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Pytanie o...

wakacje za telefony

nożownik
w Knurowie?

Foto: Dawid Ciepliński

Ponad 700 starych, niepotrzebnych telefonów
komórkowych stało się plonem akcji, dzięki której
niepełnosprawne dzieci będą miały udane wakacje.
W inicjatywie redakcji Panoramy spory udział mają
czytelnicy Przeglądu

- Telewizor będzie dobrze służyć uczniom - zapewniają Anna Misiura
i Bogdan Leśniowski

- Zbieramy zużyte telefony komórkowe dla niewidomych dzieci z
Lasek – ogłosiła kilka tygodni temu
Redakcja Audycji Informacyjnych
„Panorama” w Telewizji Polskiej
S.A. Pomysł podchwycił Bogdan Leśniowski, znany knurowski maratończyk. - W zeszłym roku na przystanku
Woodstock zaczęliśmy rozmawiać na

temat akcji charytatywnych z redakcją telewizyjną Panoramy. Przedstawili nam swój pomysł i zapytali, czy
nie chcielibyśmy się przyłączyć.
Knurowianin rozpropagował
akcję w Knurowie i okolicy. Idei
przyklasnęły knurowskie szkoły i
parafie. Za naszym pośrednictwem
włączyli się czytelnicy Przeglądu.

Efekt: ponad 700 telefonów.
– Komórki trafiły do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych im. Róży
Czackiej w Laskach koło Warszawy,
który następnie przekazał je firmie
utylizacyjnej – mówi Bogdan Leśniowski.
Najwięcej udało się zebrać szkolnej „Jedynce” – 125 sztuk. W nagrodę do placówki trafił 43-calowy
telewizor, ufundowany przez Grupę
Biegową Knurów.
Odbiornik trafił do MSP-1 we
wtorek. – Jeśli można komuś pomóc,
chętnie to robimy – mówi dyrektor
szkoły Anna Misiura. – Gorąco
dziękuję rodzicom, dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie w akcję.
Telewizor wykorzystamy w pracowni
multimedialnej.
Za pieniądze pozyskane w akcji
dzieci z ośrodka w Laskach będą
miały zorganizowany wypoczynek
podczas wakacji.
DC

Nie zapomnij

Foto: Dawid Ciepliński
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Co sądzicie na temat projektu ACTA (umowa handlowa dotycząca zwalczaniu obrotu towarami podrabianymi)?

W Knurowie w trzech
różnych miejscach
możemy znaleźć gra
fiti przedstawiające
ftrz y różne postacie
: policjanta, mężcz
w toalecie oraz żołnie
yznę
rza. Autorem graffit
i jest prawdopodob
podpisując y się pod
nie
każdym rysunkiem
„STR”.
DC
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Marcin i Szymon z Knurowa:
Jesteśmy przeciwni podpisaniu ACTA. Umowa wprowadza
cenzurę do internetu i narusza pr ywatność. Dostawcy
będą mogli inwigilować swoich klientów. Korzystamy z
internetu głównie by oglądać
filmy, słuchać muzyki. Jeśli
tego zabronią, to po co nam
internet?
not. JB

- W okolicach kościoła MBCz i osiedla Wojska
Polskiego grasuje nożownik – rozniosło się
w internecie. – Ofiarą została 16-latka. Jest
naprawdę niebezpieczny, atakuje młode
spacerujące same po zmroku. jak jest
naprawdę? Zapytaliśmy podinspektora Macieja
Kawę, komendanta Komisariatu Policji
w Knurowie

Komendant Maciej Kawa

Bogusław Wilk: - Panie Komendancie, po mieście grasuje
nożownik? Są powody do obaw?
Podinspektor Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie: - Zaprzeczam. Zapoznałem się ze sprawą – takie wydarzenia
nie miały miejsca.
- A może jednak to prawda,
a jedynie Policja nie dysponuje
takimi informacjami i zgłoszeniami...
- Jeśli ktoś został zraniony, zapewne trafiłby do lekarza bądź
szpitala. Zgodnie z prawem leka-

rze muszą informować o takich
przypadkach. Sprawdziliśmy i nie
znaleźliśmy jakiegokolwiek potwierdzenia.
- A sytuacja w Szczygłowicach, gdzie w ubiegłym tygodniu
mieszkańcy widzieli w akcji dwa
radiowozy. Podobno dlatego, że
nożownik zaatakował 13-latkę
w parku NOT, uciekł spłoszony,
po czym wdarł się do mieszkania
lokatorki w wieżowcu. To właśnie
ona ponoć was zawiadomiła...
- Prawdą jest tylko to, że na
miejscu były nasze dwa radiowozy. A pojawiły się tam dlatego, że
prowadzona była blokada dróg ze
względu na pościg za kierowcą poruszającym się skradzionym autem.
Sprawca uciekał z Rybnika, na prośbę kolegów z tamtejszej jednostki,
zrobiliśmy blokadę drogi.
Rozmawiał Bogusław Wilk

PS. Wątek „Nożownik w Knurowie”
znajduje się na stronie www.wirtualnyknurow.pl

komunikacja

nowe linie nocne
60n i 692n

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
informuje, że w związku z wnioskami
pasażerów od 1 lutego zostaną uruchomione
dwie nowe linie nocne 60N i 692N w Gliwicach

Autobusy linii nr 60N kursować
będą na trasie: Żerniki Osiedle –Żernicka – Elsnera – Tarnogórska – Piwna - Gliwice Plac Piastów – Dworcowa – Jana Pawła II – Rybnicka
– Kosów – Czapli – Żurawia – Bardowskiego – Kilińskiego - Trynek
Toruńska.
Autobusy linii nr 692N kursować będą na trasie: Gliwice Plac
Piastów – Boh. Getta Warszawskiego
– Dworcowa – Wyszyńskiego – Powstańców Warszawy – Jasnogórska

– Kozielska – Żabińskiego – Osiedle
Waryńskiego Pętla.
- Ponadto od 1 lutego kursy nocne autobusów linii nr A4, 32, 194,
617 będą wykonywane liniami z oznaczeniem literą N (tj. A4N, 32N, 194N,
617N) – informuje Anna Koteras z
Wydziału Prasowego KZK GOP. - W
celu poszerzenia możliwości wykonywania połączeń przesiadkowych
zmieni się także rozkład jazdy linii
nr 32 w kursach nocnych.

sZcZygłowice

kursu, który cieszył się ogromnym
powodzeniem. Dość powiedzieć, że
udział wzięły 232 osoby, które zgłosiły 339 prac.
Przypomnijmy, że zwyciężyli:
Marek Bury (w kategorii przedszkoli), Bartosz Ciesielski (podstawówki i
gimnazja) i Małgorzata Kała (dorośli
i szkoły ponadgimnazjalne).
Wystawa czynna jest w godz. 818. Wstęp wolny.

tak się zdobi

To już ostatni dzwonek, by
na własne oczy zobaczyć
najpiękniejsze prace wykonane w ramach konkursu „Knurowska Choinka”
Jedynie do piątku włącznie otwarta będzie wystawa w szczygłowickim Domu Kultury. Na ekspozycję
składają się najlepsze dzieła kon-

/b/

Marek Węgorzewski
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Policjanci z „Archiwum X” rozwikłali sprawę usiłowania zabójstwa

Namierzony
po 15 latach

Zdrowie
Pomoc stomatologa także w weekendy i święta

Coś na ząb

Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej
pomógł policjantom ze śląskiego „Archiwum X”
wykryć sprawcę usiłowania zabójstwa sprzed 15 lat!
Okazał się nim mający wówczas 26 lat mieszkaniec
Dolnego Śląska
11 lipca (1997 roku - przyp. red.)
około godz. 20.00 został pobity w swoim mieszkaniu przy ul. Kapelanów
Wojskowych - Ryszard K. Mężczyźnie
w czasie bójki zadano 4 rany kłute (...)
Poszkodowanego w ciężkim stanie
odwieziono do miejscowego szpitala
- informowaliśmy na naszych łamach
15 lat temu.
Śledczy ustalili, że 41-latek (Ryszard K.) zaprosił do swojego mieszkania na libację alkoholową przypadkowo poznanego mężczyznę. W
pewnym momencie gość zaatakował
nożem gospodarza, zadając mu ciosy
w klatkę piersiową. Ranny knurowianin ratował się ucieczką - wyskoczył
z mieszkania przez okno i wezwał
pomoc. Niestety, nożownik zdążył
już zbiec z miejsca przestępstwa.
Na miejscu tragedii pojawiła się
ekipa dochodzeniowo-śledcza. Kryminalni zabezpieczyli szereg śladów,
w tym odbitki linii papilarnych.
Ówczesne możliwości techniki kryminalistycznej nie pozwoliły jednak
wykryć sprawcy usiłowania zabójstwa. Po kilku miesiącach śledztwo
zostało umorzone.
Niew y jaśniony mi sprawa mi
sprzed lat zajmują się specjalne komórki - tzw. Archiwa X. Tak było
i w tym przypadku. W 2010 roku

O dramatycznych wydarzeniach PL donosił w 1997 roku

policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ponownie przeanalizowali
materiały śledztwa. Zabezpieczone
wówczas odciski palców w ciągu
kilku minut porównali z odciskami
milionów osób, zgromadzonych w
Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej. Policjanci
wytypowali potencjalnego sprawcę
i sporządzili tablice poglądowe, na
których ofiara i świadkowie rozpoznali napastnika.
Zebrany materiał dowodow y
pozwolił prokuratorowi podjąć umo-

rzone śledztwo. Sprawcą usiłowania
zabójstwa okazał się 26-letni wówczas mężczyzna, pochodzący z województwa dolnośląskiego.
Z ustaleń wynika, że przyjechał
do pracy na Śląsk i mieszkał w hotelu
robotniczym w Knurowie. Po usiłowaniu zbrodni najprawdopodobniej
opuścił województwo.
Prokuratura Rejonowa GliwiceZachód nie mogła postawić mu zarzutów, gdyż mężczyzna od 7 lat nie
żyje. Śledztwo zostało umorzone.

Co zrobić, gdy odezwie się nagły, ostry
ból zęba i na dodatek w weekend
lub inne święto? Ratunku należy
szukać w jednym z trzech gabinetów
stomatologicznych, które podpisały
kontrakty z Narodowym Funduszem
Zdrowia na świadczenie pomocy w dni
wolne od pracy. Najbliższy mieści się
w Czerwionce-Leszczynach
Ból atakuje w najmniej spodziewanych momentach. Kilka lat
temu opisywaliśmy historię pana
Waldemara, którego w niedzielę
rozbolał ząb [„Bolesna sprawa” - PL
nr 6/2007]. Szczygłowiczanin, nie
mogąc wytrzymać z bólu, udał się
pieszo do knurowskiego szpitala.
Stamtąd odesłano go do przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Piesza pielgrzymka skończyła się
sporym rozczarowaniem, gdyż na
miejscu okazało się, że nie ma dentysty. Mężczyźnie zaproponowano
jedynie skierowanie do pogotowia
stomatologicznego w innej miejscowości (Zabrzu). Rozgoryczony
pan Waldemar ze sporą opuchlizną
wrócił pieszo do Szczygłowic.
Na szczęście, takie przypadki
to już historia. Zamiast do Zabrza,
knurowianie mogą szukać pomocy
w Czerwionce-Leszczynach. Tam
mieści się Niepubliczny Zak ład
Opieki Zdrowotnej „A-Dent”, który
od sierpnia 2010 roku świadczy pomoc doraźną w dni wolne od pracy.
Co ważne, gabinet posiada umowę z

Narodowym Funduszem Zdrowia.
- W ramach kontraktu przyjmujemy pacjentów z nagłym, ostrym
bólem zęba, z urazami, obrzękami,
krwawieniami z zębodołów po ekstrakcji - wylicza lek. stomatolog
Anna Konieczny. - Przyjmujemy
także w innych przypadkach, ale to
już odpłatnie.
„A-Dent” prowadzi dyżury całodobowe codziennie od godz. 19.00
do 7.00 oraz całodobowo w święta
i weekendy. Na brak pracy nie narzeka.
Anna Konieczny podkreśla, że
nie wszyscy, którzy pojawiają się
na dyżurze, są w nagłej potrzebie.
Część po prostu nie chce czekać w
kolejkach.
Oprócz Czerwionki-Leszczyn
podobną pomoc oferują gabinety w
Czeladzi i Bielsku-Białej. Dlaczego
tylko tyle? Urzędnicy NFZ wychodzą
z założenia, że ból zęba jest efektem
wcześniejszych zaniedbań i braku
profilaktyki, a urazy kwalifikują się
do leczenia szpitalnego.

/pg/

reklama

/pg/, /kwp katowice/

Knurów

Rodzeństwo kradło wózki

30-latka i jej 19-letni brat podejrzani są o kradzieże wózków dziecięcych na
terenie Knurowa. Złodziejski tandem przyznał się do kradzieży siedmiu pojazdów
Komisariatu Policji w Knurowie. – Jesteśmy w posiadaniu trzech tego typu dziecięcych pojazdów, co do których
nie zgłoszono kradzieży. Liczymy, że za pośrednictwem
Przeglądu uda się dotrzeć do ich właścicieli.
Kontakt z Policją: 32 337 25 00.

