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Knurów

Kibicuj Polsce
- typuj wyniki!

inFormacJa

msza za
diabetyków

Urząd Miasta przygotował na eUro
2012 specjalną zabawę. W dniu, kiedy
reprezentacja Polski gra mecz (16 czerwca),
do godziny przez rozpoczęciem rozgrywki,
można typować wyniki meczu i przesyłać je
na adres wyniki@knurow.pl
W treści maila, oprócz typowanego wyniku, należy wpisać imię
i nazwisko, numer telefonu oraz
klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę realizacji zabawy
internetowej pn. Knurów kibicuje
Polsce – typuj z nami wynik meczu
oraz na opublikowanie mojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 ze zm.).”
Spośród osób, które zgadną
wynik spotkania, zostanie wylosowanych sześciu szczęśliwców.
Zwycięzcy otrzymają specjalny pakiet gadżetów „Seria Kibica” (flaga

Ogłoszenie

Knurów

samochodowa, para pokrowców
na lusterka samochodowe, czapka
kibica, kapelusz kibica). Dodatkowo
osoby, które zostaną wylosowane i
zrobią zdjęcie, mając na sobie gadżety
z otrzymanego pakietu, następnie
prześlą je do UM, otrzymają prezentniespodziankę.
Wynik pierwszego spotkania
Polska-Grecja jako jedyna spośród
około 40 zgłoszeń poprawnie wytypowała Alicja Dragan. W przypadku
drugiego meczu Polska-Rosja iście
„kobiecą” intuicją wykazali się tylko
dwaj panowie: Przemysław Rozumek
i Jerzy Kozłowski.

21 czerwca o godz. 11 w
parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej będzie sprawowana msza święta z intencji
Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, które w tym
roku świętuje 10-lecie swojej
działalności. KSD zaprasza
wszystkich członków stowarzyszenia, osoby wspomagające i zainteresowane problemem
cukrzycy.
jb
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gLiwice

Knurów

Don żuan
na
gorącym
mam
z sosnowca
P y Ta nie uczynku
To swoisty teatr w teatrze!
W niedzielne popołudnie w
ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch
mężczyzn, którzy usiłowali włamać
się do pomieszczeń Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów” przy ul. Kopalnianej. 21 i 23-latek nie zdołali na
szczęście jeszcze nic ukraść.

/g/

Jak przeżyć eUro 2012, kiedy nie jest się zapalonym
kibicem?
Justyna z Knurowa:
- Gdy mój mąż ogląda mecz,
ja robię coś dla siebie. Rozwiązuję krzyżówki w kuchni albo
uprawiam sport, np. wychodzę
pobiegać. Nie przeszkadza mi,
że tyle czasu spędza przed telewizorem. Jestem wyrozumiałą
żoną.

not. jb

Nie zapomnij

14 VI – Św iat ow y
Dz ień Krw iodawstwa
15 VI – Dzień Wiatru
16 VI – Mię dzy nar
odo wy Dz ień
Pomocy Dzieciom Afr
ykańskim
17 VI – Dzień Walki
z Pustynnieniem i Suszami
20 VI – Światowy Dzi
eń Uchodźcy
21 VI − Najdłuższ
y Dzień Rok u,
Święto Muzyki

Na scenie Gliwickiego Teatru
Muzycznego sztuka w reżyserii
Anny Polony „Wakacje Don
Żuana”. Tytułowy bohater to
właściciel fabryki gwoździ
rodem z Sosnowca, który próbuje dowartościować swoje ego
poprzez występ na deskach
teatru. Sztuka to energetyczne
połączenie musicalu, operetki,
baletu i kabaretu. Teksty do
piosenek napisał Michał Rusinek. Wystąpili artyści z GTM.
Spektakle − 16 i 17 czerwca o
godz. 18 i 19 czerwca o godz.
18.30. Bilety w zależności od
miejsca wahają się od 20 do
35 zł.
jb

Foto: Dawid Ciepliński

ryBniK

grubson
i Lady Pank

Knur owian nie można posądzić
o brak poczucia humoru. Dużą
jego
dawką wykazał się właś cicie
l samocho du, pod któr ego
reje stracją
zauważyliśmy opis „Wal śmia
ło – samochód teściowej”. Ciek
awe tylko,
co o tym wszystkim sądzi teśc
iowa?
DC

2

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.06.2012 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
18.04.2012 r. oraz 15.05.2012 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miasta Knurów Nr
VI/40/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLIII/587/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Miasta Knurów na lata 2005-2015”,
2) w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody,
3) w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,
4) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
7) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
10) w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/268/12 Rady Miasta
Knurów z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Knurów na 2012 rok,
11) w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów oraz zasad
zaliczania do obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciela prowadzącego przedmioty w różnym wymiarze godzin,
12) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta
Knurów z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów,
13) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2011 r.,
14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
15) w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta
Miasta Knurów,
16) w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach,
10. Rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Knurów oraz w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2011 rok (zawierającego informację o stanie mienia
Gminy Knurów za 2011 rok), wraz ze sprawozdaniem ﬁnansowym miasta Knurów za 2011 rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia,
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2011 rok,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2011 rok
oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego
Gminy Knurów za 2011 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za 2011 rok.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący rady
Jan Trzęsiok
podziękowania

W ramach obchodów Nocy
Świętojańskiej 17 czerwca o
godz. 18.30 na Stadionie Miejskim w Rybniku wystąpi raper
GrubSon i zespół Lady Pank.
Od godz. 16 na stadionie lekkoatletycznym miasteczko
dmuchańców. Bilety: dorośli −
15 zł, dzieci od 6 do 13 lat − 5 zł,
poniżej 6 lat − wejście bezpłatne. Wejściówki do nabycia już
od godz. 15 w dzień koncertu w
kasie przy stadionie.

Serdeczne podziękowania
wszystkim za złożone kondolencje,
słowa wsparcia, pomoc i uczestnictwo
w ostatniej drodze

ś.p. KAZiMierZA AdAMiAKA
składają

Żona i Córki z rodzinami

jb
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To już fala samobójstw

Statystyka jest porażająca - nie ma tygodnia, aby w Knurowie ktoś nie popełnił

samobójstwa. Prym wiodą mężczyźni. Tajemnice swoich decyzji zabierają do grobu
lefon od zrozpaczonej matki, która
alarmowała, że syn połknął tabletki,
gdyż chciał ze sobą skończyć. Niespełna miesiąc temu dyżurny odebrał kolejny telefon od niedoszłego
samobójcy, który czekał na pomoc w
rejonie parku przy ul. Lignozy.

Trudne rozmowy

Takich miejsc, naznaczonych ludzkimi tragediami, przybywa
w Knurowie w zastraszającym tempie

4 osoby tygodniowo odbierają znaleziono zwłoki mężczyzny, który
sobie życie w powiecie gliwickim. się powiesił, osiedle 1000-lecia - chłoWiększość tej ponurej statystyki sta- pak zadzwonił do byłej dziewczyny i
nowią mieszkańcy Knurowa. - Około groził, że jak do niego nie wróci, to on
70 proc. samobójców zostawia list, w popełni samobójstwo. Na szczęście
którym tłumaczy powody odebrania tego nie zrobił.
sobie życia.
W SzczyWśród nich są
g łow icach w
Specjaliści z Punktu Interwencji Kryzym.in. problemy sowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy jednym z lofinansowe, za- Społecznej dyżurują pod numerami k a l i p ojaw i ł
wody miłosne, telefonów: (32) 335 50 11 lub (32) się zaginiony
choroby psy- 335 50 17.
mężczyzna.
chiczne - mówi
Mia ł myśli
oficer prasowy
s a mob ójc z e .
Komendy Miejskiej Policji w Gliwi- Przewieziono go do szpitala w Toszcach komisarz Marek Słomski.
ku. Kolejny szczygłowiczanin oznajKomendant Straży Miejsk iej mił, że popełni samobójstwo, po
Andrzej Daroń przegląda statystyki czym udał się do miejsca zamieszz ostatnich lat: samobójstwo w Szczy- kania i podciął sobie żyły. Udało się
głowicach (dość często mężczyźni go uratować.
odbierają sobie tam życie), rejon
Pod koniec ubiegłego roku dytorowiska przy ul. Niepodległości - żurny Straży Miejskiej odebrał tereklama
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- W przypadkach, kiedy na linii
mamy potencjalnego samobójcę, podtrzymujemy z nim kontakt słowny.
Próbujemy rozeznać gdzie się znajduje, staramy się go uspokoić i odwieść
od zamiaru odebrania sobie życia
- mówi komendant Daroń.
Samobójcy nie tłumaczą się ze
swoich zamiarów. Wiedzą, że są
nagrywani. Zdaniem psychologów
szukają ostatniej deski ratunku,
próbują zainteresować innych sobą i
swoimi problemami.
Punkt Interwencji Kryzysowej
przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Knurowie pracuje m.in.
z osobami mierzącymi się z myślami
samobójczymi, ale nie tylko. Z konsultacji psychologicznych korzystają
też rodziny samobójców. Pracownicy
PIK podkreślają, że reakcja na każdy
sygnał musi być natychmiastowa,
zwłaszcza gdy na szali znajduje się
ludzkie życie.
- Do naszego terenowego punktu w
Szczygłowicach zgłosił się mężczyzna.
Chciał natychmiast z kimś porozmawiać. Nie wspominał o samobójstwie,
ale pracownice przypuszczały, że ma
taki zamiar. Pojechałam tam natychmiast i okazało się, że mężczyzna
połknął całe opakowanie tabletek.
Na szczęście uratowało go pogotowie
- opowiada starszy specjalista pracy
socjalnej Jolanta Klimkiewicz.
Rzadko kiedy spowiadają się
otoczeniu z myśli samobójczych.
Tragedie spadają na rodziny niespodziewanie. Nikt wówczas nie potrafi
odpowiedzieć na zasadnicze pytanie:
dlaczego? - Porządny i kulturalny
człowiek. Nigdy się nie awanturował...
- bliscy i sąsiedzi zazwyczaj reagują
niedowierzaniem. - A że był wycofany,
nieobecny...

Psychiatra na pomoc

- Samobójstwo to skutek depresji
- mówi psycholog z PIK-u Monika
Niestrój-Słowik. - Tę zmianę w zachowaniu można wychwycić. Człowiek
zamyka się wtedy w sobie, izoluje
od rodziny. Ma problemy, o których
nie chce mówić, i które zaczynają go
przerastać. Jedyną ucieczką jest dla
niego samobójstwo.
Dla psychologa najważniejsze
jest pytanie o fantazje samobójcze,
czy pojawił się w głowie scenariusz
samobójstwa i czy osoba jest do niego
przygotowana. Jeśli tak, pozostaje
natychmiastowe działanie.
- Samookaleczanie, szczególnie
u młodych, jest manifestacją myśli
samobójczych i krzykiem o pomoc.
Z różnym przyjęciem to się spotyka.
Nie można jednak bagatelizować takich zachowań, tylko szukać pomocy

psychologicznej - dodaje NiestrójSłowik.
Pracownice PIK-u wspominają
chłopaka, który zwrócił się do nich
o pomoc. Był roztrzęsiony, miał
rozbiegane oczy i nie widział sensu
życia. Nie chciał rozmawiać o swoim
problemie, ale udało się wywnioskować, że spotkał go zawód miłosny.
- Zachęcałam do rozmów z rodziną,
ale nie muszą to być od razu słowa.
Rodzina powinna otoczyć go opieką,
być z nim, a przy okazji czuwać, aż
emocje powoli opadną. Jeśli takie zachowania wymykają się spod kontroli,
nie pozostaje nic innego jak szpital
psychiatryczny - uważa psycholog.
Im bardziej myśli samobójcze są
zakotwiczone w głowie, tym trudniej
się od nich uwolnić. Szpital psychiatryczny budzi wśród rodzin sprzeciw
i strach, jednak w skrajnych przypadkach tylko dobranie odpowiedniej
metody leczenia daje szansę wyjść
na prostą.

Długi, utrata pracy, bezsilność

- Są osoby, u których walka życia
ze śmiercią trwa nieustannie. Czasem
wygrywa życie, a czasem, niestety,
śmierć. Jedna matka wielokrotnie odcinała synka z paska, ale zostawiała
to, bo później chłopak nie pokazywał
takich zachowań. Jest mąż, który
wiele razy ratował od śmierci żonę,
ale nigdy nie zgłosił tego psychiatrze,
bo żona nie wyrażała zgody na taką
konsultację - opowiada Jolanta Klimkiewicz.
W takich przypadkach najlepiej
od razu wezwać pogotowie i policję.
Myśl o odebraniu sobie życia
pojawia się bez względu na wiek.
U młodych wiąże się z kryzysem
tożsamości, zawodami miłosnymi,
problemami w domu. Dorośli mierzą się ze śmiercią w obliczu problemów finansowych, uzależnienia
od alkoholu i narkotyków, a starsi
(szczególnie schorowani) boją się
bólu, albo zdają sobie sprawę, że ich
choroba jest nieuleczalna. Nie chcą
być obciążeniem dla rodziny, dlatego
wybierają śmierć.
- Samobójstwo bierze się też z bezsilności. Mamy takie przypadki, gdzie
rodzice walczą między sobą o opiekę
nad dziećmi. Na początku mają siłę,
a gdy sprawa się ciągnie latami, ich
kondycja psychiczna pogarsza się.
Pracujemy z matkami, które w swojej
bezradności coraz częściej myślą o
samobójstwie - przyznaje Klimkiewicz.

