potraw, które spożywamy, jest
barszcz. Po skończonej kolacji znajdujemy prezenty, które pod choinką kładzie Mikołaj. Moim
wymarzonym prezentem są... pływające pieski.

Dominik Małkowski

Zawsze wypatruję pierwszej gwiazdki w oknie.
Po wigilii Dzieciątko przynosi nam prezenty pod
choinką. Mój ulubiony prezent: samochód albo
gra komputerowa.

Dorotka Magiera

Święta są dlatego, bo narodził się Pan Jezus i
my z tej okazji świętujemy. Po wieczerzy dzieci
otwierają prezenty, które przynosi Dzieciątko i
kładzie pod choinką. Mój wymarzony prezent
to lalka Barbie.

Bartek Sawczak

Na wigilijnym stole zawsze mamy 12 potraw, bo
tylu było apostołów. Pod obrus dajemy sianko,
na pamiątkę stajenki i monety, żeby był urodzaj
i żeby nam pieniędzy nie zabrakło. Składamy
sobie życzenia i dzielimy się opłatkiem. Prezent?
Gra komputerowa o Napoleonie...

Paweł Sawczak

Zawsze życzymy sobie szczęścia, pomyślności
i zdrowia. Jemy barszcz z uszkami, rybę i moje
ulubione pierogi. Gdy śpimy to pod choinkę
prezenty przynosi nam Dzieciątko. Moim wymarzonym prezentem jest samolot.
Not. Marek Węgorzewski
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

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

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

Elektryk – solidnie, tanio. Tel. 606 437 589

Działka budowlana 9 0 0 m 2 w Żorach
– sprzedam, 85 tys. Tel. 661 491 158

47-05/11

K. Wielkiego, 46,50 m2, I piętro. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

1/11

Kamienica w Centrum Knurowa. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

01/11

Kawalerka, Stary Knurów. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

1/11

Krywałd. Działka o pow. 985 m , cena 75
tys. AS. Tel. 512 123 464
2

1/11

KUPIĘ Dom do remontu lub działkę (gotówka). Tel. 792 496 905

51/52/10-05/11

1/11

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

Lokal do wynajęcia na fitness-siłownię. Tel.
515 182 015

EDUKACJA

51/52/10-01/11

1/11

Instalacje wod.-kan., przeróbki, awarie oraz
inne naprawy. Tel. 602 525 087

Zatrudnię ekspedientkę sklep spożywczy,
Knurów. Tel. 502 082 442

47-08/11

1-2/11

Kompleksowe remonty mieszkań (kafelkowanie, gładzie, panele), docieplenia
budynków. Tel. 665 639 146

Matematyka, fizyka – korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849

51/52/10-04/11

1 – 5/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

48-04/11

Opróżnianie mieszkań, piwnic, strychów.
Tel. 530 124 134

51/52/10-06/11

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

51/52/10-06/11

1/11

M-3 Łokietka, 54 m , stan b.dobry, LOKUS.
Tel. 793 679 367

1/11

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

1/11

1/11

01-04/11

Tartak w górach oferuję: więźby dachowe,
łaty, kontrłaty, podbitki, kantówki, podłogi,
boazeria, ciesielstwo. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 914 771

48-04/11

MOTORYZACJA

2

M-3 Sienkiewicza, do zamieszkania 50 m2,
blok, LOKUS. Tel. 793 679 367

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

M-4 Mieszka I, 55 m2, do zamieszkania, 171
tys., LOKUS. Tel. 793 679 367

1/11

M-4 St. Batorego, 53 i 47 m2, do odświeżenia, LOKUS. Tel. 793 679 367

1/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m2, stan b.d., LOKUS.
Tel. 793 679 367
1/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367

Ford Focus 99r.; 1.6; benzyna, zadbany,
garażowany, bogate wyposażenie. Tel.
787 952 424
1/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Sprzedam Opla Vectre C 2.2 dti, 125 KM.
Stan bardzo dobry, 100% bezwypadkowy
(można jechać do servisu Opla), wgnieciony błotnik. Przebieg 108000 tys., serwisowany. Cena 19.900 zł do negocjacji. Tel.
787 199 957

1-3/11

1/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

1-4/11

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

Magazyn, plac wynajmę. Tel. 698 649 301

1-2/11

Michalskiego, działka budowlana, 1433 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

1/11

Nowy dom w Knurowie. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

1/11

OFERTY nieruchomości: www.m3biuro.
gratka.pl, Gliwice, ul. Raciborska 3/9. Tel.
32 234 24 81

1/11

Ok. Intermarche, 3 pokoje, pow. 60,50 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

1/11

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

33-odw.

1-3/11

W związku z dynamicznym rozwojem firmy
poszukujemy 5 osób na stanowisko doradcy klienta. Zabrze. Tel. 32 661 06 58

33-odw.

Kredyty bez BIK. Tel. 32 235 01 37

Restauracja zatrudni pomoc kuchenną i
barmankę. Tel. 604 546 087

Ok. kina, działka o pow. 1805 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

ZDROWIE I URODA

Chętnie państwu
łapę poda

Kiedy znaleziono go 29 grudnia
w nocy był zziębnięty i wygłodniały. - Błąkał się przy Tesco, przy ul. 1
Maja - opowiada Natalia Kobrzyńska, która uratowała kundelka przed
zamarznięciem. - Kiedy zabrałam
go do domu, jadł bardzo łapczywie.
To wesoły pies, skory do zabaw.
Niestety, Natalia nie może zapewnić mu schronienia. Może ktoś
z naszych Czytelników zechce pod
swoim dachem odrobinę radości na
czterech łapach?
Zainteresowanych prosimy o
kontakt pod numerem telefonu: 665
912 792.
/-/

