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aktualności
Knurów

Pijacka burda urosła do rangi
sensacyjnego ataku nożownika, do
którego miało dojść w piątkowy wieczór
na ul. 1 Maja. - Nie było żadnego
nożownika - uspokaja komendant
Komisariatu Policji w Knurowie,
nadkomisarz Maciej Kawa

Waletynkowy recykling? Dlaczego nie! Z miłości do natury Stowarzyszenie Cztery Pory Roku organizuje akcję „Kocham recykling”.
W zamian za zużyte baterie − coś
słodkiego. Knurowska akcja to część
działań ogólnopolskich, których
pomysłodawcą jest Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik. Udział
zapowiedziało ponad 40 miast w
całej Polsce.
Aby otrzymać lizakowe serduszko, symbol troski o środowisko,
wystarczy przynieść 14 lutego w
godz. od 12 do 15 do biura SCPR
(ul. Szpitalna 8/424) zużyte baterie.
Więcej informacji pod numerem
721 684 439.

Knurów

funkcjonariusze zastali rzekomego
sprawcę napadu. Zarówno on, jak
i jego „ofiara” byli kompletnie
pijani. Alkomat wskazał u panów
powyżej 3 promili w wydychanym
powietrzu. Z „nożownikiem” nie
szło się dogadać.
Z ustaleń policji wynika, że w
melinie doszło do kłótni, a później
do rękoczynów. Poszkodowany wywrócił się i upadł na rozbite szkło.
- Nóż, z którym do nas przyszedł, nie był wcale używany - podkreśla komendant.
Prowodyr pijackiej burdy trafił
do policyjnej izby zatrzymań.

/g/

laury
dla technikum nr 1

reklama

W miniony czwartek, tuż po
godz. 16, patrol Straży Miejskiej
udał się na ul. Kazimierza Wielkiego,
gdzie w jednym ze sklepów znaleziono nieprzytomnego właściciela
placówki. Funkcjonariusze wezwali
karetkę pogotowia. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala.
/bw/

Knurów. ranKinG szKóŁ PonadGiMazjalnych

W corocznym Ogólnopolskim
Rankingu Szkół Ponagimnazjalnych,
organizowanym przez miesięcznik
„Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego,
z liczbą 54, 04 punktów znalazło się
na 152 miejscu wśród 250 najlepszych techników w Polsce oraz na
19 pozycji w rankingu techników w
województwie śląskim. W porównaniu z rokiem ubiegłym ( 55 miejsce w
województwie) to znaczny i wyraźny
awans.
− Na tak wysoką pozycję Technikum Paderewskiego wpłynęły wyniki
egzaminów maturalnych zarówno w
części obowiązkowej jak i dodatkowej, wyniki egzaminów zawodowych,
osiągnięcia olimpijskie uczniów oraz
opinia środowisk akademickich o
przygotowaniu absolwentów szkoły
do studiów wyższych − podkreśla
dyrekcja „Paderka”.
Dumy z wysokiej pozycji rankin-

Knurów

stracił
Miłość
przytomność jest eko

o nożowniku,
którego nie było

Po ulicach Knurowa grasowali już gwałciciele, pedofile, a w
pobliskich lasach widziano irbisa
czy - według innych relacji - pumę.
Ostatnio znów pojawił się nożownik, o czym od kilku dni huczy
internet. Jak się okazuje w tej plotce
jest małe ziarno prawdy.
- W piątek na komisariat zgłosił
się 44-letni mężczyzna. Miał przy
sobie nóż, którym, jak twierdził,
ktoś go zaatakował. Pokrzywdzony
miał zakrwawioną rękę, podbite
oko i skaleczony policzek - mówi
komendant Maciej Kawa.
Do zdarzenia miało dojść w
jednej z melin przy ul. 1 Maja. Tam

Knurów

Pieski żywot

W ubiegły poniedziałek przed
południem jedna z mieszkanek
miasta przyprowadziła do siedziby
Straży Miejskiej bezpańskiego psa.
Tego samego dnia wieczorem między
blokami przy ul. Ziętka strażnicy zauważyli innego bezpańskiego czworonoga. Jeszcze tego samego dnia
obydwa psiaki trafiły do schroniska
dla zwierząt w Rybniku.
/bw/

Knurów

Knurowianin
człowiekiem
roku?

jb

jb

Knurów

o narodzeniu
Miłości

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Krywałdzie zaprasza na jasełka.
Historia o narodzeniu Jezusa w wersji
dzieci z ZSP już 24 stycznia (czwartek) o godz. 17. Po przedstawieniu
będzie można zakosztować słodkości
własnoręcznie przygotowanych przez
rodziców uczniów.
jb

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza organizacje pozarządowe z miejscowości liczących do 20.000 mieszkańców do
wzięcia udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Grantowym w ramach
programu „Równać Szanse 2013”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. W konkursie można ubiegać się o dotacje (nawet 40 000 zł) do
programów, których celem jest wyrównywanie szans na dobry start w
dorosłe życie młodzieży ze wsi i małych miasteczek. Więcej informacji
na stronie: www.rownacszanse.pl.

Andrzeja Piasecznego nie trzeba
przedstawiać. Od lat z powodzeniem
gości na polskich listach przebojów.
Ostatnia płyta nagrana w duecie z
Sewerynem Krajewskim stała się
międzypokoleniowym muzycznym
pomostem. Piasek wystąpi 27 stycznia o godz. 17 w Rybnickim Centrum
Kultury. Bilety po 100, 110 i 120 zł do
nabycia w kasie RCK.
jb

rYBnIK

John Porter

25 stycznia o godz. 19 w Rybnickim Centrum Kultury wystąpi John
Porter z zespołem. Walijski muzyk
znany ze współpracy m.in. z Korą
czy Maciejem Zembatym, największy
komercyjny sukces odniósł z Anitą
Lipnicką. Bilety w cenie 60 zł do
nabycia w kasie RCK.

jb

nie zapomnij

25 I – Dzień Sekret
arki i Asystentki
26 I − Światowy
Dzień Celnictwa, Dzień Transp
lantologii
27 I − Światowy Dzi
eń Pomocy
Chorym Na Trąd, Dzi
eń Dialogu
z Isl am em , Mię dzy
na rod ow y
Dz ień Pam ięc i o Ofi
ara ch Ho lokaustu
28 I − Mię dzynar
odowy Dzień
Mo bil iza cji pr zec
iwk o Wo jni e
Nuklearnej

rYBnIK

Zagraj
w filmie

www.kuradomowa.
blogujaca.pl

jb
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Czy w knurowskich szkołach
dorosły uczeń może wystawić sobie
zwolnienie z lekcji?
Dorota Gumienny, dyrektor
Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego:
− Nie, statut szkolny mówi jasno, że
tylko rodzice mają takie prawo. Nie
jest także praktykowane, aby rodzice
na wniosek pełnoletniego ucznia, nie
mieli wglądu do jego ocen.
Jacek Czapkiewicz, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr
2: − Nie jest to u nas praktykowane,
chociaż prawo dopuszcza taką możliwość. Nawet jeżeli uczeń ukończy
18-lat, nadal informujemy rodziców
zarówno o ocenach, postępach w nauce jak i opuszczaniu zajęć.

Gliwice

równać
szanse

Piasek
o miłości

Pytanie o...

Not. jb

Trwa plebiscyt Dziennika Zachod n iego na Człow iek a Rok u
powiatu gliwickiego. Wśród kandydatów − Bogusław Szyguła, kustosz
knurowskiej Izby Tradycji. Aby oddać głos na knurowianina, należy
wysłać sms o treści DZCGLI.7 na
nr 72355. Głosowanie zakończy się
1 lutego. Tydzień później ogłoszenie
wyników. Gliwicki laureat weźmie
udział w wielkim finale ogólnopolskim. Zachęcamy do wzięcia
udziału w głosowaniu, liczy się
każdy głos!

gowej nie kryła dyrektor ZS Dorota
Gumienny, która 10 stycznia wzięła
udział w uroczystej Gali Finałowej
Rankingu w auli Politechniki Warszawskiej.

jb

rYBnIK

Bycie kurą domową to dla wielu
kobiet marzenie i sposób na życie. Autorka bloga reklamuje się:
„piekę, gotuję, sprzątam... − pełny
ser wis!”. Prowadzi czytelników
przez kolejne stopnie wtajemniczenia zabawnie a zarazem z nutką
refleksji. Na stronie sporo trafnych
obserwacji „z życia wziętych”, kilka
przepisów, recenzje książek i porady jak zostać kurą domową. Dobra
rozrywka na zimowy wieczór.

jb

Klub Filmu Niezależnego
poszukuje aktorów do
udziału w telenoweli pt.
„Kaśka?”.
W pierwszej rybnickiej telenoweli mogą zagrać osoby obojga płci
w wieku 18-81 lat. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: klubknf@
wp.pl do końca stycznia. Należy
wysłać zdjęcie i napisać kilka słów
o sobie.
Casting odbędzie się w lutym.
Produkcja filmu ruszy na przełomie
lutego i marca.
Więcej informacji o filmie na
stronie www.kfn.org.pl.

/bw/
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Żywioł szalał w kopalni

Nie żyje 47-letni elektryk. 8 górników i ślusarz zostało rannych, a 8 pozostałym
górnikom udało się w porę uciec. Wykonywali obudowę przodka, kiedy z jego czoła
wybiła woda. - Liczę, że ktoś popłynie przez tę wodę. Dla przykładu, dla innych
- słyszymy od jednego ze związkowców
Dramat rozegrał się w Ruchu
Knurów, w pokładzie 408/2 na poziomie 850 m, gdzie kombajn przodkowy rozjeżdżał rozcinkę ściany nr
8. Jak udało nam się dowiedzieć,
przodek, gdzie doszło do wypadku,
już kończył rozjeżdżać ścianę. Miał
jeszcze skręcić i iść na zbicie z drugim
kombajnem, który fedrował chodnik
nadścianowy.
W tym czasie następowała wymiana pracowników. Nowa zmiana
nie doszła jeszcze na miejsce w całości. Nie wszyscy poprzednicy zdążyli

się z wyrobiska wynieść. W sumie w
tym rejonie znajdowało się 18 osób,
w tym elektryk i ślusarz.
Kombajn jechał pod górkę i
wtedy z czoła przodka wybiła woda.
Według wstępnych szacunków do
wyrobiska dostało się 500 m3 wody z
mułem i odłamkami skalnymi.
- Kombajn przodkowy waży prawie 30 ton, kilka ważą przenośniki
zgrzebłowe, a te w przodku były dwa.
Wyobraźcie sobie jaka musiała być
siła żywiołu, który przesunął ten cały
ciężar - relacjonuje nam górnik spot-

kany przed bramą kopalni.
- Pierońska - wtóruje mu drugi.
W obliczu zagrożenia część górników powskakiwała na wystające
części obudowy i kurczowo się ich
trzymała. Tych, którzy nie zdążyli
lub nie zdołali się utrzymać, zgarnęła fala.
- Ci, co stamtąd uciekali lub
zostali pokonani przez siłę żywiołu,
gubili w mule gumowce, kaski, lampy
- słyszymy od naszego Czytelnika.
- Rozpoczęło się sprawdzanie, kto się
wydostał z przodka, i jednego chłopa

Na wezwanie sztabu kryzysowego w rejonie tragedii pojawili się ratownicy

po prostu zabrakło. Tam się wszyscy
znają, wszyscy są zgłaszani dyspozytorowi w jakim rejonie przebywają,
przez co łatwo później ustalić kogo
nie ma.
Na wezwanie sztabu kryzysowego w rejonie tragedii pojawili się
pracownicy kopalni, w tym mnóstwo
ratowników. Nikt na początku nie
znał skali zagrożenia, więc ściągnięto
posiłki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia.
Niestety, odnaleziony elektryk
nie przeżył nawałnicy wody. Miał
47 lat. Był żonaty. Przepracował w
górnictwie 29 lat. Z naszych ustaleń
wynika, że odrabiał chorobowe, by
potem wziąć długi urlop (w tym
zaległy), na którym miał dotrwać do
zasłużonej emerytury.
- Jeden z jego trzech synów też
robi na dole naszej kopalni, też w
przodku, ale innym. Tamtego dnia
nie przyszedł do pracy, bo był oddać
krew i należało mu się wolne. Takie
nieszczęście - pracownikowi kopalni łamie się głos.
Woda płynęła jeszcze przez kilka
godzin. Pompowanie trwało przez
cały weekend. W sobotę po południu
7 z 9 lekko poszkodowanych górników opuściło szpital.
Na wtorek zaplanowano przewentylowanie rejonu, by później
przeprowadzić wizję, dającą odpowiedź na pytanie o przyczynę piątkowej tragedii.
W poniedziałek w redakcji rozdzwoniły się telefony. Nasi rozmówcy dzielili się swoimi wnioskami:
- Woda najprawdopodobniej pochodziła ze starych, zalanych zrobów po
ścianie nr 7. Wszyscy o nich wiedzieli,

Knurów, Pilchowice. Pracowity tydzień strażaków

Grzejniki dały popalić

ale pewnie nie spodziewali się, że aż
tak wjadą. Albo przeszarżowali, bo
metry najważniejsze, albo może mieli
złe obliczenia. Diabli wiedzą. To, jak
ma iść chodnik, wyznacza służba
geologiczna.
Rozmówca twierdzi, że dwie
lub trzy zmiany wcześniej w tym
przodku zaczęła pojawiać się woda.
Górnicy to widzieli i zgłosili.
Zdaniem rzecznika prasowego
Kompanii Węglowej, Zbigniewa Madeja, kierownictwo kopalni zdawało
sobie z tego sprawę. - Ten stan nie
stwarzał zagrożenia, mimo to były
prowadzone prace profilaktyczne.
Niestety, nie zawsze naturę da się
obłaskawić.
Kolejny telefon do reda kcji:
- Kilka miesięcy temu w górnym,
sąsiednim wyrobisku, który rozjeżdża
chodnik nadścianowy ściany nr 8,
kombajn wjechał w stare zalewisko
ściany nr 7. Porobili tam wtedy odwierty, wodę bezpiecznie spuścili i
odpompowali. Tu się nie udało. Może
liczyli, że pompowanie w górnym
chodniku zmniejszyło ilość wody?
Tego, niestety, nie da się dokładnie
przewidzieć.
Rzecznik nie chciał komentować
tych doniesień. - Czekamy na wyniki
wizji - ucina rozmowę.
Jeden ze związkowców, poproszony o komentarz, mówi: - Liczę,
że winni tej tragedii poniosą surowe
konsekwencje, że ktoś popłynie przez
tę wodę. Dla przykładu, dla innych.
Oby jednak nie stało się tak, jak to
nierzadko bywa w polskim górnictwie
- gdzieś na ciepłą posadkę.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Wystarczyła chwila, by w mieszkaniu pojawił się ogień

Do pierwszego pożaru doszło w czwartek tuż przed
godziną 10. Strażacy musieli interweniować w jednym z
mieszkań przy ul. Wilsona.
Zarzewiem ognia było urządzenie grzewcze, którego
używali mieszkańcy. – Podczas akcji mieszkanie było
puste, natomiast grzejnik włączony i pozostawiony bez
jakiegokolwiek dozoru. Nie wolno robić takich rzeczy
– przestrzega mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Zniszczeniu uległa część wyposażenia mieszkania.
Straty wyceniono na 5 tys. zł.
Do drugiego pożaru doszło pięć godzin później na
parterze domu wielorodzinnego przy ul. Koziełka. I
tym razem źródłem ognia było pozostawione bez opieki
urządzenie elektryczne.
– Nastąpiło zwarcie w piecyku elektrycznym – informuje dowódca Gąsior. – Ogień strawił cały pokój. W
chwili wybuchu pożaru nikogo nie było w domu.
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W sobotę strażacy dwukrotnie gasili pożary. Najpierw tuż po południu za szybem Foch na terenie kopalni
KWK „Knurów-Szczygłowice”.
– Przyczyną pożaru było przypuszczalnie podpalenie
podkładów kolejowych – mówi dowódca JRG w Knurowie.
W akcji brały udział dwa zastępy knurowskich strażaków i zakładowa straż kopalni.
Po raz drugi na ratunek wzywano strażaków po
godz. 16. – W piwnicy jednego z domów jednorodzinnych
w Pilchowicach dookoła pieca rozwieszone były rzeczy,
które się suszyły – mówi Gąsior. – Płomień je chwycił i
pomieszczenie zajęło się ogniem.
Dzięki szybkiej akcji ratowniczej strażaków z JRG
Knurów, wspieranych przez OSP w Pilchowicach, ogień
został opanowany. Obyło się bez ofiar.