List na pożegnanie

Z obserwacji PIK-u wynika, że
częściej z życiem żegnają się mężczyźni. Wieszają się. Rzadziej rzucają
się pod pociąg lub skaczą z dużych
wysokości. W tych dramatycznych
decyzjach utwierdza ich w y pity
alkohol, który przytępia wolę życia.
Kobiety łykają tabletki.
- Czasami zostawiają po sobie
list - taki emocjonalny testament, w
którym opisują to, czego nie potrafią

DLA PRZEGLĄDU

Ks. Marek Kamieński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego
w Krywałdzie: - Z mojej praktyki
duszpasterskiej przypominam
sobie kilka takich przypadków.
Młodzi ludzie popełniali samobójstwa z powodów rodzinnych,
trudności w nauce. W Krywałdzie
kilka osób targnęło się na swoje
życie. To były czyny dokonane
pod wpływem alkoholu czy nawet środków odurzających.
Samobójstwo jest poważnym
wykroczeniem przeciwko V przykazaniu. Kościół jest ostrożny w
ocenie takich przypadków. Nie
wolno generalizować, bo czasem poczytalność osłabiona jest
używkami, a innym razem złym
stanem psychicznym. Każdy
przypadek należy rozpatrywać
indywidualnie.
Kiedyś samobójców chowało
się w specjalnie wydzielonych
miejscach na cmentarzu. Była
to forma odstraszania ludzi od
tego typu czynów. Dzisiaj często
ich stan ducha jest tak skrajnie zły, są tak zdesperowani,
że nie widzą innej możliwości.
Osobista tragedia połączona
z samotnością daje, niestety,
takie rezultaty. Nie odmawiamy
samobójcom pogrzebów chrześcijańskich, odprawiamy za nich
msze św., modlimy się za nich.
Ufamy, że Bóg udziela im łaski
miłosierdzia, jeśli człowiek w
swojej ostatniej chwili tą łaską
nie wzgardził.
Reguła jest taka, że człowiek w
ostateczności zachowa się tak,
jak w całym swoim życiu. Jeśli
zachował w sobie odrobinę nadziei w Bogu, to ma szansę na
zbawienie.

not. Justyna Bajko

wypowiedzieć prosto w oczy. Bywa,
że takie listy analizujemy później
z rodzinami punkt po punkcie, aby
doszukać się przyczyny. Mąż kobiety
z dwójką dzieci zostawił jej przed
śmiercią kilkustronicowy esej, w którym usprawiedliwia się i tłumaczy.
Były i takie przypadki, że samobójca
wysyłał krótki sms, w którym przeprasza rodzinę, ale równocześnie obciąża
ją winą za śmierć - zauważa Monika
Niestrój-Słowik.
Każda żałoba ma swoją dynamikę. W tej po samobójcy pojawia się
więcej pytań. Przeżycia jej w spokoju
nie ułatwia społeczeństwo, które
naznacza i czasem niesprawiedliwie
oskarża rodziny. Przejść przez ten
trudny czas pomagają psycholodzy
z Punktu Interwencji Kryzysowej.
Udzielają wsparcia także tym na rozdrożu, którzy mierzą się z myślami
samobójczymi.
- Rozmawiajmy ze sobą i reagujmy na niepokojące zachowania.
Nie ma sytuacji bez wyjścia - radzą
panie z PIK.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Knurów. carrefour zamyka podwoje...

Nie wytrzymał konkurencji
31 maja wysłaliśmy e-mail do
biura prasowego sieci Carrefour. Zapytaliśmy w nim m.in. o przyszłość
sklepu i jego pracowników. Kiedy
planowane jest zamknięcie Carrefoura? Dlaczego podjęto taką decyzję?
Co z pracownikami? Czy zostaną
przeniesieni do innych placówek
Carrefoura w pobliskich miastach?
Po prawie dwóch tygodniach
oczekiwania otrzymaliśmy komunikat: - Uprzejmie informujemy,
że sklep Carrefour Market w Knurowie zostanie zamknięty z dniem
1.07.2012 r. Pozostałe placówki Carrefour Market w innych miastach
będą działały bez zmian.
Na tym wyjaśnienia biura prasowego skończyły się. Rozmowniejsi są
za to pracownicy sklepu. Zdają sobie
sprawę, że za nieco ponad dwa tygodnie pozostaną bez pracy.
– Teraz tylko na zasiłek – mówi z

Foto: Dawid Ciepliński

Od kilku dni pustoszeje sklep Carrefour przy ul. 1 Maja.
Rozpoczęły się wyprzedaże, towar znika z półek. Część
zapakowanego już asortymentu trafi do innych sklepów
w Gliwicach, Rybniku i Katowicach. To nie kolejny chwyt
marketingowy, ale bezlitosne prawo rynku

Knurów. Problemy z telefonem w Przychodni
Rejonowej nr 1

Część towarów w knurowskim
Carrefourze jest już zapakowana
i czeka na przewiezienie do innych
sklepów francuskiej sieci handlowej

rezygnacją w głosie jeden z nich.
– Część osób już szuka sobie innej
pracy, bo nie wiadomo, czy nas przeniosą, czy w ogóle będą jakieś odprawy

Knurów

Młodzi agresywni
Policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzymali w sobotę 15latka, który wraz z kompanem pobił
rówieśnika na ul. Koziełka. Tożsamości drugiego sprawcy pobicia na
razie nie udało się ustalić.
Z kolei rodzice 13-latka zgłosili

policji jego pobicie, do którego doszło
20 maja na rampie przy ul. Ułanów.
Chłopak wrócił do domu z posiniaczoną twarzą. Sprawcą (14-letnim
knurowianinem) zajął się wydział ds.
nieletnich Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
/g/

Knurów

Potrącił i odjechał
Policja poszukuje kierowcy daewoo, który w piątek około godz. 21.00
potrącił na przejściu dla pieszych 41letnią kobietę. Zanim poszkodowana

trafiła do szpitala, kierowca zdążył
odjechać z miejsca wypadku. Z ustaleń
policji wynika, że kobieta weszła na
pasy na czerwonym świetle.
/g/

Knurów

Pół tony mniej

Ktoś przez nikogo niezauważony
skradł 0,5 t węgla z domu przy ul.
Dworcowej. Właściciel wycenił stratę

na 325 zł, ale zgłosił kradzież policji
dopiero po 2 tygodniach. I weź tu
teraz szukaj węgla... w polu.
/g/

Młodzi,
wykształceni...
bezrobotni

w końcu tym zająć! Bezrobocie jest coraz większe, a nic się z tym nie robi.

- Czytam właśnie artykuł o młodych bezrobotnych i aż mnie trzęsie ze
złości. Jednym z powodów dla których
młodzi nie potrafią znaleźć pracy, jest
to, że emeryci pomimo iż nie muszą
pracują dodatkowo na pełny etat.
Taki 50-letni górnik odchodzi na
emeryturę i dostaje następną posadę.
A przecież na tych miejscach mogliby
być zatrudniani młodzi. To jest wina
państwa polskiego! Ktoś powinien się


Knurowianin

Hieny cmentarne

- Kolejny raz ukradziono stroiki,
które zaniosłam na grób mojej mamy.
Nie będę kupowała byle czego, bo chcę,
żeby na grobie rodziców było ładnie.
Dowiedziałam się, że z piątku na sobotę na cmentarzu zarządca znalazł
całą kupę stroików przygotowanych do
wyniesienia. Najprawdopodobniej ktoś
spłoszył złodzieja. Jeszcze wcześniej z
cmentarza przy ul. 1 Maja zginęło 30

– dodaje kolejny.
Sklepu szkoda klientom. – Zawsze tu przychodziłam, odkąd go
otworzyli. Tym bardziej że mieszkam
zaraz naprzeciwko. Na Kapelanów.
I blisko było, i tanio – mówi z żalem
klientka.
- Człowiek się przyzwyczaił,
zresztą podobnie jak więk szość
ludzi, którzy tutaj mieszkają – wtóruje jej by walczyni Carrefoura.
– Szkoda nam tylko pracowników,
bo nie wiadomo co się teraz z nimi
stanie, a przecież teraz tak ciężko
o pracę...
K l ienci upat r ują prz ycz y nę
li k w idacji sk lepu w zby t du żej
konkurencji. W sąsiedztwie jest
TESCO i Bied ron k a. Podobnego zdania są pracownicy sklepu.
– Odkąd otwarto Auchan na Rybnickiej w Gliwicach, straciliśmy dużo
klientów i obroty spadły – mówią.
– Gdyby było więcej promocji, może
udałoby się przyciągnąć do sklepu
więcej klientów, a tak to wiadomo
przecież, że ludzie pójdą tam, gdzie
taniej można cos kupić.
Los sklepu jest już przesądzony,
pracowników chyba też. Na razie
nie wiadomo, czy w tym miejscu
powstanie inny market, czy budynek będzie stał pusty. Pewne jest
jedno, biznes jak natura, nie znosi
próżni.
DC

wazonów. Zarządca zgłosił to policji,
ale nikt od nich nie przyjechał, a złodzieje kradną tu notorycznie. Płacę
za grób 460 zł. Wiem, że te pieniądze
bierze gmina. Dlaczego na cmentarzu
nie ma monitoringu? Ktoś powinien
to miejsce dozorować! Dziwi mnie,
dlaczego cmentarz nie jest w ogóle zamykany na noc. Kiedy pojawił się taki
pomysł, protestowali ludzie pracujący,
którzy nawet ciemną nocą chcieliby
palić znicze na grobach. To jest chore.
Znajomy widział, że nawet o 24.00 ktoś
podjeżdża pod cmentarz...
Marzena
not. jb, pg

Foto: Dawid Ciepliński

Przez
niedziałający
telefon, jeśli
ktoś chciał się
zarejestrować
do lekarza,
musiał
to zrobić
osobiście

Chcą się
zarejestrować,
ale telefon
milczy

W ubiegłym roku Przychodnia Rejonowa nr 1
przy ul. Koziełka przeszła gruntowny remont.
Powstały nowe i w pełni wyposażone gabinety,
winda dla niepełnosprawnych. Wszystko
wygląda teraz tak, jak obiecywali inwestorzy
i właściciele budynku. Z jednym wyjątkiem.
- Do przychodni nie można się w żaden sposób
dodzwonić - alarmują nas czytelnicy
Już od blisko dwóch tygodni,
wybierając numer przychodni, w
słuchawce telefonu słychać jedynie kobiecy głos: - Przepraszamy,
wybrany telefon nie odpowiada.
Prosimy spróbować później. Sytuacja
irytuje pacjentów, chcących zarejestrować się do lekarza.
– Dzwoniłem dzisiaj do przychodni, żeby się zarejestrować. Mam
mieć tam robione badania, ale w
ogóle nie mogę się z nimi skontaktować – skarży się rozgoryczony knurowianin. – Musiałem się wybrać
pieszo, a jestem przecież niepełnosprawny i zajmuje mi to więcej czasu
niż innym. Kiedy dotarłem na miejsce, kolejka była już tak długa, a na
dodatek wszyscy byli zarejestrowani,
że mogłem zostać przyjęty dopiero na
drugi dzień.
- To dla mnie, jak i dla innych
knurowian bardzo uciążliwy problem – wtóruje mu podenerwowana
mieszkanka jednej z kamienic na
ul. Koziełka. – Nie wiem czemu to
tak długo trwa. Załatwienie tego
powinno być priorytetem.
Od personelu przychodni usłyszeliśmy, że winę za „głuchy telefon”
ponosi operator sieci telefonicznej.
– Myśli pan, że nas to nie denerwuje?
Codziennie dzwonimy, żeby się tym
zajęli i naprawili tę usterkę, a do tej
pory nic nie jest zrobione - podkreślają pracownice.
Dodają, że któregoś dnia do
południa telefon działał. Jednak
po paru godzinach sygnał znowu
się urwał. – Nam także zależy na
tym, by cała sprawa została jak

najszybciej wyjaśniona – dodają.
– Był tu taki pan ze trzy dni temu
i powiedział, że wszystko wygląda
w porządku. Pomimo tego dalej nie
można się do nas dodzwonić.
Właściciel budynku, Lucjan
Matera, o kłopotach z telefonem
dowiedział się dopiero we wtorkowe
południe. – Wcześniej nikt mnie o
zaistniałym problemie nie poinformował – tłumaczy. – Właścicielem
numeru telefonu jest najemca. Zabezpieczenie kontaktu do przychodni należy do właściciela numeru
telefonu.
Pan Lucjan dodaje, że w przychodni był już operator sieci telefonicznej, który stwierdził, że sygnał
na budynku jest bez zastrzeżeń.
Problem z dodzwonieniem się
do przychodni wcale jednak nie
zniknął...
– Dzisiaj spodziewamy się serwisantów, których wezwałem na
własny koszt. Zajmą się tą awarią.
- mówi Matera.
O awarii telefonu nie wiedział
Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie, a o zamieszaniu dowiedział
się od nas. – Pierwszy raz słyszę, że
taki kłopot istnieje – nie kryje zdziwienia Henryk Hibszer, dyrektor
ds. administracyjno-technicznych.
– Kiedy ja kontaktowałem się z przychodnią, mogłem się dodzwonić bez
żadnych problemów.
Dyrektor obiecał, że niezwłocznie zajmie się sprawą awarii telefonu
przychodni przy ul. Koziełka.
DC

