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planuj wydatki z głową

Foto: Arch. ZHP Knurów

Nauczą cię tego eksperci Akademii Rodzinnych
Finansów podczas pierwszego z 5 zajęć, jakie
odbędą się w siedzibie Fundacji na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa

Nowe znajomości, kontakt
z naturą i wiele przygód
- tak było na harcerskim
obozie rok temu

knURÓw

pomyśl o wakacjach

Jak pisze Zbigniew Nienacki przygoda „najpierw daje nam znak - że oto
jest, przyszła po ciebie, chce cię ogarnąć i wciągnąć w swą grę. Musisz od razu
wiedzieć, że to właśnie jej znak, musisz go rozpoznać wśród tysiąca innych
znaków. Nie wolno ci zlekceważyć jej wezwania ani odłożyć go na później.
Nie lubi leniwych. Pominie cię, odejdzie i więcej po ciebie nie wróci...”
Autor przygód Pana Samochodzika umiejscowił jedną z nich w
malowniczych okolicach Jezioraka.
Tam tegoroczny obóz zaplanowali
harcerze z Knurowa.
Atrakcji przygotowali co niemiara: kurs pierwszej pomocy, survival,
wspinaczkę, sporty wodne, podstawy
samoobrony. Jak na harcerzy przystało nie zabraknie wieczornych ognisk,
nocnych gier i wędrówek.
Obóz w Siemianach na Pojezierzu Iławskim trwa 3 tygodnie (od 30

czerwca do 21 lipca) i adresowany
jest do tych, którzy ukończyli już 10
lat. Przejazd na miejsce autokarem,
zakwaterowanie w namiotach 6-osobowych. Koszt - 900 zł.
Zgłoszenia przyjmowane są do
27 kwietnia pod numerem telefonu
694 532 733. Tam też należy kierować
wszelkie pytania dotyczące obozu.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem
decyzji.
/g/

waŻne

Kluczowa sprawa

Na terenie lokalu „Gwarek” w Knurowie znaleziono kluczyki samochodowe. Osoby, które w ostatnim czasie utraciły
takowe, proszone są o osobisty odbiór w Komisariacie Policji
w Knurowie (ul. Dworcowa 1a).

/g/

Fundacja po raz pierwszy wzięła
udział w konkursie „Edukacja finansowa dla społeczności lokalnej” i od
razu odniosła sukces. To jej kapituła
konkursu przyznała najwyższą notę.
Warto dodać, że Knurów rywalizował
z 27 organizacjami z całej Polski.
Laureaci otrzymali granty w wysokości 5 tys. zł, dzięki czemu dla
knurowian zostaną zorganizowane
bezpłatne warsztaty edukacyjne z
zarządzania domowym budżetem. W
ubiegłym roku z takich szkoleń skorzystało ponad 1400 osób z całej Polski.
- Przedstawiciele zwycięskich
organizacji zostaną przeszkoleni
przez profesjonalnego trenera oraz
otrzymają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń
dla lokalnej społeczności - informuje
Agnieszka Krajnik, koordynator
Akademii Rodzinnych Finansów.
Dzięki udziałowi w programie
knurowianie nauczą się planować
domowy budżet, oszczędzać tak, by
nie rezygnować z dotychczasowego
poziomu życia, radzić sobie w trud-

nych sytuacjach oraz poznają sposób
na wychowywanie finansowe dzieci.
- Serdecznie zapraszam na warsztaty. Są one bezpłatne, a uczestnicy
nie muszą nic w zamian kupować,
ani podpisywać. Zapewniamy bufet
kawowy i upominek dla każdego
- przekonuje prezes fundacji Halina
Huczek.
Pierwsze (3-godzinne) z pięciu
spotkań odbędzie się 27 kwietnia o
godz. 10.00 w siedzibie fundacji przy
ul. Dworcowej 38 a. Ilość miejsc ze
względu na warunki lokalowe jest
ograniczona do 50, dlatego zainteresowani proszeni są o zgłoszenie chęci
uczestnictwa pod numer telefonu: 32
235 96 70 lub e-mail: biuro@fundacja.knurow.pl.
O kolejnych spotkaniach będziemy informować na łamach.
Polecamy.

ZAPRosZEniE

Nie poznaliśmy przyczyny, ale
wiemy jakie były efekty awantury,
która rozegrała się w ubiegłą środę
przy ul. Szpitalnej. 35-latka podbiła
oczy 42-letniemu mężczyźnie. Chatakterna...

otwarci

Miejskie Gimnazjum nr 2 zaprasza wszystkich szóstoklasistów
i ich rodziców na Festiwal Nauki
połączony z dniem otwartym szkoły.
Festiwal nauki odbędzie się 19 kwietnia w godz. 13.00-15.00. Na gości
czeka Familiada w której zmierzą się
uczniowie i słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, występy muzyczne
i pokazowe lekcje matematyki, informatyki, fizyki i chemii. Od godz.
17.00 do 18.00 zainteresowani będą
mogli zwiedzić szkołę, porozmawiać
z nauczycielami i poznać ofertę edukacyjną placówki.

/pg/

knURÓw

gdzie miał oczy?

MAM
P Y TA niE

Czy rozliczyła się już pani
z urzędem skarbowym?
Marzena z Knurowa:
- Z urzędem skarbowym rozlic z yłam się w lut ym, nie
czekaliśmy do ostatniej chwili. Dzięki temu już przyszło
rozliczenie. Mam trójkę dzieci, więc muszę być dobrze
zorganizowana. W tym roku
mąż zawiózł PIT osobiście do
urzędu, ale może w przyszłym
zdecydujemy się na wysłanie
drogą internetową.
Not. JB

sTAnicA

zataczał się

Mowa o 51-latku, który w niedzielę wybrał się na rowerową przejażdżkę
ulicami Stanicy. Do celu nie dojechał
- udaremnili mu to policjanci, widząc
jak cyklista zatacza się na jezdni.
Alkomat wskazał 3 promile. Chwilę
później okazało się, że dla mężczyzny
to chleb powszedni. Otrzymał sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów, w tym
rowerów. Złamał go w niedzielę i odpowie za to przed sądem.

/g/

/g/
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knURÓw
skARBÓwkA PRZYJMiE PoDATnikÓw w MAGisTRAciE

PiT-a zdasz w UM

Foto: Bogusław Wilk

Wzorem ubiegłych lat Urząd Miasta i II Urząd
Skarbowy w Gliwicach umożliwią knurowianom
składanie rozliczeń rocznych podatku
dochodowego w magistracie przy ul. Ogana

Potrzebujesz formularz do rozliczenia podatkowego? - Nie trzeba
jechać do gliwickiej skarbówki – blankiety PIT-ów dostępne są
w knurowskim magistracie - mówi sekretarz Piotr Dudło
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- Prowadzona wspólnie przez
obydwa urzędy akcja cieszy się rok
w rok niezmiennym powodzeniem
– mówi sekretarz miasta Piotr
Dudło. – Mieszkańcy Knurowa
chwalą sobie ułatwienia, czyli przede
wszystkim możliwość oddania dokumentów na miejscu. To nie tylko
oszczędność czasu, ale też pieniędzy
– może i niewielkich, ale jednak
zawsze pieniędzy. Można je przecież
przeznaczyć na coś innego...
Wydzielone stanowisko zostanie udostępnione we wtorek, 24
kwietnia. Będzie funkcjonować
do 30 kwietnia. Pracownicy skarbówki będą przyjmować deklaracje
PIT oraz udzielać podstawowych
informacji.
Bardziej skomplikowane kwestie należy wyjaśniać w siedzibie
US bądź poprzez infolinię Krajowej Informacji Podatkowej (tel.
800 055 055 – dla połączeń z telefonów stacjonarnych, (22) 330
0330 – dla dzwoniących z aparatów
komórkowych).
Stanowisko będzie czynne w
godzinach 8-14 od poniedziałku
do czwartku, natomiast w piątek w
godz. 8-13.
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W piątkowy poranek funkcjonariusze Policji sprawdzali
na ulicy 1 Maja, czy któryś z kierowców nie prowadzi
samochodu na „podwójnym gazie”. Tym razem wszyscy
kontrolowani byli trzeźwi
Tydzień wcześniej tak dobrze nie
było. Został wówczas zatrzymany knurowianin, który prowadził samochód
po spożyciu alkoholu (przedział od 0,2
– 0,5 promila w wydychanym powietrzu). Kierowca stracił prawo jazdy.
Podczas ostatniego weekendu
na drogach powiatu gliwickiego

zatrzymano pięciu kierowców, którzy kierowali pojazdami w stanie
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila
w wydychanym powietrzu). Oprócz
utraty prawa jazdy czeka ich teraz
proces karny.
Jak się okazało sądowy zakaz
prowadzenia samochodów za jazdę

„po pijaku” nie powstrzymał dwóch
osób przed kierowaniem autem.
Kierowcy z prawem na bakier zostali
zatrzymani przez policjantów na
drodze pomiędzy Pilchowicami i
Ochojcem. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

oczko na oku
Kamera zamontowana na Oczku
Wodnym przy ul. Szpitalnej zbiera
prawdziwe żniwo. Działa niespełna
4 miesiące, a zarejestrowała aż 18
wykroczeń

DC

gierałTowiCe, Krywałd

Kolej na konsekwencje

Tydzień temu opisywaliśmy sukces knurowskich policjantów, którzy
zatrzymali 5 złomiarzy rozbierających sieć trakcyjną na terenie kopalni
„Knurów”.
Ostatnie
dni przyniosły
kolejne
zatrzymania
Najpierw w ręce
pracowników
Powyższe zdarzenie
miało
miej- torowisku fiat 126p. SOK-iści znaleźli
sce w piątek, a już w poniedziałek o
godz. 21.25 na szlaku kolejowym Gierałtowice-Knurów funkcjonariuszy z
Posterunku Straży Ochrony Kolei w
Rybniku zainteresował stojący przy

Foto: Archiwum „PL”

ochrony i dzielnicowego wpadło
dwóch mężczyzn (48- i 53-latek),
którzy z terenu KWK „Szczygłowice” kradli szyny kolejowe o wartości
660 zł.

Torowiska i sieci trakcyjne w rejonie Knurowa i Gierałtowic to
łakomy kąsek dla złodziei złomu

/pg/

knURÓw

obciążające działki
W ręce f unkcjonariuszy z
wydziału ds. nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
wpadł 13-letni knurowianin. Chłopiec od października 2011 roku do
lutego 2012 rozprowadzał wśród
nieletnich haszysz. Teraz jego działalnością zajmie się sąd.

Problemy ma też 30-latek ze
Szczygłowic, przy którym policjanci z w ydziału do walki z
przestępczością na rkot ykową
znaleźli kilka działek substancji
psychotropowych.

Przegląd Lokalny Nr 16 (998) 19 kwietnia 2012 roku

przy nim elementy torowe (10 łubek,
czyli złączek szynowych). W maluchu znajdowały się 4 łubki i 25 sztuk
śrub łubkowych.
Kilka minut później funkcjonariusze ujęli sprawców kradzieży.
32-letniego Michała K. i 30-letniego
Damiana G. (mieszkańców Przyszowic) SOK-iści przekazali funkcjonariuszom z VI Komisariatu Policji w
Gliwicach. Oni też prowadzą dalsze
czynności.
Przyszowiczanie rozkręcili i
skradli w sumie 14 sztuk łubek i 37
śrub łubkowych. W wyniku kradzieży zamknięto tor nr 2, a ruch
pociągów odbywa się wahadłowo po
torze nr 1.
We wtorek o godz. 1.30 policyjny
patrol zatrzymał na ul. Sztygarskiej
29-latka. Mężczyzna skradł złom
z terenu KWK „Szczygłowice” o
wadze 500 kg. Straty są w trakcie
ustalania.

/g/

knURÓw

znieczulony

60-letni bezdomny wyszedł z wypadku obronną, choć złamaną, ręką. We
wtorek wszedł pod przejeżdżający ul.
Dworcową furgon koloru białego. Kierowca nie zatrzymał się, by udzielić mu
pomocy. Odjechał z miejsca zdarzenia.
Poszkodowany 60-latek miał w
wydychanym powietrzu 1,6 promila
alkoholu.

