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Knurów

nauczyciele
wracają do
szkolnych ławek

Jak walczyć z agresją na szkolnych
korytarzach? Czy nauczyciel jest
skazany na wypalenie zawodowe?
Gdzie szukać dofinansowania do
szkolnych projektów? − na te
i inne pytania szukano odpowiedzi
w projekcie „Grecka Arate rozwija
oświatę”

Knurów

Bójka
małżonków

Dopiero interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji
położyła kres małżeńskiej awanturze
w jednym z mieszkań przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Do rodzinnej
bitwy doszło tuż po rozpoczęciu
Nowego Roku.
Półtorej godziny później mundurowi uspokajali sytuację w mieszkaniu przy ul. Lotników. Tym razem
zaogniło się pomiędzy ojcem i jego
dwoma synami.
To nie koniec noworocznych rodzinnych scysji. Jeszcze tego samego
dnia, ale około godz. 23, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji interweniowali w mieszkaniu przy ul. Staszica. Sprawca awantury, agresywny
pan domu, był w stanie po spożyciu
alkoholu. Mundurowi przewieźli go
do gliwickiej komendy policji, gdzie
pozostał do wytrzeźwienia.
/bw/

Knurów

Foto: Archiwum MSP-6

Alek sandra Hajduk z Miejskie
j Szko ły Podstawowej nr 6
kolejny raz
odniosła sukces w graf ice kom
puterowej. W Ogólnopolskim
Konkursie
„EKO -sygnalizator ” zdobyła
III miejsce. Laur eatów wyło
niło jury, któremu przewodnicz ył dr Andr
zej Moc zydł owski z wroc ławs
kiej Akademii
Sztuk Pięknych.
- Podc zas wykonywania prac
Ola bierze pod uwagę wskazówk
i nauc zyciela. Jest bardzo kreatywna.
Do konkursu zgłosiła 3 prace
znac znie różniące się od siebie - mówi nauc
zycielka Katarzyna Sołt ysikAndr ysiak,
która odkr yła talent uczennic
y.

pasażerowie
pod
wpływem
Foto: Arch. MZYOś

Pod zdecydowanie niedobrym
wpływem alkoholu byli dwaj pasażerowie, którzy w sobotnią noc wsiedli
do autobusu linii 47. Panowie zachowywali się w sposób, który przeszkadzał innym uczestnikom jazdy.
Uspokoiła ich dopiero interwencja
strażników miejskich. Na polecenie
mundurowych opuścili autobus.
/bw/

Z wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach korzyści będą
mieć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie

Myli się ten, kto uważa, że edukacja
pedagogów kończy się wraz z opuszczeniem murów wyższych uczelni.
− Nauczyciel musi uczyć się całe
życie − podkreśla Barbara Iwanicka,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Knurowie.
Przez dwa lata trwania unijnego
projektu, którego patronką stała się
grecka filozofka Arate, przeszkolono
ponad 440 osób związanych z knurowską oświatą. Wśród nauczycieli
przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów znaleźli się także dyrektorzy i pracownicy administracyjni.
Choć szkolenia odbywały się w godzinach popołudniowych pedagodzy
chętnie brali w nich udział.
− Frekwencja była stuprocentowa − zaznacza Barbara Iwanicka. −
Każdy z pedagogów ma świadomość,
że jego obowiązkiem jest ciągłe rozwijanie swoich kompetencji dla dobra
uczniów.
Podobnego zdania jest Agata
Pawłowska-Giermak, nauczyciel z
MSP-2, uczestniczka szkolenia: −
Każda forma szkolenia daje możliwość rozwoju zarówno osobistego jak
i zawodowego. I z pewnością wpływa
na podniesienie jakości pracy placówek oświatowych.
W dynamicznie zmieniającym
się świecie, każde nowe pokolenie
uczniów to inne problemy. Dawniej
nauczyciel nie musiał walczyć o swój
autorytet, był on niejako przypisany
do pracy, którą wykonywał. Obecni
2

uczniowie są bardziej wymagający.
Jak tłumaczy Agata PawłowskaGiermak, szkolenia realizowane były
głownie w formie warsztatów, prace
odbywały się w grupach bądź też
indywidualnie. Taka forma to także
doskonały przyczynek do integracji
środowiska nauczycielskiego.
− Poznawaliśmy m.in. tajniki
emisji głosu, inne metody pracy z
dziećmi dysfunkcyjnymi, uczyliśmy
się jak zapobiegać stereotypom −
mówi Barbara Iwanicka. − Dzięki
szkoleniom nauczyciele mają lepszą
znajomość prawa oświatowego, nowe
pomysły na pracę z uczniami i bardziej efektywne współdziałanie.
Każda wiedza wymaga odświeżenia.
− Dla ugruntowania wiedzy nabytej podczas zajęć uczestnicy projektu otrzymali darmowe podręczniki,
które pozwalają im dalsze pogłębianie
poruszanych zagadnień − tłumaczy
Wojciech Świerkosz, dyrektor z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, koordynator projektu.
Co „Arate” dała knurowskiej
oświacie?
− To ważny projekt, bo udało nam
się spopularyzować model nauczyciela uczącego się przez całe życie − podkreśla Wojciech Świerkosz. − Wiedza
zdobyta na szkoleniach z pewnością
przełoży się na wzrost jakości usług
edukacyjnych realizowanych w gminie Knurów.
jb

Knurów

jaś

wędrowniczek

Około 150 milionów butelek jest
sprzedawane każdego roku, a co 4
sekundy otwierana jest nowa butelka Johnnie Walker Red Label. Tyle
statystyki, pora na fakty: w ubiegły
czwartek ktoś wyniósł ze sklepu przy
ul. Ułanów 8 litrowych butelek tego
alkoholu o wartości 500 zł. Sprawcę
kradzieży i towar poszukuje policja.

/g/
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Knurów

Wieczorem 1 stycznia patrol
Straż y Miejsk iej inter weniowa ł
na przystanku przy ul. Dworcowej, w s ą sied z t w ie i n k ubatora
przedsiębiorczości. Powodem był
odizolowany, zwisający przewód
elektryczny. Mundurowi wezwali
fachowców od elektryki. Wkrótce
później przewód został odpowiednio zabezpieczony.

Dramat
w czterech Knurów
ścianach Dozór dla
33-letni mężczyzna znęcał się nad
30-letnią żoną i dwójką dzieci. Zmowa milczenia została przerwana 6
stycznia. Wtedy też wyszło na jaw, że
koszmar rodziny trwał od 2010 roku.
8 stycznia prokurator zastosował
wobec tyrana dozór policyjny i wydał
mu nakaz opuszczenia mieszkania.
Mężczyznę czeka proces karny.
/g/

nie zapomnij

przystanek
pod prądem

/bw/

złodzieja

Prokuratura Rejonowa GliwiceZachód zastosowała dozór policyjny
wobec 36-latka, który 5 stycznia
skradł w Knurowie audi 80. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
Sprawę prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
/g/

11I – D z i e ń W
egetarian
13 I – Dzień Wzajemn
ej Adoracji
14 I − Prawosławn
y Nowy Rok
15 I − Dzień Wikipe
dii
16 I – Dzień Pikant
nyc h Potraw

Knurów

mikołaj
przyniósł
30 tysięcy

Lepszego prezentu na Mikołaja
Antosia Wieczorek nie mogła sobie
wymarzyć. Zainicjowana m.in. na
portalach społecznościowych akcja
„Przybij piątkę dla Antosi” przyniosła dokładnie 30 tys. 283, 23 zł. 5 i 6
grudnia 2012 na konto knurowianki
wpłynęło 1403 wpłat. To podsumowanie pierwszego etapu akcji. Na
chwilę przed zamknięciem numeru
licznik na stronie Antosi wskazywał
sumę 153 tys. 628 zł tj. 15,4 procent
celu. Kolejne szanse pomocy przed
nami!

jb
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Knurów

Skrzyżowanie pod nadzorem
ację poprawić ma nowy system. Jego
zarządzaniem zajmuje się knurowska
Straż Miejska.
- Zadaniem urządzenia monitorującego będzie rejestrowanie przejeżdżających przez skrzyżowanie pojaz-

Foto: Paweł Gradek

Skrzyżowanie jest dość niebezpieczne. Świadczą o tym liczne kolizje. Ostatnia z nich zdarzyła się
pod koniec listopada. Powodem było
wymuszenie pierwszeństwa przez
jednego z uczestników ruchu. Sytu-

dów i ewentualne ignorowanie przez
kierowców czerwonego światła. Na
razie system jest testowany – wyjaśnia
komendant SM Andrzej Daroń.
Kamery ustawione są w dwóch
miejscach. Monitorują pojazdy jadące ulicą 1 Maja od strony Gliwic i
samochody poruszające się od strony
ulicy Kosmonautów.
– Kamera nie jest fotoradarem i
nie będzie rejestrować prędkości. Wyłapuje natomiast niedostosowanie się
kierowców do obowiązującej sygnalizacji świetlnej – mówi komendant
Daroń. – Chcemy na razie ocenić skalę
tego zjawiska. Z sygnałów, które do
nas dochodzą, wynika, że kierowcy
nagminnie przejeżdżają w tym miejscu na czerwonym świetle.
Urządzenie zostało zamontowane na wniosek Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Rozpocznie
działalność jeszcze w styczniu.
DC

Skrzyżowanie obok „małego” Tesco nie należy do
najbezpieczniejszych

Knurów. Zwłoki mężczyzny w stawie Moczury, czyli...

To był
nieszczęśliwy
wypadek
O niedzielnym odkryciu prezes
Koła Wędkarskiego nr 28 Damian
Chlubek dowiaduje się od nas.
- Nic nie zauważyliśmy, a przecież
mieliśmy w niedzielę zebranie, które
trwało do 12.00.
Oddzwania po godzinie: - Tak,
to się zdarzyło u nas na stawie, ale
od strony ul. Rybnej, przy granicy z
Gierałtowicami - mówi.
Kiedy tuż po godz. 9.00 policja przyjechała na miejsce, ciało
leża ło w wodzie, przy brzegu,
w bliskim sąsiedztwie estakady.
Wstępne ustalenia wskazują, że
mężczyzna mógł stracić równowagę, wpaść do wody i uderzyć
głową o nasyp. Stracił przytom-

Tak dwa lata temu zatytułowaliśmy tekst o bezdomnej
ciężarnej, która z partnerem koczowała w zagajniku przy
osiedlu. O tragicznym finale tej historii dowiedzieliśmy się
z „Gazety Wyborczej”
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Zwłoki znaleziono na brzegu Moczur, tuż przy estakadzie

W niedzielny ranek spacerowicz zauważył
na brzegu stawu Moczury zwłoki
mężczyzny. Policja wykluczyła w tej śmierci
udział osób trzecich. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek

Brzemienna w skutki

ność i utopił się. Policja oczekuje
na wyniki sekcji zwłok.
- Wykluczyliśmy udział osób
trzecich - mówi komendant Komisariatu Policji w Knurowie, nadkomisarz Maciej Kawa. - Szybko udało
się ustalić personalia mężczyzny, bo
miał przy sobie dokumenty z izby
wytrzeźwień. Dodatkowo brat potwierdził jego tożsamość.
Zmarłym okazał się 52-latek
z Toszka. Co robił w Knurowie?
Komendant Kawa mówi, że mężczyzna, pomimo zameldowania w
Toszku, wiódł żywot bezdomnego.
Rzadko bywał w rodzinnych stronach.

/pg/

Knurów

Okradał pracodawcę

53-letni Józef J. z Knurowa stracił
zaufanie szefostwa, kiedy wyszło na jaw,
że kradnie. Złodzieja na gorącym uczynku
złapali funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei z rybnickiego posterunku

Foto: Paweł Gradek

Przypomnijmy. Leokadia (na potrzeby naszego
tekstu nadaliśmy jej imię Anna) i jej partner Michał
codziennie po kilka razy przemierzali osiedlowe śmietniki w poszukiwaniu złomu. Od 14 czerwca 2011 roku
mieszkali w foliowym namiocie, mimo że 33-latka była
w zaawansowanej ciąży.
- Ona jest uparta jak osiołek! Nie była wcale u lekarza, ale w nocy ma kolkę i boleści, nerwowa bardzo się
zrobiła - mówił wtedy Michał.
Po naszej interwencji losem ciężarnej zainteresował
się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Para dobrowolnie przystała na współpracę z pracownikami socjalnymi,
jednak nie trwała ona długo.
- Kobieta próbowała zaprzeczyć faktowi, że jest w
ciąży. Państwo spożywali alkohol niewiadomego pochodzenia - relacjonowała jedną z pierwszych wizyt w
koczowisku dyrektor MOPS Małgorzata Cisek-Sopel.
Leokadia dała się namówić na pobyt w szpitalu, ale
dopingowana przez partnera szybko opuściła oddział.
Miara się przebrała, kiedy kolejny raz pracownicy socjalni znaleźli ją pijaną. MOPS powiadomił o wszystkim
prokuraturę i sąd.
W międzyczasie otrzymała skierowanie do mieszkania chronionego, gdzie mogła trenować umiejętności
społeczne. Przebywała tam zaledwie 3 dni. Odebrała
też skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Rudzie Śląskiej, ale szybko wróciła stamtąd do Gliwic.
Zamieszkała z Michałem na działkach, nieopodal lotniska. Tam też, według „Gazety Wyborczej”, na początku
listopada 2011 roku urodziła dziecko. Dzień później sąd
zdecydował, że noworodek trafi do rodziny zastępczej.
Leokadia koczowała z Michałem na działkach przez
kolejnych dziewięć miesięcy. W sierpniu 2012 roku znaleziono jej ciało.
- Zmarła z wycieńczenia i chorób, zatruta bełtami,

Foto: Paweł Gradek

Jeszcze w styczniu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja,
Kosmonautów i Jęczmiennej zacznie działać system,
którego celem jest poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu

Przebywanie w takich warunkach nie służyło
ciężarnej. Mimo wielu ofert pomocy, wybrała
koczowanie...

które pili z Michałem. Dziecko zostało adoptowane. Ślad
po Michale zaginął - czytamy w „Gazecie Wyborczej” [„Co
się czuje, wchodząc do dobrego śmietnika? Radość. Wielką
radość” – GW z 8 stycznia 2013 r. – dop. red.].