Foto: JRG Knurów

Nieostrożność i lekkomyślność – to główne powody pożarów, do których
doszło w minionym tygodniu. – Nie wolno pozostawiać grzejników bez
nadzoru! – przestrzegają strażacy. – To często kończy się tragedią...

DC



Foto: Bogusław Wilk
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euroskrzynka
czy puszka
Pandory?

Euroskrzynki miały zapewnić
możliwość dostarczania
korespondencji przez wszystkie
firmy, świadczące takie usługi.
Skorzystali na tym także roznosiciele
ulotek i gazetek reklamowych.
- Nie ma dnia, żebym nie musiała
opróżniać skrzynki - skarży się nasza
Czytelniczka
Utrzymanie przystanków kosztuje nieraz więcej
niż powinno; na zdjęciu zdemolowana wiata przy
ul. Zwycięstwa – przybliżony koszt wymiany
tylko jednej szyby to wydatek około 800 zł

Euroskrzynki - pomysł może
i dobry, ale - jak wyszło
w praktyce - ma też wady

przystankowe
porządki
Knurów

Siedem przystanków zlokalizowanych przy drogach
powiatowych przeszło formalnie pod zarząd miasta
3 stycznia miasto i powiat zawarły porozumienie. Na jego mocy
samorząd Knurowa stał się formalnym zarządcą siedmiu przystanków: Knurów Remiza (ul. 1 Maja),
Knurów Wilsona, Knurów Szkoła
(przy ul. Wilsona), Szczygłowice
aleja Piastów, Szczygłowice Kopalnia, Szczygłowice Skrzyżowanie
(przy ul. Lignozy) i Krywałd Michalskiego.

- Porozumienie z powiatem pozwoli utrzymać właściwy standard
urządzeń do obsługi transportu zbiorowego – mówi Adam Ostalecki,
naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w knurowskim Urzędzie Miasta.
- Dodatkową korzyścią jest to, że
operatorzy i przewoźnicy będą ustalać
zasady korzystania z przystanków przy
drogach gminnych i powiatowych na
terenie miasta z jednym zarządcą.

Miasto przymierza się do zawarcia podobnego porozumienia
z województwem. Gdy dojdzie ono
do skutku, formalnie władza gminy
rozciągnie się też na przystanki
zlokalizowane przy drogach wojewódzkich. To obiekty przy ulicach
Dworcowej, Niepodległości, Rybnickiej i Zwycięstwa.

Może odkurzyć
stary sposób

wrażenie. Miały frajdę. Ja też nie
narzekam – podoba mi się. Czekamy
na kolejne filmy...

udało się uzbierać tyle pieniędzy!
Chyba i wam zależy na tym, żeby tę
młodzież jakoś motywować i zachęcać do udziału w WOŚP-ie. Niestety,
nie znalazłem w gazecie informacji
który wolontariusz zebrał najwięcej.
To, że kwestujących nie można było
nigdzie spotkać po godz. 16.00, to
zalecenie sztabu, który od tej godziny
rozpoczynał liczenie pieniędzy.

- Zima. Ślisko na drogach, ślizgawka
na chodnikach. A można temu trochę
zaradzić. Co starsi pewnie pamiętają,
jak w dawnych latach na chodnikach
stały skrzynie wypełnione piaskiem. To
praktyka do dzisiaj stosowana w kilku
przynajmniej europejskich krajach
(widziałem nawet łopaty przyczepione
do skrzynek, żeby nie trzeba ich było
szukać). Właśnie na takie sytuacje, gdy
lód ścina chodniki. W razie potrzeby
każdy mógłby wówczas wziąć i posypać
śliskie miejsca piaskiem. Myślę, że to
nie aż tak drogi sposób zaradczy. Na
pewno tańszy – i mniej bolesny – niż
leczenie połamanych rąk i nóg...

S.J.

Fajniejsze
to kino

- Byłam z dziećmi w naszym knurowskim kinie, chyba po pięcioletniej
przerwie. I powiem, że widać różnicę
na lepsze. Dzieciom się podobało – te
okulary do 3D zrobiły na nich spore

4

A.N.

Gdzie ci
wolontariusze?

- Wrócę jeszcze do tematu wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który poruszyliście tydzień
temu. Jestem zdania, że powinno się
wybierać takich, którzy będą odpowiedzialni i zaangażowani. Energiczności młodzieży nie można odmówić,
ale w tamtą niedzielę jakby jej zabrakło. Dziewczyny stały już nawet nie
przed kościołem, ale gdzieś z boku,
otoczone grupą koleżanek. Nie były
zainteresowane zbieraniem datków.
Wstydziły się? Nie wiem. Inną grupę
spotkałam przy Biedronce. Też była
skupiona na wszystkim, tylko nie na
kwestowaniu.

Rozczarowana

- Czytałem wasz artykuł o Orkiestrze.
Wymieniacie w nim zespoły, które
grały, ale kompletnie pominęliście
wolontariuszy. Przecież to dzięki nim

/bw/

Stanisław Bogumił

Od redakcji: To oczywiste, że bez
wolontariuszy, t ych t ysięcy osób
- zazwyczaj młodych i pełnych entuzjazmu - to dobroczynne przedsięwzięcie nie mogłoby się udać. Z
pewnością nie czynią tego z myślą
o medialnej sławie, lecz z potrzeby serca. Wielokrotnie na naszych
łamach oddawaliśmy im należny podziw i szacunek. Że nie dość mocno
zaakcentowaliśmy to t ym razem,
u ś wia d o mi ł nam Pan St ani s ł aw.
Nawiasem mówiąc: w tym roku, tak
jak w poprzednim, najwięcej uzbierał Wojciech Kuśmierz (wnuk pana
Stanis ława). Wolontariusz zebrał
2000 zł i 20 gr.

Not. pg, bw

Największy problem ma latem. Pod jej nieobecność skrzynka zaczyna pękać w szwach od
niepotrzebnej makulatury. Dla
złodzieja to sygnał, że w domu
nikogo nie ma.
Mimo że w niektórych klatkach
wiszą jeszcze koperty na materiały
reklamowe, roznosiciele z nich nie
korzystają.
- Ja wiem, że oni muszą to roznieść, że to ich zarobek, ale niech
chociaż zostawiają te gazetki w kopertach, które zamontowała spółdzielnia - sugeruje Czytelniczka.
- Raz przez pomyłkę wyrzuciłam
awizo do śmieci, bo już wcześniej
widziałam ulotkę, która podobnie
wyglądała.
Problem jest, co potwierdza
jeden z knurowskich listonoszy
(zastrzegł nazwisko do wiadomości redakcji). Przyznaje, że większość roznoszących ulotki podaje
się za pracowników poczty. - Jedni
im wierzą i wpuszczają, drudzy
odkładają słuchawkę, a jeszcze
inni potrafią wyjść i sprawdzić.
Po kilku wizytach skrzynki są tak
zapchane, że czasem ciężko włożyć
do nich zwykły list. Wtedy mam
problem, bo listu nie mogę odnieść
na pocztę, skoro adresat jest znany.
Nie mogę też upchnąć do skrzynki
wiedząc, że ktoś bez problemu
może go wyciągnąć...
Kierownik administracji Lokatorsko-Własnościowej Spół-

dzielni Mieszkaniowej w Knurowie, Lech Apryasz, podkreśla, że
koperty na informator spółdzielczy pojawiły się w klatkach, kiedy
nie było jeszcze euroskrzynek.
Korzystali z nich jednak głównie
roznosiciele ulotek. Część została
zniszczona przez wandali.
Kiedy wymieniono skrzynki na
nowe, spółdzielnia zaczęła demontować koperty.
- Materiały reklamowe mogą
trafiać do skrzynek wyłącznie za
zgodą spółdzielni. Do tej pory nikt
się o takie pozwolenie do nas nie
zwracał - mówi kierownik administracji.
Urząd Pocztow y nr 1 (przy
ul. Dworcowej) ma dla naszych
Czytelników jedną radę: - Należy
złożyć do nas pismo z zastrzeżeniem, aby listonosz nie wrzucał do
skrzynki druków bezadresowych.
To nic nie kosztuje, na skrzynce
pojawia się specjalna naklejka.
Taki adres listonosz ma też w swojej ewidencji.
To jednak nie rozwiązuje problemu. - Co z tego, że nasi listonosze
nie będą wrzucać do skrzynek druków, skoro będą to robić inni? - pyta
pracownica poczty.
Od kultury roznosicieli zależy,
czy wezmą pod uwagę naklejkę na
skrzynce, a od mieszkańców, kogo i
w jakim celu wpuszczą do klatki.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Szokująca
lekcja życia
Knurów

Pojawiła się w piątek i z miejsca
rozgrzała emocje. Wystawa
„Wybierz życie” podzieliła
knurowian na dwa obozy – jedni
jej przyklasnęli, drudzy są przeciw
Wystawa przyjechała do Knurowa z Zespołu Szkół Samochodowych
w Gliwicach, wcześniej gościła m.in.
na gliwickiej starówce. Ekspozycja
jest dziełem Fundacji Pro.
Sporych rozmiarów tablice stanęły w obrębie parafii świętych Cyryla i
Metodego. Tuż przy płocie w pobliżu
ronda im. Jana Pawła II. Zdjęcia są
drastyczne – przedstawiają zakrwawione ciała dzieci, efekt aborcji.

przez internet. Na forum Rebeylia.pl
pojawiła się wiadomość, aby przyłączyć się do dyskusji na forum Wirtualnego Knurowa i bronić wystawy.
− Rebeylanci! Potrzebna mobilizacja - teraz!− pisze Marek.
Na Wirtualnym Knurowie z
miejsca zawrzało. W ciągu kilku dni
wątek pt. „Wystawa antyaborcyjna
na terenie kościoła” (www.wirtualnyknurow.pl) doczekała się 20 stron
wypowiedzi (stan na wtorek).
Zwolennicy wystawy podkreślają, że wybrany przez pomysłodawców
wystawy sposób, to jedyny skuteczny
na walkę z aborcją.
− W Polsce bardzo mało pokazuje się wyniki aborcji. Ja nie widzę w
tym nic złego, bo problem trzeba nagłaśniać. A w jaki niby inny sposób?
Zrobić słodkie zdjęcia z cukierkową

i komunikat z prośbą, by potwierdzić pełnoletniość. Kościół ma widocznie swoje zasady i w miejscu
publicznym może pokazywać takie
zdjęcia, nie musząc nikogo pytać,
czy ktoś chce to oglądać i w dodatku
nie pyta o wiek ludzi oglądających
te zdjęcia.
− Jak sugerowałem , zróbmy
wystawę innych niesprawiedliwości
tego świata, może z masarni, gdzie
zabija się bezbronne zwierzęta,
może jakieś inne ekstrema... Tylko
czy miejsce publiczne, jakim jest
w dodatku plac przykościelny, jest
dobrym miejscem? − pyta arc.
Temperatura dyskusji dochodzi
do wrzenia. Pojawiły się ataki na
kościół, na zwolenników aborcji,
na lekarzy. Mało kto wychodzi bez
szwanku. Nieprzekonani pozostali

Członkowie gliwickiego oddziału Fundacji
Pro wieszają zdjęcia wystawy „Wybierz
życie”. Poprzednio ekspozycja gościła
w Zespole Szkół Samochodowych
w Gliwicach

Anna Fica: − Kiedy zobaczyłam tę wystawę
łzy stanęły mi w oczach. Jest wstrząsająca.
Mam 60 lat i nie podoba mi się. Mogli inaczej
to zrobić, może wystarczyłby jeden duży
plakat? Szkoda, że tak mało myśli się o
dzieciach, które już się narodziły i żyją w
ciężkich warunkach. Proszą rodziców: „Daj
mi chlebka”, a rodzice nie mają. Z różnych
powodów, bo jest alkohol w domu, bo pracy nie ma. Tych dzieci mi żal, bo widzę je
codziennie.

Janusz Rojowiec: − Ta wystawa to dobry
pomysł. Dobrze, że jest. Nie sądzę, aby
te zdjęcia były aż tak szokujące, przecież
tak właśnie wygląda zabieg aborcji. Więcej
powinno być takich wystaw.

Za i przeciw

Już w momencie stawiania zdjęć,
knurowianie zatrzymywali się zaciekawieni, nie dowierzając temu, na
co patrzą.
− Dlaczego ta wystawa musi być
właśnie tutaj? − pytała pani Krystyna. − Czy proboszcz wyraził na
to zgodę?
Jeszcze zanim rozpętała się burza, zapytaliśmy księdza proboszcza
Andrzeja Wieczorka o cel wystawy.
− To inicjatywa Fundacji Pro, ja
jedynie udostępniłem teren − mówi
Andrzej Wieczorek. − Jeśli deklaruję
się jako obrońca życia, to konsekwencją tej postawy jest zgoda na działania
to życie chroniące.
Na pytanie, czy wybrany sposób
jest właściwy, ksiądz odpowiedział:
− Nie możemy owijać w bawełnę
i zgadzać się na to, co się nam wmawia, czyli że aborcja to tylko zabieg,
tylko tkanka. To jest konkretne życie
i wystawa to pokazuje − zaznacza
proboszcz. − Nie jestem do końca
zwolennikiem takiego sposobu. Niektóre ze zdjęć zakwestionowałem, bo
wydawały mi się zbyt drastyczne. Ale
to nie ja jestem pomysłodawcą i nie ja
odpowiadam za treść.
− Dzięki uprzejmości księdza
proboszcza wystawa mogła stanąć w
centralnym punkcie miasta − pisze
Marek Waniewski z gliwickiej komórki fundacji. − Mamy nadzieję, że ta
lokalizacja pozwoli dotrzeć z naszym
przekazem do wielkiej ilości ludzi.
Fundacja Pro działa w całej Polsce, w małych i większych miastach.
Ich akcje budzą zarówno podziw, jak
i głęboki sprzeciw.
− Fundacja Pro – Prawo do Życia,
to nie tylko organizacja uświadamiająca czym jest aborcja, zwana przez
szatańskie lobby „prawem wyboru”.
Aktywiści pro-life walczą o przetrwanie Narodu Polskiego: by Polacy
nie wymarli, ale przede wszystkim,

Zapytaliśmy przechodniów
co sądzą o wystawie Fundacji Pro

aby nie występowali przeciwko Bogu
− piszą w oświadczeniu członkowie
Fundacji Pro. − Wśród marginalnej
części, choć tej najbardziej krzykliwej, zdjęcia rozszarpanych dzieci
wzbudzają wściekłość. Ktoś przecież
demaskuje zbrodnie dokonywane i
popierane przez pewną zwyrodniałą
grupę interesów. Czyj to interes? Biznes aborcyjny jest popierany przez
bardzo silne lobby, to nic innego jak
dzieło Lucyfera, który wysługując się
ludźmi z defektem sumienia dokonuje największej zbrodni w historii
ludzkości.
− Naszą bronią jest prawda!
- przekonuje Mariusz Dzierżawski,
prezes Zarządu Fundacji Pro – Prawo
do życia.