1/11

Ornontowice. Nowe mieszkania, stan deweloperski. 2-pokojowe, pow. 48 m2, cena:
134 tys., 3-pokojowe, pow. 60 m2, cena: 168
tys. AS. Tel. 512 393 052

1/11

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo. Tel. 782 141 313

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

1/11

35/10-03/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Przyszowice dom na działce 1000 m 2
sprzedam i działkę 750 m2. Nieruchomości
M3. Tel. 603 773 313

1/11

2-pokojowe KUPIĘ, dla klienta LOKUS NIERUCHOMOŚCI. Tel. 793 679 367

Sprzedam garaż na Mieszka I-go 21. Tel.
796 160 769

4-pokojowe na WP II. Sprzedam. AS. Tel.
512 123 464

Sprzedam kiosk handlowy na targowisku w
Knurowie. Tel. 693 547 871

1/11

1/11

50-01/11

Sprzedam mieszkanie M-3, 44 m2 w Ornontowicach. Tel. 511 972 515

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe na ul.
Ziętka. Tel. 509 326 491

Szeregówka w ok. Intermarche. Pow. 193
m2, działka 412 m2. Cena 440 tys. AS. Tel.
501 533 977

1-4/11

1-2/11

1/11

Do wynajęcia mieszkanie, 57 m 2 , Tel.
788 487 695

www.as.silesia.pl

Dom wolnostojący po remoncie 360.000.
Nieruchomości M3. Tel. 603 773 313

Wynajmę 3 i 4-pokojowe, WP II.AS. Tel.
501 533 977

1/1

1/11
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Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B szuka pracy w charakterze pracownika ochrony lub innej. Tel. 664 933 195

39-04/11

1/11

Centrum, 2-pokojowe. Cena 124 tys. AS.
Tel. 501 533 977
1/11

SZUKAM PRACY

1/11

1/11

DAM PRACĘ
Praca w barze. Tel. 510 119 325, 32 235
32 29
1-8/11

Przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca,
praca w Żernicy, pełen etat, zmianowa. Tel.
515 772 623

1-3/11

Przyjmę sprzedawcę na stację paliw BP w
Knurowie. Tel. 606 765 476, e-mail: 460@
bpsc.nazwa.pl
1-2/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

50-04/11
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sport
Foto: UKS Eugen

Wyciskanie sztangi

Przedstawiciele sportów
siłowych zakończyli rok 2010
startem w Otwartym Pucharze
Knurowa. Przedświąteczna
rywalizacja w sali Miejskiej
Szkoły Podstawowej Nr 7
toczyła się między zawodniczkami i zawodnikami takich
klubów, jak: Azory Kraków,
Pover Kuźnik Chorzów, Terminatus Dąbrowa Górnicza,
Tęcza Społem Kielce i UKS
Eugen Knurów.
- Na zakończenie dobrego
dla nas roku zdobyliśmy 21
medali, a najbardziej jestem
zadowolony z dziesięciu zwycięstw indywidualnych – mówi
trener Eugeniusz Mehlich.
– Największy sukces odniosła Anna Radzikowska, która
wygrała swoją kategorię wagową (+67,5 kg wśród 18-latek
– przyp. red.) i została wybrana
najlepszą zawodniczką Otwartego Pucharu Knurowa, który
odbywał się pod patronatem
prezydenta naszego miasta.
Wśród chłopców godną
odnotowania niespodziankę
sprawił Adrian Heintze, który
wygrał kategorię juniorów w
wadze do 67,5 kg.
Warto dodać, że Radzikowska i Hentze mają po 15 lat.
Wyniki reprezentantów
UKS Eugen Knurów:
- juniorzy do lat 18, kategoria 44-52 kg – Paulina Mularczyk (1 miejsce z wynikiem
40 kg i 2 miejsce w open),
- Małgorzata Domańska (2
miejsce z wynikiem 32,5 kg),

Foto: UKS Eugen

Przedświąteczny puchar
Knurowianki kończyły rok 2010
w doskonałych nastrojach

Najpierw teren, później siłownia – taki przebieg miał
trening noworoczny u Eugena

UKS Eugen
- Klaudia Piszczek (3 miejsce
z wynikiem 27,5 kg),
- juniorzy do lat 18, kategoria 56-67,5 kg – Karolina
Szczot (1 miejsce z wynikiem
40 kg), - Sara Kociołek (2 miejsce z wynikiem 40 kg), - Dorota Tomaszewska (3 miejsce
z wynikiem 32,5 kg – rekord
życiowy), - Adrian Heintze (1
miejsce z wynikiem 90 kg),
- Wojciech Widuch (2 miejsce
z wynikiem 80 kg – rekord
życiowy), - Adrian Niedobecki
(3 miejsce z wynikiem 55 kg),
- Tomasz Ferfecki (4 miejsce z
wynikiem 60 kg), - Remigiusz
Szymik (5 miejsce z wynikiem
52,5 kg), - Michał Haszke (6
miejsce z wynikiem 50 kg),
- Krzysztof Perdek (7 miejsce
z wynikiem 45 kg), - Tomasz
Tomaszewski (8 miejsce z wynikiem 45 kg),
- juniorzy do lat 18, kategoria +67,5 kg – Anna Radzikowska (1 miejsce z wynikiem

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 21 grudnia 2010 r.:
1. Grzegorz Grzemba
2. Bernard Wróbel
3. Jerzy Pluta
4. Kazimierz Fąfara
5. Zdzisław Mral
6. Piotr Arent
7. Michał Szczecina
8. Czesław Antończyk
9. Alfred Wagner
10. Bogumił Wolny
11. Piotr Palica