Spotkanie przy piwie kosztowało młodych knurowian w sumie
700 zł

Dlaczego monitoring obją ł
zasięgiem Oczko Wodne? Komendant Straży Miejskiej Andrzej
Daroń mówi, że to reakcja na
liczne zgłoszenia mieszkańców.
- Dotyczyły zakłócania porządku,
puszczania psów samopas, które
zanieczyszczały piaskownice. Poza
tym kamera pozwala nam w tym
miejscu obserwować ruch między
dwoma osiedlami.
Na efek t y n ie t r z eba było
długo czekać. Kamera zarejestrowała 18 w ykroczeń. Najwięcej,
bo 14 razy strażnicy przyłapali
na gorącym uczynku amatorów
pic i a p o d c h mu rk ą . Z a noto wa li 3 prz y pad k i spoż y wa nia
alkoholu przez nieletnich. W ich
sprawie postępowanie prowadzi
Komisariat Policji. 4 razy strażnicy interweniowali w sprawie
puszczania psów samopas, bez
żadnych zabezpieczeń.
Niesubordynowanych ukarali 7
mandatami na sumę 800 zł.
Ostatnie zdarzenie, jakie udało
się zarejestrować kamerze, miało
miejsce 10 kwietnia. Dyżurny wypatrzył grupkę młodzieży, która na
rolkowisku dobre nastroje podle-

wała piwem. Między knurowianami kręciły się dwa psy, oczywiście
bez smyczy i kagańców, mimo że
jeden z nich był rasy zaliczanej do
groźnych.
Błogi nastrój z toastami zburzyła interwencja strażników miejskich. Dwóch pełnoletnich amatorów piwa otrzymało mandat
- 200 zł dla każdego. Konsekwencje
finansowe ponieśli też właściciele
czworonogów. Strażnicy nałożyli
na nich mandaty w wysokości 100
i 200 zł.
- Młodzi ignorują zakazy. Myślą, że jedno piwo to może jakoś im
ujdzie płazem. Poza tym nie zdają
sobie sprawy, że ten teren jest pod
ciągłą obserwacją - zauważa komendant.
Ostatnio oko kamery zarejestrowało pierwszą próbę przetestowania siłowni pod chmurką.
Pojawili się śmiałkowie, marzący
o muskulaturze Schwarzeneggera.
Ich entuzjazm ugasili strażnicy, zabezpieczając stanowiska do czasu,
aż wszystko będzie gotowe.
/pg/, foto: monitoring Straży
Miejskiej

/g/
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- Kiedyś to miejsce tętniło życiem. A teraz? Pusto. Ani żywego
ducha. Nie wspominając już o wodzie, która kiedyś była czysta,
a teraz wygląda na bardzo zanieczyszczoną – nasz rozmówca,
knurowianin, wskazuje na kopalniany osadnik wód dołowych nr 9
Knurów. Przykopalniany osadnik...

Raj dla pijaczków,
czyściec dla wody
i piekło dla oczu

Foto: Dawid Ciepliński
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Jak przemówić szkodzącym
do rozsądku, by przestali
niszczyć ogrodzenie

Knurów. Szkolna walka z wiatrakami

Wandale
demolują płot
- Szłam z dzieckiem i zobaczyłam te
wystające pręty z płotu. Jak któryś
z maluchów wpadnie na nie, kto za
to będzie odpowiadał? – zastanawia się
Czytelniczka Przeglądu, wskazując
na podniszczone ogrodzenie boiska
przy szkolnej „Jedynce”

- Osadnik jest użytkowany
zgodnie z przeznaczeniem
i nie stanowi zagrożenia
dla środowiska - zapewnia
rzecznik knurowskiej kopalni

Osadnik oznaczony numerem
9 należy do KWK „Knurów-Szczygłowice”. Jego wygląd nie zachęca
do spacerów. Dookoła sporo śmieci,
głównie puste butelki i puszki. Terenem zainteresował się nasz Czytelnik
w przedświąteczną sobotę.
– Przechodziłem w pobliżu i uderzyła mnie dziwna cisza. Nawet ptak nie
zaświergotał. Nic... - mówi. – Z ciekawości podszedłem i zajrzałem. Zaniepokoił
mnie wygląd wody. Nienaturalnie brudna, może coś do niej spuszczono. Ciekawe, czy to dobre dla środowiska...
Nasz rozmówca przekonuje, że niegdyś było inaczej: – Roiło się od ptaków.
Można było spotkać sroki, kawki, przechadzały się bażanty, po wodzie pływały
kaczki, a wcześniej to i łabędzie. Górnicy,
którym po pracy został chleb, karmili je.
Nawet dzieciaki tu przychodziły, żeby
łowić ryby. A często też wędkarze szukać
drobnicy, żeby później upolować jakąś
większą sztukę - czy to szczupaka, czy
coś jeszcze innego. Woda była czysta.
Co dziwne, teraz, jak się dłużej postoi,
to szczypie w usta i język. Taki dziwny
posmak.
Knurowianin mówi, że interweniował w Straży Miejskiej. – Powiedziano
reklama

mi, abym zadzwonił na kopalnię. Tylko
gdzie ja w sobotę przed świętami z kimś
na ten temat porozmawiam...
Przemyśleniami naszego Czytelnika podzieliliśmy się z rzecznikiem
knurowskiej kopalni. Zbigniew Gałkowski jednak uspokaja: – Osadnik,
o którym mowa, jest eksploatowany
przez kopalnię zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatrzymuje się w nim woda
dołowa. Miewa ona różne zanieczyszczenia, ale nie zagrażają one środowisku. Na – nazwijmy to – efekt wizualny
powierzchni wody mają też wpływ
roboty budowlane prowadzone na remontowanym w pobliżu parkingu.
Gdy osady się klarują, woda jest
odprowadzana – zgodnie z warunkami wodno-prawnymi obowiązującymi kopalnię – do potoku Czarnawka.
Potem trafia do Knurówki, wreszcie
do Bierawki. Rzecznik Gałkowski
zapewnia, że odpływ wody z osadnika
jest w pełni drożny, a kopalnia spełnia
wszystkie nałożone na nią wymogi i
rygory: – Osadnik ten jest przez nas
stale monitorowany. Jestem pewny,
że wkrótce dobiegnie końca proces
osadzania się obserwowanych obecnie
zanieczyszczeń i że odbędzie się to bez

uszczerbku dla środowiska.
Zbigniew Gałkowski podziela opinię Czytelnika co do wyglądu pobliża
obiektu. – Obszar wokół osadnika jest
zaśmiecony. To przykre, bo w ubiegłym
roku teren ten uporządkowaliśmy, posadziliśmy nowe drzewa i zadbaliśmy o
zieleń. Chcieliśmy, by stał się miejscem
spacerów, a tymczasem okazuje się, że
służy do innych celów. Puszki, szkło,
worki i kartony świadczą, że nie wszyscy docenili nasze starania – ubolewa
rzecznik kopalni. Zapewnia jednak,
że wkrótce przestrzeń wokół osadnika
zostanie ponownie oczyszczona. – Wierzę, że tym razem nasze intencje zostaną
właściwie odczytane...
DC

Knurów, Gierałtowice

Panie się
badają

Trwają bezpłatne badania mammograficzne prowadzone przez Centrum Onkologii w Gliwicach. Panie
w wieku od 50 do 69 lat, które jeszcze
nie skorzystały z badań, mają szansę
w najbliższych dniach. 19 kwietnia
w godz. od 10 do 17 mammmobus
będzie stał przy pawilonie handlowym Intermarché (ul. Szpitalna 42)
w Knurowie. Dzień później odwiedzi
mieszkanki Gierłatowic. Mammobus
pojawi się przy Restauracji Szmaragdowej (ul. Ks. Roboty 69) 20 kwietnia
od 9 do 16 oraz 23 i 24 kwietnia od 10
do 17. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Należy zabrać ze sobą
dowód osobisty.
JB



Miejsce jest niebezpieczne, bo
wzdłuż ogrodzenia biegnie chodnik.
To łącznik prowadzący do szkoły od
strony ul. Koziełka.
- Płot nie jest w najlepszym stanie
– zauważa nasza rozmówczyni. - Co
gorsza, pręty wystają na wysokości
oczu malców. Dzieci jak dzieci, wystarczy, że jedno popchnie drugie. Moment nieuwagi i nieszczęście gotowe.
Ogrodzenie powstało w czasie
przebudowy boiska „Jedynki” przed
dwoma laty. Nie jest stare, ale pozostawia wiele do życzenia.
Anna Misiura, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 zna
przyczynę. To dzieło młodych osób,
niektórych z użytkowników obiektu.
– No cóż, są tacy, co korzystając z
boiska, zachowują się niezgodnie z
ogólnie przyjętymi normami bezpieczeństwa – mówi. - Przechodzą pod
płotem, to znów nad płotem, wieszają
się na nim. Jak to ogrodzenie ma być w
dobrym stanie... Było już wielokrotnie
naprawiane. Prawie co weekend zmuszeni jesteśmy poprawiać jego stan.

Szkoła stara się przemawiać do
rozsądku uczniów - swoich i gimnazjalistów z pobliskiej „Jedynki”. – Mimo
tych prób problem powraca. Poza tym
popołudniami z obiektu nie korzysta
wyłącznie młodzież z tych placówek.
„Jedynka” daleka jest od przyjmowania represyjnej postawy, ale zdaje
sobie też sprawę, że niekiedy pogrozić
palcem też trzeba. – Mam trochę żal do
przechodniów, którzy nie reagują, widząc wandali niszczących ogrodzenie.
Jeden telefon do Straży Miejskiej bądź
Policji mógłby pomóc w rozwiązaniu
problemu – zauważa dyrektor Misiura.
– Niestety, nasza kamera nie jest podpięta do monitoringu miejskiego. Gdyby
była, to istniałaby możliwość natychmiastowej reakcji, a w konsekwencji
ukrócenia aktów wandalizmu.
Dyrektor „Jedynki” zapewniła
nas, że szkoła ponownie zareaguje, by
doprowadzić ogrodzenie do lepszego,
czyli bezpiecznego, stanu. Jednak gwarancji, że to wystarczy na wandali, dać
w żaden sposób nie jest w stanie...
DC

20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz
ponad 50 komunalnych instytucji umówiło się
w sprawie wspólnego zakupu prądu. Wśród
sygnatariuszy porozumienia jest Knurów

Region. Elektryzujące porozumienie miast

Razem po prąd
Gra idzie o spore pieniądze.
Uczestnicy porozumienia liczą, że
wspólne zamówienie na dostawę
energii elektrycznej przełoży się na
upust w cenie. To z kolei wymierne
oszczędności dla budżetów.
Szacowana wielkość zamówienia
przekroczy 193 gigawatogodziny.
Knurów ustalił swoje potrzeby na
2,068 MWh (z możliwością wahań
sięgających 10 proc. w dół bądź w
górę tej wartości).

Dostawca prądu zostanie wyłoniony w przetargu. Jego ogłoszenie
nastąpi prawdopodobnie w czerwcu.
Ustalono, że przeprowadzi je Urząd
Miejski w Świętochłowicach. Jeśli
procedury poszłyby zgodnie z planem,
nowa umowa zostałaby podpisana na
początku listopada. Obowiązywałaby
przez 14 miesięcy. Kolejne miałyby
mieć roczną ważność.
/bw/
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Knurów

Demolka
na Klasztornej

Wandale bez
skrupółów niszczą
knurowskie parki

− Wczoraj jak tutaj spacerowałam drzewka spokojnie sobie rosły! W
nocy musieli je złamać! Co komu są
winne takie drzewka czy kosz? – pani
Teresie głos drży ze zdenerwowania.
− Powinni kamery założyć! Oni
specjalnie wybierają takie ciemne
miejsca i niszczą, co popadnie. To już
przecież nie pierwszy raz! − dodaje
oburzona knurowianka.
Spacerujący po parku nie kryją
swojego oburzenia. W Knurowie
nie ma zbyt wiele tak rozległych,
zielonych miejsc przeznaczonych na
rekreację. Wandale nie mają sentymentów, wiedzą, w którym miejscu
dokonywać dewastacji.
− Domyślam się, kto jest za to
odpowiedzialny, ale za rękę nikogo
nie złapałem. Tutaj niszczą, bo w
tym miejscu najciemniej i daleko od
ulicy. Nikt ich nie zauważy − mówi
pan Tadeusz, odpoczy wający w

parku − Mamy dość bezsilności! W
końcu trzeba coś z tym robić. Znowu
posadzą, a ci idioci znowu przyjdą i
zniszczą. I tak w kółko! Przecież to
jest syzyfowa praca.
Słowa te podzielają knurowscy
urzędnicy. To między innymi ich
praca – oraz oczywiście pieniądze
mieszkańców – idą na marne.
− Złamane drzewo zostało usunięte, ale wczoraj dostaliśmy wiadomość, że znowu wandale zniszczyli
kosze – załamuje ręce Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska.
Całego miasta nie da się „okamerować” – to nie Big Brother.
Trzeba liczyć na służby porządkowe,
czujność mieszkańców, a pewnie
najbardziej na to, że wandale się
opamiętają...