Emocje w zenicie

Reakcja knurowian była natychmiastowa. Głosy krytyki przeplatały
się z głosami poparcia.
− Właśnie widziałam wystawę i
aż się popłakałam − mówi przechodząca obok kościoła knurowianka.
− Te zdjęcia są straszne, jak można
narażać na taki widok nasze dzieci,
przecież obok jest przedszkole? Ja jestem wstrząśnięta, a co dopiero takie
małe, nieświadome dziecko.
Dyskusja przetoczyła się także

Dla Przeglądu

nadkomisarz Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji
w Knurowie: - Zgłosił się do nas jeden pan, zbulwersowany
tym, co zobaczył na placu kościelnym. Złożył zawiadomienie o
umieszczeniu nieprzyzwoitych treści w przestrzeni publicznej.
Abstrahując od sensu całej akcji, co najmniej dwa plakaty nie
powinny się tam w ogóle znaleźć. Dotrzemy do organizatora
tej wystawy.
not. /g/
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oprawą? Na nikim nie zrobi to wrażenia... Akcja już przynosi efekt bo
ludzie zwrócili uwagę na te zdjęcia.
– pisze Malinka.
Oponenci zaznaczają, że zależy im
na tym by ochronić dzieci, przed drastycznym widokiem martwych ciał.
− Nie rozumiem jednego, kiedy chcę wejść na stronę gdzie jest
ucięty palec, wyskakuje ostrzeżenie

jednak nieprzekonani.
Knurów nie jest wyjątkiem. Wystawa „Wybierz życie” wszędzie
– tam gdzie się pojawiła – wzbudzała
skrajne odczucia. Czy spełnia swoje
zadanie? Trudno powiedzieć. Pewne
jest jedno: prawie nikt nie pozostaje
wobec niej obojętny.
Tekst & Foto:

Knurów. Honorowych przybywa

Nie żałowali krwi
Dokładnie 7,65 l krwi
to plon niedzielnej akcji
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa oraz Klubu
Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana
Specjalny pojazd stanął przy
kościele Matki Bożej Częstochowskiej. W jego progi wstąpiły 24 osoby,
gotowe włączyć się w dobroczynne
przedsięwzięcie.
- Niestety, kilka osób zapomniało
o zabraniu dowodu tożsamości, a
kilka innych nie mogło wziąć udziału
ze względów zdrowotnych – mówi
prezes klubu Adam Pobłocki. – W
sumie krew oddało 17 osób. Warto
zaznaczyć, że wśród nich było sześć
pań, w tym jedna debiutantka.
Zdaniem prezesa akcja była udana:
– Było nas więcej niż przed rokiem.

Franciszek Piekiełko: − Najbardziej
mnie zaskakuje, że wystawa jest właśnie
na terenie kościoła. To śmieszne, że Kościół
próbuje wkraczać w indywidualną sprawę
człowieka. To nie jest sprawa religii, ale
wolny wybór. Kościół nie powinien zabierać
głosu w tej sprawie, bo księży ten problem
najmniej dotyczy.

Zapowiadając przed tygodniem
akcję na łamach PL napisaliśmy,
że w 2012 r. w szeregi klubu HDK
wstąpiło 32 nowych honorowych
dawców krwi. To nie było precyzyjne sformułowanie.
- To byli nowi krwiodawcy, ale
nie nasi klubowicze – prostuje prezes Pobłocki. – Co oczywiście nie
zmienia faktu, że nasz klub jest otwarty na nowych honorowych dawców krwi. Wszyscy, którzy zechcą,
mogą wstąpić do naszego grona.
/bw/

Paulina i Elżbieta Moćko: − Szkoda
gadać! Właśnie widziałyśmy tę wystawę
i jesteśmy wstr ząśnięte. Rozumiemy
sprzeciw wobec aborcji, ale te zdjęcia są
zbyt drastyczne. Co mamy powiedzieć
dzieciom, jeśli zapytają: „Mamusiu, a co
to?” „Mamusiu, a co się stało?”. Znajoma,
której dziecko właśnie rozpoczęło nauki
przedkomunijne, mówi, że ona nie wie co
ma mu odpowiedzieć, jak wytłumaczyć.
Obok tej wystawy nie można przejść obojętnie, przecież jest zaraz przy rondzie.
Nawet samochody się zatrzymują.

Maria Karaś: − Dobrze, że taka wystawa
powstała, bo może odstraszy, może być
jakimś pouczeniem dla tych kobiet, które
nie mają powodów, aby dokonywać aborcji,
a jednak to robią. Lepiej urodzić i oddać
do adopcji. Ale ten Hitler! I to jeszcze na
terenie kościoła. Tego już nie rozumiem.
Uważam, że gdyby kobiety miały większe
wsparcie państwa, gdyby wiedziały gdzie
szukać pomocy, byłoby mniej niechcianych
dzieci, mniej aborcji. A tak są pozostawione same sobie i czasami podejmuję takie
straszne decyzje. Większy grzech ma lekarz, który dokonuje aborcji, bo te biedne
kobiety często czują, że nie mają innego
wyjścia. Ktoś powinien się tym zająć.

Not. JB



rozmaitości
Knurów. Pacjencie, ustaw się w kolejce i...

Czekaj, płać albo płacz
Foto: Archiwum

- Najszybciej byłoby coś wypić i puścić trochę farby z głowy.
Wtedy na rezonans nie musiałbym tyle czekać - żartuje Stefan
Szymała z Knurowa, mimo że nie jest mu do śmiechu, bo
przebadać może się dopiero w połowie... listopada

Kto nie może czekać, ten za badanie rezonansem zapaci
około 400 - 500 zł

- Rejestracja, słucham.
- Dzień dobry. Chciałbym się
zapisać na badanie rezonansem.
Jaki ma pani najbliższy termin?
- A co jest do badania?
- Kręgosłup.
- Listopad.
-?
- No tak, listopad. Taki niski
kontrakt mamy w tym roku.

Tak było w piątek, tak było też
w czwartek, kiedy Stefan Szymała
przyszedł ze skierowaniem do
Pracowni Rezonansu Magnetycznego w knurowskim szpitalu.
- Jakby to nie było nic poważnego, to nie dostałbym skierowania od lekarza. Usłyszałem, że
badanie będzie możliwe, ale w
połowie listopada - mówi knu-

rowianin.
Jego córka znalazła w internecie numer telefonu do Szpitala
Wojskowego w Gliwicach. Tam
usłyszała, że od 2 lat placówka
nie ma podpisanego kontraktu z
Narodowym Funduszem Zdrowia, a badanie można przeprowadzić tylko prywatnie.
Na stronie www.szpitalknurow.pl czytamy: - Przypominamy wszystkim pacjentom o możliwości wykonania w naszym
szpitalu badań diagnostycznych
w najnowocześniejszej na Śląsku
pracowni Rezonansu Magnetycznego typu otwartego.
Pacjentom przypominać nie
trzeba, bo - jak dowiadujemy
się od prezesa zarządu spółki
Szpital w Knurowie, Michała
Ekkerta - kolejka do rejestracji
zaczęła się formować już 2 stycznia, od godz. 6.00.
- Zakontraktowaną kwotę podzieliliśmy na 12 miesięcy, stąd wiemy ilu pacjentów
możemy przyjąć miesięcznie
- wyjaśnia prezes Ekkert. - I tak
wykonujemy badania ponad limit. Pacjenci przybyli jednak tak

tłumnie, że zapełnili terminarz
do listopada.
Badaniu rezonansem poddawanych jest od 8 do 10 pacjentów dziennie. Trwa ono nawet
do 45 minut.
Michał Ek kert obiecuje,
że w marcu wystąpi do NFZ o
zwiększenie limitów.
W przypadku, gdy badanie jest konieczne, bo pacjenta
czeka operacja, jest tylko jedno
wyjście: - Badanie można wykonać odpłatnie. U nas kosztuje
410 zł - dodaje prezes i zaznacza,
że to niewiele w porównaniu z
innymi placówkami.
Sprawdziliśmy. W gliwickim Szpitalu Wojskowym badanie bez kontrastu kosztuje
390 zł, a z kontrastem 500 zł.
Korzystanie z usług służby
zdrowia zaczyna przypominać
wyścig, w którym kto pierwszy,
sprytniejszy i z dużą ilością czasu na oczekiwanie w kolejkach,
ten lepszy. Reszcie pozostaje
nadzieja, że ktoś z zapisanych
zrezygnuje i będzie można
wskoczyć na jego miejsce.

Knurów. Integracja nade wszystko

Podwodniacy
na szczycie

Nie tyle rywalizacja, co integracja,
przyświecała organizatorom
III Noworocznego Turnieju Osób
Niepełnosprawnych

Turniej odbył się w Klubie Gama. Przeprowadziło go knurowskie Koło Trion, działające
przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej. Udział
wzięło kilka organizacji zrzeszających osoby
niepełnosprawne. Rywalizujący musieli wykazać się wiedzą z turystyki, języka angielskiego
w turystyce, pierwszej pomocy, a także umiejętnościami w orientacji przestrzennej.
Najlepszy okazał się Gliwicki Klub Podwodny „Asterina”. Drugie miejsce przypadło
Knurowskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków,
natomiast trzecie zajęło Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Zwycięzcy zostali nagrodzeni
okolicznościowymi pucharami. Turniej okazał
się też świetną okazją do wręczenia wyróżniającym się osobom honorowych odznak. Ten
przyjemny obowiązek stał się udziałem Janiny
Lelito-Zimochockiej - prezes Oddziału PTTK
Ziemi Gliwickiej.
DC

/pg/

tekst sponsorowany

BUDOWA ZEPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. BATOREGO W KNUROWIE

- Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego zamierza wybudować w Knurowie
ze spó ł mie szkaniow y – dwa
budynki przy ul. Batorego. Dlaczego właśnie tutaj?
Franciszek Paśmionka, prezes
MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach: - Najważniejszym argumentem „za” jest doskonała lokalizacja
planowanych budynków. Umożliwia
szybki dojazd do Gliwic, wjazd
na autostradę A4 i A1. W pobliżu
znajduje się szkoła podstawowa,
gimnazjum, przedszkole, plac zabaw dla najmłodszych, centrum
handlowe i przystanki autobusowe.
To istotne atuty.
- Co wejdzie w skład kompleksu?
- Nasze zamierzenia to dwa budynki przy ul. Batorego. Budowę
pierwszego z nich planujemy rozpocząć w kwietniu 2013 roku. Pod
koniec 2014 r. przewidujemy zakończenie inwestycji.
- Jaki to będzie budynek?
- Zbudujemy czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny. Zaprojektowany w tradycyjnej technologii, charakteryzujący
się nowoczesną, funkcjonalną architekturą i nowoczesnymi rozwiązaniami. Powstaną 24 mieszkania
dwu- i trzypokojowe o zróżnicowanych powierzchniach – od 52,2 m2



do 65,4 m2. Pomieszczenia mieszkalne
znajdą się na parterze oraz piętrach
I, II i III. Piwnice pomieszczą komórki
lokatorskie, pomieszczenia techniczne, wózkownię i suszarnię. Co istotne,
lokalizacja głównych wejść do budynków umożliwi dojście i dojazd dla osób
niepełnosprawnych, poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
- Jakie warunki finansowe należy spełnić, by móc zamieszkać w
wybranym nowym lokalu?
- Wystarczy 30-procentowa partycypacja w kosztach jego budowy oraz
wpłata kaucji w wysokości 12-krotnego czynszu.
- O jakich kwotach mowa?
- W przypadku mieszkania dwupokojowego o powierzchni 52,2 m2 wystarczy około 53 tys. zł, a dla lokum
53,4 m2 – 55 tys. zł. Wpłata 62 tys.
zł pozwoli zamieszkać w trzypokojowym mieszkaniu o powierzchni 60,6
m2, a 67 tys. zł – w mieszkaniu o powierzchni 65,4 m2. Należy zaznaczyć,
że dokładne rozliczenie może zostać
wykonane dopiero po zakończeniu
budowy, kiedy wszystkie koszty będą
znane.
- Czy przewidywane jest zróżnicowanie cen w zależności od
kondygnacji, na której znajduje
się mieszkanie?
- Tak, aczkolwiek trudno dzisiaj dokładnie sprecyzować różnicę.
- Do kiedy zainteresowani zas ie dle nie m now yc h mie s zkań
będą mieć c zas na dokonanie
wpłat?
- Planujemy zawarcie umów o wniesienie par tycypacji rozpocząć jak
najszybciej – po analizie i zatwierdzeniu złożonych wniosków o najem
mieszkań.
- Czy kwoty partycypacji mogą
być wnoszone w ratach?
- Tak, przy czym całość musiałaby

zostać opłacona najpóźniej do końca
2013 roku.
- Jaka będzie przewidy wana
wysokość czynszu?
- Maksymalna wysokość czynszu dla
poszczególnych mieszkań to około
11 zł/m2.
- Czy planowana jest budowa
miejsc parkingowych z myślą o
najemcach mieszkań?
- Tak, przewidujemy budowę parkingu dla mieszkańców nowo wybudowanego bloku.
- Brana jest pod uwagę możliwość wykupu mieszkań przez
najemców?
- Oczywiście. Po upływie 5 lat od
uzyskania prawomocnej decyzji na
użytkowanie budynku, przyszłym najemcom zostanie przedłożona oferta
wykupu lokali mieszkalnych.
- Czy cena wykupu będzie również zróżnicowana w zależności
od kondygnacji, na której znajduje się mieszkanie?
- Tak, wartość będzie także od tego
zależna.
- Z ręką na sercu: warto zamieszkać w Knurowie?
- Jak wc ze ś niej ws p omnia ł e m,
nowo wybudowany blok będzie mieć
niezaprzeczalne atuty. Począwszy od
doskonałej lokalizacji, poprzez nowoczesną architekturę, a skończywszy
na bardzo korzystnych warunkach,
pozwalających na zasiedlenie atrakcyjnych mieszkań. Nie mam wątpliwości – to doskonała propozycja. Warto
z niej skorzystać. Szczerze do tego
zachęcam.