- 2.389 pkt
- 2.062 pkt
- 2.011 pkt
- 1.969 pkt
- 1.946 pkt
- 1.924 pkt
- 1.872 pkt
- 1.811 pkt
- 1.790 pkt
- 1.767 pkt
- 1.764 pkt

WYNIKI z 28 grudnia 2010 r.:
1. Bogumił Barczyk
2. Janusz Myszka
3. Joachim Makselon
4. Czesław Antończyk
5. Jerzy Niewiadomski
6. Piotr Palica
7. Jerzy Makselon
8. Alojzy Kopiec
9. Ryszard Malka
10. Wojciech Napierała

- 2.744 pkt
- 2.217 pkt
- 2.067 pkt
- 1.980 pkt
- 1.964 pkt
- 1.814 pkt
- 1.813 pkt
- 1.793 pkt
- 1.775 pkt
- 1.708 pkt

57,5 kg), - Magdalena Spławińska (2 miejsce z wynikiem
55 kg), Natalia Mikucka (3
miejsce z wynikiem 50 kg),
- juniorzy do lat 18, kategoria 75-90 kg – Łukasz Przybył (4 miejsce z wynikiem 105
kg), - Maciej Rak (5 miejsce z
wynikiem 100 kg), - Krzysztof
Klimasara (6 miejsce z wynikiem 65 kg),
- juniorzy do lat 18, kategoria 100-125 kg – Paweł Lichowicz (1 miejsce z wynikiem 85
kg), - Jakub Zapisek (2 miejsce
z wynikiem 60 kg),
- juniorzy do lat 23, kategoria 52-67,5 kg – Kacper
Matysik (1 miejsce z wynikiem 160 kg),
- juniorzy do lat 23, kategoria 100-125 kg – Marcin Wojewoda (2 miejsce z wynikiem
190 kg), - Rafał Piwowar (3
miejsce z wynikiem 170 kg),
- seniorzy, kategoria 82,5
kg – Sebastian Niedziela (1
miejsce z wynikiem 170 kg),
- seniorzy, kategoria 90 kg
– Kacper Matysik (1 miejsce z
wynikiem 160 kg),

- seniorzy, kategoria 100
kg – Maciej Ondycz (1 miejsce
z wynikiem 207,5 kg),
- seniorki open – Daria Palikowska (1 miejsce z wynikiem
37,5 kg – rekord życiowy).
Dodajmy, że największy
ciężar – 222,5 kg - wycisnął
Krzysztof Bożyczko z Krakowa, z kolei najstarszym
zawodnikiem był 62-letni
Marian Prokop z Chorzowa.
Jego wynik to 125 kg.
Reprezentanci UKS Eugen K nurów star towali w
g r ud niu rów nież w I Mistrzostwach Województwa
Opolskiego. Najlepiej w Olszance zaprezentował się
Marek Suchodolski, który
zajął drugie miejsce w kategorii 67,5 kg wyciskając 140
kg. Na czwartym miejscu w
open juniorów do lat 18 uplasował się Patryk Linkiewicz
z w y nikiem 82,5 kg, a w
kategorii open kobiet Anna
Rad zi kowska była szóst a
(60 kg), natomiast Karolina
Szczot – ósma (37,5 kg).
PiSk

Czas nagli
Już 5 lutego reprezentantów UKS Eugen czeka
poważny sprawdzian, bowiem
w Sosnowcu odbędą się Mistrzostwa Polski Kadetów do
lat 16 i Mistrzostwa Polski
Weteranów. W związku z tym
trener Eugeniusz Mehlich
zaprosił swych podopiecznych
na trening noworoczny, w którym wzięli udział: Karolina
Szczot, Daria Palikowska,

Zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza - Elżbieta
Lewicka, Łukasz Sztuka i
Czesław Nowak – zakończyli 2010 rok uczestnicząc
w Bieg u Sylwest row y m.
Knurowianie wybrali imprezę biegową w Krakowie

Kacper multimedalista
metrów stylem klasycznym.
drugie miejsce zajął na 1500
metrów stylem dowolnym, a
na trzeciej pozycji ukończył
rywalizację na 100 metrów
stylem klasycznym.
Mistrzostwa naszego regionu odbyły się w Gliwicach,
gdzie miejsca na „pudle” wy-

PiSk

Sylwestrowa „dycha”

Pływanie

Aż trzy medale pływackich Mistrzostw Śląska wywalczył nastolatek z Knurowa Kacper Dziubliński (rocznik 1994), który na co dzień
uczy się w raciborskiej szkole
mistrzostwa spor towego.
Tytuł mistrzowski Kacper
wywalczył na dystansie 200

Małgorzata Domańska, Łukasz Przybył i Adrian Heintze.
– Zajęcia rozpoczęliśmy w
południe od rozgrzewki ogólnorozwojowej i ćwiczeń rozciągających na boisku MSP-7.
Później nadszedł czas na część
specjalistyczną na siłowni, a
po około 90 minutach zajęcia
dobiegły końca – relacjonuje
szkoleniowiec.

walczyli reprezentanci sekcji
pływackiej TKKF Szczygłowice. W kategorii uczniów
szkół gimnazjalnych knurowska młodzież wywalczyła
trzy medale w konkurencjach
indywidualnych i jeden w
sztafecie.
Srebrne „krążki” zdobyli

i mimo trudnych warunków
atmosferycznych na mecie
byli zadowoleni z pokonania
10-kilometrowej trasy, która
wiodła m.in. w sąsiedztwie
Wawelu, Wisły i Starego
Miasta.
PiSk