/pg/

To nie był dla niego szczęśliwy
początek roku. 3 stycznia (czwartek),
o godz. 12.15 wpadł w ręce SOKistów. Mężczyzna próbował ukraść
ok. 50 litrów paliwa z lokomotywy
spalinowej. Zlał je do 8 pięciolitrowych i 1 dziesięciolitrowego pojemnika z plastiku. Skradzione paliwo
zdołał załadować do volkswagena
passata. W środku strażnicy znaleźli

jeszcze 2 puste pojemniki o pojemności 10 l.
Złodziej okazał się pracownikiem
jednego z przedsiębiorstw zajmujących się przewozami kolejowymi,
był maszynistą. 53-latka wraz z
odzyskanym paliwem przekazano
policjantom z VI Komisariatu w
Gliwicach, którzy prowadzą dalsze
postępowanie w sprawie.

/g/
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Dotacje na czystsze
powietrze
Knurów. Miasto wspiera proekologiczne inwestycje

- W Rybniku normy przekroczone
ośmiokrotnie, prawie nie da się oddychać – alarmują media. Niewiele
lepiej jest w Gliwicach. W Knurowie
powietrze też nie jest krystaliczne.

Dym w płucach

Przyczynę łatwo ustalić, bo widać gołym okiem: dymiące kominy.
Zapewne nie byłoby tak źle, gdyby
do pieców trafiał wyłącznie węgiel.
Niestety, w poszukiwaniu oszczędności sporo osób wrzuca do paleniska
to, co popadnie – plastikowe butelki
i opakowania, folie, impregnowane
drewno, nawet gumowe opony.
- Materiały te mają marną wartość
opałową, a ponadto ich spalanie niszczy instalacje i przewody kominowe.
Procesowi spalania towarzyszy emisja
zanieczyszczeń do atmosfery, takich
jak: suchy pył, związki organiczne, tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu, dwutlenek
siarki oraz metali ciężkich (zwłaszcza
toksycznego ołowiu i kadmu), których
oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe
–tłumaczą pracownicy Urzędu Miasta
- Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
To nie są dobre oszczędności.
Cierpi na tym środowisko naturalne,
jak i sam człowiek.
- Choć tego nie dostrzegamy na co
dzień, skażone powietrze cały czas oddziałuje na nasz organizm. Dolegliwości
zaczynają się często od kaszlu i uczucia
duszności. Pojawiają się także alergie,
szczególnie u dzieci i osób starszych.
Dwutlenek siarki powoduje trudności
w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają
płuca, tlenek węgla wywołuje zatrucia
u ludzi i zwierząt oraz oddziałuje na
centralny układ nerwowy, a dioksyny i
furany mogą wywoływać choroby nowotworowe – ostrzegają urzędnicy.
Wzięcie sobie do serca tych uwag
mogłoby złagodzić sytuację. Jeszcze
lepsze efekty przyniosłoby zainwestowanie w bardziej nowoczesne, bo
ekologiczne, systemy ogrzewania.
Barierą są oczywiście koszty. Bez
kilku tysięcy złotych ani rusz. Lepsze
bądź większe modele pieców (do ogrzania domów o dużej kubaturze) potrafią
kosztować kilkanaście tysięcy złotych.
Nie każdego stać na taki wydatek.
Łatwiej zdecydować się na inwestycję wiedząc, że energooszczędne
rozwiązania najpierw się zwrócą
(choć trzeba na to lat), dając później
i oszczędności. Miasto chce zachęcić
do takich decyzji. Służy temu system
dotacji. W przypadku urządzeń służących ochronie powietrza to zazwyczaj
1.500 zł.



Foto: Paweł Gradek

Stare piece pracują, kominy dymią. – Nie trujmy się
– apeluje knurowski magistrat. Zachęca do zmiany
sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny. Urzędnicy
proponują też konkrety: dotacje na dofinansowanie
inwestycji służącej ochronie powietrza i wody

Dużo to, czy mało – można dyskutować. Warto jednak się starać.
Wbrew pozorom procedura nie jest
przesadnie skomplikowana.

Pieniądze
na czystsze
środowisko

O dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony powietrza mogą się ubiegać
osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
Dotacja może być przyznana na:
• podłączenie budynku do sieci
cieplnej – w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów (ale nie więcej
niż 1.500 zł),
• zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o., opalanych gazem,
olejem opałow ym lub zasilanych
energią elektr yczną, ogrzewania
elektr ycznego – w w ysokości 50
proc. poniesionych kosztów (ale nie
więcej niż 1.500 zł),
• zakup i montaż niskoemisyjnego retortowego kotła c.o. na paliwo
stałe, z jednym paleniskiem – retortą,
lub kotła c.o. opalanego biomasą, o
sprawności cieplnej równej lub więk-

Oszczedzając
na kosztach
energii
niekoniecznie
oszczędzamy
na zdrowiu
- dym zawiera
mnóstwo
szkodliwych
substancji

szej 80 proc. – w wysokości 50 proc.
poniesionych kosztów (ale nie więcej
niż 1.500 zł),
• zakup i montaż urządzeń do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania
ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku mieszkalnego - w
wysokości 1.500 zł.
Osoby ubiegające się o dotację
muszą złożyć pisemny wniosek w
knurowskim Urzędzie Miasta przed
realizacją przedsięwzięcia (wnioski
przyjmowane są do 31 października
każdego roku). Do wniosku należy
dołącz yć ośw iadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością lub wyciąg z ksiąg
wieczystych. Jeśli wnioskodawca
nie jest w yłącznym właścicielem
budynku (lokalu) potrzebna będzie
zgoda właściciela (współwłaścicieli). Na zmianę sposobu ogrzewania
lokalu mieszkalnego musi się też
zgodzić zarządzający budynkiem
– to w przypadku, gdy zarząd nie
jest wykonywany przez właściciela
budynku.
Dodatkowo do wniosku należy
dołączyć w przypadku:
• ogrzewania elektrycznego - wa-

Świat nie rezygnuje z węgla

Czy ograniczanie emisji szkodliwych gazów oznacza spadek wydobycia węgla,
a więc i negatywne skutki dla regionów górniczych? Niekoniecznie. Bardziej
istotne jest stosowanie instalacji, które neutralizują skutki spalania węgla.
- Z całego świata płyną sygnały, że nikt nie zamierza rezygnować z najtańszego źródła energii jakim jest węgiel – zapewnia europoseł Bogdan
Marcinkiewicz, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w
Parlamencie Europejskim. – Jednocześnie wszyscy deklarują chęć dalszego
rozwoju technologii obniżających emisję.
Nie zawsze za słowami idą czyny. O rzut kamieniem od Knurowa znajduje
się elektrownia Rybnik. Zakład, kontrolowany przez francuski koncern EDF,
chce zastąpić wysłużone turbiny nowymi, o sprawności przekraczającej
47 proc. Niestety, Komisja Europejska wycofała się z pomysłu dotowania
tej inwestycji. Wielka szkoda, bo nie dojdzie do skutku ograniczenie emisji
liczone w tysiącach ton...

runki dostawcy energii,
• ogrzewania gazowego – pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej
wewnętrznej,
• kotła olejowego, kotła na paliwo
stałe, biomasę – aktualne świadectwo
potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie kotła.
Wnioski rozpatrywane są wed ł ug kolejności ich w pł y w u do
Urz ędu Miasta . Dec y zja podejmowana jest do 20 dnia miesiąca
następującego po dacie złożenia
wniosku (np.: wniosek złożony w
styczniu zostanie rozpatrzony do
20 lutego). Pozytywne rozpatrzenie
wniosku jest podstawą do zawarcia
umowy. Umowa określa przeznaczenie i kwotę dotacji, a także termin i
sposób rozliczenia zadania objętego
dotacją (nie dłuższy niż do 20 listopada danego roku).
Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości w ykorz ysta nia
dotacji. Jej wypłata jest uzależniona
od pozytywnego wyniku oględzin
przez upoważnionych pracowników UM. Rozliczenie odbywa się
w oparciu o imienne kserokopie
faktur (rachunków) potwierdzających koszty poniesione przez wnioskodawcę na realizację inwestycji
oraz o inne dokumenty związane z
rodzajem instalacji (np. protokoły
odbioru technicznego, opinie służb
kominiarskich).
W przypadku niespełnienia warunków zawar t ych w umow ie w
okresie do pięciu lat od dnia jej podpisania, cała kwota uzyskanej dotacji
(wraz z odsetkami) podlega zwrotowi
na rzecz budżetu miasta.
Informacje o terminach składania
wniosków ogłaszane są na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie i na stronie internetowej UM (www.knurow.pl). Dotacja
przysługuje raz na pięć lat.

Ścieki pod kontrolą

W Knurowie nie tylko inwestycje w
czystsze powietrze mogą liczyć na przychylność (czytaj: pieniądze) samorządu.
W cenie są działania „ujarzmiające”
ścieki, a jej środkiem dotacje.

W przypadku dotacji na dofinansowanie kosztów w ykonania
podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, może być ona przyznana
w wysokości: * 80 zł – do jednego
pełnego metra bieżącego podłączenia, * 200 zł – do jednej studni zabudowanej na podłączeniu. Łącznie
kwota dotacji nie może przekroczyć
3 tys. zł.
Podobnie do poprzedniej sytuacji, pisemne wnioski składa się w
UM. Konieczne są załączniki, czyli
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (lub wyciąg
z ksiąg wieczystych) oraz – w razie
potrzeby – zgody właściciela bądź
zarządcy budynku. Dołączyć należy
też mapę zasadniczą z naniesionym wybudowanym podłączeniem
(wydaną przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach) i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w ybudowanego podłączenia,
sporządzoną przez uprawnionego
geodetę.
Wniosk i prz y jmowa ne są na
bieżąco i rozpatrywane według kolejności wpływu do UM w terminie
do 20 dnia miesiąca następującego
po dacie złożenia. Zgoda otwiera
drogę do zawarcia umowy pomiędzy
wnioskodawcą i miastem. Dalsza
procedura jest podobna do wcześniej
opisanej. I w tym przypadku wypłata
dotacji uzależniona jest od pozytywnej kontroli. Rozliczenie dotacji
odbywa się w oparciu o umowę na
odbiór ścieków, zawartą z PWiK,
oraz oświadczenie o likwidacji (lub
z aprzesta niu w ykorz yst y wa nia)
szamba. Niewywiązanie się z umowy
w ciągu 5 lat skutkuje zwrotem dotacji (z odsetkami).
Dotacją objęte są wykonane podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
odebrane przez PWiK Sp. z o.o. w
Knurowie.
Dotacja z budżetu miasta jest
udzielana na zadania wykonane i
odebrane w okresie 12 miesięcy od
wejścia w życie stosownej uchwały
Rady Miasta (czyli do połowy stycznia
2014 roku).
Szczegółowe informacje na temat
dotacji można uzyskać w knurowskim
Urzędzie Miasta – w Wydziale Inwestycji, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska (tel. 32 339 22 14).
/bw/

Świadomość daje efekty,
zakazy niekoniecznie

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w
piecach domowych. Niestety, same przepisy nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków. Sami musimy zdawać sobie sprawę
na co narażamy siebie, swoich najbliższych i sąsiadów spalając w domowych
paleniskach wszelkiego rodzaju odpady.

Pytanie o...

Wstrzymane
odwiedziny w szpitalu
Przy wejściu na szpitalne oddziały pojawiła się
informacja o zawieszeniu odwiedzin chorych.
O wyjaśnienie poprosiliśmy dyrekcję placówki
Henryk Hibszer, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w Szpitalu w Knurowie :
− Faktycznie, odwiedziny chorych w
Szpitalu w Knurowie są wstrzymane od 7 stycznia (poniedziałek) do

odwołania. Decyzja taka związana
jest z licznymi infekcjami górnych
dróg oddechowych, zapaleń płuc
oraz zdarzającymi się przypadkami
biegunek.

Not. JB
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knurów, gliwice. knurowianin zBigniew kozak sprezentował
hospicJum koncentrator tlenu

Zbigniew Kozak (stoi z prawej) i dyr. Artur Pakosz nie mają
wątpliwości, że koncentrator tlenu przyniesie ulgę pacjentom
gliwickiego hospicjum

Foto: Bogusław Wilk

aby się lepiej
oddychało

Takie zdarzenia przywracają wiarę w ludzką dobroć.
Knurowianin Zbigniew Kozak bezinteresownie przekazał
sprzęt wartości ponad 3 tys. zł gliwickiemu Hospicjum
Miłosierdzia Bożego. Decyzję wytłumaczył jednym zdaniem:
− Chciałem pomóc, tylko tyle...