/bw/
Foto: Dawid Ciepliński

Rodzeństwo kradło od roku. Zdobyte tą drogą łupy
trafiały do lombardów. Dla okradzionych była to bolesna
finansowo strata. Przed tygodniem informowaliśmy o
kradzieży wózka, którego wartość sięga 3,5 tys. zł.
- Część wózków udało się odzyskać, trafią z powrotem
do pokrzywdzonych – mówi Maciej Kawa, komendant

Ciągłe wahania temperatur powodują, że jezdnie są bardzo śliskie.
W środowy poranek mógł się o tym przekonać kierowca malucha,
którego auto wylądowało w rowie. Do zdarzenia doszło na ulicy
1 Maja naprzeciwko przystanku autobusowego. Na miejscu pojawiła
się Policja i wyjaśniała okoliczności zdarzenia.
Przegląd Lokalny Nr 4 (986) 26 stycznia 2012 roku
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Kupisz bez akcyzy,
jeśli złożysz
oświadczenie
Węgiel – jak to łatwo powiedzieć c.d.

- Osoba chcąca kupić węgiel bez akcyzy
może być z niej zwolniona składając
oświadczenie, potwierdzające prawo
do przysługującej mu ulgi – wyjaśnia
wprowadzone od 1 stycznia przepisy
nakładające akcyzę na zakup węgla
i koksu Zbigniew Madej, rzecznik
Kompanii Węglowej
O absurdalnej sytuacji pisaliśmy przed tygodniem. Przypomnijmy. Aby kupić węgiel pieniądze nie
w ystarczą. Klient indy widualny
musi też złożyć oświadczenie, że
kupuje opał na własne potrzeby. W
innym wypadku zapłaci akcyzę (ok.
30 zł na tonie). Oświadczenie można złożyć osobiście lub za czyimś
pośrednictwem (ale wówczas potrzebne notarialne poświadczenie
autentyczności podpisu). Przepis
spowodował

spory problem

w punktach sprzedaży węgla.
Denerwują się klienci, wściekają
pośrednicy (zmuszeni do wypełniania dodatkowych formularzy).
Do białej gorączki doprowadza ich
nie tyle samo nałożenie podatku,

ile właśnie ten rozgardiasz z tego
wynikający.
Jak się okazuje, wprowadzenie
akcyzy na węgiel i koks odbyło się
w ramach dostosowania polskich
regulacji do przepisów unijnych.
Polska ze względu na okres przejściow y, w ynegocjowany w Traktacie Akcesyjnym, miała czas na
opodat kowanie węgla do końca
2011 r. Wysokość akcyzy zależy od
wartości opałowej. Średnio ok. 30
zł na tonie.
Nowe przepisy zawierają kilka

możliwości zwolnień

od akcyzy. Gdy odbiorcą węgla
jest gospodarstwo domowe – akcyzy nie płaci się. Z ulgi skorzystać
mogą także szkoły, przedszkola,
żłobki i kluby dziecięce, organy ad-

właściwy adres, a nie sprzedał go
komuś innemu.
Jak tłumaczy rzecznik Kompani
Węglowej innego sposobu nie ma.
– Ta ustawa nakłada na nas taki
obowiązek, bo możemy zostać skontrolowani przez Urząd Celny.

Taka sama procedura

ministracji publicznej czy jednostki
sił zbrojnych, podmioty lecznicze,
jednostki organizacyjne pomocy
społecznej czy organizacje pożytku
publicznego.
Jednak żeby kupić węgiel, trzeba najpierw udowodnić, że jest się
zwolnionym z obowiązku płacenia
akcyzy. - Osoba chcąca kupić węgiel
bez akcyzy, może być z niej zwolniona, ale musi osobiście pojawić
się w kopalni i złożyć oświadczenie
potwierdzające prawo do przysługującej mu ulgi – w yjaśnia Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii
Węglowej.
Teraz nie wystarczy już zamówić
węgiel u wozaka, trzeba razem z nim
pojechać do kopalni.
Sprawa komplikuje się, kiedy
będziemy chcieli, aby ktoś odebrał za
nas zakupiony węgiel. Jedynym wyjściem jest wtedy wystawienie pełnomocnictwa osobie odpowiedzialnej
do odbioru zakupionego przez nas
węgla, a następnie po jego otrzymaniu należy udać się do notariusza, by
ten sporządził oficjalne potwierdzenie dostarczonego towaru, co będzie
nas kosztować ok. 20 złotych. Z tym
dokumentem przewoźnik powinien
ponownie stawić się na kopalni, by
udowodnić, że dostarczył węgiel pod

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Pierwszeństwo
dla najemcy
W minioną środę na sesji zwołanej
w trybie nadzwyczajnym zebrała się
knurowska Rada Miasta
Pod głosowanie radnych trafiło
pięć uchwał. Mocą jednej z nich RM
przyznała pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości (12 a) przy ul. Wilsona 13 z budynkiem użytkowym
na rzecz najemcy tego budynku
posiadającego umowę najmu na
czas nieokreślony. U podłoża tej
decyzji był wniosek najemcy (spółki
Cord) w sprawie wyrażenia zgody
na zakup nieruchomości. Podanie
umotywowano koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu
budynku w związku z upływającym
10-letnim okresem najmu. Zgodnie
z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami Rada Miasta
może przyznać pierwszeństwo w
nabyciu budynków użytkow ych
stanowiących w całości przedmiot
najmu ich najemcom.
Zmiany w przepisach wymusiły
zwiększenie o 12,5 tys. zł kwoty na



zarządzanie kryzysowe. Po zmianie
kwota ta, ujęta w budżecie na 2012 r.,
wynosi 244 tys. 800 zł.
Pozostałe trzy uchwały trafiły
na forum RM ze względu na potrzebę wprowadzenia korekt (m.in. ze
względu na błędną datę i nieprawidłową treść, wskazaną przez Urząd
Wojewódzki).
W ostatnim punkcie obrad przewodniczący RM Jan Trzęsiok poinformował o zleceniu Komisji Rewizyjnej RM przeprowadzenia kontroli
w sprawie „gospodarowania gminnym
zasobem mieszkaniowym”. Decyzja związana jest z anonimowym
wystąpieniem (14 grudnia 2011 r.)
mieszkańców Knurowa do wojewody
Zygmunta Łukaszczyka „wskazujące
na fakt zajmowania przez Radnego
Pana Marka Sanecznika komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul.
(....)”- jak czytamy w urzędowej kore-

spondencji. „Jednocześnie kierujący
wystąpienie do Wojewody wskazują,
że miejscem pobytu Radnego Pana
Marka Sanecznika jest budynek
prywatny będący, prawdopodobnie
własnością jego żony w miejscowości
Czerwionka-Leszczyny”.
Zdaniem autorów pisma do wojewody sytuacja ta narusza „zasady
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
gminy”.
Zgodnie ze zleceniem weryfikacja podnoszonych zarzutów przez
Komisję Rewizyjną ma zostać przeprowadzona do 17 lutego.
- Przyznaję, że jestem zakłopotany, bo do mnie nikt osobiście żadnych
uwag czy pretensji w tej sprawie nie
zgłaszał – powiedział Przeglądowi
radny Marek Sanecznik. – Nie mam
absolutnie nic do ukrycia, przeciwnie – pełen jak najlepszej woli służę
wszelkimi potrzebnymi informacjami, które w pełni ukażą obiektywny
obraz sytuacji.

/b/

PS. Skróty pochodzą od redakcji.

dotyczy pracowników kopalni,
którzy chcą zrealizować otrzymane
z kopalni talony węglowe. - Podobnie
jak w przypadku zakupu węgla pracownik będzie musiał, podkreślam będzie musiał, bo jeszcze nie znamy precyzyjnej treści, złożyć oświadczenie, że
właśnie do celów własnych posłuży mu
odebrany w naturze węgiel - informuje
Zbigniew Gałkowski, rzecznik KWK
„Knurów-Szczygłowice”. – To samo
najprawdopodobniej będzie dotyczyć
emerytów posiadających to prawo,
natomiast w wypadku odsprzedaży
talonów węglowych i odebrania ich
przez osobę obcą pracownik zostaje
obciążony podatkiem akcyzowym w

wysokości 30,46 zł za każdą tonę.
Innym źródłem węgla jest kupno
u prywatnych sprzedawców. Jednak
i to nie uchroni nas przed szeregiem
formalności. – Wcześniej było zdecydowanie prościej. Wszystko było kupowane jak w sklepie, na paragon – usłyszeliśmy w pilchowickim oddziale PW
ATEX. – Teraz klient musi się najpierw
wylegitymować, a następnie przy każdorazowym zakupie wystawiamy cztery
egzemplarze faktury, z których jedną
zabiera klient, a pozostałe trzy trafiają do nas. Kolejki są duże, a z uwagi
na wprowadzenie nowych przepisów
każdej osobie musimy poświęcić ok. 10
minut więcej niż przed wprowadzeniem
akcyzy na węgiel.
DC

Ależ papierologia!
Po zakupie węgla spr zedawc a
wystawi nam czter y faktur y, z
których dwie zabieramy do domu.
Po otr z ymaniu dost aw y jedną
podpisaną przez siebie ponownie
zawozimy do firmy.

ogłoszenie

ogłoszenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 26.01.2012 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXV/558/09 Rady Miasta Knurów z
dnia 17 czerwca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 3.02.2012r. do 2.03.2012 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, w pok. nr 3
- w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany fragmentu
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.02.2012 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, (Ratusz Miejski), ul.Niepodległości
7, 44-190 Knurów, pokój nr 12 (Sala Sesyjna) o godz. 15 00.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie zmiany fragmentu planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art.18, ust.2 i 3, należy składać na
piśmie do Prezydenta Miasta Knurów z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19.03.2012 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.21 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie, zamieszczono dane:
• o projekcie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla
obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka
i ul.A.Słoniny,
• o prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany fragmentu
planu,
• o opracowaniu ekofizjograficznym.
Zgodnie z art.46 pkt 1 oraz art.54 ust.2 ustawy, projekt zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa
wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, zgodnie z art.54 ust.3 ustawy, należy
wnosić do Prezydenta Miasta Knurów na zasadach określonych w
art.18 ust.2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 19.03.2012 r.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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Płać albo płacz
Knurów. Czkawka po Barbórce, czyli...

- Po ostatniej imprezie w „Kosmosie” myślałam, że zawału
dostanę. Leżałam później 3 tygodnie w szpitalu! Na to
mam świadka - opowiada Barbara Kasak. Świadkowie
na pewno jej się przydadzą, gdyż sprawę nieuregulowania
należności za zorganizowanie imprezy szefostwo
restauracji chce skierować do sądu
Barbara Kasak mieszka w Knurowie od 38 lat i jak twierdzi, nigdy
nie miała żadnych problemów. Jest
duszą towarzystwa. Na redakcyjnym
biurku rozkłada pasjans ze zdjęć z
ostatnich imprez. - Ja chodzę na bale
przebierańców, na emerytalne zabawy różne - promienieje na moment.
Postanowiła skrócić czas oczekiwania na sylwester i w yprawić
sobie imieniny, takie z przytupem,
w restauracji, na 25 osób. Wybrała
„Kosmos”. - Ja tam wszystko robiłam:
wesela, chrzciny, roczki, imieniny, urodziny. Z byłymi właścicielami lokalu
nigdy nie miałam żadnych problemów
- zapewnia pani Barbara.
Z saszetki wyciąga menu, które
ustaliła z szefową „Kosmosu”. 25 kaw
lub herbat, duży tort, szampan na
toast, sałatki, wędlina, kulki rybne,
a na kolację 22 kotlety po cygańsku z
frytkami i surówkami oraz 3 zestawy
dietetyczne. Kalkulacja opiewała na
sumę 1750 zł, czyli po 70 zł za osobę.

Barbara Kasak
odchorowywała
swoje imieniny
przez 3 tygodnie

Basia nie jest głupia

- Ciasta moje, cukierki moje, od niej
(kierowniczki lokalu - przyp. red.) były
śledzie, ciepłe porcje. Chciałam obiad
zrobić, ale dzieci powiedziały, że po co,
skoro w Kosmosie zawsze dobre były
- tłumaczy pani Barbara.
W trakcie imprezy chodziła i do-

Jarosław Pysz zapewnia, że obsługa
lokalu dołożyła wszelkich starań, aby
przyjęcie się udało. Wszystko, co zawierała umowa, znalazło się na stołach.
- Z tego, co mi wiadomo, pani
znana jest z tego, że nie reguluje należności za usługi - dodaje.
Na pytanie, dlaczego do umowy
nie dołączono aneksu, skoro Barbara Kasak poinformowała bufetową o
mniejszej liczbie gości, jak twierdzi,
z odpowiednim w y przedzeniem,
Ja rosław P ysz odpow iad a : - Po
pierwsze - umowa była ustna, z załącznikiem w postaci ustalonego
menu. Po drugie kwota należności
została pomniejszona z uwagi na
ilość wydanych dań kolacyjnych, na
życzenie pani Kasak, które wyraziła
podcz a s przy jęcia (odpow iednie
wyprzedzenie to przynajmniej dzień
przed przyjęciem, a nie w trakcie przyjęcia przygotowanego na
zamówienie). Zmniejszenie ilości
wydanych dań było uprzejmością z
naszej strony.
Wspó ł wła ściciel „Kosmosu”
podkreśla, że tego ty pu imprezy
znacznie różnią się sposobem przygotowania od np. styp. - Menu ustalane jest w ilościach globalnych, a
produkty trzeba przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli ktoś
zamawia stypę, to w menu znajdują

Do świetlic
dopiero
po feriach

Pierwszy zgrzyt

nastąpił, kiedy trzeba było wpłacić
zaliczkę. - U Mariusza Hołuja (byłego
właściciela „Kosmosu” - przyp. red.)
nigdy żadnej zaliczki nie wpłacałam. Impreza się kończyła, następnego dnia się
z wszystkiego rozliczałam. Nie chciałam
wpłacać tych 800 zł. Rozumiem 200, ale
nie 800 zł. Ja w niedzielę chodziłam do
kolegi pożyczać, bo kierowniczka powiedziała, że jak nie wpłacę, to imieniny się
nie odbędą. A tu już przecież zaproszeni
ludzie z daleka, z Lubelszczyzny. To się w
głowie nie mieści, co ona ze mną zrobiła
- nie kryje oburzenia Barbara Kasak.
Zaliczkę jednak wpłaciła. W międzyczasie lista gości uszczupliła się
znacznie. Z 25 zaproszonych pojawić
miało się 17. Pani Barbara twierdzi,
że z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformowała o tym bufetową (szefowej nie było), a ta zapewniła ją, że
wszystko będzie jak należy.
Drugi raz zazgrzytało, kiedy koleżanki pani Barbary nie otrzymały
porcji dietetycznych. - Miało być 5 porcji
dietetycznych, była tylko jedna. Mam 4
koleżanki, które mają zastawkę. Żadna
nie dostała dietetycznej porcji. Wnuczkom, zamiast małych porcji dali duże.
Czy kierowniczka jest normalna? Ja,
solenizantka, nawet kawy nie dostałam.
Moje wnuczki chciały pić, to też nie miały co. Chodziłam do bufetu i kupowałam
im coca-colę - skarży się kobieta.
Z menu, ustalonego wcześniej z
szefostwem lokalu, wynika jednak, że
miały być tylko 3 porcje dietetyczne, a
nie jak twierdzi pani Kasak - 5.

