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KnuRów

RYBniK

Foto: Paweł Gradek

Poczubili na
bluesowo
się

abecadło odpadło

Czas brutalnie obszedł się z tablicami, umieszczonymi na latarni
na rondzie im. Jana Pawła II. Patronowi ronda odpadł numer porządkowy, a z nazwy miasta powstała nieszczęśliwa zbitka literowa. Trzeba
przyznać, że w takiej postaci to nie jest najlepsza wizytówka Knurowa
(w 2007 roku miasto wydało na nią 29 tys. zł).
Nie wiemy, co stało się z literami, które odpadły. Pod latarnią ich
nie ma.

/g/

I to nie raz... W ubiegły poniedziałek późnym wieczorem funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji
zostali wezwani do jednego z mieszkań przy al. Piastów. Powodem był
awanturujący się syn lokatorów. Jak
się okazało, kłótnik był nietrzeźwy.
Do załagodzenia sytuacji wystarczyło pouczenie.
Rodzinna sprzeczka w mieszkaniu przy ul. Dąbrowskiego przerodziła się w bójkę. Za czuby wzięli się
dwaj bracia. Wymiany zdań i razów
nie wytrzymała szyba w drzwiach. I
tym razem sprawę załatwiło pouczenie przez strażników i policjantów.
Do zdarzenia doszło w sobotę tuż
po północy.
Cztery godziny później patrol
Policji i Straży Miejskiej temperował
emocje sąsiadek w budynku przy ul.
Staszica. Sąsiedzka kłótnia odbywała
się w bardzo wczesny poranek (godz.
4:20). Ucichła po pouczeniu.

Już po raz ósmy do Rybnika zjadą
najlepsi polscy bluesmani. 9 marca
w Rybnick im Centrum Kultur y
rozpoczyna się Blues Festiwal. W
pierwszym dniu festiwalu o godz. 18
na wspólnej scenie wystąpią: Blueset,
Gienek Loska Band, Jarosław Śmietana Band. Bilety – 60, 50 i 40 zł. 10
marca o godz. 17 w RCK pojawią się
grupy: Kajetan Drozd Acoustic Trio,
Leszek Cichoński oraz prosto z USA
Wanda Johnson & Shrimp City Slim.
Bilety − 70, 60 i 50 zł. Wejściówki na
wszystkie koncerty można nabyć w
kasie RCK.
JB

mam
P Y ta nie

odwołany
„Bukiet
dla pań”

Z powodu nikłego zainteresowania koncert „Bukiet dla pań”
został odwołany. Impreza była zaplanowana na czwartek, 8 marca, w
szczygłowickim Domu Kultury.
/b/

KnuRów

Ranna sarna

- Muszę do Was napisać, gdyż jest
to problem na większą skalę. Mam
na myśli problem odwilży i psich
odchodów na trawnikach. Wygląda
to dosłownie jak publiczna otwarta
toaleta. Nawet nie wiem po czyjej
stronie leży problem. Z jednej strony
właściciele pupili odwracają głowę
przy załatwianiu przez pieski potrzeb, udają że nie widzą problemu.
Z drugiej strony Urząd Miasta i zbyt
mała ilość koszy na psie odchody.
Tak, na osiedlu 1000-lecia i Wojska
Polskiego są, niewiele, ale są. Na Starym Knurowie, czyli np. w okolicach
ul. Koziełka czy Dworcowej nie stoi
ani jeden kosz. Skoro jest miasto, to
należy je całe zaopatrzyć w kosze bez
względu na osiedle czy ulicę. Możliwe,
że powinna zainterweniować również
Straż Miejska i nakładać wysokie
mandaty na nieodpowiedzialnych
właścicieli pupili.
Gdzie wyjść z dzieckiem na dwór,
skoro na każdym kroku odchody? Kto
to powinien posprzątać? Samemu
ciężko jest zadziałać. Co z tego, że
zwraca się uwagę raz czy drugi, skoro
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ludziom jednym uchem wlatuje a
drugim wylatuje. Jest to naprawdę
śmierdzący problem i mam ogromną
nadzieję, że można w tej sprawie coś
zrobić.
Mieszkanka Knurowa

Dziura
Foto: Dawid Ciepliński

Psi problem

- Po wyjeździe sprzed Orlika,
tuż za małym rondem, na łuku drogi
znajduje się głęboka wyrwa w jezdni.
Łatwo w nią wpaść, kiedy skręcając
w prawo kierujący koncentruje się na
upewnieniu, czy coś nie jedzie z lewej
strony. Trzeba zająć się tą sprawą.
Kierowca

Od redakcji: Problemu z dziurą
już nie ma. Drogowcy zalepili wyrwę
kilka dni temu.

W ubiegły wtorek, tuż przed
godz. 7 rano, patrol Straży Miejskiej
interweniował na ul. Zwycięstwa.
Powodem była ranna sarna, potrącona przez samochód. Powiadomiono
leśniczego, który zabrał zwierzę.
/b/

zuch.blox.pl

Pełne humoru rysunkowe opowieści o zawodowym życiu
jednego graf ika. Zaborczy
szef, uroczy kubkowy Pleśniaczek, dziwni koledzy informatycy, którzy ciągle śpią
bądź chowają się po kątach,
to wszystko składa się na
Zuchowe opowieści. Biurowa
r zec z y wistoś ć w kr z y w ym
zwierciadle. Zabawne obrazki
i zaskakujące, inteligentne
puenty zapewniły autorowi
strony sporą ilość fanów oraz
kolejną nominację w konkursie
Blog Roku.
JB

Już 8 marca o godz. 19 w Gliwickim Teatrze Muzycznym wystąpi Grzegorz Turnau z zespołem.
Twórczość artysty oscyluje między
liryzmem a ironią, między ciszą a
spontaniczną radością kreacji. Turnau ma na swoim koncie kilkanaście
płyt, również inspirowanych tradycją
piosenki. Sięgał m.in. do utworów
Kabaretu Starszych Panów czy Marka Grechuty. Każdy koncert artysty
to osobne, unikalne przedstawienie.
Piosenki przeplatają anegdoty i opowieści o poezji. Bilety w cenie 60 i 50
zł do nabycia w kasie GTM.

KnuRów

Nie zapomnij

8 II I – Mi ę dz yn
ar o do w y
Dzień Praw Kobiet,
Mię dz yna rod ow y Dz ień Po
koju na
Św iec ie, Św iat ow
y Dz ień
Nerek
10 III – Dzień Mężcz
yzny
11 III – Dzień So łty
sa, Międzynarodow y Dzień
Chorego
12 II I – Św iat ow
y Dz ień
Dr zemki w Pracy
14 III – Dzień Lic zby
Pi, Międzynarodow y Dzień
Sprzeciwu Wobec Tam

Prawie jak
na Brackiej

JB

/bw/
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GliwiCe

Czy po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami,
prezydent słusznie wprowadził żałobę narodową?
Pan Ludwik z knurowa:
- Oczywiście, że tak. Przecież
tylu ludzi zginęło. Niech rząd
naprawi kolej, autostrady, drogi to będzie mniej wypadków.
Nawet stadionu nie potrafili
dobrze wybudować. Wszystko
psują i tylko sami sobie przyznają wielkie premie.
not. JB

GliwiCe

Powrót
do
natury

Weekend EKO w gliwickim muzeum rozpocznie niezwykła wystawa
zatytułowana „Złotnicy i ekologia”.
Nietoperzowy naszyjnik, kolczyki
ze źdźbła trawy, wisior-mucha czy
oprawione w srebrno małe modrzewiowe szyszki − to wszystko
zobaczą ci, którzy 10 marca o godz.
16 wybiorą się do Willi Caro. Drugi
dzień spotkań z ekologią upłynie pod
znakiem teorii i praktyki. O godz.
11 muzeum zaprasza na specjalne
warsztaty „EKO Design”. Uczestnicy
najpierw dowiedzą się na czym polega tzw. ekologiczne projektowanie, by
potem samemu stworzyć swój własny
mebelek z rzeczy dostępnych w domu
− kartonu, papieru czy plastikowych
butelek. Zapisy pod numerem telefonu 32 335 44 03. Podsumowaniem
ekologicznego weekendu będzie
wykład: „O pojęciu natury i naturalności na przestrzeni wieków”, który
o godz. 16 wygłosi Ewa Chudyba,
historyk filozofii.
JB

Porzucone
szczeniaki
W sobotni poranek na k nurowskich błoniach ktoś porzucił
cztery szczeniaki. Małymi psiakami
zaopiekowali się strażnicy miejscy,
którzy poinformowali schronisko
dla bezdomnych zwierząt. Jeszcze
tego samego dnia szczeniaki trafiły
do placówki w Rybniku.
/b/

ZaBRZe

niepokonani

9 marca o godz. 19 Dom Muzyki
i Tańca w Zabrzu zabrzmi kultowymi utworami grupy Perfect. Zespół,
choć już zdążył się na trwałe zapisać
do historii polskiej muzyki rozrywkowej, nadal koncertuje i zyskuje
kolejne, coraz młodsze, rzesze fanów.
„Nie płacz Ewka”’ „Chcemy być sobą”
czy „Idź precz” – te utwory znają
wszyscy. Koncert to niepowtarzalna
okazja, by usłyszeć je na żywo. Bilety
90, 120 i 140 zł do nabycia w kasie
DMiT w Zabrzu.
JB

GliwiCe

o kilku
prawdach

W ramach LXIX Krakowskiego
Salonu Poezji słuchacze zgromadzeni w kinie Amok usłyszą wiersze
gliwickiej poetki Krystyny Łukasik.
Artystka wydała do tej pory trzy
tomiki, zatytułowane kolejno: „Dwie
prawdy”, „Trzecia prawda” i „Znowu
prawda”. Poezje przeczytają sama
poetka oraz artyści z Teatru Śląskiego. O oprawę muzyczną zadba pianista Patryk Izert. Początek Salonu
11 marca o godz. 12. Bilety – po 1 zł
można zakupić w kasie kina Amok
JB
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Kuźnia Nieborowska. Trudno uwierzyć, ale kierowca skody wyszedł z kolizji bez ran...

Kuźnia Nieborowska. Siła uderzenia była tak mocna, że wyrwała silnik spod maski osobówki

Nieborowice, Kuźnia Nieborowska

Rozbite samochody na DK-78

Jeden dzień - dwie poważne kolizje i spore
utrudnienia w ruchu. Na szczęście tym razem obyło
się bez ofiar śmiertelnych

Nieborowice. W zderzeniu peugeota i fiata ranne zostały dwie osoby

wrył w pobocze. Cysterna, którą na
co dzień przewozi propan-butan, na
szczęście była pusta.
- W kolizji nie było rannych. Z bałaganem na drodze walczyły 2 zastępy
strażaków z Knurowa (7 osób). Akcja
trwała 2 godziny - relacjonuje dowódca
JRG Knurów młodszy brygadier Wojciech Gąsior.
Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski dodaje, że odcinek DK-78
wyłączony był z ruchu przez 4 godziny.
- Strażacy musieli usunąć wszystkie
zagrożenia na jezdni.
Droga z Gliwic do Rybnika nie
należy do najbezpieczniejszych. Zmorą
kierowców są skrzyżowania w Nieborowicach i Kuźni Nieborowskiej - to
tam najczęściej dochodzi do kolizji i
wypadków. Zdaniem policji duże natężenie ruchu i nieostrożność kierowców
także robi swoje. Tylko w ubiegły weekend policjanci odnotowali na drogach
powiatu gliwickiego 20 kolizji.
/pg/, foto: JRG Knurów

Knurów, Pilchowice, Gierałtowice

Knurów

Co zmalowali?

We wtorkowy wieczór uwagę strażników miejskich zwrócili dwaj młodzieńcy, skoncentrowani na pstrzeniu malarskimi wstawkami elewacji
ogrodzenia przy ul. Dworcowej. Wypisywane okazałą czcionką treści nie
ujęły mundurowych literacką wrażliwością. Funkcjonariusze wylegitymowali
autorów napisów, sporządzili odpowiednią dokumentację i przekazali do
knurowskiego Komisariatu Policji. Tam prowadzone są dalsze czynności. Na
literacką nagrodę Nobla młodzi twórcy raczej liczyć nie powinni...

/bw/

Knurów

Zaległ, ale nie poległ

Mowa o pieszym, który w sobotni wieczór spacerował środkiem ul. Kosmonautów. Pan wypił dużo za dużo i nawet szeroka jezdnia okazała się dlań
nie dość obszerna. Była natomiast zbyt długa, bo nietrzeźwy i zmęczony alkoholem mężczyzna upadł na asfalt. Dostrzegli to strażnicy miejscy, operatorzy
monitoringu. Wysłany przezeń patrol zdążył interweniować zanim panu stała
się krzywda ze strony przejeżdżających samochodów. Chwilę później trafił
pod opiekę żony...
/bw/
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Dyżurny Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie odebrał pierwsze zgłoszenie o godz. 10.01. Na DK-78
w Nieborowicach zderzyły się 2 samochody (peugeot 206 i fiat seicento). W
kolizji pośrednio uczestniczył jeszcze
opel astra. W wyniku zderzenia dwie
osoby zostały ranne - zabrało je pogotowie. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że nie odniosły poważnych
obrażeń.
Akcja ratownicza trwała 2,5 godziny. W tym czasie strażacy z JRG
Knurów za pomocą sorbentów usuwali
z jezdni plamę płynów pokolizyjnych.
Ruch na tym odcinku DK-78 był przez
pewien czas utrudniony.
Kolejne zgłoszenie o kolizji dotarło
do knurowskich strażaków o godz.
15.53. Kilka kilometrów dalej, na zjeździe do Pilchowic, skoda fabia czołowo
zderzyła się z ciągnikiem siodłowym
renault premium. Siła uderzenia była
tak duża, że wyrwała silnik spod maski skody. Osobówka zatrzymała się
dopiero na drogowskazie. Ciągnik z
urwanym kołem zatrzymał się, a raczej