Marcin Kinek na 1500 metrów
stylem dowolnym, Martyna
Nowak na 100 metrów stylem
zmiennym i Jagoda Przybyła
na 200 metrów stylem motylkowym.
Brąz wywalczyła Martyna
Nowak na 50 metrów stylem
dowolnym oraz wspomniana
sztafeta na dystansie 4x200
metrów w składzie: Martyna
Nowak, Jagoda Prz ybyła,
Agata Rzepa i Jagoda Orlik.
PiSk

Klasyfikacja generalna:
1. Stefan Dylus
- 24.919 pkt
2. Grzegorz Grzemba
- 24.784 pkt
3. Czesław Antończyk
- 23.695 pkt
4. Dariusz Skowron
- 23.453 pkt
5. Adam Dudziński
- 23.243 pkt
6. Piotr Arent
- 22.891 pkt
7. Wojciech Napierała
- 22.674 pkt
8. Edward Nowak
- 22.585 pkt
9. Zdzisław Mral
- 22.562 pkt
10. Edward Klaczka
- 22.485 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 11 stycznia o godz. 16.30 w klubie
„Gama”.
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sport

Po raz
trzeci

W pierwszym dniu 2011 roku
piłkarze z Knurowa „napisali”
trzeci rozdział futbolowej kroniki
naszego miasta, który nosi tytuł
„Mecze noworoczne”
Pomysł na rozgrywanie
w Knurowie noworocznych
meczów piłkarskich zaczęto wdrażać w życie w 2009
roku. Za tym pomysłem stali
przedstawiciele futsalowego
klubu UPOS – Bogdan Łyziński i Robert Hałas. Dziś
można powiedzieć, że pomysł
„chwycił”, czego efektem był
sobotni, trzeci już taki mecz.
Jako pierwsi nowy rok w
stroju sportowym na „Orliku”
powitali trampkarze Concordii. W spotkaniu młodych
talentów padło osiem bramek, a pierwszą z nich strzelił
Krystian Kentnowski. Po
trampkarzach do rywalizacji

przystąpili seniorzy i piłka w
ich meczu również trafiała do
siatki osiem razy. Tym razem
listę strzelców otworzył Wojciech Kempa.
Przy okazji tego meczu
obecni piłkarze UPOS-u Exorigo i Concordii mieli okazję
zamienić kilka zdań z byłymi klubowymi kolegami:
Pawłem Zarzyckim (obecnie
bramkarz lidera 2. ligi - Olimpii Grudziądz), Tomaszem
Durą (Rekord Bielsko-Biała)
oraz Dawidem Gajewskim i
Łukaszem Pilcem (Ruch Radzionków).

Paweł Zarzycki i Dawid Gajewski grali
w tej samej drużynie, chociaż ten
obrazek pokazuje co innego

Tekst i zdjęcia
Piotr Skorupa

MEcze noworoczne 2011:
Concordia (rocznik 1997) – Concordia (rocznik 1998) 7:1
0:1 Kentnowski, 1:1 Idziaszek, 2:1 Gola, 3:1 Kopczyński, 4:1
Lewandowski, 5:1 Lewandowski, 6:1 Kopczyński, 7:1 Pączko.
Concordia (rocznik 1997):
Patryk Hałas, Kamil Wojdat, Marek Gola, Michał Kopczyński,
Jakub Pączko, Bartosz Lewandowski, Michał Mikulski, Kacper
Idziaszek, Marcin Bociek, Jacek Grabowski, Adrian Kominiak.
Trener: Damian Mehlich.
Concordia (rocznik 1998):
Daniel Witkowski, Hubert Młynarski, Bartosz Czopek, Krystian
Kentnowski, Wojciech Brzinczek, Mateusz Kląskała, Bartosz
Gajewski, Rafał Wyskiel, Marcin Sygut, Dawid Lutyński, Bartłomiej Barzak, Mikołaj Nowakowski. Trener: Robert Karaś.
UPOS Exorigo Knurów – Concordia Knurów 4:4
0:1 Kempa, 0:2 Kozdroń, 1:2 W. Rozumek, 2:2 Spórna, 3:2
Dura, 3:3 Salwa, 3:4 Tkocz, 4:4 Dura.
UPOS Exorigo:
Bartłomiej Poręba, Daniel Tałajkowski, Łukasz Pilc, Marcin
Rozumek, Dawid Wieliczko, Tomasz Nowosielski, Tomasz
Dura, Wojciech Rozumek, Paweł Rozumek, Łukasz Nowosielski, Michał Bagiński, Łukasz Spórna.
Concordia:
Marcin Michalak, Marcin Salwa, Wojciech Kempa, Dawid Gajewski, Damian Tkocz, Łukasz Sendlewski, Damian Kozdroń,
Dariusz Sterczek, Paweł Zarzycki, Patryk Wiszniowski, Robert
Szlaga.

Najmłodsi uczestnicy meczu noworocznego
– trampkarze Concordii, rocznik 1998
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Pierwszy na listę strzelców wśród seniorów wpisał
się Wojciech Kempa

1 stycznia nie brakowało bramek i parad
bramkarskich. Tym razem Marcin Michalak
(na co dzień Górnik Zabrze) nie dał się
zaskoczyć

Krystian Kentowski
strzelił pierwszą
bramkę w roku 2011

Głównymi aktorami noworocznego meczu byli reprezentanci
UPOS-u Exorigo, Concordii i ich przyjaciele

Trampkarze Concordii (rocznik 1997) rozpoczęli
Nowy Rok od zwycięstwa nad młodszymi kolegami
Przegląd Lokalny Nr 1 (931) 5 stycznia 2011 roku
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Dzisiaj finał
Pływanie