Przegląd Lokalny Nr 24 (1006) 14 czerwca 2012 roku

aktualności

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 14 czerwca 2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko skutków ustaleń
planów
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z
późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów:
1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon ulicy Rakoniewskiego - Wilsona”
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XX/290/2004
z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie
ul. T.Wilsona (nr ewid. 2852, 2854,2853/1 i 2853/2),
2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne”
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004
z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy
Bojowej (nr ewid. 941/149),
3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne”
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004
z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa
(nr ewid. 1542/145),
4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działki położonej przy ulicy Szybowej (nr ewid.
1373/25),
5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej
(nr ewid. 849/80 i 850/80),
6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działki położonej przy ulicy Leśnej (nr ewid. 869/66),
7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla
działek położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46,
1461/46, 1464/46, 1466/46,1252/46),
8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid.
1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129), wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planów.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22 czerwca 2012 roku
do 20 lipca 2012 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
(Ratusz), ul.Niepodległości 7, pokój nr 3 w godzinach pracy
Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami odbędzie się w
dniu 11 lipca 2012 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów (Ratusz) pokój nr 12 (Sala Sesyjna).
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
dotyczące projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów,
na adres:
Urząd Miasta Knurów
Ul. Dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
jego ochronie, zamieszczono dane o projektach w/w miejscowych
planów, o prognozach oddziaływania na środowisko ww. planów oraz
o opracowaniu ekofizjograficznym.
Zgodnie z art.46 pkt 1 oraz art.54 ust.2 ustawy, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.54 ust.3 ustawy, należy
wnosić do Prezydenta Miasta Knurów na zasadach określonych w
art.18 ust.2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2012 r.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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Sprofanowane sacrum
Złomiarze nie odpuszczają. W sobotę skradli kolejną
część miedzianego dachu kościoła pw. św. Antoniego
w Krywałdzie. Nie pomogła wzmożona czujność
mieszkańców i apele księdza proboszcza
W sobotę o poranku parafianie
jak co tydzień przyszli posprzątać
świątynię. Od razu zauważyli brak
części dachu. Po ubiegłotygodniowej
kradzieży złomiarze wrócili, by dokończyć dzieła.
− Wycięli nożycami 3 metry kwadratowe blachy. Na znacznej długości
poodkręcali też śruby, przygotowując
kolejne części do kradzieży. Policja
potwierdza, że była to kradzież na tle
zarobkowym. Blacha pewnie jest już
w jakimś skupie − ksiądz proboszcz
Marek Kamieński z trudem opowiada o całym zdarzeniu.
Złodziejom sprzyja lokalizacja
kościoła. Obiekt znajduje się na uboczu, a miejsce, które wybrali sobie
złomiarze jest widoczne jedynie z
perspektywy kapliczki św. Barbary
i przystanku. To bardzo utrudnia
obserwację, dlatego i tym razem nie
ma świadków zdarzenia. Nikt nie
zauważył „nocnych marków”, spacerujących po kościelnym dachu.
Parafianie nie mogą uwierzyć
w bezczelność złodziei. Jeszcze
nie umilk ły głosy oburzenia po
poprzedniej kradzieży, a już trzeba
łatać dziury po kolejnej.
− Widocznie zerwane w ostatnim
czasie pokrycie dachu kościoła nie

Mimo szybkiej reakcji parafian strat nie udało się uniknąć - wnętrze
świątyni zostało zalane, a na ścianach powstały zacieki

zaspokoiło złodziei. Nie odstrasza ich
nawet to, że podnoszą złodziejską rękę
na miejsce poświęcone Bogu − mówi
Jan Furgoł, członek Rady Parafialnej.
Jak zwykle na wysokości zadania
stanęli parafianie. Natychmiast zabezpieczyli wyrwę w dachu przed nadchodzącą ulewą, co nie zmienia faktu,
że namokniętą przez noc warstwę izoFoto: Jan Furgoł

ogłoszenie

Krywałd. Kolejna kradzież w kościele pw. św. Antoniego

Foto: Justyna Bajko

ogłoszenie

Dla kradnących wandali nie ma świętości - dla paru złotych są
gotowi niszczyć nawet kościół...

lacyjną trzeba wymienić. Proboszcza i
parafian czeka spory wydatek. Czy ten
wysiłek nie pójdzie jednak na marne?
Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Daroń uważa, że z pomocą
może przyjść technika, np. zamontowanie monitoringu. Podobnego
zdania jest przewodniczący Rady
Miasta Jan Trzęsiok. - Sugerujemy
księdzu proboszczowi, aby zabezpieczył kościół kamerami. Rozmawiałem już z komendantem Straży
Miejskiej, aby zwiększyć ilość patroli
w tym rejonie. Nie ma społecznego
przyzwolenia na profanację kościoła.
Niestety, ten przypadek pokazuje, że
dla złodzieja nie ma żadnej świętości.
Apeluję do sumienia pracowników
skupów złomu, aby reagowali na
wszelkie próby sprzedaży charakterystycznych blach.
Dziury w dachu udało się połatać,
jednak straty są bardzo duże. Wnętrze
świątyni zostało zalane. Na ścianach
powstały spore zacieki. I to wszystko w
przededniu odpustu parafialnego...
− Po kradzieżach wzmożyliśmy
kontrolę skupów złomu. Na razie tyle
możemy zrobić − dodaje komendant
Daroń.
jb, /pg/

Będzin. Nietypowa kradzież złotego pierścionka

Przez żołądek do serca
Co robi knurowianin, którego nie stać
na zakup pierścionka zaręczynowego?
Nie poddaje się. Idzie z wybranką serca
do zakładu jubilerskiego, by chwilę
później trafić do... szpitala
31-letni knurowianin odwiedził
ze swoją 23-letnią partnerką salon
jubilerski w centrum Będzina. Pod
pretekstem za kupu pierścionka
zaręczy nowego w ybranka serca
oglądała i przymierzała coraz to
wymyślniejsze precjoza. Personel

sklepu dwoił się i troił, by zaspokoić
wybredną klientkę. Towarzyszący
jej mę ż cz y zna w ykorz ysta ł z amieszanie w sklepie i skradł złoty
pierścionek z cyrkonią. Ukrył go
w ustach, a kiedy personel wezwał
policję, połknął go.

K nu row ia n i now i n ie ud a ło
się unik nąć odpowiedzialności.
W asyście mundurowych trafił do
szpitala. Prześwietlenie rentgenowskie potwierdziło, że jego żołądek
skrywa pierścionek z cyrkonią. Złodziej, niczym kura znosząca złote
jajka, oddał skradziony przedmiot
po dłuższym posiedzeniu. Zaręczyny będzie musiał przełożyć, gdyż
usłyszał zarzut kradzieży złotej
biżuterii.
/pg/



aktualności
reklama własna wydawcy

Knurów. 5. urodziny Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uczą się przez całe życie
Mówi się, że leniwy umysł to pracownia diabła,
któremu na imię Alzheimer. Studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku chłoną wiedzę i ćwiczą pamięć. Mają
motywację do tego, by wyjść z domu i utrzymywać
kontakty towarzyskie

2012 jest Europejskim Rokiem
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Do akcji „Solidarność Pokoleń
- Śląskie” włączyło się Miejskie
Gimnazjum nr 2 w Knurowie.
Pięcioro pierwszoklasistów pod
kierunkiem nauczyciela informatyki Mirosławy Stolarczyk przeprowadziło dla studentów UTW
lekcję bezpiecznego korzystania
z internetu. Młodzież uczulała
seniorów na niefrasobliwość w
umieszczaniu zdjęć na portalach
społecznościowych i możliwość
manipulacji danymi. Studenci
otrzymali poradnik, który będą
mogli wykorzystać podczas swoich cyklicznych zajęć.



Członkowie koła plastycznego otrzymali z rąk Ewy Jurczygi
pamiątkowe palety malarskie. Podopiecznym gratulowała Urszula
Kędzior (druga z lewej)

kołach zainteresowań. Wysłuchali
53 wykłady. Określenie „wieczny
student” im schlebia. Są na tym etapie, że nie muszą, a chcą się uczyć.
Tu nie ma egzaminów i poprawek,
wystarczą chęci.
W ubiegły wtorek w Kinie Scenie
Kulturze uroczyście zakończono 5
rok działalności UTW. Kierownik
Ewa Jurczyga zauważyła, że ci, którzy

studiują od początku, mogą pochwalić się już pełnym wykształceniem, są
elitą Knurowa.
Początki były pełne obaw. Czy
to nie będzie słomiany zapał, jednorazowy zryw. Pierwsze spotkanie
napawało optymizmem. Słuchaczy
przyby wało. Oferta edukacy jna
poszerzała się. Dwa lata temu UTW
zaprosił knurowian na w yk łady

Tekst i foto: Paweł Gradek

W ciągu 5 lat przez uniwersytet przewinęło się 185 słuchaczy,
działających w 15 kołach zainteresowań
reklama

Foto: Mirosława Stolarczyk

Po śmierci męża Jadwiga Hejna
została z dużą ilością wolnego czasu.
Nie miała co robić w domu. Koleżanki zaproponowały jej Uniwersytet Trzeciego Wieku. Skorzystała z
zaproszenia, spodobało jej się. Ma za
sobą dwa semestry, w trakcie których
nawiązała nowe przyjaźnie.
- Chodzę na gimnastykę, uczę
się pływać. Byłam na kilku zajęciach
z informatyki, ale zrezygnowałam.
Samoukiem jestem. Raz w miesiącu
chodzę na wykłady. Bardzo ciekawe!
- wylicza pani Jadwiga.
Nina Magiera zapytana o powód,
dla którego zdecydowała się zostać
studentką, odpowiada bez namysłu:
- Bo kocham ludzi! Uniwersytet to
dla nas drugie życie. Na emeryturze
kiepsko by się z nami działo, gdybyśmy
nie znalazły sobie zajęcia.
Pani Nina studiuje już 5 rok. Namówiły ją do tego dzieci. Z UTW jest
od początku. W wieku 58 lat nauczyła
się pływać. Poznała nowych ludzi,
jest szczęśliwa.
Panie próbowały namówić do
studiowania swoje koleżanki. Te po
kilku razach zrezygnowały. Przez 5
lat przez UTW przewinęło się około
185 słuchaczy, którzy działali w 15

otwarte. Sporo osób skorzystało z
tej formy.
UTW skupił wokół siebie ludzi,
którzy bezinteresownie włączyli się
w budowanie nowej jakości nauczania. I tak np. zajęcia z samoobrony
prowadzi komendant I Komisariatu
Policji w Gliwicach Wojciech Kołodziej, pływać uczy trener i sportowiec
Stanisław Rudzki, grupie plastyków
lideruje Urszula Kędzior z knurowskiego Liceum, a wolontariuszom
Ilona Pach od lat związana z Polskim

Czerwonym Krzyżem.
Zakończenie roku akademickiego uświetnili m.in.: członek zarządu
województwa Aleksandra Banasiak,
prezydent Knurowa Adam Rams z
sekretarzem miasta Piotrem Dudło,
wicestarosta gliwicki Waldemar
Dombek.
„O potrzebach nie tylko materialnych” w 15 minutowym wykładzie opowiedział dr Marek Wydra.
Wniosek nasunął się jeden - warto
poszerzać horyzonty, bez względu
na wiek.
Spotkanie zakończył w ystęp
zespołu „Po godzinach”. Dla tych,
którzy chcieliby zasilić szeregi studentów UTW ważna wiadomość:
zapisy ruszają 15 września.

Studenci UTW przekonali się, że nie taki komputer straszny...
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W zgodzie z naturą
Rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców Knurowa. Już od
najmłodszych lat dzieci uczą się
segregować odpady i dbać o swoje
otoczenie. Organizowane co roku
przez Urząd Miasta zbiórki odpadów
niebezpiecznych oraz szkolne akcje
sprzątania świata sprawiają, że coraz
więcej knurowian myśli o potrzebach
środowiska.
28 maja specjalny samochód
(Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych firmy Alba) zbierał
od mieszkańców śmieci groźne dla
środowiska. Knurowianie przywozili m.in. zużyte baterie i świetlówki,

zbiórki i przywożą − mówi Beata Lubecka, inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska.
Z podobnymi inicjatywami proekologicznymi wychodzą też szkoły.
Uczniowie klas I i III z Miejskiego
Gimnazjum nr 1 wiedzą jak cenna
jest natura. Pod wodzą nauczyciela
biologii Rafała Szczepanka posprzątali ulicę Koziełka. Ponad 90 osób
przez 3 godziny zebrało około 50
worków śmieci. Gimnazjum od wielu
lat sprząta dolinę w okolicy szkoły
oraz sąsiadujące z budynkiem placówki ulice.