Hospicjum liczy
na sponsorów

Artur Pakosz, dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach: - Koncentrator tlenowy to urządzenie
sprężające tlen zawarty w powietrzu atmosferycznym do
stężenia 95-97 proc. Innym słowy: pobiera tlen, który
jest normalnie zawarty w atmosferze, po czym, po przetworzeniu wypuszcza go, za pomocą specjalnych „wąsów”
do oddychania przez nos lub przez maskę twarzową ,
do pacjenta. Jest urządzeniem o tyle wygodnym, że nie
ma potrzeby stosowania butli tlenowej, która by się zużyła. Sprzęt
musi być oczywiście serwisowany. W naszym przypadku z urządzenia
korzystają głównie pacjenci z niewydolnością oddechową powstałą
w wyniku choroby nowotworowej.

knurów. FotoraDary na piratów Drogowych

nie ma co gnać
na złamanie karku
Niebawem na terenie Knurowa
zostaną wyznaczone punkty, gdzie
przeprowadzone będą radarowe
kontrole prędkości
- Dodatkowe kontrole w naszym mieście są wskazane, bo
z wniosków mieszkańców i danych statystycznych wynika, że
na niektórych drogach przepisy
ograniczające prędkość łamane są
nagminnie – informuje Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie.
Na wniosek Straży Miejskiej i
po konsultacjach Policją zostanie
w yznaczonych kilka punktów,
gdzie zostaną zamontowane fotoradary.
– Na pe w no będą to ulice

Niepodległości , Szpitalna i 1
Maja – mówi komendant Daroń.
– Będę również wnioskował, aby
fotoradar umieścić na ul. Michalskiego. Obok szkoły podstawowej
kierowcy często przekraczają
dozwoloną prędkość.
Komendant Daroń zapewnia, że dodatkowe kontrole nie
mają nabijać gminnej kasy, lecz
stanowić jedynie działania prewenc y jne i prof i la kt yczne, w
celu poprawy bezpieczeństwa na
knurowskich drogach.
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zajęła się Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2. Specjalne pojemniki zostały
wystawione w kilkunastu miejscach
w mieście. Także w naszej redakcji.
Czytelnicy Przeglądu sprawili, że
zapełniły się błyskawicznie. Nikt się
nie spodziewał, że przedsięwzięcie
przybierze zaskakujący i bardzo radosny obrót.
Knurowianin Zbigniew Kozak
przeczytał o zbieraniu blaszek w
Przeglądzie. Wkrótce później pojawił się w naszej redakcji. Jednak nie
z workiem blaszek, lecz... najprawdziwszym koncentratorem tlenu.
- Kupiłem go przed ośmiu laty,
gdyż był potrzebny mojej mamie
– mówi pan Zbigniew. - Używała go
przez cztery lata. Po jej śmierci nie był
już używany.
Kilka lat wstecz koszt nowego
koncentratora sięgał 8.000 zł.
– I wcale nie był łatwo dostępny
– zastrzega knurowianin.
On sam zdobył sprzęt po wielu

Zygmunta Suchańskiego. Jakby tego
było mało, knurowianin sprezentował placówce balkonik ułatwiający
chodzenie.
− Jesteśmy bardzo wdzięczni za
sprzęt, czeka na niego wielu pacjentów – zapewniał, nie kryjąc wdzięczności, dyrektor Artur Pakosz.
Czasy nie są łatwe. Pan Zbigniew mógł sprzedać koncentrator
i choć w części odzyskać zapłacone
przed laty pieniądze. Zdecydował
inaczej – nawet przez chwilę nie
pomyślał o pieniądzach...

Akcja „Blaszki za życie

Justyna Bajko, bw

czyli pomoc ukryta w listach” trwa. Nadal można wrzucać niepotrzebne
obciążniki do pojemników ustawionych w knurowskich instytucjach.
Są ustawione w następujących miejscach:
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Słoniny 1);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Wilsona 22 - organizator akcji
w Knurowie);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Kilińskiego 6);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Jedności Narodowej 5);
• Miejskie Gimnazjum nr 2 (ul. Batorego 7);
• Agencja Reklamowa „Oferta” (ul. Szpitalna 8, I p., pok. 110);
• Pływalnia Kryta aQuaRelax w Knurowie – kasa (ul. Szpitalna 23)
• Basen w Szczygłowicach – kasa (ul. Górnicza 2);
• Dom Kultury w Szczygłowicach (ul. Górnicza 2);
• Redakcja „Przeglądu Lokalnego” (ul. Niepodległości 5).

śląsk. kzk gop przygotował koleJną poDwyżkę cen Biletów

Droższe kasowanie
Zarząd Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
przyjął uchwałę w sprawie zmiany taryfy przewozowej.
Od 1 marca bilety zdrożeją średnio o 8 procent

I tak za bilet na jedno miasto lub
ważny przez kwadrans zapłacimy
3,20 zł (obecnie kosztuje 3 zł), na
dwa miasta (lub 30 minut) 3,80 zł
zamiast 3,60 zł. Cena biletu na 3
miasta i więcej lub ważnego przez
godzinę wyniesie 4,80 zł, a nie jak
teraz - 4,40 zł.
Na dobowy bilet pasażer będzie
musiał wydać 18 zł, na 48-godzinny
28 zł. Nowa cena 5-dniowego biletu
to 44 zł, tygodniowego - 50 zł, 14dniowego - 88 zł, a miesięcznego
- 174 zł. Bilet szkolny to wydatek
50 zł.
Ci, którz y zdec ydują się na
imienny miesięczny bilet autobusowo-tramwajowy na jedno miasto,
z portfeli będą musieli wyciągnąć
126 zł. Bilet miesięczny na całą sieć
będzie kosztować 150 zł.
Jazda bez biletu nie będzie się
opłacać. Gapowicz zapłaci teraz
160 zł, a jeśli zdecyduje się uregulować należność do tygodnia, to
125 zł.
Rzeczniczka prasowa związku
Anna Koteras jak mantrę powtarza
argumenty za podwyżką: - Na bu-

Z roku na rok KZK GOP
ubywa pasażerów, rosną
za to ceny biletów

Foto: Dawid Ciepliński

Kilkakrotnie na naszych łamach tu w hospicjum.
pisaliśmy o akcji „Blaszka za życie,
− Szukaliśmy sposobów, aby
czyli pomoc ukryta w listach”. To zdobyć pieniądze na ten niezwypomysł Hospicjum Miłosierdzia kle potrzebny sprzęt − w yjaśnia
Bożego w Gliwicach, by zdobyć pani Aneta, mieszkanka Wilczy.
f u ndu sz e na z a− Wt e dy ra z e m
kup koncentratora
z inną wolontatlenu. Jego istotą
r iu szk ą w pa dlije s t z ebr a n ie 39 Rocznie ponad 1000 pacjentów z ś my n a pomysł ,
tys. blaszek, służą- powiatu gliwickiego, w tym także żeby skorzystać z
Knurowa, korzysta z pomocy
czegoś, co i tak jest
cych za obciążniki zgliwickiego
hospicjum. Tylko 80
w listach jednej z proc. wszystkich kosztów działal- innym niepotrzebfirm zajmujących ności instytucji pokrywa kontrakt ne. Tak narodziła
się dorę cz a n iem z Narodowym Funduszem Zdrowia. s i ę „bl a s z k o wa”
Reszta to pomoc uzyskana przez
poczty. Za blaszki sponsorów i ludzi, którym nie jest akcja.
- po ich spienię- obojętny los cierpiących.
Pomysł chwyżeniu – można by Jak pomóc dowiesz się ze strony cił. Jak się okazazakupić urządze- www.hospicjum.gliwice.pl
ło, w szuf ladach
nie tak bardzo potrzebne pacjen- g l iw icz a n i k nu row ia n zebra ło
tom walczącym z niewydolnością się sporo blaszek. Chętnie się ich
oddechową.
pozby wali wiedząc, że mogą się
Akcję wymyśliła Aneta Korzuś- przysłużyć zacnemu celowi.
nik-Nowak z Centrum WolontariaW Knurowie koordynacją akcji

zabiegach. Zapłacił 3.700 zł.
Zdecydował, że przekaże koncentrator hospicjum. Bezpłatnie, za
„dziękuję”.
− Chciałbym, aby teraz pomogło
komuś innemu, tak jak kiedyś mojej
mamie – tłumaczy.
We wtorek w siedzibie hospicjum w Gliwicach odbyła się krótka
uroczystość. Pan Zbigniew osobiście
przekazał koncentrator tlenu na
ręce dyrektora hospicjum Artura
Pakosza i prezesa Stowarzyszenia
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

dżet KZK GOP składają się dotacje
z gmin i wpływy z biletów. Kiedy
rosną wydatki ze strony gmin, analogicznie muszą wzrastać ceny biletów. Ponadto zwiększają się koszty
użytkowania taborów, rosną ceny
paliwa i inflacja.
Jedyne co spada, to liczba przejazdów komunikacją miejską. W
latach 2008-2011 aż o 12,8 proc. W

2008 roku dochody z biletów pokrywały 50,2 proc. wydatków KZK
GOP, a w 2011 r. - 43,6 proc. Resztę
muszą dokładać gminy.
Od pewnego czasu związek boryka się problemami finansowymi.
Ubiegłoroczny deficyt wyniósł 17
mln zł.
/g/
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aktualności
Knurów. W najstarszej kolekturze w mieście padła główna wygrana

Pieniądze
popłynęły Kaskadą
Taki fart na koniec roku! Ktoś wygrał 250 tys. zł
w grze Kaskada i dowiedział się o tym 31 grudnia.
- Gracz wyszedł szczęściu naprzeciw i to szczęście mu
dopisało. Za 2 złote, bo tyle kosztuje kupon, ma teraz
tyle pieniędzy! - cieszy się Danuta Witek z najstarszej
kolektury przy ul. Szpitalnej
O wygranej informuje skromny
plakacik przyklejony do szyby w
kolekturze.
- Tak, to u nas padła ta wygrana
- uśmiecha się pani Danuta. - Jedna z
wyższych w ostatnich latach.
O szczęściu gracza nie każdy
wie, bo po drodze była przerwa
świąteczna. Wiadomość drukowana
była przez kilka dni na kuponach,
niewielu ją dostrzegło.
- Była radość, była. Ktoś pięknie
zakończył stary rok. Zobaczymy czy
ten będzie taki szczęśliwy - mówi

pani Danuta.
Nie wie, kto jest tym szczęśliwcem. Od razu zastrzega, że nawet
gdyby wiedziała, obowiązuje ją tajemnica.
Kaskada to młoda gra. W przeciwieństwie do Lotto niezbyt popularna wśród graczy, mimo że szansa
na wygraną wynosi 1:4,5, a w puli
każdego losowania jest aż 297 926
wygrywających losów. Za 2 złote
można wzbogacić się maksymalnie
o 250 tys. zł.
- Losowania odbywają się codzien-

nie. Na kuponie komputer drukuje
dwa zestawy 12 losowo wybranych
liczb, od 1 do 24. Wygrywa ten, kto ma
w jednym z tych zestawów minimum
8 z 12 wylosowanych liczb - tłumaczy
pokrótce pracownica kolektury.
- A panu ile udało się najwięcej
wygrać? - pani Danuta zagaja mężczyznę, który właśnie kupuje los.
- 135 zł. To była „czwórka” w Lotto
- odpowiada.
Takich w ygranych w historii
najstarszej kolektury w mieście było
sporo. Lwią część klientów stanowią

Chętnych do kuszenia losu nie brakuje, do niektórych szczęście się
uśmiecha

emeryci.
- Każdemu życzę wygranej. Gra
się przecież po to, żeby wygrać. Nikt
nie przychodzi tu, żeby tracić pieniądze, ale je pomnażać - dodaje pani
Danuta.
Kolejnego klienta pyta o milionera z Chojnic, czy już odebrał swoje
17 mln zł.
- Nic nie wiem.
- Wczoraj miał ostatni dzień na
podjęcie wygranej. Nie śledziłam i nie
wiem jak to się skończyło.
Apetyty na wygrane zaostrzają

się. Z obserwacji pani Danuty wynika,
że gracze przychodzą do kolektury z
konkretnymi liczbami do skreślenia.
Zazwyczaj są to kombinacje ważnych
dla nich dat. W Kaskadzie nie ma
wyboru - decyduje komputer.
Ubiegły rok przyniósł fortunę
aż 3 szczęśliwcom z Knurowa. We
wrześniu gracz ze Szczygłowic wygrał w zdrapce „Super 7” 77 777 zł. W
połowie listopada ktoś trafił „szóstkę” w Lotto z Plusem i zainkasował
1 mln zł.

Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów. Świetlice środowiskowe czekają zmiany
Foto: Dawid Ciepliński

Po staremu, ale do czasu

- Świetlice środowiskowe mogą działać
w Knurowie na dotychczasowych zasadach - uspokaja
pełnomocnik d/s profilaktyki i promocji zdrowia Piotr Grzelak.
- Na spełnienie nowych wymogów mają jeszcze dwa lata

Foto: Dawid Ciepliński

Sylwestra wielu z nas świętowało na dworze podziwiając, a często i samemu
wystrzeliwując, fajerwerki. Mały pokaz sztucznych ogni raz do roku nie jest
przecież niczym złym. Jednak część osób świętujących na placu przy ulicy
Szarych Szeregów opuściła chyba jednak kilka lekcji dobrego wychowania,
ponieważ wszędzie na ziemi walały się zużyte petardy, fajerwerki i butelki po
piwie. Jest to tym bardziej dziwne, że koszy na śmieci na placu nie brakuje,
a śmieci znajdowały miejsce wszędzie tylko nie w nich.

Świetlice to miejsca, gdzie dzieci w pożyteczny sposób mogą spędzić czas

Wiele osób narzeka, że w Knurowie mało jest drzew. Kiedy jednak te zostaną
posadzone, często stają się celem wandali. Podobnie było z drzewkiem przed
ratuszem. Górna część choinki widocznie musiała komuś przeszkadzać, bo
została ucięta.