reklama

JB

Uczestnicy
mistrzostw musieli
udzielić pomocy
poszkodowanym
m.in. pogryzionym
przez psa i z urazem
oka

Knurów. Pierwsza pomoc to podstawa

Trzeba wiedzieć
jak ratować

W atrium gimnazjalnej „Trójki” odbyły
się XIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
- Bardziej od zwycięstwa liczą się
umiejętności młodzieży w ratowaniu
poszkodowanych – mówi mjr Jarosław
Wiewiura, szef Miejskiego Inspektoratu
Obrony Cywilnej
- Pierwsze mistrzostwa zorganizowane zostały w okolicach kąpieliska Zacisze. Pamiętam, że lało wtedy
jak z cebra – wspomina początki
Ilona Pach, sędzia tegorocznych
zawodów.
Miejsce organizowania pierwszych mistrzostw zmieniało się
co roku, jednak już od sześciu lat
rozgrywane są w atrium Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie.
– Tutaj są opty malne war unki
– wyjaśnia mjr Jarosław Wiewiura,
sędzia główny mistrzostw. – Na

Knurów. Likwidacja
pozimowych dziur

Drogi
w łaty

Trwają remonty
cząstkowe jezdni
i chodników
oraz naprawy
przełomów
na drogach
administrowanych
przez knurowski
samorząd
– W budżecie na ten cel zabezpieczono 225 tys. zł – informuje Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, RestrukPrzegląd Lokalny Nr 16 (998) 19 kwietnia 2012 roku

wypadek niesprzyjającej aury można przeprowadzić je w szkole.
Podczas tegorocznych zawodów uczestnicy musieli odnaleźć
się w czterech sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. – Stanowiska
są bardzo realistyczne, zarówno
ze względu na zachowanie pozorantów, jak i konkretnych zdarzeń,
które zaistniały – mówi mjr Wiewiura.
Uczestnic y musieli udzielić
pomocy m.in. w sytuacji porażenia
prądem, urazu oka, poparzenia

Wyniki:

DC

1. Miejskie Gimnazjum nr 2; 2.
Miejskie Gimnazjum nr 3; 3. Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
Mały Ratownik 2012 – wyniki:
Kategoria klasy I-III: 1. Miejska
Szkoła Podstawowa nr 6 – Tomasz
Matuszek; 2. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 – Bartosz Ciostek; 3.
ZSP – Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach – Mateusz Dembia
Kategoria klasy IV-VI: 1. Miejska
Szkoła Podstawowa nr 1 – Oliwia
Polok; 2. ZSP – Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach - Martyna
Szabat, 3. Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 – Paulina Bieniek.

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Justyna Bajko

Nie ma mocnych na knurowskich
wandali. Po raz kolejny miejscem
ich działań stał się skwer między
ul. Klasztorną a 1. Maja. Uszkodzone
zostały niedawno zasadzone drzewa
i kosz na śmieci

czy upadku z drzewa. Pisali też test z
wiedzy przed medycznej i ćwiczyli
resuscytację krążeniowo-oddechową
na manekinie.
- Na stanowisku
było także dwóch
dyżurnych Pogotowia Ratunkowego,
ponie wa ż op rócz
oceniania udzielenia pierwszej pomocy analizowaliśmy, jak zgłoszono
wypadek na Pogotowie – wyjaśnia
Ilona Pach.
W mistrzostwach brały udział
pięcioosobowe drużyny z opiekunami z gimnazjalnej „Jedynki”,
„Dwójki” i „Trójki” oraz Zespołu
Sz kół i m. I.J. Paderewsk iego i
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Zw yciężyli uczniowie z Gimnazjum nr 2.
Równolegle z zawodami uczniowie szkół podstawowych pisali test
na stopień młodszego ratownika.
Jak przekonuje jednak mjr Wiewiura, nie chodziło tylko o rywalizację i zwycięstwo: – Bardziej liczy
się udział w mistrzostwach i nauczenie młodzieży, co mają zrobić,
jeżeli zobaczą poszkodowanego.
- Sam fakt, że podejmują działanie, a nie stoją bezczynnie, jest już
sporym sukcesem, ponieważ nawet
nie mając dużej wiedzy medycznej,
można udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu – mówi Karina
Mońka, kierownik PCK.
Nagrody zwycięzcom zostaną
wręczone w maju podczas uroczystości w ramach Tygodnia PCK.
Patronat nad mistrzostwami sprawuje prezydent miasta.

W środowe przedpołudnie drogowcy łatali m.in. ulicę Ogana

turyzacji i Ochrony Środowiska.
Sądząc po ilości ubytków w jezdniach, pieniądze zostaną wydane do
ostatniej złotówki. W razie potrzeby

brana jest możliwość uwzględnienia
dodatkowych środków na likwidację
drogowych ubytków.

DC



aktualności
Krywałd. Co dalej z budynkiem po byłej dyrekcji ZTS „Krywałd - Erg”?

Cena błędu

Kiedy powstał, nazywano go krywałdzkim zamkiem
(Schloβ Kriewald). Dziś ponadstuletnia ruina dopełnia
żywota dzięki okolicznym złomiarzom. Wszystko
odbywa się w majestacie prawa przez jedno urzędnicze
niedopatrzenie
Kilka lat temu syn Jana Trzęsioka
(przewodniczącego Rady Miasta)
gościł u siebie attaché Ambasady
RP w Austrii. - Zachwycił go wtedy
budynek byłej dyrekcji Zakładów
Tworzyw Sztucznych „Krywałd - Erg”.
Powiedział kto jest jego autorem.
Przyznam, że już nie pamiętam nazwiska. Wniosek z rozmowy był taki,
że mamy w mieście prawdziwą perełkę
architektoniczną. To przykre, że na
naszych oczach budynek popada w
ruinę - ubolewa knurowianin.

Dane w poniewierce

W ubiegły piątek udaliśmy się
na miejsce sprawdzić, co zostało z
kry wałdzkiego zamku. Wycinka
samosiejek tylko obnażyła zrujnowany gmach. Otwory okienne
zieją pustką, z prawie wszystkich
złomiarze wyrwali metalowe kraty.
Na elewacji łuszczą się kolejne warstwy farby, odpadają sztukaterie, a
weranda, gdzie na starych pocztówkach tętniło życie, rozsypuje się. Nie
mamy wątpliwości - gmach stał się
łatwym celem okolicznych złodziei
i zbieraczy złomu. Teren, mimo że
prywatny (świadczy o tym tylko
jedna tabliczka na drzwiach), nie jest
w ogóle zabezpieczony. Można tam
wejść prosto z ulicy.
Wnętrze przypomina wielkie
pobojowisko. W bałaganie można
dostrzec sporo sprzętu komputerowego, wysłużonych mebli, starych
telefonów i opróżnionych butelek
po kroplach żołądkowych (tania
namiastka „Żołądkowej Gorzkiej”?).
Schody prowadzące na kolejne piętra
pozbawione zostały metalow ych
balustrad. Złodzieje skradli żeliwne
kaloryfery, powycinali metalowe
rurki, powyciągali szuflady z biurek.
Niewiele ich stamtąd zainteresowało,
bo wokół porozrzucali pozwijane
przez słońce zdjęcia rek lamowe

wyrobów plastikowych, z których
niegdyś słynął Krywałd (na oko - to
jakieś lata 70. lub 80.).
W pomieszczeniu zwanym kasą
walają się kilometrowe w ydruki
komputerowe, część jeszcze schowana w teczkach. W pierwszym z
brzegu skoroszycie znajdujemy listę
wypłat nagród z funduszu dyrektora z okazji Dnia Chemika z 1990
roku. Na niej kilkadziesiąt nazwisk
i podpisów potwierdzających odbiór
pieniędzy. Kolejny skoroszyt zawiera
wykaz wypłat premii bilansowej.
Dowiadujemy się z niego kto jaką
miał płacę zasadniczą i jaka premia
mu przysługiwała. Niby nic, ale chyba żaden z byłych pracowników nie
życzyłby sobie, aby takie informacje
dostały się w niepowołane ręce.
Nie zapuszczamy się do piwnic,
ani na wyższe kondygnacje. Rozsądek bierze górę nad ciekawością.

Nieruchomość za dług

Radny Jan Furgoł podniósł temat niszczejącego budynku podczas
lutowej sesji Rady Miasta. Uważa, że
budynek trzeba natychmiast zabezpieczyć, aby nie doszło do tragedii.
Mieszkańcy kilkakrotnie zgłaszali
mu, że złomiarze wynoszą ze środka
co tylko się da. Uczestnicy wieczornych mszy św. po wyjściu z kościoła
nieraz byli świadkami krzyków, które
dochodziły z ruiny.
- Nie może być tak, że zdewastowany obiekt stoi przy drodze wojewódzkiej i szpeci krajobraz - radny
zauważa, że to nienajlepsza wizytówka miasta.
Zanim majątkiem ZTS „Krywałd - Erg” zajął się syndyk, był
cień szansy, że nieruchomość uda
się nieodpłatnie przejąć gminie. W
połowie 1999 roku Rada Miasta podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.
- Niestety, syndyk ogłosił upadłość,

Jeden z najpiękniejszych niegdyś budynków w Knurowie przemienia się w ruinę



a dotychczasowy prezes ZTS, wtedy
żywo zainteresowany przekazaniem
budynku, nie miał tam już nic do
szukania - komentuje Furgoł.
Kolejna szansa, tym razem na
sprzedaż nieruchomości miastu, pojawiła się w 2001 roku. Zakończyła się
fiaskiem, gdyż miasto odwoływało
się do uchwały z 1999 roku.
Syndyk sprzedał nieruchomość
spółce, która w niedługim czasie
nie była w stanie uregulować zobowiązań podatkowych wobec gminy.
Zaproponowała jej w zamian przekazanie nieruchomości. W 2003 roku
zebrała się specjalna komisja, która w
czasie wizji w terenie stwierdziła, że
obiekt jest zaniedbany, ma zniszczony i przeciekający dach, zawilgocone
ściany, zagrzybione piwnice. Całość
wymagała kapitalnego remontu.
- Gmina nie wyraziła woli odpłatnego przejęcia tej nieruchomości,
nie miała wówczas środków na wyremontowanie obiektu - mówi Maria
Baron zastępca naczelnika wydziału
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
Prognozy dla tego terenu nie są
optymistyczne. Przewiduje się dalsze
jego osiadanie, co w przyszłości skutkować będzie postępującą degradacją
zabudowy, w tym dyrekcji ZTS „Krywałd - Erg”. Maria Baron zaprzecza,
aby komisja odrzuciła ofertę spółki
właśnie z tego powodu.
Na początku tego roku do radnego
Furgoła zgłosił się knurowianin, zatroskany stanem dyrekcji przy ul. Zwycięstwa. Dopytywał z kim musiałby rozmawiać, by ją kupić. Miał gotowy plan
zagospodarowania obiektu. Niestety,
nic z niego nie wyszło. Mężczyzna
wybrał inny budynek.

