Przegląd Lokalny Nr 10 (1044) 7 marca 2013 roku



Komunikacja

Stare bilety dłużej ważne
Do 14 marca
można
podróżować
autobusami KZK
GOP z biletami
jednorazowymi
po cenie sprzed
podwyżki

Nowe autobusy
obsługiwać będą
też Knurów

DC

Komunikacja. PKM wybiera dostawcę

Przyjadą nowe
autobusy

Foto: Dawid Ciepliński

Od 1 marca wzrosły ceny biletów
KZK GOP. Przewoźnik postanowił
jednak o wydłużeniu o dwa tygodnie
ważności biletów jednorazowych.
Po 14 marca stare bilety jednorazowe będą ważne wyłącznie z dopłatą do
kwoty wynikającej z nowego, aktualnego cennika. W sprzedaży dostępne są
bilety uzupełniające o nominałach 10 i
20 gr. Można je nabyć w 57 automatach
biletowych (w Knurowie na przystanku
Foch) lub w Punktach Obsługi Pasażera (najbliższy w Gliwicach na Placu
Piastów).
Wszystkie bilety okresowe, których
ważność rozpoczęła się przed 1 marca,
zachowują ją do końca terminu wynikającego z rodzaju biletu.

PKM Gliwice planuje zakup 20 nowych
autobusów. Będą obsługiwać połączenia na
terenie Gliwic i powiatu. Ogłoszono przetarg,
który ma wyłonić dostawcę pojazdów
Nowe autobusy mają mieć długość 12 i 15 metrów (po 10 szt.).
Krótsze pomieszczą co najmniej 91
osób, dłuższe – 140. Wszystkie będą
niskopodłogowe oraz dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przewożenia wózków
dziecięcych.

Jeszcze do 14 marca pasażerowie będą mogli korzystać
z biletów po starej cenie. Po tej dacie podróże staną się
bezpowrotnie droższe

Pilchowice

Foto: Dawid Ciepliński

Nabór
na kurs

/b/

- Jadąc przez rondo Jana Pawła II,
zauważyłem, że z umieszczonego na
tablicy napisu „Knurów” znikła ostatnia literka. „W” się gdzieś straciło, „ó”
traci kreseczkę.
MW

Od redakcji: Wybraliśmy się na
miejsce, by zrobić zdjęcie. Spacer
okazał się bardziej owocny: znaleźliśmy brakującą literkę. Nie trzeba
więc robić nowego „W” – stare, w
całkiem dobrym stanie, czeka na
fachowców w redakcji.

Znikną śmieci?

- W Krywałdzie, w zacisznym
lesie wzdłuż ul. Michalskiego, znaleźć
można wszelkiego rodzaju śmieci
– butelki plastikowe i szklane, puszki, a nawet fotel i ogrodowe krzesło.


Takich miejsc jest znacznie więcej w
Knurowie. Mam nadzieję, że kiedyś
takie zjawiska staną się tylko złym
wspomnieniem...
MW

A może bilet
semestralny

- Syn studiuje w Katowicach. Na
uczelnię jeździ komunikacją miejską.
Zauważył, że KZK GOP nie ma w
ofercie biletów długoterminowych
– np. semestralnych, półrocznych bądź
nawet rocznych. W innych miastach
jest to praktykowane. To dobre dla
młodych, bo – wiadomo – kupno
takiego biletu wychodzi taniej. W
obrębie naszej aglomeracji taka opcja
byłaby jak znalazł. Może przewoźnik
przemyśli ten pomysł i rozszerzy swoją
ofertę...
Janusz R.

Not. bw

Autobusy mają być też wyposażone w kasowniki i elektroniczne
tablice, które posłużą jako informacja dla pasażerów. Mają również pozwolić na montaż czytników Śląskiej
Karty Usług Publicznych.
Niestety, jest i minus. W nowych
pojazdach nie będzie... klimatyzacji.
DC

Knurów

W placówkach Gmin nej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach
– w Wilczy, Nieborowicach i Żernicy
– przyjmowane są zapisy na kurs
języka niemieckiego.
Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu w godz. 17.30-19.30 w
Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach. Grupa początkująca uczy się we
wtorki, grupa średniozaawansowana
szlifuje język w środy.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (pod nr. 32 233 09
96 i 32 235 62 86) i na stronie internetowej www.gok.pilchowice.pl.

Knuró...
– a gdzie „w”?

Foto: Maciej Modzelewski
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Promile kładą na wznak

W piątkową noc (godz. 1.47) obsługujący monitoring dyżurny Straży
Miejskiej dostrzegł mężczyznę, leżącego na terenie kompleksu handlowego Merkury. Na miejsce udał się patrol. Funkcjonariusze szybko ustalili,
że pan, któremu spieszyli z pomocą, został rozłożony na łopatki przez...
alkohol. Dzięki strażnikom znajdujący się „pod wpływem” mężczyzna
zakończył noc we własnym domu.
Tego samego dnia po południu uwagę strażników miejskich zwrócił
mężczyzna śpiący w poczekalni na przystanku Foch. I tym razem okazało
się, że zmorzyły go – wypite w nadmiarze – mocniejsze trunki. Powiadomiona przez mundurowych siostra wyrwanego ze snu pana sprawiła, że
mógł się wyspać w domu, w znacznie lepszych niż na Fochu warunkach.
/bw/