Z różnych rodzinnych powodów
dla 60 dzieci świetlice środowiskowe są czasem jedynymi miejscami,
gdzie mogą z pomocą wychowawców
odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek i
uczestniczyć w ciekawych zajęciach.
Pod koniec roku pojawiły się informacje o zamknięciu dwóch takich
placówek, które od lat prowadzi w
Knurowie Polski Czerwony Krzyż.
Pełnomocnik d/s profilaktyki i
promocji zdrowia przyznaje, że taki
scenariusz był możliwy, ponieważ
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła

dla świetlic nowe wymogi. Większości z nich placówki nie są w stanie
sprostać.
- Każdy prowadzący taką świetlicę musi uzyskać zgodę Straży Pożarnej i Sanepidu. Placówka musi mieć
swój regulamin. Ponadto przepisy
regulują m.in. ilość wychowawców
sprawujących opiekę nad dziećmi
- tłumaczy Grzelak.
Obecnie wszystkie wymogi spełnia w Knurowie jedynie świetlica
prowadzona przez Siostry Służebniczki NMP.
W podobnej sytuacji co Knurów,

jest kilkaset świetlic w całym kraju.
Placówki mieszczą się w lokalach,
które nie spełniają wyśrubowanych
norm, narzuconych przez ustawodawcę.
Pod koniec 2012 roku prezydent
Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy, która wydłużyła o
2 lata okres dostosowania się świetlic
do nowych wymogów.
- Konkurs na prowadzenie placówek został już rozpisany, czekamy
na jego rozstrzygnięcie - dodaje
Grzelak.
/pg/
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Z kart historii Knurowa

Opóźniony pociąg
pospieszny woził nad morze

Świnoujście czy Kołobrzeg – taki wybór mieli przed 30 laty knurowianie, chcący dostać się
bezpośrednim pociągiem nad morze. Od tamtego czasu polska kolej głównie zwija szyny.
Przez Knurów przejeżdżają wyłącznie pociągi towarowe
Pod koniec XIX wieku zarówno
Knurów jak i Krywałd posiadały
stosunkowo dobre połączenie nieutwardzoną drogą z Pilchowicami i
Gierałtowicami.
Zrealizowana przez skarb państwa pruskiego budowa kopalni węgla w Knurowie sprawiła, że pojawiła
się potrzeba lepszego skomunikowania miejscowości. Oczywistą stała się
konieczność budowy linii kolejowej.
Od stycznia 1888 roku z kolei
korzystały Gierałtowice, posiadające
połączenie z Orzeszem.

Tanio w IV klasie

Projekt linii kolejowej łączącej
Gierałtowice z Leszczynami – przez
Knurów - powstał w 1905 roku. Uzasadnieniem jej budowy było zarówno
kopalnia i koksownia, jak też możliwość
transportu górnośląskiego węgla do
Austrii trasą najkrótszą i najmniej przeciążoną transportami towarowymi.
Liczący 6 km odcinek kolei żelaznej, łączącej Knurów z Gierałtowicami, oddano do użytku 15 lipca
1908 roku. 1 października 1909 roku
otwarty został 11-kilometrowy odcinek z Knurowa do Rzędówki przez
Szczygłowice.
Warto dodać, że 16 lipca 1912
roku ukończono przebudowę odcinka drogowego łączącego Rzędówkę
z Rybnikiem. Na nowej trasie, która
liczyła osiem kilometrów, powstał
dworzec Rybnik-Paruszowiec.
Od stycznia 1884 roku wszystkie
odcinki kolejowe na Śląsku znajdowały się w rękach państwa pruskiego.
W 1922 roku przeszły na własność
państwa polskiego.
Trasa pomiędzy Gierałtowicami i
Leszczynami miała jeden tor. Jednak
ze względu na dużą ilość przewozów
zadecydowano o dobudowaniu drugiego toru.
Knurowski dworzec stacji kolejowej prezentował się dość okazale.
Przed wojną do Olzy

W 1926 roku pasażerowie korzystający ze stacji w Knurowie mogli
dojechać do Gierałtowic, Rybnika,
Wodzisławia i Olzy (a przyjechać
także z katowickiej Ligoty). Mieli
do wyboru miejsca w wagonach
klasy II, III i IV. Dojazd do Rybnika
trwał 31 minut, do Wodzisławia 70
minut, a do Olzy – 2 godziny i 4
minuty (pasażerowie z KatowicLigota docierali do Knurowa po 64
minutach jazdy). W rozkładzie było
16 kursów.
W 1939 roku rozkład obejmował
18 kursów. 12 przejazdów odbywało się na trasie Katowice-Ligota
– Sumina (po 6 tam i z powrotem).
Pozostałe stacje końcowe to Rybnik i Makoszowy. Najwcześniej
odjeżdżał pociąg do Suminy (4:13),
ostatni pociąg kierował się na stację Makoszowy (23:18).

Mieścił biura stacji, restaurację,
mieszkania zawiadowcy stacji i restauratora.
Stację kolejową Knurów obsługiwało dwóch zawiadowców - jeden
zawiadywał samą stacją, drugi nadzorował odcinek drogowy.
Znamy nazwiska ówczesnych
zawiadowców. Do 1922 roku funkcję
tę pełnili: Biela, Gabryel, Kaczyca,
Lamza, Pudło, a po włączeniu Knurowa do Polski: Orlik, Wiaterek, Nalewajka, Jan Urban. Zawiadowcami
odcinka drogowego w czasach niemieckich byli: Scholtz, Ryba, Leipelt,
później zaś Fojcik (od 1922 do 1924),
Józef Kosala (1924-1927). Nadzorcą
przewodów teletechnicznych był
Florian Skupin (1914-1937).
Zabudowania knurowskiej stacji
kolejowej, oprócz budynku dworca
kolejowego, tworzyły ekspedycję
towarową, dwa stawidła. W pobliżu
dworca wybudowane zostały dwa

pociągi, które dotychczas kursowały
tylko do Rybnika, kończyły bieg w
Suminie.
Śląska kolej do wybuchu II wojny
szybko się doskonaliła. Dzięki niej
skuteczniej docierały informacje,
listy i inne przesyłki pocztowe.
Wprowadzenie wagonów IV klasy
stało się dla mniej zamożnych pasażerów przystępnym cenowo środkiem transportu.
Po wybuchu II wojny światowej władze okupacyjne skupiły w
swych rękach większość kopalń, w
tym także zakład w Knurowie. Powstał koncern Bergwerksverwaltung
Oberschlesien Hermann Göring
Werke. Komunikacja kolejowa podporządkowana została okupantowi.
Po gwałtownym spadku produkcji
w końcu 1939 roku i na początku
1940 roku, w następnych latach
wojny wzrastała, aby w końcowym
okresie znowu spaść. Stacje kolejowe,

Lata 30. – dworzec w Knurowie; w budynku była kasa biletowa,
poczekalnia, poczekalnia dla podróżnych z małymi dziećmi i punkt
gastronomiczny

zawsze odbywała się w pociągu;
• Knurów-Kopalnia – z budynkiem dworca (posiadającym kasę
biletową i poczekalnię) i dwoma peronami. Stacja została zamknięta dla
odprawy podróżnych w 1995 roku.
Najwięcej pasażerów dojeżdżało
do Rybnika. Była to głównie młodzież uczęszczająca do rybnickich
szkół średnich, pracownicy huty
„Silesia”, rybnickiej Fabryki Maszyn
„Ryfama”, a także mieszkańcy Rybnika pracujący w Zakładach Tworzyw
Sztucznych Krywałd-Erg oraz KWK
Knurów i KWK Szczygłowice.
Linia ta została zelektryfikowana
30 października 1986 roku.
Z Knurowa nad morze

Lata 30. – dworzec Szczygłowice; podróżni mieli do dyspozycji kasę
biletową i poczekalnię

domy mieszkalne dla sześciu rodzin
kolejarskich.
W podobny sposób wybudowany został budynek stacji kolejowej
Szczygłowice. W dolnej części budynku znajdowała się kasa biletowa,
poczekalnia i zaplecze dla pracowników kolei. Na piętrze zaś mieszkanie
służbowe naczelnika stacji. Przed II
wojną naczelnikiem był Mrozik, po
wojnie − Sznapka.
Przed wybuchem II wojny przez
stację Knurów przejeżdżało 18 pociągów osobow ych. Nie istniało
bezpośrednie połączenie kolejowe z
Katowicami. Aby do nich dotrzeć,
trzeba było dojechać do stacji Rzędówka i tam poczekać na drugie
połączenie.
Tuż przez II wojną wydłużone
zostały trasy pociągów. Pociągi kursujące do stacji Zabrze-Makoszowy
i stacji Gierałtowice zaczęły kursować do stacji Katowice-Ligota, zaś
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rozkłady jazdy pociągów zastąpiono
nazwami niemieckimi.

Prosperita za komuny

Po zakończeniu II wojny światowej transportem na szynach zajęły się
Polskie Koleje Państwowe. W 1961
roku uruchomiona została kopalnia
Szczygłowice, co przełożyło się na
wzrost przewozów lokalnych. Szczyt
osiągnęły w latach 70.
W okresie największej prosperity
funkcjonowały następujące dworce
kolejowe:
• Knurów-Szczygłowice; na stacji były dwa perony. Stacja została
zamknięta dla odprawy podróżnych
w 1999 roku. Budynek dworca użytkowany jest jako punkt obsługi ruchu
towarowego i jako punkt kontroli
ruchu;
• Szczygłowice-Kopalnia; tutaj
też były dwa perony, ponadto dwie
wiaty blaszane. Odprawa podróżnych

Na początku lat 80. knurowianie
mieli do dyspozycji ponad 20 kursów kolejowych. Bez przesiadek
mogli dojechać do Rybnika, Makoszów, Gliwic, Zabrza, a nawet
Bielska-Białej, Świnoujścia i Kołobrzegu. Cztery razy na dobę w
Knurowie zatrzymywały się pociągi pospieszne. Wsiadając o godz.
17:53, knurowianie docierali o 4:40
nad ranem do Świnoujścia, a wyjeżdżając o 21:40, w Kołobrzegu
opuszczali wagony o 9:57. Wedle
rozkładu, bowiem w praktyce podróż trwała 2-3 godziny dłużej – o
tyle zazwyczaj opóźnione bywały
ówczesne pociągi pospieszne.

Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 roku wymuszała reformę PKP. Odbiło się to na
knurowskiej stacji kolejowej, która
zaczęła podupadać. Upadek znaczyły
kolejne kroki: demontaż oświetlenia
na przystanku Knurów-Kopalnia i
rozbiórka peronów. Z rozkładu jazdy
ubywały kolejne kursy. Przewozy
pasażerskie przekazano Zakładowi
Przewozów Pasażerskich w Bielsku–Białej, a przewozy towarowe −
Zakładowi Przewozów Towarowych
w Rybniku. Cała infrastruktura
kolejowa znalazła się pod zarządem
Zakładu Infrastruktury w Katowicach.
Od 1 stycznia 2001 roku wyłączono z eksploatacji jeden tor na odcinku
kolejowym Knurów − Gierałtowice i
zlikwidowano jeden przejazd kolejowy na tym odcinku.
Aktualnie ruch osobow y nie
istnieje, z linii korzystają jedynie
pociągi towarowe.
Maria Grzelewska

Zainteresowanym tematem polecamy
artykuł pt. „Dzieje knurowskiej kolei” na
stronie www.wirtualnyknurow.pl (dział
„Szuflandia”).
Foto: Źródło: Furgoł Jan, Wydra Marek: Knurów wczoraj i dziś. CzerwionkaLeszczyny, 2006.

reklama
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Knurów

informacja własna wydawcy

Igor pierwszy w Nowym Roku
Igor Kupka, bo o nim mowa, jest drugim
dzieckiem Izy i Adama z Paniówek.
– Igor ma już o dwa lata starszego brata
Alana – mówi szczęśliwa mama.
Niespodzianki, co do płci dziecka, przy
porodzie nie było.
– Już wcześniej chcieliśmy wiedzieć, czy
to będzie chłopiec czy dziewczynka – zdradza
Iza. – Więcej kłopotów było z imieniem dla
syna. Było bardzo dużo propozycji i dyskusji,
jakie wybrać.
Koniec końców rodzice zadecydowali, że
chłopiec będzie miał na imię Igor. Dziecko
urodziło się 2 stycznia. Mierzy 53 cm i waży
3460 g.
Tuż po narodzinach z gratulacjami pośpieszyła cała rodzina, a jak zdradziła nam
Iza, szczególnie dumni z wnuka są dziadkowie
Igora.
DC

Foto: Piotr Suchan

Foto: Dawid Ciepliński

Pierwsze dziecko w 2013 roku w knurowskim
szpitalu przyszło na świat w środę, 2 stycznia

Przedstawienie podobało się – zarówno publiczności, jak i młodym, ambitnym aktorom

Gierałtowice. Jasełka w kościele

Królowie nie zawiedli

Wystawieniem jasełek uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej
w Gierałtowicach uczcili niedzielne święto Trzech Króli
Podopieczni Gra ż y ny Lubszczyk wpletli występy w tradycyjną liturgię mszy świętej. Przed
nabożeństwem dzieci wystąpiły w
rolach kolędników, przybywających

do kościoła w rozśpiewanym korowodzie. Składając zgromadzonym
życzenia noworoczne, zaprosili
ich jednocześnie do obejrzenia
przedstawienia. Występowi towa-

rzyszyła ciekawa oprawa muzyczna
i graficzna.
Wyjątkowe zdolności aktorskie
najmłodszych zostały nagrodzone
gromkimi brawami.