Akcja zbierania odpadów niebezpiecznych z roku
na rok cieszy się coraz większym powodzeniem

resztki farb czy wyeksploatowane
urządzenia elektryczne. Urząd Miasta już po raz szósty zorganizował
zbiórkę odpadów niebezpiecznych.
Knurowianie z każdym rokiem coraz
chętniej korzystają z możliwości zutylizowania odpadów zagrażających
środowisku.
− Dzięki takim akcjom mieszkańcy wiedzą, że jest pewien typ śmieci,
który nie powinien trafiać nawet na
śmietnisko. Z badań, jakie przeprowadziliśmy wynika, że w kontenerach
do których mieszkańcy codziennie
wyrzucają śmieci nie ma odpadów
niebezpiecznych. Knurowianie sami
je zabezpieczają, czekają na termin

− Pomimo wielu przeprowadzonych
działań niezmienne są: entuzjazm młodzieży oraz wsparcie ze strony Urzędu
Miasta. Uczniowie co roku mogą liczyć
na pomoc pani Teresy Golby, kierownika
referatu ds. ochrony środowiska, która
zapewnia potrzebny sprzęt − informuje
Barbara Hankus, dyrektor MG-1.
Zwiększająca się ilość mieszkańców propagujących i korzystających
z przedsięwzięć proekologicznych
napawa optymizmem. Natura, mając
takich sprzymierzeńców, w przyszłości z pewnością odwdzięczy się
czystym powietrzem i bujnymi, zielonymi lasami.
Justyna Bajko

ogłoszenie

ogłoszenie
Uwaga drewno do kupienia
Gmina Knurów ogłasza pisemną aukcję ofert na sprzedaż
drewna pozyskanego w związku z przebudową tzw. „Rowu
Czuchowskiego” z terenu stanowiącego własność tut. Gminy
Nazwa sprzedającego; Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana
5, 44-194 Knurów, NIP: 969-15-97-553, REGON : 276- 257- 587
Opis przedmiotu sprzedaży: drewno w ilości określonej szacunkowo około 25 m3 składające się głównie z olchy i topoli ułożone
w dwa stosy o długości pni 2 m, 4 m i dłużyca. Cena wywoławcza
za całość drewna z załadunkiem i transportem własnym kupującego
wynosi 3.000,00 zł brutto.
Warunki sprzedaży:
1. Złożenie oferty w oznaczonej kopercie w siedzibie Sprzedającego w Biurze Podawczym w terminie do 22.06.2012r. do
godz.13 00
a) Oferta powinna zawierać
– imię, nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL, NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– oferowaną cenę
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami aukcji i przedmiotem sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) Koperta powinna być oznaczona: „Aukcja ofertowa na sprzedaż drewna”.
2. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2012r. o godz.1100 w
Sali Narad na II piętrze w siedzibie Sprzedającego. Drewno zostanie
sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie
dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje na temat sprzedaży uzyskać można w pokoju nr 204 w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów pod nr telefonu 3392224 w godzinach od 7.30 do 15.30.
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Knurów
Nivea dotrzymuje obietnicy, czyli...

Foto: Justyna Bajko

Knurów

Dzieci z Pyskowic już od ponad miesiąca bawią
się na placu zbudowanym przez firmę „Nivea”,
knurowskie muszą jeszcze poczekać...

Bocianie gniazdo
w małpim gaju

Kiedy rozpoczęła się walka o plac zabaw firmy Nivea,
niewielu wierzyło w zwycięstwo. Fora internetowe
wrzały, do głosowania zachęcały zarówno instytucje,
jak i prywatni przedsiębiorcy. To wielkie społeczne
poruszenie zwieńczył sukces. Pierwsze urządzenia
staną na placu już w lipcu
Dawno żaden plac zabaw nie
budził tyle emocji. Jego budowa jest
możliwa tylko dzięki wspólnemu
wysiłkowi knurowian.
− Zrobiliśmy to dla naszych dzieci
− mówiła podczas spotkania w ratuszu Monika, jedna z najaktywniejszych głosujących. Prezydent Rams,
dziękując za udział w głosowaniu,
dodał: − Zawsze z dumą będę podkreślał, że ten plac to dzieło naszych
mieszkańców.
Rozstrzygnięcie konkursu na 100
-lecie firmy Nivea nastąpiło w nocy z
30 września na 1 października 2011
roku. Knurowianie spodziewali się,
że budowa placu ruszy jeszcze przed
zimą. Tak się nie stało. Dlaczego?
− Zgodnie z informacjami, które
reklama

otrzymaliśmy od firmy Nivea, projekt
był najpierw realizowany w miejscowościach, które zwyciężyły w pierwszym
i drugim etapie głosowania. Knurów
zdobył wystarczającą ilość głosów dopiero w III rundzie, stąd tak późny etap
realizacji − informuje Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska.
Plac powstanie na terenie pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr 12 a
Miejską Szkołą nr 7 przy ul. Armii
Krajowej. Do końca czerwca potrwają prace nad polem piaskowym,
a w lipcu Nivea zamontuje pierwsze
urządzenia.
− W skład placu wejdą: dwa
wieloelementowe zestawy zabawowe,

małpi gaj, karuzela, dwie huśtawki,
piaskownica oraz ławka − mówi
Anna Lewandowska.
Prace dopiero ruszyły, a już pojawili się pierwsi złodzieje. Zniknęły
słupki, którymi pracownicy Nivei
zaznaczyli teren swoich działań.
Mimo wszystko knurowski plac
- w przeciwieństwie do np. placu
zabaw w Pyskowicach - nie będzie
ogrodzony.
W sąsiedztwie miejsca, na którym powstanie projekt firmy Nivea,
znajduje się miejski plac zabaw. Niebawem zostanie odnowiony. Lifting
przejdzie m.in. „bocianie gniazdo”.
W Knurowie pojawia się coraz
więcej miejsc, gdzie dzieci mogą
bezpiecznie się bawić, a dorośli odpocząć.
jb

Nie tylko Nivea

Nowy plac zabaw, tym razem w
ramach programu rządowego
„Radosna Szkoła”, powstanie
przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3. Prace powinny
rozpocząć się pod koniec lipca
i potr wać najpóźniej do 15
października. Miasto właśnie
ogłosiło przetarg.
− Mały plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci z klas 1-3,
łącznie to około 75 osób. W
jego skład wejdzie komplet
zabawowy: wieża, pomost wiszący, przeplotnia, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, wieża
strażacka oraz gra typu „kółko
i krzyżyk”, nawierzchnia piankowa o powierzchni 150 m²,
trawnik. W wyposażeniu placu
znajdą się też kosze na śmieci i
ławy. Całość zostanie ogrodzona płotem − informuje Urszula
Antońc zyk, kierownik pionu
techniczno-informat ycznego
w Miejskim Zespole Jednostek
Oświatowych.



aktualności
Knurów

reklama

Na „Dwójkę” nie ma mocnych

Foto: Archiwum MSP-2

Zespół Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
z oddziałami integracyjnymi wystąpił na gali finałowej
wojewódzkiego konkursu „Edukacja regionalna
w szkole”, która odbyła się w siedzibie Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie

Uczniowie „Dwójki” są znakomitymi ambasadorami knurowskich tradycji i śląskiej kultury

W trakcie występu uczniowie
zaprezentowali Knurów, odwołując
się do historii powstań śląskich.
- Choć jest to temat trudny dla
uczniów klas młodszych, dzieci doskonale sobie z nim poradziły – podkreśla
opiekunka zespołu Hanna Pyka.
- Nasza szkoła posiada bogate materiały historyczne, związane z tymi
wydarzeniami, jednak zaprezentowanie ich w kilkuminutowym programie
nie było łatwe.
Występ zespołu zyskał uznanie
widzów. W opinii prezesa Związku
Górnośląskiego była to najpięk-

niejsza historia powstań śląskich
opowiedziana przez dzieci. W Koszęcinie knurowianie wzięli także
udział w warsztatach wokalnych
oraz podziwiali w ystęp zespołu
„Śląsk”.
Tydzień wcześniej uczniowie
„Dwójki” wzięli udział w potyczkach finałow ych wojewódzkiego
konkursu regionalnego w toszeckim
zamku. Kamila Starzyńska, Zuzanna
Maciejczak, Klaudia Siedlik, Dominik Szafarczyk i Karol Spruch zaprezentowali program o powstaniach
śląskich w Knurowie, zatańczyli wią-

zankę regionalnych tańców, wykazali
się wiedzą o regionie oraz rozbawili
publiczność inscenizacją bajki o knurowskim diable, który dawno temu
straszył w aptece św. Barbary.
Warto podkreślić, że w ubiegłym
roku przedstawienie pt. „Zabawy
dziecięce na Śląsku”, przygotowane
przez uczniów z Knurowa, uznane
zostało za najlepszą prezentację
potyczek finałowych II edycji konkursu wojewódzkiego – „Edukacja
regionalna w szkole”.
/-/

Knurów

Tyle graffiti
w całym mieście

W różnych miejsca miasta dostrzec można graffiti
autora o pseudonimie STR. Graffiti to twórczość budząca
rozmaite emocje i kontrowersje. Także wobec obrazów
STR trudno przejść obojętnie. Zresztą, po cóż mówić,
zobaczcie sami...
DC

Foto: Dawid Ciepliński
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Perfect Wit-Wit

Bycie aktorem to nie tylko wcielanie się w misternie
utkane ze słów role, to także zgoda na przekraczanie
swojej i widza wyobraźni. Sztuka tym trudniejsza, im
mniej ma się lat. W przedstawieniach podsumowujących
roczną pracę dzieci z Teatru Wit-Wit zaskoczyły
naturalnością i radością grania
Za kulisami wrzało, do ostatniej
chwili trwały gorączkowe przygotowania, malowanie wąsów, doczepianie włosów. Ostatnie całusy
od rodziców, uspokajające słowa
i można zaczynać. Gdy dzwon w
katedrze Piotra i Pawła wybił 17 na
scenę w auli bł. Jana Pawła II wchodzą nauczyciele aktorskiego rzemiosła Ewa i Stanisław Witomscy,
wyraźnie przejęci występem swoich
podopiecznych.
— To przedstawienie jest dla
was, drodzy rodzice. Od kilku miesięcy spotykamy się dziećmi. Pracujemy nad dykcją, ćwiczymy pamięć,
przybliżamy im świat teatru i sztuki
— mówi Ewa Witomska.
Na widowni całe pokolenia.
Babcie, dziadkowie, pomiędzy nimi
rodzice z aparatami, kamerami i
biegające młodsze rodzeństwo. Jako
pierwsza na scenie zaprezentowała się
grupa młodsza, przedszkolna. Dzieci

Dzieci poprzebierane za afrykańskie zwierzęta z trudnością
rozpoznawali nawet rodzice

Ewa i Stanisław Witomscy nie kryli dumy ze swoich podopiecznych

przebrane na afrykańskie zwierzęta,
szukają wzrokiem swoich rodziców
na widowni. Rozbrzmiała muzyka,
przedszkolaki tańczyły naśladując
ruchy zebry, co martwi się, że paski
są już niemodne, tygrysa, którego
bolą zęby czy małpy − świetnej akro-

batki. Muzyczną podróż po Afryce
zakończyła piosenka „Witaminki”.
Dzieci rozpierała duma — udało
się! Dla niektórych przedszkolaków
to pierwszy występ na teatralnej
scenie. Ale chcą więcej! Przecież tyle
się nauczyły w trakcie zajęć. Potrafią

wykręcać język na wszystkie strony,
bezbłędnie recytować trudne dykcyjne wierszyki, z którymi miałby
problem niejeden dorosły. Grześ
z wielką grzywą lwa odprowadza
całą grupę na widownię, bo teraz
przyszedł czas na starszych kolegów i
koleżanki. Wśród aktorek tylko jeden
aktor — Szymon, fan „Gwiezdnych
Wojen”.
— Przez kilka miesięcy wytrzymał z kilkunastoma dziewczynami.
Kiedy już wyczerpywała mu się
cierpliwość pytał:„Kiedy koniec?”
— opowiada Stanisław Witomski.
Dzieci w przedstawieniu „Wesołe podwórko” zagrały w niewidzialną piłkę, zaśpiewały piosenki
o przyjaźni. W międzyczasie zapre-

zentowały pełne dynamizmu układy
choreograficzne. Na bluzce jednej
z aktorek był napis „Perfect girl”.
To idea całego spektaklu. Dzieci na
scenie czuły się „perfekcyjne”, dumne z tego co robią i gdzie są. Scena
dodawała im pewności siebie, i te,
które jeszcze przed chwilą zestresowane przytulały się do rodziców,
teraz tańczyły zachwycone, potrząsając włosami i robiąc szpagaty. Po
spektaklach mali aktorzy otrzymali
dyplomy za udział w zajęciach.
Uśmiechali się wszyscy. I Amelka,
co nie zważając na śnieg i deszcz
przybywała na zajęcia, i Daria o
znakomitej dykcji, i Ala — wulkan
energii.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama
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poza schematem
Knurów

Maja Mroczkowska, Wioletta górka i Przemysław
gumienny to trzy różne osobowości. Wszyscy są
uczniami Zespołu Szkół im. i. J. Paderewskiego
w Knurowie i finalistami olimpiad przedmiotowych.
ich wiedza, podobnie jak oni sami, wykracza poza
szkolne schematy i wymagania

Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
w Katowicach, musiała zmierzyć się z
kilkunastoma uczestnikami. W finale przedstawiła przygotowaną wcześniej prezentację prozdrowotną.
− Konkursem zainteresowałam
się dzięki mamie, która przez dłuższy
czas pracowała w PCK − opowiada
knurowianka.
Wioletta nie tylko zgłębia tajniki zdrowego stylu życia. Jej pasje
obejmują także kręgi artystyczne.
Tegoroczna maturzystka działa w
grupie majoretek.

asTronomia na Basie

O finaliście tegorocznej Olimpiady
Matematycznej i Astronomicznej napisano już wiele. Ten, który spodziewa się
spotkać zarozumiałego kujona może
być nieco rozczarowany. Przemek mówi
o swoich sukcesach mimochodem, bez
zbędnego patosu. Towarzyszy mu nieco
zawadiacki uśmiech. Knurowianin to
człowiek renesansu. Interesuje się modelarstwem sportowym, kręci krótkie
filmy, gra na basie. Do Olimpiady Astro-

nomicznej przygotował się sam.
− Działam w ogólnopolskim Klubie Astronomicznym. Z fizyką stricte
astronomiczną pomogli mi członkowie klubu, zebrałem też trochę wiedzy
z książek i jakoś wyszło − opowiada.
Gumienny jeszcze nie podjął
ostatecznych decyzji, dotyczących
dalszych kroków na edukacyjnej
ścieżce.
− Lubię logikę, fascynuje mnie
kosmos. Na pewno wybiorę kierunek
ścisły. Może informatyka? - zastanawia się.
Maja i Przemysław za swoje
osiągnięcia zostali docenieni przez
rektora Uniwersy tetu Śląskiego,
otrzymując tytuł Śląskich Asów. Czy
dobra passa trójki knurowian będzie
trwać także wtedy, gdy opuszczą
mury „Paderka”? Z pewnością umiejętność samokształcenia, oczytanie
i praca, którą włożyli w przygotowanie do olimpiad, zaprocentują na
studiach.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama

Maja Mroczkowska, Wioletta Górka i Przemysław Gumienny – utalentowani uczniowie „Paderka”

Maja - związane włosy, skupione
spojrzenie. Działa w Ruchu Odnowy
w Duchu Świętym i czyta pisarzy
skazanych na zapomnienie. W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego
brała udział już trzeci raz, tym razem
dotarła aż do Warszawy. W pierwszej
klasie to polonistka Marta Cuber
dostrzegła potencjał drzemiący w
uczennicy, i to ona namówiła Maję
do udziału w konkursie.
− Ja nie czułam się wystarczająco ani na siłach ani godna − mówi
Maja.

Tegoroczny warszawski finał
nie rozczarował, choć licealistka nie
znalazła się w gronie laureatów. Knurowianka zmierzyła się z ponad 300
osobami z całej Polski. Nawiązane relacje i znajomości zrekompensowały
niegościnność stolicy.
− To nie był dzień na pisanie −
opowiada. − Nie zostałam laureatem,
ale ta informacja obyła się bez łez i
większych dramatów. Nie wracałam
z podkulonym ogonem.
Maja wybiera się do Krakowa
na judaistykę. O swoich przyszłych

studiach opowiada z pasją. − Lubię
kulturę żydowską od kiedy pamiętam.
Fascynuje mnie ich tożsamość oparta
na Bogu, muzyka, literatura, filozofia
− tam jest wszystko.

o zdrowiu i maJoreTKach

Wioletta mówi o sobie, że jest
uparta i zawsze stara się osiągać wyznaczone cele. Spokojna, nieco wyciszona. Wyraźnie speszona opowiada
o swoich sukcesach. Nie spodziewała
się tak dobrego wyniku. Zanim dotarła do etapu centralnego Olimpiady

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

magdalena Pietrzak z Knurowa
ur. 31.05.2012 r., 3660 g, 54 cm

Kacper blacha z czerwionki

ur. 4.06.2012 r., 3410 g, 55 cm

0

Julia Lopic z czerwionki

Kacper szolc z Knurowa

ur. 1.06.2012 r., 3230 g, 52 cm

ur. 1.06.2012 r., 3300 g, 54 cm

paulina brożek z przegędzy

paulina maćkiewicz z Knurowa

ur. 4.06.2012 r., 3810 g, 58 cm

ur. 4.06.2012 r., 3910 g, 56 cm

Wiktor Kasperczyk z gierałtowic

anna Pyszny z czerwionki-Leszczyn

Dagmara grun z bojkowa

magdalena Paczkowska z Pyskowic

ur. 3.06.2012 r., 3300 g, 53 cm

ur. 5.06.2012 r., 3515 g, 54 cm

ur. 3.06.2012 r., 3250 g, 50 cm

ur. 5.06.2012 r., 3290 g, 55 cm
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Foto: Justyna Bajko

rozrywka

Uczniowie technikum
nie boją się wyzwań,
wiedzą, że los sprzyja
odważnym...

rozrywKa nr 24/2012

- do wygrania podwójny bilet do Kina

kNurów. dzieŃ PrzedsięBiorCzośCi w teChNikuM Nr 1

Biały kruk trafia na rynek
W dobie kryzysu na rynku pracy Technikum nr 1 w Knurowie
wychodzi naprzeciw swoim uczniom, skutecznie zaszczepiając
w nich ideę przedsiębiorczości. Młodzi knurowianie kolejny raz
stworzyli własną firmę, tym razem działającą w resorcie szkoleń.
„Rara Avis” to zysk bez strat
− Najtrudniej być swoim
własnym szefem. Odpowiednio
zarządzać swoim czasem i
umiejętnościami − tymi słowami Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego otworzyła „Dni
Przedsiębiorczości” w Technikum nr 1. Swoim doświadczeniem na temat prowadzenie
własnej działalności podzielił się z uczniami Sławomir
Adamczyk, członek Zarządu
Powiatu Gliwickiego i Krystian
Pluta z Urzędu Miasta.

Firmę „Rara Avis” (to tłumacząc z łaciny, biały kruk,
rzadkość, unikat) wymyślili uczniowie II i III te, przy
wsparciu fundacji Vivibus
Unitis i koordynatorki projektu Iwony Szczygieł. Dzień
Przedsiębiorczości był ukoronowaniem prawie półrocznych
starań knurowian, efektem
szkoleń i żmudnej pracy nad
budowaniem własnej działalności gospodarczej. Goście z
Banku Pekao odsłonili tajniki
kont bankowych, natomiast

informacja własna wydawcy

przedstawiciel fundacji Vivibus Unitis rozdał młodym
przedsiębiorcom certyfikaty
uczestnictwa w projekcie i
drobne upominki. Uczniowie
technikum nie tylko przedstawili założenia firmy, zadbali
także o odrobinę rozrywki. Laki
i Śpioch rozśmieszyli widzów
skeczem o rozmowie kwalifikacyjnej, zaś Zofia Pietras
wyśpiewała zgodne z duchem
dnia piosenki − „Kasę zesłał
szef” i „Gdzie te wypłaty”.

jb

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 ukaza-

nia się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 22/2012

brzmiało: „Brzózka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Eryka Nosek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

24

14.06.2012 r.
ŚRODA

radości nawałnica
Organizatorzy festynów
rodzinnych nie mają szczęścia do pogody. Tydzień w
tydzień deszcz krzyżował im
imprezowe plany. Tak było by
i teraz, gdyby nie spora grupa
a matorów dobrej zabaw y.
Dzieciom, ich rodzicom i
dziadkom przewodził Marek
Przegląd Lokalny Nr 24 (1006) 14 czerwca 2012 roku

Biesiadny. Był y konkursy
z nagrodami, dwie ulew y,
które wca le nie ostudził y
zapału biesiadników. Organizator - Centrum Kultury w
Knurowie zapewnia, że to nie
ostatni festyn pod chmurką.
/-/

Królewna Śnieżka
− godz. 16.00
Histeria. Romantyczna
historia wibratora
− godz. 18.00
Róża
− godz. 20.00
15-20.06.2012 r.
CZWARTEK-ŚRODA
Dorwać gringo
− godz. 18.00, 20.00

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



ogłoszenia
Handel i Usługi

Komunie, urodziny, stypy, catering, korytka.
Pilchowice. Tel. 664 981 205, 795 456 584

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, 60 m2, ul.
Kosmonautów, III piętro. Tel. 661 633 231

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Spr zedam dom 320 m , działka 150 0
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478

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

Sprzedam garaż murowany, ul. Mieszka I.
Tel. 32 236 57 75

22-25/12

1/12-odw.

22-24/12

2

21-25/12

24-25/12

Sprzedam kawalerkę. Tel. 512 393 052;
www.as.silesia.pl
24/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2,
ul. Wilsona w Knurowie. Tel. 517 292 325

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

16-odw.

24-27/12

Sprzedam mieszkanie przy ul. Mieszka I, II piętro, 2 pokoje z kuchnią. Tel.
507 845 581
24-27/12

Atrakcyjna pożyczka bez BIK od 1000 zł
do 6000 zł. Minimum formalności. Tel.
698 036 547
20-24/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

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

21-26/12

Transpor t, pr zeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521
1-25/12

15-44/12

Szczygłowice. Dwu i trzypokojowe sprzedam. Tel. 512 393 052; www.as.silesia.pl
24/12

Wynajmę dwupokojowe. Tel. 512 393 052;
www.nieruchomosciknurow.pl
24/12

Żernica dom wolnostojący, działka 1500 m2,
220.000 zł. Biuro M3, tel. 603 773 313
24/12

MOTORYZACJA
Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
22-26/12

1/12-odw.

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

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

1-48/12

1/12-odw.

Chwilówka na oświadczenie. Pożyczka od
1 000 zł do 4 000 zł. Minimum formalności.
Tel. 698 036 547

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

24-27/12

ZDROWIE I URODA

9/12-odw.

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

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539
22-25/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
4 pokojowe, 70 m2, 139.000 zł. Biuro M3,
tel. 603 773 313
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie. Tel. 785 549 221

Do wynajęcia budynek piętrowy w Gierałtowicach, 2 x 40 m2: działalność, mieszkanie.
Tel. 604 497 626

21-26/12

6-26/12

24-25/12

24/12

24/12

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

Masaże, porady dietetyczne, świecowanie
uszu. Tel. 666 154 763

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy. Sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

24-26/12

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

1/12-odw.

24/12

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

Do wynajęcia w Gierałtowicach 120 m 2,
I piętro: działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666

21-26/12

K AWA LER K A W Ł AS N O ŚCI OWA D O
SPRZEDAŻY W SZCZYGŁOWICACH 31m2
Z CZĘŚCIOWYM WYPOSAŻENIEM. TEL.
609 190 992
23-24/12

1/12-odw.

19-43/12

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

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

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

11–odw.

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
20-26/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Kawalerka, ul. Spółdzielcza, II piętro.
Pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka. Tel.
32 236 57 75
24-25/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

Kawalerkę sprzedam. Tel. 728 946 697

24-25/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
23-24/12

Kupię pilnie mieszkanie, 4-pokoje, piętro I
– IV. Tel. 660 969 382

Firma Metall-Bau Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni na stanowisko ślusarz-spawacz. Tel. 32 235 69 28, 500 265 520
23-24/12

Lokale na działalność, wynajmę. Tel. 512
393 052; www.as.silesia.pl
Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685

Parter domu sprzedam. Tel. 512 393 052;
www.nieruchomosciknurow.pl

Praca w barze na weekendy. Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

Sprzedam 3-pokoje bez pośredników. Tel.
511 632 893

Zatrudnię emeryta, rencistę do produkcji – regeneracja palet. Stanica. Tel. 602 159 203

24/12

24-26/12

21-40/12

12

24/12

24/12

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 8.06.2012 r.
do 28.06.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700 stanowiące fragment targowiska miejskiego.