To już nie są przelewki

Nie dość, że ceny paliw rosną z dnia na dzień, to przybywa złodziei
specjalizujących się w kradzieżach oleju napędowego. Policja
przypomina kierowcom, by zostawiać samochody w bezpiecznych,
najlepiej dozorowanych, miejscach
Wystarczyło uszkodzić korki
wlewu paliwa dwóch ciężarówek,
a 500 litrów oleju napędowego
popłynęło szerokim strumieniem
do kanistrów złodzieja. Kradzież
miała miejsce w ubiegły czwartek
przy ul. Dworcowej.
Mężczyzna nie miał też większych problemów z dostaniem się do
środka samochodu. Skradł stamtąd
narzędzia. Suma strat to 3 tys. zł.
W piątek złodziej upatrzył sobie
koparki w Przyszowicach i Gierałtowicach. Najpierw na ul. Wolności
zerwał korki wlewu paliwa i spuścił z

baku 120 litrów o wartości 720 zł. Z
koparki stojącej przy ul. Powstańców
Śląskich udało mu się spuścić tylko 50
litrów. Mimo to boli strata 300 zł.
Ponieważ takie kradzieże zdarzają się coraz częściej, policja przypomina kierowcom, aby pozostawiali
swoje samochody w oświetlonych i
bezpiecznych miejscach. - Apelujemy
też do osób, które widzą, że ktoś podejrzany manipuluje przy ciężarówkach,
by natychmiast powiadamiały policję
- mówi komisarz Marek Słomski,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

Zwraca uwagę, że do kradzieży
dochodzi zazw yczaj pod osłoną
nocy. - Aby spuścić z baku dużego
auta aż 500 litrów paliwa, trzeba
poświęcić trochę czasu. Złodzieje
przyjeżdżają zazwyczaj na miejsce
przestępstwa samochodem oraz z
dużą ilością kanistrów, w których
można pomieścić skradziony olej
napędowy. Tego nie da się nie zauważyć. Prosimy świadków takich
zdarzeń, by reagowali. Wystarczy
wybrać bezpłatny numer policji: 997
- dodaje Słomski.
/g/
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− Podstawą dobrego funkcjonowania gminy jest komunikacja.
Zależy nam na dobrym połączeniu
między poszczególnymi wsiami.
Dzięki nowej linii mieszkańcy gminy będą mieli
łatwiejszy dostęp do szpitala wielospecjalistycznego w Pilchowicach czy
ośrodka rehabilitacyjnego
w Żernicy − mówi Joanna
Kołoczek-Wybierek, wójt
gminy Pilchowice.
− W czasie zebrań wiejskich zgłaszano takie postulaty. Przez cztery miesiące będziemy weryfikować

słuszność tych próśb. Ustaliliśmy
niskie ceny biletów, aby to nie one były
wyznacznikiem obciążenia autobusów, a realne potrzeby mieszkańców.

Na razie autobus będzie kursował 8 razy
dziennie w tygodniu i
4 razy w soboty i nie-

Foto: Bogusław Wilk

Gmina Pilchowice uruchamia pilotażowy program
gminnej komunikacji. Nowe połączenie ma
kursować między miejscowościami należącymi do
gminy, czyli miedzy Leboszowicami, Pilchowicami,
Wilczą, Kuźnią Nieborowską, Nieborowicami oraz
Żernicą. Bilety w cenie: normalny − 1 zł, ulgowy
− 0,50 zł, miesięczny normalny 20 zł, miesięczny
ulgowy − 10 zł

- Każdego pasażera dowieziemy do celu bezpiecznie
i na czas - zapewnia, zachęcając do jazdy busem,
kierująca pojazdem Beata Twardawa

Foto: Bogusław Wilk

Linia „G”
łączy gminę
Pilchowice

dziele − informuje pani wójt.
Do przetargu zgłosiły się dwie
firmy: PKS i Usługi Transportowe
Grzegorz Twardawa, Firma Han-

dlowo-Usługowa Manfred Sosna.
Głównym kryterium wyboru była
cena. Po przeanalizowaniu ofert
odrzucono PKS.
Z nowo uruchomionego połączenia zadowoleni są także sołtysi
okolicznych wsi.
− To jest próbna linia na kilka
miesięcy, od marca do czerwca 2012
r. Zobaczymy, czy się przyjmie. Na
razie informujemy o takiej możliwości. Zależało nam na tym, aby
ludzie z okolicznych wiosek mogli
dojechać do autobusu 59, który zawiezie ich do Gliwic − mówi sołtys
Żernicy Jerzy Kurzal.
Podobnie uważa sołtys Nieborowic Gerard Garczorz: − Połączenie jest bardzo potrzebne. PKS
rzadko jeździ, a nieborowiczanie
muszą jakoś dostać się do szkół,
pracy czy lekarza. Nie wszyscy mają
samochody czy prawo jazdy.
- Większość mieszkańców naszej
gminy to starsi ludzie − podkreśla
sołtys. − Dobrze by było uruchomić jeszcze jedną linię w kierunku
Knurowa i nieco zmienić godziny
odjazdów.
Gminna komunikacja to program pilotażow y, więc istnieje
możliwość korygowania błędów.
Comiesięczna ewaluacja sprawdzi,
czy taka wewnątrzgminna linia, po
zakończeniu okresu próbnego, nadal będzie funkcjonować. Wszystko zależy od mieszkańców.
JB

Knurów. Remont parkingu knurowskiej kopalni

Będzie lepiej, ale teraz
niełatwo zaparkować...
– W wyniku modernizacji parkingu powstanie około 750 miejsc
postojowych – informuje Zbigniew Gałkowski, rzecznik kopalni
KWK „Knurów-Szczygłowice”. Remont przykopalnianego
parkingu potrwa do października
Od przeszło tygodnia parkingi
przy ratuszu i za kościołem pw. świętych Cyryla i Metodego przeżywają
prawdziwe oblężenie.
– Jest problem z zaparkowaniem,
choć do tej pory sporo było wolnych
miejsc. Ulica Kopalniana też jest zastawiona samochodami – zauważają
knurowianie. Wielu z nich to odwiedzający bliskich w szpitalu, klienci



pobliskiej Biedronki. – Skąd wzięło się
tam nagle tyle samochodów? – głowią
się mieszkańcy.
Znamy odpowiedź. Powodem jest
remont przykopalnianego parkingu.
Dotychczas prace obejmowały połowę
placu, ale od wtorku modernizacji
poddawana jest jego całość.
Jak powiedział Przeglądowi Zbigniew Gałkowski, rzecznik kopalni

KWK „Knurów-Szczygłowice”, remont parkingów, zarówno tego w
Knurowie, jak i w Szczygłowicach, był
jednym z postulatów w porozumieniu
dotyczącym połączenia kopalń knurowskiej i szczygłowickiej.
- Zarząd Kompanii Węglowej realizuje treść tego porozumienia – wyjaśnia rzecznik. - Konieczność całkowitej
modernizacji parkingu wymuszały

panujące na nim warunki, czyli dziury,
błoto i brak utwardzenia.
W zakresie remontu ujęto m.in.
wymianę kanalizacji, nawierzchni,
oświetlenia, uzbrojenia terenu, ogrodzenia oraz miejsca dozorowania
parkingu. – W wyniku tych prac
powstanie około 750 nowoczesnych i
ekologicznych miejsc parkingowych
– wyjaśnia Gałkowski.
Rzecznik kopalni ma świadomość
problemów jakie mogą się pojawiać w
wyniku modernizacji parkingu. – Od
trzech tygodni informowaliśmy pracowników o uciążliwościach związanych z parkowaniem, ale proszę o zrozumienie, a także może na jakiś czas
zmianę środków lokomocji – mówi.
Prośba rzecznika łączy się również z telefonami, jakie otrzymuje
od mieszkańców okolicznych ulic i
osiedli. Knurowianie skarżą się na samochody pracowników zaparkowane
w sposób nieprawidłowy. Ignorowane
są zakazy i groźba interwencji Straży
Miejskiej. – Dotąd kończy się tylko na
pouczeniach, ale zdaję sobie sprawę,

że cierpliwość może się kiedyś wyczerpać – zauważa Zbigniew Gałkowski.
- Z drugiej jednak strony zwracam
się do mieszkańców naszego miasta z
prośbą o zrozumienie całej sytuacji.
Chwilowym rozwiązaniem problemów ze znalezieniem miejsc postojowych ma być tymczasowy parking przy
ul. Niepodległości. - Kopalnia KnurówSzczygłowice dzięki dobrej współpracy
z gminą Knurów podpisała umowę na
dzierżawę terenu przy ul. Niepodległości
[wjazd od strony kina – dop. red.] w celu
udostępnienia go do parkowania samochodów przez pracowników – mówi
rzecznik kopalni. Teren już jest oświetlony, a ponadto ma być nadzorowany.
– Wiem, że parkowanie w tym miejscu
może sprawiać pewne niedogodności,
ale myślę, że zgodnie z umową prace
remontowe potrwają do października
obecnego roku, dlatego proszę o odrobinę
cierpliwości – dodaje.
Nowy parking ma obsługiwać w
czasie wakacji i ferii autokary wiozące
dzieci na obozy i kolonie.
DC
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Knurów. Raz jeszcze o hałasie przy A-1

Zapłacą im za hałas
ponad normę?
Górnicy

W przyszłym tygodniu 220 górników
z kopalni Bielszowice wróci do swojego
zakładu. Od kilku tygodni pracowali
„gościnnie” na ścianie w KWK „Knurów”

Górnictwo

z Bielszowic
wracają
do siebie

Sąsiedztwo estakady okazało się dla Tomasza Borkowskiego i jego rodziny
hałaśliwym problemem. - Szum słychać także w domu - mówił w maju 2011 roku

Żadna z metod aktualnie dostępnych na rynku
nie jest w stanie ograniczyć hałasu pochodzącego
ze szczelin dylatacyjnych na estakadzie.
Okolicznym mieszkańcom pozostaje czekać na
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
To furtka do sowitych odszkodowań
Pod koniec maja ubiegłego roku
opisywaliśmy historię Tomasza Borkowskiego, który z żoną i dwójką
dzieci mieszka w domu jednorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego, około
200 metrów od autostrady A-1 [„Sielanka przy A-1?” - PL nr 21/2011].
Przeprowadził się tam z bloku w
Tychach. Malownicze okolice stawu
Moczury były wymarzone dla czteroosobowej rodziny - do czasu, kiedy
otwarto autostradę A-1.
Teoretycznie, jeszcze na etapie
budowy, wszystko było w porządku.
Borkowskim nikt nie proponował
wyprowadzki, bo ich dom dzieliła
od autostrady przepisowa odległość
200 m.

Nieznośnie

Kiedy na A-1 pojawiły się pierwsze samochody, życie przy Wyspiańskiego okazało się nie do zniesienia.
- Szum słychać nie tylko na podwórku,
ale także w domu, i to nawet przy
zamkniętych oknach. Zaczyna się
o 5 rano. (...) Z miesiąca na miesiąc
jest tam coraz większy ruch. Najgorzej, kiedy przejeżdżają ciężarówki
i motocykle. Kiedy idę na spacer z
dziećmi, to po kolejnych 200 metrach
od autostrady jest lepiej. Ale na naszej
posesji jest nieznośnie - opowiadał
wtedy pan Tomasz.
W pobliżu skrzyżowania Wyspiańskiego i Rybnej autostrada biegnie estakadą. Problemem mieszkańców jest więc nie tylko hałas silników,
ale uporczywy dźwięk związany z
przejazdem aut przez dylatacje mostowe.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie stwierdziła
zwiększenia natężenia hałasu w
momencie przejazdu pojazdów przez

dylatacje mostowe. Zapowiedziała
jednak wykonanie analizy porealizacyjnej m.in. dla wspomnianego
odcinka autostrady.
W czerwcowym liście do redakcji
Dyrektor Departamentu Środowiska
GDDKiA Paweł Mickiewicz informował, że program naprawczy zostanie wprowadzony dopiero wtedy,
gdy analiza porealizacyjna stwierdzi
na terenie chronionym akustycznie
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.
Ewentualne decyzje miały zostać
podjęte w IV kwartale 2011 roku.
Jest marzec 2012 roku. Do redakcji dzwoni pan Krzysztof (nazwisko
do wiadomości redakcji). Ma wątpliwą przyjemność mieszkać w sąsiedztwie autostrady A-1. - Natężenie ruchu jest tu spore, a hałas odczuwalny.
Sprzyja mu zachodni wiatr. Pisaliście
w ubiegłym roku, że w sierpniu mieli
zrobić pomiary. Jakie są ich wyniki?
- pyta knurowianin.

Normy przekroczone

Obiecujemy sprawdzić. Rzecznik
prasowy z katowickiego oddziału
GDDKiA Marek Prusak potwierdza
- pomiary hałasu zostały wykonane
w ramach analizy porealizacyjnej.
- Wykazały, iż w rejonie węzła Knurów występują punktowe przekroczenia norm hałasu, pochodzące ze
szczelin dylatacyjnych na estakadzie.
Aktualnie dostępne na rynku programy służące do modelowania emisji
hałasu drogowego nie mają opcji
uwzględniania takich źródeł hałasu.
Zdaniem rzecznika zastosowane
na knurowskim odcinku autostrady
ekrany akustyczne skutecznie eliminują hałas drogowy - ich przebudowa
nie wpłynie na poprawę warunków
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akustycznych w rejonie stawu Moczury.
- Jako środek minimalizujący
zaproponowaliśmy utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania, a
analizę porealizacyjną przekazaliśmy
marszałkowi województwa śląskiego
- dodaje.
Dla mieszkańców sąsiadujących z
estakadą utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania stwarza możliwość wysuwania roszczeń wobec
podmiotu, na wniosek którego taki
obszar został ustanowiony.
Portal www.srodowisko.abc.com.
pl wymienia w katalogu roszczeń m. in.
żądanie wykupu nieruchomości lub jej
części, żądanie zapłaty odszkodowania
obejmującego szkodę z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz
żądanie zasądzenia kosztów związanych z nakładami koniecznymi (koszt
wyciszenia domów).
Aby móc dochodzić zapłaty odszkodowania za utratę wartości
nieruchomości, trzeba w ykazać,
że jest ona spowodowana brakiem
możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowym zakresie.
Z takimi roszczeniami można wystąpić w ciągu 2 lat, licząc od dnia
ustanowienia obszaru ograniczonego
użytkowania.
Na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach widać, że
wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania wzbudza wiele
kontrowersji.
Mieszkańcom sąsiadującym z
estakadą pozostaje teraz czekać na
stosowną uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego.