/bw/

Żernica. IV Koncert Kolęd i Pastorałek

Najpiękniejsze bożonarodzeniowe utwory znaczyły
IV Koncert Kolęd i Pastorałek w żernickim parku

Foto: Andrzej T. Knapik

Dzieci wyśpiewały radość



Przed liczną publicznością wystąpiła
Orkiestra Dęta z Ostropy, której towarzyszyli: Wiktoria i Gloria Klos, Denis
Poczęty z Żernicy, Simona z Warmątowic,
Agata Stępień z akompaniamentem Georga
Goretzkiego z Nieborowic, Sandra Sekuła i
Zofia Konieczna oraz Mariola Jonda z młodzieżową grupą „Schola” z Żernicy.
Muzyków i śpiewaków nagrodzono
brawami. Oklasków nie szczędzili m.in.
wójt Joanna Kołoczek-Wybierek i ks.
Marek Winiarski, proboszcz miejscowej
parafii.

- Ten koncert należy do najważniejszych wydarzeń w naszej gminie – zapewnia Ewa Lukoszek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach.
– Podtrzymuje tradycję śpiewania i grania
kolęd, a także włącza w organizację imprezy dzieci i młodzież, ucząc je zarazem
lokalnej historii.
Nic dziwnego, że GOK i samorząd
są wdzięczni radnym i żernickiej Radzie
Sołeckiej za udział w przygotowaniach
przedsięwzięcia.

/bw/

Przegląd Lokalny Nr 2 (1036) 10 stycznia 2013 roku

aktualności

Hej kolęda,
kolęda...
Knurów. IX Przegląd Kolęd

Już po raz dziewiąty coroczny Przegląd
Kolęd sprawił, że w święto Trzech Króli
kościół pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego wypełnił się po brzegi. Wierni
przybyli, by wysłuchać kolęd i pastorałek
w wykonaniu dzieci i młodzieży
Słuchaczy było wielu, ale imponuje też
liczba śpiewaków – aż 330. Młodzi stanęli na
wysokości zadania, wyśpiewując przepiękne
kolędy i pastorałki.
Wśród artystów byli uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 i 2, Miejskiego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Miejskiego Przedszkola nr 7 , niepublicznego Przedszkola „Światełko”, podopieczni Świetlicy
Bł. Edmunda Bojanowskiego, a także dzieci
przygotowujące się do wczesnej Komunii
Świętej, Zespół Folklorystyczny „Wrazidloki” oraz dwójka absolwentów Liceum im. I.
J. Paderewskiego. Występ zakończył wspólny
śpiew grona pedagogicznego ze wszystkich
szkół znajdujących się w obrębie parafii.
Nie zabrakło też „Trzech Króli”, którzy po
koncercie obdarowali uczestników słodkimi
upominkami.

W corocznym IX Przeglądzie Kolęd, ...

także zapomnieć o ks. Wieczorku, który co
roku przyklaskuje inicjatywie, chętnie angażując się w przygotowania – mówi prezes
POAK. – Największe brawa i tak należą się
dzieciom i młodzieży, które umiliły nam wczorajszy wieczór, tak pięknie śpiewając kolędy i
pastorałki.
Koncert, podobnie jak w poprzednich
latach, poprowadziła Ewa Stelmach. Współorganizatorami IX Przeglądu Kolęd były
Centrum Kultury w Knurowie i Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat.
Twórcy imprezy myślą już o kolejnej,
jubileuszowej edycji.
– Chcemy zorganizować coś specjalnego,
by uczcić to wydarzenie – zapowiada Marian
Gruszka.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

... w parafii pw. św. Cyryla i Metodego...

... kolędy i pastorałki wykonało ok. 330 młodych śpiewaków

- Koncert był udany. Jak co roku, muszę
przyznać. Szczególną radość sprawił nam
liczny udział knurowian, nie tylko znajomych
i rodziców śpiewaków, ale także pozostałych
parafian – mówi Marian Gruszka, prezes organizującego koncert Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej w Knurowie.
Braw nie szczędzili słuchacze, dłoni nie
żałował gospodarz niedzielnego kolędowania
– ks. proboszcz Andrzej Wieczorek.
- Było pięknie – zachwycała się po koncercie pani Halina. – Sama nawet podśpiewywałam sobie z dziećmi.
- Jesteśmy tutaj co roku i za każdym razem
podoba nam się równie mocno  – twierdzą
zgodnie Marcin i Kinga.
- Duże podziękowania należą się dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu, siostrom
zakonnym, a także rodzicom za pracę, jaką
włożyli w przygotowanie koncertu. Nie można

Koncert jak co roku poprowadziła Ewa Stelmach
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... z okolicznych placówek oświatowych
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Knurów. wystąpi KaBaret młODych panów
Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Bezczelnie młodzi
rozbawią do łez

Piątek, 8 lutego. Tego dnia wieczorem
zapowiada się dobra zabawa. Za
sprawą Kabaretu Młodych Panów,
którzy będą rozśmieszać publiczność
w knurowskim Kinie Scenie Kulturze
wojciech szymkowiak z Knurowa
ur. 17.12.2012 r., 2740 g, 50 cm

paweł Dunaj z Knurowa

ur. 30.12.2012 r., 3660 g, 55 cm

Bartek wiśniewski z Knurowa

ur. 31.12.2012 r., 3030 g, 53 cm

paulina adamus ze smolnicy

ur. 28.12.2012 r., 4090 g, 53 cm

Kacper gaweł z leszczyn

ur. 31.12.2012 r., 3380 g, 52 cm

wiktoria jachnik z gierałtowic
ur. 2.01.2013 r., 3250 g, 52 cm

antonina nowak z gierałtowic

ur. 28.12.2012 r., 2040 g, 43 cm

Zuzanna milczarek z czerwionki-leszczyn
ur. 31.12.2012 r., 3600 g, 54 cm

Kacper piela z Knurowa

ur. 2.01.2013 r., 4100 g, 55 cm

Wywodzą się z Rybnika. Na kabaretowej scenie bawią od przeszło
ośmiu lat, zdobywając kolejne szczyty w swoim dorobku artystycznym.
Zna ich cała Polska. Wszędzie kojarzą
się z dobrą zabawą i humorem.
Celują ironią i dystansem do
rzeczy wistości. Cenią ich fani i
krytycy. Zdobyli najwyższe laury
we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach kabaretowych
z „Ryjkiem” i „PAKĄ” na czele.
Skecze i piosenki kabaretu prezentowane były w każdym możliwym
programie telewizyjnym, na antenach m.in. TVP, Polsatu i TVN.
Mimo licznych sukcesów i ugruntowanej już pozycji w kabaretowym
świecie nie spoczywają na laurach.
Rozwijają się, ciągle odkrywają nowe
możliwości.
Dotychczasowy dorobek artystyczny zebrali na trzech płytach
DVD, a ostatnią pt. „Bezczelnie
Młodzi” zrealizowali przy udziale
wyjątkowych gości: Piotra Bałtroczyka, Cezarego Pazury, Kabaretu Ani

Mru Mru i Smile. Wydali ją w 2012
roku. Będzie dostępna do nabycia po
występie kabaretu.
W Knurowie w ystąpią dw ukrotnie. Najpierw o godzinie 18.00,
potem o 20.30.
Bilety kosztują 50 zł (dostawki
45 zł).
/ck, b/

rozwiązanie
krzyżówki świątecznej
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
świątecznej brzmiało: „Rok za rokiem jak
woda potokiem”.
Nagrody otrzymują:

Kajetan Kluczniok z leszczyn

ur. 3.01.2013 r., 3347 g, 56 cm

Daniel Kłosek z Książenic

ur. 4.01.2013 r., 3180 g, 51 cm

michał nowak z gliwic

ur. 3.01.2013 r., 4300 g, 55 cm

natalia potocka z czerwionki

ur. 4.01.2013 r., 3750 g, 55 cm

magdalena czech z gliwic

ur. 4.01.2013 r., 3460 g, 55 cm

Filip Duchnowski z Knurowa

ur. 6.01.2013 r., 4140 g, 56 cm

• kuchenka mikrofalowa ufundowana przez Stalmet Knurów: Erwin
Hankus,
• reprinty kroniki „Knurów i Krywałd” wg Alojzego Koziełka: Mikołaj
Pacewicz, Renata Wrycza, Kornelia Bykuć, Maria Dusza, Maria Szafarczyk, Joanna Dyrbuś, Grzegorz Kania, Aleksandra Szczepanik, Tomasz
Pawlarczyk, Zygmunt Podraza,
• podwójne zaproszenia na karnawałowy bądź wiosenny (do wyboru)
wieczór w Kinie Scenie Kulturze: Aniela Bianek, Jan Trygar, Helena
Śmieja,
• zabiegi kosmetyczne (masaż relaksacyjny z maską algową) w gabinecie Kosmetyka Estetyczna: Marianna Tomeczkowska, Bogusława Hemmeling, Paweł Ignasiak, Janina Śmigielska, Eryk Ryszka,
• dwuwejściowe karnety na obiekty MOSiR w Knurowie: Mateusz
Wiśniewski, Henryk Mikosz, Paweł Rozumek, Anna Krysiak, Justyna Wydra, Grażyna Mokrzycka, Jolanta Matusiewicz, Barbara Michalak, Helena
Baluszek, Kornelia Barylska,
• dziesięciowejściowe karnety na basen Wodnik w Paniówkach: Elżbieta Maciołek, Krzysztof Jaworski, Marek Cyroń, Salomea Pyryt,
• płyty CD „Oktoberfest z Kamratami” + najnowsze mapy tras rowerowych powiatu gliwickiego: Leokadia Oślizło, Krystian Kijak,
• dwuosobowe bilety do Kina Sceny Kultury: Edward Gil, Tomasz
Buczak,
• roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego: Arkadiusz Wojdowski.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, gorąco również dziękujemy
wszystkim uczestnikom naszej zabawy. Po odbiór nagród zapraszamy do
naszej redakcji (Knurów, ul. Niepodległości 5).

Sponsorzy krzyżówki

jakub hampel z Knurowa

ur. 6.01.2013 r., 4000 g, 56 cm

0

Kewin Kordy z czerwionki

ur. 6.01.2013 r., 2400 g, 49 cm

martyna Zaik z Knurowa

Zespół
KAMRATY

ur. 6.01.2013 r., 3550 g, 55 cm
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rozmaitości
knurów. piękni, niespełna DwuDziestoletni, nietuzinkowi

młodzi chwytają świat za rogi
Aneta Szulc i Adam Krotowski, tegoroczni stypendyści
Prezesa Rady Ministrów, nie przypominają typowych
uczniów szkół średnich. Zamiast wspinać się po drabinie
klasowej popularności, wybrali inną drogę. Żmudną,
dla niektórych pewnie mało atrakcyjną drogę wiedzy

dur, chwyta za długopis i pisze
wiersze. O wszystkim. O życiu,
rozczarowaniach, o tym co
dzieje się wokół. Ma wiele marzeń, ale jedno jest szczególne.
− Chciałabym być szczęśliwa. Po prostu szczęśliwa.

Aneta Szulc i Adam Krotowski uczą się w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie.
W tym roku znaleźli się w gronie najwybitniejszych uczniów
w powiecie. Za swoją pracę i zaangażowanie premier przyznał
im stypendia. Choć są jeszcze
bardzo młodzi, mają sprecyzowane poglądy na świat i swoją
przyszłość. Nie czekają na dobre
wiatry i sprzyjające warunki,
ale chwytają życie za rogi.

Jak zBuDowaĆ
lepszy świat?

policjantKa
pisze wiersze

Aneta Szulc od dziecka
żyła w cieniu munduru i powinności. Ojciec wilczanki jest
strażakiem, to on pokazywał
jej jak służyć innym. Aneta nie
przypomina przyszłej groźnej

policjantki. Uśmiechnięta,
skromna z zaangażowaniem
opowiada o czekających ją
trudnościach w policyjnej pracy. Choć wkracza w typowo
męski świat nie boi się, tego co
ją czeka. Konsekwentnie, bez
wahania idzie wybraną drogą.
− Już w gimnazjum wiedziałam, co chcę robić, kim
chcę być, dlatego wybrałam
klasę mundurową. Po szkole
średniej, pod warunkiem, że
uda mi się zdać maturę, będę
zdawać na kierunek bezpieczeństwo narodowe, a potem
prosto do policji − podkreśla.
Otrzymane stypendium Prezesa Rady Ministrów przyjęła
ze zdziwieniem, dopiero potem
przyszła pora na radość. Praca
w policji wymaga dobrej kondycji fizycznej. Wielką pasją

Anety jest sport.
− Kiedyś grałam w tenisa
stołowego, teraz dużo biegam,
ale tak amatorsko, dla zdrowia,
nie dla rywalizacji.
Idąc śladem taty, należy do
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wilczy. Już teraz uczy się opanowania w obliczu niebezpieczeństwa i odpowiedzialności
za siebie i innych.
Anecie imponują silne kobiety, które nie poddają się,
nawet gdy sytuacja jest beznadziejna.
− Bardzo cenię Justynę
Kowalczyk, bo umie dążyć do
celu bez względu na warunki −
zaznacza wilczanka.
Pom i mo ob c ow a n i a z
szorstkim męskim światem,
Aneta Szulc nie zatraciła wrażliwości. Kiedy zdejmuje mun-

rozrywKa nr 2/2013

Czy można połączyć realizm z idealizmem? Marzenia
o wymarzonej pracy z gwarancją dobrego zatrudnienia? Nie
zawsze.
Wielką pasją Adama Krotowskiego jest historia, szczególnie czasy, kiedy rodziła się
polska państwowość i kategoria narodowości.
− Interesuje mnie I i II RP,
kultura Polski, te specyficzne
warunki, które wypłynęły na
tworzenie się narodowości −
zaznacza Adam. − A także
naród jako zjawisko wyższe
od państwowości, działające
w warunkach, kiedy państwo
zawiodło.
Adam ceni Józefa Piłsudskiego. Nazywa go wskrzesi-