DAM PRACĘ

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970

24-26/12

INFORMACJA

24-27/12

23-26/12

24/12
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W piątek (1 czerwca) park
NOT w Szczygłowicach zamienił się w arenę zmagań podczas już XXI Biegu Młodości.
Wątpliwości czy impreza w
ogóle się odbędzie było co nie
miara. Wszystko ze względu
na, momentami intensywnie,
padający deszcz.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Piotr Surówka,
zastępca prezydenta, który był
również starterem biegów, a
niesprzyjająca aura nie zniechęciła ponad 300 uczniów,
którzy pojawili się na stracie
biegu. – Tym bardziej jestem
zadowolony, że dzieci wzięły
udział, biorąc pod uwagę to, że
pogoda nie sprzyjała bieganiu
– mówi Czesław Nowak, prezes
Amatorskiego Klubu Biegacza
i organizator zawodów.
Uczestników biegu dopingowali licznie zebrani kibice,
wśród których można było dostrzec rodziców, a także przedstawicieli samorządu i powiatu
gliwickiego, m.in. Piotra Dudło
- sekretarza miasta, Jerzego
Pacha - wiceprzewodniczącego

Foto: Dawid Ciepliński

W strugach deszczu

W biegu wzięło udział ponad trzystu uczniów

Rady Miasta i Waldemara Dąbka - wicestarostę powiatu.
Po zakończeniu zawodów
przyszła pora na dekorację najlepszych zawodników, a dzięki
sponsorom nikt z biorących
udział w biegu nie wyszedł z
pustymi rękoma.
Zadowolenia z zorganizowania biegu nie kryje Czesław
Nowak. - Przede wszystkim
cieszę się z tak dużej frekwencji.
Pomimo niepogody udało nam

się zorganizować zawody. Należy
również zauważyć, że poziom
biegania wśród dzieci i młodzieży
jest bardzo wysoki i wzrasta z
każdym rokiem, co także napawa
optymizmem. Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy
pomagali mi organizować bieg.
Honorowy patronat nad
XXI Biegiem Młodości objął
prezydent miasta Knurowa
Adam Rams.
Dawid Ciepliński

PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW XXI MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU
MŁODOŚCI Z OKAZJI DNIA DZIECKA SKŁADA ZARZĄD AKB KNURÓW
„A.I.B.” Knurów Ślączka, Szpura, Dytko, B.B. – POL Bogdan Bochnia Ruda Śląska, Business
Centre Sp. z o.o. Warszawa Marek Goliszewski, Powiat Gliwicki Dotacja została udzielona ze
środków Powiatu, MOSiR Knurów, Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa Gliwice prezes Andrzej
Pawletko, SERWIS PRZYCZEP WIOLA GLIWICE Sławomir Grabowski, Kompania Węglowa KWK
Knurów - Szczygłowice dyr. d/s. pracy Roman Noga, Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT
Gliwice prezes Zdzisław Moskwa, P.H. WEGA Sosnowiec Robert Karbownik, BIOPELL Sp.z o.o.
Knurów Prezes Ryszard Czoik, Hemi Pajączek S.J., Kompanijny Ośrodek Szkolenia w Knurowie
prezes Piotr Mielnicki, Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice prezes Roman Przybyła, AUDI
Grażyna i Robert Wagner Gierałtowice, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO”
Knurów Stanisław i Konrad Kita, Apteka św. Barbary Knurów mgr Lucjan Matera, SANIT Sp. z
o.o. Gliwice Prezes Jacek Czardybon, Mała Kwiaciarnia Renata Jaworek, BUD - METALLCO Żernica prezes Antoni Falikowski, MAXPOL Kuźnia Raciborska Jerzy Gołąbek, Gmina Gierałtowice,
ZZG w Polsce KWK Szczygłowice Krzysztof Kozubowski, SKOK Ziemi Rybnickiej Prezes Franciszek Barakomski, SZAF – MAT Łukasz Sadowski, PEKAO SA Knurów dyr. Magdalena Wyciślik
Szczególne podziękowania dla prezydenta miasta Knurowa Adama Ramsa za objęcie honorowego patronatu.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników XXI Międzynarodowego Biegu Młodości
- nauczycieli, opiekunów dzieci i młodzieży oraz dla Sekcji Ruchu Drogowego w Gliwicach oraz
Straży Miejskiej w Knurowie za zabezpieczenie trasy biegu.
Podziękowania dla Przeglądu Lokalnego Knurów, Nowin Gliwickich oraz TVP Katowice za objęcie
patronatem medialnym biegu.

Wyniki
XXI Biegu
Młodości

Foto: KB Sokół

sport

Przedszkolaki: dziewczynki – 1. Dominika Łoza, 2.
Wiolet t a Wojnowska, 3.
A li c ja K aź ni c a; c h ł o p c y
– 1. Marcin Matuszek, 2.
Kacper Steiman, 3. Karol
Szymanik; Szkoły Podstawowe: dziewczynki – kl.
I: 1. Joanna Dudziak, 2.
Oliwia Nieścior, 3. Patrycja
Cyran; kl. II: 1. Patrycja
Trocka, 2. Paulina Chojnacka, 3. Nadia Bogusławska; kl. III: 1. Aneta Łobożewicz, 2. Klaudia Wagner,
3. Martyna Kołodziejczyk;
kl. IV: 1. Patrycja Psipsińska, 2. Natalia Potocka, 3.
Patr yc ja C z y żewska; kl.
V: 1. Marlena Bartosik, 2.
Paulina Jagła, 3. Dżesika
Trzebuniak; kl. VI: 1. Dominika Oleksiak, 2. Emilia Szuma, 3. Katar zyna
Strojny; chłopcy – kl. I:
1. Jakub Lewicki, 2. Kacper Kremiec, 3. Damian
N o w a k o w s k i; k l . I I: 1.
Jakub Porzuczek, 2. Kamil
Dymek, 3. Dawid Szczepkowski; kl. III: 1. Bartek
Grobosz, 2. Szymon Wilk,
3. Kacper Łukaszewski; kl.
IV: 1. Patr yk Or ylski, 2.
Daniel Heluszka, 3. Paweł
Ziaja; kl. V: 1. Kamil Dankowski, 2. Łukasz Grad, 3.
Marcin Wantulok; kl. VI:
1. Woj c ie c h Ko s t e l e c k i,
2 . M a r e k N i e m c z y k , 3.
Łukasz Kiszka; Gimnazja:
dziewczęta – kl. I: 1. Magdalena Szulgit, 2. Mar ta
Dudziak, 3. Izabela Mierzwa; kl. II i III: 1. Karolina
Niemiec, 2. Sabina Jabłonka, 3. Paulina Masternak;
chłopcy – kl. I: 1. Mateusz
Szydło, 2. Dominik Bigos,
3. Daniel Galiński; kl. II i
III: 1. Daniel Skrzyp, 2.
Tomasz Gąsienica, 3. Kamil Biegun; Szkoły średnie: chłopc y – 1. Dawid
Gołyś, 2. Paweł Szkatuła;
Kategoria Nordic Walking:
1. Aneta Gęsikowska, 2.
Krystyna Gęsikowska.

Młodzieżowa ekipa Sokoła na zawody w Łaziskach
Górnych (od lewej): Kamil Garbacik, Iwona Bielińska,
Karolina Fatalska, Maciek Wtorkowski i Kamil Danowski

Popisy młodzieży
„Łaziskie Liście” – pod
ta k im szyldem odbył y się
zawody biegowe w Łaziskach
Górnych, gdzie z bardzo dobrej strony zaprezentowali się
reprezentanci Sokoła Knurów.
Pierwsze miejsce w biegu na
600 m młodzików zajął Kamil
Danowski, na drugim miejscu
na 1500 m juniorek sklasyfikowana została Karolina
Fatalska, a na trzecim – Iwona
Bielińska.
Tuż za podium – na miejscu czwartym – bieg na 1200
m młodzików ukończył Kamil
Garbacik, z kolei Maciej Wtorkowski był siódmy.
Przedstawicieli Sokoła nie

Na plusie

Foto: MSP-4

Uczniowie knurowskiej MSP-4 po finałowym turnieju w Chorzowie

PiSk

Boks

Dobra postawa piłkarzy z „Czwórki”
Ucz n iow ie M iejsk iej
Szkoły Podstawowej nr 4
w Knurowie-Szczygłowicach dotarli do f ina łu B
wojewódzkich rozgry wek
piłkarskich. W ostatecznej
rozgrywce, którą przeprowadzono w Chorzowie – w
ramach wojewódzkiej kampanii „Młodzież kibicuje
bezpiecznie” - podopieczni
Adama Augustowskiego i
Adama Konopki zajęli 3.
miejsce. W nagrodę otrzymali Puchar Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora
Oświaty.
Droga do finału wojewódzk iego w iod ła przez
mistrzostwa Knurowa (1.
miejsce), półfinał Powia-

zabrakło na podium biegu
głównego na 5 km. Drugie
miejsce zajął w nim Arkadiusz Połeć, a trzecie - Piotr
Bieliński. Czwartą pozycję
zajęła Bogusława Kondzielnik,
a siódmą - Sebastian Połeć.
„Sokoły” w ystąpiły też
ostatnio w Chorzowie, gdzie
rozegrano mityng lekkoatletyczny. W biegu na 1500
m rekord życiowy poprawiła
Bogusława Kondzielnik (czas:
5.28.9) plasując się na ósmym
miejscu. Na tym samym dystansie, na pozycji 12 sklasyfikowany został Piotr Bieliński
(czas: 4.26.00).

Trzy zwycięstwa i jedna
porażka to bilans pięściarzy
Gardy Gierałtowice po turnieju „Pierwszy Krok Bokserski”,
jaki odbył się w Zabrzu. Wspomniane zwycięstwa odnieśli:
Bartłomiej Telinga (junior,
waga 75 kg - pokonał przez
poddanie przez sekundanta
w II rundzie Tomasza Ligusa
z San Paulo Masłosłońskie),
Łukasz Mieczkowski (senior,

waga 75 kg – pokonał jednogłośnie Łukasza Starzaka
z Kodokana Gliwice) oraz
Szymon Kosman (senior, waga
81 kg – wypunktował Miłosza
Hupperta z Walki Zabrze).
Wyższość rywala musiał
uznać Mateusz Peciak (młodzik, waga 48 kg) przegrywając z Maciejem Wandzelem z
Górala Żywiec.

tu Ziemskiego (1. miejsce),
mistrzostwa Powiatu Ziemskiego (1. miejsce), Rejonowe Wojewódzk ie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej (1. miejsce), półfinał wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(2. miejsce).
- Pokonaliśmy w tych rozgrywkach wiele szkół sportowych, będących zapleczem
Piasta Gliwice czy też klubów
piłkarskich z Tarnowskich Gór
i Bytomia. W walce o finał A
nieznacznie ulegliśmy 1:2 Szkole
Podstawowej nr 31 z Zabrza, do
której uczęszczają trampkarze
Górnika Zabrze. Cieszymy się,
że tuż przed Mistrzostwami Europy uczniowie ze szkoły, do której chodzili m.in. Jerzy i Dariusz
Dudek zajęli w województwie
wysoką lokatę – mówią opiekunowie drużyny z MSP-4.

Dodajmy, że w finale wojewódzkim zespół ze Szczygłowic przegrał tylko z triumfatorem turnieju – drużyną
SP z Sosnowca, a w czasie
pobytu w Chorzowie uczestnicy rozgrywek mieli okazję
brać udział w rozgrzewkach
prowadzonych przez wicemistrzów Polski – piłkarzy
Ruchu Chorzów.
Partnerem akcji była śląska Policja, a w kampanii
wzięło udział ponad pięć
tysięcy szkół podstawowych
z naszego województwa.
Reprezentację „Czwórki”
tworzyli: Krzysztof Wesoły,
Adam Zawadzki, Krzysztof
Bochniak, Sebastian Pawlik,
Łukasz Bem, Bartłomiej Jegor, Miłosz Stańczyk, Daniel
Nykiel i Gracjan Porzuczek.

PiSk

PiSk
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Wędkarstwo
popularniejsze
od futbolu?

PiSk

Foto: MOSiR

Bury, 3. Wojtek Walczyk,
- dziewczynki 5-9 lat – 1.

Na uczestników zawodów czekało
mnóstwo atrakcyjnych nagród
zarówno w Szczygłowicach...
Foto: MOSiR

Dzień Dziecka był doskonałą okazją do tego, by
z aprosić m łodych m ieszkańców naszego miasta do
wzięcia udziału w sportowej
rywalizacji. Nie, nie chodziło
tu o uganianie się za piłką.
Forma sportowej rywalizacji
była nieco inna, wszak adresowana była do miłośników
wędkarstwa. Na zaproszenie
Ko ła Wę d k a rsk iego pr z y
kopalni Szczygłowice odpowiedziało 52 młodych miłośników wędkowania w wieku
7-15 lat, natomiast z zaproszenia Koła Wędkarskiego nr
28 w Knurowie skorzystało
aż 195 dzieci w wieku 5-14
lat. Można zatem odnieść
w ra żenie, że węd kowa nie
cieszy się wśród dzieci i młodzieży co najmniej taką samą
popularnością jak futbol.
O zawodach przeprowadzonych na szczygłowickim
stawie „Jaskinia” pisaliśmy
przed t ygod niem (d zisiaj
uzupełniamy tamtą relację
zdjęciem), natomiast czołowe
lokaty w zawodach Koła Wędkarskiego nr 28 w Knurowie
(staw „Moczury”) zajęli:
- chłopcy 5-9 lat – 1. Tymek Mańkowski, 2. Marek

Oliwia Kruk, 2. Zosia Bogdanowicz, 3. Weronika Głowacka,
- chłopcy 10-14 lat – 1.
Wiktor Stawicki, 2. Grzegorz
Brzozowski, 3. Patryk Zaczyński,
- dziewczęta 10-14 lat – 1.
Magdalena Wydra, 2. Barbara
Krystek, 3. Agnieszka Wojciechowska.