Pierwszy taki klient

glądała, co kelnerki przynoszą na stół.
Jej dwaj synowie górnicy i wnuczka
zmienili w międzyczasie lokal. Nie
zostali na kolacji. Na ich miejsce wskoczyli muzykanci, zamówieni przez solenizantkę. W sumie kelnerki wydały
17 kolacji. - Kierowniczka myślała, że
Basia jest głupia i nie wie. Wszystko
liczyłam, a miałam sobie wziąć notesik
i notować, ale myślałam, że jestem w
uczciwym lokalu - przyznaje kobieta.
Zabawa trwała do północy. Solenizantka podkreśla, że organizując
imprezę w „Kosmosie” mogła lokal
zamknąć. Nie zrobiła tego, bo jak
twierdzi, w Barbórkę wszyscy chcą się
bawić. - Za orkiestrę płaciłam 300 zł.
Tak pięknie grali, że ci ludzie, co przyszli do lokalu, chcieli mnie na rękach
nosić. Stała puszka - kto chciał tańczyć,
to wrzucał. Za parę 10, a za osobę 5 zł.
Pięknie my się bawili - opowiada.
Jedzenie, które zostało, chciała
zostawić w lokalu. - Mogliby to jeszcze
sprzedać. Nie chcieli. Zabrałam część
do domu, a resztę zaniosłam do stolika, gdzie siedział niewidomy pan. Łzy
mu popłynęły z radości - opowiada.
Nazajutrz Barbara Kasak poszła
do „Kosmosu”, aby rozliczyć się z kierowniczką. - Albo muszę dopłacić, albo
dostanę pieniążki nazad. Usłyszałam,
że mam dopłacić 800 zł! Myślałam, że
zawału dostanę. Za 17 kolacji, zimną
płytę, brak porcji dietetycznych i to, że
solenizantka nie dostała kawy mam
dopłacać?! - dziwi się kobieta.

Umowa na słowo?

- Usłyszałam, że będę miała komornika, a jej mąż mi powiedział, że mam
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się wynieść z „Kosmosu”, bo nie chcą ze
mną rozmawiać - zalewa się łzami.
Z teczki wyciąga dokumentację
medyczną. - Jak ja jej sprawę zrobię za
utratę zdrowia, to ona będzie biedna
jak mysz kościelna!
Pani Barbara odchorowała te
imieniny. Mówi, że przeleżała w
szpitalu 3 tygodnie. Pieniędzy jednak
nie wpłaciła. O pomoc zwróciła się
do powiatowego rzecznika praw konsumenta - Ryszarda Kowrygo. Ten,
po kilku rozmowach telefonicznych
z knurowianką doradził, by nic nie
wpłacać i czekać na ruch właścicieli
restauracji.
Nie zdawał sobie jednak sprawy,
że jedyne dowody, jakimi dysponuje
pani Barbara, to menu na 25 osób
ustalone z szefostwem lokalu (bez
pieczątki, podpisu), dowód wpłaty
zaliczki i wydania 17 kolacji. Kobieta zarzeka się, że nic więcej nie ma.
- Kierowniczka ma wszystko i nie
chce mi wydać. Tylko prowizoryczne
menu mi dała. Unika mnie, nie chce
się rozliczyć, tylko komornikiem
straszy.
Współwłaściciel „Kosmosu” Jarosław Pysz twierdzi, że Barbara Kasak w trakcie imprezy nie zgłaszała
żadnych zastrzeżeń. Te pojawiły
się dopiero następnego dnia, kiedy
miała uregulować pozostałą część
należności. - Pani w dniu przyjęcia
odebrała fakturę, podpisała ją, co dla
nas jest równoznaczne z tym, że zaakceptowała warunki. Na uiszczenie
miała 7 dni od wystawienia faktury.
Nie zrobiła tego, więc wyegzekwujemy nasze należności drogą sądową.

- Do k onkursu , któr y ogłasza Gmina Knurów na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego
(Świetlica), przystępujemy od wielu lat. Z niecierpliwością zawsze
czekamy na ogłoszenie wyników
konkursu, gdyż prowadzenie różnorodnych i urozmaiconych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin
potrzebujących takiej pomocy jest
dla nas ważnym i satysfakcjonującym przedsięwzięciem. Cieszymy
się, że Gmina nam powierza prowadzenie tego zadania.
Niestety, nie możemy samodzielnie prowadzić „Świetlicy” ze

Jeżdżą
jak szaleni

- Mieszkam naprzeciw basenu
przy ul. Szpitalnej. I jestem przerażona niebezpieczeństwem, na jakie
narażeni są przechodzący przez
jezdnię przy przystanku Foch. Na
co dzień jestem świadkiem – bo
widzę z okna – sytuacji, od których
cierpnie skóra na karku. Ludzie,
choć korzystają z przejścia dla pieszych, wręcz ocierają się o śmierć.
Za sprawą kierowców, którzy za nic
sobie mają zachowanie ostrożności.
Takich, którzy – mam wrażenie – po
trupach chcieliby jechać dalej nie

się z reguły proste rzeczy, dostępne na
co dzień w karcie, ustalamy wówczas
stawkę za osobę.
Jarosław Pysz przyznaje, że z
sytuacją, gdy ktoś odmawia zapłaty,
spotkał się pierwszy raz.
Barbara Kasak nadal czeka. W
międzyczasie skontaktowała się z poprzednimi właścicielami „Kosmosu”.
Ci mieli jej powiedzieć, że w życiu
się nie spodziewali, że spotka ją taka
nieprzyjemność. - Tam już nic nie
zorganizuję, znam inne, lepsze lokale
- zapowiada pani Kasek.
Tekst i foto:
Paweł Gradek
Ryszard Kowrygo,
p o w i a t o w y r z e c zn i k k o n s u m e n t a:
- Umowy na organizowanie okolic znościowych imprez
zawierane są nieraz
z rocznym wyprzedzeniem. Należy wówczas brać
pod uwagę każdą ewentualność:
liczba zaproszonych gości może
zmaleć lub wzrosnąć. W umowie
powinien znaleźć się zapis, który
określa termin, w jakim należy o
zmianach poinformować stronę
umowy, a nie, jak w przywołanej historii - bufetową. Radzę
ustalić także wcześniej sposób
rozliczenia, aby uniknąć później
zaskoczenia faktem, że właściciel lokalu zażąda pieniędzy za
zarezerwowane miejsca, które w
trakcie imprezy były puste.

względów finansowych – nawet w
krótkim okresie. Środki finansowe,
które pozyskujemy (głównie od
darczyńców w formie darowizn lub
poprzez organizowane kwesty) są z
jednej strony bardzo ograniczone i z
trudem wystarczają na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji
zadań statutowych Oddziału PCK
w Knurowie, a z drugiej strony - z
uwagi na ograniczenia wynikające
z obowiązujących przepisów nie
można ich przeznaczyć na pokrycie
np. wynagrodzeń nauczycieli świetlicowych.
Deklarujemy gotowość prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w
roku 2012 – jeżeli tylko to zadanie
zostanie nam powierzone.
Karina Mońka,
kierownik Polskiego Czerwonego
Krzyża w Knurowie

zważając na nikogo i na nic. Przede
wszystkim jeżdżą za szybko. Pisk
hamujących opon wciska się w uszy,
człowiekowi od razu w wyobraźni
pojawiają się straszne obrazy...
Mam strach puścić swoje dzieci na
basen, bo tak się o nie boję. Idę i
przeprowadzam je przez ulicę. Myślę, że w statystykach policji widać
wyraźnie jak groźne jest to miejsce.
Wystarczy też przypomnieć wypadki, jakie tam się zdarzają. Moim
zdaniem przydałaby się sygnalizacja świetlna. Niech ktoś fachowo
przyjrzy się temu i zadecyduje...

Joanna
Not. bw
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region. autostrada na górnym śląsku...

a1, a4 płatne czy nie? a któż to wie...
Pomiędzy węzłami Murckowska i Kleszczów przejazd bez opłat. Tak
jeszcze rok temu planował rząd. Wygląda jednak na to, że to była
przedwyborcza zagrywka, a za przejazd „gliwicką” częścią autostrady
A4 trzeba będzie płacić. Samorządy protestują i zwierają siły
przeciągając śląskich parlamentarzystów na swoją stronę
Miała być wolna od opłat autostrada A4 od węzła Kleszczów po
– minimum - Murcki. Wygląda
jednak na to, że rządzący chcieliby
uciąć z tego odcinka spory kawałek.
Akurat ten, który obwodzi Gliwice
(Kleszczów – Sośnica).
- Przy węzłach powstają bramki,
a ministerstwo milczy – niepokój
władz Gliwic wyraził Polskiej Agencji Prasowej rzecznik magistratu
Marek Jarzębowski. Pobór opłat ma
się rozpocząć w połowie roku. To nie
podoba się ani kierowcom, ani okolicznym samorządowcom.
W piątkowe popołudnie w gliwickim ratuszu doszło do spotkania
samorządowców i śląskich parlamentarzystów. Cel: zbudowanie
koalicji, która ma walczyć o to, by
odwieść rządzących od ściągania
opłat za przejazd 16-kilometrowym
odcinkiem Kleszczów – Sośnica. Jak?
Przypominając rządowi obietnice
i dopominając się, by aglomeracje
traktować tak samo (Wrocław będzie mieć bezpłatny „swój” odcinek
autostrady A8).
Udział wzięli m.in. posłowie Jan
Kaźmierczak, Borys Budka (obydwaj
PO), Jerzy Polaczek (PiS), wiceminister finansów Mirosław Sekuła (PO),
wicewojewoda śląski Piotr Spyra;
minister edukacji Krystyna Szumilas
reprezentowana była przez szefową
gabinetu. Wśród samorządowców
byli m.in. prezydenci Gliwic - Zygmunt Frankiewicz, Knurowa – Adam
Rams, burmistrzowie – Marcin
Stronczek z Sośnicowic, Wacław
Kęska z Pyskowic, wójtowie gmin
Gierałtowice – Joachim Bargiel, i
Pilchowice – Joanna Kołoczek-Wybierek.
ogłoszenia
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- Więcej wykrętów rządzących niż zakrętów dla jeżdżących - można pomyśleć podsumowując
kilkuletnią batalię o (bez)płatne autostrady...

Przypomniano, że przedstawiciele kolejnych rządów obiecywali,
iż autostrada w rejonie Gliwic nie
będzie płatna (technicznie zapewniać
miał to tzw. bilet zerowy). Nieco ponad trzy miesiące temu zapewniał o
tym w Katowicach premier Tusk.
- Będziemy egzekwować to, co
obiecano nam na piśmie i co usłyszeliśmy – zaznaczał prezydent Frankiewicz. Wypomniał parlamentarzystom, że przed wyborami oferowali
pomoc w rozwiązywaniu problemów
Gliwic i regionu. – Teraz jest okazja,
by zaangażowali sie w sprawę tak
ważną dla mieszkańców.
- Dzisiaj pani Krystyna Szumilas

jest konstytucyjnym ministrem, pan
Mirosław Sekuła wiceministrem finansów, a więc ich głos w tej sprawie
powinien być wyraźny i skuteczny
– zauważa prezydent Rams.
Uczestnicy spotkania wyszli z

niego zadowoleni. Utwierdził ich w
tym wiceminister Sekuła zapewniając, że premier Tusk podtrzymuje
swoje zdanie i nie ma nic przeciw
bezpłatnej obwodnicy.