Szczegółowe informacje

można uzyskać w Międzygminnym Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 380 91 91, 32 380 90 50,
692 44 58 59, fax: 32 380 90 18, e-mail: sekretariat@
mtbstg.pl, a także na stronie internetowej www.mtbstg.pl.

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów – tu warto zamieszkać!

Wnioski

mieszkaniowe i regulamin przydziału
mieszkań są do pobrania na stronie
www.mtbstg.pl. Można je kierować
pod adres: MTBS Sp. z o.o., ul.
Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie
Góry.
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Z kart historii.
26 stycznia 1945 roku – wojska radzieckie wkroczyły do Knurowa

Knurów był powiatem.
Dwa miesiące...

26 stycznia 1945 roku oznaczał zwrot w dziejach
Knurowa. Skończyła się hitlerowska okupacja, rządy
przejęła władza ludowa. Czy ktoś pamięta, że przez
dwa miesiące miejscowość, formalnie nadal wieś,
była siedzibą... starostwa powiatowego
24 stycznia 1945 r. wojska I Frontu Ukraińskiego zajęły Gliwice. Dzień
później w Knurowie Niemcy przeprowadzili ewakuację okolicznych
mieszkańców. Zbiórkę wyznaczono
na godz. 15 na placu targowym. Na
miejsce dowożono niemieckie rodziny z Gierałtowic i Przyszowic.
Wieczorem kolumna aut osobowych
i ciężarówek ruszyła w kierunku Rybnika, zbierając po drodze Niemców z
Krywałdu i Szczygłowic. Do północy
Knurów opuściły ostatnie placówki
niemieckiej administracji.
Tuż po godz. 24 został przeprowadzony przegląd okolicznych
knurowskich zakładów przemysłowych. Stwierdzono, że nie zostały
uszkodzone. Jedynie z krywałdzkiej
Lignozy hitlerowcy w y wieźli do
Styru w Austrii część urządzeń do
produkcji tworzyw sztucznych.
Przed południem 26 stycznia
przedstawiciele różnych formacji
politycznych działających na terenie
Knurowa zwołali zebranie, by wybrać
przedstawicielstwo mające pertraktować z wkraczającymi do miejscowości wojskami radzieckimi.

Knurowska kopalnia wznowiła wydobycie 16 lutego 1945 roku; w
pierwszych dniach wydobywała niespełna 700 ton węgla na dobę,
trzy razy mniej niż przed wojną i sześciokrotnie mniej niż podczas
lat okupacji. Na zdjęciu (lata 40.) widok na Szyb Foch na Polu
Zachód od strony ul. Szpitalnej; dziś w tym miejscu znajduje się
jeszcze budynek PWiK, a dalej plac targowy

Około godz. 15 oddziały sowieckie weszły do Knurowa. Zostały
przywitane na skrzyżowaniu obecnych ulic Niepodległości, 1 Maja,
Dworcowej i Kopalnianej. Przedstawiciele formującego się samorządu

poinformowali radzieckiego dowódcę, że Knurów jest polską miejscowością w obrębie granic państwa
polskiego.
W lutym, na wskutek przygotowywanej ofensywy w kierunku

Lignoza bez przerw
Foto: Archiwum autorki

Krywałdzka przedwojenna prochownia, pracująca przez cały okres
okupacji na trzy zmiany na potrzeby
fr ontu (pr odukowano tu granat y
ręczne i małe bomby lotnicze), nie
przerwała w 1945 r. produkcji. Inż.
Kazimierz Hertyk, powojenny dyrektor fabryki, wspominał, że przybył
do Krywałdu pod koniec marca 1945
roku. Zastał tam dra Jerzego Pochwalskiego − przedwojennego dyrektora
generalnego „Lignozy” S. A., który był
komisarycznym kierownikiem fabryki
od 1945 roku, nadmistrza Tomasza
Sczesia i mistrza warsztatów Karola
Kostrzewskiego. Nieco później do
Krywałdu wrócił inż. Leszek Winnicki,
który przeżył powstanie warszawskie,
oraz inż. Józef Skudrzyk, który cudem
ocalał z pacyfikacji wsi, w której przebywał w czasie wojny.
Z przedwojennej kadry kierowniczej dyrektor Stanisław Wierzbicki
zmarł podczas wojny pod Warszawą,
inż. Judycki przepadł bez wieści na
bezkresach Wschodu.
Dowództwo sowieckie uznało krywałdzką fabrykę za obiekt o szczególnym znaczeniu. Produkowano w niej
miny przeciwczołgowe. Inż. Kazimierz
Her t yk w swoich wspomnieniach
pisze: „Coraz bardziej dający się we
znaki brak nitrozwiązków był częściowo pokrywany materiałem z rozebranych pocisków armatnich, bomb
lotniczych i granatów ręcznych. Prace
te prowadzili wojskowi radzieccy i
nasz technik Aleksander Drożdżewski.
Gdy i te źródła wyczerpały się, wyruszyłem z inicjatywą generała nadzoru
Miłowskiego z oficerami radzieckimi
na Ziemie Zachodnie na poszukiwanie
nitrozwiązków. W wyniku dziesięciodniowych poszukiwań znaleźliśmy w
Piechowicach, w pow. jeleniogórskim,
kilkaset ton trotylu i amatolu, co na
pewien czas zabezpieczało produkcję.
Krajowy deficyt gliceryny spowodował
konieczność opracowania materiałów

Rybnika, w Knurowie nastąpiła duża napięcia przestały działać wszystkoncentracja wojsk radzieckich. Trze- kie urządzenia elektryczne, w tym
ba było zapewnić im zakwaterowanie pompy) i poradzili sobie z brakami
i wyżywienie. Wykwaterowano po- w sprzęcie (pożary strawiły łaźnię i
nad połowę mieszkań. Wszystkie sale magazyn z zapasami wyposażenia,
lekcyjne i restauracje zarekwirowano ubrań roboczych, obuwia i żywnona potrzeby wojska.
ści).
Same tylko oddziały NKWD
Problemem była nie tylko techniliczyły około 35 tys. osób. Na zaj- ka, ale i brak pracowników. Zatrudmowanych terenach pełnomocnicy nienie gwałtownie się zmniejszało.
NKWD otrzymywali z góry okre- Przyczyną było odejście jeńców
ślone zadania: „W miarę przesuwa- wojennych, robotników przymusonia się jednostek
wych i – szczególArmii Czerwonej
nie bolesne – deKopalnia Knurów
niezwłocznie przepor tacje t ysięcy
przed wojną wydobywała 2,2
prowadzać na teregórników do niet ys. ton węgla na dobę. W
nach wyzwolonych
wolniczej pracy na
czasie okupacji wydobycie sięgało 4 tys. ton/dobę. W marcu
z wojsk niemieckich
terytorium ZSRR.
1945 roku, niecały miesiąc po
niezbędne dziaOgólna liczba wywznowieniu produkcji, zakład
łania czekistoww ie z ionyc h n ie
w ciągu doby wydobywał 665
ton węgla.
skie zapewniające
jest precyzyjna, są
W 1939 r. w kopalni pracowało
wykrycie i areszszacunki mówiące
1700 osób, w c zasie wojny
towanie szpiegowo 90 tys. Górno– 3650, natomiast 10 marca
sko-dywersyjnych
ślązaków, którzy
1945 r. – 1920 osób.
członków różnych
trafili na Wschód.
wrogich organizaBardzo szybko
cji, grup bandycko-powstańczych, podjęto decyzję o wznowieniu zajęć
niezależnie od narodowości i obywa- lekcyjnych w knurowskich szkołach
telstwa (...)”.
podstawowych. W szkole podstawoW gminie Szczygłowice-Kry- wej nr 1 uczniowie rozpoczęli naukę
wałde otwarto wojskowy lazaret. Na 30 marca, a w „Dwójce” − 22 marca.
polach, gdzie obecnie znajdują się Podstawówka w Krywałdzie uczyniła
zabudowania KWK „Szczygłowice”, to jeszcze wcześniej, bo 10 marca
utworzono polowe lotnisko. Korzy- 1945 roku.
stało z niego radzieckie lotnictwo
Zakończenie II wojny światowej
bombardujące Rybnik i niezdobyte miało dwa oblicza. Z jednej strony
jeszcze pobliskie miejscowości.
cechował je ogromny entuzjazm (jak
Władze gminy Szczygłowice- w przypadku krywałdzkiej prochowKrywałd miały siedzibę w starej ni) i nadzieja na lepszą przyszłość,
szkole przy obecnej ul. Michalskiego. z drugiej – obozy pracy, deportacje
Na dwa miesiące (do początku kwiet- mieszkańców Górnego Śląska na
nia) Knurów stał się siedzibą... sta- Wschód. Tragizm tamtych wydarzeń
rostwa powiatowego, zrzeszającego położył się głębokim cieniem na hiwyzwolone gminy przedwojennego storii naszej ojczyzny.
Maria Grzelewska,
powiatu rybnickiego.
Herman Hojka, bw
Knurowska kopalnia wznowiła
wydobycie 16 lutego. To zasługa
Zdjęcie pochodzi z książki Jana Furgoła
górników, którzy uratowali zakład
i Marka Wydry pt. Knurów wczoraj i dziś.
od zatopienia (po awarii wysokiego
Czerwionka-Leszczyny, 2006.
informacja

bez nitrogliceryny. Prace prowadzili
inżynierowie Józef Skudrzyk i Zamorski oraz Ludwik Szendzielorz. Materiały te, choć ustępowały tradycyjnym,
pokrywały deficyt dostaw, gwarantując pracę kopalń bez jednego dnia
pr zestoju. Ówczesne trudności w
gromadzeniu surowców do produkcji ilustruje fakt, że z braku dostaw
mączki drzewnej, bardzo ważnego
składnika materiałów wybuchowych,
zwoziliśmy trociny z okolic znych
stolarni i tartaków, mieląc je i susząc
wszystkimi dostępnymi sposobami”
[źródło: Hertyk Kazimierz: Wspomnienia z pracy w przemyśle chemicznych w
latach 1939-1946, [w:]
Chemik, nr 3/1987].

• laboratorium fabryki: inż. Józef
Skudrzyk, Wilhelm Gendarz, Alojzy
Szendzielorz, Henryk Krawczyński,
Elżbieta Henel, Gerard Makselon,
• warsztaty: Karol Kostrzewski,
• rachuba: Wacław Błond, Feliks Garbuliński, Elżbieta Ryba, Jadwiga
Kroczek, Stefania Gajewska, Wilhelm Białecki, Helena Wolna,
• magazyn: Karol Jonecki, Alfred
Prus,
• ekspedycja: Józef Makselon, Alfred
Gamoń,
• biuro techniczne: Wilhelm Fojcik,
Engelbert Jagła, Edward Pietrzyk,
Paweł Szendzielorz, Jan
Słowik, Alfred Szulc,
• registratura: Karol Balon, Adelajda Wrzosok,
Alfred Pisula,
Na przełomie 1945• centrala telefoniczna:
1946 struktura persoJadwiga Michalska, Piotr
nalna w krywałdzkiej
Zaik,
fabryce przedstawiała
• rada zakładowa: Józef
się następująco:
Grychtoł,
• dr Jerzy Pochwalski
• sekretariat: Gertruda
– dyrektor,
Smyc zek , Hildegarda
• dział gospodarki maMrozek,
teriałów: Józef Dy- Tomasz Scześ był
• stołówka przyzakładomarz, Wilhelm Nie- nadmistrzem oddziału
wa: Stanisław Bogucki,
pel, Zygfr yd Jagła, amonowo-saletrzanego
• straż przemysłowa: Jan
W i l h e l m P i w a ł e k , w krywałdzkiej proSzymczak,
E m i l H e n e l, Ł u c j a chowni
• aprowizacja: Jan SkuMatejc z yk, Helena
dr z yk, Romuald MenPiec zyk, Karol Jaśniok, Wik tor
dlewski, Urszula Żelazo, Jadwiga
Kura, Jerzy Nalepa,
Strzeja, Konrad Ryba, Małgorzata
• oddział amonowo-saletrzany: inż.
Michalska,
Kazimierz Hertyk, inż. Leszek Win• ambulatorium: Gertruda Szendzienicki, Tomasz Scześ, Ludwik Szenlorz.
dzielorz, Aleksander Drożdżerski,
Kierownikiem biur był po wojnie
Jan Ryba, Karol Kawka, Bronisław
Przeczek.
Matejczyk, Helena Grzelewska, Jan
W pierwszym powojennym roku
Henel, Mikołaj Szyma, Anastazja
wyprodukowano w fabryce 2.691,3
Bebok, Franciszka Krzysztoforska,
t materiałów wybuchowych. Przez
• oddział mechaniczny: Karol Semdoś ć kr ótki c zas pr odukowano
bol, Franciszek Glania, Augustyn
proch lontowy, myśliwski i strzelMaterny, Celestyn Zarębski, Józef
niczy. Wytwarzano też wyroby piStalmach, Franciszek Tunk, Andrzej
rotechniki widowiskowej, „sztuczne
Orszulik, Stefan Drabek,
ognie”.
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Knurów. Reforma w oświacie, rodzice na rozdrożu

Szkoła dla maluszka,
gdy sześć lat ma na paluszkach

We wrześniu 2014 roku sześciolatki z rocznika 2008 obowiązkowo pomaszerują do klasy
pierwszej. Dołączą do nich siedmiolatki, które nie skorzystały z tego prawa rok wcześniej.
Zdublowany rocznik to wyzwanie zarówno dla oświaty, jak i uczniów. Rodzice dzieci
urodzonych w 2007 roku stoją przed nie lada dylematem. Czy posłać sześciolatka do
szkoły we wrześniu 2013 roku, czy skazać go na przepełnione klasy?

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Knurowie w I klasie na 22 uczniów jest 8 sześciolatków. Uczą się
w pięknej, jasnej, specjalnie przystosowanej sali z kącikiem zabaw. − Z naszych doświadczeń wynika,
że sześciolatki bardzo dobrze sobie radzą − podkreśla Barbara Iwanicka, dyrektor ZSP

Reforma obniżająca wiek obowiązku szkolnego budzi kontrowersje. Nie wszyscy rodzice chcą, by
ich dzieci rozpoczynały edukację w
szkole w wieku 6 lat. Uważają, że to
za wcześnie, widzą w nich jeszcze
przedszkolaków.
− To zabieranie im dzieciństwa!
– mówi nam jedna z knurowianek.
Nie jest jedyną, która uważa, że
sześciolatek nie poradzi sobie w szkole, gdzie dzieci narażone są na większy stres i hałas niż w przedszkolu.
Zdaniem oponentów reformy
nowa podstawa programowa przerasta możliwości przeciętnego dziecka
w tym wieku.
− To, czego dziecko uczyło się
dotąd przez dwa, teraz ma pojąć w
rok. Sześciolatek musi pisać zgodnie
z zasadami kaligrafii i czytać lektury.
Pedagodzy podkreślają, że jest to dla
dziecka tresura. Na zabawę brakuje
już czasu. Dzieci są zmuszone siedzieć
w ławkach i gonić program − piszą w
oświadczeniu pomysłodawcy akcji
„Ratujmy maluchy”, która ma wymusić na ministrze edukacji odwołanie
reformy obniżenia wieku szkolnego.
Twórcy reformy postawili jednak
na swoim: decyzja zapadła i to ostatni rok, kiedy rodzice mają wybór −
szkoła czy przedszkole.