że udział w niej wzięło 113
zawodników. Organizatorzy
przygotowali dla nich batony
i napoje, a z racji tego, że
zbliżały się święta, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Krzysztof Stolarek
przekazał najmłodszym pływakom bilety na dwa wejścia

Noworoczne
postanowienie
Wielu z nas ucieszyło
się, że po powitaniu Nowego Roku był czas na regenerację sił, wszak po sylwestrowych szaleństwach
w kalendarzu mieliśmy dopiero sobotę. Do roboczego
poniedziałku pozostawało
więc sporo czasu, by łagodnie przejść od świętowania
i balowania do codziennych
obowiązków.
1 s t yc z n i a t o d z i e ń
szczególny, jed nak mało
kojarzący się ze sportem.
To dobry dzień do podsumowań. Jedni w rodzinnym
gronie spierali się zapewne
czy sukcesy Justyny Kowalczyk są cenniejsze od wyników Lecha Poznań. Jedni doceniają mistrzostwo
świata Tomasza Golloba,
inni mistrzostwo Europy
Anity Włodarczyk. Bohaterem wielu rozmów był też
na pewno Adam Małysz,
którego część wciąż wielbi,
a część od kilku lat bezskutecznie wysyła na sportową
emeryturę.
1 stycznia to dobry dzień
na przykład na rozpoczęcie
odchudzania, rzucenie palenia i inne postanowienia, o
których wcześniej czy później wielu i tak zapomina.
Już trzy lata w swoim
postanowieniu w y t r wała
grupa mieszkańców Knurowa, która z dobrym skutkiem serwuje nam 1 stycznia noworoczne widowisko
piłkarskie. Jego główni ak-

torzy zamieniają po balach,
zabawach i pr y wat kach
garnitur na strój sportowy, lakierki na „lanki” i
meldują się na „Orliku”.
Noworoczne granie nacechowane jest sporą dawką humor u, piłka często
znajduje drogę do bramki,
a zawodnicy momentami
zapominają, że to zabawa i
walczą do upadłego. Każdy
chce przecież rozpocząć
rok od wygranej.
Pił karsk ie spotkania
noworoczne w Knurowie
odbywają się już od trzech
lat i ci, którzy je wymyślili
– Bogdan Łyziński i Robert Hałas z UPOS Exorigo
- mogą być zadowoleni.
Na ich zaproszenie odpowiadają przecież nie tylko,
ci którzy mieszkają „rzut
kamieniem” od „Orlika”.
W tym roku do Knurowa
zawitał np. Paweł Zarzycki, który kiedyś grał w
Concordii i U POS-ie, a
teraz broni barw 2-ligowej
Olimpii Grudziądz (lider
grupy zachodniej). Obok
niego miejsce w zatłoczonej szatni znaleźli inni byli
zawod nicy k nu rowskich
klubów: Dawid Gajewski,
Łukasz Pilc, Tomasz Dura.
Tak było w minioną sobotę i tak będzie zapewne 1
stycznia 2012 roku. Wszak
piłka jest dla tych osób życiową pasją, na którą znajdują czas nawet w Nowy Rok.
Do Siego.
Piotr Skorupa

na AquaRelaks.
Wyniki Grand Prix - runda 3:
- uczniowie klas I - 25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Agata Marek, 2. Hanna Litwin, 3. Agata Szyrmel,
- chłopcy – 1. Przemysław
Rozumek, - 25 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta – 1.
Aleksandra Suchanek, 2. Agata Szyrmel, 3. Agata Marek,
- chłopcy – 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik Szafarczyk,
3. Dawid Milczanowski,
- uczniowie klas II - 25
metrów stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska, 2. Vanessa Janicka, 3. Maja Namysłowska,
- chłopcy – 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Marek
Kornacki, - 25 metrów stylem
grzbietowym – dziewczęta
– 1. Alicja Idzikowska, 2.
Vanessa Janicka, 3. Maja

chaczek, 2. Paulina Bieniek,
3. Kinga K r uszniewska, chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk,
2. Dominik Romanów, 3. Wojciech Kostelecki, - 50 metrów
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. Kinga Kruszniewska, 3.
Katarz y na Du rcz y ńska, chłopcy – 1. Miłosz Stańczyk,
2. Wojciech Gradowski, 3.
Dominik Romanów,
- uczniowie klas VI - 50
metrów stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Wiktoria
Musioł, 2. Magdalena Wolny,
3. Maja Dziublińska, - chłopcy
– 1. Kacper Przybyła, 2. Paweł
Sosna, 3. Michał Nowosielski,
- 50 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Wiktoria
Musioł, 2. Magdalena Wolny,
3. Maja Dziublińska, - chłopcy
– 1. Kacper Przybyła, 2. Tomasz
Sosna, 3. Paweł Sosna,
- uczniowie gimnazjum 100 metrów stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Sonia Stręczyńska,
3. Magdalena Wolny, - chłopcy – 1. Łukasz Wiekiera, 2.
Grzegorz Lalek, 3. Fryderyk
Król, - 100 metrów stylem

Piłkarze APN
w barwach Górnika
Sporo wrażeń dostarczył
młodym reprezentantom Akademii Piłki Nożnej z Knurowa
grudniowy wyjazd do Niemiec. Podopieczni Andrzeja
Płatka (10-latkowie), jako
partnerzy Górnika Zabrze
bronili barw klubu z Roosevelta w turnieju halowym,
który rozegrano niedaleko
Aachen.
Trampkarze w yjechali
za zachodnią granicę na zaproszenie swojsko brzmiącej
nazwy klubu Concordia z
miejscowości Oidtweiler. - To
około 1100 kilometrów od
nas – informują uczestnicy
wyjazdu. – Po przyjeździe na
miejsce zostaliśmy powitani
m.in. przez Piotra Biskupa,
miejscowego działacza i trenera młodzieżowego, który
w przeszłości był związany z
Górnikiem i Spartą Zabrze.
Nasi adepci futbolu skorzystali z okazji i wybrali się na
mecz 2. Bundesligi Alemannia Aachen - Fortuna Duesseldorf, zakończony remisem 0:0.
Uczestnicy turnieju trampkarzy mieli też okazję zwiedzić
30-tysięczny stadionie TIVOLI. Młodzi knurowianie
i ich rówieśnicy zobaczyli
sektor dla gości z podziemnym przejściem, loże VIP,
szatnie i pomieszczenia do