Nie ten adres

O niezabezpieczonym terenie
i porozrzucanych dokumentach

Ekipę rozbiórkową wyręczają złomiarze. Z budynku byłej dyrekcji znikają
metalowe elementy i wszystko, co da się jeszcze spieniężyć

informujemy komendanta Straży
Miejskiej Andrzeja Daronia. Wysyła
na miejsce patrol, po czym podejmuje decyzję, by skontaktować się z
właścicielem nieruchomości (ktoś z
Jaworzna). Uprzedza nas, że mężczyzna bywa nieuchwytny.
Miał duże plany co do budynku
dyrekcji ZTS. Niestety, spełzły na
niczym.
Zdjęcia zdemolowanych wnętrz
pokazujemy Marii Grzelewskiej historykowi z Krywałdu. Ogląda je
z dużym zaciekawieniem, po czym
dodaje: - Ktoś mi mówił, że widział
w środku kilka albumów ze zdjęciami
zakładu, ale takimi jeszcze z początku ubiegłego wieku. Przedstawiały
zabudowania zakładu, pracowników.
Później wszystko zajął syndyk i nie
wiadomo co się z albumami stało wzdycha historyczka.
Ponadstuletni budynek nie jest
zabytkiem, objęty jest jednak ochroną konserwatorską na podstawie
zapisu w planie zagospodarowania
przestrzennego. Na czym ta ochrona
polega, skoro na oczach wszystkich
kry wałdzki zamek obraca się w
ruinę?
Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Magdalena Lachowska tłumaczy, że od
zmiany przepisów z 2010 roku nie ma
podstaw prawnych, aby zajmować się
obiektami objętymi ochroną konserwatorską na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. - Chcieliśmy włączyć
ten obiekt do ewidencji zabytków, jednak nasza ewidencja zawierała błąd
adresowy. Zamiast 28a był numer 28.
Kiedy wydział architektury starostwa
powiatowego w Gliwicach skierował
do nas wniosek o rozbiórkę budynku,
wydaliśmy opinię negatywną - wyjaśnia Lachowska.
Właściciel obiektu złożył zażalenie, a Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego przyznało

mu rację, bo formalnie obiekt pod
adresem ul. Zwycięstwa 28a nigdy
nie podlegał ochronie konserwatora
zabytków. Rozbiórka odbywa się
zatem w majestacie prawa.
- Żal nam tego obiektu, ale człowiek niestety czasem popełnia błędy dodaje zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Schloss Kriewald

powstał około 1905 roku na polecenie barona Freihern von Schleinitz
- ówczesnego właściciela krywałdzkiej prochowni (nad drzwiami wejściowymi widnieje rok 1906 - obecnie przykrywa go tabliczka „Teren
prywatny - wstęp wzbroniony”).
Wybudowano go w stylu eklektyczno-modernistycznym ze szczytami i
wieżyczką konstrukcji szkieletowej,
zwieńczoną hełmowym nakryciem.
Na przedwojennej pocztówce „Gruβ
aus Kriewald” (pozdrowienia z Krywałdu) zamek barona oplata bluszcz,
na balkonie stoi kobieta z dziećmi
- prawdziwa idylla.
W ciągu 31 lat w zamku mieszkali kolejni dyrektorzy fabryki: F.
von Schrätter, von Ricken (Richen?),
Freytag von Lorringhoven i Janusz
Barcikowski. W 1936 roku do zamku
przeniosła się dyrekcja Lignozy.
Maria Grzelewska przypuszcza, że
prawdopodobnie wtedy do zamku
dobudowano skrzydło. Weranda z
żeliwnych elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych, jak i nieprzystająca do stylu budynku oranżeria
na tarasie powstały później.
Jeden z najpiękniejszych niegdyś
budynków w Knurowie zaczął popadać w ruinę, kiedy zbankrutował
ZTS „Krywałd-Erg”. Dziś stanowi
własność pr y watną i niebawem
zniknie z krywałdzkiego krajobrazu
tylko dlatego, że... urzędnik czasem
popełnia błędy.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Knurów. Gruby NGL wydaje płytę

Buntownik z wyboru

Takich jak on nie spotyka się na salonach. Próżno go szukać na
oficjalnych galach czy niedzielnych procesjach. Nie przebierając w
słowach kontestuje świat. Oskarża rzeczywistość o szarość i marazm.
Po trudnych latach raper z Knurowa Gruby NGL, czyli Kamil Niedziela,
wydaje swoją pierwszą płytę. Jej premiera 19 maja
Świat Grubego to ulica. To tam
poczuł, co znaczy być na dnie. To
tam się podnosił. W jednej z piosenek rapuje: „Nieważne, że upadasz,
nigdy nie daj za wygraną”. Po latach
na pytanie, co by chciał zmienić w
swoim życiu odpowiada bez wahania:
„Wszystko”.
— Może nie siedziałbym tu teraz i
nie nagrywałbym tej płyty, bo nie byłaby mi potrzebna, aby odzwierciedlić
to, co czuję — mówi Gruby.

Mieć czy być?

– Jestem typowym ulicznikiem
– mówi o sobie Kamil. Niepokornego
rapera wyrzucono prawie z każdej z
knurowskich szkół. Trochę mieszkał
u babci, wygnany z domu przez dwa
lata błąkał się po mieście. Spał na
klatkach, strychach, w piwnicy. Za
kradzież i pobicie trafił do więzienia...
– Nie było za co pić, szedł górnik,
to mu ukradłem torbę. Nie zauważyłem, bo byłem taki pijany, że na światłach, na których to zrobiłem, stała
akurat policja na czerwonym świetle
— opowiada knurowianin.
Miłość do muzyki okazywała się
zawsze silniejsza niż stabilizacja.
— Jak miałem pracę, to robiłem
do pierwszej wypłaty, do drugiej i w
Polskę leciałem. Koncerty grać. Nie
zarabiałem dużo, czasami tylko na
bilet, ale chodziło o to, żeby się pokazać — opowiada.
Hip-hop to dla Grubego NGL
sposób na nazwanie swojego sprzeciwu wobec rzeczywistości. Przeżyć
człowieka, który ma świadomość
popełnionego zła i szuka możliwości

Kamil Niedziela kibicuje Concordii Knurów. Dla niego dopingowanie drużyny to nie tylko sport, ale też
sposób na życie. W teledysku promującym płytę Gruby NGL rapuje na tle graffiti Concordii

jego naprawienia.
— Mogłem mieć dobrze u babci.
Wcale nie musiałem kraść. W końcu
stwierdziłem, że nie ma sensu tak
żyć, że nie chcę tak żyć. Rapuję, żeby
nikt nie szedł tą drogą co ja. Aby taki
małolat zanim pójdzie pić, przemyślał
to sobie kilka razy, aby czegoś przez to
nie rozwalił, nie zepsuł. Bo potem są
konsekwencje, które do końca życia
będą za nim szły. On mając teraz 16
lat, narobi sobie brudów do 20, a w
wieku 28, tak jak ja teraz, będzie miał

dziecko i zawiasy na koncie. Będzie
chciał się ustawić, znajdzie prace, a tu
mu przyjdzie wyrok na 2 lata. I trzeba
pójść siedzieć — przestrzega Gruby.
Teraz Kamil stara się być innym
człowiekiem, jest tatą trójki dzieci,
najstarszy syn ma 7 lat, najmłodszy
2. Dużo przebywa z dziećmi, odprowadza je do przedszkola, pogodził się
z rodziną. Walczy o miłość. Gruby
chce normalnie żyć. Co dla niego
znaczy normalnie?
— Chciałbym jeździć po Polsce,

Knurów. „Siódemka” daje dobry przykład

Foto: Archiwum MSP-7

Szkoła dobrej promocji

Knurowianie starają się, by goście z Anglii, Portugalii, Turcji i Węgier wywieźli jak najlepsze wrażenia
i wspomnienia
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grać koncerty i zarabiać na tym na
tyle dużo, aby móc spokojnie utrzymać moją rodzinę — mówi knurowianin.
Raper Ryszard Peja śpiewał: „Być
nie mieć to brzmi naiwnie, inaczej nie
dam ci przeżyć/To jest właśnie ta wartość, w którą zawsze będę wierzyć”. Te
wersy to jakby motto przyświecające
życiu Grubego. Kamil Niedziela żyje
po swojemu. Czasami mu wychodzi,
czasami nie. Najważniejsza jest dla
niego muzyka i rodzina. To dla nich

ma siłę walczyć o lepszego siebie i
bycie na scenie.

Kolonija
- to moja rzeczywistość

Teksty Kamila nie mówią o panienkach czy zabawie. Nie interesuje
go stan konta, zaszczyty, awanse.
Podkreśla, że wychował się na Koloniji, w miejscu gdzie szacunek
zdobywa się na ulicy.
– Jestem stąd. Sam tworzę teksty,
inspiruje mnie ta bida. Napisałem
kawałek o Koloniji, bo to zapomniana
dzielnica. Rapuję o niedociągnięciach
państwa, rządu, policji, jestem typowo anty – mówi Gruby NGL.
Teledysk nagrywany przez Produktownię do utworu „Kolonija” wzbudził
niemałą sensację w dzielnicy.
— Ludzie usłyszeli, że jakaś muzyka gra i wychodzili z domów z
aparatami, robili zdjęcia, cieszyli się.
Kolonija na parę godzin odżyła, nie
było to tylko miejsce, gdzie ludzie siedzą w domu, chodzą na wagony, żeby
zarobić. Nagle wszyscy zjednoczyli się
i było fajnie. Niektórzy myśleli, że to
jakiś festyn − opowiada raper.
Na teledysk zrzucili się koledzy
Grubego. Przy tworzeniu pomógł
Gucias, odpowiedzialny także za
dźwięk na płycie. Każdemu zależało,
by pokazać trochę Koloniji, ludzi,
którzy tu mieszkają. Przypomnieć
światu, że są. Język utworów Kamila
jest brutalny, bardzo dosadny, nierezygnujący z niecenzuralnych słów.
Raper nie waha się przed oskarżeniami systemu, policji. Język zakreśla
granice jego świata, odbija ulice Koloniji, wymykając się poprawności.
Nie jest to muzyka dla zbyt wrażliwych uszu.
Pseudonim Kamila — NGL to
pierwsze litery od słów „Nie gardź
losem”. Tak też będzie podpisana płyta Grubego. Ten skrót to zawołanie
do tych wszystkich, którzy podążają
drogą Kamila, drogą, która jak podkreśla knurowianin, nie była dobrym
wyborem.
— Nie gardź losem, jeśli ktoś
próbuje ci pomóc, nie odrzucaj tego,
nie bądź takim buntownikiem. Kiedy
rodzina wyciąga do ciebie ręce, nie napinaj się, bo koledzy są ważniejsi. Nie
gardź swoim losem! — mówi Kamil.
Tekst & Foto: Justyna Bajko

Od niedzieli szkolna „Siódemka” czyni
honory gospodarzy wobec 23 gości z Anglii,
Portugalii, Turcji i Węgier. To partnerzy
placówki w ramach programu Comenius
„Uczenie się przez całe życie”
Zagraniczni goście spędzą w
Knurowie tydzień. To pracowite i
pełne atrakcji dni.
Robocze działania koncentrują
się na realizacji projektu. Jego celem jest m.in. wspólne napisanie
bajki, w której każdy kraj znajdzie
swojego bohatera, wywodzącego
się z rodzimej opowiastki dla dzieci.
Każda szkoła przedstawi w postaci
multimedialnej propozycję szaty
graficznej przyszłej książki.
Miejska Szkoła Podstawowa nr
7 zamierza też skrzętnie skorzystać
ze sposobności i pokazać swoje
liczne atuty przed zagranicznymi
partnerami.
Knurowianie nie myślą wyłącznie o sobie. Starają się, by goście
poznali najciekawsze nieodległe
zakątki regionu i kraju. Stąd wizyta w Zabytkowej Kopalni Węgla
Kamiennego „Guido” w Zabrzu.
- Zaprezentujemy naszym przyja-

ciołom absorbującą, podziemną,
pełną wrażeń i niespodzianek wędrówkę, przenoszącą w świat węgla
i tajemnic – zapewnia Beata Dudło,
nauczycielka „Siódemki”. - Poznają
charakter pracy górników, ich nawyki, przesądy, narzędzia i ubiór.
Wprowadzimy ich w świat legend
Skarbnika, które pokażą bogactwo
śląskiej kultury i obyczajów.
Goście zwiedzą k nurowską
Izbę Tradycji KWK „Knurów”, zobaczą gliwicką Radiostację i Willę
Caro, odczują magię królewskiego
Krakowa.
- Sądzimy, że wizyta przebiegnie
w doskonałej atmosferze, pełnej radości, zrozumienia, zaangażowania.
Wierzymy, że wszyscy będą zadowoleni z pobytu w Polsce i z chęcią
spotkamy się ponownie na kolejnej
wizycie, tym razem na Węgrzech
– podsumowuje Beata Dudło.

/bw/



aktualności
Knurów. Ćwierćwiecze kapłaństwa ks. Andrzeja
Wieczorka

Jubileusz w srebrze

Foto: Bogusław Wilk

- To bardzo wzruszające chwile – przyznaje
ksiądz Andrzej Wieczorek, wspominając
niedzielne, jubileuszowe nabożeństwo.
Świątynię pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego wypełniły tłumy wiernych
Parafianie gratulowali
ks. Wieczorkowi jubileuszu,
życząc też wielu kolejnych
lat kapłańskiej posługi

Pod okiem Joanny Kusy-Szpotańskiej dziewczęta z zespołu Marzenie III przed wejściem na scenę
wykorzystywały każdą chwilę na dopracowanie detali swojego występu

Gliwice

Gala jak Marzenie

XIV Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne dobiegły
końca. Finałowy koncert galowy odbył się
w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Z mocnym
knurowskim akcentem...
Coroczna impreza jest dziełem
Młodzieżowego Domu Kultury w
Gliwicach. Ma charakter konkursowy. Służy twórczej konfrontacji
dokonań zespołów muzycznych i
tanecznych działających w placówkach oświatowych i kulturalnych na
terenie województwa śląskiego.
Od pokazania się, a zarazem
porównania z innymi, nie stronią
knurowianie. Od lat stanowią znaczną część uczestników prezentacji. Z
doskonałym zresztą skutkiem.
Nie inaczej było i w tym roku.
22 marca w szczygłowickim Domu
Kultury odbył się Dzień Tańca –
pierwsza odsłona XIV WPA. Na
rodzimej scenie pojawili się młodzi,
zdolni soliści i tancerze – większość
zrzeszona w zespołach działających
przy Centrum Kultury. Wyróżniali
się wśród prawie dwustu wykonawców przybyłych z różnych, także
odległych, zakątków województwa.
Efektowne pokazy przypadły do
gustu publiczności, zostały też docenione przez jurorów. Najlepsi zostali
nominowani do udziału w koncercie
galowym w gliwickim teatrze. Wśród
laureatów i wyróżnionych znalazły
się zespoły Kolorowe Nutki, Marzenie III, Marzenie II oraz solistki
Sonia Biedrowska z zespołu Happy
Band i Sylwia Lipka.
Finał prezentacji odbył się w
ubiegłą środę. Profesjonalna scena
nie stremowała młodzieży. Przeciwnie – stała się dodatkowym dopingiem do pokazania się z jak najlepszej
strony.
- Dziewczęta były wspaniałe!
Podbiły serca widowni, urzekając ją
piękną muzyką, tańcem i kostiumami.