Potrzeba zmian

W Europie coraz młodsze dzieci
rozpoczynają naukę w szkołach.
Nikogo nie dziwi pięcio−, a nawet
czterolatek uczący się literek.
Minister edukacji narodowej
Krystyna Szumilas swoją decyzję


tłumaczy koniecznością dostosowania się tempa zmieniającego się
świata. Jej zdaniem polski uczeń nie
powinien pozostawać w tyle za europejskimi rówieśnikami.
− Wcześniejsza nauka w szkole
nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa – przekonuje pani minister,
knurowianka. - Przeciwnie − w pełni
wykorzystuje jego potencjał i stwarza
optymalne warunki rozwoju.
Zdaniem ministerialnych ekspertów obecnemu systemowi brakuje
ciągłości i stabilności, niezbędnej
w procesie nauki czytania i pisania.
Dzieci w najważniejszym dla swojej
edukacji momencie, po roku pracy
z nauczycielem w przedszkolu, są
zmuszone przestawić się na metody nauczyciela w szkole. Nabywanie umiejętności czytania i pisania
znacznie się w ydłuża, ponieważ
proces dostosowania się do nowych
warunków pracy również wymaga
czasu. Nowy system ma tę ciągłość i
jednorodność zapewnić.

Sześciolatek w szkole

W knurowskich placówkach już
około 70 sześciolatków uczy się w
klasie pierwszej, rok wcześniej liczba
ta sięgnęła 80. Badania wskazują, że
sześciolatki nieraz osiągają lepsze
wyniki w nauce niż ich o rok starsi
koledzy. Co więcej, bardzo dobrze
funkcjonują w grupach rówieśniczych. Sześciolatek z XXI wieku
znacznie różni się od sześciolatka z
ubiegłego stulecia.
− Postęp cywilizacyjny sprawił, że
dzieci szybciej dojrzewają intelektual-

nie i w wieku sześciu lat zdecydowana
większość z nich jest już gotowa do
podjęcia nauki w szkole − podkreśla
Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych. − Dzieci urodzone w XXI wieku
są ruchliwe, ciekawe świata i nowych
wrażeń. Wdrażana zmiana organizacji kształcenia ułatwi zatem wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewni
lepszy dostęp do edukacji młodszym
dzieciom. Im wcześniej u dzieci i
młodzieży zostaną odkryte talenty i
uzdolnienia, tym większe są szanse na
ich jak najlepsze rozwijanie.
Jego zdaniem obawy rodziców
dotyczące przygotowania szkoły
do przyjęcia sześciolatków też są za
duże.
− Aby w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły, edukacja
w I klasie łączy naukę z zabawą −
wyjaśnia dyrektor. − Dlatego sale
lekcyjne, w których już uczą się dzieci
6-letnie, są podzielone na dwie części:
dydaktyczną i rekreacyjną. Pierwsza
wyposażona jest w stoliki, krzesełka,
tablicę i inne urządzenia, druga w
„kącik zabaw”, gdzie nauka odbywa
się właśnie poprzez zabawę.
W ramach programu „Radosna
Szkoła” przy knurowskich placówkach powstały kolorowe place zabaw.
Dzięki temu przyszkolny teren staje
się bardziej przyjazny i bezpieczny
dla dzieci.
Dyrektor MZJOś podkreśla, że
także podstawa programowa jest
dostosowana do nowych warunków
edukacyjnych.

− Jako sześciolatki, dzieci w I
klasie nie będą powtarzać tego, czego
uczyły się w przedszkolu, ale będą
kontynuować naukę na poziomie
dostosowanym do ich wieku. Najważniejsza zmiana, np. w zakresie
edukacji polonistycznej, polega na
uczynieniu z klasy I pierwszego etapu
nauki czytania i pisania. Po jego zakończeniu uczeń ma znać wszystkie
litery alfabetu oraz czytać i rozumieć
proste, krótkie teksty (dotychczas
pierwszy kontakt dzieci z literami następował już w „zerówce”) Natomiast
zadaniem nauczycieli przedszkoli jest
ukształtowanie u dzieci gotowości do
opanowania tych umiejętności w szkole − wyjaśnia Wojciech Świerkosz.
− Istotne są też zmiany w zakresie
edukacji matematycznej, polegające
na obniżeniu wymagań. Na przykład w nowej klasie I przewiduje się
liczenie do 10, przeliczanie do 20, a
z działań tylko dodawanie i odejmowanie. Ponadto położono nacisk na
czynnościowe nauczanie matematyki.
W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć są zabawy, gry
i sytuacje zadaniowe, wspomagające
rozwój czynności umysłowych, ważnych dla nauki matematyki. Edukacja
przyrodnicza będzie natomiast realizowana w środowisku naturalnym,
często poza szkołą. Rzecz w tym, by
przejście w klasie I od poziomu przedszkolnego do szkolnego przebiegało w
sposób możliwie harmonijny i zgodny
z naturalnym rozwojem dziecka.

Wszędzie zespoły

Zgodnie z założeniami zmian w
ustawie o systemie oświaty, które są
proponowane przez ministerstwo, w
całym kraju od września 2014 roku
wszystkie szkoły podstawowe z funkcjonującymi oddziałami wychowania
przedszkolnego zostaną przekształcone w Zespoły Szkolno-Przedszkolne.
Już teraz w knurowskich podstawówkach działają oddziały przedszkolne.
Aby zwiększyć szanse edukacyjne
dzieci 3-4 letnich w przedszkolach, od
września 2013 roku dzieci 6-letnie będą
realizować obowiązek przygotowania
szkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach, lub jeśli rodzic skorzysta z możliwości wyboru, jaką daje
ustawa - w klasach I. O miejscach w
przedszkolach decyduje coroczny nabór. Ta kwestia budzi jednak emocje.
− Przecież to ustawa miała nam,
rodzicom, dawać szansę wyboru,
gdzie nasze dziecko będzie realizować
zerówkę − pisze do redakcji Iwona
Szymanowicz, matka 5-latka z Knurowa. − Szkoda, że nikt nie zastanowił
się, czemu te „zerówki” szkolne nie są
obłożone przez rodziców. Powód? Co
mają zrobić pracujący rodzice z takim

maluchem we wszystkie dni wolne od
pracy? W przedszkolach w tym czasie
realizowane są dyżury opiekuńcze.
Drugą kwestią, zatrzymującą rodziców przed „dowolnym wyborem” zerówki szkolnej, są godziny jej pracy, tj.
od 7.30 do 16 (przedszkola przyjmują
dzieci od 6.30 do 17).
Problem jest znany Miejskiemu
Zespołowi Jednostek Oświatowych.
− Rodzice zgłaszali nam swoje
zastrzeżenia i prośby, aby zerówki
w szkołach były otwierane już o
7, a nawet wcześniej − podkreśla
Wojciech Świerkosz. − Dyrektorzy
są zobowiązani, aby godziny pracy
„zerówek” funkcjonujących w szkołach dostosować do potrzeb rodziców.
Trwa faza projektowania. Podobnie
z dyżurami opiekuńczymi. Choć z
doświadczeń, np. Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Krywałdzie, wiemy, że niewielu rodziców korzysta z
takiej możliwości.
W Knurowie w szkołach podstawowych od lat funkcjonują oddziały
przedszkolne, tzw. zerowe. W bieżącym roku szkolnym w knurowskich
„zerówkach” uczy się około 300
sześcio- i pięciolatków.

Rodzicu, masz wybór

Póki co, ministerstwo stawia na
swoim. Rodzice mają niełatwy wybór. Problem dotyczy głównie dzieci
urodzonych w 2007 roku, które nie
skorzystają z szansy na rozpoczęcie
nauki w wieku 6 lat. To wyzwanie
także dla miejskiej oświaty.
− Teoretycznie, jeżeli żaden z
rodziców dzieci tego rocznika nie zdecyduje się na to, by posłać we wrześniu
tego roku (2013) swoje dziecko do
pierwszej klasy jako 6 latka, za rok
będziemy mieli w klasach pierwszych
podwójny, zdublowany potem na
wszystkich etapach edukacyjnych
„rocznik” dzieci 2007 (7-letnich) i
2008 (6-letnich) − zaznacza Wojciech Świerkosz. − Rodzic dziecka
z rocznika 2007 musi zatem mieć
świadomość, że jego pociecha przez
całe lata swojej kariery szkolnej będzie uczniem większej grupy, z której
trudniej będzie mu się dostać do
lepszego gimnazjum, szkoły średniej,
na prestiżowy kierunek studiów czy
w końcu po studiach znaleźć pracę.
Wszak nietrudno się domyślić, że
będzie wtedy więcej chętnych.
Korzyści płynące z wcześniejszego rozpoczęcia nauki przez dzieci z
rocznika 2007 są klarowne. Jednak
decyzja nie jest łatwa. Na jej podjęcie
jest czas do września, jednak zgłaszać
dziecko 6-letnie do klasy I można
już teraz.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Foto: Roman Matysik/miastoknurow.pl

Arka Noego ujęła knurowską publiczność pięknym śpiewem

Organizatorzy koncertu dziękują sponsorom, którymi byli: Kompanijny
Ośrodek Szkolenia w Knurowie, firma EKO-ŻORY, przedsiębiorstwo
Komstal, Hurtownia Materiałów Budowlanych BUD-EXPERT, firma
KOMART, Restauracja KOSMOS, Gabinety Stomatologiczne Państwa
Agaty i Witolda Babińskich oraz Restauracja Dolce-Vita, Zakład Fotograficzny Państwa Aleksandry i Piotra Barchańskich, Biuro Turystyczne
Reise Hit, firma PROTOS i KOMA, a także Piaskownia w Pilchowicach.
Dziękujemy też Adamowi Kozakowi i młodzieży z klasy mundurowej ZSZ
Nr 2 w Knurowie, którzy zabezpieczyli koncert, a także dzieciom, które
rozdawały Antosiowe ulotki.

Knurów. Piosenki Arki Noego pomagają Antosi

Dobre dobre bardzo dobre
W czwartkowy wieczór kościół
Matki Bożej Częstochowskiej dosłownie pękał w szwach. To zasługa
Arki Noego. Popularny zespół ma
ogromną rzeszę wielbicieli. Sporo z
nich to knurowianie, zwłaszcza ci
młodsi.
„Sieje je”, „Słońce zza chmur”,
„Dobre dobre bardzo dobre” – prawie
wszystkie dzieci to znają. Dorośli nie
gorsi. Nic dziwnego, że nie tylko artyści śpiewali. Widzowie też nucili.
- Koncert był wspaniały. Atmosfera nie do opisania – entuzjazmuje się
Madzia na stronce www.antoninawieczorek.pl.
W pamięci pozostaną nie tylko
wrażenia. Wymierny plon koncertu
to dokładnie 16.190,68 zł, które trafiły na konto Antosi.
Do tej pory udało się zebrać 305
tys. zł. To 30 proc. celu, czyli okrągłego miliona złotych. Taka kwota jest
potrzebna, by dziewczynka mogła
przejść operacje, które zwiększą
szanse, by mała knurowianka stanęła
na nóżkach.

Foto: Roman Matysik/miastoknurow.pl

/bw/

Foto: Roman Matysik/miastoknurow.pl

Znany i lubiany zespół Arka Noego przyłączył się do
wszystkich, którzy pragną uratować nóżki Antosi. Zagrał
w Knurowie. Koncert przyciągnął tłum słuchaczy.
W skarbonkach zostawili przeszło 16 tys. złotych

reklama

Na koncercie była i świetnie się bawiła mała Antosia z rodzicami

Uwaga na oszustów!

Kilka dni temu na Osiedlu 1000-lecia pojawili się domokrążcy
zbierający datki dla Antosi Wieczorek. Dwie kobiety, dzierżąc w
dłoni listę mieszkańców, namawiały do udzielenia knurowiance
finansowego wsparcia. Jak poinformował nas ojciec Antosi, to
samowolne działania osób niezwiązanych z oficjalnie trwającą
zbiórką! Ostrzegamy, że zbiórkę publiczną można przeprowadzać
jedynie za zgodą Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Zanim
wrzucimy pieniądze, sprawdźmy, czy zbierający mają odpowiednie
zezwolenia lub zgodę rodziców.

Największe przeboje zespołu młoda publiczność zna na wyrywki
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Aukcja obrazów
Z my ś l ą o A n t o s i
Zw i ą z e k P o l s k i c h
Artystów Plastyków
– Okręg Gliwicko-Zabrzański - organizuje specjalną aukcję
obrazów, przekazanych przez okolicznych twórców. Licytacja odbędzie się w
sobotę, 26 stycznia,
w Muze um w G liwicach (ul. Dolnych
Wałów 8a). Początek
o godzinie 12.00.
Cała uzbierana kwota
zostanie przekazana
Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”,
k tór ej p o dopie c zną jest mała knurowianka.



rozmaitości

rOZrYwKA nr 4/2013 - do wyGrania Podwójny Bilet do Kina w pantoflach
do sztuki
Knurów. ferie tuŻ tuŻ...

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 rozrywki z nr.
2/2013 brzmiało: „Komandos”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Jerzy Jarząb. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

24.01.2013 r. CZWARTEK
Strażnicy marzeń 2D
− godz. 16.30
Sęp
− godz. 18.15, 20.30
25-26. 01.2013 r. PIĄTEK-SOBOTA
Prawie jak gladiator 3D
− godz. 16.00
Wyszłam za mąż, zaraz wracam
− godz. 18.00
Sęp
− godz. 20.00
27-28.01.2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Prawie jak gladiator 2D
− godz. 16.00
Wyszłam za mąż, zaraz wracam
− godz. 18.00
Sęp
− godz. 20.00

4

29-30.01.2013 r. WTOREK-ŚRODA
Prawie jak gladiator 3D
− godz. 16.00
Wyszłam za mąż, zaraz wracam
− godz. 18.00
Sęp
− godz. 20.00

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

W pierwszym tygodniu ferii Klub
Kultury Lokalnej Sztukateria zaprasza dzieci do udziału w zajęciach pod
hasłem „W pantoflach do sztuki”.
- Nikt z uczestników na pewno
nie zazna nudy – zapewniają organizatorzy z knurowskiego Centrum
Kultury. – Przeciwnie: będzie ciekawie i wesoło.
W planie są warsztaty artystyczne, zabawy integracyjne i wyjazd do
teatru.
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:
32 332 63 93.
/bw/

lynch w rybniku
Wybierasz się do Rybnika – zajrzyj do Rybnickiego Centrum Kultury. Za darmo obejrzysz wystawę
„Porterty” autorstwa Daniela Raczyńskiego. W kolekcji fotografa
znalazły się sławy świata filmu, m.in.
David Lynch, Keanu Reeves i Daniel
Olbrychski. Ekspozycja czynna do
25 lutego.