18 lutego w KWK „Bielszowice” spalił się taśmociąg do transportu węgla. Konieczne okazało się
zaprzestanie wydobycia w jednym
z szybów. Kompania Węglowa zdecydowała o przeniesieniu kilkuset
górników do kopalń w Knurowie i
Rudzie Śląskiej (Halemba i Pokój).
Przewidywano, że przywrócenie
sytuacji sprzed pożaru potrwa co
najmniej trzy miesiące.
- Przeniesienie całego oddziału
wydobywczego z Bielszowic do Knurowa nie jest dla nas wymarzoną
sytuacją – oceniał w drugiej połowie lutego Krzysztof Leśniowski,
przewodniczący NSZZ Solidarność
w KWK Knurów, w wypowiedzi
dla Solidarności Górniczej. – Strona związkowa trzyma jednak rękę
na pulsie. Musimy uzgodnić taki
podział robót, by nie spowodować
animozji między ludźmi. Widzimy
trudną sytuację kolegów i podchodzimy do niej ze zrozumieniem.
Bielszowiccy górnicy rozpoczęli pracę przy ścianie w Knurowie w
ostatnim tygodniu lutego.

- Rzeczywistość okazała się lepsza niż pierwotnie przypuszczano.
Dyrekcja kopalni szybko zawarła
porozumienie z centralami związkowymi i odpowiednio zorganizowała
pracę dla przyjezdnych górników –
mówi Zbigniew Gałkowski, rzecznik KWK „Knurów-Szczygłowice”.
– Górnicy z Bielszowic wykonują
swoją pracę właściwie, nie można
mieć żadnych zastrzeżeń.
Szybciej niż przypuszczano postępują roboty w KWK „Bielszowice”. Do końca przyszłego tygodnia
unieruchomiony po pożarze szyb
ma być z powrotem dostępny dla
górników. Pracujący „na wyjeździe” będą mogli wrócić do siebie.
- To była nadzwyczajna sytuacja.
Staraliśmy się, by żaden górnik nie był
stratny z tego powodu – mówi przewodniczący Leśniowski. - Musimy się
wzajemnie wspomagać pamiętając, że
tego typu wypadki mogą się zdarzyć
wszędzie. Dzisiaj my pomogliśmy
kolegom, może kiedyś oni pomogą
innym, kto wie, czy nie nam...
/bw/

nekrolog

Pani Mirelli Drzymała
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają
Koleżanki z Wydziału

reklama

Paweł Gradek,
foto: Mirella Napolska



aktualności
dzień kobiet

Nadać życiu nowe imię

− Po urodzeniu Marysi chciałam jak najszybciej wrócić do pracy. W końcu tyle lat
walczyłam o swoje wykształcenie. Potem na świecie pojawił się Patryk. Babcie
daleko, musiałam zostać w domu. Mijały lata, dzieci odeszły. Coś we mnie pękło, gdy
poprosiłam męża o pieniądze na krem, a on odpowiedział: „A po co ci?! Chcesz, to
sobie zarób!”. No to zarobię − opowiada pani Elżbieta
W tradycyjnej śląskiej rodzinie
podział ról był jasny i często bezdyskusyjny. Mężczyzna idzie do pracy,
kobieta zostaje w domu. Przychodzi
jednak moment weryfikacji wcześniej podjętych decyzji. Gdy dzieci
odchodzą z domu, zakładają własne
rodziny, gdy nie ma dla kogo gotować, dla kogo się starać.
Kobiety szczególnie mocno odczuwają tę nagłą pustkę. Zazwyczaj
przez całe swoje życie były domowymi pielęgniarkami, nauczycielkami,
kucharkami. Nikt im za tę pracę nie
płacił, rzadko kto doceniał. Niektóre
z nich upatrują szansę na odnalezienie nowego sensu w powrocie
do pracy zawodowej. Muszą jednak
przedrzeć się nie tylko przez niewiarę we własne siły, ale i nieufność
pracodawców.

Chcę iść do pracy

Pani Mirosława niedawno skończyła 50 lat. Z dumą opowiada o
swojej córce, studiującej medycynę.
Pow tarza, że nie żałuje tych lat
spędzonych w domu, tylko teraz
ta deprymująca cisza, to poczucie,
że nic już ją nie czeka. Gdyby choć
wnuki były.
− Zastanawiam się, czy to już
wszystko, czy tak właśnie będzie
wyglądało odtąd moje życie. Kiedy byłam młodsza i wiecznie zalatana obie-

cywałam sobie, że kiedyś, gdy dzieci
dorosną, będę chodzić do teatru, do
kina. To ciągle powtarzane „kiedyś”
nadeszło, a ja nie potrafię ruszyć się
z domu. Patrzę tylko przez okno na
spacerujących ludzi i myślę. Szukam
pracy, ale nie jest łatwo. Pracodawcy
słysząc, że tyle lat nie pracowałam
zawodowo, tylko ironicznie się uśmiechają − opowiada knurowianka.
W podobnej sytuacji jest w Polsce wiele kobiet. Trudno jest im
odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Dynamicznie rozwijający się świat
wypluwa tych, którzy nie potrafią za
nim nadążyć. Nieobecność na rynku
pracy przez tak długi okres znacznie
utrudnia powrót na jakiekolwiek
stanowisko.
− Takie panie zgłaszają się do
nas głównie po to, aby mieć opłaconą
składkę zdrowotną. Szansa powrotu
na rynek pracy jest niewielka, chyba
że dana osoba posiada jakąś wybitnie poszukiwaną specjalność. Często
przywrócenie na rynek pracy wymaga dużych nakładów finansowych.
Najpierw trzeba taką osobę zdiagnozować. Tym zajmuje się doradca
zawodowy, potem w grę wchodzą
szkolenia. Jest to zbyt trudne i przede
wszystkim kosztowne przedsięwzięcie
− mówi Marek Kuźniewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Gliwicach.

mama trójki dzieci, podkreśla, że nie
wyobraża sobie spędzać całego dnia
w kuchni czy biegając ze ściereczką.
Kobieta powinna pracować już dla
samego komfortu psychicznego.
− W domu pewnie bym oszalała. Z mężem dzielimy obowiązki, w
końcu też ma dwie ręce i dwie nogi
– twierdzi z uśmiechem.
Podobnie uważa, 33-letnia Magda. − Jak to mówili w „Seksmisji”,
nie mam zamiaru być kelnerką na
bankiecie życia, na którym ucztuje
mężczyzna.

Na nowo

Pani Mirosława ma nadzieję, że po znalezieniu dobrej pracy jej życie
się zmieni. Nie chce być dłużej „kurą domową”.

Taka sytuacja potrafi zniechęcić
niejedną panią. Niektóre poddają się
na samym początku, wolą uniknąć
rozczarowań. Pani Maria z Knurowa nie pracuje zawodowo już 28
lat. Jednak, jak mówi, cieszy się, że
tak się stało. Dzięki temu mogła
obserwować rozwój swoich dzieci,
uczestniczyć we wszystkich ważnych
dla nich wydarzeniach.
− Mam takie życie, jakie sobie zbudowałam. Nie narzekam. To sąsiadka

przyjdzie, to na działkę pojadę. Dzieci
wynagradzają mi wszystko. Do pracy
nie wrócę, co zresztą miałabym robić?

Nie będę kurą domową!

Większość młodych knurowianek na pytanie czy zdecydowałyby
się na rezygnację z pracy zawodowej
odpowiadała stanowczo: „nie!”. Wpisywanie w rubrykę „zawód” – gospodyni domowa kojarzyło im się z nudą
i zgorzknieniem. 29-letnia Monika,

Pani Mirosława uważa, że współczesne dziewczyny wiedzą więcej niż
ona, gdy była w ich wieku. Pomimo
trudności w znalezieniu pracy nie
zamierza się poddawać. Jak uważa,
w końcu powinna zrobić coś dla
siebie.
− Muszę na nowo nazwać swoje
życie. Nadać mu nowe imię. Przecież
nie spędzę go przed telewizorem. Zarobię pierwsze pieniądze i pojadę do
Rzymu. Zawsze chciałam zobaczyć
Watykan. Już nie dam się prowadzić
na rączkę. W przeciwnym razie za 20
lat nadal będę patrzyła przez okno na
ludzi i myślała: „Kobieto, ty tchórzu,
coś ty zrobiła ze swoim życiem”...
Tekst i foto: Justyna Bajko

Przekaż 1 procent Wiktorii Matusik

Z optymizmem w przyszłość

- Dążymy do tego, by córka mogła być w przyszłości całkowicie
samodzielna – mówi Anna Matusik, mama 7-letniej Wiktorii. Wparciem
dla dziewczynki może być 1 procent z podatku

Wady układu kostnego, niskorosłość, brak prawej nerki, niedoczynność tarczycy to tylko niektóre
problemy, z jakimi musi borykać się
dziewczynka.
- Wiktoria urodziła się z zespołem
wad wrodzonych – tłumaczy sytuację
córki pani Anna. –Choroby ograniczają jej prawidłowy rozwój.
Kiedy w ubiegłym roku pisaliśmy o Wiktorii, jej największym
problemem była choroba stóp płasko-koślawo-piętowych. W efekcie
tego skomplikowanego schorzenia



dziewczynka zmuszona była chodzić
cały czas na piętach, gdyż nie potrafiła wyprostować stóp.
We wrześniu ubiegłego roku
Wiktoria w k linice w Poznaniu
została poddana operacji stóp. – Po
zabiegu przez 3 miesiące chodziła w
gipsach na nogach. Teraz są już ściągnięte i córka musi nauczyć się chodzić
normalnie – mówi Anna.
Pomimo widocznej popraw y
niewykluczone, że lewa stopa będzie
poddana jeszcze jednej korekcie
operacyjnej. – W kwietniu jedziemy
do Poznania na pierwszą wizytę kontrolną po ściągnięciu gipsów i lekarz
oceni, czy będzie potrzeba wykonania
jeszcze jednego zabiegu – mówi mama
Wiktorii.
Wiktoria uczęszcza również na
różnego rodzaju rehabilitacje i terapie. To dużo kosztuje. – Bierzemy

udział w terapii Metodą Tomatisa. To
trening słuchowy za pomocą urządzenia zwanego „uchem elektronicznym”.
Stosuje się ją, żeby poprawić m.in.
zapamiętywanie, komunikowanie,
koncentrację, polepszyć koordynację
ruchową i ograniczyć zaburzenia
mowy - wyjaśnia Anna. – Są efekty.
Być może dzięki temu córka będzie
mogła w przyszłości być całkowicie samodzielna. Mimo kłopotów patrzymy
z optymizmem w przyszłość.
Rodzice dziewczynki sami nie są
jednak w stanie pokryć wszystkich
kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Proszą o pamięć podczas
podejmowania decyzji, komu przeznaczyć 1 proc. swojego podatku.
Każda złotówka może pomóc Wiktorii wyjść z choroby zwycięsko.
Aby wspomóc Wiktorię, w ystarczy w formularzu PIT wpisać:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nr KRS - 0000037904, 01-685
Warszawa, ul. Łomiańska 5, cel
szczegółowy; 12043 Matusik Wiktoria Anna.
Darowizny można też przeka-

zywać na numer konta fundacji: 41
1240 1037 1111 0010 1321 9362 z
dopiskiem: 12043 Matusik Wiktoria
Anna - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
DC

reklama
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Szczygłowice. Trwają prace w rejonie starej doliny potoku Wilcza

Co tu się wyrabia?

To pytanie od kilku tygodni krąży między
mieszkańcami wieżowców przy al. Piastów.
Jednych przeraża widok hałdy za oknem, drugich
promieniowanie. - Teren za wieżowcami zyska nowe
walory krajobrazowe i estetyczne - uspokaja kopalnia

Jaki jest plan?

W grudniu ubiegłego roku odbyła się narada z przedstawicielami
Urzędu Miasta, podczas której omówiono sposób docelowego
zagospodarowania terenu. Wcześniej miasto wprowadziło kilka
zmian w dokumentacji projektowej: zrezygnowało z budowy
boisk oraz kortów na rzecz trawników, będących rezerwą dla
przyszłej infrastruktury, w miejsce zaprojektowanych ciągów
komunikacyjnych na pozostałej części terenu wyznaczyło
ścieżki.
Wśród ostatnich uwag urzędników znalazło się m.in. dostosowanie projektowanej zieleni do docelowego sposobu zagospodarowania poszczególnych fragmentów doliny, złagodzenie nachyleń
skarp „kopca” w zachodniej części terenu (nie jest to kopiec na
zdjęciu), utrzymanie zatrawionej rezerwy terenu, przeznaczonego pod obiekty sportowo-rekreacyjne i targowisko (część
wschodnia w okolicy nasypu kolejowego), zastąpienie terenu
przeznaczonego na targowisko rezerwą pod przyszłe zaplecze
dla obiektów sportowych.
Z powodu konieczności wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym kopalnia nie ustaliła jeszcze końcowego terminu
zakończenia prac rekultywacyjnych.

Rosnąca przed blokiem hałda niepokoi mieszkańców, zdaniem kopalni nie ma się czego obawiać

- Nie wiem, co tu się wyrabia,
ale przeraża mnie to. Pod oknem
rośnie hałd a . Tylk o patr z eć aż
będzie taka jak w Czerwionce. W
tych wieżowcach mieszkają byli
pracownicy kopalni, a ktoś usypuje
hałdy pod ich oknami. Nikt nie myśli
o naszym zdrowiu, przecież hałdy
na pewno emitują jakieś szkodliwe związki chemiczne - alarmuje
mieszkanka wieżowca nr 12 przy al.
Piastów (nazwisko do wiadomości
redakcji).
Kobieta twierdzi, że dzwoniła w
tej sprawie do spółdzielni („nikt nic
nie wie, nie ich teren”). Jej widok z
okna na ogródki działkowe powoli
zaczyna przy pominać krajobraz
księżycowy.

Ile remów?