Brawa umilkły dopiero, gdy ostatnia z
dziewcząt zeszła ze sceny – nie kryje
radości kierownik artystyczny zespołu Marzenie III Joanna Kusy-Szpotańska. Podkreśla zasługi Daniela
Ślósarczyka, autora muzycznych
miksów: - Są wspaniałe!
Adresatką zasłużonych gratulacji
od organizatorów imprezy i braw
od publiczności była też Agnieszka
Bielanik-Witomska, twórczyni sukcesów Kolorowych Nutek. – Cieszę się

równie mocno jak moi podopieczni. To
nasze wspólne osiągnięcie – docenia
zdolności i starania podopiecznych
pani Agnieszka.
Kolejny sukces na wydłużającej się liście artystycznych laurów
zapisała Sylwia Lipka. – Postaramy
się, by nieostatni – zapewniła nas
Krystyna Lipka, mama nastoletniej
knurowianki.
/bw/

Parafianie i goście zjawili się,
by osobiście pogratulować proboszczowi 25-lecia święceń kapłańskich.
– Dokładną rocznicę święceń kapłańskich przeżywałem 31 stycznia
– wyjaśnia proboszcz Wieczorek.
– Byliśmy wtedy całym rocznikiem
w katowickiej katedrze, a mszy św.
przewodniczył arcybiskup senior Damian Zimoń, ponieważ to on święcił
nas na kapłanów.
Ceremonia miała się odbyć
w lutym. – Ze względu jednak na
inne okoliczności, zdecydowałem
się przełożyć jubileusz na niedzielę
Bożego Miłosierdzia – tłumaczy

ksiądz Wieczorek.
Niedzielna suma obfitowała we
wzruszenia. – To bardzo miłe mieć
wokół siebie tak wielu życzliwych
ludzi – mówi proboszcz. – Pozytywnie zaskoczyła mnie również
ilość parafian, którzy brali udział
w nabożeństwie. Wiele to dla mnie
znaczy. To też jest wyraz podziękowań i życzliwości z ich strony.
Przed księdzem czas na dalsze
jubileusze. – Ten kolejny, za 25 lat,
to chyba w niebie będę obchodził,
ale o tym to już Bóg zadecyduje
– mówi.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

ogłoszenie własne wydawcy

DZIAŁ REKLAMY
32 332 63 76
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aktualności
W finale koncertu wszyscy występujący wraz z
instruktorami zaśpiewali przebój zespołu Queen
– „We are the Champions”

SzCzygłowiCe. wSpaniały poKaz

mistrzowie na scenie

Wypełniona do ostatniego miejsca sala. Burza oklasków po każdym
występie. V Pokaz Zespołów Artystycznych działających przy Centrum
Kultury znowu dowiódł, że Knurów to kopalnia talentów
Koncert odbył się w niedzielę
w szczygłowickim Domu Kultury. Na scenie zaprezentowało się
około 200 wykonawców.
– Te występy to wspólny owoc
kilkumiesięcznej pracy instruktorów i zespołów, którymi się
opiekują – wyjaśnia Joanna KusySzpotańska, pomysłodawczyni i
organizatorka pokazu.
Każdy występ nagradzany
był burzą oklasków. – Spektakl
staram się układać tak, by był
interesujący i różnorodny dla
publiczności. Żeby występy były
przeplatane i publiczność się nie
nudziła, czyli raz piosenka, raz
taniec itd. – wyjaśnia Joanna
Kusy-Szpotańska.
Pochwał pod adresem występujących nie szczędził też
wicedyrektor Centrum Kultury
Mariusz Kowalczyk: – Mamy
wspaniałych instruktorów, którzy
wykonują bardzo dobrą pracę ze

Wystąpili:

Kolorowe Nutki, Happy Band,
Music Joy – instruktor Agnieszka
Bielanik-Witomska; Marzenie I,
Marzenie II, Marzenie III – instruktor Joanna Kusy-Szpotańska; Zespół majoretek – kadetki
i seniorki – instruktor Paulina
Przesdzing; Wesoła Kompania
– instr uk tor Mic hał Szc zuk;
Hypnoteria – instruktor Sandra
Kłosowska; Belife – instruktor
Jacek Żyła.

swoimi zespołami. Jej efektem są
bardzo wysokie miejsca knurowskich zespołów w różnego rodzaju
konkursach. Są wizytówką naszego miasta. Możemy się nimi
szczycić i chwalić.
W finale koncertu zabrzmiał
nieśmiertelny przebój zespołu
Queen – „We are the Champions”.
Został odśpiewany pospołu przez
wokalistów i instruktorów. – To
było spontaniczne, ale sądząc po
reakcji publiczności, spodobało
się – śmieje się Joanna KusySzpotańska.
Koncert nie pójdzie w zapomnienie. Został nagrany, wkrótce
ukaże się na DVD. Wydaniem
płyty zajmie się knurowska firma
Produktownia.com. Przewidywany koszt 1 sztuki to 20 zł. Zamówienia na DVD można składać w
klubie Sztukateria.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Występ zespołu Kolorowe Nutki w musicalu „Akademia Pana Jana” przypadł do gustu publiczności zebranej
w szczygłowickim Domu Kultury

reklama
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Knurów. SpoTKanie auTorSKie

dobry potwór nie jest zły*
Foto: Dawid Ciepliński

W piątkowy poranek gimnazjalną „Trójkę” odwiedziła Anna
Onichimowska, autorka książek dla dzieci i młodzieży.
- Chętnych było więcej niż miejsc, musieliśmy dostawiać
krzesła – w głosie Brygidy Dreślińskiej, kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Knurowie, słychać satysfakcję

Nastolatki uwielbiają książki Anny Onichimowskiej - nic dziwnego, że na spotkanie z nią zjawiły się tak
licznie

Organizatorzy zakładali, że na
spotkanie z autorką przyjdzie z 50
osób. Zjawiło się znacznie więcej.
Przeważały nastolatki.

– Anna Onichimowska jest teraz
„na topie”, jeśli chodzi o książki dla
młodzieży. W naszej bibliotece jej
publikacje rozchodzą się jak ciepłe

bułeczki, natychmiast znikają z półek
rozchwytywane przez czytelników
– tłumaczy kierownik Dreślińska.
Autorka okazała się sympatycz-

ną i przystępną osobą. Na prośbę
młodzieży opowiedziała o swojej
pracy twórczej, o tym, jak powstają jej
kolejne dzieła. Przeczytała fragmenty książek i odpowiadała na liczne
pytania. Kto chciał, mógł wyjść ze
spotkania, dzierżąc w dłoni książkę z
własnoręcznym podpisem pisarki.
- Zaproszenie naszego gościa
okazało się prawdziwym strzałem
w dziesiątkę. Do tej pory spotkania
organizowane były głównie z myślą
o dzieciach z przedszkoli i szkół
podstawowych, więc staraliśmy się
zaprosić twórcę dzieł dla młodzieży
gimnazjalnej czy licealnej. Udało się,
mamy satysfakcję - mówi kierownik
Dreślińska.
DC
* Tytuł zapożyczyliśmy ze zbiorku
opowiadań Anny Onichimowskiej
Anna Onichimowska – poetka, prozaik, dramatopisarka.
Autorka książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz
scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych. W latach
1995-2003 przewodnicząca
polskiej sekcji IBBY (International Board on Books for
Young People), obecnie członek zarządu. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie
Warszawskim. Zdobywczyni
licznych nagród i wyróżnień
literackich w Polsce i za granicą. Więcej informacji o autorce można na znaleźć na
jej stronie internetowej www.
annaonichimowska.art.pl.

gliwiCe

Szlachcic
z Sosnowca

To prawdziwy teatr w teatrze!
Molierowski pan Jourdain ze sztuki „Mieszczanin- szlachcicem” na
scenie gliwickiego teatru przybiera postać Don Żuana − właściciela
fabryki gwoździ marzącego nie o
awansie społecznym, a artystycznej sławie. Musical „Wakacje Don
Żuana” wyreżyserowała Anna
Polony, zabawne i ironiczne teksty
piosenek napisał Michał Rusinek, dialogi stworzył Krzysztof
Korwin Piotrowski. Spektakl na
deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego 22 kwietnia (niedziela)
o godz. 18.
Bilety od 40 do 25 zł do nabycia w kasie GTM.
JB

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

michalina Kramek z Knurowa

maja bzymek z Knurowa

ur. 10.04.2012 r., 4160 g, 57 cm

ur. 11.04.2012 r., 3200 g, 52 cm

igor Fica z Knurowa

bartosz nowakowski z Knurowa

aleksander Szydło z gierałtowic

ur. 12.04.2012 r., 3360 g, 55 cm

angelika machulik z gierałtowic
ur. 13.03.2012 r., 3910 g, 55 cm
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maciej zieliński z Knurowa

ur. 9.04.2012 r., 3030 g, 50 cm

ur. 12.04.2012 r., 3520 g, 52 cm

paulina przybyła z pilchowic

ur. 13.04.2012 r., 3300 g., 53 cm

ur. 12.04.2012 r., 4190 g, 56 cm

Tomasz przybysz z Knurowa

ur. 13.04.2012 r., 3650 g, 54 cm

zoﬁa Koczy z Sośnicowic

ur. 11.04.2012 r., 3530 g, 53 cm

wiktor białas z gliwic

ur. 13.04.2012 r., 3710 g, 54 cm

jan gołębiewski ze Stanowic

ur. 14.04.2012 r., 3530 g, 55 cm

zuzanna Kołodziej z Knurowa

ur. 11.04.2012 r., 3250 g, 53 cm

miłosz bociek z Knurowa

ur. 13.04.2012 r., 4180 g, 56 cm

Filip mazur z Knurowa

ur. 14.04.2012 r., 3950 g, 56 cm
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Kameralny klimat w Sztukaterii dobrze służy
zespołowi Music Joy

Foto: Dawid Ciepliński

rozmaitości

ROZRYWKA nr 16/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów. Kobiecy spektakl w klubie

Sztukateria
pełna wdzięku
W piątek panie były na
pierwszym planie. Za sprawą
recitalu „Być kobietą”, który
uwiódł – nie tylko męską
- publiczność w Sztukaterii

Foto: Dawid Ciepliński

- Tutaj zawsze tworzy się
taki bardzo przyjemny, nastrojowy klimat. Dziewczyny
go uwielbiają – mówi Agnieszka Bielanik-Witomska,

instruktorka zespołu Music
Joy ze Studia Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury
w Knurowie. To właśnie jej
podopieczne zaprezentowały
recital, który zebrał moc pochwał i huragan braw.
– Re pe r t u ar s tarał am
się dobrać tak, by piosenki
zainteresowały zarówno tę
młodszą jak i starszą część
publiczności – wyjaśnia pani
Agnieszka. Utrafiła w sed-

no, bo młodymi artystkami
zachwycali się wszyscy bez
względu na wiek.
Kameralny charakter koncertów w Sztukaterii służy
zespołowi Music Joy. - Jest
miejsce na konwersację, bezpośredni kontakt, można pozwolić sobie także na odrobinę
luzu. Zupełnie inaczej niż na
dużej scenie – wyjaśnia Bielanik-Witomska.
Studio Piosenki i Musicalu
planuje kolejne występy. – Pracujemy nad nowymi aranżacjami – mówi instruktorka.
– Repertuar Studia mógłby
stać się jeszcze bardziej zróżnicowany i ciekawszy, gdyby
zawitało do nas kilku mężczyzn. Dlatego, jeśli ktoś ma
ochotę i czuje w sobie potencjał
wokalny czy też aktorski, to
serdecznie zapraszamy. Drzwi
Studia stoją otworem.
DC

Wystąpiły:

Instruktorka grupy
Agnieszka Bielanik
-Witomska

Music Joy (wspólnie) – Love is All Around i Siną w dal; Anna
Murańska – Dream a Little Dream of Me, Julia Lisoń – Miasteczko cud, Almost Lover, Aleksandra Maziarz – Killing Me
Softly, Marta Maziarz – Protest Dance, Szukaj mnie, Martyna
Wolsztyńska – Piano In The Dark, To Tylko Tango, Wiktoria
Sikotowska – Wybieram Cię, Sylwia Lipka – You Raise Me Up,
Agnieszka Bielanik-Witomska – Być kobietą. Zespołowi na
fortepianie akompaniował Daniel Grychtoł.