/bw/

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

julia jaskólska z Gliwic

ur. 14.01.2013 r., 3620 g, 55 cm

Michał lanuszny z dębieńska

ur. 16.01.2013 r., 3790 g, 54 cm

0

dżesika tomczyk z Knurowa

ur. 14.01.2013 r., 3310 g, 51 cm

filip Grzywna z Knurowa

ur. 17.01.2013 r., 4250 g, 57 cm

olaf dudziński z Knurowa

ur. 16.01.2013 r., 3100 g, 53 cm

Kinga Kornas z czerwionki

ur. 17.01.2013 r., 3200 g, 53 cm

Maciej Kwil z Knurowa

ur. 16.01.2013 r., 3450 g, 53 cm

Paulina ludwig z Gliwic

ur. 17.01.2013 r., 3240 g, 52 cm

dawid Maj z Gliwic

ur. 16.01.2013 r., 2790 g, 49 cm

chelsea Kalisz z czerwionki

ur. 19.01.2013 r., 3180 g, 53 cm
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Knurów. cHarytatywna impreza pcK

Biesiadnicy
zrzucili się
na kolonie
Impreza odbyła się w ubiegły
czwar tek. Zebra ła w ielu znamienitych gości, którzy - znając
dobroczynne przesłanie biesiady
– z przyjemnością przyjęli zaproszenie PCK.
O dobre samopoczucie biesiadników zadbali kabareciarze z
grupy Świr wraz z zespołem Big
Bend Szczygłowice. Jak co roku,

hitem wieczoru okazała się aukcja
przedmiotów sprezentowanych
przez sponsorów i gości. Licytacja,
prowadzona z werwą i humorem
przez Zbigniewa Cieślika, przyniosła dokładnie 19.820 zł.
Charytatywnej imprezie patronowali prezydent Knurowa Adam
Rams i wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. W filantropijne dzieło

Foto: Archiwum ZR PCK w Knurowie

Prawie 20 tys. zł to plon
VII Charytatywnej Biesiady
Czerwonokrzyskiej. Dzięki tym
pieniądzom dzieci z najuboższych
rodzin będą mogły wyjechać
na letnie kolonie

włączyli się też: starosta gliwicki
Michał Nieszporek, przedstawiciele
wojewódzkich władz PCK, okoliczni
samorządowcy, dyrekcja kopalni
Knurów-Szczygłowice, szefowie
wielu miejscowych firm i wypróbo-

wani od lat sponsorzy.
- Tradycyjnie dochód z biesiady
zostanie przeznaczony na organizację kolonii letnich dla dzieci z
najuboższych rodzin – słyszymy w
knurowskim PCK. - Zarząd Rejo-

Foto: Archiwum ZR PCK w Knurowie

Kabareciarze z zespołu Świr zadbali, by goście ani przez
chwilę nie tracili humoru

Największe emocje
wzbudziła aukcja
– tym razem
przyniosła blisko
20 tys. zł

nowy PCK w Knurowie dziękuje
ofiarodawcom oraz sponsorom za
hojność i otwarte serce, a wszystkim gościom za udział i dobrą
zabawę.
Oprac. bw

Gliwice

tekst sponsorowany

Człowiek – najlepsza inwestycja

„���O��WE I �����WE �Ą ���PET�N�JE ��U���WE”
Wraz z początkiem roku 2013 w jedenastu placówkach
oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Knurów
rozpoczęła się czwarta – ostatnia już edycja projektu „Odlotowe
i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W projekcie bierze udział siedem miejskich szkół
podstawowych oraz cztery miejskie gimnazja.
Uczniowie, tak jak do tej pory w ramach poprzednich trzech
edycji, będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach
zainteresowań, mających na celu rozwijanie najważniejszych
kompetencji kluczowych. Tematyka zajęć dotyczy zagadnień
z języka polskiego, języków obcych, historii, geografii, przedmiotów ścisłych, a także muzyki, plastyki, tańca, teatru oraz
dziennikarstwa.
W kwietniu i maju odbędą się jednodniowe wycieczki edukacyjne. Związane z tematyką realizowanych kółek zainteresowań wyjazdy mają na celu poszerzenie oraz utrwalenie nabytej
na zajęciach wiedzy.
Czwarta edycja projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” potrwa do 17 czerwca 2013 r.

Jubileusz
z pancernikiem

Kino Amok świętuje 20-lecie. Jubileusz
podkreśli specjalnym zestawem
propozycji filmowych na najbliższy
weekend
W sobotę, 26 stycznia, o godz.
19 poleca arcydzieło pt. „Pancernik
Potiomkin”. Po seansie zaprasza na...
tort urodzinowy.
„Magiczne kino – pomiędzy
cudem a nauką” (niedziela, godz.
17) to pokaz obrazów... mgielnych.
Przed widzami zaprezentuje się teatr
Illuminago z Hesji.
Ciekawie zapowiada się „Crazy
cinematographe” (piątek, godz. 20 i

sobota, godz. 16.30), czyli różnorodne,
ręcznie barwione filmy, prezentowane
na jarmarkach. Z kolei „Życie seksualne naszych pradziadków” (piątek,
sobota, niedziela, godz. 22) to wysoce
pikantne sceny z przełomu XIX/XX
stulecia – tylko dla dorosłych! Z myślą
o najmłodszych Amok poleca „W starym kinie z mamą i tatą” – warsztaty
w sobotę o godz. 12.
/bw/

Foto: Archiwum MSP-2

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Foto: arch. MZJOś

Beneficjent: Gmina Knurów
Realizator: Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych
Budżet projektu: 1 359 270,00 zł
Czas realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.
Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 32 235 27 07
e-mail: odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl
Projekt „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Przy żłobku” to tytuł jasełek wystawionych przez „zerówkowiczów” Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2. Premiera odbyła się przed świętami. Kilka dni temu
mali aktorzy wystąpili przed sześciolatkami z przedszkolnej „Trzynastki” i
dziećmi ze szkolnej „Siódemki”. Okazję do oklaskiwania twórców jasełek mieli
też ich dziadkowie i babcie.

Oprac. b



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

1-9/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach.
Tel. 792 077 077

3-4/13

Wynajmę mieszkanie M-3 (52 m2), umeblowane w Knurowie na ulicy Sokoła. Cena
1200 zł (do negocjacji). Tel. 32 236 43 77
3-5/13

4-9/13

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

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

EDUKACJA
Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

2-9/13

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

Medicine in English. phone: 792 237 177,
530 456 289

3-5/13

1/13-15/13

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

ZWIERZĘTA
Psi fryzjer. Tel. 697 509 821

1-5/13

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

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

50/12-5/13

4-17/13

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

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. www.fedax.pl; Tel. 501 815 416

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

1/13-odw.

3-6/13

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

2-5/13

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100

3-5/13

50/12-5/13

1/13-odw.

4-9/13

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.

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

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
2/13-odw.

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

1/13-odw.

4-6/13

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

3-5/13

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
48/12-5/13

Transport cały kraj 1,5T. Tel. 666 852 100

3-5/13

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

1-10/13

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

1/13-odw.

Wykończenie wnętrz: malowanie, gładź,
zabudowy GK, kafelkowanie. Solidne wykonanie, gwarancja, 15 lat na rynku. Tel.
793 210 009
3-5/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
3-pokojowe, balkon 131.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 773 313
4/13

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

4/13

Do w ynajęcia mieszkanie 75 m 2 . Tel.
501 008 959
4-5/13

Pomoc nie idzie
na marne
Rodzice 12-letniego Dawida Kiliana
zwracają się z prośbą do naszych
Czytelników o przekazanie mu
1 procenta. - Leki są coraz droższe.
Za jedno opakowanie płacimy 520 zł
- mówi mama chłopca, pani Małgorzata

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030
1-9/13

dam PRACĘ
Firma handlowo -produkcyjna zatrudni
kierowcę kat. B. Mile widziane uprawnienia
na wózki widłowe. CV z zdjęciem proszę
zgłaszać na mail: sekretariat@komstal.pl;
Tel. 32 236 45 80 w godz. 8 – 15
3-4/13

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

2-5/13

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

2-5/13

Z at r u dn i ę s t o l a r z a i p ł y t k a r z a . Te l.
666 852 100

3-6/13

Remont y mieszkań i biur. Tanio. Tel.
512 878 630

Knurów. 1 procent dla Dawida Kiliana

Chłopiec rośnie jak na drożdżach, dlatego potrzeby
też są coraz większe...

W 8 miesiącu życia lekarze wykryli u Dawida zespół Westa (odmianę lekoopornej padaczki). Nie dawali
chłopcu wielkich szans na przeżycie.
Statystyka w takich przypadkach
jest bezwzględna - 10 proc. chorych
umiera, a u 25 dochodzi do porażenia
mózgowego.
Rodzice Dawida podjęli walkę o
jego życie. Nie jest łatwa, bo koszty
leczenia chłopca są duże. Pod koniec
roku choroba nasiliła się. Do 100
dziennie wzrosła ilość ataków padaczki. Marnym pocieszeniem jest wspomnienie sprzed kilku lat, kiedy Dawid
potrafił mieć i 200 ataków na dzień.
Od listopada knurowianin bierze nowy lek. Jedno opakowanie
kosztuje 520 zł i wystarcza na około
1,5 miesiąca. Nie jest refundowany,
mimo że jest zarejestrowany w Unii
Europejskiej.
- Na razie wszyscy rozkładają
ręce, każą nam czekać, aż lek zostanie wpisany na listę leków refundowanych. Z poprzednim też czekaliśmy - 6 lat! Oczywiście, są inne,
tańsze lekarstwa, ale nie mają takiej
skuteczności jak to, które teraz bierze
Dawid - wyjaśnia mama chłopca.

Paradoksalnie przeciwności losu
nie wywołują w nastolatku smutku.
Często się uśmiecha, jest zadowolony, pogodny. Uwielbia się uczyć. Na
indywidualne zajęcia przychodzi
do niego nauczycielka. Część zajęć
odbywa się w szkole.
- Ilekroć przechodzimy obok,
pokazuje ją palcem. Lubi nauczycieli,
dzieci - mówi Małgorzata Kilian.
Chłopiec rośnie jak na drożdżach,
dlatego potrzeby są coraz większe.
Kilianowie muszą kupić wózek inwalidzki, aby przyzwyczajać syna do
samodzielnego poruszania się.
- Po przejściu krótkiego dystansu
syn się męczy. Najchętniej chodzi po
domu, bo tu ma się czego przytrzymać
- dodaje matka.
Oprócz kosztownych leków, pampersów, wkładek ortopedycznych, Dawid wymaga regularnej rehabilitacji. Z
uzbieranych datków mógł wyjechać na
turnus rehabilitacyjny do Kołobrzegu.
Rodzice chłopca mają nadzieję, że i
w tym roku znajdą się ludzie, którzy,
zamiast oddać procent z podatku fiskusowi, przekażą go Dawidowi.
/pg/, foto: arch. rodziny Kilian

Aby wspomóc Dawida, wystarczy w formularzu PIT wpisać: Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” nr KRS - 0000037904, 01-685 Warszawa,
ul. Łomiańska 5, tytułem: 2944 - Kilian Dawid Rafał - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
Darowizny można też przekazywać na konto fundacji:

41 1240 1037 1111 0010 1321 9362

Garaż do wynajęcia, ul. Targowa. Tel.
517 273 001

4-5/13

Kawalerka 36 m Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
2

4-5/13

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

4/13

Sprzedam mieszkanie M-4 na ulicy Ułanów
w Knurowie. Tel. 792 077 077

3-4/13

Sprzedam mieszkanie pow. 35 m 2 Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 32 236 79 71,
609 466 651
3-4/13

12
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Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Walki bokserskie będziemy mogli w tym roku
oglądać m.in. w czasie turniejów zorganizowanych
w Gierałtowicach i w Knurowie

Jeszcze kilkanaście dni
temu wydawało się, że w Knurowie odbędzie się jedno ze
spotkań elitarnej ligi bokserskiej WSB. Dzisiaj - ze względów finansowych - temat jest
nieaktualny. Tymczasem poznaliśmy kalendarz imprez,
jakie odbędą się w tym roku w
naszym województwie. Dwie z
nich odbędą się na naszym terenie: 8 czerwca w Gierałtowicach zorganizowany zostanie
Krok Bokserski i Liga Juniorów, a w dniach 15-17 listopada
Knurów gościć będzie uczestników kolejnej edycji turnieju

im. Jerzego Krasnożona.
Do najbardziej prestiżowych należy zaliczyć Mistrzostwa Polski seniorów, których
gospodarzem będzie Zawiercie oraz gliwickie Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska
Kobiet.
Pełny wykaz imprez bokserskich, jakie odbędą się w
naszym województwie przedstawia się następująco:
- 2 marca - MTB o Puchar
Dyrektora MOSIR – Rybnik,
- 15-17 marca - Mistrzostwa
Śląska Juniorów i Kadetów
– Sośnicowice,

Poszukiwani
kandydaci
na sędziów
Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach planuje zorganizować
kurs na sędziego bokserskiego.
- Zapraszamy panie i panów,

którzy mają ukończone 21 lat,
posiadają minimum wykształcenie średnie oraz mają nienaganną opinię i dobry stan zdrowia
– słyszymy w Śląskim Związku

- 19-24 marca - Mistrzostwa
Polski Seniorów – Zawiercie,
- 6 kwietnia - Krok Bokserski
- Dąbrowa Górnicza,
- 20 kwietnia - Krok Bokserski – Myszków,
- 10-12 maja - MTB im. Roberta Kopytka – Jaworzno,
- 25-26 maja - MTB im. Leszka Błażyńskiego – Bytom,
- 8 czerwca - Krok Bokserski i
Liga Juniorów – Gierałtowice,
- 13-15 czerwca - MTB o
Czarne Diamenty – Myszków,
- 13-16 czerwca - drugie
eliminacje OOM Dziewczęta
– Gliwice,
- 4-15 września - MTB im.
Szyińskiego i Chudego, LM
– Częstochowa,
- 18-22 września - Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska
Kobiet – Gliwice,
- 25-27 października - MTB
im. Cyrana, LM – Rybnik,
- 10 listopada - Liga Młodzieżowa (LM) – Sosnowiec,
- 15-17 listopada - MTB im.
Krasnożona – Knurów.