W piątek, w niedalekim sąsiedztwie hałdy, uwija się grupa mężczyzn.
Radzą nad jakąś mapą. Z dużego
dystansu przygląda im się kilku
knurowian - mieszkańców wieżowca
nr 12.
- Takie plany to kopalnia miała
już na początku lat 90. Zapewniała,
że w 2000 roku wszystko będzie skończone - komentuje jeden z nich.
Drugi macha ręką z rezygnacją.
- Szkoda gadać.
- Ciekawe ile to emituje remów?
Szkoda, że nie mam miernika, żeby
to promieniowanie zbadać - ubolewa
trzeci.
Do grupy dołącza mężczyzna w
okularach. - Tylko my wiemy, co w
tych hałdach siedzi, ale nie możemy
o tym mówić. Byłem na sympozjum

w kinie. Zapytałem ich o to, to powiedzieli, że nie ma tematu.
Towarzystwo rozchodzi się po
kilkuminutowej debacie. Ciekawość
pozostaje niezaspokojona, bo i mężczyźni z mapą spacerowym krokiem
zmierzają w gumowcach do swoich
samochodów.
Roboty za wieżowcami to jeden
z etapów rekultywacji i zagospodarowania starej doliny potoku Wilcza,
zdegradowanej w skutek eksploatacji
górniczej.
Reku lt y wacja przew iduje
ukształtowanie tego terenu z wykorzystaniem odpadów wydobywczych,
a w dalszej kolejności zagospodarowanie go.
W części zachodniej projekt
przewiduje wykonanie trzech wzniesień o przeznaczeniu rekreacyjnosportowym, uzupełnionych siecią
dróżek le śnych . Na pozostały m
obszarze przewidziane jest zagospodarowanie parkowo-łąkowe z
rezerwacją terenu pod przyszłą infrastrukturę (parkingi i boiska sportowe). Cały obszar rekultywowanego
terenu podlegać będzie zatrawieniu
i zadrzewieniu - czytamy w piśmie
nadesłanym przez rzecznika prasowego Kompanii Węglowej Zbigniewa Madeja.

Nie ma zagrożenia

W kwietniu 2012 roku ma się
zakończyć kształtowanie terenu.
Hałda, która wyrosła przed wieżowcem nr 12 to nic innego jak zmagazynowane odpady wydobywcze
kopalni, potrzebne do wykonania
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jednego z dwóch pagórków w części
zachodniej doliny potoku Wilcza
(projekt przewiduje ich lokalizację
przed wieżowcami). - Przedstawione
na zdjęciach przewyższenie terenu
nie odzwierciedla docelowego jego
uk ształtowania. Nagromadzony
materiał będzie rozplantowany na
dodatkowej powierzchni, przez co
poziom wierzchowiny wzniesienia
ulegnie znaczącemu obniżeniu - czytamy dalej.

Kopalnia rozwiewa obawy mieszkańców co do zagrożenia, jakie
stwarzają odpady wydobywcze. Podpiera to stosowną dokumentacją oraz
wynikami badań, przeprowadzonych
przez Główny Instytut Górnictwa w
Katowicach.
Inwestycja nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia gleby, ani nie
stwarza żadnych zagrożeń zanieczyszczenia wód podziemnych tego
rejonu.
- Odpady wydobywcze kopalni
wykorzystywane na terenie starej
doliny potoku Wilcza nie wykazują
przekroczeń typowych dla skorupy
ziemskiej zawartości naturalnych

pierwiastków promieniotwórczych
- zapewnia kopalnia i dodaje, że nie
ma żadnych przeciwwskazań dla
wykorzystania odpadów w rekultywacji doliny. Zwraca jednak uwagę,
że prowadzenie inwestycji może
przejściowo wiązać się z uciążliwym
hałasem oraz zanieczyszczeniem
powietrza.
Inwestor nie ma wątpliwości,
rekultywowany obszar zyska nowe
walory krajobrazowe i estetyczne
oraz tereny rekreacyjne, służące
m.in. mieszkańcom wieżowców przy
al. Piastów.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Powiat

Dobry start w samodzielność

Turnus rehabilitacyjny, udział w kursie prawa jazdy, szkolenia,
a także wycieczki i pikniki integracyjne – wszystko bezpłatnie.
Te, ale nie tylko te, możliwości daje udział w projekcie „Dobry
start w samodzielność”. Są wolne miejsca
Projekt skierowany jest do
mieszkańców powiatu gliwickiego: * osób niepełnosprawnych
(mężczyźni w wieku 15-64, kobiety
– 15-60), * wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-w ychowawczych (w wieku
15-24).
Głów ny m celem przedsięwzięcia jest eliminowanie barier i trudności, jakie napotykają
uczestnicy projektu, poprzez ich
usamodzielnianie się w życiu zawodowym i społecznym. Osiągnięciu zamierzonych rezultatów

posłużą urozmaicone i przydatne
zajęcia. Uczestnicy wezmą udział
m.in. w turnusie rehabilitacyjnym,
szkoleniach wyjazdowych, treningach specjalistycznych, a także
kursie prawa jazdy kategorii B.
Przewidziano wycieczki i pikniki
integracyjne.
Nabór do projektu prowadzi
gliwickie Regionalne Centrum
Pomocy Rodzinie. Przedsięwzięcie
współfinansuje Unia Europejska w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
/bw/

Tu uzyskasz
informacje
Regionalne Centrum Pomocy
Rodzinie znajduje się w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 (budynek Starostwa
Powiatowego). Biuro Projektu
– pok. nr 224 (II piętro), tel.
32 233 79 83, sekretariat
PCPR – pok. nr 84 (parter),
tel. 32 332 66 16. Informacje
także na stronie www.dobrystart.pcpr-gliwice.pl.



Foto: Tomasz Rak

aktualności

PaNiówKi. wielKoPostNy KoNcert

Pieśni pełne wiary

Wspólne odśpiewanie przez wszystkich chórzystów jednej z pieśni
było muzycznym zwieńczeniem koncertu

Znane, ale też te nieco mniej popularne, pieśni wielkopostne przypominające prawdę o Jezusowym cierpieniu znaczyły niedzielny Koncert
Pieśni Pasyjnych w Paniówkach
W miejscowej św iąt y ni pod
wezwaniem św. Urbana zaprezentowały się cztery okoliczne zespoły
śpiewacze. Wystąpiły chóry: Skowronek z Gierałtowic (pod dyrekcją Beaty Stawowy), przyszowicki
Słowik (dyr. Henryk Mandrysz),

Bel Canto z Chudowa (dyr. Barbara
Jałowiecka-Cempura) i chór-gospodarz – Cecylia (dyr. Andronika
Krawiec).
Zebrani w kościele mieli okazję
wysłuchać najpiękniejszych pieśni
wielkopostnych, przez nie wczuwać

się w biblijne prawdy o cierpieniu
Jezusa i przygotowywać do przyjęcia
wielkanocnej nowiny.
Koncert został zorganizowany w
ramach obchodów 35-lecia Gminy
Gierałtowice.

/bw/

PrZysZowice

bal z pączkami, bal z duchami

Foto: Tomasz Rak

Trzecioklasistom z przyszowickiego gimnazjum tegoroczny
Tłusty Czwartek będzie się kojarzyć z pączkami, ale przede
wszystkim z pierwszym – dla większości z nich - balem

Nie było łatwo, ale nastolatki z gracją zatańczyli poloneza
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Dziesiąty bal gimnazjalny zainaugurowało przedstawienie przygotowane przez nastolatków pod okiem
Anety Marek. - Nawiązywało do obrzędu dziadów, jednak nie zabrakło w
nim odrobiny poczucia humoru oraz
nowoczesności, gdyż wpleciono w nie
również wykonane przez uczniów na
zajęciach artystycznych filmowe parodie współczesnych reklam – mówi
pani Agnieszka. Aktorzy dostali
zasłużone brawa. Ok lasków nie
szczędzili nauczyciele z dyrektorem
Aleksandrem Jendryczko, rodzice i
bliscy gimnazjalistów.
Gdy światła rozbłysły, padły
znamienne słowa: „Poloneza czas
zacząć!”. Tancerze z gracją odtworzyli skomplikowane układy choreograficzne. Dumy z podopiecznych
nie kryły wychowawczynie – Janina
Widuch i Agnieszka Marek. Zabawa
trwała do późnego wieczora.

roZwiąZaNie KoNKursu

To Królowa Kleopatra była dbającą o ciało pięknością,
która – wedle przekazów - z lubością oddawała się kąpielom w kozim mleku. Laureatami konkursu – naszego
i Studia BoArt – zostali: Tomasz Pawlarczyk, Mirosława
Raszczyk, Anna Podraza, Dorota Lora, Urszula Adamczyk, Anna Szylaj, Kornelia Szołtysek-Hadik, Maria Robak, Zuzanna Kozub, Beata Mielnik.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór
specjalnych, zwycięskich karnetów upoważniających do
skorzystania z usług Studia BoArt.
***

Studio Boart,
knurów,
ul. kosmonautów 5
(obok Szycia Kołder)
Tel. 692 596 919
– rezerwacja
telefoniczna

• Kosmetyka estetyczna
• Wizaż
• Modelowanie sylwetki
• Coloring
• Metamorfozy

Pełna oferta na stronie www.boart.info.pl
Najniższe ceny na rynku! Częste promocje i gratisy.
Przyjdź, zobacz, poczuj różnicę

oprac. b
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KNurów. sKrZydlaci Goście

trochę wody i już są

Łabędzie pojawiły się znienacka. − Już trzy dni temu
je zauważyłam. Skąd one się tu wzięły? Jeszcze te
kaczki i mewy. Pięknie to wygląda. Ptactwo szybciej
wyczuwa wiosnę – nie kryją zaskoczenia knurowianie

reklama

Sylwia Alczyńska (w czerwonej kurtce) jest
zachwycona pięknem śródziemnomorskiej wyspy

KnuRów

Podkręć swój
styl uczenia

Foto: Justyna Bajko

Ptaki rozgościły się nad rozlewiskiem w sąsiedztwie stawu Machoczek, tuż przy ul. 1 Maja. Woda
z roztopów dała się we znaki kierowcom w ubiegłym tygodniu. Spłynęła
z pól i przelała się przez drogę. Przez
kilka godzin utrudniała ruch na ul.
1 Maja.
- Samo rozlewisko jest dosyć
groźne, bo podmywa drogę − zauważa
pani Jolanta z Knurowa. Z kobiecą
troską kieruje swoją uwagę w stronę
łabędzi. − Trochę ich szkoda, bo jest
tu bardzo płytko i pewnie zahaczają
brzuszkami o dno.
Łabędzie, pływające po knurowskim rozlewisku, należą do gatunku
niemych. Raczej więc nie usłyszymy
łabędziego śpiewu. Ich obecność na
polu nie jest przypadkowa. Specjaliści już od pewnego czasu obserwują
wzrost zainteresowania ptaków takimi terenami. Ma to związek z większą
ilością pokarmu i bliskością ludzi.
− Sporo akwenów jest jeszcze
zamarzniętych, a więc niedostępnych
dla ptaków. Wystarczy pierwsze lepsze, nieskute lodem oczko wodne, by
stało się atrakcyjnym miejscem na
poszukiwanie pożywienia − wyjaśnia
Aleksandra Sokół, ornitolog.
Wielu knurowian zastanawiało
się, co łabędzie robią zimą w Polsce,
dlaczego nie odleciały do cieplejszych
miejsc.
− Łabędzie migrują, dopóki nie
rozpocznie się okres lęgowy. Ptaki
te już od paru lat zimują w Polsce.

Foto: Archiwum Sylwii Alczyńskiej

aktualności

Łabędzie pływały po knurowskim rozlewisku w towarzystwie kaczek
i mew. Z uwagą śledziły poczynania swoich ptasich kolegów

Wpływ na owe zaburzenia mają ludzie, którzy niepotrzebnie dokarmiają
– tłumaczy ornitolog.
Pan Andrzej już w czwartek
przyniósł ptakom trochę chleba.
− Chyba głodne były, bo od razu
podpłynęły − zauważa knurowianin.
Aleksandra Sokół przestrzega
jednak przed dokarmianiem: − Łabędzie to duże, silne ptaki, potrafiące
przelecieć kilkaset kilometrów. Bardzo
dobrze radzą sobie w trudnych wa-

runkach. Jeśli nie znajdą pożywienia,
odlatują dalej. Nie powinno się ich
dokarmiać!
Pani ornitolog ostrzega, że dokarmianie może się obrócić przeciwko ptakom. Na przykład stary chleb
im nie służy, chorują po nim.
Przed kilkoma dniami łabędzie
z rozlewiska przy ulicy Wojska Polskiego zmieniły okolicę. Przeniosły
się w rejon szczygłowickich stawów
kopalnianych.
JB

CHuDów

Kwiatami witaj wiosnę

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na warsztaty florystyczne. Zajęcia pod hasłem „Witaj wiosno” poprowadzi Agnieszka Fiola
z Mistrzowskiej Szkoły Florystycznej we Wrocławiu. Zapisy przyjmowane
są do 19 marca – telefonicznie pod nr. 32 30 11 511 i 604 917 720.
Zajęcia odbędą się dwukrotnie – 21 i 28 marca w godz. 17-20 – w świetlicy w Chudowie (salki przy kościele). Koszt uczestnictwa – 40 zł.