Tak minął rok autostradowych zakrętów

Bogusław Wilk

Niemal dokładnie przed rokiem światło dzienne ujrzał projekt
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie autostrad. Wedle jego
zapisów wśród zwolnionych z opłat byłyby dwa odcinki na Górnym
Śląsku: od węzła Kleszczów do węzła Murckowska (A-4) i od węzła
Bytom do węzła Sośnica (A-1). Zwolnienie miało dotyczyć wyłącznie
motocykli i pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5
tony. W ramach konsultacji społecznych dokument został przesłany
do 15 instytucji. Trafił m.in. do Związku Gmin Wiejskich RP, Związku
Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP oraz Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Co znamienne, o zdanie nie
został poproszony Górnośląski Związek Metropolitarny...
Rządowe plany oburzyły górnośląskie samorządy. GZM apelował
o zwolnienie z opłat na autostradowej „Czwórce” od węzła Kleszczów
po punkt poboru opłat w Mysłowicach Brzęczkowicach. Batalię o bezpłatną A-1 od Pyrzowic po granicę z Czechami rozpoczęły położone
wzdłuż „Jedynki” miasta i gminy (m.in. Rybnik, Żory, Jastrzębie Śl.,
Wodzisław). Pod apelem (w ramach akcji Dziennika Zachodniego)
o bezpłatną A-1 podpisało się ponad 44 tys. mieszkańców. W maju
petycja trafiła do Cezarego Grabarczyka, ówczesnego ministra infrastruktury.
Odzew rządowy? Najpierw entuzjazm... worka z cementem.
- Gdybyśmy chcieli spełnić wszystkie postulaty i rozszczelnić system opłat, to wkrótce okazałoby się, że 20 procent autostrad w
Polsce jest bezpłatna, a wówczas będziemy musieli przesunąć na
późniejsze terminy realizację kolejnych inwestycji - argumentował
w czerwcu wiceminister infrastruktury Radosław Stępień podczas
wizyty w Katowicach.
Zbliżały się jednak wybory. Coraz częściej głosy z Warszawy
były takie, jakimi chcieliby je usłyszeć kierowcy na Górnym Śląsku.
We wrześniu dotarły zapewnienia, że minister finansów Jacek Rostowski zgadza się na wprowadzenie systemu, który rozróżnia płatny system tranzytowy od bezpłatnego, lokalnego. Zrozumienie dla
sprawy wyraził minister Grabarczyk, podobnie ówczesny marszałek
Sejmu Grzegorz Schetyna. A gdy na początku października premier
Tusk stwierdził, że ruch w obrębie aglomeracji powinien być bezpłatny, bo to w gruncie rzeczy ruch miejski, wielu kierowców mogło
dać się zwieść. I przyjąć za pewnik, że i „Jedynką”, i „Czwórką” po
Górnym Śląsku przemieszczać się będą nie ponosząc opłat.
Gdy kurz wyborczy opadł o sprawie zrobiło się ciszej. Na
początku stycznia wyszło na jaw, że w ministerstwie transportu
trwają prace nad przepisami umożliwiającymi bezpłatny przejazd
autostradowymi obwodnicami. Minister transportu Sławomir Nowak
obiecał, że projekt przepisów będzie konsultować m.in. ze śląskimi
samorządowcami. Tyle tylko, że wedle nowej koncepcji z opłat nie
byłby zwolniony odcinek pomiędzy węzłami Sośnica i Kleszczów.
I właśnie temu sprzeciwiają się piątkowi „koalicjanci” spotkania w
Gliwicach.

Dla Przeglądu

Pr ez ydent
K n u r o wa Adam
Rams: Spotkanie
samorządowców i
parlamentarzystów w Gliwicach
miało sens. Przypomnieliśmy, że
w okresie kampanii wyborczej
do Sejmu i Senatu padały daleko
idące deklaracje, że ruch na autostradach A4 i A1 dla samochodów
osobowych i motocykli będzie
zwolniony z opłat. Najbardziej
wymownym w treści przekazem
było zapewnienie pań Krystyny
Szumilas, Joanny Kluzik-Rostkowskiej i Izabeli Leszczyny, że
minister finansów zagwarantował
takie rozwiązanie. Dzisiaj pani
Krystyna Szumilas jest konstytucyjnym ministrem, pan Mirosław
Sekuła wiceministrem finansów,
panie są posłankami, a więc ich
głos w tej sprawie powinien być
jednoznaczny, a przede wszystkim
skuteczny. War to przypomnieć
słowa samego premiera, który 6
października w Katowicach nie pozostawił wątpliwości, że aglomeracji śląskiej to się po prostu należy.
Spotkanie w gliwickim ratuszu po
raz kolejny pokazało, że samorządowcy naszego regionu uznają tę
sprawę za priorytetową, ważną dla
wszystkich mieszkańców Górnego
Śląska. Autostrada A8, która stanowi obwodnicę Wrocławia, będzie
odcinkiem darmowym. Nie widzę
żadnych racjonalnych argumentów, by w naszym regionie przyjąć
inne rozwiązanie. Na spotkaniu
otr zymaliśmy zapewnienie, że
posłowie Ziemi Śląskiej w tej sprawie będą zgodni. Oby dotrzymali
słowa...

Prezydencki lobbing

Rok temu prezydent Knurowa Adam Rams
domagał się, by na A1 wolny od opłat był
przejazd na odcinku od węzła Knurów do węzła
Sośnica. Apel trafił do ministra infrastruktury
Cezarego Grabarczyka. Jego treść otrzymało
też 48 posłów z województwa śląskiego.
- Reprezentując mieszkańców 40-tysięcznego miasta Knurowa zwracam się o zwolnienie motocykli i samochodów osobowych do 3,5
t z obowiązku wnoszenia opłat za przejazd autostradami na odcinku Węzeł Knurów - Węzeł
Gliwice Sośnica na autostradzie A 1 - czytamy
w piśmie, które prezydent Rams skierował do
ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Jednocześnie prezydent poparł ówczesne
stanowisko miast członkowskich GZM domagających się zwolnienia z opłat na autostradowej „Czwórce” od węzła Kleszczów po punkt
poboru opłat w Mysłowicach Brzęczkowicach.
- Przyjęcie proponowanych rozwiązań przyniesie wiele korzyści, m.in. odciążenie z ruchu
dróg lokalnych. Niewątpliwie nastąpi również
zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotowych dróg i ich remontów – argumentował
prezydent Knurowa. - Najważniejsze jednak to
poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz korzystny
wpływ na rozwój gminy, z uwagi na lokalizację
Węzła Knurów na autostradzie A1 oraz Węzła
Gliwice Sośnica na autostradzie A4.
Ze stanowiskiem władz Knurowa zapoznały się też GZM i Śląski Związek Gmin i
Powiatów.

A do Ostrawy za darmo

Co prawda od Bohumina, ale dobre i to.
12 km do Ostrawy lub 22 km do pętli Ostrava-Vitkovie. Kto chce jechać dalej powinien
zaopatrzyć się w winietę.
Jeśli A1 (gdy już powstanie) mimo starań
samorządów zostanie płatna, mieszkańcy
Wodzisławia, Jastrzębia, a nawet Żor i Rybnika mogą brać pod uwagę, że za przejazd na
południe dodatkowych kosztów (poza paliwem)
nie poniosą. I mając do wyboru np. galerie
handlowe w Gliwicach czy Katowicach albo w
Ostrawie, wybiorą tę drugą opcję. Bo bliżej i
na pewno taniej...
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rozmaitości
Szczygłowice

Rysa na szybie

Foto: JRG Knurów

Blisko 11 mln zł będzie kosztować remont szybu IV
w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice. Tydzień temu Kompania Węglowa
podpisała umowę z bytomskim Przedsiębiorstwem
Budowy Szybów - Kopex

Pęknięcia obudowy Szybu V były jedną z przyczyn katastrofy z
2008 roku

Umowa przewiduje remont obudowy szybu IV, zlokalizowanego na
granicy Szczygłowic i Książenic. To
jeden z dwóch szybów wentylacyjnych Ruchu Szczygłowice. Trzeci
(szyb V) zawalił się we wrześniu

2008 roku.
Przyczyną katastrofy było tolerowanie niewłaściwego stanu obudowy
szybu oraz niewykonywanie prac remontowych, które by ją wzmacniały.
Rzecznik Kompanii Węglowej

Zbigniew Madej, zapytany o powody remontu obudowy szybu IV,
odpowiada: - Podczas jednego z
przeglądów szybu pracownicy zauważyli na jego obudowie rysę, a biegły
to potwierdził. Zapadła decyzja o
remoncie. Umowa ze specjalistyczną
firmą została już podpisana.
Jej wartość netto wynosi 10 782
447,00 zł. Realizacja kontraktu nastąpi w ciągu 24 miesięcy od daty
przekazania przedsiębiorstwu miejsca robót.
Obecnie trwają przygotowania
do rozpoczęcia remontu. Na zabudowę czeka urządzenie wyciągowe,
które umożliwi pracę przedsiębiorstwu Kopex.
- Remont szybu wentylacyjnego
jest rutynową sprawą, bez ryzyka
niebezpieczeństwa. Naprawa będzie
prowadzona w taki sposób, aby szyb
mógł przez ten czas spełniać swoją
funkcję - dodaje rzecznik.

Knurów - Szczygłowice. Taneczny weekend

Wszystko było
perfect!

Takiego oblężenia w Kinie Scenie Kulturze
dawno nie było. Tym razem widzów przyciągnęły
pokazy taneczne podopiecznych Akademii Tańca
„Perfect”. Było na co popatrzeć. W sobotę
turniejowe emocje rozgrzały scenę w Domu
Kultury w Szczygłowicach. W sumie zatańczyło
prawie 200 dzieci

/pg/

Knurów

Od Piaf do Garou
Miłośników francuskich piosenek z pewnością
ucieszy wiadomość o zapowiadanym koncercie Michała
Bajora. Artysta wystąpi w Kinie Scenie Kulturze 24 lutego
o godz. 19. W repertuarze głównie utwory z najnowszej
płyty Michała Bajora wypełnionej kompozycjami znad
Sekwany. Artysta, nazywany przez wielu następcą francuskich bardów, zaprezentuje utwory m.in. Edith Piaf,
Charlesa Aznavoura, Yvesa Montanda, Gilberta Becauda
czy Garou.
Wszystkie piosenki w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego w stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego.
Każdy recital Michała Bajora to połączenie sztuki

Michał Bajor

aktorskiej i muzyki. Dramatyzmu i liryzmu ze szczyptą
komedii. Bilety w cenie 45 zł do nabycia w kasie kina
codziennie od 15 do 20.

JB

Knurów. Sukces akcji „Oddaj krew”

Chętnych nie brakuje

- Naszą niedzielną akcją zainteresowanych było aż 50
knurowian! Niestety, po badaniach lekarskich, krew
mogły oddać tylko 33 osoby - podsumowuje prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana - Adam
Pobłocki
Tutaj nikt się nie ściga, chociaż
każdy zdaje sobie sprawę, że kolejna
kropla życiodajnej krwi może pomóc
w walce o ludzkie życie. W ubiegłą
niedzielę do ambulansu Regionalnego Centrum Kr wiodawstwa i
Krwiolecznictwa z Katowic, zaparkowanego przy kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej przyszło aż 50
osób. Krwiodawcy byli w wieku od 18
do 60 lat. W akcji wzięło udział także
kilka kobiet.
- Pojawili się debiutanci, co nas

bardzo cieszy. Część chciała sprawdzić jak to jest, inni idą w ślady
rodziny, kolegów, którzy też oddają
krew. Niestety, 17 osobom musieliśmy
podziękować, gdyż tak zdecydowało
badanie lekarskie - tłumaczy prezes
Pobłocki.
W niedzielę udało się zebrać 14
850 ml krwi, o przeszło 4 litry więcej
niż poprzednio.
Akcja „Oddaj krew” była wyjątkowa pod jeszcze jednym względem.
Coraz więcej osób pyta o możliwość
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Instruktorka tańca Jolanta Cybulska nie kryje zadowolenia ze
swoich uczniów, a także ich rodziców i dziadków, którzy nagradzali
występy burzliwymi brawami.
W Międzyszkolnym Turnieju
Street Dance wzięło udział 6 grup,
reprezentujących szkoły: MSP-1,
MSP-2, MSP-3 z Knurowa oraz SP
Gierałtowice. Każda zatańczyła
inną choreografię. Młodzi adepci
sztuki tanecznej musieli wykazać
się także wiedzą. Bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja MSP-3.
Konkursowe emocje podgrzewały
dodatkowo uczennice Miejskiego
Gimnazjum nr 1, znane jako grupa
„Nielegalnych”.
W niedzielę, w Kinie Scenie
Ku lturze odbył się pokaz najmłodszych dzieci z MSP-7 oraz SP
Gierałtowice i SP Przyszowice. Zainteresowanie przeszło najśmielsze
oczekiwania organizatorów. - Ponoć takiej frekwencji nie było nawet
na żadnym kabarecie - śmieje się

Jolanta Cybulska.
Publiczność nie pomieściła
się nawet na dostawkach, ani w
przejściach.
Skąd to nagłe zainteresowanie
tańcem? Zdaniem instruktorki duża
w tym zasługa telewizji. - Zajęcia
odbywają się w szkołach, od razu po
lekcjach, więc to jest jakaś ciekawa
forma aktywnego spędzania wolnego
czasu. Uczę przez zabawę i wkładam
w to całe serce. Coraz więcej młodych
ludzi chce współpracować z Akademią i to nasz ogromny atut.
W ślad swoich pociech idą także
rodzice. Już po pierwszych zajęciach
przekonują się, że kilkuminutowy
układ to nie takie hop-siup.
Akademia Tańca „Perfect” kuje
żelazo, póki gorące. Już w marcu
planuje zgłosić grupę gimnazjalistek do wojewódzkiego turnieju
street dance.
/g/,
foto: Akademia Tańca Perfect

ogłoszenia

zarejestrowania się na liście dawców
szpiku kostnego.
- Interesuje ich sam proces pobierania szpiku od dawcy. Nie jest on ani
bolesny, ani skomplikowany. Teraz,
zamiast wkłucia w kość biodrową, jest
nowa metoda (przetoczenie komórek z
krwi obwodowej) - dodaje Pobłocki.
Kolejna szansa dla tych, którzy
chcą oddać krew, dopiero 26 maja.
Wtedy ambulans stanie pod Bricomarché w ramach akcji „Krew dla
Polski”.
/pg/



aktualności
Wisła. Udana wyprawa parafian

Jubileusz na góralską nutę

Kulig, śnieżna bitwa i góralska muzyka w bacówce - to nie wszystko, co
zapamiętają uczestnicy kuligu w Wiśle. Górska wyprawa będzie im się też
kojarzyć z... kapłańskimi jubileuszami