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki świątecznej z nr
14/2012 brzmiało: „Nauka to

pokarm dla rozumu”. Nagrody otrzymują: * kuchenka mikrofalowa: Tadeusz Kozień, *
podwójne zaproszenia na występ Billa Evansa (13 maja br.)
w Knurowie: Piotr Pawłowski,
Maria Malcherek, * podwójne
bilety do Kina Sceny Kultury: Marian Marczak, Magda
Pietrzak, Barbara Michalak,
Krzysztof Jaworski, Barbara
Wesołowska. Gratulujemy!
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

sponsorzy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

informacja

Dziewczyna z tatuażem
− godz. 17.00
20-24.04.2012 r.
PIĄTEK-WTOREK
W ciemności
− godz. 17.30
Wstyd
− godz. 20.00

16

19.04.2012 r.
CZWARTEK

25-26.04.2012 r.
ŚRODA-CZWARTEK
W ciemności
− godz. 15.00
Wstyd
− godz. 17.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

1-17/12

STEMPLE budowlane, drewno kominkowe, transpor t, pr zeprowadzki. Tel.
603 198 006
16-21/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

Szczygłowice. Sprzedam 2 i 3 pokojowe.
AS. Tel. 501 533 977

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

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
609 775 488, 783 775 488

16/12

1/12-odw.

ul. Niepodległości, sprzedam dom. AS. Tel.
512 393 052

Szukam pracy przydomowe: zrzucanie węgla, ścinka drzew, porządki wokół domu itp.
Okolice Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic.
Tel. 697 651 478

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

16/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

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

1-48/12

14-22/12

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

9/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie,
II piętro, Knurów, ul. K. Wielkiego (obok
Merkur). Tel. 602 799 911

1/12-odw.

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

16/12

MOTORYZACJA

16-18/12

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

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości i 1-go Maja. AS. Tel. 501 533 977

16/12

15-44/12

16-22/12

16/12

Wynajmę trzypokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Wynajmę dwupokojowe w Centrum. AS.
Tel. 501 533 977

16/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

11-16/12

1/12-odw.

9/12-odw.

13-17/12

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

11–odw.

Szukam pracy. Emeryt górnik 50+, niekarany, jako stróż, prawo jazdy kat. B. Knurów i
okolice. Tel. 516 697 530
14-16/12

DAM PRACĘ
Firma Matuszek przyjmie do pracy kierowców z kat. D (mogą być emeryci). Tel.
32 236 11 11

14-22/12

16-17/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Poszukuję osoby do opieki nad małym
dzieckiem. Tel. 500 714 305

Skup samochodów pow ypadkow ych i
innych. Tel. 783 294 007
16-19/12

Sprzedam uszkodzony Renault Scenic. Tel.
501 876 796 (dzwonić po 15.00)

16-odw.

Szukam pracy w administracji/kadr y.
Doświadczenie, wykształcenie HR. Tel.
500 714 305

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

1/12-odw.

16/12

13-17/12

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem. Tel. kontaktowy:
601 631 631, 601 641 641, 513 660 970,
500 183 102
16-19/12

16/12

EDUKACJA
Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849

Dla odrzuconych przez bank pewna pożyczka do 6 tys. !!! Tel. 32 230 39 27

6 – 21/12

15-18/12

ZWIERZĘTA
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203
14-18/12

Dwupokojowe w Centrum, sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

6-26/12

16/12

Przyjmę w hotel konie. Tel. 698 513 403

16-18/12

ZDROWIE i uroda

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899
14-17/12

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 796 423 585

16/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131
10-17/12

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
15-16/12

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Nowy szereg, ok. Intermarche. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

38/11-17/12

16/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
16/12

Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783

Pożyczka – promocja dla emerytów i rencistów do 4000 zł, bez BIK, uproszczone
procedury. Tel. 698 036 547

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

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

1-51/52/12

15-18/12

16/12

SZUKAM PRACY

7–odw.

16-18/12

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. AS. Tel.
512 393 052

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

Sprzedam mieszkanie 54 m2, 83 tys. Tel.
510 465 540, 668 059 341

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

16/12

16/12

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, 64,9 m2. Knurów. Cena
do uzgodnienia. Tel. 783 294 007
16-17/12

16-18/12

1/12-odw.

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

Pożyczki poza bankowe, bez BIKu, dla
emerytów, rencistów. PROMOCJA !!! Tel.
512 711 817
15-18/12

13-16/12

Szukam pracy – opieka nad starszą osobą
lub dzieckiem. Tel. 516 122 845

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

Sprzedam/zamienię mieszkanie M-3 na
M - 4, względnie M- 5 w Knurowie. Tel.
500 714 305

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

1/12-odw.
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Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem pomieszczenia garażowego
murowanego o pow. 15,95 przy ul. Koziełka 85.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

7-22/12

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

Sprzedam pawilon handlowy (po remoncie)
na targowisku miejskim w Knurowie. Tel.
501 686 440

13-17/12

PRZETARG

1/12-odw.

12-17/12

2-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 17.04.2012 r.
do 7.05.2012 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, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
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Dziesięciu naszych na podium
Foto: archiwum Fight Club Knurów

Daniel Matras (na najniższym stopniu podium) był
jednym z dziesięciu reprezentantów Knurowa, którzy
wywalczyli miejsce na „pudle”

Na su kces druż y now y
Spartana złożyły się czter y i ndy w idua l ne miejsc a
na „pudle” (pierwsze miej-

klubów: organizatora, czyli
Fight Clubu i Spartana.
- Reprezentacja Fight Clubu w większości składała się z
młodej i mało doświadczonej
grupy zawodników, jednak
stoczyli oni dobre pojedynki, zdobywając drużynowo
szóste miejsce - mówi trener
Grzegorz Sobierajski. - Szczególnie dobrze zaprezentował
się kadet Daniel Lenich, który
w walce pokazowej stoczył
emocjonujący i zwycięski pojedynek z Kacprem Pelcem z
Extreme Wrocław, który był
trzy razy liczony.
Ry waliz acja z z awodnikami walczącymi na tak
wysokim poziomie, moich
podopiecznych na pewno wiele
nauczy - ocenia szkoleniowiec
Fight Clubu .
- Te mpe raturę na w idowni podniósł m.in. pojedynek naszego reprezentanta
Krzysztofa Marczuka - informuje Sławomir Tokarz ze
Spartana. – Nasz zawodnik
stoczył chyba najciekawszą
walkę z wicemistrzem świata Muay Thai oraz wielokrotny m mi strzem Pol ski
Marcinem Mieteniem z Pa-

Foto: Spartan

Adam Miętus należy do najbardziej doświadczonych
zawodników knurowskiego Fight Clubu

Spartan

lestry Warszawa. Sędziowie
punktowali tę walkę 2:1 dla
zawodnika Palestry. W mojej
ocenie Krzysztof Marczuk
dominował w walce na dystans, za to gorzej spisał się
w klinczu.
W programie Mistrzostw
Śląska znalazła się również
walka pomiędzy zawodnikami obu knurowskich klubów.
Spartan reprezentował w niej
Dawid Meller, a Fight Club
- Mateusz Raszka. Prestiżowe
starcie, którego stawką było
mistrzostwo naszego regionu,
zakończyło się wygraną DaFoto: FC Knurów

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, takiej imprezy,
ja k Ot wa r te Mist rzost wa
Śląska Muay Thai jeszcze w
Knurowie nie było. Mogli się
o tym przekonać ci, którzy
w ostatnim dniu marca wybrali się do hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w K nu row ie-Sz cz yg łow icach. A było ich wielu, tak
sa mo, ja k z awod n icz ek i
zawodników, którzy rywalizowali o miano najlepszych
w naszym regionie.
Trudu organizacyjnego
podjął się knurowski Fight
Club, posiłkując się pomocą
m.in. MOSiR-u, Starostwa Powiatowego oraz grona sponsorów.
- Z przebiegu rywalizacji
jestem bardzo zadowolony,
bowiem z naszego zaproszenia skorzystało 91 zawodników z 16 klubów z Polski
i Czech – mówi pomysłodawca i organizator imprezy
Grzegorz Sobierajski z FC
K nu rów. – Cie sz ę się, ż e
kilkugodzinną rywalizację
obser wowało spore g rono
kibiców, a swą obecnością
zaszczyciło nas również szerokie grono oficjeli na czele z
zastępcą prezydenta Knurowa, Piotrem Surówką.
Dodajmy, że w roli gościa
honorowego wystąpił mistrz
Muay Thai - Rafał Simonides, a zawodnicy walczący
w turnieju rywalizowali w
amatorskim Muay Thai na
zasadach reg u la minu Federacji Boksu Tajskiego w
Krakowie.
- Przed każdą walką zawodnicy chcąc oddać szacunek przeciwnikowi odgrywali
rytualny taniec wai kru w
mongomie, tradycyjnej opasce
na głowie – relacjonuje Sobierajski i uzupełnia, że zawodnicy walczyli w ochraniaczach
głowy, zębów, pięści, krocza,
łokci, a juniorzy dodatkowo
w ochraniaczach kolan.
W gronie wspomnianych
91 zawodników byli reprezentanci dwóch knurowskich

Foto: archiwum Fight Club Knurów

SILESIA OPEN CHAMPIONSHIP IN MUAY THAI

wida Mellera (Spartan), który
jako jedyny zdobył dla Knurowa tytuł mistrzowski.
Sukces Dawida Mellera
mia ł spore znaczenie d la
Spartana w punktacji drużynowej, bowiem knurowianie
zajęli w niej trzecie miejsce
(na pier wszy m uplasowa ł
się Puncher Wrocław, a na
drugim – Extreme Fighters
Wrocław). – Nie da się ukryć,
że jestem dumny z takiego
wyniku i dziękuję chłopakom
za godne reprezentowanie
klubu – cieszy się Sławomir
Tokarz.

sce Dawida Mellera, drugie
m ie js c e P iot r a C h lubk a ,
t rzecie miejsca Ceza rego
Wojtówa i Adama Chlebińskiego).
Sześć razy na podium stawali reprezentanci knurowskiego Fight Clubu, jednak
ani razu na jego najwyższym
stopniu (drugie miejsca Mateusza Raszki i Anny Cory
oraz trzecie miejsca Daniela
Matrasa, Krzysztofa Cziury,
Dominika Szymańskiego i
Dawida Majcherczaka). W
efekcie zajęli szóste miejsce
drużynowo (na 16 zespołów).

- Gratuluję moim podopiecznym, wszak poziom sportowy,
jak i obsada w poszczególnych kategoriach wagowych
sprawiły, że z Otwartych Mistrzostw Śląska w Muay Thai
zrobiły się „małe” Mistrzostwa Polski – podsumował
organizator Grzegorz Sobierajski. – Ponadto imprezę
uświetniły pokazowe walki
K1 i M-T kadetów. Wystąpili
w nich m.in. Daniel Lenich z
Fight Clubu Knurów, Damian
Durkacz i Adrian Materna ze
Spartana Knurów. W pokazowych walkach w grapplingu zaprezentowali się m.in.
Maciej Kazanowski, Michał
Hapke i Daniel Kwieciński z
Fight Clubu Knurów.
Dodajmy, że urozmaiceniem sportowej rywalizacji był występ knurowskiej
grupy tanecznej „Dynamit”,
a w ramach Mistrzostw
Śląska Muay Thai odbył y
się również pokazowe walk i bok sersk ie. Ka rol Róg
(Spa r t a n K nu rów) pr z ed
czasem pokonał Adama Sedlacka (Ostrawa Boxing), a na
punkty zwycięstwo odniósł
Grzegorz Kochański (Spartan), który pokonał Tomasza Steidla (Bellicus Gym
Sumperk).
Piotr Skorupa

informacja

Ekipa Fight Clubu.
W górnym rzędzie od lewej: Dominik Szymański, Krzysztof Cziura i Daniel Lenich.
W środkowym rzędzie od lewej: trener Jarosław Król, Mateusz Raszka, trener
Maciej Bochenek, Anna Cora, Mateusz Szopiński, Daniel Matras, trener Grzegorz
Sobierajski. W dolnym rzędzie: Daniel Kwieciński i Michał Hapke

Przegląd Lokalny Nr 16 (998) 19 kwietnia 2012 roku

13

sport

Seminarium z Sensei
Kewinem Blokiem

Wschodnio-Europejska
Federacja Yoshinkan Aikido
zorga nizowa ła na ot warcie Rodzinnego Centrum
Rekreacji, Sportów i Sztuk
Walki „WEFYA” (Knurów,
ul. Witosa 8) seminarium
szkoleniowe z Sensei Kewinem Blokiem (7 DAN) z
Kanady.
Sensei należy do wąskie-

go grona instruktorów, którzy trenowali u założyciela
A i k ido Yosh i n k a n G oz o
Shiody. Wiele lat przebywał
w Japonii gdzie nie tylko trenował, ale także poznawał
kulturę i język japoński. W
swojej długiej przygodzie z
Aikido (ponad 40 lat) szkolił
m.in. policję amerykańską i
kanadyjską.