PiSk

Bokserskim. - Program kursu
przewiduje zajęcia teoretyczne,
jak i praktyczne, które będzie
prowadziła wykwalifikowana
kadra sędziów instruktorów.
Dodajmy, że termin rozpoczęcia kursu zależny jest od
ilości zgłoszeń. Chętne osoby
proszone są o kontakt ze Śląskim Związkiem Bokserskim
w Katowicach - ul. Krzywa
4, telefon 32 259 64 45 lub
695 615 874, 691 054 524.
PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

W kolejnej serii
spotkań Młodzież owej L ig i Pi ł k i
Nożnej najwięcej
powodów do zadowolenia mia ła
drużyna Jedności
Przyszowice. Zespó ł k ierowa ny
przez Mateusza Labuska w dwóch rozegranych meczach
zaaplikował rywalom aż 21 goli nie
tracąc przy tym ani
jednego. Zdobycie

WYNIKI 5. KOLEJKI (19.01.2013):
Concordia 97 – MG-1 10:0 (5:0)
1:0 B. Kruk 1’, 2:0 B. Kruk 2’, 3:0 R. Gałązka 3’, 4:0 R. Gałązka
10’, 5:0 P. Goncerzewicz 11’, 6:0 B. Lewandowski 16’, 7:0 P.
Lipka 20’, 8:0 B. Lewandowski 23’, 9:0 B. Lewandowski 28’,
10:0 B. Kruk 29’.
Deker-Bud – Tritech Junior 9:3 (2:0)
1:0 M. Nowakowski 11’, 2:0 B. Czopek 12’, 2:1 D. Adamczyk 16’,
3:1 K. Lenart 20’, 3:2 D. Adamczyk 23’, 4:2 K. Lenart 24’, 5:2 W.
Kostelecki 25’, 6:2 B. Czopek 25’, 7:2 M. Nowosielski 26’, 8:2 H.
Młynarski 28’, 9:2 W. Kostelecki 30’, 9:3 P. Grzybek 30’.
żółte kartki: H. Młynarski (Deker-Bud), D. Adamczyk (Tritech
Junior).
Concordia 97 – LKS Gierałtowice 6:0 (4:0)
1:0 K. Idziaszek 4’, 2:0 P. Goncerzewicz 5’, 3:0 K. Idziaszek
13’, 4:0 B. Lewandowski 15’, 5:0 P. Goncerzewicz 18’, 6:0 K.
Idziaszek 20’.
Jedność Przyszowice – APN Paniówki 6:0 (1:0)
1:0 R. Gawlik 3’, 2:0 M. Moś 20’, 3:0 Ł. Beker 23’, 4:0 R. Gawlik
28’, 5:0 Ł. Beker 30’, 6:0 R. Gawlik 30’.
Przychodnia Prognostic -LKS Gierałtowice 12:0 (4:0)
1:0 D. Bartoszewicz 1’, 2:0 M. Marzec 4’, 3:0 M. Bociański 8’,
4:0 M. Cybulski 12’, 5:0 D. Bartoszewicz 20’, 6:0 M. Bociański
21’, 7:0 M. Marzec 22’, 8:0 R. Jachimowski 23’, 9:0 M. Bociański 24’, 10:0 M. Marzec 25’, 11:0 D. Bartoszewicz 26’, 12:0 M.
Bociański 29’.
żółte kartki: Mateusz Cybulski (Przychodnia Prognostic) – dwie,
czerwona kartka: Mateusz Cybulski (Przychodnia Prognostic).
Unia II Książenice – Jedność Przyszowice 0:15 (0:8)
0:1 Ł. Beker 5’, 0:2 R. Gawlik 8’, 0:3 R. Gawlik 9’, 0:4 Ł. Beker 9’,
0:5 R. Gawlik 10’, 0:6 R. Gawlik 11’, 0:7 R. Gawlik 12’, 0:8 K. Trembaczowski 14’, 0:9 K. Trembaczowski 18’, 0:10 K. Tremabczowski
19’, 0:11 Ł. Beker 22’, 0:12 B. Legęcki 23’, 0:13 R. Gawlik 26’k.
0:14 Ł. Beker 27’, 0:15 W. Rakowski 29’.
Unia I Książenice – Unia II Książenice 6:1 (3:1)
1:0 W. Borowiec 5’, 1:1 K. Bajor 9’, 2:1 W. Borowiec 12’, 3:1
M. Woźniok 15’, 4:1 K. Koleczko 19’, 5:1 J. Mazur 21’, 6:1 M.
Woźniok 28’,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przychodnia Prognostic
Concordia 97
Jedność Przyszowice
Deker-Bud
Tritech Junior
Unia I Książenice
APN Paniówki
MG-1
LKS Gierałtowice
Unia II Książenice

7
7
7
6
7
7
6
7
7
7

19
19
13
12
12
7
6
5
4
0

55-8
36-7
39-23
32-11
41-21
18-31
19-30
27-39
13-37
8-81

6
6
4
4
3
2
2
1
1
0

1
1
1
0
3
1
0
2
1
0

0
0
2
2
1
4
4
4
5
7

Jedność Przyszowice
po ostatnich meczach
wskoczyła na podium
młodzieżowych rozgrywek

sześciu punktów pozwoliło
Jedności awansować w tabeli
na trzecie miejsce.
Pier wszej porażk i doznała w tych rozgrywkach
druż y na Tritechu Junior.
W sobotni poranek zespół
ten przekonał się, ile znaczy
w futsalu ławka rezerwowych. Nie mając ani jednego
zmiennika drużyna ta wyraźnie uległa Deker-Budowi
i spadła w tabeli na piąte
miejsce.
Spotkania piątej kolejki
rozgrywane były pod hasłem
„jak wygrywać, to do zera”.
Aż w pięciu z siedmiu meczów golkiperzy zachowali
czyste konto. Dwukrotnie
sztuka ta udała się testowanemu ostatnio w Legii
Warszawa (o czym pisaliśmy
na naszych łamach) bramkarzowi Concordii 97 - Dawidowi Suchockiemu.
Waldemar Jachimowski

PROGRAM 6 KOLEJKI
(26.01.2013, SOBOTA):
APN Paniówki – LKS Gierałtowice (8.30), Concordia 97
– Przychodnia Prognostic
(9.10), Deker-Bud – Unia
II Książenice (9.45), MG-1
– Unia I Książenice (10.20),
Przychodnia Prognostic –
Jedność Przyszowice (11.00),
APN Paniówki – Deker-Bud
(10.15), Jedność Przyszowice
– Tritech Junior (12.15).

informacja

Foto: Piotr Skorupa

Knurów w środowisku
sędziów bokserskich od
wielu lat reprezentowany
jest przez Jerzego Otto

Foto: Piotr Skorupa

Kiedy, gdzie
i o co walczyć
będą pięściarze
na Śląsku?

Jedność wskoczyła
na podium
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Tak cieszyli się piłkarze Concordii
po wywalczeniu tytułu mistrza jesieni

Nie dopuścić do powtórki
z minionego sezonu
Piłkarze Concordii Knurów po raz drugi z rzędu spędzają zimę w fotelu lidera.
Przed rokiem wyprzedzali o
dwa punkty rezerwy GKS-u
Katowice, obecnie mają cztery
„oczka” więcej od Górnika II
Zabrze.

PRzeŚLADoWCY
w druGim Garniturze

Pisząc o przebiegu jesiennej rundy w 4. grupie klasy
okręgowej nie sposób nie nawiązać do minionego sezonu.
I obecnie, i w poprzednich
rozgrywkach Concordia była
mistrzem półmetka. Na finiszu ubiegłego sezonu knurowianie musieli jednak uznać
wyższość „drugiego garnituru” katowickiej GieKSy. Teraz podopiecznym Wojciecha
Kempy depczą po piętach rezerwiści Górnika Zabrze. - Nie
powiedziałbym, że rezerwy nas
prześladują – mówi trener. –
Przyznać trzeba natomiast, że
i katowicki GKS i teraz Górnik
to dobre zespoły. Zabrzanie na
pewno nie odpuszczą i walczyć
będą o awans podobnie, jak rok
temu GieKSa.
4

Języczkiem u wagi na finiszu bieżących rozgrywek
może być 4-punktowa przewaga knurowian wypracowana
w rundzie jesiennej. – Taka
przewaga daje nam na pewno
jakiś tam komfort, ale nie
przywiązuję do tych punktów
wielkiej wagi – kontynuuje
Wojciech Kempa. – Wiem
jedno, po długiej przerwie
zimowej ważne będzie to, by
już na pierwszy mecz trafić z
formą. A nie jest to łatwe.

„13” MoŻe oKAzAĆ SiĘ
SzCzĘŚLiWA

W pierwszej fazie rozgrywek Concordia wygrała trzynaście meczów. Jeżeli wiosną
podopieczni Wojciecha Kempy powtórzą ów wyczyn to
nowy sezon prawdopodobnie
rozpoczną na szczeblu 4. ligi.
- Wyznaję zasadę, że w
każdym meczu trzeba walczyć
o zwycięstwo – mówi trener
knurowian. – W poprzednim
sezonie wydawało się, że 64
punkty wystarczą do tego, by
uzyskać awans. Ostatecznie
zdobyliśmy 68 i musieliśmy
grać w barażach. Obecnie po

pierwszej rundzie mamy już 40
punktów i „tylko” cztery przewagi nad rezerwami Górnika.
Może zatem okazać się, że do
awansu potrzebnych będzie aż
80 „oczek”...
Awans byłby bez wątpienia
spełnienie marzeń wielu osób
związanych z knurowskim
klubem. Powody do radości
mieliby też zapewne kibice,
którzy jesienią – niestety – nie
rozpieszczali piłkarzy i zjawiali się na Stadionie Miejskim w
niezwykle wąskim gronie.

Co Do PoPRAWY?

Nigdy nie jest podobno
tak dobrze, by nie mogło być
jeszcze lepiej. Co zatem można poprawić w grze mistrza
jesieni z Knurowa? Bardziej
grę obronną, czy raczej rozgrywanie ataku pozycyjnego?
Teoretycznie do gry defensywnej trudno się przyczepić.
W czternastu meczach Concordia straciła przecież tylko
dziewięć bramek. Wyjątkiem
było spotkanie z Górnikiem,
który „skaleczył” knurowian
aż pięć razy.
- Ilość traconych bramek

rzeczywiście nie jest jakimś
wielkim problemem, ale ja
zwracam swoim zawodnikom
uwagę na to, by nie tracić tak
zwanych głupich bramek, a to
niestety mam się zdarza – zauważa Wojciech Kempa.
Spójrzmy zatem na ofensywę. W tym elemencie gry
też trudno oczekiwać czegoś
więcej, bowiem średnio w każdym meczu nasz zespół strzela
niemal trzy gole. Ba, trzy i
więcej bramek knurowianie
strzelali aż w ośmiu jesiennych
meczach.
- W mojej ocenie dysponujemy bodaj najlepszą drugą
linią i najlepszym atakiem na
tym szczeblu rozgrywkowym
– twierdzi szkoleniowiec Concordii. – W trudnych momentach zdarza mi się myśleć w
ten sposób, że jak obrona zagra
na zero, to atak na pewno coś
strzeli i wygramy.

UTRzYMAĆ, A NAWeT
WzMoCNiĆ zeSPÓł

Przerwa w rozgrywkach
sprzyja nie tylko odpoczynkowi, a następnie „ładowaniu
akumulatorów”, ale również

zmianom kadrowym. Zdarzało się już nie raz, że to
właśnie od kadrowych roszad
zależało, czy zespół utrzymywał pozycję z poprzedniej
rundy, był lepszy, czy wręcz
przeciwnie. Do jakich roszad
dojdzie zatem w Concordii?
– Nawet, jak nam się wydaje, że mamy liczną kadrę to
pamiętać musimy o tym, że
przed nami wiele meczów
sparingowych, a później cała
runda rewanżowa. Piłkarze
będą zatem narażeni i na
kontuzje, i na kartki. Chcąc
uniknąć problemów ze skompletowaniem odpowiednio
silnej drużyny chciałbym,
by zimą dołączyło do nas, co
najmniej trzech zawodników.
Po jednym do każdej formacji
– mówi Wojciech Kempa.
W wielu klubach trenerzy
przeklinają przepis mówiący
o tym, że w drużynie muszą
grać młodzieżowcy. Czy z
podobnym problemem musi
zmagać się również szkoleniowiec Concordii? – W rundzie jesiennej podstawowymi
młodzieżowcami byli Paweł
Krasoń i Paweł Jaroszewski.

Kilku innych było gotowych
do wejścia na plac gry z ławki
rezerwowych, zatem nie mogę
mówić, by był to dla mnie
jakiś problem.

PiłKA NoŻNA
To Nie TYLKo SPoRT,
ale i bizneS

Wspomniany Paweł Jaroszewski (19 lat) otwiera listę
zawodników, którzy mogą
być nie tylko przyszłością
knurowskiego klubu. Nastolatek może też przyczynić się
do znacznej poprawy sytuacji
finansowej Concordii. Nie
jest przecież tajemnicą, że
piłka nożna to nie tylko sport,
ale i biznes. A wychowanek
Concordii swoją dobrą grą
trafił na tak zwane okno wystawowe, któremu przyglądają
się nawet kupcy z ekstraklasy.
Kilka tygodni temu mówił
o t ym na naszych łamach
w iceprezes k nurowsk iego
klubu - Andrzej Michalewicz,
zaznaczając jednocześnie, że
na piłkarskiej giełdzie wysoko stoją też akcje Mateusza
Mikulskiego.
Piotr Skorupa
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sport

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Tenis stołowy

Młodzież ograła rutyniarzy

WYNIKI Z OSTATNIEJ 15. KOLEJKI
RUNDY ZASADNICZEJ LIGI OKRĘGOWEJ:

ULKS Pławniowice - Orzeł Stanica 5:5
(punkty dla Orła zdobyli: Adrian Szymura i Dominik Szmaj po
2 i Michał Żyła – 1)
Naprzód Żernica - Naprzód Łubie 10:0
Wilki Wilcza - Naprzód Świbie 5:5
Teraz w rozgrywkach nastąpi 5-tygodniowa przerwa. W drugiej
rundzie sezonu zespoły rywalizować będą w dwóch grupach. Drużyny z miejsc 1-8 zagrają o awans do III ligi, pozostałe o utrzymanie
w lidze okręgowej. Bezpośredni awans wywalczy najlepsza
drużyna, natomiast wicemistrz zagra w barażach, z kolei degradacją objęte zostaną dwie najgorsze ekipy.