Uczestnicy wyprawy przywieźli miłe wspomnienie z gór

To nie pomyłka. Ks. Andrzej
Wieczorek, proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego obchodzi ćwierćwiecze święceń

kapłańsk ich. Podobnie Damian
Suszka z Kobióra. Obydwaj kapłani
znaleźli się wśród uczestników wycieczki w góry zorganizowanej przez

w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Kobiórze. W Wiśle ponad 50 parafian
przywitał nadleśniczy Witold Szozda
z miejscowego nadleśnictwa. - Sanie
stały już gotowe do odjazdu. Przejazd
na górską polanę w śnieżnej scenerii
okazał się prawdziwą ucztą dla oczu
– relacjonuje Marian Gruszka, prezes
POAK w Knurowie. - Na miejscu
dzieci i nastolatki nie wytrzymały rozpoczynając gorącą bitwę na
śnieżki...
Równie wesoło i ciekawie było
w bacówce. Prezesi POAK Knurów
Marian Gruszka i POAK Kobiór
Romuald Jurzykowski (zarazem nadleśniczy Nadleśnictwa w Olkuszu)
przygotowali kilka niespodzianek.
Furorę zrobił występ zespołu góralskiego „Wisła”.
- Ach, co to był za śpiew! Kilkana-

ście wspaniałych góralskich głosów...
– nie kryje podziwu prezes Gruszka.
- Były tańce przy ognisku i bisy.
Ku l minac y jny m momentem
było wręczenie okolicznościowych
statuetek dla proboszczów Wieczorka i Suszki. Od prezesów Gruszki i
Jurzykowskiego jubilaci otrzymali
też pamiątkowe medale bł. ks. Jerzego Popiełuszki. – Gratulacjom
towarzyszyło też chóralne „Życzymy,
życzymy...” – mówi prezes knurowskiego oddziału AK. - Był to dobry
czas na wyrażenie podziękowań dla
ludzi, którzy od początku tych wspólnych wyjazdów nie szczędzili sił i
zaangażowania.
Pamiątkowe dyplomy i medale
bł. ks. Jerzego Popiełuszki trafiły
do nadleśniczych Jurzykowskiego i
Szozdy.
Podczas powrotu zrodziła się
myśl, aby przyszłoroczny kulig odbył
się w Koniakowej. – Chętnych jest
tak wielu, że już dzisiaj należy się
zastanowić nad dodatkowym środkiem transportu – cieszy się prezes
Gruszka.
Oprac. b

Foto: Archiwum POAK Knurów

parafialne oddziały Akcji Katolickiej
z Knurowa i Kobióra.
Siódma wyprawa AK odbyła się
w sobotę. Jej początek miał miejsce

ogłoszenie

„ODLOTOWE I BOMBOWE SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE”
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Od 2.01.2012 r. w siedmiu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach z terenu Gminy Knurów
rozpoczęła się II edycja zajęć w ramach projektu
„Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tak jak do tej pory, uczestnicy projektu podnoszą poziom swojej wiedzy oraz rozwijają najważniejsze kompetencje kluczowe, uczestnicząc
w bardzo popularnych i ciekawych kołach zainteresowań.
W ramach edycji realizowane są m.in. zajęcia
rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego, języków obcych, przedmiotów ścisłych, historii,
geografii, kółka muzyczne, taneczne, plastyczne,
teatralne, a nawet dziennikarskie. Druga edycja
potrwa do 29 czerwca 2012 r.
Na wiosnę przewidziano także wyjazdy edukacyjne związane z tematyką zajęć.

W wiślańskiej bacówce (od lewej) prezes Marian Gruszka,
ks. Andrzej Wieczorek, ks. Damian Suszka i prezes Romuald
Jurzykowski
reklama

Budżet projektu: 1 359 270,00 zł
Czas realizacji: 1.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Beneficjent: Gmina Knurów

Foto: arch. MZJOś

Realizator: Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych

Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 032 235 27 07
e-mail:odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Knurów. Dzięki pieniądzom uzyskanym podczas charytatywnej imprezy...

Dzieci będą mieć
udane wakacje
Ponad 15 tysięcy to plon VI Czerwonokrzyskiej
Charytatywnej Biesiady Śląskiej. Za zebrane
pieniądze dzieci z uboższych rodzin będą mogły
pojechać na letnie kolonie

Biesiadników bawił muzyką i humorem kabaret Truteń z Podhala

Charytatywna impreza odbyła
się w ubiegł y czwar tek. W role
gospod a r z y wc iel i l i się pre z e s
Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie Klemens Bąk i wiceprezes
Krystyna Dziedzic. Wśród gości
byli przedstawiciele biznesu, lokalnych organizacji i stowarzyszeń,
społecznicy, politycy (m.in. poseł
Grzegorz Tobiszowski) i samorządowcy. Honorowy patronat objęli
prezydent Knurowa Adam Rams i
wójt Gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel.
Wśród zebranych nie zabrakło
osób, których zasługi PCK ceni
szczególnie. Była więc okazja do podziękowań i polecenia się – z myślą

ogłoszenie

Odznaki Honorowe PCK trafiły do Jarosława Łubika i Mirosława
Minkiny (stoją z lewej); wręczyli je prezes Śląskiego Zarządu
Okręgowego PCK w Katowicach Adam Przywara, prezes ZR PCK
w Knurowie Klemens Bąk i kierownik PCK w Knurowie Karina Mońka

o podopiecznych placówki – dalszej
pamięci.
Jak na biesiadę przystało zabawa była przednia. Pod wprawnym
przewodem Zbigniewa Cieślika i zespołu Big Band pod kierownictwem
Grzegorza Pakury. I z humorem,
który udzielał się wszystkim podziwiającym występ kabaretu Truteń z
Podhala.
Sporo emocji przyniosła aukcja. W licytacji ostro rywalizowały
okoliczne firmy, m.in. Stalkowent,

Termowent Technology, Komart,
Przedsiębiorstwo Transportowe
Łubik, zegarmistrz Mirosław Minkina, reprezentanci kopalni „Knurów
– Szczygłowice”, samorządowcy.
W sumie podczas biesiady zebrano dokładnie 15 092,84 zł. Za te
pieniądze PCK zorganizuje kolonie
letnie dla dzieci z najuboższych
rodzin.
Oprac. b

Foto: Maria Malińska-Kijas

PCK docenia zasłużonych

NOWY ROK - NOWE SZKOLENIA
w ramach projektu Grecka Arate rozwija oświatę.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2012 rusza kolejny cykl szkoleń w ramach projektu
Grecka Arate rozwija oświatę.
Wsparciem zostali objęci nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, nauczyciele
przedszkoli w Gminie Knurów jak również pracownicy administracji oświatowej oraz kadra
zarządzająca oświatą.
Głównym celem projektu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy
pedagogicznej i na rzecz systemu oświaty w mieście, w kontekście zachodzących zmian na
rynku pracy.
W szkoleniach uczestniczy 428 osób, w tym 383 kobiet i 45 mężczyzn.
Dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele szkół poszerzą swoją wiedzę na temat kluczowych kompetencji, niezbędnych w codziennej pracy z uczniami, a także w zakresie znajomości przepisów prawa.
Nauczyciele przedszkoli będą mieli okazję doskonalić zawodowy warsztat, pomocny w
realizowaniu takich tematów jak np. przeciwdziałanie kształtowaniu się w umysłach dzieci
stereotypów, czy też praktyczne wykorzystanie przedstawień teatralnych do pracy z dziećmi.
Zagadnienia dotyczące zamówień publicznych i ochrony danych osobowych poruszane
będą z kolei na szkoleniach dla pracowników administracyjnych knurowskich placówek
oświatowych.
Prawo oświatowe oraz prawo pracy będą wiodącymi tematami podczas szkoleń przeznaczonych dla kadry zarządzającej systemem oświaty. Dyrektorzy szkół i przedszkoli dowiedzą
się również więcej jak pozyskiwać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na działania
statutowe.
Wszyscy uczestnicy w ramach projektu otrzymują bezpłatne podręczniki i materiały biurowe pomocne w ćwiczeniach podczas zajęć oraz w dalszym pogłębianiu nabytej wiedzy.
Na koniec każdego modułu tematycznego, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Człowiek- najlepsza inwestycja.
Beneficjent:
Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Realizator:
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel\fax: 32 235-27-07
www.arate.knurow.edu.pl/

Podczas uroczystości zostali wyróżnieni:
• Jarosław Łubik i Mirosław Minkina - Odznaką Honorową PCK - najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Polski Czerwony Krzyż za wieloletnią współpracę, dar serca i wspieranie działań czerwonokrzyskich;
• Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – tytułem Przyjaciela PCK;
• prezydent Knurowa Adam Rams, wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, starosta Powiatu Gliwickiego Michał Nieszporek, dyrektor ds. pracy
KWK „Knurów – Szczygłowice” Roman Noga, Roland Bobek - dyrektor
ds. produkcji KWK „Knurów – Szczygłowice”, Alfreda i Marian Świrscy,
dr Tomasz Reginek - były wieloletni Prezes Zarządu Rejonowego PCK
w Knurowie, Andrzej Kucharski - dyrektor firmy Stalkowent, Janusz
Różański – wiceprezes spółki Komart – okolicznościowymi medalami
nadanymi przez Prezesa Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK w Katowicach.

Podwieczorek po hiszpańsku

Muzeum w Gliwicach zaprasza na „Hiszpańskie impresje”.
Muzyczny podwieczorek uświetni sopranistka Sabina Olbrich-Szafraniec, która wraz z gitarzystą Tomaszem Spalińskim wykona
stare ludowe pieśni w opracowaniu Federico Garcii Lorci. Koncert
w niedzielę (29.01) w Willi Caro o godz. 16.
Bilety po 16 i 8 zł.
JB
informacja własna

Knurów

Piotr Schmidt Electric nie zagra

Z powodu niewielkiego zainteresowania Centrum Kultury odwołuje
zaplanowany na sobotę koncert w klubie Sztukateria.
/-/
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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rozmaitości
knurów. dZieŃ kultury śląskiej w ZesPole sZkół sPecjalnych w knurowie

nasza babcia to jest oma

W poniedziałek już od rana szkoła pachniała kiszonymi ogórkami, domowym chlebem
i żurem. Zastawione stoły nęciły zapachami wchodzących gości. Dzieci ubrane
w śląskie stroje z niecierpliwością czekały na swoje występy. jeszcze chwila i już...

Dzień „po naszemu” okazał się dla dzieci piękną lekcją historii i świetną zabawą

− I Dzień Kultury Śląskiej uważam za rozpoczęty − ogłosiła Anna
Bismor, zastępca dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie.
Skąd pomysł na takie świętowanie styczniowego poranka?
− Nasza placówka uczestniczy w
projekcie realizowanym przez powiat
gliwicki − „Tożsamość kulturowa i
regionalna − ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i
na Śląsku” – wyjaśnia wicedyrektor
Bismor.
Każda z klas przygotowała lekcję
regionalną. Dzieci połączyły dawny
Śląsk, symbolizowany zdjęciami
przodków oraz współczesny. Młodzież przybliżyła historię Knurowa,
zaśpiewała tradycyjne śląskie piosenki i przypomniała - wykorzystując
konwencję talk-show - z czego składa
się śląski obiad i deser. Uczniowie
samodzielnie upiekli kołocz.
− Bajtle tak ugniatały ciasto, że aż

ręce je bolały i potem nawet o zapięciu
guzika nie mogło być mowy − mówi
pani Agnieszka, opiekunka grupy.
Gimnazjaliści z klas I i III wcielili
się w role najwybitniejszych śląskich
sportowców – piłkarzy, żużlowców i
bokserów. Dawne śląskie wieczory,
bez laptopów i telewizorów, wypełniały opowieści i bajki. Zabrzmiała
legenda o Skarbniku i „Śląska wyliczanka”.
− Nasze dzieci bardzo lubią szkołę, dni wolne są dla nich karą. Dlatego
bardzo chętnie przygotowywały się
do zajęć regionalnych − podkreśla
wicedyrektor Bismor. − Lubią występować i być oklaskiwanymi.
Świat dzieci ze szkoły specjalnej
wymyka się zwyczajności. Tutaj każdy krok do przodu jest wydarzeniem.
Tylko pedagodzy pracujący w placówce wiedzą ile trudu wymaga od
dzieci przeczytanie paru słów, zapamiętanie kroków, skupienie się tylko
na jednej czynności. Dlatego radość z
udanego „Dnia Śląska” jest tym większa. Anna Bismor zapewnia, że to
nie ostatni taki dzień. Szkoła bierze
udział też w innych projektach.
− Teraz czekamy na Walijczyków,
mają pojawić się 27 lutego − zdradza
pani Anna.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

natalia wieczorek z Czerwionki
ur. 12.01.2012 r., 3530 g, 54 cm

maja łysoń z wieprza

ur. 15.01.2012 r., 3005 g, 52 cm

maja solak z knurowa

ur. 18.01.2012 r., 2880 g, 50 cm

10

Lena Kaczmarczyk z Gliwic

ur. 13.01.2012 r., 3030 g, 53 cm

Maja Chomiak z Knurowa

ur. 16.01.2012 r., 3610 g, 54 cm

oskar gogolok z gliwic

ur. 19.01.2012 r., 2780 g, 50 cm

Oliwier Karwat z Knurowa

ur. 13.01.2012 r., 3840 g, 53 cm

allan rajnert z gierałtowic

ur. 16.01.2012 r., 4430 g, 57 cm

liliana steuer z rudy śląskiej

ur. 19.01.2012 r., 3040 g, 52 cm

sebastian steuer z czerwionki
ur. 14.01.2012 r., 2910 g, 54 cm

anna maria janicka z knurowa

ur. 17.01.2012 r., 4140 g, 57 cm

Patryk wroński z knurowa

ur. 19.01.2012 r., 3030 g, 50 cm

szymona hanak z leszczyn

ur. 15.01.2012 r., 3410 g, 52 cm

ksawery marcian ze stanowic

ur. 18.01.2012 r., 4550 g, 57 cm

gabriel anioł z knurowa

ur. 20.01.2012 r., 3070 g, 50 cm
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ROZRYWKA nr 4/2012

LWSM zaprasza na...