Pamiątkowe zdjęcie sprzed stadionu Alemannii...

rozgrzewki, przedszkole dla
dzieci wewnątrz trybun, salę
konferencyjną, ławki rezerwowych i główną płytę stadionu.
Po podróży, wypoczynku,
oglądnięciu meczu i zwiedzeniu stadionu nadszedł czas na
turniejowy występ. Rozgrywki odbywały się w hali, na
sztucznej murawie i boisku z
bandami.
Wyniki naszego zespołu
osiągnięte w pierwszym dniu
turnieju: Górnik Zabrze - Concordia Oidtweiler (U-11) 0:4,
Górnik Zabrze - Concordia
Oidtweiler (U-10) 2:0 (bramki:
Maj, Garduła), Górnik Zabrze
- FC St. Pauli 0:4, Górnik
Zabrze - FSV Frankfurt 2:4
(bramki: Tanistra, Maj).

grzbietowym – dziewczęta
– 1. Dominika Wiewióra, 2.
Anna Konieczna, 3. Magdalena Wolny, - chłopcy – 1.
Mateusz Płowiec, 2. Marcin
Kinek, 3. Jakub Kuczma, - 100
metrów stylem klasycznym
– dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Sonia Stręczyńska,
3. Agata Rzepa, - chłopcy
– 1. Łukasz Bałazy, 2. Maciej
Pasek, 3. Jakub Kuczma, - 50
metrów stylem motylkowym
– dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Anna Konieczna,
3. Martyna Czmok, - chłopcy – 1. Łukasz Wiekiera, 2.
Mateusz Płowiec, 3. Grzegorz
Lalek, - 100 metrów stylem
zmiennym – dziewczęta – 1.
Mar tyna Nowak, 2. An na
Konieczna, 3. Dominika Wiewióra, chłopcy – 1. Mateusz
Płowiec, 2. Łukasz Wiekiera,
3. Fryderyk Król.
Dzisiejszy (5 stycznia)
finał tych cyklicznych rozgrywek przebiegać będzie według
następującego rozkładu: godz.
15.30 – uczniowie klas I-III,
godz. 17.00 – uczniowie klas
IV –VI, godz. 18.30 – uczniowie gimnazjum.
PiSk

brze - Concordia Oidtweiler
1:0 (bramka: Maj), Górnik
Zabrze - FC St. Pauli 0:5.
Zespół złożony z zawodników z Knurowa i Zabrza
zajął miejsce poza pierwszą
ósemką, a zwycięzcami rozgrywek zostali młodzi zawodnicy Fortuny Dusseldorf.
APN Knurów reprezentowali:
Radosław Bujok, Aleksander Tanistra, Adrian Maksymiec, Kacper Karasz, Kamil Maj i Piotr Gradowski.
- Godne podkreślenia jest
przyjęcie i opieka nad zawodnikami przez polskie rodziny
związane z klubem Concordia
Oidtweiler – mówią uczestnicy naszej ekipy. - Młodzi
piłkarze pod szyldem Górnika
zostali ponownie zaproszeni
na przyszłoroczny turniej, a

... i kadr z wysokości trybun
30-tysięcznika

Foto: www.gornikzabrze.pl

Tuż przed świętami odbyła się trzecia seria pływackiej Grand Prix Knurowa,
a dzisiaj (środa) od godziny
15.30 młodzi adepci tej dyscypliny rywalizować będą
w finale.
Wracając do przebiegu
trzeciej r undy odnotujmy,

Namysłowska, - chłopcy – 1.
Damian Godula, 2. Jakub
Erfurt, 3. Jan Pawlik,
- uczniowie klas III - 25
metrów stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Paulina Biskup, 2. Joanna Bismor, 3.
Alicja Kwaśniok, - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon
Pawlik, 3. Karol Rzepa, - 25
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Paulina Biskup, 2. Joanna Bismor, 3.
Alicja Kwaśniok, - chłopcy – 1.
Tomasz Sosna, 2. Karol Rzepa,
3. Dominik Brzozowski,
- uczniowie klas IV - 50
metrów stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Julia Kaczmarczyk, 2. Julia Świstuń, 3.
Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Tomasz Sosna, 2. Mateusz Kamiński, 3. Dawid Szolc,
- 50 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Julia
Kaczmarczyk, 2. Aleksandra
Szyrmel, 3. Alicja Idzikowska, - chłopcy – 1. Mateusz
Kamiński, 2. Dawid Szolc, 3.
Błażej Bęben,
- uczniowie klas V - 50
metrów stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Emilia Bra-

Wyniki z drugiego dnia:
Gór ni k Zabrze - For t u na
Dusseldorf 0:3, Górnik Zabrze - Priv. Fusballauswahl
Kol n 1:6 ( br a m k a: Ta n istra), Górnik Zabrze - FSV
Frankfurt 0:1, Górnik Za-

w rewanżu zawodnicy Concordii będą gościć w Polsce.
W najbliższą sobotę 10-latkowie z APN-u wezmą udział w
siódmej edycji knurowskiego
turnieju noworocznego.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Prawa miejskie
60 lat temu Knurów otrzymał...