Dla Anety i Adama nie ma
rzeczy niemożliwych

cielem Polski, bo dzięki jego
działaniom naród miał szansę
się odrodzić. Znajomość historii
zmusza do refleksji nad stanem
obecnym, stąd ciągłe zainteresowanie knurowianina światem,
wpływem geografii na państwa.
Adam lubi konfrontować swoje
myśli z kolektywną, obowiązującą interpretacją historii.
Nie waha się głośno wyrażać
własnego zdania, choć niektórzy
poczytują mu to za wadę.
Adam nie ma złudzeń, znajdująca się w kryzysie humanistyka nie zapewnia zbyt wielu
skutecznych form zarobkowania. Historia pozostanie więc

w kręgu pasji. Wybiera się na
studia elektroenergetyczne, bo
- jak zaznacza - z czegoś trzeba
żyć. Sfera zawodowa to jedyna, w
której Adam stawia na realizm,
w pozostałych jest idealistą.
Wzorem dla niego są rodzice, ich
bezwarunkowa miłość, stawiająca dobro dziecka ponad swoje.
Marzy mu się świat oparty na
chrześcijaństwie.
− Chciałbym, aby każdy
człowiek był dobry dla drugiego, bez względu na narodowość,
tożsamość, religię czy kolor
skóry. Tylko wtedy zbudujemy
lepszy świat.
Tekst i foto: Justyna Bajko

- Do wygrania poDwójny Bilet Do kina
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.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

11.01.2013 r.
PIĄTEK
Bejbi Blues
− godz. 16.30
Gambit, czyli jak ograć króla
− godz. 18.15
Hobbit: Niezwykła podróż.
3D (napisy)
− godz. 20.00
12.01.2013 r.
SOBOTA
Hobbit: Niezwykła podróż.
3D (dubbing)
− godz. 15.30
Bejbi Blues
− godz. 18.45
Gambit, czyli jak ograć króla
− godz. 20.30
13.01.2013 r.
NIEDZIELA
Hobbit: Niezwykła podróż.
3D (dubbing)
− godz. 15.30

Gambit, czyli jak ograć króla
− godz. 18.45
Bejbi Blues
− godz. 20.30
14.01.2013 r.
PONIEDZIAŁEK
Bejbi Blues
− godz. 16.30
Gambit, czyli jak ograć króla
− godz. 18.15
Hobbit: Niezwykła podróż.
3D (napisy)
− godz. 20.00
15.01.2013 r.
WTOREK
Gambit, czyli jak ograć króla
− godz. 16.30
Bejbi Blues
− godz. 18.15
Hobbit: Niezwykła podróż.
2D (napisy)
− godz. 20.00

2

10.01.2013 r.
CZWARTEK
Hobbit: Niezwykła podróż.
3D (napisy)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła podróż.
2D (napisy)
− godz. 20.00

16.01.2013 r.
ŚRODA
Bejbi Blues
− godz. 16.30
Gambit, czyli jak ograć króla
− godz. 18.15
Hobbit: Niezwykła podróż.
3D (dubbing)
− godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

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

1-9/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

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

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.
Stan idealny. Tel. 662 688 010

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030

Handel i Usługi
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

1/13-odw.

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

1/13-odw.

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK.
Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820, 668 416 198

49/12-5/13

Docieplanie i malowanie domów, podbitki,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, adaptacja poddaszy, suche tynki,
remonty. Tel. 602 407 190

1-5/13

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
50/12-5/13

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

1/13-odw.

50/12-5/13

1/13-odw.

50/12-3/13

1/13-odw.

1/13-odw.

1-9/13

SZUKAM PRACY
Dyspozycyjny, nie karany, emeryt, średnie
techniczne, prawo jazdy kat. B poszukuje
pracy w charakterze ochrony lub innej. Tej.
664 933 195
2-17/13

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
1/13-odw.

dam PRACĘ
Biuro rachunkowe zatrudni do pracy w księgowości. Informacja tel. 32 235 94 25
2/13

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

2-3/13

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

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13

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

Restauracja „ Zacisze Leśne” przyjmie
kelnerki. Tel. 664 040 345

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

Szukam doświadczonej opiekunki dla dziecka. Tel. 792 710 110

2/13-odw.

2/13-odw.

1/13-odw.

2-5/13

2-5/13

2-3/13

Karnawałowa wyprzedaż pożyczek. Oddłużenie + gotówka do ręki. Tel. 32 236 71 13

2-5/13

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

48/12-5/13

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

1-10/13

Usługi transportowe. Transport węgla i materiałów sypkich. Tel. 509 168 190
2-3/13

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

1/13-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
3 pokojowe mieszkanie, c.o. miejskie, 57 m2
– 131.000 zł. Biuro M3. Tel. 603 773 313

2/13

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w centrum Knurowa. Tel.
515 181 584
2/13

Do wynajęcia mieszkanie 75 m , Krywałd.
Tel. 501 008 959
2

2-3/13

Do wynajęcia mieszkanie na Koziełka. Tel.
602 365 617

2-3/13

Kupię dom – może być do remontu lub
działkę. Tel. 881 507 566

2/13

Spr zedam tanio obiekt handlow y pod
działalność gospodarczą o pow. 24 m2. Tel.
605 823 224

2-3/13

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

2-9/13

przetarg
Dyrektor MOSiR Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2, w terminie od 2.01.2013 r.
do 23.01.2013 r. wykazu lokali użytkowych – pomieszczeń: biurowego oraz magazynowego, przy ul. Dworcowej 28, przeznaczonych
do oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym
z przeznaczeniem na działalność statutową w zakresie kultury
fizycznej i sportu

ogłoszenie
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 10 stycznia 2013 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
skutków ustaleń planów
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 oraz
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru położonego po północnowschodniej stronie skrzyżowania ulic 1 Maja i Jęczmiennej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków
ustaleń planu.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 stycznia 2013 roku
do 15 lutego 2013 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
(Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3 w godzinach
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 13 lutego 2013 roku o godzinie 13.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów (Ratusz Miejski) pokój nr 12 (Sala
Sesyjna).
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta
Miasta Knurów na adres:
Urząd Miasta Knurów
ul. Dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę jednostki
organizacyjnej wraz z adresem, oznaczenie nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca
2013 roku.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie, zamieszczono dane o projekcie w/w miejscowego
planu, o prognozie oddziaływania na środowisko w/w. planu oraz o
opracowaniu ekofizjograficznym.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen
nym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2013 r.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta

M a t e m a t y k a , k o r e p e t y c j e . Te l .
692 845 849

48/12–6/13

ZWIERZĘTA
Psi fryzjer. Tel. 697 509 821

1-5/13

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
50/12-5/13
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sport

w niedzielę koło południa.
Wiadomo też, że ostatnie 8
kilometrów pokonają wszyscy uczestnicy sztafety w towarzystwie przedstawicieli
mediów, by następnie dołączyć do uczestników biegu „Policz się z cukrzycą”.
Członkiem knurowskiej sztafety będzie osoba, która wylicytuje swój udział w tym
niecodziennym biegu. - Poprzednia licytacja cieszyła się

sporym zainteresowaniem i do
końca była walka o zwycięstwo
– wspomina Bogdan Leśniowski, który informuje jednocześnie, że w grupie biegaczy
znajdą się również mieszkańcy
Nowego Miasta n/Pilicą, Łodzi,
Wrocławia, Kudowy Zdroju,
Gliwic i oczywiście Knurowa.
Sztafeta wyruszy 12 stycznia o
godz. 9.00 z Centrum Handlowego „Merkury”.

Połeć, któr y dystans 9400
metrów ukończył na piątym
miejscu – informuje Marek
L ewczu k, t rener k nu rowskich Sokołów.
Dobr ą for mę na si z awodnicy zaprezentowali też

na zakończenie minionego
roku, startując w Strzelcach
Opolskich i Krakowie. Oba
biegi były sylwestrowe. W
Strzelcach Opolskich rywalizowano na 15 km. - 32. miejsce
w open zajął Piotr Bieliński z
czasem 55.08, a 35. był Michał
Bziukiewicz, który poprawił
swój rekord życiowy o aż pięć
minut i na mecie uzyskał czas
55.52 – kontynuuje Marek
Lewczuk.
W Krakowie trasa biegu
głównego wynosiła 10 km, a
Piotr Bieliński zajął w klasyfikacji open 7. miejsce (czas: 36.08).
W stolicy Małopolski biegano również na 5 km. Na
tym dystansie Arkadiusz Połeć zajął miejsce piąte (czas:
16.32), natomiast Bogumiła
Kondzielnik została sklasyfikowana na pozycji jedenastej
(czas: 21.20).

inauguracja sokoła
na stadionie sokola

Foto: KB Sokół

Biegacze Sokoła Knurów
sezon 2013 zainaugurowali w
Czechach, na stadionie Sokola
Koberice.
- Koberice to miejscowość
po łoż ona nie d al e k o O pavy. Wystąpił tam Arkadiusz

Bogumiła Kondzielnik wraz z Piotrem Bielińskim
w czasie sylwestrowej imprezy biegowej w Krakowie
informacja
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Futsal 43-latków
Po świątecznej przerwie
wznowiła rozgrywki Miejska
Liga Piłki Nożnej Halowej.
Pierwszą ligową bramkę w 2013
roku zdobył zawodnik Tritechu
Szymon Napierała, któremu
strzelenie gola w meczu z TKKF
Apteką Św. Barbary zajęło zaledwie 48 sekund. Najmłodsza
drużyna ligi po raz drugi w
tym sezonie pokonała Aptekę i
dzięki wygranej awansowała w
tabeli na ósmą pozycję.
Dużo starsza niż Tritech
ekipa Sanitu spotkała się z Milenium i zainkasowała cenne
trzy punkty. Walnie do zwycięstwa swojej drużyny przyczynili się 43-latkowie: Zbi-

Zbigniew
Kuśmierz
strzelił gola
w MLPNH
po 14 latach
przerwy

PiSk

PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

- Zapraszam! Będzie kolorowo, wesoło
i....głośno – mówi Bogdan Leśniowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Trwają ostatnie przygotowania do 21. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. To oznacza, że do „zagrania” w orkiestrze przygotowują się również członkowie
knurowskiej sztafety biegowej,
która w sobotę (12 stycznia)
wyruszy do Warszawy po raz
dziewiąty.
- Nasza grupa liczyć będzie
piętnaście osób – informuje
główny organizator, Bogdan
Leśniowski. - Przed nami dwa
dni biegania i do pokonania
350 km.
Warunki pogodowe były
ostatnio wiosenne, ale co będzie w dniu startu, tego nie
wiemy, ale jakie by nie były
– pobiegniemy! Bo sztafeta to
już pewnego rodzaju historia
i wyzwanie, a na naszym liczniku mamy przebiegniętych
około 7.000 km.
Knurowska sztafeta planuje dotrzeć do Warszaw y

Foto: Dawid Ciepliński

sztafetą na orkiestrę

Miejska liga
piłki nożnej halowej

Sanit

gniew Kuśmierz i Piotr Rolnik,
zdobywcy pierwszej i drugiej
bramki. Statystycznym ewenementem jest to, że pierwszy z
nich zdobył ligowego gola po 14

latach przerwy, natomiast obaj
ci gracze debiutowali w lidze
w 1990 roku w barwach Burzy
Lokatorek. Dodać należy, że w
bramce Sanitu cały mecz roze-

WYNIKI 19. KOLEJKI Z 7.01.2013 (PONIEDZIAŁEK)
TKKF Apteka Św. Barbary – Tritech 3:6 (0:3)
0:1 S. Napierała 1’, 0:2 W. Szczurek 6’, 0:3 M. Istel 11’, 1:3 D.
Lewandowski 21’, 1:4 S. Napierała 22’, 2:4 M. Duraj 31’, 2:5 S.
Napierała 33’, 2:6 M. Michniewski 40’, 3:6 G. Kania 40’.
Concordia Oldboje – IPA Knurów 7:3 (4:1)
1:0 M. Modrzyński 3’, 2:0 M. Modrzyński 10’, 3:0 D. Wiercioch
11’, 3:1 M. Klaczka 15’, 4:1 M. Klottka 19’, 4:2 K. Kwietniewski
21’, 5:2 M. Klottka 28’, 6:2 D. Wiercioch 33’, 7:2 M. Klottka 39’,
7:3 M. Milczarek 40’.
żółta kartka: P. Molata (Concordia Oldboje).
Sanit – Milenium 5:2 (2:2)
1:0 Z. Kuśmierz 8’, 2:0 P. Rolnik 12’, 2:1 M. Gajda 15’, 2:2 M. Gajda
17’, 3:2 A. Bicz 33’, 4:2 K. Napierała 34’, 5:2 A. Czerkies 39’.
Vibovit Studio DENIM – Black&Decker 7:5 (1:0)
1:0 A. Zabłocki 19’, 2:0 A. Zabłocki 21’k. 3:0 M. Bagiński 30’, 4:0
A. Zabłocki 31’, 4:1 R. Owczarek 32’, 4:2 R. Szwed 33’, 5:2 R.
Kasiński 33’, 6:2 R. Kasiński 34’, 6:3 M. Iwan 36’k. 6:4 M. Iwan
37’, 6:5 M. Iwan 39’, 7:5 A. Paśnicki 40’.
żółta kartka: A. Zabłocki (Vibovit).
Mati Vet FC – Team Stalmet 5:6 (2:2)
0:1 S. Basak 6’, 1:1 J. Zdrzałek 11’, 2:1 G. Tomecki 14’, 2:2 M.
Stopa 19’, 2:3 M. Stopa 22’, 2:4 M. Stopa 24’, 3:4 R. Metelski
31’, 3:5 S. Basak 35’, 4:5 G. Tomecki 37’, 4:6 D. Kraska 38’, 5:6
R. Metelski 39’.
żółte kartki: P. Tomecki (Mati Vet) – dwie, S. Basak, B. Flis (Team
Stalmet), czerwone kartki: P. Tomecki (Mati Vet FC), M. Stopa
(Team Stalmet).
1. Vibovit Studio DENIM
13 36 74-34 12 0 1
2. Pamar
12 30 90-32 10 0 2
3. TKKF Mistral Intermarché
12 28 70-20 8 1 3
4. Team Stalmet
13 28 68-44 9 1 3
5. Concordia Oldboje
13 25 62-43 8 1 4
6. Mati Vet FC
13 24 64-54 8 0 5
7. IPA Knurów
13 23 74-59 7 2 4
8. Tritech
13 13 49-65 4 1 8
9. PTK DB Schenker
12 12 27-50 3 3 6
10. Sanit
13 10 40-70 3 1 9
11. TKKF Apteka Św. Barbary
13 8 37-70 2 2 9
12. Milenium
13 3 36-81 1 0 12
13. Black&Decker
13 2 35-92 0 2 11