...jak i w Knurowie

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 28 w Knurowie dziękuje następującym sponsorom zawodów:
MOSiR Knurów, JUPI Architektura Krajobrazu, Komart – K. Makarowicz, Halina i Eugeniusz Pajączek, Pełnomocnik ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia – P. Grzelak, Szkoła Jazdy Czerwionka-Leszczyny Grzegorz Płonka, Wiktor Stawicki – członek Kadry Koła nr 28 w zawodach spławikowych,
NSZZ Solidarność – Ruch Knurów, ZZG w Polsce – Ruch Knurów, Dyrektor KWK Knurów, ZZ Kadra
KWK Knurów, Lupus – W. Wilk, ZZ Przeróbka KWK Knurów, Wójt Gminy Gierałtowice, Rawimex
– W. Pawelec, ZPB – Szwan i Golec, Auto Mechanika – Józef Fornagiel, AUTO Maniek – Tomasz
Mańkowski, Abramis Mikado – Łomianki, S. Żurek – handlowiec, Sklep Kolonia – D. Radojewska,
FH Savex – Alicja Szewczyk, Sklep Wędkarski Karaś- S. Mańkowski, ŚCL Gliwice – W. Purzycki,
Sklep Wobler – M. Pasternak, Rembud – Marcin Wieczorek, Ford City Car – Gliwice, PHU Bajer
Technika Grzewcza, Papka – Patrycja i Kamil Maćkiewicz, Sklep Wędkarski – Krzysztof Glania,
Piotr Gorzawski – handlowiec, Transport Ciężki – H. i E. Furgoł, Mistral – Z. Kaletka, G. Kaletka, G.
Nowicki, PHU – K. Karwat, PHPU – E. Smolnik, Sklep Cezar Czerwionka, Frez-Met 2 – Z. Auguściak,
WRD KPP – Gliwice, Fanaberia – Mariusz Rysiewicz, Ełmar – E. Tymoszek – Radny Miasta Knurowa,
Artur Kula – Gliwice Bojków, Wędkarze Koła nr 28 Knurów, Pref-Rem Knurów.
Foto: archiwum Bogdana Leśniowskiego

Uczestnicy knurowskiej sztafety
biegowej do Piekar Śląskich

Pielgrzymka biegowa
27 maja z Knurowa do
Piekar Śląskich wyruszyła X
Pielgrzymka Biegowa.
- Do pokonania mieliśmy
36 km, a w pielgrzymce wzięło
udział sześciu biegaczy – relacjonuje uczestnik, Bogdan
Leśniowski. - Organizatorem
był NSZZ Solidarność KWK
Knurów-Szczygłowice Ruch
Knurów, a pielgrzymka była
kontynuacją działań zainicjo14

wanych przez Akcję Katolicką
z Knurowa.
Uczestnikami pielgrzymki byli: Edward Włodarski,
L esław K rocz yk, Sz y mon
Masarczyk, Adam Hasa, Zbigniew Kopszak oraz wspomniany Bogdan Leśniowski.
Z kolei za zabezpieczenie
techniczne odpowiadał Łukasz Dzieża.
PiSk

informacja
Urząd Miasta oraz
Za r z ą d Ko ł a P Z W w
Knurowie zapraszają
na zawody wędkarskie
o puchar prezydenta
Knurowa. Zawody odbędą się 17 czerwca br.
na zbiorniku Moczury.
Zapisy od godziny 7.15
do 7.50. Zbiórka i losowanie stanowisk od 7.51
do 8.00. Start o godzinie
9.00. Zawodnicy do lat
18 nie wnoszą opłat,
natomiast powyżej 18
lat startowe wynosi 10
zł (grill).
Ka ż d y w ę d k u j ą c y
mu s i p o s i ad ać kart ę
wędkarską (tzw. Białą).
Młodzież do 14 lat jest
zwolniona z posiadania
karty wędkarskiej.
Można wędkować na
każdą metodę, oprócz
spiningu oraz na żywą i
martwą rybkę.
Życzymy połamania
kija i zgarnięcia pucharu
prezydenta.
Za organizatorów
Prezes D. Chlubek

KLASA OKRĘGOWA

Przyszowice mają IV ligę!
Concordia w barażach
To była niezwykle emocjonująca końcówka sezonu w klasie okręgowej. Sezonu, który ostatecznie
zakończył się sukcesem Jedności
Przyszowice. Zespół ten od wielu
miesięcy wyraźnie przewodził
stawce drużyn występujących w
grupie IV, jednak ostatnie tygodnie nie napawały optymizmem.
Przyszowiczanie seryjnie tracili
punkty i niejako na własne życzenie
doprowadzili do sytuacji, w której
o awansie decydowały dopiero
wyniki ostatniej kolejki. W sobotę
drużyna Jedności stanęła na wysokości zadania i nie pozwoliła, by
czyhająca na kolejny błąd Fortuna
Gliwice zakończyła sezon na pierwszym miejscu. Przyszowiczanie
na pożegnanie z klasą okręgową
rozbili 3:0 Carbo Gliwice i mogli
przyjmować gratulacje za nie lada
wyczyn, wszak po raz pierwszy
wywalczyli awans do IV ligi.
O identycznym sukcesie marzono w zakończonym sezonie w
Knurowie. I choć dzisiaj tabela
mówi o tym, że Concordia przegrała rywalizację z rezerwami
GKS-u Katowice, niewykluczone,
że to właśnie knurowianie rozpoczną nowy sezon w IV lidze.
Sprawa jest dość zagmatwana, ale
po kolei. Po przedostatniej kolejce
spotkań gratulacje za awans zbierali katowiczanie, bowiem regulamin rozgrywek interpretowano w
sposób następujący:
Jeżeli dwie drużyny mają
identyczny dorobek punktowy, a
bilans ich bezpośrednich pojedynków jest remisowy to o tym, która
z drużyn jest sklasyfikowana wyżej
decyduje bilans bramkowy z całego
sezonu. W tym elemencie lepsi byli
katowiczanie.
Okazuje się jednak, że taka interpretacja regulaminu jest błędem,
a po dokładnym przeanalizowaniu
przepisów oczywiste staje się, że
GKS II Katowice musi rozegrać z
Concordią baraż. Tak wynika z §43
ramowego regulaminu rozgrywek,
w którym czytamy:
(…) w przypadku uzyskania
równej liczby punktów przez dwie
lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
i. przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów
w spotkaniach między tymi drużynami;
b) przy równej liczbie zdobytych punktów – korzystniejsza
różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn;

Wyniki 29. kolejki
grupa I
Concordia - Pogoń Imielin 1:0
1:0 Gołębiowski 40’
Concordia: Krasoń, Gałach,
Mikulski, Salwa, Jaroszewski,
Wieliczko, Kempa, Spórna,
Żyrkowski 85’ Wiercioch,
Grzegorzyca 63’ Modrzyński,
Gołębiowski 87’ Kraska.
Sokół Wola - Sokół Orzesze
3:2, LKS Bełk - Śląsk Świętochłowice 5:0, Ogrodnik
Cielmice - Unia Bieruń Stary
0:1, GKS II Katowice - Rozwój
II Katowice 3:0, Unia Kosztowy - Krupiński Suszec 3:2,
MKS Lędziny - Czarni Piasek
0:1, Stal Chełm Śląski - Orzeł
Mokre 0:3 (vo).

c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA,
że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn;
d) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica bramek we
wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek;
e) p r z y d a l s z e j ró w n o ś c i
– większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z
całego cyklu;
f) w przypadku, gdy dwoma
zespołami o jednakowej liczbie
punktów są zespoły zajmujące
pierwsze/drugie miejsce w tabeli,
a także zespoły, których kolejność
decyduje o spadku, stosuje się
wyłącznie zasady określone w
punktach a – b – c, a jeżeli one nie
rozstrzygną o kolejności,
zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku
wyznaczonym przez wydział gier
prowadzący rozgrywki lub dwumecz na boiskach obu drużyn, wyznaczając gospodarza pierwszego
meczu drogą losowania.
Decyzja o tym, czy baraż
składać się będzie z jednego meczu, czy z dwóch zapadnie dzisiaj
(czwartek) w czasie posiedzenia
Wydziału Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach.
Dzisiaj dowiemy się też, kiedy
Concordia z GieKSą wybiegną
ponownie na boisko.
Wracając do zakończonego
sezonu przypomnijmy, że zespoły z
Knurowa i Katowic zakończyły rozgrywki z identycznym dorobkiem
punktowym. Bilans bezpośrednich
spotkań też był remisowy, bowiem
Concordia wygrała u siebie 3:1, a na
wyjeździe przegrała 1:3.
Niebawem poznamy ostatnie
rozstrzygnięcia sezonu 2011/2012,

Wyniki 30. kolejki
grupa I
Orzeł Mokre – Concordia 1:4
0:1 Grzegorzyca 5’, 0:2 Kupis
11’, 1:2 Duran 40’, 1:3 Kupis
57’, 1:4 Jaroszewski 90’.
Concordia: Krasoń, Pilc, Mikulski, Salwa, Jaroszewski,
Spórna, Kempa 63’ Wiercioch, Żyrkowski 78’ Paśnicki,
Grzegorzyca 76’ Piwowarczyk, Kupis 70’ Modrzyński,
Gołębiowski.
Śląsk Świętochłowice – MKS
Lędziny 1:4, Czarni Piasek
– Unia Kosztowy 7:3, Krupiński Suszec – GKS II Katowice
1:0, Pogoń Imielin – Sokół
Wola 7:2, Sokó ł Or zesze
– Ogrodnik Cielmice 2:3, Unia
Bieruń Stary – LKS Bełk 1:3,
Rozwój II Katowice – Stal
Chełm Śląski 3:0 (vo).
1. GKS II Katowice
2. Concordia
3. Krupiński
4. Bełk
5. Bieruń Stary
6. Imielin
7. Rozwój II
8. Lędziny
9. Kosztowy
10. Piasek
11. Wola
12. Mokre
13. Orzesze
14. Ogrodnik
15. Śląsk
16. Chełm Śląski

68 Pkt
68
67
59
54
48
47
46
46
41
37
34
26
21
21
10

jednak po nich i tak prawdopodobnie mogą zapaść dodatkowe decyzje
o ewentualnych awansach. Nie od
dziś wiadomo, że w kilku klubach
IV ligi poważnie rozpatrywane jest
wycofanie drużyny z rozgrywek.
Jeżeli do takiego wycofania dojdzie
to awansują zespoły, które zajęły w
klasach okręgowych drugie miejsca.
I tu kolejny wyciąg z przepisów:
3. W przypadku konieczności
uzupełnienia składu IV ligi jedną
drużyną na sezon 2012/2013,
o uzupełnieniu decyduje wyższa
średnia arytmetyczna drużyny (dwa miejsca po przecinku),
która zajęła 2. miejsce w klasie
okręgowej w sezonie 2011/2012,
liczona stosunkiem liczby punktów
do liczby rozegranych spotkań.
W przypadku równej średniej
arytmetycznej obu zespołów o
uzupełnieniu IV ligi zadecydują
dwa spotkania barażowe.
W razie konieczności uzupełnienia składu IV ligi dwoma,
trzema i czterema drużynami na
sezon 2012/2013, o uzupełnieniu
decyduje zgodnie z pkt 3 kolejna
drużyna wicemistrzowska. W
przypadku równej średniej arytmetycznej dwóch zespołów o uzupełnieniu IV ligi zadecydują dwa
spotkania barażowe.
5. W sezonie 2012/2013 IV
ligi nie mogą uzupełnić drużyny,
które w sezonie 2011/2012 IV ligi
zajęły 15. i 16. miejsca oraz zespoły, które wycofały się w trakcie
rozgrywek i zostały sklasyfikowane w tabeli.
Czekamy zatem na dodatkowe emocje.
Piotr Skorupa  

Wyniki 29. kolejki
grupa IV
Piast II Gliwice - Jedność
Pr zyszowice 0:7, Polonia
II By tom -Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 4:5, Ruch
II Radzionków - Sparta Zabrze 0:1, Silesia Miechowice
- Tempo Paniówki 2:0, Orzeł
Miedary - Płomień Połomia
0:4, Gwarek Zabrze - MKS
Kończyce 2:1, Carbo Gliwice
- KS 94 Rachowice 4:1, ŁTS
Łabędy - Fortuna Gliwice 1:5.

Wyniki 30. kolejki
grupa IV

  
Jedność Przyszowice - Carbo Gliwice 3:0, Tempo Paniówki - ŁTS Łabędy 1:3, MKS
Kończyce - Orzeł Miedary
2:2, Płomień Połomia - Silesia Miechowice 1:0, Fortuna
Gliwice - Ruch II Radzionków
6:0, Sparta Zabrze - Polonia
II Bytom 4:1, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice - Piast II Gliwice 3:0, KS 94 Rachowice
- Gwarek Zabrze 1:2.
1. Przyszowice
2. Fortuna
3. Paniówki
4. Gwarek
5. Piast II
6. Kończyce
7. Miedary
8. Tarnowiczanka
9. Sparta
10. Łabędy
11. Polonia II
12. Połomia
13. Rachowice
14. Miechowice
15. Ruch II
16. Carbo

62 Pkt
60
52
50
45
43
39
38
37
37
36
35
34
33
30
30

Przegląd Lokalny Nr 24 (1006) 14 czerwca 2012 roku

sport

„Dinozaury”
wciąż w formie
wali danie główne, a więc rywalizację szpadzistek. A skoro
mowa o szpadzistkach to warto wspomnieć o Paulinie Michalewicz. To pasja nastolatki
z Knurowa była impulsem
do działań organizacyjnych
Andrzeja Michalewicza. – Tak
się składa, że w tym roku córka
ze względu na osiągnięty wiek,
po raz ostatni wystąpiła w
knurowskim turnieju – mówi
ojciec szpadzistki Piasta Gliwice. Ów start był zatem okazją do podziękowania młodej
knurowiance za popularyzację
w naszym mieście szermierki.
Bukiet kwiatów i wspomniane
podziękowania oraz życzenia
sukcesów Paulina odebrała
od swego ojca, zastępcy prezydenta Piotra Surówki oraz
zastępcy przewodniczącego
Rady Miasta Jerzego Pacha.
Pau lina Micha lew icz
wzruszona oprawą turnieju
nie do końca potrafiła się
skoncentrować na kolejnych
pojedynkach i w efekcie zakończyła swój występ na siódmym miejscu. W kategorii
wiekowej szpadzistek urodzonych w latach 1993-1995
triumfowała Stella Klimek
(AZS AWF Katowice).
W grupie młodszej (roczniki 1996-1998) miejsce na

Rywalizację szermierzy od kilku lat
można śledzić w naszym mieście
przy okazji turniejów organizowanych
z okazji Dni Knurowa

Na ekranach swoich telewizorów możemy od niedawna oglądać now y spot
reklamowy Lotto, w którym
występują piłkarze Concordii
Knurów.
- Otrzymaliśmy zapytanie
z firmy reklamowej, czy jesteśmy zainteresowani współpracą przy nakręceniu reklamy,
w której mowa jest m.in. o
Jerzym Dudku – zdradza nam
Zbigniew Kosmala, prezes
Concordii. – Z przyjemnością
z tej propozycji skorzystaliśmy
Przerwy w sportowej
rywalizacji wypełniły
występy artystyczne
knurowskich grup
dziecięcych

Paulina Michalewicz

najwyższym stopniu podium
wywalczyła Weronika Łuszcz
(Szpada Wrocław).
Dodajmy, że w gościnnych
murach Miejskiego Gimnazjum nr 3 stworzono uczestnikom turnieju miłą atmosferę.