- Trochę osobliwe to miasto. Do urzędu i sądu jeździ się stąd do Rybnika.
Po zakupy, do teatru, na uczelnię większość wybiera się do Gliwic lub
Zabrza. Założona z początkiem bieżącego stulecia kopalnia zmieniła
charakter Knurowa, wyznaczała rytm jego życia i kierunki przemian,
w 1951 roku wydźwignęła go do rangi miasta... - czytamy w „Panoramie”
z 1974 roku
1 stycznia minęło 60 lat od nadania Knurowowi praw miejskich.
- Proszę pamiętać, że nie nadawano
często takich praw! - podkreśla kustosz Izby Tradycji KWK „Knurów”
Bogusław Szyguła. - Zabrze z całą
swoją miejską zabudową, kopalniami, fabrykami było na początku XX
wieku największą wsią w Europie!
Status miasta uzyskało dopiero
w 1922 roku, mając za sobą nieudaną
próbę z 1875 roku.

Rada bez parytetu

Knurów uzyskał prawa miejskie
na mocy Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 8 listopada
1950 r. Ponadto rozporządzenie
zniosło gminę Szczygłowice, a jej
obszar włączyło do nowo utworzonego miasta. - Od tego momentu
Knurów i „ptasie dzielnice”:
Szczygłowice - wiadomo i Krywałd, czyli Wroni Las, stanowiły jedność. Odbyło się to bez
żadnej pompy. Zanikało wówczas rolnictwo, coraz więcej
ludzi żyło z pracy w kopalni
- dodaje Szyguła.
Ustawą Sejmu z d nia 20
marca 1950 r. zli k widowano
urzędy wojewodów, starostów i
wójtów, zaś władzę administracyjną przejęły odpowiednie prezydia
rad narodowych.
Pierwszym przewodniczącym
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) był Ludwik Hain. Natomiast w skład MRN, w pierwszym
kwartale 1951 r., wchodziło 29 osób
(26 mężczyzn i tylko 3 kobiety). Tylko jedna osoba posiadała wykształcenie wyższe. Wśród członków rady
było m.in. 7 górników, spawacz,
maszynista, pracownik fizyczny,
6 rolników, magazynier, sztygar,
nauczyciel, pracownik administracji, 3 pracowników umysłowych z
kopalni i I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Knurowie (Stefan
Jureczko).
Organem wykonawczym i zarządzającym MRN było prezydium.
Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza wybierała rada.

Akcja „G” i chuligani

Z jakimi problemami borykała
się ówczesna władza?
Między innymi z niechęcią mieszkańców do celebrowania państwowych świąt. W 1951 roku przewodniczący Hain grzmiał po nieudanych
obchodach święta 22 Lipca. Zarzucał
radnym, że „mieszkańcy nie poczuwają się do obowiązku flagowania i
dekoracji w czasie uroczystości, pomimo odpowiednich ogłoszeń rozwieszonych na terenie całego miasta”. Rok
później oberwało
się pracownikom
ko-

palni, którzy
wyjechali w trakcie święta na wycieczkę, zabierając ze
sobą jedyną w mieście orkiestrę.
Pozostałe trudności tłumaczono...
problemami z ludnością przyjezdną.
-Element napływowy - wskazywano
- tylko sieje ferment i niezadowolenie,
ludzie bardzo łatwo uwierzą w różną
szeptaną propagandę wroga dla
Polski Ludowej i stąd właśnie nieraz
mamy takie niedociągnięcia.
Knurów w okresie stalinizmu
borykał się z katastrofalnym brakiem
mieszkań oraz problemami z zaopatrzeniem sklepów.
Pierwszy postanowiono rozwiązać odgórną Akcją „G” - uszczu-

planiem mieszkań o jedną izbę.
Mieszkania prywatne kontrolowały
„trójki lotne”. Akcja zakończyła
się fiaskiem, ponieważ komisje odwoławcze uchyliły około 85 proc.
wniosków o uszczuplenie.
Ówczesna władza dokładała
wszelkich starań, aby ukrócić w
mieście pijaństwo i chuligaństwo.
Przeniesiono kiosk z knurowskiego
parku, gdzie gromadziła się łobuzeria, do Krywałdu, zabroniono
sprzedaży wina na dworcu, ponieważ
„złazili się tam pijacy i zaczepiali
podróżnych na stacji i w poczekalni”.
Jako że bójki nasilały się w
dniach wypłaty, zakazano sprzedaży wódki we wszystkich
sklepach monopolowych i
gospodach w
dniach 15 i
ostatniego
każdego
miesiąca.
W
kwietniu
1955 rok u
wł a d z a
zdecydowała
się publicznie rozprawić
z chuliganami.
Przed g machem
prezydium pojawiła
się tablica, na której publikowano nazwiska największych rozrabiaków w mieście.