grał rówieśnik wspomnianych
weteranów Wojciech Litwin.
W górę tabeli pnie się zespół Concordii Oldbojów,
który nadspodziewanie łatwo
poradził sobie z IPA Knurów.
Drużyna Marka Wierciocha
w przerwie w rozgrywkach
dokonała wzmocnień i staje się
realnym zagrożeniem dla drużyn walczących o podium.
Najciekawszym meczem
kolejki okazał się pojedynek
Teamu Stalmet z Mati Vet FC.
Iście bokserską wymianę ciosów
zakończyli sukcesem ci pierwsi,
dzięki czemu zrównali się w
tabeli liczbą punktów z trzecim
TKKF Mistral Intermarche.
Waldemar Jachimowski

PROGRAM 20. KOLEJKI
Z 13.01.2013
TKKF Mistral Intermarché
– PTK DB Schenker (11.00),
Pamar – TKKF Apteka Św.
Barbary (11.50), Sanit – IPA
Knurów (12.40), Black&Decker
– Mati Vet FC (13.30), Tritech –
Vibovit Studio DENIM (14.20),
Concordia Oldboje – Team
Stalmet (15.10).

PROGRAM 21. KOLEJKI
Z 14.01.2013
PTK DB Schenker – Sanit
(18.00), Pamar – Concordia
Oldboje (18.50), Milenium
– TKKF Mistral Intermarché
(19.40), Black&Decker – TKKF
Apteka Św. Barbary (20.30),
Vibovit Studio DENIM – IPA
Knurów (21.20).
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Część uczestników meczu noworocznego

tadeusz Barwicki
strzelił pierwszy
Foto: Dawid Ciepliński

W ubiegłym tygodniu do
Madrytu wyleciało dwóch wychowanków Concordii Knurów.
Marcin Brosz i Dariusz Dudek
przez kilka dni obserwować
będą pracę trenera Realu – Jose
Mourinho. Staż u znakomitego
portugalskiego szkoleniowca
pozwoli obecnym trenerom
Piasta Gliwice poznać jego warsztat od „kuchni”. Marcin Brosz
i Dariusz Dudek przyglądają się
też organizacji dnia codziennego oraz szkoleniu dzieci i młodzieży w tak potężnym klubie,
jakim jest Real.
W t y m miejscu wa r to
przypomnieć, że Real Madryt
był ostatnim – przed zawieszeniem karier y - k lubem
Jerzego Dudka.
Dodajmy, że Marcin Brosz
(rocznik 1973) ma już na swym
trenerskim koncie kilka sukcesów. Ten najważniejszy to
oczywiście awans z Piastem
Gliwice do T-Mobile Ekstraklasy. Wcześniej ten niespełna
40-letni dziś trener awansował
z Polonią Bytom do II ligi,
natomiast Koszarawę Żywiec
wprowadził do III ligi.

Foto: Waldemar Jachimowski

wychowankowie
concordii
u jose Mourinho

Dariusz Dudek i Marcin Brosz rozpoczęli 2013
rok od lekcji jakiej udzielił im Jose Mourinho

Jego asystent - Dariusz
Dudek (rocznik 1975) samodzielnie w roli trenera jeszcze
nie pracował, a po stronie
sukcesów może sobie wpisać awans do ekstraklasy w

roli drugiego trenera Piasta
Gliwice.
Jose Mourinho (rocznik
1963) to m.in. mistrz Portugalii, Anglii, Włoch i Hiszpanii.
PiSk

Na takie obrazki kibice muszą jeszcze
czekać ponad siedemdziesiąt dni…

W noworoczne południe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował towarzyski mecz piłkarski, który odbył
się na jednym z boisk kompleksu przy ul. Ułanów. Wzięło w
nim udział 14 zawodników,
a plonem wielu ciekawych i
efektownych akcji - w iście
wiosennej aurze - było 19 goli.
Autorem pierwszej bramki
w 2013 roku na knurowskich
boiskach został o godzinie
12.10 Tadeusz Barwicki.
Drużyna A – Drużyna
B 9:10
Drużyna A: W. Juszczyk,
P. Karwowski, T. Leszczyński,
M. Rozumek, M. Klaczka, T.
Macha, P. Rozumek.
Drużyna B: D. Flis, K.

Tadeusz Barwicki (przy piłce) jako pierwszy
w 2013 roku wpisał się w Knurowie na listę
strzelców

Napierała, T. Barwicki, D.
Kozdroń, A. Paśnick i, Ł.

Foto: Piotr Skorupa

od poniedziałku
pełną parą

piłka nożna

rewanże
rozpoczną się
23 marca
Śląski Związek Piłki Nożnej poinformował, iż wiosenna runda rozgrywek na
szczeblu 4. ligi i Klasy okręgowej rozpocznie się 23 marca
2013 roku.
Zwycięzców, jak i przegranych, a więc zespoły które
u z ysk ają awa ns i zosta ną



zdegradowane, poznamy 15
czerwca.
W t y m miejscu wa r to
prz y pomnieć , ż e na 4 -l igowym piłkarskim froncie
mamy jednego przedstawiciela z naszego terenu i jest
nim Jedność Przyszowice, z
kolei w Klasie okręgowej trzy-

mamy kciuki za dwie ekipy:
Concordię Knurów i Tempo
Paniówki.
Po rundzie jesiennej Jedność występująca w roli beniaminka zajmuje wysokie,
bo piąte miejsce (5 punktów
straty do lidera grupy II),
Concordia jest liderem w
swojej grupie Klasy okręgowej, natomiast Tempo w tej
samej grupie jest siódme. Po
jesiennych wynikach można
sądzić, że w wymienionych
trzech k lubach zapowiada
się spokojna zima, a niewykluczone, że 15 czerwca – po
ostatniej ligowej kolejce – zakomunikujemy na naszych
łamach: Mamy awans!
PiSk

Dzisiaj (czwartek) dojdzie do pierwszego w tym
roku spot k a nia pi ł k a rz y
Concordii Knurów. – Będzie
to ty powo organiz acy jne
spotkanie po świątecznonoworocznej przerwie. Nie-

wykluczone, że wyjdziemy
na boisko, by rozegrać wewnętrzną gierkę, a przygotowania do rundy rewanżowej
rozpoczniemy pełną parą od
poniedziałku – informuje
trener, Wojciech Kempa.

Spórna, D. Tałajkowski.

WJ

Pierwszy sparing zaplanowano na 6 lutego. W tym
dniu nasz zespół zmierzy się z
Gwarkiem Tarnowskie Góry.
Kolejnymi sparingpartnerami Concordii będą: Jedność
Przyszowice (9 lutego), Przyszłość Ciochowice (16 lutego),
Unia Racibórz (23 lutego),
Piast Gliwce ME (2 marca),
Wilki Wilcza (6 marca), LKS
Bełk (9 marca) i Szombierki
Bytom (16 marca).
PiSk

Jakub musioł zostaje
Tego można się było spodziewać. Po tym, jak Jakub
Musioł objął zespół Jedności Przyszowice i jego podopieczni wygrali pięć ostatnich spotkań rundy jesiennej,
trener otrzymał propozycję
pozostania w klubie do końca
bieżącego sezonu.
Przypomnijmy, że Jakub
Musioł w poprzednim sezonie w y walczył z Jednością
awans do 4. ligi. Później stery
beniaminka przejął Michał
Skowron, po czym – na pięć
kolejek przed zakończeniem
rundy jesiennej - k ierownictwo k lubu postanowiło
ponownie zatrudnić Jakuba
Musioła. Decyzja okaza ła
się strzałem w dziesiątkę,

bowiem po zmianie trenera
Jedność kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W tym
miejscu na leż y dodać, że
przyszowiczanie pod koniec
pierwszej rundy utarli nosa
drużynom, które zajmowały
fotel lidera, pokonując 5:2
Nadwiślana Górę i gromiąc w
takim samym stosunku GKS
Jastrzębie.
Przygotowania do rundy
rewanżowej rozpoczną się w
Przyszowicach 15 stycznia.
- Wiele wskazuje na to,
że filar drużyny na rundę
wiosenną nie zostanie zmieniony – mów i Ja kub Musioł. – Chciałbym natomiast
w z m o c n i ć r y wa l i z a c j ę w
każdej formacji. Priorytetem

będzie też pozyskanie kilku
młodzieżowców.
Zespół Jedności ma obecnie zaklepanych siedem gier
kontrolnych, jednak tego wykazu nie należy traktować,
jako ostatecznego, bowiem
trener wciąż stara się zorganizować dodatkowe mecze
sparingowe.
Na dzisiaj pierwsza gra
kontrolna odbędzie się 26
stycznia z LKS-em Studzionka. Następnie Jedność zagra z
MKS-em Zaborze (2 lutego),
Concordią Knurów (9 lutego),
LKS-em Bełk (16 lutego), KS
Żory (23 lutego), LZS-em Piotrówka (27 lutego) i Przyszłością Ciochowice (2 marca).
PiSk
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coś więcej
niż trening
Grupa knurowskich biegaczy od kilku lat spotyka
się w ostatnim dniu roku, by
podsumować 12-miesięczny okres startów i zaliczyć
wspólny trening. Nie inaczej
było 31 grudnia. W sylwestro-

APN Knurów:
Radosław Bujok, Szymon Celejewski, Kacper Karasz, Patryk Wiszniowski, Grzegorz
Suchanek, Kamil Maj, Daniel Kacprzak, Dawid Kołodziej, Adrian Maksymiec, Paweł
Sawicki, Sebastian Sujecki, Alan Sadowski.
Trener: Kamil Krawczyk

wym bieganiu udział wzięli
(na zdjęciu od lewej): Leszek
Kroczek, Czesław Kostrzak,
Edward Włodarski, Marian
Gruszka, Adam Hasa, Bogdan
Leśniowski i Jerzy Wroński.
PiSk

Skat sportowy
Foto: Piotr Skorupa

Concordia Knurów (rocznik 2000) zajęła trzecie miejsce w 9. Halowym Turnieju
Noworocznym „Marco Soccer Cup 2013”. Podopieczni
Henryka Skrzypczyka musieli uznać wyższość GKS-u
Katowice i Ruchu Chorzów,
natom ia st w pokona ny m
polu pozostawili m.in. Górnika Zabrze, Piasta Gliwice
i lokalnego ry wala – APN
Knurów.
Po trzech kolejkach (grano systemem każdy z każdym) na najlepszej drodze
do turniejowego zwycięstwa
były zespoły „GieKSy” i Stadionu Śląskiego Chorzów,
które miały na swym koncie
komplet punktów. Od czwartej serii, punkty zaczęli „gubić” reprezentanci Stadionu Śląskiego, natomiast po
dwóch porażkach, od zwycięstwa do zwycięstwa zaczęli kroczyć zawodnicy Ruchu.
„Niebiescy” byli uważani za
faworytów przed pierwszym
gwizdkiem sędziego, wszak
dwie wcześniejsze edycje turnieju rozgrywanego w hali
knurowskiego MOSiR-u wygrywali właśnie podopieczni
Grzegorza Bąka.
Za plecami GKS-u i Ruchu t r wa ła z acięta wa l k a
o m iejsce na najn i ż sz y m
szczeblu podium. Drużynę,
która zajęła trzecie miejsce
poznaliśmy dopiero po ostatnim meczu, w którym Piast
Gliwice grał ze Stadionem
Śląskim. Przed tą konfrontacją na podium była Concordia, jednak w razie zwycięstwa Stadionu Śląskiego,
to chorzowianie wskakiwali
na „pudło”. Ostatecznie w
meczu kończącym rozgrywki
padł bezbramkow y remis,
któr y najbardziej ucieszył
wspomnianą Concordię.