/bw/

Sylwia alczyńska – nauczycielka z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 - zdobyła unijny
grant, dzięki czemu mogła wyjechać na Maltę.
Na tej pięknej śródziemnomorskiej wyspie
uczestniczyła w warsztatach podnoszących
kwalifikacje
Wyjazd odbył się w ramach
programu Comenius – Uczenie
się przez całe życie – przeznaczonego dla kadry nauczycielskiej.
To szkolenie służące podnoszeniu
kwalifikacji.
- W dosłownym tłumaczeniu
temat szkolenia brzmiał „Podkręć
swój styl uczenia” – tłumaczy Sylwia
Alczyńska.
Pięciogodzinne zajęcia odbywały się codziennie. – Było sporo
warsztatowej praktyki. Z pewnością
skorzystamy z niej w przyszłości.
Bardzo przydatne były wiadomości
co do sposobów wykorzystywania
tablic interaktywnych. Wykładowcy
wskazywali jak urozmaicać lekcje.
Wolnego czasu też nikt nie
marnował. - Wtedy z przewod-

nikiem zwiedzaliśmy miasteczka
Malty. To niesamowite przeżycie,
doskonałe połączenie przyjemności
z pożytecznym – mówi nauczycielka.
Sylwia Alczyńska apeluje do
innych nauczycieli, by korzystali
z możliwości jakie daje Unia Europejska. - Chciałabym, żeby nauczyciele knurowskich szkół składali
wnioski o unijne granty. Co ważne,
nie trzeba biegle władać językami,
wystarczy podstawowa znajomość
języka obcego. Otrzymanie grantu
to duży prestiż dla nauczyciela.
Dodatkowym plusem jest fakt, że
wszystko sponsoruje Unia Europejska. Ja na wyjazd nie wydałam ani
złotówki – tłumaczy Alczyńska.
Marek Węgorzewski

reklama
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KNurów. ZMiaNy w MiejsKiej bibliotece PublicZNej

Najmłodsi mają fajną czytelnię
- W ubiegłym roku znacząco przybyło nam czytelników – informuje Brygida
Dreślińska, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie. Może być ich
jeszcze więcej, zwłaszcza tych młodszych. W ich przyciągnięciu pomóc ma odnowiona
czytelnia
- Czytelnia przeszła gruntowną
przemianę, zaczynając od wymiany
podłogi, pomalowaniu ścian, na
zakupieniu nowego sprzętu kończąc
- wyjaśnia kierownik Dreślińska.
Pomieszczenie zostało wyposażone
w meble, krzesła, zabawki. Jest zdecydowanie bardziej kolorowa. To
podoba się kilkulatkom.
- Do dyspozycji dzieci oddaliśmy
też stanowisko komputerowe, a na
dniach ma pojawić się jeszcze jeden
komputer.
Kierownictwo biblioteki liczy, że
czytelnia po modernizacji odrodzi się
jak przysłowiowy feniks z popiołów.
– Owszem, czytelnia funkcjonowała
już wcześniej, ale nie wychodziła
naprzeciw oczekiwaniom osób z niej
korzystających oraz nie była dostosowana do ich potrzeb – przyznaje Dreślińska. Dodatkowym problemem

był brak osoby, która mogłaby trzymać pieczę nad czytelnią. – Wcześniej
w bibliotece dla dzieci i młodzieży
pracowała tylko jedna osoba, która
musiała też swój czas dzielić między
wypożyczalnię i czytelnię.
Sytuacja zmieniła się z początkiem nowego roku dzięki remontowi
i zatrudnieniu dodatkowej osoby.
Są efekty. – Dzieci przyzwyczajają
się do ponownie działającej czytelni
Teraz mamy warunki, by częściej
organizować konkursy literackie i
plastyczne dla dzieci, jak też spotkania autorskie.
Magnesem przyciągającym do
czytelni jest komputer z dostępem
do internetu. – Komputer to teraz
podstawa. Kiedyś w czytelniach korzystano z książek popularno-naukowych i tam szukało się wiadomości
do zadań domowych. Teraz tę rolę

przejął internet. Ponieważ jeszcze nie
wszystkie dzieci mają do niego dostęp
w domach, to przychodzą do nas.
Nowością jest kącik dla najmniejszych dzieci. Rodzic, który zjawi
się w placówce wypożyczyć książki,
może zostawić swoją pociechę pod
opieką, a w międzyczasie przejrzeć
interesujące go tytuły. – Jedna mama
z dzieckiem spędziła w czytelni półtorej godziny, bo tak się im tu obojgu
spodobało – śmieje się Dreślińska.
Kierowniczkę cieszą lepsze wyniki czytelnictwa. - W ubiegłym
roku przybyło nam – w porównaniu
do 2010 r. – osób korzystających z
biblioteki. Liczymy, że nowa czytelnia
pomoże przyciągnąć jak najmłodszych czytelników. Wierzymy, że w
przyszłości regularnie będą wypożyczać książki..
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Przestronna, kolorowa, dobrze wyposażona - nowa czytelnia
podoba się młodym użytkownikom

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Dawid usarek z leszczyn

ur. 24.02.2012 r., 4120 g, 55 cm

Martyna Kępska z Knurowa

ur. 28.02.2012 r., 2720 g, 49 cm

magdalena Kempny z Czerwionki
ur. 2.03.2012 r., 2970 g, 54 cm
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amelia trząsalska z Knurowa

ur. 24.02.2012 r., 3200 g, 52 cm

weronika Kępska z Knurowa

Ksawery machalik z Knurowa

ur. 28.02.2012 r., 3360 g, 52 cm

jakub bonk z Knurowa

nataniel wachowski z leszczyn

ur. 28.02.2012 r., 2790 g, 52 cm

ur. 29.02.2012 r., 3950 g, 57 cm

szymon Panek z wilczy

Franciszek sławek z Knurowa

ur. 2.03.2012 r., 3250 g, 54 cm

iga Małaczek z Knurowa

ur. 27.02.2012 r., 3500 g., 51 cm

ur. 3.03.2012 r., 2990 g, 53 cm

Michał Mika z żernicy

ur. 28.02.2012 r., 3600 g, 56 cm

aleks Pasternak z Knurowa

ur. 29.02.2012 r., 3230 g, 51 cm

ur. 1.03.2012 r., 2690 g, 52 cm

izabela Płatek z leszczyn

julia antonina chudy z Knurowa

ur. 3.03.2012 r., 3370 g, 52 cm

ur. 4.03.2012 r., 3090 g, 56 cm
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Zabrze

Śląska parada gwiazd

- Do wygrania podwójny bilet do kina

11 marca o godz. 18 w zabrzańskim Domu Muzyki
i Tańca na jednej scenie wystąpi plejada gwiazd
naszego regionu. Parada to połączenie dobrej
muzyki i humoru rodem ze śląskich familoków
Imprezę zapoczątkują występy Jacka Kieroka i zespołu
Wesoły Masorz, następnie
na scenie pojawi się Robert
Łukowski i Gryffon oraz kabaret Koń Polski w specjalnie
przygotowanym programie
na Dzień Kobiet. Na deser
organizatorzy zaplanowali

recital dawno niewidzianego
Krzysztofa Krawczyka. Artysta inspiruje się różnymi
gatunkami muzyki od popu,
country aż po piosenkę cygańską czy biesiadną. Z pewnością
zaprezentuje przeboje, które
niegdyś nuciła cała Polska.
Całość poprowadzi znana z

ciętych ripost Joanna Bartel.
Śląska parada gwiazd z
pewnością zgromadzi miłośników szlagierów i dobrego
żartu. Bilety w cenie 60,80,100
zł do nabycia w kasie DMiT
bądź on-line www.bilety.dmit.
com.pl
JB

informacja

9-10.03.2012 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Big love
− godz. 16.30, 20.00    
Idy marcowe
− godz. 18.15
11-13.03.2012 r.
NIEDZIELA-WTOREK
Big love
− godz. 16.30, 18.15    
Idy marcowe
− godz. 20.00
14.03.2012 r.
ŚRODA
Idy marcowe
− godz. 16.45    
Big love
− godz. 18.30
15.03.2012 r.
CZWARTEK
Idy marcowe
− godz. 16.00    
Big love
− godz. 17.45

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

Knurów. Kabaret w kinie

Zapowiada się niezły
„Śmiechosteron”
Bez nich nie byłoby
ochroniarza Śruby,
niesamowitego Kłaka,
a przede wszystkim
hymnu na Euro 2012.
Są, bo jest Kabaret
Skeczów Męczących
Wywodząca się z Kielc formacja
kabaretowa podbija serca mających
poczucie humoru Polaków od kilku lat.
Wykpiwają absurdy naszej codzienności, przy czym potrafią śmiać się także
z siebie. Śpiewają, parodiują, a wszędzie
tam gdzie się pojawiają, zdobywają rzesze nowych fanów.
W K nu row ie Kaba ret Skeczów Męczących wystąpi 30 marca
(piątek) o god z . 19. 30. Publ iczn o ś ć w K i n i e S c e n i e Ku l t u r z e
na pew no nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż
prowadzi kasa kina w godz. 15-20,
tel.: 32 332 63 81.
Przegląd Lokalny Nr 10 (992) 8 marca 2012 roku

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr 8/2012

b r z m i a ł o : „ S p o w i e d ź ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Zenobia Ciupke. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

10
Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Wygraj bilet na Kabaret
Skeczów Męczących
Dwa podwójne zaproszenia na „Śmiechosteron” w wykonaniu Kabaretu Skeczów
Męczących czekają na zwycięzców naszego konkursu. Potrzebna odrobina wiedzy
i łut szczęścia. Warto spróbować.

Zakreśl właściwą odpowiedź i dostarcz kupon do naszej redakcji (Knurów, ul.
Niepodległości 5) do wtorku, 20 marca 2012 r. Jeśli los uśmiechnie się do Ciebie – od
czwartku, 22 marca, będziesz cieszyć się jedną z nagród (zwycięzców podamy na łamach Przeglądu), a w piątek 30 marca wieczorem uśmiech nie zejdzie z Twojej twarzy.
Co najmniej do końca występu Kabaretu Skeczów Męczących...
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Kupię mieszkanie za gotówkę, pośrednikom dziękuję. Tel. 691 680 601

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826

M -3 Szczygłowice, 44 m 2 . Po remoncie, I piętro, 130 tys. do negocjacji. Tel.
692 356 058

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

10/12

9-11/12

Wybrukuję chodniki, tarasy – tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
10-12/12

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

1-48/12

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
PILCHOWICE mieszkanie 2-pokojowe,
165.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

10/12

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

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

10/12

Poszukuję do współwynajmu lokalu osoby:
fryzjer, manicure-pedicure, masażystka itp.
Tel. 664 005 930

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

10/12

1/12-odw.

SPR ZEDAM 2-pokojowe Jedności, 43
m 2 i 2-pokojowe U łanów, 49 m 2 . Tel.
506 670 220
10/12

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

Sprzedam 2-pokojowe w Centrum Knurowa. AS. Tel. 501 533 977

1/12-odw.

10/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Docieplanie budynków, mycie elewacji,
instalacje elektryczne. Tel. 665 639 146

8-13/12

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

6-26/12

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

10/12

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052
10/12

Centrum. Wynajmę lokal na działalność,
pow. 80 m 2 . 2000 zł/mc. AS. Tel. 501
533 977

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

EDUKACJA
j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

10-11/12

SZUKAM PRACY
Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783
Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

10-12/12

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

10-12/12

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

Sprzedam działki budowlane Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

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

Spr zedam mieszkanie wł asnościowe
48 m 2 , cena 125 tys. Tel. 668 059 341,
510 465 540

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

9-10/12

7-22/12

1/12-odw.

2-odw.

Do wynajęcia działka o pow. 1250 m . Tel.
501 606 957

9-10/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem. Gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100 Kuchnie i szafy na wymiar.

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

Szczygłowice 2-pokojowe, po remoncie, I piętro, 130.0 0 0. Biuro M3. Tel.
603 773 313

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

Kredyty gotówkowe. Tel. 516 762 199

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957

Wynajmę 2-pokojowe w Centrum. Czynsz
1200 zł + media. AS. Tel. 501 533 977

38/11-17/12

8-11/12
9-11/12

KREDY T Y ODDŁUŻENIOWE - 50 000
rata 889 zł Tel.. 32 424 60 34 infolinia
801 614 100 czynna do 21:00
10-13/12

8-11/12

5-10/12

8-11/12

Do wynajęcia/sprzedania warsztaty, magazyny i plac – 1000 m 2 . Knurów. Tel.
509 675 020
9-10/12

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

10/12

Farskie Pola, dom wolnostojący, cena: 360
tys. AS. Tel. 501 533 977
Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Montaż instalacji gazowych, próby szczelności. Tel. 601 922 685
10-13/12

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

6-13/12

Pewna pożyczka do 75 roku życia, możliwość odroczenia rat. Tel. 667 691 773
7-11/12

Pożyczka bez BIKu. Pewna pożyczka do 75
roku życia. Tel. 516 764 470
7-11/12

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 660 481 277

8-11/12

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

1/12-odw.

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

1-13/12

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

1-25/12
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10/12

Gierałtowice, centrum – budynek piętrowy, 80 m2 – działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

10/12

Wynajmę lokal handlowy w Szczygłowicach. AS. Tel. 512 393 052
10/12

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości. AS. Tel. 512 393 052
10/12

ZDROWIE

8-9/12

Zatrudnię osobę z I lub II grupą inwalidzką
do saloniku prasowego. Tel. 606 389 645

10/12

1-13/12

1/12-odw.

Dom Pomocy Społecznej
w Pilchowicach informuje,
że w trakcie zbiórki publicznej
nr SO.53.11.1.2012 w dniach
10-12 lutego na terenie Hipermarketu Auchan w Gliwicach
zebrano artykuły spożywcze
i przemysłowe na kwotę
764,00 PLN.

INFORMACJA
Informacja Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 8 marca 2012 r.
o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr
XVII/143/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie „ zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla
terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późń. zm.), informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwałą Nr XVII/143/12
z dnia 28 lutego 2012 r. dokumentu pn. „Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu
położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.

10/12
10/12

Kawalerka w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

10/12

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej wyżej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu
Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48, pokój 109 – w godzinach
pracy Urzędu.

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
9-10/12

10/12

5-12/12

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 .
783 775 488, 609 775 488

10/12

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 796 423 585

Kupię bezpośrednio dom do remontu lub
działkę. Tel. 792 496 905

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

10/12

Gierałtowice. Wynajmę lokal na działalność. AS. Tel. 501 533 977

10/12

7-11/12

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977

7-13/12

Krywałd. Rozpoczęta budowa domu na
działce 1147 m 2. Sprzeda. AS. Tel. 501
533 977

10/12

Praca dodatkowa lub stała doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi mile widziani.
Zarobki od 1000 zł. Tel. 664 732 963

1/12-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

2

Możliwe zatrudnienie na stację Orlen
w Knurowie w charakterze pracownika
obsługi stacji paliw. Tel. 510 046 111 lub
607 187 181

7–odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka na
terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie,
posiadam kurs „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez
nałogów, dyspozycyjna. Tel. 721 292 214

10/12

2-13/12

DAM PRACĘ

Spr zedam mieszkanie wł asnościowe
54 m 2 , cena 83 tys. Tel. 668 059 341,
510 465 540

1/12-odw.

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

6 – 15/12

S p r ze dam dzia ł kę rek re ac y jn ą. Te l.
668 059 341

9-13/12

1-13/12

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

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

9-10/12

9/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

1/12-odw.