Swój wkład miały w tym grupy
artystyczne, które prezentowały swe umiejętności wokalne w przerwach między
turniejowymi pojedynkami.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

i ostatecznie na zdjęcia do
Warszawy wyjechało pięciu
naszych zawodników: Piwowarczyk, Tkocz, Kraska, Kasprzyk i Krasoń. Dla każdego
z nich była to niecodzienna
przygoda. Nagranie odbywało
się na stadionie Świtu Nowy
Dwór Mazowiecki i trwało do
trzeciej nad ranem.
Zawodnicy wrócili zadowoleni, a klub w zamian za
podjęcie współpracy otrzymał
sprzęt sportowy.
PiSk

Iwona Guzowska
w sali treningowej BKS-u
Foto: Piotr Skorupa

Tego jeszcze w naszym
mieście nie było. Przy okazji
tradycyjnego turnieju szermierczego z okazji Dni Knurowa odbyły się pojedynki tak
zwanych „Dinozaurów”. Byli
zawodnicy stawili się w auli
Miejskiego Gimnazjum nr 3
w liczbie 14 osób. W gronie
tym były dwie kobiety oraz
obcokrajowiec. I to właśnie
gość z Czech – Jerzy Novotny zaprezentował najwyższe
umiejętności, wygrywając 11
z 13 pojedynków.
Rywalizację szermierzy
śledził m.in. zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka, który dokonując uroczystego otwarcia turnieju,
podkreślił olbrzymią rolę i
zaangażowanie Andrzeja Michalewicza. To on wpadł przed
laty na pomysł zorganizowania szermierczej rywalizacji
w Knurowie i to on dba o
całą otoczkę organizacyjną
tego przedsięwzięcia. Piotr
Surówka dziękował nie tylko
Andrzejowi Michalewiczowi,
ale również fechmistrzowi
Maciejowi Chudzikiewiczowi,
który od początku wspiera
knurowski turniej od strony
organizacyjno-sportowej.
Po zmaganiach „Dinozaurów”, organizatorzy zaserwo-

Piłkarze zagrali
w reklamie

Iwona Guzowska w otoczeniu trenerów
i zawodników BKS Concordia

Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa) dziękuje
fechmistrzowi Maciejowi Chudzikiewiczowi za pomoc
w organizacji turnieju

Podwójne podium

Zawodnicy Amatorskiego
Klubu Biegacza dwukrotnie w
ostatnim czasie zajęli miejsca
na podium. Na 10-kilometro-

wej trasie w Wyszkowie rywalizowała Lucyna Niezgoda,
plasując się w swojej kategorii
wiekowej na trzecim miejscu.

Na zakończenie przygody z knurowskim turniejem
Paulina Michalewicz otrzymała bukiet kwiatów
i życzenia udanych występów w dalszej części kariery

Drugie miejsce zajął z
kolei Czesław Nowak, który
startował w Biegu Górskim
w Kozach (dystans 6,5 km,
czas: 39.17).
W Kozach wystąpił też
Przemysław Niezgoda.

PiSk

KLASA A Podokręg Zabrze
Wyniki 28. kolejki

Wyniki 29. kolejki

Wilki Wilcza - LKS 35 Gierałtowice 2:1, Górnik II Zabrze
- Gwiazda Chudów 6:0, Zryw
Radonia - Przyszłość II Ciochowice 2:0, Stal Zabrze
- MKS II Kończyce 0:1, Orły
Bojszów - Amator Rudziniec
2:2, Zamkowiec Toszek - Sokół Łany Wielkie 1:1, Czarni
Pyskowice - MKS Zaborze
2:1, Tęcza Wielowieś - Społem Zabrze 5:2.

LKS 35 Gierałtowice - Tęcza Wielowieś 0:2, Gwiazda
Chudów - Wilki Wilcza 3:0,
MKS II Kończyce - Zryw Radonia 2:3, Sokół Łany Wielkie
- Orły Bojszów 1:4, Przyszłość II Ciochowice - Górnik
II Zabrze 0:3, Zamkowiec
Toszek - Czarni Pyskowice
1:4, Amator Rudziniec - Stal
Zabrze 2:2, Społem Zabrze
- MKS Zaborze 3:3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Górnik II
Pyskowice
Wielowieś
Zaborze
Ciochowice II
Bojszów
Wilcza
Chudów
Toszek
Rudziniec
Społem
Radonia
Kończyce II
Stal
Gierałtowice
Sokół

71 pkt
61
60
58
50
43
41
34
34
33
32
32
29
29
24
20

W sobotę salę treningową
Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia odwiedziła była
mistrzyni świata w kickboxingu
i boksie zawodowym – Iwona
Guzowska. Była sportsmenka,
a obecnie posłanka, przyjechała do Knurowa, jako „twarz”
programu Ferajna, który jest
autorskim przedsięwzięciem

knurowskiego Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku.
Iwona Guzowska uczestniczyła m.in. w sesji zdjęciowej
na potrzeby wspomnianego
programu, którego celem jest
niesienie pomocy osobom
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 5 czerwca:

Miejski Ośrodek
Spor tu i Rekr eac ji
w K nur owi e inf o rmuje, iż w związku
z pr ac ami kons erwacyjnymi na sieci
ciepłowniczej, jakie
będzie pr zepr owadzało Przedsiębiorstwo Energet yczne
MEGAWAT, Pływalnia
Kryta aQuaRelax MOSiR Knurów będzie
nieczynna w dniach
16-17.06.2012.
Za utrudnienia
przepraszamy.
MOSiR

1. Wojciech Napierała
2. Tadeusz Wodziczko
3. Zdzisław Mral
4. Kazimierz Fąfara
5. Michał Fojt
6. Bernard Wróbel
7. Józef Fojt
8. Janusz Myszka
9. Henryk Brola
10. Jan Pikus

- 2.401 pkt
- 2.257 pkt
- 2.249 pkt
- 2.014 pkt
- 2.011 pkt
- 1.930 pkt
- 1.925 pkt
- 1.893 pkt
- 1.879 pkt
- 1.856 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 27.307 pkt
2. Tadeusz Wodziczko
- 26.314 pkt
3. Zdzisław Mral
- 26.169 pkt
4. Mieczysław Polok
- 25.103 pkt
5. Czesław Antończyk
- 24.826 pkt
6. Fabian Ginter
- 24.778 pkt
7. Bernard Musiolik
- 24.737 pkt
8. Henryk Brola
- 24.280 pkt
9. Dariusz Skowron
- 24.038 pkt
10. Kazimierz Fąfara
- 23.056 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Foto: Bogusław Wilk

Chudów. Ponowny pochówek szczątków
rodziny von Bally

Hrabina Antonia
spoczęła na zamku

Eurogorączka
W dniu meczu Polska - Rosja uczniowie Technikum
nr 1 w Knurowie przybrali biało-czerwone barwy,
by zamanifestować swoje poparcie dla naszej
reprezentacji

Foto: Arch. Technikum nr 1
Foto: Arch. MSP-2

prezesa Fundacji. – Sposób, w jaki
postanowili się w to włączyć mieszkańcy, bardzo dobrze świadczy o
kulturze społeczeństwa i o tym jak
odnoszą się do zmarłych.
Podczas uroczystości byli obecni potomkowie dawnych właścicieli
Zamku w Chudowie - Gert von Bally oraz jego kuzyn Ralf von Bally z
żoną Barbarą.
– Jest to dla mnie bardzo duże
przeżycie, że po 150 latach mogłem
wziąć udział w takiej ceremonii – Gert
von Bally nie krył wzruszenia. Podczas spotkania zorganizowanego po
pochówku jego przodków podkreślił,

Foto: Paweł Gradek

Przy takim dopingu, jaki zaprezentowali uczniowie
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, nasza drużyna
powinna bez problemów pokonać Czechów
i wejść do ćwierćfinału

Krypta grobowca znajduje się 20 cm pod powierzchnią boiska;
obiekt mierzący około 3,7 m na 3,2 m i wysoki na 185 cm
zachował się w doskonałym stanie

Foto: Dawid Ciepliński

oraz przedstawiciele samorządów
lokalnych. Niektórzy chudowianie
szczególnie zaangażowali się w zorganizowanie uroczystości. Trumnę
i tablicę pamiątkową wykonali za
darmo. Ten gest nie uszedł uwadze

że czuje się jeszcze bardziej związany
z tym miejscem. Potomek rodu von
Bally przekazał na rzecz fundacji
dotację. Liczy, że w przyszłości zamek
zostanie odrestaurowany.
Dawid Ciepliński

Zarówno trumna, jak i tablica
pamiątkowa zostały wykonane
przez chudowian za darmo

Emocje we wtorkowe popołudnie były tak silne, że
niektórzy kierowcy zupełnie tracili głowę. Czego się
nie robi, by zdążyć na mecz
reklama

Foto: Dawid Ciepliński

Poszukiwania miejsca pochówku rodziny Aleksandra von Bally
trwały od dawna. – Wiedzieliśmy, że
powinno znajdować się gdzieś tutaj w
okolicy. Kiedy dowiedziałem się, że
na boisku będzie wymieniana murawa, postanowiłem skonsultować się z
archeologami i spróbować poszukać
szczątków – wspomina Andrzej Sośnierz, szef Fundacji Zamek Chudów.
Przeczucie go nie zawiodło. Jedno z pierwszych wbić łopaty w ziemię
i kierujący wykopaliskami od razu
natrafili na mur, który w toku dalszych prac okazał się kryptę grobową.
Znajdowała się ona zaledwie 20 cm
pod powierzchnią murawy! Obiekt
z około 1840 roku zachował się w
doskonałym stanie.
– Na początku nie wiedzieliśmy, co
znajduje się w środku. Dalsze badania
pozwoliły stwierdzić, że krypta wraz
z kaplicą należała do rodziny von
Bally, dawnych właścicieli zamku w
Chudowie. Jej część naziemna została
rozebrana prawdopodobnie w latach
20. ubiegłego wieku – przypuszcza
Sośnierz.
Krypta skrywała szczątki Antonii - 49-letniej siostry właściciela
zamku oraz dwójki jego dzieci – 14miesięcznego Augusta i 15-miesięcznej Cecylii. Archeolodzy wydobyli
z krypty kilka przedmiotów, m. in.
nóżkę od trumny, guzik i figurkę
Jana Nepomucena. – Wszystkie przedmioty zostały oczyszczone i poddane
zabiegom konserwatorskim, szczątki
kostne pochowanych osób zostały
umyte i umieszczone w muzealnym
magazynie na zamku w Chudowie
– wyjaśnia szef Fundacji. – Długo zastanawialiśmy się gdzie je pochować.
Uznaliśmy, że Zamek w Chudowie
będzie najodpowiedniejszym i najbezpieczniejszym miejscem.
Nabożeństwo z obrzędem pochówku odbyło się w ubiegłą sobotę. Poprowadził je z ks. proboszcz
Ja nusz Kwapisz ewsk i z pa ra f i i
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Aniołów w Chudowie. W ceremonii wzięli udział mieszkańcy wsi
16

Znaleziona w krypcie
trumienna nóżka

Foto: Bogusław Wilk

W murach zamku w Chudowie został
umieszczony także dokument opisujący
poszukiwanie szczątków, podpisany
przez członków Fundacji

Foto: Dawid Ciepliński

8 lat temu pod boiskiem piłkarskim LKS
Tempo Paniówki odnaleziono szczątki rodziny
właściciela zamku w Chudowie. W sobotę
powróciły na zamek, a w ceremonii pogrzebowej
wzięli udział potomkowie niemieckiego rodu von
Bally

Po nabożeństwie mieszkańcy Chudowa mieli
okazje porozmawiać z potomkami rodu von Bally
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