Ferie w mieście
W czasie wolnym dzieci
na pewno nie będą się nudzić. LSWM przygotowała
wycieczki w ciekawe miejsca

i zajęcia świetlicowe (warsztaty twórcze oraz zajęcia
sportowe). Dodatkowo fundacja „Promyczek” zaprasza

Wycieczki:
30.01.2012 r.
1.02.2012 r.
3.02.2012 r.
7.02.2012 r.
8.02.2012 r.
10.02.2012 r.

−
−
−
−
−
−

Paniówki (wyjazd na kąpielisko)
Zator (Park św. Mikołaja)
Gliwice (kino Cinema City)
Paniówki (wyjazd na kąpielisko)
Wieliczka (kopalnia soli)
Gliwice ( kino Cinema City i Palmiarnia)

w dniach od 30.01 do 3.02
(w god z . 9-13) na z ajęcia
artystyczne.

- Do wygrania podwójny bilet do kina

jb

Szczegółowe
informacje:
Klub „Gama”

− tel. 32 235 10 15

Klub „Maluch”

− tel. 32 235 17 65

Klub „Lokatorek” − tel. 32 235 19 08

informacja

informacja

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 wki z nr 2/2012

brzmiało: „Grzmot” . Podwójny bilet do kina otrzymuje Krzysztof Tomica.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

4
informacja

26.01.2012 r.
CZWARTEK
Listy do M. − godz. 17.00
27.01.2012 r.
PIĄTEK
Kabaret Paranienormalni
− godz. 18.00, 20.30
28.01.2012 r.
SOBOTA
Kubuś i przyjaciele − godz. 16.00
Kobiety z 6. piętra − godz. 18.00
Dziennik zakrapiany rumem
− godz. 20.00
29.01.2012 r.
NIEDZIELA
Kubuś i przyjaciele − godz. 16.00
Dziennik zakrapiany rumem
− godz. 17.45
Kobiety z 6. piętra − godz. 20.00
30.01.2012 r.
PONIEDZIAŁEK
Kubuś i przyjaciele − godz. 10.00
Kobiety z 6. piętra − godz. 17.00
Dziennik zakrapiany rumem
− godz. 19.00
31.01.2012 r.
WTOREK
Dziennik zakrapiany rumem
− godz. 16.00, 20.00
Kobiety z 6. piętra − godz. 18.15
1.02.2012 r.
ŚRODA
Kobiety z 6. piętra − godz. 17.00
Dziennik zakrapiany rumem
− godz. 19.00

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

Sprzedam M-4 w Knurowie, 167 tys., I
piętro. Atrium, tel. 791 862 794

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

4/12

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

Sprzedam mieszkanie 52 m2, wyremontowane, umeblowane. Tel. 509 833 272

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

Sprzedam mieszkanie 74 m , 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, piwnica, strych, garaż, ogródek. Stary Knurów, cena 190 tys.
Bez pośredników. Tel. 501 804 526

4-5/12

1/12-odw.

1/12-odw.

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

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

1/12-odw.

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m , ul. Armii
Krajowej, po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 272 829
4-8/12

4-5/12

Bank Ci odmówił – my Ci pomożemy. Pożyczki bez BIKu. Tel. 32 230 39 27

Sprzedam mieszkanie M-4, 53 m2, Knurów,
ul. Szarych Szeregów. Tel. 661 096 856

3-5/12

4-6/12

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

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

2-8/12

4-pokojowe na WP I. II piętro. Sprzedam.
Tel. 501 669 328

4-7/12

4-pokojowe na WP II sprzeda AS. Tel. 501
533 977
4/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957
4-6/12

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

1/12-odw.

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

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Witosa, 77
m2. Tel. 602 706 685

1-5/12

Działka w Przyszowicach. 89 tys. AS. Tel.
512 393 052

4/12

G ara ż murowany do w ynajęcia. Tel.
609 578 899 po 16.00
4-8/12

Kawalerka 36 m 2. Sprzeda AS. Tel. 512
393 052

4/12

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
4-5/12

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006

Knurów. Sprzedam 3 pokoje. AS. Tel. 501
533 977

50/11-8/12

4/12

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

Kupię M-4 lub M-5 może być do remontu.
Tel. 501 679 567

1/12-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

2-4/12

Lokal do wynajęcia w Gierałtowicach.
Czynsz 800 zł. AS. Tel. 501 533 977

4/12

Ładna kawalerka w Szczyg ł owic ach.
Sprzeda. AS. Tel. 501 533 977
4/12

DAM PRACĘ

2-5/12

2

Sprzedam mieszkanie M-3, 45 m2 przy ul.
Mieszka I, 2 piętro. Tel. 507 845 581

1-4/12

2-13/12

2

Sprzedam mieszkanie M-5, 57 m2 w Knurowie, ul. K. Wielkiego. Tel. 662 204 895

4-5/12

Sprzedam mieszkanie własnościowe 56 m2,
3 pokoje, IX piętro, Knurów (Szczygłowice).
Tel. 784 186 433
3-4/12

Sprzedam mieszkanie własnościowe 62
m2, WP II. Tel. 600 401 297

Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197
autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826
3-12/12

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

2-5/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Skupujemy samoc ho dy st are, rozbi te, skorodowane, transport gratis. Tel.
667 227 637
1-8/12

Sprzedam Daewoo Matiz 2000 r. przebieg
48 000 km. Tel. 609 201 586

3-4/12

4-7/12

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

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

4/12

4-7/12

Wynajmę lokale na działalność. Knurów.
AS. Tel. 501 533 977

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

4/12

4-7/12

Wynajmę mieszkanie 90 m2. Gierałtowice.
Tel. 500 408 976

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

SPRZEDAM
Odsprzedam bardzo tanio woreczki do
stomii oraz płytki. Tel. 604 598 050

3-4/12

3-7/12

1/12-odw.

2-odw.

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

ZDROWIE

Zatrudnimy monterów okien i drzwi z doświadczeniem. Tel. 32 235 96 35, PROST,
Knurów, Niepodległości 16

Szukam pracy – sprzątanie, kuchnia.
Tel. 500 012 687

Za długi żony nie odpowiadam – materialnie
i finansowo. Jerzy Fatyga

4-5/12

3-4/12

Szukasz pracy, my szukamy takiego jak ty.
Oferujemy możliwość wysokich zarobków.
Tel. 664 732 963

1/12-odw.

Kupię używane książki. Odbiorę osobiście.
Dobrze zapłacę. Tel. 793 756 793

3-6/12

3-4/12

Przyjmę do pracy stróża – emeryt. Tel.
32 236 11 11

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

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

RÓŻNE

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

3-5/12

SZUKAM PRACY

4/12

3-4/12

4/12

1-13/12

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02
1-13/12

Ładny dom z lat 40-tych. 400 tys. AS. Tel.
512 393 052

4/12

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

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

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

49/11-4/12

Mieszkanie z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

4/12

Odstąpię lokal na WP II. Tel. 509 571 248

1/12-odw.

3-4/12

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

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

1-8/12

4/12

P i l n i e s p r z e d a m m i e s z k a n i e . Te l .
880 937 540 Domex

4-5/12

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

4/12

Szybka pożyczka bez BIKu – duża przyznawalność. Tel. 530 154 732

3-5/12

Szybka pożyczka dla odrzuconych przez
bank. Tel. 794 609 285

3-5/12

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

1-25/12
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Sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku w
Szczygłowicach. AS. Tel. 501 533 977
4/12

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os.
1000-lecia. Tel. 888 116 999

2-4/12

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie, Gierałtowicach, 110 tys. Atrium, tel.
791 862 794
4/12

Promocja karnawałowa. Mikrodermabrazja
+ ampułka colagenu i kwasu hialuronowego
+ maska algowa – tylko 59 zł. Studio 69, tel.
505 833 529, www.artstudio69.pl

4/12

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

2-5/12
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Foto: FCK

sport
Uczestnicy egzaminu prowadzonego przez knurowski Fight Club

Lubią biegać

Fight Club

walki, zadawaniu uderzeń,
kopnięć oraz ich kombinacji.
Druga cześć to walki sparingowe, które miały pokazać, jak
adepci radzą sobie podczas walk
w formule Kickboxingu.
Osoby które nie ustrzegły
się drobnych błędów musiały
zaliczyć test sprawności fizycznej. Ostatecznie wszyscy
znaleźli uznanie w oczach
egzaminatora.
Na zielony pas (5 stopień

uczniowski) promowano Annę
Corę. Dawid Kolarczyk, Marcel
Lenich, Daniel Lenich i Daniel
Matras zdali na 7 stopień (żółty
z pomarańczową belką).
Żółty pas (8 stopień uczniowski) otrzymali Dominik Szy mańsk i, Krzysztof
Cziura, Daniel Kwieciński i
Marcin Woźniewski.
Na „9-tkę” (biały pas z żółtą belką) zdali Maciej Krusiński, Mateusz Gałka i Jarosław

Foto: Piotr Skorupa

Gierałtowice czekają
na Marcina Najmana

Marcin Najman - celebryta i sportowiec w jednej
osobie – gościł już w Knurowe, teraz zapowiedział
swój przyjazd do Gierałtowic

25 lutego w Gierałtowicach odbędzie się turniej
„Pierwszy Krok Bokserski”,
którego organizatorem jest
tamtejszy Klub Sportowy
„Garda”.
„Garda” znajduje się na
sportowej mapie naszego regionu od marca 2011 roku i
zrzesza 45 zawodniczek i zawodników, którzy w swym
dorobk u mają d ziew ię ć
turniejow ych zw ycięstw.
Piętnaście razy podopieczni
Adama Spiechy zdobywali
srebrne medale, a cztery
razy brązowe.
- Nasze najwięk sze
osiągnięcie to brązowy me-

dal Pucharu Polski Kadetów
Mateusza Rumina w wadze
półciężkiej – podsumowuje dotychczasowe występy
Adam Firlit z zarządu „Garinformacja
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dy”. – Ten sam zawodnik
został powołany do kadry
Śląska kadetów. Z kolei w
kadrze Śląska juniorek znalazła się Klaudia Tomecka.
„Pier wsz y K rok Bokserski”, który odbędzie się
pod koniec lutego, honorowym patronatem otoczył
wójt gminy Gierałtowice,
Joachim Bargiel, a jednym
z gości ma być znany sportowiec i celebryta - Marcin
Najman.
- Nasz turniej ma być
nie tylko wydarzeniem sportowym, ale i towarzyskim
– mówi Adam Firlit, wiceprezes klubu do spraw marketingu. - Patronat sportowy
nad turniejem objął zawodowy mistrz świata federacji
TWBA w wadze półciężkiej,
Dariusz Sęk.
PiSk

Kraska, a 10 stopień otrzymali
Maciej Kazanowski, Krzysztofa Juszczyński, Adama Szpyrka
i Tomasz Rodziewicz.
PiSk

Kamil Danowski, Kamil
Garbacik i Maciej Storgowsk i to podopieczni Marka
Lewczuka z Klubu Biegacza
„Sokół” Knurów. Rok 2012

rozpoczęli występem w Gliwicach, teraz przygotowują
się do kolejnych startów.
PiSk

Siatkówka

Bez straty seta
Siat kark i Miejsk iego
Gi mna zju m nr 3 bez apelacy jnie w y walczył y t y tuł
mistrzyń Knurowa w swej
kategorii wiekowej.
Turniej zorganizowało
Miejskie Gimnazjum nr 4,
które w klasyfikacji końcowej musiało uznać wyższość
nie tylko „Trójki”, ale również MG-2 oraz MG-1.
Zw yciężczy nie turnieju, któr y odbył się w ha li
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji wystąpiły w następującym składzie: Karolina Kiszka, Dagmara Pura,
Ewelina Lewandowska, Karina Dyndał, Natalia Stępień,
Pau lina Stępień, Pat r ycja
Jagła, Natalia Kroczyk, Marzena Adamska, Kinga Brot,

Katarzyna Kopeć i Klaudia
Pieniak.
Wygrana w mistrzostwach
Knurowa premiuje uczennice

MG-3 awansem do rozgrywek
na szczeblu powiatowym.
PiSk

Foto: MOSiR

W knurowskim Fight Clubie przeprowadzono egzamin na stopnie uczniowskie
według wymagań Polskiego
Związku Kick-Boxingu.
- Przystąpiło do niego 16
osób pragnących sprawdzić
swoje umiejętności techniczne
– relacjonuje trener Grzegorz
Sobierajski. - Pierwsza część
egzaminu składała się z prezentacji umiejętności technicznych,
czyli poruszaniu się w pozycji

Foto: KB Sokół

Do egzaminu podeszło
kilkunastu sportowców

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 17 stycznia:
1. Stefan Wroblowski
2. Piotr Arent
3. Henryk Hoinca
4. Tadeusz Wodziczko
5. Jerzy Hadrawa
6. Bernard Musiolik
7. Czesław Antończyk
8. Jerzy Makselon
9. Joachim Makselon
10. Mieczysław Polok
11. Jan Kowalski

- 2.542 pkt
- 2.313 pkt
- 2.038 pkt
- 1.896 pkt
- 1.848 pkt
- 1.730 pkt
- 1.687 pkt
- 1.684 pkt
- 1.684 pkt
- 1.681 pkt
- 1.647 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Stefan Wroblowski
- 26.527 pkt
2. Zdzisław Mral
- 26.265 pkt
3. Jerzy Pluta
- 25.372 pkt
4. Ginter Fabian
- 25.200 pkt
5. Jerzy Makselon
- 24.641 pkt
6. Michał Foit
- 24.538 pkt
7. Ryszard Nosiadek
- 24.293 pkt
8. Jacek Zacher
- 23.957 pkt
9. Tadeusz Wodziczko
- 23.740 pkt
10. Mieczysław Polok
- 23.593 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 31 stycznia o godzinie 16.00
w klubie LWSM „Gama”.                