Wakat radnego dla krytyka

Podczas sesji z 29 listopada 1955
r., w trakcie wolnych wniosków jeden z
radnych zapytał, jaki jest sens działania
Miejskiej Rady Narodowej i uchwalanych przez nią uchwał, skoro większość z nich i tak nie wchodzi w życie.
Radnemu nie udzielono odpowiedzi.
Krytykowano, i to znacznie poważniej, opieszałość prezydium już
wcześniej. Adamczyk, mieszkaniec
Knurowa, pracownik kopalni, był
korespondentem „Trybuny Robotniczej”. W wydaniu z 8 listopada
1951 roku opublikował krytyczny

artykuł pod tytułem „Dobre chęci
- to za mało”. Poruszył w nim brak
latarń ulicznych i kanalizacji oraz
wytknął straszny stan parku Armii
Radzieckiej.
W tym samym numerze „Trybuny Robotniczej” pojawiła się
odpowiedź sekretarza prezydium
Franciszka Długosza. Przyznał, że
nowych latarń faktycznie nie ma, a te
które już są, nie działały przez parę
dni, a to wina kopalni, w której pracuje Adamczyk, bo to od niej miasto
czerpie prąd.
Kanalizacja za to, pisał, jest.
Na ulicach Dworcowej i St alina (dzisiejsza Niepodległości). I
byłaby także na pozostałych, ale
inwestycje Knurowa są blokowane, bo pierwszeństwo mają inne
m iejscowości, k t óre by mog ł y
Knurowowi pozazdrościć. Długosz
za r z uci ł Ad a mcz ykow i, że n ie
jest dobrym knurowianinem, bo
nie ma już żadnego parku Armii
Radzieckiej, tylko Plac Czerwony,
który jest w dobrym stanie, o czym
świadczyć miał brak zastrzeżeń ze
strony oczekujących na pobliskim
przystanku podróżnych. Sekretarz
dodał na koniec, że korespondent
nie powinien pędzić z takimi zarzutami do gazety, ale poinformować
prezydium. A że prezydium nie ma
mu tego za złe, a wręcz przeciwnie zaproponowało mu funkcję radnego
miejskiego, na co ten przystał. Pojawił się na grudniowym posiedzeniu, jednak tak ostro działalności
prezydium już nie oceniał...

Czyn społeczny

- Miasto zaczęło się rozwijać
na początku lat 60. Wtedy powstały
osiedla mieszkaniowe, uruchomiono
KWK „Szczygłowice” - mówi Bogusław Szyguła.
Knurów powiększono wówczas o
tereny należące do Gromady Wilcza,
a które zajęła rozbudowująca się
KWK „Szczygłowice”.
- Dla kogoś, kto wjedzie do Knurowa od strony Czerwionki, a nie od
Gliwic miasto nie sprawi imponującego wrażenia. Pod mostem, którym
przejeżdżamy rozciąga się głębokie
bajorko, w którym pluskają się kaczki. Typowa wieś. Z pewnością od
niej, obok orła i wieży kopalnianej,
znalazły się w herbie Knurowa kosa
i grabie - wyjaśniała czytelnikom
„Panoramy” Teresa Wojtek.
- O naszych dokonaniach mogą
świadczyć tylko liczby - chwalił się
w 1974 roku naczelnik miasta Józef
Szczygielski. - Posadziliśmy 100
tysięcy krzewów, 70 sztuk kwiatów, o
35 hektarów powiększyliśmy tereny
zielone.
Ówczesny sekretarz propagandy,
w wywiadzie udzielonym Przeglądowi pod koniec lipca 2010 r. powie-

Władze miasta Knurowa
Przewodniczący Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej:
Ludwik Hain (1950-1954)
Artur Suszko (1955-1959)
Zygfryd Tabor (1960-1966)
Urszula Przybyła (1967-1973)

Władza gminna
Przewodniczący MRN:
Józef Matula (1974-1975)
Jan Buszka (1976)
Jan Borowski (1977-1981)
wyżej wymienieni pełnili
równocześnie funkcję
I sekretarza KM PZPR
Jan Owczarek (1982-1989)

Przewodniczący
Rady Miejskiej:

Ryszard Zaorski (1990-1994)
Tomasz Reginek (1994-1998)
Marek Hildebrandt (1998-2002)
Tomasz Reginek (2002-2006)
Kazimierz Kachel (2006-2010)
Jan Trzęsiok (2010 - nadal)

Władza administracyjna
Naczelnicy:

Józef Szczygielski (1973-1975)
Józef Kroker (1975-1977)
Rufin Szymała (1978-1980)
Franciszek Nosiadek (1981-1986)

Prezydenci:

Franciszek Nosiadek (1987-1990)
Romuald Myga (1990-1998)
Jan Kowol (1998-2002)
Adam Rams (2002 - nadal)

dział: - Byliśmy władzą bez władzy.
Wszystkie decyzje podejmowała za
nas „góra”. Mogliśmy się z nimi nie
zgadzać, ale trzeba je było wykonać.
Powiat traktował Knurów po macoszemu. Inwestował w Leszczyny,
Żory. My dostawialiśmy ochłapy.
Więcej do powiedzenia miały w
mieście dwie kopalnie. (...) A my?
Pieniądze za szkody górnicze trafiały
do Warszawy (...). Jak dzisiaj na to
patrzę, to byliśmy marionetkami w
rękach partii. Ale takie były to czasy.
Ważne było płynąć z prądem...
28 maja 1975 r. Sejm uchwalił
ustawę o dwustopniowej strukturze
terenowych organów władzy i administracji (gmina, województwo). W
administracji na nowo wprowadzono
urzędy: wojewody, prezydenta, naczelnika, burmistrza i wójta.
Na podstawie zarządzenia Urzędu Rady Ministrów z 1 grudnia 1986
r. wojewoda katowicki powołał z
dniem 1 stycznia 1987 r. pierwszego
w Knurowie prezydenta - Franciszka
Nosiadka.
Paweł Gradek, Maria Grzelewska

W tekście wykorzystano fragmenty pracy magisterskiej „Społeczeństwo górnicze wobec stalinizmu
w Polsce na przykładzie miasta
Knurowa” autorstwa Szymona Krzakowskiego, pochodzącej ze zbiorów
Izby Tradycji KWK „Knurów”

W pierwszych latach Knurowa jako miasta centrum stanowiła ulica Niepodległości, z biegiem lat rolę tę przejmowało Centrum Handlowe Merkury