Miejsce 1-8

1
2
3
4
5
6
7
8

Strażak Mikołów
Kolejarz Gliwice
Wolej II Ruda Śląska
Spartakus Gliwice
LKS 45 Bujaków
AZS Politechniki Śl. Gliwice
Ruch Pniów
Naprzód Żernica

15
15
15
15
15
15
15
15

29 107-43
27 118-32
25 100-50
22 93-57
21 105-45
19 82-68
18 85-65
16 85-65

9
10
11
12
13
14
15
16

Strażak II Mikołów
Orzeł Stanica
ULKS Pławniowice
Młodość Rudno
Wilki Wilcza
Naprzód Świbie
Halembianka Ruda Śl.
Naprzód Łubie

15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
10
9
8
6
5
1

Miejsce 9-16

Siatkarki
pomogły
Antosi
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
oraz sekcja piłki siatkowej
TKKF Szczygłowice były organizatorami charytatywnego
turnieju, z którego dochód
przeznaczony był na operację
Antosi Wieczorek.
W niedzielnych zmaganiach najlepsze w stawce sześciu zespołów okazały się siatkarki Burzy II reprezentujące
dzielnicę Mikołowa – Borową
Wieś. Na najniższym stopniu
podium stanęły natomiast zawodniczki miejscowego TKKF
Szczygłowice, a po zakończonej rywalizacji nagrody wręczał Przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki i Promocji

73-77
63-87
48-102
57-93
56-94
50-100
50-100
28-122

Zdrowia - Joachim Machulik.
- Cieszy nas zaangażowanie uczestników imprezy
w prowadzoną zbiórkę pieniężną. Pomimo, że drużyny
opłaciły wpisowe do turnieju,
to zawodniczki, trenerzy i działacze czynnie wsparli naszą
akcję. Trzeba też powiedzieć,
że sam turniej stał na bardzo
dobrym poziomie – powiedział
przedstawiciel organizatora,
Zbigniew Rabczewski.
7 marca knurowski MOSiR planuje zorganizowanie
turnieju dla szkół podstawowych, a 10 marca odbędzie się
turniej z okazji Dnia Kobiet.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Jabłońskiego przypieczętował wygraną Tritechu.
Łatwe zwycięstwa odniosły Vibovit Studio DENIM, który wysoko
pokonał Sanit oraz
Concord ia Oldboje, która ograła
o s t at n i w t a b e l i
Black&Decker nie
tracąc gola. Znacznie trudniejszą
prz eprawę mia ł
inny z faworytów
Team Stalmet, który
Największą niespodzianką poniedziałkowych
po trudnym meczu spotkań była wygrana zespołu Tritech
wywalczył komplet
punktów w konfrontacji z dzy TKKF Mistral Intermar- trafienia Przemysława KośmiTKKF Apteką Św. Barbary.
che a Mati Vet FC. Zakończył dra i Dawida Wieliczki. Już w
Najciekawszym meczem się on iście piłkarskim wy- najbliższy poniedziałek symokazał się - zgodnie z oczeki- nikiem 2:0, a po raz drugi patyków futsalu czeka mecz
waniami - pojedynek pomię- w tym sezonie minimalnie na szczycie: TKKF Mistral
lepsi okazali się ci pierwsi. O Intermarche spotka się z broWYNIKI 22. KOLEJKI (16.01.2013):
ich wygranej zadecydowały niącym tytułu Pamarem.

Do sporej niespodzianki
doszło w poniedziałkowej serii spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Najmłodsza drużyna ligi - Tritech,
składająca się w większości
z 17-latków nieoczekiwanie
pokonała doświadczony zespół IPA Knurów. Przed tym
meczem różnica punktowa
w tabeli wynosiła 13 „oczek”
na korzyść IPA, jednak zawodnicy Wojciecha Górki
znaleźli sposób na wyżej notowanego rywala, a były nim
błyskawiczne kontry wyprowadzane z własnej połowy
boiska. Młodzieżowcy mieli
wprawdzie moment słabszej
gry w drugiej połowie, kiedy
to Tomasz Macha strzelając
im trzy kolejne gole doprowadził do stanu 6:7, ale gol w
ostatniej minucie Dominika

Pamar – Tritech 13:3 (6:0)
1:0 Ł. Winiarczyk 3’, 2:0 D. Kozdroń 8’, 3:0 D. Tałajkowski 9’, 4:0
D. Tałajkowski 16’, 5:0 Ł. Winiarczyk 17’, 6:0 Ł. Spórna 18’, 6:1 G.
Górka 23’, 7:1 Ł. Spórna 24’, 7:2 G. Górka 26’, 8:2 P. Pietraczyk
31’, 9:2 D. Kozdroń 32’, 10:2 Ł. Spórna 33’, 11:2 M. Rozumek 34’,
11:3 G. Górka 38’, 12:3 D. Kozdroń 39’, 13:3 P. Pietraczyk 40’.
Team Stalmet – PTK DB Schenker 6:2 (3:0)
1:0 G. Brózda 8’, 2:0 G. Brózda 11’, 3:0 G. Brózda 16’, 3:1 J.
Nowosielski 31’, 3:2 M. Wasita 33’, 4:2 G. Brózda 39’, 5:2 G.
Brózda 39’, 6:2 T. Młynek 40’.
żółte kartki: T. Nowosielski, A. Fleszar (PTK DB Schenker).
Mati Vet FC - Milenium 7:1 (4:0)
1:0 J. Zdrzałek 6’, 2:0 G. Tomecki 7’, 3:0 M. Kubicki 8’, 4:0 R.
Metelski 15’k. 4:1 W. Żur 25’, 5:1 D. Kajzer 32’, 6:1 J. Zdrzałek
32’, 7:1 J. Zdrzałek 39’.
żółta kartka: M. Gajda (Milenium).

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 15 STYCZNIA:
1. Kazimierz Fąfara
2. Adam Dudziński
3. Wojciech Napierała
4. Zdzisław Mral
5. Antoni Malcherek
6. Bogdan Litwin
7. Jan Chwolka
8. Henryk Brola
9. Piotr Luberta
10. Leon Spyra

- 2.486 pkt
- 2.295 pkt
- 2.239 pkt
- 2.067 pkt
- 1.985 pkt
- 1.923 pkt
- 1.872 pkt
- 1.784 pkt
- 1.753 pkt
- 1.713 pkt

WYNIKI TURNIEJU:

KLASYFIKACJA GENERALNA:

- grupa A
KS Burza I - TKKF Szczygłowice 2:0 (25:15, 25:16), KS Burza I
- Sari Żory II 2:0 (25:20, 25:18), Sari Żory II - TKKF Szczygłowice
0:2 (20:25, 21:25)
- grupa B
Sari Żory I – „KAC” Team 2:0 (25:12, 25:17), Sari Żory I - KS Burza
II 0:2 (16:25, 18:25), KS Burza II – „KAC” Team 2:0 (25:8, 25:9)
- półfinały: Sari I Żory - KS Burza I 2:1 (25:23, 19:25, 15:11),
TKKF Szczygłowice - KS Burza II 0:2 (16:25, 15:25)
- finał: Sari Żory I - KS Burza II 0:2 (25:27, 14:25)
- mecz o III miejsce: TKKF Szczygłowice - KS Burza I 2:0
(25:22, 28:26)

1. Czesław Antończyk
- 26.965 pkt
2. Bernard Musiolik
- 26.776 pkt
3. Piotr Luberta
- 25.931 pkt
4. Piotr Arent
- 25.378 pkt
5. Jerzy Makselon
- 25.297 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 24.736 pkt
7. Zdzisław Mral
- 24.208 pkt
8. Piotr Palica
- 23.980 pkt
9. Tadeusz Kamczyk
- 23.786 pkt
10. Ginter Fabian
- 23.711 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 29 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 23. KOLEJKI (21.01.2013):
IPA Knurów– Tritech 6:8 (2:5)
0:1 G. Górka 6’, 0:2 D. Jabłoński 11’, 1:2 M. Milczarek 12’, 1:3
D. Jabłoński 13’, 1:4 S. Napierała 15’, 2:4 T. Macha 17’, 2:5 M.
Michniewski 20’, 2:6 S. Napierała 23’, 3:6 J. Stępień 24’, 3:7 M.
Michniewski 27’, 4:7 T. Macha 29’, 5:7 T. Macha 30’, 6:7 T. Macha
35’, 6:8 D. Jabłoński 40’.
Sanit – Vibovit Studio DENIM 3:12 (0:4)
0:1 A. Zabłocki 4’, 0:2 M. Sikora 5’, 0:3 M. Sikora 9’, 0:4 R. Kasiński 15’, 0:5 A. Zabłocki 21’, 0:6 A. Zabłocki 22’, 0:7 G. Bęben
24’, 0:8 M. Bagiński 25’, 0:9 R. Kasiński 29’, 0:10 M. Sikora 30’,
1:10 T. Barwicki 32’, 2:10 P. Rolnik 33’, 2:11 R. Kasiński 35’, 2:12
A. Zabłocki 36’, 3:12 K. Napierała 40’k.
Black&Decker – Concordia Oldboje 0:9 (0:0)
0:1 K. Klottka 24’, 0:2 D. Wiercioch 25’, 0:3 A. Majorczyk 26’, 0:4
M. Modrzyński 32’, 0:5 K. Smętek 33’, 0:6 K. Klottka 35’, 0:7 A.
Majorczyk 37’, 0:8 K. Klottka 38’, 0:9 K. Klottka 39’.
TKKF Apteka Św. Barbary – Team Stalmet 1:4 (1:2)
1:0 M. Duraj 8’, 1:1 T. Młynek 17’, 1:2 G. Brózda 20’, 1:3 G. Krusiński 33’, 1:4 M. Stopa 38’.
żółta kartka: P. Kowal (TKKF Apteka Św. Barbary).
TKKF Mistral Intermarche – Mati Vet FC 2:0 (0:0)
1:0 P. Kośmider 23’, 2:0 D. Wieliczko 25’.
żółte kartki: D. Wieliczko, P. Mastyj (TKKF Mistral Intermarche),
P. Sikora, J. Zdrzałek, R. Metelski, G. Tomecki (Mati Vet FC).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vibovit Studio DENIM
Pamar
TKKF Mistral Intermarche
Team Stalmet
Concordia Oldboje
Mati Vet FC
IPA Knurów
Tritech
PTK DB Schenker
TKKF Apteka Św. Barbary
Sanit
Milenium
Black&Decker

16
15
15
16
16
16
16
16
15
16
16
15
16

45 109-46 15 0 1
39 118-40 13 0 2
37 89-27 12 1 2
34 82-58 11 1 4
31 84-50 10 1 5
30 79-58 10 0 6
26 92-81 8 2 6
16 64-96 5 1 10
15 39-65 4 3 8
11 46-86 3 2 11
10 47-94
3 1 12
3 39-97 1 0 14
2 36-114 0 2 14

PROGRAM 24. KOLEJKI (28.01.2013, PONIEDZIAŁEK):
TKKF Apteka Św. Barbary – Concordia Oldboje (18.00), PTK
DB Schenker – Milenium (18.50), IPA Knurów – Team Stalmet
(19.40), Mati Vet FC – Vibovit Studio DENIM (20.30), TKKF
Mistral Intermarche – Pamar (21.20).

PROGRAM 25. KOLEJKI (30.01.2013, ŚRODA):
Sanit – Black&Decker (20.00), TKKF Mistral Intermarche – Tritech (20.45), Milenium – Pamar (21.30).

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 4 (1038) 24 stycznia 2013 roku





Foto: Paweł Gradek

- Bardzo fajna, ambitna młodzież. Wyśmienicie mi się
z nią pracowało - chwali swych uczniów Cybulska

– wyjaśnia wiceprezydent Piotr Surówka. – Już w tym roku w budżecie
MOSiR-u są przygotowane środki na
wykonanie szczegółowej dokumentacji techniczno-budowlanej kąpieliska
leśnego.
Mając na uwadze ogromne koszty,
miasto będzie się starało pozyskać na
inwestycję środki zewnętrzne.

Dla Przeglądu

Piotr Surówka, zas t ę p c a p r e z yd e nt a
Knurowa: - Jeszcze w
2013 r. chcemy wykonać dokumentację
techniczną, natomiast
ze względu na rozmiar
zadania sama jego realizacja będzie przebiegać etapami.
Wykonawstwo odbywać się będzie
z zaangażowaniem funduszy własnych, ale chcemy też pozyskać jak
najwięcej środków z zewnątrz. Gdy
wszystkie plany się urzeczywistnią, Zacisze stanie się miejscem z
prawdziwego zdarzenia do rekreacji i wypoczynku dla knurowian
i gości z ościennych miejscowości.

Not. bw

Po studniówce instruktorka otrzymała od maturzystów
SMS-y z podziękowaniami za ułożenie choreografii

Foto: arch. I LO

DC

Foto: Paweł Gradek

Oprócz tradycyjnego poloneza maturzyści zatańczyli
walca angielskiego do „Sunrise sunset” z musicalu
„Skrzypek na dachu”

Wizualizacja: Mrzewa Architekci Robert Mrzewa z Łodzi

W wyniku oceny nadesłanych prac Sąd Konkursowy nie przyznał pierwszej,
drugiej i trzeciej nagrody. Zdecydował się jednak uhonorować dwóch uczestników konkursu, przyznając im równorzędne gratyfikacje w wysokości 8 tys.
zł. Otrzymali je: Archimental S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota z Bytomia oraz
Mrzewa Architekci Robert Mrzewa z Łodzi. Przyznano też pięć wyróżnień
po 2 tys. zł każde.

Z jedną z klas ćwiczyła Jolanta Cybulska
z Akademii Tańca Perfect

Foto: Paweł Gradek

Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej kompleksu leśnego Zacisze. – To pierwszy krok
do zagospodarowania tego terenu, który ma być miejscem rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców Knurowa przez cały rok – mówi
zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka

wiającego, ale te dwie zwycięskie są
najbardziej zbliżone do tego, w jaki
sposób można zagospodarować ten
teren – informuje naczelnik Kostelecka, członkini komisji, a zarazem
naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych w knurowskim Urzędzie Miasta. – Doszliśmy
jednak do wniosku, że we wszystkich
wyróżnionych pracach są ciekawe i
oryginalne koncepcje i pomysły, które
będą stanowić inspirację do przygotowania zamówienia publicznego na
opracowanie dokumentacji technicznej
tego terenu.
Kiedy ruszą pierwsze prace na
Zaciszu?
- To będzie duża i kosztowna inwestycja. Dlatego też chcemy rozłożyć
ją na kilka najbliższych lat, by krok
po kroku realizować kolejne założenia

116 maturzystów z I LO w ZS im. I.J. Paderewskiego
bawiło się w ubiegłą sobotę na studniówce
w restauracji Biały Domek w Czerwionce
-Leszczynach. Bal poprzedziły intensywne próby

Foto: Paweł Gradek

Wizualizacja: Archimental S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota z Bytomia

zrelaksujesz się
na zaciszu
KNURÓW. To NA RAzie MeLoDiA PRzYSzłoŚCi, ALe...

Konkurs ogłoszony został na początku października. W założeniach
Urzędu Miasta ten zakątek ma swoją
różnorodnością przyciągać mieszkańców Knurowa i okolic przez cały
rok. Magnesem mają być m.in. ścieżki rowerowe i biegowe, możliwość
uprawiania nordic-walkingu, trasy
dydaktyczne dla miłośników przyrody. Koncepcja miała też uwzględniać przebudowę kąpieliska wraz z
nieckami basenowymi, placem zabaw, boiskami do gier zespołowych i
zapleczem techniczno-socjalnym.
Miasto liczyło, że konkurs będzie
polem do popisu dla ludzi twórczych,
otwartych na nowe pomysły, ambitnych fachowców, potrafiących pozytywnie zaskoczyć.
Do w yboru najlepszych prac
zobligowana została pięcioosobowa
komisja, w składzie: Maria Bachniak
(przewodnicząca), Bożena Łozanowa,
Krystyna Kostelecka, Ewa Szczypka i
Krzysztof Stolarek.
- Z 34 złożonych wniosków do
udziału w konkursie zakwalifikowano 28 uczestników i tym samym
zaproszono ich do składania prac
konkursowych – mówi Urszula Czarnecka, sekretarz sądu konkursowego
oraz inspektor Wydziału Zamówień
Publicznych w knurowskim Urzędzie
Miasta. – Złożonych zostało jednak
tylko 12 prac.
Wyniki poznaliśmy w poniedziałek.
- Żadna z nadesłanych prac nie
usatysfakcjonowała w pełni zama-

Na tym balu
nad balami...

Licealiści bawili się do białego rana
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