S p r z e d a m d o m w Ż e r n i c y. B N , t e l.
509 096 594, 32 230 54 07

10-12/12

2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

6-13/12

9-10/12

10/12

Adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe,
malowanie, remonty klatek, piwnic, sufity
podwieszane, ścianki, suche tynki, ocieplanie domów. Tel. 602 407 190

9-13/12

Mieszkanie sprzedam w Knurowie, 72,20
m2 koło Intermarche. Tel. 695 373 447

3-12/12

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

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

6-13/12

Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Gierałtowice.
Z upoważnienia Wójta
Janusz Korus – Zastępca Wójta
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sport

Samtrans zgarnął
całą pulę
Zwycięstwo w turnieju i nagroda dla najlepszego
zawodnika - drużyna Samtransu nie miała sobie
równych podczas II Turnieju Bilardowego
im. komendanta Henryka Skupienia
Tu r n i e j r o z e g r a no w
ubiegłą sobotę w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Knurowie. – Do rywalizacji
przystąpiły cztery trzyosobowe
zespoły, podzielone na dwie
grupy – wyjaśnia Dariusz Poloczek, naczelnik OSP Knurów
i organizator turnieju. - W
pierwszej zmierzyły się drużyny
Samtransu i JRG Knurów, natomiast w drugiej o wejście do
finału walczyły OSP Knurów i
IPA Knurów.
W finale imprezy spotkały się drużyny Samtransu i
OSP Knurów, które pokonały
swoich grupow ych r y wa li
stosunkiem 2:1.
Po pasjonującej finałowej

walce zwycięzcą okazała się
ekipa Samtransu, która nie bez
problemów pozostawiła w pokonanym polu swoich rywali
z OSP Knurów wygrywając
ostatecznie 2:1.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano zgodnie Damiana Wróża, reprezentującego
barwy zwycięskiej drużyny.
Był to już drugi turniej bilardowy zorganizowany przez
OSP Knurów. Poprzedni odbył się dwa lata temu. – W
przyszłym roku jeśli wszystko
pójdzie po naszej myśli zorganizujemy kolejna edycję
– mówi Dariusz Poloczek.
– Mamy nadzieję, że turniej
stanie się imprezą cykliczną.

Nagrody zwycięzcom wręczał, m.in. sekretarz miasta
– Piotr Dudło: - Ten turniej to
niezwykle cenna inicjatywa.
Cieszę się, że strażacy w ten
ciekawy sposób oddają cześć
Henrykowi Skupieniowi, wieloletniemu naczelnikowi OSP
Knurów.
DC

Sponsorzy:
Prezydent Miasta Knurów;
Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Knurów;
Solidarność KWK Knurów;
P W S amt r an s; O gr ó de k
Piwny Eugeniusz Furgoł;
Bogdan Litwin z Lokatorsko
Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej

I dla przedszkolaków,
i dla gimnazjalistów
Ośrodek Narciarski „Węgierski” w Brennej był areną
zmagań młodych knurowian
w zawodach o puchar prezydenta miasta. W rywalizacji
na dwóch deskach udział
wzięli przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnzjaliści.
W najmłodszej kategorii
wiekowej wystąpiły cztery
osoby – trzy dziewczynki i jeden chłopiec. I to on – Marcin
Matuszek „wykręcił” najlepszy
czas. Wśród dziewcząt najszybciej do mety dotarła Maja
Kapuśniak, wyprzedzając Karolinę Nowak i Dominikę
Kostelecką.
W starszych kategoriach
wiekowych miejsca na podium wywalczyli:
- uczniow ie k las I-II
– dziewczynki – 1. Nina Namysłowska, 2. Anna Stycharska, 3. Magdalena Ociepa,
- chłopcy – 1. Michał Olesiński, 2. Kacper Kremiec, 3.
Michał Malczyk,
- uczniowie klas III-IV
– dziewczęta – 1. Maja Namysłowska, 2. Julia Kempa,
3. Paulina Biskup, - chłopcy
– 1. Tomasz Matuszek, 2. Jakub Skowroński, 3. Dominik
Brzozowski,
- uczniowie klas V-VI
– dziewczęta – 1. Aleksandra
Kapuśniak, 2. Martyna Malich, 3. Dominika Szkółka,
- chłopcy – 1. Bartłomiej

Biegi

Coś dla
twardzieli

wicz, 3. Paulina Interewicz,
- chłopcy – 1. Paweł Kieś, 2.
Krzysztof Malich, 3. Kamil
Mikołajczak.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 28 lutego:

W minioną sobotę knurowskie Sokoły wyjechały do
Mysłowic, gdzie rozegrano
m.in. Mistrzostwa Śląska w
przełajach. W kategorii seniorek na 4 km dziewiąte miejsce
zajęła Bogusława Kondzielnik,
a wśród seniorów na dystansie
6 km, Rafał Gałuszka był 12, a
Piotr Bieliński – 14.
- Miejsce Bogusławy Kondzielnik jest najlepsze, jakie
do tej pory w tych zawodach
osiągnęli zawodnicy naszego
klubu – dodaje zadowolony
Marek Lewczuk.
PiSk

1. Dariusz Skowron
2. Tadeusz Wodziczko
3. Edward Nowak
4. Piotr Arent
5. Jerzy Pluta
6. Marek Mróz
7. Józef Antończyk
8. Jerzy Niewiadomski
9. Bogdan Litwin
10. Ryszard Nosiadek

- 2.076 pkt
- 2.054 pkt
- 2.031 pkt
- 2.019 pkt
- 1.988 pkt
- 1.939 pkt
- 1.914 pkt
- 1.864 pkt
- 1.785 pkt
- 1.782 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:

Foto: Sokół

W ostatnią sobotę lutego,
w wodzisławsk iej dzielnicy Wilchwy odbył się Bieg
Twardziela, a wystąpili w nim
m.in. zawodnicy Sokoła Knurów. – Bieg rzeczywiście był
adresowany do twardzieli,
bowiem ośmiokilometrowa
trasa wiodła przez pola, gdzie
nie brakowało błota i śniegu
– relacjonuje trener Marek
Lewczuk. – Najlepiej z naszych
zawodników spisał się Rafał
Gałuszka, który został sklasyfikowany na piątym miejscu.
18 był Piotr Bieliński, a 32
- Michał Bziukiewicz.

Szkółka, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Maksymilian Haponik,
- uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Agnieszka
Dubiel, 2. Justyna Klimkie-

Foto: MOSiR

Knurów

Narciarstwo

Foto: MOSiR

Bilard to przyjemny sposób spędzania wolnego czasu - podkreślali uczestnicy turnieju

Sokoły w podwodzisławskich Wilchwach. Od lewej:
Rafał Gałuszka, Michał Bziukiewicz i Piotr Bieliński

1. Piotr Arent
- 10.083 pkt
2. Bernard Musiolik
- 8.654 pkt
3. Czesław Antończyk
- 8.102 pkt
4. Zdzisław Mral
- 8.008 pkt
5. Bernard Wróbel
- 7.826 pkt
6. Jerzy Makselon
- 7.670 pkt
7. Jan Chwolka
- 7.577 pkt
8. Ryszard Nosiadek
- 7.498 pkt
9. Jan Krzysteczko
- 7.464 pkt
10. Józef Antończyk
- 7.451 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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sport

Henryk Bałuszyński nie żyje
1 marca zmarł były reprezentant Polski, a wcześniej
piłkarz m.in. Gwiazdy Chudów i ówczesnego Górnika
Knurów – Henryk Bałuszyński. Miał niespełna 40 lat
Piłkarscy kibice zapamiętają
Go przede wszystkim z występów
w Górniku Zabrze, reprezentacji
Polski i Bundeslidze. W białoczerwonym trykocie zagrał 15
razy, m.in. 9 października 1996
roku przeciwko Anglii na Wembley (1:2). W tym spotkaniu zanotował asystę przy golu Marka
Citki.
Tytuły prasowe – nie tylko
sportowe – nie szczędziły Mu
miejsca, gdy w debiucie w Bundeslidze strzelił dwie bramki.
Za zachodnią granicę wyjechał
z Górnika Zabrze, a Jego pierwszym niemieckim klubem był VfL
Bochum (koszulki tego klubu do
dzisiaj służą zawodnikom Gwiazdy Chudów, której pomagał przedwcześnie zmarły sportowiec).
Na niemieckich stadionach
debiutowa ł w kon f ront ac ji z
Schalke, strzelając rywalom dwie
bramki (ostatecznie zespół z Bochum przegrał to spotkanie 2:3).
Z Niemiec przeniósł się na
krótko na Cypr, a po powrocie do
Polski grał m.in. w barwach Piasta
Gliwice.
Kończąc piłkarską karierę nie
zerwał z futbolem. Był trenerem, a
na boisku można Go było zobaczyć
w zespołach oldbojów. Prowadził
też działalność gospodarczą – pie-

Dwaj przyjaciele z boiska: Henryk
Bałuszyński i Mieczysław Agafon

Henryk
Bałuszyński
w meczu
oldbojów
Górnika
Zabrze
przeciwko
Śląskowi
Wrocław

Żegnaj Heniu...

Niespełna dwa miesiące przed
śmiercią gratulował chłopakom
udanych występów w turnieju
noworocznym

karnię w Chudowie, a następnie
hurtownię sprzętu sportowego w
Gliwicach.
Przed kilkoma laty rozpoczął
organizację cyklicznych turniejów
w Chudowie, które upamiętniały
nietuzinkową postać Piotra Kanclerza, który pełnił przed laty funkcję
kierownika reprezentacji Polski.
Teraz zapewne do kalendarza
imprez piłkarskich trafi turniej im.
Henryka Bałuszyńskiego...
Na zaproszenie Henia do Chudowa przyjeżdżał
m.in. były selekcjoner Antoni Piechniczek

Piłka nożna

Pozostał jeden test
Przerwa zimowa dla piłkarzy występujących w klasie okręgowej dobiega końca.
Przed Concordią Knurów już
tylko jeden mecz kontrolny. W
sobotę, w ostatnim sparingu
podopieczni Wojciecha Kempy
zmierzą się z Nadwiślanem
Góra (godz. 11.00 – boisko przy
MSP-9). Tydzień później – jak
już informowaliśmy – na Stadionie Miejskim knurowianie
walczyć będą o awans do finału
rozgrywek Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze,
a zmagania o ligowe punkty
rozpoczną się 24 marca. W tym
dniu Concordia zagra u siebie
z Rozwojem II Katowice.
PiSk
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WYNIKI sparingów ks concordia:
2:1 – KS Żory
bramki: Kempa, Krusiński
2:2 – Tarnowiczanka Stare Tarnowice
bramki: Mikulski, Karwowski
7:1 – Naprzód Rydułtowy
bramki: Kupis – 2, Salwa, Tkocz, Kempa, Skalik, Gołębiowski
4:3 - Piast Gliwice (juniorzy)
bramki: Kupis, Krusiński, Karwowski, Pilc
13:2 – Płomień Czuchów
bramki: Modrzyński - 4, Krusiński – 3, Skalik – 2, Niewiedział, Piwowarczyk, Tkocz, Karwowski
0:6 – Przyszłość Ciochowice
3:1 – Carbo Gliwice
bramki: Niewiedział, Spórna, Kupis
8:1 – LKS 35 Gierałtowice
bramki: Spórna 3, Modrzyński 2, Wieliczko, Piwowarczyk,
Karwowski
1:3 – Tempo Paniówki
bramka: Kupis
10 marca – Nadwiślan Góra (godz. 11.00 w Knurowie)

Tekst i foto:
Piotr Skorupa

Pierwszy dzień marca. W godzinach dopołudniowych odbieram telefon od pani związanej z Akademią
Piłki Nożnej, która zaprasza mnie
na niedzielny turniej trampkarzy
do hali MOSiR w Szczygłowicach.
Informuje mnie, że zapowiada się
fajna sportowa rywalizacja młodych
piłkarzy, a ponadto organizatorzy
zaprosili kilku byłych zawodników,
i że swój przyjazd potwierdził m.in.
Henryk Bałuszyński.
Obiecałem, że przyjadę, zrobię
fotki i relacja ukaże się na naszych
łamach.
Od razu też pomyślałem sobie,
że wreszcie będzie okazja, by zrobić
dłuższy wywiad z Heniem. Wstępnie o tym wywiadzie rozmawialiśmy z byłym reprezentantem Polski
7 stycznia. Też w szczygłowickiej
hali, gdzie wystąpił w roli gościa honorowego i jednocześnie sponsora
turnieju noworocznego adresowanego do 12-latków. Przedstawiając
Go wtedy nastoletnim zawodnikom
wspominałem m.in. o Jego grze w
Górniku Knurów, Górniku Zabrze,
reprezentacji Polski i niezwykłym
debiucie w Bundeslidze, gdzie na
„dzień dobry” strzelił dwie bramki.
Te wszystkie etapy Jego przygody z
piłką mieliśmy poruszyć w wywiadzie. Gdy 7 stycznia żegnaliśmy się,
Heniu powiedział: - Nie ma proble-

Od początku miesiąca
można głosować na szkoły i
kluby piłkarskie zgłoszone do
programu „Szkółki piłkarskie
Nivea”. Nasz region reprezentuje w tej akcji m.in. Concordia Knurów. - Konkurencja

mu. Zdzwonimy się i pogadamy...
Kilka godzin po wspomnianym
telefonie od pani z APN-u zadzwonił do mnie prezes Górnika Zabrze,
Artur Jankowski. Z tej rozmowy
zapamiętałem tylko jedno, smutne
i jednocześnie wstrząsające zdanie:
- Heniu nie żyje...
Gdy odchodzi od nas osoba w
wieku niespełna czterdziestu lat,
człowiek zadaje sobie wiele pytań. Z
reguły są to pytanie bez odpowiedzi.
Trudno pogodzić się z tym, że
Heniu nie żyje. Trudno zrozumieć
to, że zmarł w szpitalu, gdzie trafił z
mocno podwyższonym ciśnieniem.
Niestety, nie zapytam już Henia
o te dwie bramki w meczu Bochum
z Schalke, czy asystę przy golu
Marka Citki w spotkaniu Polski z
Anglią na Wembey.
Zapamiętam Go natomiast nie
tylko, jako piłkarza, który swoją
grą dostarczał wielu emocji i niezapomnianych chwil, ale również
jako osobę życzliwą, uśmiechniętą
i koleżeńską. Osobę, która wiele w
sporcie osiągnęła, ale twardo stąpała po ziemi.
1 marca piłkarskie środowisko
straciło Człowieka, który mógł
wnieść w ten futbolowy świat wiele
dobrego.
Żegnaj Heniu...
Piotr Skorupa