Teraz
Mistrzostwa
Śląska

W Sosnowcu odbył się III
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów. W zawodach
tradycyjnie wystartowali zawodnicy z Orła Stanica. Najlepiej spisał się Wojtek Zapart, który zajął 6. miejsce.
Bartek Dola został sklasyfikowany na miejscach 13-16,
Julia Mrzyk na pozycjach 2124, a Justyna Żyła ukończyła
turniej na miejscach 25-32.
Justyna Żyła i Bartek Dola
zakwalifikowali się do Mistrzostw Śląska Kadetów, w
których wystąpią po 32 najlepsze zawodniczki i zawodnicy z roczników 1997 i 1998.
Julia Mrzyk i Wojtek Zapart są
jeszcze młodzikami i zagrają w
Mistrzostwach Śląska w swojej
kategorii wiekowej.
oprac. PiSk
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sport

Gdy rudowłosy pomocnik
zdobywał z Górnikiem Zabrze
trzy razy pod rząd mistrzostwo Polski, nie było jeszcze
Ligi Mistrzów. Wtedy rywalizowano w Pucharze Europy
Mistrzów Krajowych. Jednym
z „głośniejszych” rywali Górnika był w tych rozgrywkach
Bayern Monachium. Pierwszy
mecz – 18 września 1985 roku
zabrzanie grali u siebie, ale
nie przy Roosevelta, a na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
I przegrali 1:2. – Ten mecz był
do wygrania i tak by się stało,
gdybyśmy zagrali z Bayernem
na naszym stadionie – mówi
Waldemar Matysik. – W Chorzowie czuliśmy się dziwnie,
bo trybuny były tam oddalone
od murawy boiska i mimo,
że kibice wypełnili widownię
to doping nie był taki, jak na
naszym stadionie.
Nim pan Waldemar sięgnął po tytuły mistrza Polski,
piłkę kopał w Orle Stanica i
gliwickim Carbo. – W Stanicy
byłem trampkarzem, a w Gliwicach juniorem – wspomina.
– To było niesamowite, ale jedną nogą w pewnym momencie
byłem już zawodnikiem Piasta
Gliwice. Byłem nawet w tej
sprawie u prezydenta Gliwic,
który zapytał mnie, gdzie chcę
grać. W odpowiedzi spodziewał się chyba usłyszeć – Piast,
ale ja od zawsze chciałem iść
do Górnika. I udało się. Trenerami byli wtedy w Zabrzu
Żmuda i Podedworny, a w
szatni m.in. tacy zawodnicy
jak Gorgoń. Mówiłem do niego:
proszę pana.
Na treningi dojeżdżałem
dwoma autobusami i w klubie
przeważnie byłem godzinę
przed zajęciami. Jak zauważył
mnie gospodarz, to zabierał
i kazał układać koszulki w
magazynie. Nie narzekałem, a
gospodarz kiedyś powiedział:
Waldek z ciebie coś będzie.
Jak się później okazało,
gospodarz miał „nosa”, bo
Waldemar Matysik uwielbiał
na boisku tak zwaną czarną
robotę. Nie przez wszystkich
zauważaną, ale szalenie ważną, dającą zespołowi wiele
dobrego. Nasz bohater miał
nie tylko umiejętności, ale i
olbrzymią wolę walki i ambi-

1

Foto: Piotr Skorupa

W 1982 roku, gdy piłkarska reprezentacja Polski wywalczyła
trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii był
jednym z najsolidniejszych filarów drużyny prowadzonej przez
Antoniego Piechniczka. 27 września 2011 roku świętował
pięćdziesiąte urodziny. Bywa, że latem przyjeżdża na krótki
urlop do Pilchowic. Zagląda wtedy na stadion Górnika Zabrze

Po latach Waldemar Matysik z dumą prezentuje
koszulkę swojego klubu - Górnika Zabrze

cję. Jak wychodził na boisko
to dawał z siebie sto procent
możliwości. Uprzykrzał życie rywalowi na całej długości i szerokości boiska. – Takie
miałem zadanie – wspomina.
– Ode mnie nie oczekiwano,
bym strzelał bramki, ale pamiętam taki mecz z Widzewem. To była runda jesienna
sezonu 1981/1982, wygraliśmy 4:0, a ja strzeliłem dwie
bramki. W Widzewie bronił
Józef Młynarczyk, a w polu
grał Zbigniew Boniek. Taki
mecz to w moim wykonaniu
wyjątek, bo tak jak mówiłem
strzelanie goli to nie było
moje z a d anie . Ja miałem
wyłączyć z gry najlepszych
w zespole przeciwnika. I był
taki mecz, po którym dostałem w „Sporcie” najwyższą
notę „10”. Graliśmy z Legią,
a ja miałem powstrzymać
Dariusza Dziekanowskiego.
Wywiązałem się z tego wzorowo, a później na zgrupowaniu
kadry Darek mówił mi: Waldek, to coś ty wtedy ze mną
zrobił, to wcześniej nikomu
się nie udało.
By tak grać to trzeba było
być doskonale przygotowanym fizycznie. Pamiętam nasze zgrupowania w Wiśle czy
Szczyrku. Trenerzy dawali
nam tam straszny wycisk, a
jak przyjeżdżałem do domu to
zawsze kilka kilogramów chud-

szy, aż żona mnie nie poznawała – dodaje z uśmiechem
i od razu wtrąca, że znany
niemiecki trener Felix Magath
do dzisiaj jest dla piłkarzy „katem”, ale oni później w czasie
rozgrywek walczą do ostatniej
minuty i niejednokrotnie w
końcówce wygrywają mecz.
Matysik grał przeciwko
wielu znanym piłkarzom, ale
mówi, że ci lepsi technicznie
nie miel i serca do wa l k i.
– Wyjątkiem był Eric Cantona, z którym grałem w Auxerre – zaznacza wychowanek Orła Stanica. – On miał
wszystko, co piłkarz powinien
mieć. Lewa noga, prawa noga,
głowa. No i serce do walki.
Zdarzało się, że przesadzał z
faulami. Jego marzeniem była
gra w Anglii i jak się później
okazało, dopiął swego.
Na sz rozmówc a mów i
w prost, że kochał i wciąż
kocha sport, a piłkę nożną
w szczególności. Tak się złożyło, że piłka pokochała też
jego i dzięki temu zapisał
dość ciekawą kartę w historii futbolu. – Gra w piłkę to
było fantastyczne przeżycie
– mówi. – Przez wiele lat robiłem, to co najbardziej lubiłem.
A przy tym mogłem zwiedzić
wiele ciekawych miejsc. To
przecież dzięki piłce byłem
m.in. w Ameryce Południowej
i w Azji.

Sport nie tylko dawał mi
okazję do rywalizacji, ale i
ukształtował mój charakter.
Waldemar Matysik jest
przyjacielsko nastawiony do
ludzi. I wychodzi z założenia,
że jeżeli ty kogoś lubisz, to
ciebie lubią podwójnie.
Były pomocnik był na
ubiegłorocznym meczu
ligowym Górnika z Widzewem Łódź. Jak ocenia
obecny zespół „białoniebiesko-czerwonych”?
– Według mnie brakuje tej
drużynie lidera – mówi.
– Wiem, że latem odeszło
z klubu kilku kluczowych
zawodników, takich jak Jeż,
Sikorski czy Bonin i jest to
zauważalne na boisku.
W czasie urlopu Waldemara Matysika był taki
wieczór, że na srebrnym
ekranie mógł oglądać albo
mecz Polska – Gruzja,
albo Niemcy – Brazylia.
Jaki w ybrał? – Oglądałem
biało-czerwonych, a syn informował mnie, jak grają Niemcy
– odpowiada z uśmiechem.
– I muszę powiedzieć, że przed
finałami Euro jestem optymistą. Na co dzień obserwuję w
Bundeslidze m.in. trzech naszych zawodników w Borussi
Dortmund i są rewelacyjni.
Mistrzostwa Europy czy
świata nazywam piłkarskim
uniwersytetem i uważam, że

jak ktoś dostanie szansę, to da
z siebie wszystko, by wypaść jak
najlepiej.
Waldemar Matysik wywalczył „indeks” na wspomniany
przez siebie uniwersytet po
pamiętnym meczu w Lipsku,
gdzie nasza reprezentacja pokonała NRD 3:2 i awansowała
na Mundial do Hiszpanii. – To
był mecz, po którym poczułem
się stuprocentowym reprezentantem Polski – wspomina
październik 1981 roku. – Rok
później graliśmy ze Związkiem
Radzieckim i nie wykorzystałem sytuacji sam na sam
z Dasajevem. Mecz skończył
się remisem 0:0, a Zbyszek
Boniek śmiał się mówiąc, że
gdybym pokonał radzieckiego
bramkarza to zespół zniósłby
mnie z boiska na rękach, ale
do kraju to chyba nie mógłbym
wrócić. U nas był przecież stan
wojenny...
Tamte czasy to już historia. Dzisiaj szansę gry z
polskim godłem na piersiach
mają też ci, którzy nie znają
naszego hymnu. - Gdy jeszcze
grałem zawodowo w piłkę,
otrzymałem niemieckie obywatelstwo, by nie blokować
miejsca w drużynie innym
obcokrajowcom – przypomina nasz rozmówca.
– Czytałem wtedy w
polskiej prasie, że
jestem... zdrajcą.
Bardzo to przeżywałem. Teraz
są inne cz a s y.
W wielu reprezentacjach grają
naturalizowani
kadrowicze. To
nie powinno być
problemem.
Najważniejsze,

by grali najlepsi, bo jak będziemy zwyciężać, to tak samo będziemy uwielbiać Lewandowskiego i Błaszczykowskiego, jak
Polanskiego czy Obraniaka.
Co obecnie porabia była
gwiazda reprezentacji Polski?
– Jestem fizjoterapeutą w Bonn
– odpowiada 50-latek. – W wieku 37 lat poszedłem do szkoły
i po trzech latach uzyskałem
nowy zawód.
Czy Waldemar Matysik
planuje powrót na Śląsk? – Powiem szczerze, gdy wyjeżdżałem do pierwszego zagranicznego klubu, to pomyślałem, że
zarobię tam trochę pieniędzy i
wrócę. Później był jednak kolejny klub zagraniczny. Z Francji
przenieśliśmy się do Niemiec.
Tam wykształciły się dzieci i
jakoś ten czas zleciał. Prawda
jest taka, że sercem jestem tam,
gdzie się urodziłem, a więc na
Śląsku, ale wciąż mieszkamy z
rodziną w Niemczech. Poważnie myślę o powrocie, ale na razie przyjeżdżamy do Pilchowic
raz w roku na urlop. Tam mamy
swój domek, który kupiliśmy
za premię, którą dostałem za
zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach świata.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

czytałem,
że jestem zdrajcą
Waldemar matysik:

Waldemar Matysik (rocznik 1961) był wicemistrzem Europy
18-latków, a z zespołem seniorów zajął trzecie miejsce na
mistrzostwach świata w 1982 roku.
Trzy razy – broniąc barw Górnika Zabrze – wywalczył mistrzostwo
Polski. Wcześniej grał w Orle Stanica i Carbo Gliwice. Z Górnika Zabrze przeniósł się do francuskiego klubu AJ Auxerre,
a następnie wyjechał do Niemiec, gdzie mieszka do dzisiaj.
Za zachodnią granicą bronił barw takich klubów, jak: Hamburger SV, Wuppertaler SV, VfB 1914 Wissen, SC Rot-Weiss
Essen i FC Germania 1916 Dattenfeld.
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stiżowe wyróżnienie wraz z
Katarzyną Bujakiewicz, Darią
Widawską, Agnieszką Dygant
i Justyną Kowalczyk.
Głos na wybraną osobę
można oddać do 5 lutego na
stronie internetowej: http://
gwiazdydobroczynnosci.newsweek.pl
PiSk

piłka nożna

junior obronił
rzut karny
Wydarzeniem sobotniego
meczu sparingowego pomiędzy Concordią Knurów a KS
Żory była obrona rzutu karnego przez juniora Mateusza
Widerę. Tego samego, który
w 2005 roku (jako 11-latek) w
meczu pokazowym zastąpił w
bramce triumfatora Ligi Mistrzów - Jerzego Dudka.
Dzięki interwencji „Widusia” k nurow ia nie mieli
w drugiej połowie do odrobienia tylko jedną bramkę.
Jak się później okazało, nie
tylko odrobili straty, ale i
strzelili zwycięskiego gola.
Najpier w gości gol k ipera
pokonał Wojciech Kempa,
a następnie w y ni k meczu
ustalił Grzegorz Krusiński,