Foto: Piotr Skorupa

za „gieksą” i ruchem,
a przed górnikiem i piastem

Józef Lipok przed Konradem Sobierajem i Piotrem
Lubertą – tak przedstawia
się czołówka świąteczno-noworocznych rozgrywek skata
sportowego.
Szkaciorze za kończ yli
rok 2012 turniejem w restauracji „Dolce Vita” w Knurowie–Szczygłowicach, gdzie

do rywalizacji przystąpiło 20
zawodników wyłonionych w
turniejach eliminacyjnych.
Głównym trofeum był Puchar Prezydenta Miasta Knurowa - Adama Ramsa, a w roli
współorganizatorów wystąpiła
skata sportowego TKKF Szczygłowice oraz MOSiR Knurów.
PiSk

Tenis stołowy
WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 12 KOLEJKA:

Concordia Knurów:
Dawid Lenart, Michał Hornik, Kacper Czyż, Rafał Bogusz, Łukasz Cieśłik, Jakub
Lewandowski, Daniel Nykiel, Paweł Ziaja, Gracjan Porzuczek, Mateusz Malinowski,
Dominik Moździerz, Paweł Wypych.
Trener: Henryk Skrzypczyk

PiSk

Sponsorzy
tegorocznych
rozgrywek:

Firma Marco, Kompanijny
Ośrodek Szkolenia, MOSiR,
Urszula i Arkadiusz Cyprys,
Jaworex, Intermarche, Loping, All Sport, Vident, „U
Marysi”, Cukiernia Czech.

Młodym zawodnikom – obok najbliższych – kibicowali:
Iwo n a S ul ew s k a
( F i r m a M a r c o) ,
Krzysztof Stolarek
(dyr ek tor MOSiR
Knurów), Artur Jankowski (prezes Górnika Zabrze), Józef
Dankowski (był y
reprezentant Polski, 4-krotny mistrz
Polski) i Kamil Cieślar (na zdjęciu żużlowiec po poważnej
kontuzji walczący
o powrót do pełnej
sprawności).

W czasie uroczystego zakończenia turnieju,
uczestnicy uczcili chwilą ciszy pamięć po
Henryku Bałuszyńskim, który wielokrotnie był
gościem honorowym noworocznych rozgrywek
dzieci i młodzieży (zmarł nagle 1 marca 2012
roku – miał niespełna 40 lat).

Orzeł Stanica - Naprzód Żernica 3:7
(punkty: Dominik Szmaj, Adrian Szymura i Michał Żyła po 1 Roman Wybierek i Daniel Nosiadek po 2,5, Adam Sosna - 1,5 i
Rajnard Dyrszka - 0,5)
LKS 45 Bujaków - Wilki Wilcza 9:1

WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 13 KOLEJKA:
Halembianka Ruda Śląska - Orzeł Stanica 4:6
(punkty dla Orła: Dominik Szmaj - 2,5, Michał Żyła - 2, Adrian
Szymura - 1,5)
Naprzód Żernica - Naprzód Świbie 9:1
Wilki Wilcza - Ruch Pniów 2:8
informacja

Triumfatorzy:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

edycja
edycja
edycja
edycja
edycja
edycja
edycja
edycja
edycja

- Concordia Knurów (rocznik 1994)
- Ruch Chorzów (rocznik 1994)
- Rozwój Katowice (rocznik 1994)
- Concordia Knurów (rocznik 1994)
– Raków Częstochowa (rocznik 1994)
– Rozwój Katowice (rocznik 1994)
- Ruch Chorzów (rocznik 2000)
– Ruch Chorzów (rocznik 2000)
– GKS Katowice (rocznik 2000)

WYNIKI:
- 1 kolejka
APN Knurów - Piast Gliwice 0:1, Rozwój Katowice - Stadion
Śląski Chorzów 0:4, Concordia Knurów - Górnik Zabrze 1:0,
Ruch Chorzów - GKS Katowice 0:1
- 2 kolejka
APN - Rozwój 2:0, Stadion Śląski - Concordia 2:1, Górnik - Ruch
1:0, Piast – GKS 0:1
- 3 kolejka
APN - Stadion Śląski 0:2, Rozwój - Ruch 0:6, Piast - Concordia
0:2, Górnik – GKS 0:1
- 4 kolejka
APN - Concordia 1:2, Piast - Ruch 1:6, Stadion Śląski - Górnik
0:2, Rozwój - GKS 1:5
- 5 kolejka
APN - Górnik 2:1, Piast - Rozwój 5:1, Concordia - GKS 0:1,
Stadion Śląski - Ruch 0:3
- 6 kolejka
Rozwój - Concordia 0:2, Piast - Górnik 0:3, APN - Ruch 1:4,
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Stadion Śląski - GKS 0:0
- 7 kolejka
Rozwój - Górnik 0:6, Concordia - Ruch 0:2, APN – GKS 1:2,
Piast - Stadion Śląski 0:0
1
2
3
4
5
6
7
8

GKS Katowice
Ruch Chorzów
Concordia Knurów
Górnik Zabrze
Stadion Śląski Chorzów
Piast Gliwice
APN Knurów
Rozwój Katowice

19
15
12
12
11
7
6
0

11:2
21:4
8:6
13:4
8:6
7:13
7:12
2:30

Najlepszym bramkarzem turnieju został Dariusz Zybura (GKS
Katowice). Tytuł króla strzelców zdobył Kordian Podstawa (Ruch
Chorzów), na najlepszym zawodnikiem turnieju został Przemysław Bargiel (Ruch Chorzów).
Miano najlepszych w knurowskich drużynach uzyskali: Kacper
Czyż (Concordia) i Kamil Maj (APN).
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Foto: archiwum zespołu

Dzięki niemu wiele zespołów
mogło grać próby w świetnych
warunkach. Było też studio nagraniowe i Darek Kachel, który
umożliwiał nagrywanie materiału na tracki. To coś genialnego
dla wszystkich młodych kapel
- podkreśla Michał Kacprzak.
Radzi początkującym kapelom, by wierzyły w siebie,
ciężko i sumiennie pracowały
i by towarzyszyła temu determinacja. - Wiele kapel, pomimo
świetnych warunków do grania,
jakie panowały w Hard Rock,
wolało palić trawę, walić w piec,
zmieniać skład po osiem razy i
kłócić się między sobą. Dlatego
do dzisiaj większość z tych bandów nie wyszła z Hard Rock.
Niech wszystkie młode zespoły
pamiętają, by patrzeć na siebie
i dążyć do celu, pomimo tego, co

dzieje się wokół.
Bartek upatruje sens w marzeniach. - Od tego wszystko się
zaczyna. Później konsekwencja, determinacja, torowanie
własnej ścieżki, nie patrząc na
innych. Dzięki temu marzenia
się spełniają...
Zapowiedzią debiutanckiej
płyty Nekromera są dwa teledyski na Youtube. Już zbierają bardzo pozytywne recenzje wśród
słuchaczy, co dobrze wróży na
przyszłość. Bartek zdradza, że
płyta nie będzie pozbawiona
niespodzianek. W okolicach
marca będzie można ją nabyć w
największych sieciach w kraju.
Po premierze albumu Nekromer rusza w trasę koncertową.
Niewykluczone, że zawita wtedy do Knurowa.
Paweł Gradek

Knurów

Nekromer
to prawdziwa
miazga
Knurów. Zespół z Knurowa u progu kariery

Tak chłopaków z Knurowa rekomenduje raper
Peja, który podjął się wydania ich debiutanckiej
płyty. - Ci, którzy zdobyli naszą płytę na
nielegalu, są pod jej wrażeniem. Piszą do nas
na facebooku, wysyłają nam maile i motywują
do tego, by robić to dalej - mówi Michał
„Hellfield” Kacprzak
W 2006 roku byli jedną z
grup grających w Hard Rock.
Nie mieli jeszcze wtedy nazwy, nie koncertowali, ale już
wiedzieli czego chcą: - Chcemy
supportować znany zespół na
stadionie chorzowskim. Szczytem naszych marzeń jest zorganizowanie koncertu poświęconego pamięci Chucka Schuldinera
z grupy Death - mówił wtedy
Bartosz „Barth” Tyszkiewicz.
Pod koniec 2012 roku największe portale muzyczne
podały informację o śląskiej
grupie Nekromer, która trafiła
pod skrzydła RPS Enterteyment - wytwórni Rycha Peji.

Też tak chcę!

Zespół powstał w 2007 roku
w Knurowie, a założyli go: Michał „Hellfield” Kacprzak i Bartosz „Barth” Tyszkiewicz.
- Goethe mawiał, że trzeba
mieć plany na najbliższe 100
lat. Faktycznie, wtedy mocno
wybiegaliśmy w przyszłość.
Marzenia, które snuliśmy z
Barthem w 2006 roku są nadal
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aktualne! - podkreśla Michał.
Dziś Nekromer chce przede
wszystkim nagrywać dobre
albumy, wyrażać się artystycznie i móc współpracować z
profesjonalistami. Nie stoi w
miejscu. Szczy tem marzeń
chłopaków jest stworzyć materiał przy współudziale dobrego
amerykańskiego producenta
muzycznego.
Michał wyniósł miłość do
muzyki z domu rodzinnego.
Mówi, że przejął sporo genów
od dziadka Józefa Kacprzaka jazzmana, który od lat 60. grał na
gitarze, saksofonie i klarnecie.
- Jest dla mnie symbolem
rock’n’rolla. Jego życie było
dość krótkie, jednak bardzo inspirujące i ciekawe. Pamiętam
jak tata pokazywał mi zdjęcia
dziadka robione ekranowi telewizora, w którym akurat on
grał koncert. Robiło to na mnie
ogromne wrażenie. Już wtedy
wiedziałem, że też tak chcę wspomina Michał.
Dziś w rodzinnej kolekcji
zdjęć jest także kilka z jego te-

lewizyjnych występów. - Jeżeli
dziadek na mnie patrzy z góry,
to na pewno się śmieje...

Poza schematem

Nekromer zarejestrował
album „Pray For Enemies” w
knurowskim „Studio 78” w
2010 roku. Z materiałem pukał do drzwi kilku wytwórni
płytowych. Wiele razy odbijał
się od ściany, gdyż większość
wydawców interesuje jedynie
muzyka popularna. Metal,
hardcore, rock nie sprzedają się
tak, jak produkcje sezonowych
gwiazdek.
Nek romer w y myka się
schematom, dlatego metalowe
wytwórnie skreśliły go już na
starcie. - Nie przemycamy wartości satanistycznych i nie mamy
mrocznego klimatu, a to, zdaniem wytwórni, eliminuje nas u
odbiorców - wyjaśnia Michał.
Spece z wytwórni radzili,
by Nekromer próbował sił na
Zachodzie.
- Polska to kraj, w którym
większość ludzi ma klapki na

Nekromer tworzą: Michał
„Hellfield” Kacprzak, Bartosz „Bar th” Tyszkiewicz
i Kr zysztof „Wołek” Wołoszyn. Więcej informacji
o zespole można znaleźć
na www.nekromer.pl i na
facebooku.

oczach. I będzie je mieć zapewne przez kilka kolejnych lat. Na
szczęście nie wszyscy boją się
wyzwań i odważnych decyzji
- dodaje Bartek.
Peji słuchają od czasów
podstawówki i - jak podkreślają
- zawsze był dla nich symbolem buntu, wyrażania siebie i
nonkonformizmu. Poznali go
osobiście 2 lata temu - po jednym z koncertów promujących
solowy album rapera. Wtedy
dał im się poznać jako oczytany człowiek, znawca muzyki i
kinematografii.
- Rychu i jego wytwórnia
to synonim otwartości, świadomego działania i szacunku.
Inspiruje nas prywatnie i artystycznie. Spodobało mu się to,
co robimy. Spotkaliśmy się na
poznańskich Jeżycach, odbyliśmy długą rozmowę i wspólnie
postanowiliśmy, że wydamy album w RPS Enerteyment. Dzięki
temu możemy dać słuchaczom
połączenie, którego jeszcze na
polskim rynku nie było.
Paradoksalnie otwartość
i przełamywanie schematów,
które wcześniej wytykały im
wytwórnie, stały się atutem
Nekromera. Chłopaki nie kryją, że uwielbiają amerykański rap, hardcore, dobry pop
zza Oceanu, a nawet muzykę
elektroniczną. Na ich półkach
znaleźć można dyskografię
Slayera, Vadera, ale także Rihanny czy Public Enemy.

Światełko
dla seniorów
21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w niedzielę, 13 stycznia. Przez cały
dzień należy wypatrywać wolontariuszy
z puszkami. Tym razem światełko
rozbłyśnie dla seniorów i dzieci
WOŚP rozpocznie się od
mocnego uderzenia. Orkiestra
Dęta KWK „Knurów” wyruszy o godz. 11 z Centrum Handlowego „Merkury” i przemaszeruje w stronę Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 9. Tam
w godz. 13-19 na gości czekają
m.in. warsztaty graffiti, występy grup wokalnych i tanecznych z Centrum Kultury oraz
zespołów z Hard Rock Cafe
(Łebski, Bad Request, Gucias,
Krzikopa, Razy Dwa). O 20
tradycyjne światełko do nieba.
Świętowanie zakończy występ
gwiazdy wieczoru − hip-hopowego składu Miuosh.

W trakcie finału na scenie Underground w Hard
Rock Cafe zaprezentują się
zespoł y: Eleven, Star vin’
Marvin, Boneyard.
Do Warszawy wyruszy
także sztafeta knurowskich
biegaczy (więcej informacji
na stronach sportowych).
Niestety, zdarza się, że
oszuści podszywają się pod
wolontariuszy. Dlatego zanim
otworzymy portfel sprawdźmy czy wolontariusz ma
identyfikator ze zdjęciem i hologramem WOŚP oraz puszkę
w barwach WOŚP, również z
widocznym hologramem.
jb

Od marzeń do sukcesu

Zaczynali w Hard Rock.
Wspominają te czasy bardzo
miło, mimo że odeszli stamtąd
- jak to mają w zwyczaju - z
wielkim hukiem.
- To był dobry czas. Wielki
ukłon dla pana Krzysztofa Skowrońskiego, który stworzył to
miejsce i nadał mu kształt. Robiliśmy sporo dymu, a on musiał
nad tym wszystkim zapanować.
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