Szkółek Piłkarskich Nivea i
otrzyma dostęp do wersji online programu szkoleniowego
Akademii Ajax Amsterdam,
a także koszulki dla zawodników oraz pakiet sprzętu
sportowego niezbędny do

Szkółki piłkarskie Nivea

Klikaj na Concordię
jest duża, ale warto spróbować
– mówi Henryk Skrzypczyk z
knurowskiego klubu.
O co toczy się ry walizacja?
Po pierwszym etapie 100
uczestników, którzy zdobędą
największą liczbę punktów
w głosowaniu internautów,
zostanie objętych patronatem

przeprowadzenia programu
szkolenia (bramki, piłki, reboundery, pachołki, stopery,
magnetyczne tablice dla trenerów i inne).
W kolejnych etapach konkursu można wygrać m.in.
udziału w Turnieju Szkółek
Piłkarskich Nivea (czerwiec
2013 r.) i letni obóz szko-

leniow y Akademii Ajax w
Amsterdamie.
Głosowanie na zgłoszone
do konkursu szkoł y podstawowe i kluby piłkarskie
odbywa się na stronie www.
szkolkinivea.pl (głosy można
oddawać codziennie do 17
czerwca br.).
PiSk
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rodzice. To dzięki ich staraniom
pomogli nam: Technomex, Fizjofit, Leroy Merlin, OrzeskoKnurowski Bank Spółdzielczy
oraz cztery związki zawodowe

Nacynianka - Concordia 94/95 1:9 (0:4)
0:1 J. Podgórski 11’, 0:2 M. Szczurek 14’, 0:3 M. Szczurek 16’, 0:4
G. Górka 20’, 0:5 M. Szczurek 25’, 0:6 J. Podgórski 30’, 1:6 R. Leitner 31’, 1:7 S. Napierała 35’, 1:8 G. Górka 39’, 1:9 P. Talar 40’.
Soft Processing – Orchidea 2:7 (1:3)
0:1 K. Pacek 5’, 0:2 P. Palczak, 8’, 0:3 W. Michałowski 18’, 1:3 P.
Tomecki 19’, 1:4 W. Michałowski 24’, 1:5 W. Michałowski 33’, 1:6 W.
Michałowski 37’, 2:7 A. Marszolik 38’, 2:7 W. Michałowski 40’.
żółte kartki: T. Leszczyński (Soft Processing) – dwie, czerwona
kartka – T. Leszczyński (Soft Processing).
Sanit – Sensual Felgus Meksyk 4:5 (1:2)
0:1 M. Fetler 8’, 1:1 T. Barwicki 15’, 1:2 P. Schabiński 18’, 1:3 D.
Stępniewski 24’, 2:3 A. Czerkies 25’, 3:3 Arkadiusz Paśnicki 26’,
3:4 A. Wronowski 27’, 4:4 T. Barwicki 38’, 4:5 A. Wronowski 40’.
W niedzielę 11 marca piłkarze 1. ligi rozegrają awansem 22. kolejkę.
Spotkają się: FC Apinex Czerwionka – Concordia Oldboje (15.15),
IPA Knurów - TKKF Stary Knurów (16.00), Mistral – TKKF Intermarché (16.45), Soccer Sport Pub – TKKF Apteka Św. Barbary (17.30),
LineTrans – Team Stalmet (18.20), Vibovit – Tomsat (19.10).
Dzień później (w poniedziałek) odbędzie się 19. kolejka,
a w niej pojedynek na szczycie pomiędzy Vibovitem a Soccer
Sport Pubem.
TKKF Apteka Św. Barbary 1. PTK DB Schenker
33
– Concordia Oldboje (18.00), 2. Orchidea
31
TKKF Stary Knurów – Mistral 3. Soft Processing
31
25
(18.45), Team Stalmet – FC 4. Sanit
Apinex Czerwionka (19.30), 5. Sensual FelgusMeksyk 24
19
Tomsat – IPA Knurów (20.15), 6. Concordia 94/95
19
Vibovit – Soccer Sport Pub 7. Milenium
17
8. Nacynianka
(21.00), TKKF Intermarché 9. Contra
17
– LineTrans (21.45).
10. Black&Decker
10

Łowcy autografów mieli okazję zdobyć
podpis obecnego trenera Piasta Gliwice
– Marcina Brosza

Dwa trzecie miejsca
Łaziska, 5:0 z Carbo Gliwice.
Końcowa klasyfikacja: 1.
Piast Gliwice, 2. Polonia Łaziska, 3. Concordia Knurów,
4. MKS Zaborze, 5. Promotor
Rokitnica, 6. Carbo Gliwice.
Sk ład Concordii: Witkowski (najlepszy bramkarz
turnieju), Barzak, Lenart, Kalisz, Młynarski, Nowosielski,
Rostkowski, Gajewski, Czopek, Bogumiło, Kentnowski,
Kostelecki.
- rocznik 2000 (trener
Concordii – Henryk Skrzypczyk wystawił dwie drużyny):
Concordia I – 1:3 z MKSem Sośnicowice, 0:4 z Concordią II Knurów, 0:3 z Akademią
Pyskowice, 0:1 z Sośnicą Gliwice, 0:4 z MKS-em Żory, 1:4 z

Gwarkiem Ornontowice,
Concordia II – 4:0 z Concordią I Knurów, 2:2 z Sośnicą Gliwice, 3:0 z Akademią
Pyskowice, 2:3 z Gwarkiem
Ornontowice, 2:1 z MKS-em
Sośnicowice, 1:2 z MKS-em
Żory.
Końcowa k lasy f ikacja:
1. Gwarek Ornontowice, 2.
MKS Żory, 3. Concordia II
Knurów, 4. MKS Sośnicowice,
5. Akademia Pyskowice, 6.
Sośnica Gliwice, 7. Concordia
I Knurów.
Skład Concordii II: Lenart
(najlepszy bramkarz turnieju),
Hornik, Czyż, Cieślik, Bogusz,
Czapla, Nykiel, Orylski, Kastelik, Adamowicz, Dzik.
PiSk

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Orchidea lepsza

kolejki Sanit po dramatycznej
końcówce, w której oba zespo-

ły postawiły wszystko na szalę
zwycięstwa, przegrał z Felgusem
i definitywnie stracił szanse na
awans do 1. ligi.
Waldemar Jachimowski

II LIGA - Wyniki 22. kolejki (29.2.2012 r.):
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z kopalni Sośnica-Makoszowy:
ratowników, Solidarność, Kadra i Kontra.
Obok Marcina Brosza i
Dariusza Dudka gościem honorowym turnieju miał być
Henryk Bałuszyński, który
zmarł 1 marca. Pamięć po
wybitnym piłkarzu i reprezentancie Polski uczczono
chwilą ciszy, a zawodnicy
APN wystąpili z czarnymi
wstążkami na koszulkach.
Dodajmy, że jedną z nagród indywidualnych – dla
najlepszego zawodnika turnieju – otrzymał Dawid Kołodziej z APN Knurów.
Piotr Skorupa

Dawid Kołodziej
odebrał nagrodę
dla najlepszego
piłkarza turnieju
z rąk Dariusza
Dudka

WYNIKI:
1 kolejka
APN Knurów I – Gwarek Ornontowice 3:0, LKS Gierałtowice
– APN Knurów II 0:2, LKS Przyszowice – RKP Rybnik 0:5, MKS
Zaborze – GKS Tychy 0:0
2 kolejka
APN Knurów – LKS Gierałtowice 3:0, APN Knurów II – LKS
Przyszowice 1:1, RKP Rybnik – MKS Zaborze 2:0, Gwarek
Ornontowice – GKS Tychy 0:1
3 kolejka
APN Knurów I – APN Knurów II 4:1, LKS Gierałtowice – MKS
Zaborze 1:3, Gwarek Ornontowice – LKS Przyszowice 1:1, RKP
Rybnik – GKS Tychy 1:0
4 kolejka
APN Knurów I – LKS Przyszowice 1:0, Gwarek Ornontowice
– MKS Zaborze 3:0, APN Knurów II – RKP Rybnik 0:2, LKS
Gierałtowice – GKS Tychy 3:1
5 kolejka
APN Knurów I – RKP Rybnik 0:0, Gwarek Ornontowice – LKS
Gierałtowice 0:1, LKS Przyszowice – GKS Tychy 0:0, APN Knurów II – MKS Zaborze 0:1
6 kolejka
LKS Gierałtowice – LKS Przyszowice 0:1, Gwarek Ornontowice
– RKP Rybnik 0:1, APN Knurów I – MKS Zaborze 0:1, APN
Knurów II – GKS Tychy 1:2
7 kolejka
LKS Gierałtowice – RKP Rybnik 0:4, LKS Przyszowice – MKS
Zaborze 0:1, APN Knurów I – GKS Tychy 2:0, Gwarek Ornontowice – APN Knurów II 0:1
Klasyfikacja końcowa: 1. RKP Rybnik, 2. APN Knurów I, 3.
MKS Zaborze, 4. UKS GKS Tychy, 5. APN Knurów II, 6. LKS
Gierałtowice, 7. Jedność Przyszowice, 8. Gwarek Ornontowice.
Najlepszy zespół z naszego terenu - APN I wystąpił w następującym składzie: Dominik Brzozowski, Maciek Bajorek, Bolek
Pawlas, Krzysiek Kuta, Dawid Kołodziej, Adam Burliga, Patryk
Wiszniowski, Sebastian Sujecki, Alan Sadowski, Oskar Kachel,
Bartek Nieradzik.

Foto: Piotr Skorupa

Piłka nożna

W 22. kolejce rozgrywek II
ligi doszło do meczu na szczycie,
w którym spotkały się druga i
trzecia drużyna tabeli. Będący
do tej por y wiceliderem Sof t
Processing rozpoczął mecz w
osłabionym składzie, gdyż dwóch
podstawowych zawodników dotarło dopiero na początek drugiej
połowy. Przeciwnik w pełni wykorzystał to osłabienie i pierwszą
połowę zakończył prowadzeniem
3:1. W drugiej części gry Orchidea górowała także nad pełnym
składem Soft Processingu podwyższając prowadzenie i odnosząc pewne zwycięstwo. Była to
druga w tym sezonie wygrana
nad zespołem najskuteczniejszego
strzelca drugiego frontu Tomasza
Leszczyńskiego, dzięki czemu
Orchidea awansowała na pozycję
wicelidera z tą samą ilością punktów co Soft Processing. Sprawa
awansu do pierwszej ligi nie jest w
żadnym wypadku rozstrzygnięta,
gdyż obaj konkurenci mają jeszcze
przed sobą mecze z prowadzącym
PTK DB Schenker.
Po wysokiej wygranej nad
Nacynianką aż o trzy miejsca
awansowała w tabeli Concordia
94/95. Młodzież Wojciecha Górki
czyni stałe postępy i w pełni wykorzystała coraz słabszą dyspozycję byłego pierwszoligowca.
W t rzecim spot ka niu tej

Pasjonująca
rywalizacja
APN z RKP
Akademia Piłki Nożnej
z Knurowa w maksymalnym
stopniu wykorzystuje przerwę
w rozgrywkach ligowych na
organizację halowych turniejów piłkarskich. Tym razem w
szczygłowickim obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpili młodzi adepci
futbolu z rocznika 2001.
Od począt ku turnieju,
aż do przedostatniej kolejki
spotkań (grano systemem
każdy z każdym) toczyła się
zacięta rywalizacja pomiędzy RKP Rybnik i APN Knurów. Po czterech kolejkach
oba zespoły miały na swym
koncie komplet zwycięstw. W
piątej serii spotkań doszło do
bezpośredniej konfrontacji,
zakończonej bezbramkowym
remisem. O t u rniejow y m
zwycięstwie miały więc decydować wyniki osiągnięte
w dwóch ostatnich kolejkach.
Jak się później okazało młodzi rybniczanie wywalczyli
w nich komplet punktów i
zakończyli turniej bez straty
gola. Knurowianie potknęli
się w meczu z trzecim zespołem turnieju – MKS-em
Zaborze i ostatecznie uplasowali się na drugiej pozycji.
Przebieg dziecięcej rywalizacji obserwowali byli piłkarze knurowskiej Concordii, a
obecnie szkoleniowcy 1-ligowego Piasta Gliwice – Marcin
Brosz i Dariusz Dudek.
- Patrzę na tych młodych
zawodników z wielką przyjemnością, a moja obecność na
takich rozgrywkach to również
obowiązek – przyznał Marcin
Brosz. – To tu, w Knurowie
otrzymałem szansę zostania
piłkarzem i czuję się zobowiązany dać podobną szansę
młodym chłopakom, którzy
marzą o tym, by w przyszłości
grać w lidze, czy reprezentacji.
Dlatego przed kilkoma laty
założyłem tu Akademię Piłki
Nożnej i dzięki przychylności
wielu osób udaje nam się realizować kolejne cele. Jednym z
nich jest właśnie ten turniej, w
który mocno zaangażowali się

Piłkarze Concordii II Knurów (rocznik 2000) odbierają gratulacje za zajęcie trzeciego
miejsca

Młodzi piłkarze Concordii
Knurów uczestniczyli ostatnio
w dwóch turniejach halowych. Zarówno reprezentacja
rocznika 1998, jak rocznika
2000 uplasowała się na trzecim miejscu. Oba turnieje
odbyły się w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie-Szczygłowicach.
14-latkowie, podopieczni Roberta Karasia walczyli o jak
najlepszy w ynik w gronie
sześciu zespołów, natomiast
„Kanclerz Cup” 12-latków
zgromadził siedem drużyn.
Wyniki drużyn Cncordii:
- rocznik 1998
1:0 z MKS-em Zaborze, 1:5
z Piastem Gliwice, 1:0 z Promotorem Rokitnica, 0:2 z Polonią

Piłka nożna

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Concordia

sport

Piłkarze knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej na znak żałoby po śmierci Henryka
Bałuszyńskiego wystąpili z czarnymi
wstążkami na koszulkach
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wywiaD

żyję dzisiaj i na jutro
Przyznaje, że miewa wątpliwości. Nie schlebia gustom.
- Nie muszę być milionowy. Setki tysięcy mi wystarczą
- mówi o swojej publiczności michał Bajor, którego
niedawno gościliśmy w Knurowie

Foto: Paweł Gradek

Paweł Gradek: - Dorastał pan
w Opolu - mieście, które Jerzy
Waldorff okrzyknął stolicą polskiej
piosenki. Przypuszczam, że jako
dzieciak uczęszczał pan na próby i
koncerty festiwalowe. Co pan z nich
zapamiętał?
Michał Bajor: - Chodziłem na
festiwale od ich początku. Miałem
wtedy 5 lat. Mój ojciec był aktorem
Teatru Lalek (w tej chwili jest na emeryturze). Aktorzy tego teatru, tak jak i
Teatru Dramatycznego, który był obok,
otrzymywali wejściówki na próby. I
od dziecka biegałem z Tatą oglądać
i słuchać artystów, których znałem z
telewizji i z radia.
Wspaniałe debiuty Ewy Demarczyk, Grechuty czy Młynarskiego, to
bardzo dorosłe występy jak dla małego
chłopca, więc pamiętam je, ale przez
mgłę. Natomiast późniejsze piosenki,
takie jak m.in. „Gdzie ci mężczyźni?”
Danuty Rinn czy „Tyle słońca w całym
mieście” Anny Jantar pamiętam już
dość dobrze. W amfiteatrze losowano
wtedy kolejność wykonywania piosenek. Reżyserował pan Janusz Rzeszewski. Wszędzie było mnóstwo artystów,
więc chłonąłem całym sobą tę atmosferę. Zawsze marzyłem, żeby stanąć na tej
scenie. I to bardzo szybko się spełniło,
kiedy miałem niecałe 16 lat.
- Zanim to się jednak stało, miał
pan jedno nieudane podejście.
- Nie powiedziałbym, że to była
nieudana próba. Po prostu wtedy
były dość sztywne reguły. Trzeba było
mieć skończone 16 lat. Dwunastolatkowie nie trafiają na festiwal opolski.