Foto: prywatne archiwum Szymona Masarczyka

Bratysławska
„życiówka”

Szymon Masarczyk na trasie półmaratonu
w Bratysławie

Sz y mon Masa rcz yk z
Klubu Biegacza Endurance
Solidarni Knurów uczestniczył w bieg u półmaratońsk im, któr y odbył się
w Bratysławie. Wyjazd do
stolicy Słowacji nasz sportowiec może zaliczyć do udanych, wszak na pokonanie
21 kilometrów i 97 metrów
potrzebowa ł godziny, 26
minut i 6 sekund. – To mój
nowy rekord życiowy. Lepszy
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o ponad siedem minut – cieszy się Szymon Masarczyk.
- Wynik ten pozwolił mi zająć 94 miejsce na ponad 1900
biegaczy, a to oznaczało, że
linię mety minąłem, jako
pierwszy Polak.
Knurowianin nie ukrywa, że po sportowej rywalizacji znalazł czas, by – już
nie w biegu - zwiedzić Bratysławę.
PiSk

W czasie seminarium
Sensei szkolił wszystkie grupy
wiekowe, nawet najmłodszą
grupę federacji - przedszkolaków z Knurowa.
Seminarium trwało łącznie ponad 20 godzin, a trenowało ponad 100 osób z Gliwic,
Zabrza, Knurowa, Pyskowic,
Katowic, Tarnowskich Gór i
Lwowa.
Seminarium to nie tylko
trening na macie. Sensei - z
wykształcenia profesor psychologii - żywo interesuje się
historią. Osobiście prosił, by
umożliwić mu zwiedzenie
Krakowa i Oświęcimia, co
oczywiście zostało spełnione. Na zakończenie seminarium odbyło się tradycyjne
sayonara party, na którym
obecnych było praw ie 40
osób, a Sensei ujawnił nam
kolejny talent grając bluesa
na gitarze elektrycznej.
Oprac. PiSk

KLASA OKRĘGOWA

Pierwsze wiosenne
trafienia Kupisa

3 liga
kobiet
- grupa
śląska
10 kolejka:
Naprzód Żernica - UKS Gamów 4:0 (bramki: Foltyn,
Sienkiewicz, Fluskiewicz,
Pytko), UKS Tygryski Świętochłowice - KKS Zabrze
II 1:0, Polonia Tychy - LKS
G oc z a ł kowic e Zdrój 2:2,
Czarni II Sosnowiec - FC
AZS AWF Katowice III 3:0
(vo), Gwiazda Ruda Śląska
– pauza.
1. Goczałkowice
2. Ruda Śląska
3. Tychy
4. Katowice
5. Żernica
6. Zabrze II
7. Sosnowiec II
8. Świętochłowice
9. Gamów

23 pkt
19
17
16
10
10
8
8
3

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 10 kwietnia:
1. Józef Antończyk
2. Piotr Arent
3. Zdzisław Mral
4. Tadeusz Żogała
5. Mieczysław Polok
6. Dariusz Skowron
7. Alojzy Kopiec
8. Jan Chwolka
9. Edward Nowak
10. Lech Wieteska
     Stefan Wroblowski

- 2.051 pkt
- 1.970 pkt
- 1.901 pkt
- 1.879 pkt
- 1.808 pkt
- 1.804 pkt
- 1.750 pkt
- 1.719 pkt
- 1.619 pkt
- 1.616 pkt
- 1.616 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 20.414 pkt
2. Bernard Musiolik
- 17.983 pkt
3. Zdzisław Mral
- 17.770 pkt
4. Mieczysław Polok
- 16.758 pkt
5. Czesław Antończyk
- 16.724 pkt
6. Bernard Wróbel
- 16.500 pkt
7. Tadeusz Wodziczko
- 16.254 pkt
8. Ginter Fabian
- 16.227 pkt
9. Jerzy Makselon
- 16.183 pkt
10. Dariusz Skowron
- 16.027 pkt
Kolejny turniej odbędzie 24 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Najskuteczniejszy piłkarz
Concordii – Jarosław Kupis, na
początku rundy wiosennej znakomicie wywiązywał się z roli
tego, który swymi podaniami
otwiera kolegom drogę do bramki rywala. W minioną sobotę
knurowski napastnik wziął na
swoje barki ciężar odpowiedzialności za strzelanie goli i do
siatki rywala trafiał dwukrotnie,
walnie przyczyniając się do
wygranej 3:2. Sam zawodnik
zwiększył swój dorobek bramkowy do jedenastu goli.
Concordia w meczu z MKSem Lędziny musiała „gonić”
wynik, bowiem pierwszą bramkę strzelili gospodarze. Od
37 minuty knurowianie mieli
ułatwione zadanie, bowiem po
drugiej żółtej kartce plac gry
musiał opuścić Michał Gadaj i
na jeden gol Lędzin nasz zespół
odpowiedział trzema. Nie od
razu, ale z przeciągu całego
spotkania konsekwentna gra
przyniosła oczekiwany efekt,

Wyniki 19. kolejki
(grupa 1)
MKS Lędziny – Concordia 2:3
1:0 Śliwa 11’ (rzut wolny), 1:1
Kupis 46’, 1:2 Mikulski 54’, 1:3
Kupis 79’, 2:3 Sopelewski 82’
(rzut karny).
C onc o r dia: K r as o ń (ż k),
Wieliczko (żk), Pilc, Salwa,
Jaroszewski (żk), Spórna
(żk), Żyrkowski, Bagiński
(żk) 46’ Mikulski, Karwowski
89’ Tkocz, Kupis 82’ Kraska
(żk), Gołębiowski (żk) 70’
Modrzyński.
Stal Chełm Śląski - Unia
Kosztowy 0:3 (vo), GKS II
Katowice - Śląsk Świętochłowice 5:2, Czarni Piasek
- Sokół Wola 3:0, Krupiński
Suszec - Ogrodnik Cielmice
6:1, Rozwój II Katowice - LKS
Bełk 1:2, Orzeł Mokre - Unia
Bier uń St ar y 3:1, Pogoń
Imielin - Sokół Orzesze 0:0.
1. GKS II
2. Concordia
3. Krupiński
4. Bieruń St.
5. Rozwój II
6. Bełk
7. Kosztowy
8. Wola
9. Lędziny
10. Mokre
11. Imielin
12. Piasek
13. Orzesze
14. Ogrodnik
15. Stal
16. Śląsk

47
46
43
36
32
31
30
27
27
25
23
22
18
13
10
8

czyli trzy punkty i powrót na
pozycję lidera. Co prawda tylko na kilkanaście godzin, bo
rezerwy katowickiego GKS-u
nie zmarnowały szansy na kolejną wygraną i nazajutrz po
knurowskim meczu pokonały
najsłabszy w grupie Śląsk Świętochłowice.
Już wczoraj piłkarze „okręgówki” rozegrali kolejną serię
spotkań. Concordia podejmowała Unię Kosztowy, a z racji
tego, że mecz zakończył się po
zamknięciu tego wydania „PL”
wrócimy do niego za tydzień.
Za tydzień napiszemy też o
szlagierowo zapowiadającym
się spotkaniu z GKS-em II
Katowice. Knurowianie zagrają w stolicy naszego regionu
w niedzielę o godzinie 15.00 i
niewykluczone, że wynik tego
spotkania może mieć decydujący wpływ na końcowy układ
tabeli i awans do IV ligi.
W tym kierunku bez zakłóceń zmierza Jedność Przyszowice, która odniosła już czternaste
zwycięstwo w tym sezonie. Kolejne trzy punkty zaowocowały
umocnieniem się na pozycji
lidera w grupie IV, bo Tempo
Paniówki „tylko” zremisowało,
a Gwarek Zabrze przegrał i
stracił miejsce na najniższym
stopniu podium.
Piotr Skorupa

Wyniki 19. kolejki
(grupa 4)
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Jedność Przyszowice
0:1, Tempo Paniówki - Carbo
Gliwice 0:0, ŁTS Łabędy MKS Kończyce 0:1, Silesia
Miechowice - Ruch II Radzionków 2:1, Orzeł Miedary Polonia II Bytom 2:1, Płomień
Połomia - Piast II Gliwice 6:1,
Fortuna Gliwice - Gwarek Zabrze 3:0, Sparta Zabrze - KS
94 Rachowice 2:0.
1. Przyszowice
2. Paniówki
3. Fortuna
4. Gwarek
5. Piast II
6. Kończyce
7. Miedary
8. Polonia II
9. Rachowice
10. Połomia
11. Sparta
12. Miechowice
13. Ruch II
14. Tarnowiczanka
15. Łabędy
16. Carbo

46
37
36
34
32
32
29
24
23
21
21
19
18
18
16
11

Uwaga kibice Concordii!

Concordia Knurów informuje za naszym pośrednictwem, że otrzymała pismo
z GKS-u Katowice, z którego wynika, że niedzielny mecz pomiędzy GKS II
Katowice a Concordią odbędzie się bez udziału kibiców knurowskiej drużyny.

informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
informuje, iż w związku z II etapem robót
związanych z termomodernizacją budynku
Hali Sportowej i Krytej Pływalni
od 16.04.2012 r.
Hala Sportowa przy ulicy Górniczej 2 jest nieczynna.
Pływalnia kryta, siłownia, salka konferencyjna, salka
do tenisa stołowego będą nieczynne
od 1.06.2012 r.
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Łukasz Porada
zagra w ekstraklasie

Sanit zagrał dla PTK

Łukasz Porada czeka
na debiut w futsalowej
ekstraklasie

Finisz rozgr y wek drugiej ligi piłki nożnej halowej
miał niespotykanie ciekaw y przebieg. Prowad z ąca
w tabeli od listopada ubieg łego rok u d r u ż y na P T K
DB Schen ker była niema l
murowanym kandydatem do
awansu i jeszcze na dwie kolejki przed końcem posiadała
pięć punktów przewagi nad
dwoma kolejnymi rywalami,
z któr y mi spot kała się na
zakończenie sezonu. Awans

Foto: Waldemar Jachimowski

moukiem. – Nigdy nie grałem na
trawiastych boiskach, a pierwsze
piłkarskie kroki stawiałem pod
okiem mojego taty. Gdy trafiłem
do gimnazjum rozpocząłem
przygodę z futsalem w knurowskiej Lidze Młodzieżowej. Potem
otrzymałem propozycję z TKKF
Intermarche, gdzie bronię już
trzeci sezon – powiedział golkiper z Knurowa.