I LIGA - WYNIKI 14. KOLEJKI (23.1.2012 R.):
Mistral - IPA Knurów 6:2 (2:1)
1:0 A. Manista 6’, 1:1 K. Kwietniewski 7’, 2:1 A. Manista 10’, 3:1
P. Molata 22’, 4:1 M. Steiman 25’, 4:2 M. Klaczka 37’, 5:2 M.
Steiman 39’, 6:2 W. Kandzior 40’.
żółte kartki: P. Molata, W. Kandzior (Mistral).
Concordia Oldboje - LineTrans 12:4 (4:1)
1:0 B. Pietras 7’, 2:0 B. Wojciechowski 8’, 2:1 M. Kurcbart 11’,
3:1 P. Jaroszewski 16’, 4:1 D. Wiercioch 18’, 5:1 P. Jaroszewski
26’, 5:2 M. Kurcbart 29’, 5:3 Ł. Sobczyński 30’, 6:3 D. Wiercioch
31’, 7:3 K. Smętek 32’, 7:4 T. Pierchała 34’, 8:4 D. Wiercioch
36’, 9:4 B. Wojciechowski 37’, 10:4 P. Jaroszewski 38’, 11:4 P.
Wiszniowski 40’, 12:4 K. Smętek 40’.
TKKF Stary Knurów – Vibovit 1:5 (0:1)
0:1 M. Bagiński 9’, 0:2 K. Kijak 27’, 1:2 J. Jasiński 28’, 1:3 M.
Bagiński 31’, 1:4 M. Bagiński 40’, 1:5 M. Bagiński 40’.
FC Apinex Czerwionka – Soccer Sport Pub 3:11 (2:4)
0:1 W. Rozumek 3’, 0:2 D. Tałajkowski 6’, 0:3 W. Kempa 10’,
0:4 M. Rozumek 11’, 1:4 L. Bartyzel 18’, 2:4 S. Kupczyk 20’, 2:5
Ł. Spórna 25’, 2:6 M. Rozumek 28’, 2:7 D. Wieliczko 30’, 2:8 Ł.
Spórna 31’, 2:9 W. Rozumek 34’, 2:10 M. Rozumek 36’, 2:11 W.
Kempa 39’, 3:11 S. Kupczyk 40’.
żółte kartki: S. Kupczyk (FC Apinex Czerwionka), D. Tałajkowski
(Soccer Sport Pub).
Team Stalmet – TKKF Intermarche (2:1)
1:0 A. Niewiedział 7’, 2:0 A. Niewiedział 19’, 2:1 Ł. Winiarczyk 20’,
3:1 A. Krysiak 37’, 4:1 A. Niewiedział 40’, 4:2 A. Nakonieczny 40’.
żółte kartki: A. Nakonieczny, Ł. Stawiarski (TKKF Intermarche).
TKKF Apteka Św. Barbary – Tomsat 4:6 (2:2)
1:0 D. Kramorz 6’, 1:1 M. Stopa 9’, 1. Vibovit
40
1:2 M. Małyska 13’, 2:2 M. Duraj 2. Soccer Sport Pub
38
29
19’, 2:3 M. Stopa 25’, 3:3 K. Ma- 3. Tomsat
28
jewski 29’, 3:4 S. Dolaciński 31’, 4. TKKF Intermarche
25
3:5 S. Dolaciński 34’, 3:6 S. Dola- 5. Team Stalmet
6. FC Apinex Czerwionka 22
ciński 39’, 4:6 J. Gendarz 40’.
7. Concordia Oldboje
22
żółte kartki: M. Szymański, D. 8. Apteka Św. Barbary
13
Kramorz, Ł. Kruszkiewicz, M. 9. Mistral
10
Duraj (TKF Apteka Św. Bar- 10. IPA Knurów
9
bar y), P. Botor, R . Metelski 11. TKKF Stary Knurów 7
12. LineTrans
3
(Tomsat).

jerzy dudek
i cztery kobiety
„Gwiazdy Dobroczynności” – to plebiscyt organizowany przez Newsweek Polska.
W bieżącej edycji, w kategorii
„Zaangażowanie w program
społeczny” nominowane są
cztery znane kobiety i Jerzy
Dudek. Wychowanek Concordii Knurów walczy o pre-

miejska liga
piłki nożnej
haloWej

któr y jest w ychowank iem
knurowskiego klubu, a kilka
ostatnich lat spędził w Piaście Gliwice.
C oncord ia rozpocz ę ła
mecz w następującym składzie: Widera (junior), Mizera
(Piast Gliwice), Paśnicki, Gałach, Skalik (Wilki Wilcza),
Tkocz, Krusińki (Piast Gliwice), Kraska (Piast Gliwice),
Przesd zing, Gołębiowsk i,
Kasprzyk. Po przerwie grali
też: Krasoń, Niewiedział, Jaroszewski, Wieliczko, Salwa,
Wiercioch, Piwowa rcz yk,
Kempa.
W sobotę Concordia zmierzy się z Tarnowiczanką (boisko przy MSP-9, godz. 11.00).

II LIGA - WYNIKI 16. KOLEJKI (18.1.2012 R.):
PTK DB Schenker – Felgus Meksyk 4:6 (1:1)
0:1 R. Struff 12’, 1:1 T. Nowosielski 15’, 1:2 R. Struff 23’, 2:2
R. Nowosielski 24’, 2:3 G. Witek 26’, 3:3 M. Wasita 29’, 3:4 K.
Płachta 31’, 3:5 J. Baran 34’, 3:6 S. Morozan 36’, 4:6 R. Nowosielski 40’k.
Contra – Nacynianka 7:8 (3:3)
0:1 J. Grzywa 11’, 1:1 A. Skupień 13’, 2:1 K. Gałęziowski 14’,
2:2 M. Janowicz 16’, 3:2 M. Koper 17’, 3:3 Ł. Swoboda 18’, 3:4
J. Grzywa 23’, 4:4 R. Starobrat 27’, 5:4 M. Koper 30’, 5:5 J.
Grzywa 31’, 5:6 J. Grzywa 33’, 1. PTK DB Schenker
21
6:6 K. Gałęziowski 34’, 7:6 R. 2. Orchidea
19
19
Starobrat 36’, 7:7 J. Grzywa 38’, 3. Soft Processing
4. FelgusMeksyk
16
7:8 M. Witkowski 39’.
5. Nacynianka
16
Orchidea - Milenium 1:2 (0:0)
16
0:1 M. Gajda 23’, 0:2 M. Wardziń- 6. Milenium
7. Contra
13
ski 30’, 1:2 J. Pacek 32’.
8. Concordia 94/95
13
żółte kartki: P. Brzeziński (Orchi- 9. Sanit
13
dea), Denis Rogon (Milenium).
10. Black&Decker
7
Pierwszoligowcy wrócą na parkiet za dwa tygodnie, natomiast
w najbliższy poniedziałek (30 stycznia) odbędzie się 18. kolejka
2. ligi. Zagrają: PTK DB Schenker – Concordia 94/95 (18.00),
Soft Processing – Black&Decker (18.45), Nacynianka – Felgus
Meksyk (19.30), Sanit – Milenium (20.15) oraz Orchidea – Contra
(21.00).

PiSk

Mateusz Widera
(rocznik 1994)
stawia pierwsze
kroki w seniorskiej
piłce

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Piotr Skorupa

sport

międzynarodoWy turniej
- Futsal cup zima 2012

karne
do poprawki
Team Stalmet to jedyny
knurowski zespół, który dotarł do ćwierćfinału turnieju,
w którym udział wzięło siedem ekip reprezentujących
nasze miasto. W walce o półfinał knurowianie prowadzili
z późniejszymi triumfatorami
Futsal Cup Zima 2012, jednak ostatecznie mecz z DFK
Schlesien Rokitnica 1 zakończył się remisem i o awansie
decydowały rzuty karne. Ten
element piłkarskiego abecadła
lepiej opanowali zabrzanie,
wygrywając 5:4.
Rzuty karne były też domeną DFK Schlesien Rokitnica 1 w finałowej potyczce z
Lipino Żylina (Słowacja).

- Ogółem w turnieju wzięło udział 16 drużyn – mówi
Marcin Polywka, organizator
rozgr y wek. – Uważam, że
turniej stał na wysokim poziomie, a szczególne podziękowania kieruję do pracowników
MOSiR-u oraz kierownictwa
TKKF Ognisko Szczygłowice.
Bez pomocy z ich strony ciężko
byłoby zorganizować tak udane zawody sportowe.
Dodajmy, że Knurów reprezentowały następujące zespoły: FC Playboys, TKKF
KOSA, TK K F Apteka Św.
Barbary, Team Stalmet, Concordia 94/95, TKKF Bartek i
TKKF Intermarche.
PiSk

informacja

tenis
stołoWy

Foto: Piotr Skorupa

zwycięstwo naprzodu

W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej w lidze okręgowej Orzeł Stanica przegrał u siebie z głównym kandydatem
do awansu Tajfunem II Ligota Łabędzka 2:8. Po jednym punkcie dla staniczan zdobyli Dominik Szmaj i Wojtek Zapart.
W innych meczach z udziałem zespołów z naszego terenu
Młodość Rudno przegrała z Naprzodem Żernica 4:6, a Wilki
Wilcza uległy Spartakusowi Gliwice 3:7.
PiSk
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Kino Scena Kultura poleca

Szybcy i śmieszni,
czyli Paranienormalni
w Knurowie
Bokser z zanikami pamięci, kulturalny
rabuś, sportowy psycholog i – oczywiście!
– Mariolka bawić będą publiczność w Kinie
Scenie Kulturze w swoim najnowszym
programie pt. „Szybcy i śmieszni”
Mordercze treningi w Górach
Skalistych i na pustyni Gobi przynoszą efekty. Paranienormalni zapewniają: będzie jeszcze więcej energii
i wigoru.
„Samobójca”, „Koń”, „Mariolka”
(cz. 5) i inne skecze – nówki funkiel
nieśmigane. Jakimi prawami rządzi się

telewizja, jak jeden krótki list polecony
może zmienić życie całkiem normalnej
rodziny i co wspólnego z trzodą chlewną może mieć psycholog sportowy
– tego, i nie tylko tego, dowiecie się,
wybierając „Szybkich i śmiesznych” w
Kinie Scenie Kulturze.
Polecamy.

Rezerwacja i sprzedaż biletów w kasie kina (w godz. 15.00-20.00) Rezerwacja telefoniczna: 32 332-63-81      

Za 100 dni matura

informacja własna

Studniówkowa noc

Tradycyjny polonez w wykonaniu
maturzystów rozpoczął studniówkę
w ZSZ nr 2 i ZS im. I. J. Paderewskiego

Studniówka to jedna z ostatnich
chwil oddechu przed przygotowaniami do matury. W tym roku uczniowie
klas maturalnych bawili się 14 stycznia w restauracji Pod Kasztanami w
Zabrzu (Liceum Ogólnokształcące) i
w Białym Domu w Rybniku (Technikum nr 1).
- Tradycyjnego poloneza razem
z uczniami zatańczył także zaproszony przez nas prezydent Knurowa
Adam Rams – mówi dyrektor Dorota
Gumienny.
Szampańska zabawa trwała do
białego rana. – Maturzyści jak zwykle
bawili się wspaniale, a dodatkowo
zaprezentowali zorganizowane przez
siebie pokazy tańca towarzyskiego
oraz występy wokalne – dodaje dyrektor Gumienny.
20 stycznia w restauracji Protos
w Knurowie odbyła się studniówka
dwóch klas czwartych z Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Imprezę organizowało w sumie
32 uczniów z dwóch klas IV: TG
(technikum górnicze)– wychowawca Katarzyna Szwarczyńska oraz
TEM (technikum mechaniczne i

elektryczne) – wychowawca Małgorzata Foik. - Mała ilość uczestników
studniówki spowodowała dosyć wysokie koszty organizacji balu, dlatego
postanowiliśmy poszukać wsparcia
finansowego - mówi Sebastian Kajzer, przewodniczący klasy IV TG.
- Z pomocą naszej wychowawczyni,
pani Katarzyny Szwarczyńskiej, udało
nam się pozyskać sponsorów, którym
chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za pomoc w organizacji balu.
– Jako, że nasi uczniowie z racji
wyuczonego zawodu związani są z
górnictwem, postanowiliśmy na balu

Foto: Piotr Barchański

Foto: Archiwum ZSZ nr 2

171 maturzystów z sześciu klas z Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego oraz 32 uczniów z dwóch klas Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 bawiło się na studniówkach w Zabrzu,
Rybniku oraz Knurowie

nawiązać do śląskich tradycji – mówi
Katarzyna Szwarczyńska. – Szanownych gości powitali uczniowie w
mundurach górniczych, nie zabrakło
śląskich tańców, m.in. Trojaka. Oczywiście na otwarcie uczniowie zatańczyli tradycyjnego poloneza.
Uczniów obydwu szkół czeka
teraz ciężka praca i dużo nauki przed
zbliżającą się maturą. – Studniówka
to taki ostatni moment na odrobinę
luzu, ale teraz nastroje są jednak jak
najbardziej pozytywne – mówi dyrektor Gumienny.
DC

reklama