Chociaż dziś ta granica się przesuwa i
coraz młodsi robią kariery. A wtedy to
rzeczywiście był warunek. Dzisiaj tak
nie jest. Być może, gdyby objawiło się
jakieś genialne dziecko, to może dzisiaj by wystąpiło... A ja doszedłem do
ostatnich eliminacji i powiedziano mi:
„Niestety dziecko, jesteś za mały”.
Pamiętam, że śpiewałem wtedy
jakieś piosenki w rożnych zmyślanych
przez siebie językach. Nawet nie po
polsku.
- „Wykonałam w Opolu utwór,
którego dziś już nie pamiętam. Pamiętam za to dobrze jedyną osobę,
która pomogła mi wtedy przebrnąć
przez koszmar psychiczny Opola. Był
to młodziutki (16 letni) Michał Bajor,
który zajął się mną bardzo serdecznie” - to wypowiedź Doroty Mężyk,
jednej z uczestniczek festiwalu z
1974 roku. To także czas pańskiego
debiutu w opolskim amfiteatrze. Jak
go pan wspomina?
- W sumie bez większych emocji.
O wiele ważniejszy był ten w Zielonej
Górze i w Sopocie rok wcześniej. Opole
to była kolejna przygoda z festiwalem,
choć wreszcie spełniło się marzenie z
dzieciństwa. Potem te Opola były już
bardziej dorosłe, bo po szkole teatralnej byłem już świadomy tego, co robię
i tego, co śpiewam, i czego chcę.
- W 1986 roku pojawił się pan na
opolskim festiwalu w zupełnie nowej
roli, bo u boku Barbary Borys-Damięckiej.
- Aaa tak. Raz tylko byłem konferansjerem. To trwało chwilę. Barbara
chciała, żebym zapowiadał premiery.
To było przed moim najważniejszym z
festiwali sopockich. O wiele ważniejsze
były dla mnie te Opola, na których
śpiewałem z orkiestrami, z Korczem, z
Rubikiem, w koncercie jubileuszowym
Wojciecha Młynarskiego, w kabaretonie Pietrzaka. Byłem gościem kilku
festiwalowych gal.
Miło wspominam moment ufetowania mnie z okazji 30-lecia pracy
artystycznej - wtedy zaśpiewałem kolaż kilku piosenek Kofty, a potem trzy
fragmenty swoich piosenek. Otrzymałem wtedy Karolinkę za -lecie. Opolanie wstali, odśpiewali mi 100 lat. Było
uroczyście. Mam swoją gwiazdę pod ratuszem, z czego
bardzo się cieszę.
- Doliczyłem się, że
na festiwalu w Opolu
wystąpił pan osiem
razy.
- Możliwe. Tego
nawet ja nie wiedziałem. O, dziękuję bardzo, osiem razy... to
już przynajmniej
będę wiedział.
Wydaje mi się, że
to i tak dużo.
Nie jestem w
stanie interesować się
tak bardzo
tym, co było.
Żyję dzisiaj i
na jutro, a co
było wczoraj - jest
w miłej pamięci. Co niemiłe,
wyrzucam i tak jest lepiej.
Tamte Opola jawią mi się

przede wszystkim jako taka możliwość
przedstawiania wielu gatunków muzyki. Bo i były piosenki z pogranicza
teatru, kabaretowe i jazzowe. Przecież
tam debiutowała Krystyna Prońko. Był
i swing Hanny Banaszak, a także bardzo
charakterystyczne, popowe rytmy Maryli Rodowicz, piosenki aktorskie Jandy,
Cembrzyńskiej i Łazuki. I wiele innych.
Publiczność opolska szła na festiwal
i miała nieprawdopodobną iluminację.
Dzisiaj festiwal opanowała muzyka
wyłącznie rozrywkowa, nazwijmy ją
młodzieżową. Nic w tym złego oczywiście, ale już starsze pokolenie takich
rodzynków tam dla siebie nie znajdzie.
Publiczność wyje, im młodsza tym
głośniej, a najbardziej lubi pokazywać
palce do kamery. Kompletnie nie ma tej
dawnej atmosfery. I powiem panu: nigdy
nie mów nigdy, ale ja już Opole mam
za sobą. Występowałem na festiwalach
wtedy, kiedy publiczność umiała słuchać
nawet piosenkę o matkach Młynarskiego. Kiedy ją śpiewałem, na widowni była
kompletna cisza. Dzisiaj, żeby nie wiem
co pan śpiewał, to i tak wszyscy patrzą
gdzie jest kamera. I drą się. Brawa są
dłuższe na wejście, niż zejście artystów,
bo konferansjerzy mają przykazane za
wszelka cenę je urwać. Ważniejszy jest
czas antenowy, reklamy, no i żenujące
audio-tele. Smutne…
- Za rok mamy 50. festiwal.
Jak go sobie pan wyobraża, albo
wymarza?
- Mam nadzieję, że zaproszą kilka
osób z różnych generacji artystycznych.
Chociaż nie przypuszczam, żeby ten 50.
festiwal był festiwalem gwiazd dawnych
lat. Nie ma też tam raczej miejsca dla
mnie. To, że wystąpiłem kilka razy na
festiwalu opolskim nie oznacza, że muszę być zaproszony. Jestem kojarzony
bardziej z piosenką teatralną, aktorską.
Niekoniecznie muszę być traktowany
jak weteran Opola. Tym bardziej, że nagród tam nie zdobywałem. Byłem tam,
z jednym wyjątkiem, zawsze gościem.
W Opolu powinny pojawić się te
osoby, które na festiwalu wygrywały
Grand Prix, nagrody publiczności,
dziennikarzy i tak dalej, oraz ci,
których piosenki śpiewała potem cała
Polska. A moje piosenki śpiewa moja
publiczność, a nie cała Polska. Jestem
znany jako Michał Bajor, ale ulica na
dancingach, w dyskotekach raczej nie
tańczy moich piosenek.
- Wyłączając pański debiut w
Opolu zauważyłem, że ani razu nie
stawał pan w konkursowe szranki.
- Nie miałem ochoty. I nigdy mi
potem tego nie proponowano. W Sopocie
zawsze występowałem poza konkursem,
a i tak w 1986 roku dostałem nagrodę
dziennikarzy, w Zielonej Górze debiutowałem, więc i jury mnie nagrodziło i
dziennikarze również. Dziennikarska
nagroda jest bardzo ważna, krnąbrna i
często pod prąd. Choć czasami stawiająca kropkę nad „i” w karierze jakiegoś wykonawcy. Bywa, że dziennikarze mają
swój typ i on odbiega od gustów jurorów
i publiczności. W moim przypadku to się
na szczęście połączyło.
- Nie gra pan w serialach, nie
tańczy z gwiazdami, pańska ostatnia płyta nie otrzymała nominacji
do Fr yder yków. Mimo to publiczność szturmuje kasy biletowe

przed pańskimi koncertami.
- Tak i wszędzie są nadkomplety.
Dostawiają nawet krzesła w operach i
filharmoniach, teatrach...
- Czyli z gustem publiczności nie
jest jeszcze tak źle?
- Myślę, że to fajnie, bo gdybym
wyskakiwał ludziom z lodówki, to
mówiliby: „Już go wczoraj widziałem”.
Tęsknota czy chęć usłyszenia piosenki
ambitniejszej drzemie w bardzo wielu
setkach tysięcy ludzi. Ja nie muszę być
milionowy. Setki tysięcy mi wystarczą.
Daje mi to ogromną niezależność pod
każdym względem. Możliwość podróżowania, bycia swoim dyrektorem, szefem.
Posiadam oczywiście kilka autorytetów,
bo nie jestem tak zadufany w sobie, żeby
myśleć, że wszystko wiem i widzę siebie z
zewnątrz. Mam parę mądrych osób, które mogą mi poradzić. Od Młynarskiego
począwszy, na moim menadżerze czy
muzykach skończywszy. Rozmawiamy.
A swoje wątpliwości i tak miewam. I
dobrze. Jakby tak człowiek pomyślał, że
jest ideałem... Jest bardzo dużo młodych,
którzy myślą, że są ideałami. Ich kariery
jednak bardzo szybko się kończą, bo
właśnie nie mają autorytetów. Dzisiaj
najbardziej liczy się bycie sławnym, a
mniej dla kogo i po co się to robi.
- Jest pan na bieżąco z tym, co
dzieje się na polskim rynku muzycznym?
- Tak... Interesuje mnie to, ale nie
do tego stopnia, że np. siedzę bez przerwy w internecie. Wiem z grubsza, kto
wygrywa dane show i udaje mu się, a
kto znika na drugi dzień. Zaciskałem
kciuki, aby udało się Monice Brodce.
Słyszałem ją jeszcze przed „Idolem” i
już wtedy wiedziałem, że ta dziewczyna zrobi karierę.
Uwielbiam Anię Dąbrowską, parę
innych dziewczyn i chłopaków zresztą
też, jak Andrzeja Piasecznego czy Mietka Szcześniaka. Świetnie śpiewają.
Nie jestem muzycznym ignorantem. Może nie potrafiłbym się wypowiedzieć na temat każdego gatunku,
jak techno, hip-hop, heavy metal, ale
wiem, że tacy artyści istnieją, czasami
ich słucham w radio, w samochodzie.
Nie na tyle jednak, żebym miał w tym
siedzieć. Zresztą tak samo oni nie słuchają mojej muzyki. Na pewno.
- Po nagraniu 15 autorskich płyt
powiedział pan, że teraz przyszedł
czas na spełnianie muzycznych marzeń. Sięgnął pan po Grechutę, Koftę,
teraz po piosenki francuskie...
- Opłaciło się pod każdym względem (śmiech).
- ... co jeszcze znajduje się na
liście marzeń Michała Bajora?
- Muzyka świata, ale to w przyszłości. Następną płytą będą polskie piosenki
reklama

Wojciecha Młynarskiego napisane dla
mnie do kompozycji różnych muzyków.
Będzie to autorska płyta, a koncert
zostanie stworzony ze starych i premierowych piosenek mistrza. Taki wieczór
Bajorowo-Młynarski jak we francuskiej
piosence, ale tym razem będą to piosenki dla mnie napisane.
- À propos Francji. Pan zna
język francuski?
- Nie, jestem ze sfer anglojęzycznych. Natomiast dobrze mi się teraz
po francusku śpiewa, bo jako dziecko
zmyślałem piosenki. Mam „r” francuskie i wszyscy dają się nabierać. Tak
jest do dzisiaj. Czasami na sali jest jakiś
Francuz lub Francuzka przyprowadzony na koncert przez Polaków. Od razu
podchodzą przy autografach, żeby pogadać. Bo ja śpiewam w tym koncercie
jedną piosenkę po francusku. Nie robię
tego z idealnym akcentem. Oni przychodzą jednak pewni, że mówię. A ja
absolutnie no, I speak English.
- Kiedy pana zobaczymy na
szklanym ekranie?
- Ooo, jak pan mnie zaangażuje.
Nie należę do żadnej stajni aktorskiej.
Nie mam agenta aktorskiego i zresztą
nie szukam go. Przeszkadzałbym swoimi terminami. Porą zimową pewnie
zrobiłbym sobie przerwę w koncertach
dla jakiejś roli, ale proszę zobaczyć
- jest ogromna ilość aktorów. Chodzą
na zdjęcia próbne, nawet ci znani. Ja
już nie pójdę na zdjęcia próbne. Po
większych i mniejszych rolach w 20
filmach nie będę stawał jak na zdjęciu:
w prawo, w lewo i en face. Już za dużo
pokazałem, żeby zdawać kolejny egzamin. Nie chce mi się.
- Nawet wtedy, kiedy widzi pan na
ekranie rolę, którą mógłby zagrać?
- Ja już byłem. I moje kino już było.
Może nie każdy tytuł zapełniał sale do
ostatnich miejsc, bo to nie było kino
rozrywkowo-komediowe, ale niektóre
z tych filmów absolutnie przejdą do
historii. „Medium”, „Limuzyna Daimler-Benz”, „Był jazz”. „Quo Vadis”
- wiadomo, że będzie istniało tak długo
jak książka, czyli zawsze. Film nie był
najlepszy, ale rola zapadła w pamięć.
Jestem zadowolony, że wziąłem w
tym udział. Co rusz mnie jakiś młody
człowiek poznaje, nie z powodu tego, że
zna moje piosenki, tylko, że musiał do
kina, bo mu pani kazała, albo z rodziną oglądał. Ten film bez przerwy jest w
telewizji. Tu jestem spokojny. Mam na
100 lat zapewnione, że będę migał z tą
brodą, w tych sukienkach Nerona.
Czy bym chciał coś zagrać? Może
rolę człowieka o skomplikowanej duszy, ale troszeczkę też komediowego.
Rozmawiał Paweł Gradek