Na debiut knurowianina
w Futsa l Ekstra k lasie poczekamy do września, kiedy
zakończy się letnia przerwa
w rozgrywkach, ale chcący
zobaczyć w akcji młodego
bramkarza powinni obserwować rozgrywki piłkarskie
organizowane przez knurowski MOSiR.
WJ

Eugen(ki) w kadrze
na mistrzostwa świata

Foto: UKS Eugen

Już wkrótce do grających
w f utsa lowej ek st ra k lasie
dwóch knurowian: Tomasza
Dury i Rafała Krzyśki dołączy kolejny mieszkaniec
na sz ego m ia st a - Łu k a sz
Porada. 20-latek, który na co
dzień broni bramki knurowskiego TKKF Intermarché,
wywalczył awans do najwyższej k lasy rozgry wkowej z
zespołem AZS UŚ Katowice.
„Akademicy” zapewnili sobie awans 14 marca po wyjazdowym zwycięstwie 7:2 nad
Berlandem Komprachcice,
a r y wa lizację na zapleczu
ekstrak lasy zakończyli na
drugim miejscu, ustępując
zespołowi AZS UG Gdańsk.
Jak podkreśla Łukasz Porada, w zespole AZS-u jest się
od kogo uczyć: - W naszej
drużynie grają doświadczeni
zawodnicy z przeszłością reprezentacyjną, m.in. Dariusz
Wolański czy Rafał Jarzmik.
Również rzemiosła bramkarskiego mogę się uczyć od
byłego reprezentanta Polski,
Łukasza Groszaka.
Co ciekawe, Łukasza Poradę
można nazwać piłkarskim sa-

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
- II LIGA

Udział w mistrzostwach świata niebawem może stać się już nie marzeniem a faktem.
Stoją od lewej: Natalia Mikucka, Emilia Flis, Sandra Pyka, Paulina Mularczyk, Patrycja
Małkowska i Katarzyna Polak

Relac jonując ost at n ie
sukcesy reprezentantek Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Eugen” informowaliśmy, że
prezentowana forma sportowa
podopiecznych Eugeniusza
Mehlicha zainteresowała trenera kadry narodowej. Minęło
kilkanaście dni i wiemy już,
że owo zainteresowanie przerodziło się w powołanie do
reprezentacji, która wystąpi w
mistrzostwach świata. Świa-

towy czempionat juniorek i
juniorów w wyciskaniu sztangi odbędzie się w tym roku w
czeskiej miejscowości Pilzno
(21-26 maja). Trener kadry
Mirosław Łukasiuk w ysłał
powołania do siedmiu zawodniczek i jednego zawodnika
UKS „Eugen”. Pełnoprawnymi reprezentantkami Polski
na mistrzostwa świata są:
Paulina Mularczyk (kat. 43
kg), Emilia Flis (kat. 47 kg),

Patrycja Małkowska (kat. 52
kg), Natalia Mikucka (kat. +84
kg) - juniorki do lat 18 oraz
Anna Gawlik (kat. +84 kg)
– juniorka 19-23 lata.
Na razie rolę rezerwowych
pełnią: Sandra Pyka (kat. 47
kg) i Katarzyna Polak (kat. 84
kg) w juniorkach do lat 18 oraz
Adrian Heintze (kat. 74 kg) w
juniorach do lat 18.
PiSk

zespołowi PTK gwarantowało zdobycie w tych dwóch
mecz ach cho ćby jed nego
punktu, tymczasem drużyna
braci Nowosielskich najpierw
przegrała z Orchideą, a w
meczu ostatniej szansy uległa drugiemu z konkurentów
- zespołowi Soft Processingu.
Los „petekowców” spoczął
zatem w nogach pi ł k a rz y
Sanitu, którzy w ostatnim
meczu sezonu byli rywalem
Orchidei. Sa nit, choć nie
walczył już o awans, przystąpił do tego meczu niezwykle
umotywowany, a przyczyną
tego był fakt, że kilku graczy
tej drużyny w przeszłości
broniło barw PTK. „Sanitariusze” rozegrali najlepszy
mecz w sezonie i po dramatycznej końcówce pokonali

KLASA A
Podokręg
Zabrze

rywala różnicą dwóch goli.
W efekcie zaskoczony zespół
Orchidei zamiast cieszyć się

z historycznego awansu, musiał przełknąć gorycz porażki
i odłożyć marzenia o awansie, na co najmniej 12 miesięcy. Tym samym PTK DB
Schenker po roku spędzonym w drugiej lidze wraca do
wyższej klasy rozgrywkowej,
a drugim beniaminkiem została drużyna Mati Vet/Soft
Processing. Wywodzący się
z Ornontowic piłkarze nie
zmarnowali szansy i pewnie
pokonali Nacyniankę zgarniając też dla swojego najlepszego snajpera Tomasza
Leszczyńskiego tytuł króla
strzelców 2. ligi.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 26 kolejki:
Sanit – Orchidea 7:5 (3:2)
1:0 T. Barwicki 3’, 1:1 R. Smaluch 9’, 2:1 A. Czerkies 11’, 2:2
W. Michałowski 12’, 3:2 P. Rolnik 19’, 4:2 T. Barwicki 22’, 4:3
R. Smaluch 23’, 5:3 K. Napierała 24’, 5:4 K. Pacek 25’, 5:5 R.
Smaluch 30’, 6:5 P. Rolnik 36’, 7:5 T. Barwicki 40’.
żółte kartki: B. Pawłowski, R. Smaluch (Orchidea).
Concordia 94/95 – Black&Decker 10:5 (1:0)
1:0 S. Napierała 19’, 1:1 S. Szlachta 25’, 2:1 S. Napierała 28’,
3:1 S. Napierała 29’, 4:1 J. Podgórski 31’, 5:1 J. Podgórski 33’,
6:1 J. Podgórski 34’, 6:2 W. Kalkowski 35’, 6:3 K. Nowak 36’, 7:3
S. Napierała 37’, 8:3 S. Napierała 38’, 8:4 K. Nowak 38’, 9:4 S.
Napierała 39’, 10:4 G. Górka 40’, 10:5 W. Kalkowski 40’.
Mati Vet/Soft Processing – Nacynianka 10:5 (4:1)
1:0 F. Gałuszka 4’, 1:1 M. Witkowski 7’, 2:1 F. Gałuszka 8’, 3:1 D.
Kajzer 11’, 4:1 F. Gałuszka 16’, 5:1 A. Marszolik 22’, 5:2 J. Grzywa 24’, 6:2 F. Gałuszka 25’, 7:2 F. Gałuszka 27’, 8:2 F. Gałuszka
28’, 8:3 J. Grzywa 30’, 9:3 A. Marszolik 31’, 10:3 F. Gałuszka 32’,
10:4 R. Leitner 39’, 10:5 J. Grzywa 40’.
żółta kartka: F. Gałuszka (Mati Vet/Soft Processing)

Rozgrywki młodzieżowe
oprac. PiSk

Wyniki 19. kolejki

LIGA TRAMPKARZY

Wilki Wilcza - Zamkowiec
Toszek 2:0, Gwiazda Chudów
- Czarni Pyskowice 0:0, LKS
35 Gierałtowice - Przyszłość
II Ciochowice 0:2, Społem
Zabrze - MKS II Kończyce
1:1, MKS Zaborze - Amator
Rudziniec 3:0, Tęcza Wielowieś - Sokół Łany Wielkie
4:1, Górnik II Zabrze - Orły
Bojszów 7:2, Zryw Radonia
- Stal Zabrze 1:0

Concordia (rocznik 1999) - Kłodnica Gliwice 5:0 (1:0)
bramki: Antonowicz, Kubacki, Mucharski, Bochniak, E.
Nowak.
APN Knurów (rocznik 2000) - MSPN Górnik Zabrze 2:0 (0:0)
bramki: Kołodziej, Tanistra.
W Concordii trwa nabór dziewcząt i chłopców z rocznika 1999.
Treningi odbywają się na Orliku w środy (godz. 16.15) i piątki
(17.30). – Zachęcam do wstąpienia do naszej drużyny, bowiem
jest możliwość, by dla tego rocznika stworzyć klasę sportową w
gimnazjum – informuje trener Marcin Rozumek.
PiSk
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Złoci jubilaci

Knurów. Złote Gody, czyli małżeństwa
na przekór trudnym czasom

Zgoda buduje,
miłość wiąże

- Wspólnie przeżyte ponad 50 lat to symbol
wzajemnej miłości, wierności, zrozumienia
i poszanowania. Należałoby sobie życzyć,
aby wszystkie dziś zawierane małżeństwa były
równie zgodne, szczęśliwe i trwałe, jak i wasze
– usłyszeli w czwartek złoci, szmaragdowi
i diamentowi jubilaci
Zaproszenie na uroczystości otrzymało 35 par z 50-letnim małżeńskim
stażem (złote gody), 7 małżeństw
świętujących 55-lecie pożycia (szmaragdowa rocznica) i 2 pary od 60 lat w
małżeństwie (diamentowe gody).
Honory gospodarza czynił prezydent Knurowa Adam Rams, któremu
przypadł w udziale miły obowiązek
odznaczenia złotych jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanych przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
- Życząc przede wszystkim zdrowia, radości i wszelkiego dobra, pragnę
podziękować za państwa ogromny
wkład w rozwój naszego miasta, za
lata pracy zawodowej na rzecz Knurowa – podkreślał prezydent Rams.

– Wasze życie jest wzorem do naśladowania.
Opinię tę podzielił przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok:
- Należy się państwu wdzięczność za
trud wychowania dzieci i pracę dla
naszego miasta. Życzę zadowolenia z
życia i satysfakcji z dzieci, wnuków i
prawnuków.
Do gratulacji dołączyli się przedstawiciele istniejących zakładów
pracy, w których dzisiejsi jubilaci
pracowali przed przejściem na emeryturę. Specjalną, muzyczną wiązankę, okraszoną biesiadnym humorem,
sprezentował zebranym Czesław
Żemła z Kabaretem Trzy Ofiary Drogi Do Europy.
bw, dc, jb

Jak spędzić pół wieku razem?

Jadwiga i Zygmunt Jęcek: - Trzeba umieć żyć w zgodzie i zrozumieć tę drugą
osobę. Jak człowiek był młody to różnie bywało, raz dobrze, raz gorzej, docierało
się. Były róże zdania. Trzeba się uzupełniać wzajemnie.
Stefania i Stanisław: - Przede wszystkim trzeba się szanować. To jest najlepszy
środek. Zaufanie jest podstawą długiego życia razem. I zdrowie też jest potrzebne,
żeby przeżyć tyle razem. W młodości nie przywiązywaliśmy wagi do wcześniejszych
rocznic. Bardziej się zwraca uwagę na późniejsze daty. Na starość człowiek jest
bardziej zależny od tej drugiej osoby. Były wzloty i upadki, jak to w małżeństwie...
Krystyna i Zdzisław Kluska: - Wzajemne zrozumienie jest konieczne. Trzeba
pogodzić pracę, dzieci, rozmaite zajęcia – dużo tego. Oczywiście bez miłości ani
rusz. Czasem się tak zastanawiamy nad całym życiem, wracamy do starych zdjęć
i wspominamy. Aby dotrwać do jubileuszu potrzeba miłości, zdrowia, cierpliwości i
wzajemnego uzupełniania.

Foto: Krzysztof Kroczyk/Foto-Color

Złote Gody, czyli 50-lecie małżeństwa
Anna i Eryk Borlikowie, Kunegunda i Bronisław Gajewscy, Małgorzata i Franciszek
Janaskowie, Jadwiga i Zygmunt Jęckowie, Inga i Zenon Karwatowie, Krystyna i
Zdzisław Kluskowie, Teresa i Emil Konyszowie, Alicja i Stanisław Kowalczykowie,
Ema i Stanisław Króliccy, Adelajda i Ewald Latkowie, Krystyna i Leon Masoniowie,
Helena i Mirosław Mieczkowscy, Eryka i Franciszek Noskowie, Anna i Ryszard
Ozimkiewiczowie, Jadwiga i Maciej Paliccy, Irma i Kazimierz Pasikowie, Maria i
Jerzy Pasternakowie, Teresa i Witold Piszerowie, Anna i Paweł Przybyłowie, Regina i Tadeusz Rostkowscy, Urszula i Otton Rutke, Ingeborga i Henryk Skubelowie,
Weronika i Jan Sosnowie, Gertruda i Antoni Smołkowie, Dorota i Henryk Spyrowie, Stefania i Stanisław Starkowie, Teresa i Tytus Stępniowie, Matylda i Edward
Sumieniowie, Aleksandra i Norbert Swobodowie, Irena i Mieczysław Szmelichowie, Hildegarda i Rudolf Szolcowie, Anna i Benon Wołoszowie, Helena i Czesław
Żywotowie, Renata i Stanisław Bismorowie, Maria i Jerzy Laszczykowie (Niestety,
panowie Jerzy Laszczyk i Stanisław Bismor nie doczekali uroczystości...).

Szmaragdowe Gody

Aniela i Bolesław Biankowie, Elżbieta i Bolesław Jackowscy, Małgorzata i Ewald
Janeccy, Stefania i Jan Nieradzikowie, Maria i Edward Woszowie, Janina i Marian
Wróżowie, Magdalena i Ludwik Wybranieccy.

Diamentowe Gody

Izabela i Mirosław Junkiertowie, Anna i Bolesław Ledwoniowie.

Jubilaci szmaragdowi i diamentowi

Foto: Krzysztof Kroczyk/Foto-Color

reklama