reklama

Knurów

Wyautowani

Złodzieje samochodów nie próżnują. 1 marca zawitali na posesję
przy ul. Rakoniewskiego. Pod osłoną
nocy wyjechali z niej volkswagenem
touranem. Właściciel oszacował straty na 30 tys.
Pecha miał też gliwiczanin, który
zaparkował mazdę 6 w kolorze srebrny metalik na przyblokowym parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego. 2
marca złodziej odjechał samochodem
w nieznane, a właściciel musi przełknąć stratę 50 tys. zł.
/g/

ogłoszenie ekspresowe
Odstąpię lokal biurowy Merkury, ksero. Tel. 602 183 608
10 ex.
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Woda w cenie, szkoły
wespół w Zespół
Rada zatwierdziła „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków”. Nowe stawki
będą obowiązywać od 1 kwietnia. 1 m3
wody kosztować będzie wówczas 5,79 zł
brutto (o 0,24 zł więcej), natomiast cena
za 1 m3 odprowadzanych ścieków wyniesie 7,79 zł brutto (o 0,83 zł więcej).
Tuż przed poddaniem uchwały pod
głosowanie na forum Rady wypowiedział się Bogusław Tyszkowski, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie: - Gorąco proszę,
aby te stawki przyjąć i zatwierdzić. Jest
to niezbędne w celu dalszej realizacji
porządkowania gospodarki ściekowej w
mieście. W tej chwili przedsiębiorstwo
wprowadza na majątek nowo powstałe
sieci kanalizacji. Powoduje to ogromny
wzrost amortyzacji. To koszt, którego
nie można pominąć i koszt, który występować będzie jeszcze przez jakiś czas. Już
w przyszłym roku sytuacja się polepszy,
ponieważ będziemy mieli przychody z
tzw. sprzedaży ścieków.
Natomiast istotnym czynnikiem,
mającym wpływ na cenę wody jest
koszt jej zakupu od Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów. Knurów jest skazany na jej „import”, gdyż
własne ujęcia (stacja Kwitek) zaspokaja
niespełna 1/7 potrzeb.

Wespół w Zespół

Z dniem 1 września 2013 r. utworzony zostanie Zespół Szkół nr 1 w
Knurowie. W jego skład wejdą: Miejska
Szkoła Podstawowa nr 9 i Miejskie
Gimnazjum nr 3. – Zamiar utworzenia
ZS nr 1 jest podyktowany warunkami
lokalowymi, demograficznymi oraz
względami ekonomicznymi – czytamy
w uzasadnieniu do uchwały przyjętej
przez Radę Miasta. – Szkoły te [MSP-3
i MG-3] wspólnie korzystają ze stołówki,
sali gimnastycznej-auli, sklepiku, gabinetu stomatologicznego i gabinetu pielęgniarki oraz mają wspólne urządzenia
techniczne (energia, woda, ścieki).
Połączenie da formalne możliwości oszczędniejszego i efektywniejszego gospodarowania budżetem i
majątkiem szkoły (m.in. wspólna będzie administracja i obsługa, placówką
kierować będzie jedna dyrekcja).
- Utworzenie ZS nr 1 usprawni w
znacznym stopniu realizację zadań
administracyjno-organizacyjnych
oraz prowadzenie i lepsze zarządzanie
w zakresie spraw kadrowych placówki
– argumentują samorządowcy.
– Połączenie szkół w zespół nie
będzie miało wpływu na liczbę etatów
pedagogicznych – podkreślają. Zauważają przy tym, że prognozowany spadek liczby uczniów w szkołach będzie
mieć wpływ na liczbę zatrudnionych
nauczycieli i ich wymiar czasu pracy.
– Proces ten nastąpiłby również w przypadku oddzielnego funkcjonowania
placówek, natomiast połączenie szkół
pozwoli zmniejszyć negatywne skutki
tego procesu.



Poseł może i pomoże?

Z pew nością d la n iek tór ych
uczestników obrad zaskoczeniem
była wizyta posłów Jana Kaźmierczaka
i Jerzego Polaczka. Jak wyjaśnili, ich
celem było zapoznanie się z aktualnymi problemami miasta.
Knurowscy radni skrzętnie skorzystali z okazji i zarzucili parlamentarzystów sprawami, które – ich zdaniem
– nie powinny być problemem ponad
poselskie siły i możliwości. Jedną z
bolączek knurowian dostrzegł poseł
Polaczek. - Oj, niełatwo było trafić do
Knurowa z autostrady - przyznał się
zebranym.

Foto: Bogusław Wilk

Zatwierdzenie taryfy opłat za wodę i ścieki i decyzja
o utworzeniu Zespołu Szkół nr 1 znalazły się wśród
niemal 20 uchwał podjętych przez Radę Miasta podczas
ubiegłotygodniowej sesji. Nieoczekiwanie na obrady zjechali
posłowie – Jan Kaźmierczak (PO) i Jerzy Polaczek (PiS)

parkujące na trawniku w sąsiedztwie
szkolnej „Dziewiątki”.

- Nie wolno lekceważyć potrzeb działkowców – podkreślał prezydent Adam Rams, wykorzystując
obecność posłów Jana Kaźmierczaka i Jerzego Polaczka do wyrażenia obaw członków knurowskich
Rodzinnych Ogrodów Działkowych; poprosił, by bacznie przyjrzeli się obywatelskiemu projektowi
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Przy połączeniu szkół zachowana
jednak zostanie zachowana pewna ich
odrębność. Przede wszystkim poprzez
osobne wejścia, oddzielone kompleksy
pomieszczeń (klasy, szatnie).

Przychodnia bez przetargu

Radni wyrazili zgodę na zawarcie z
Powiatem Gliwickim umowy użytkowania nieruchomości (w trybie bezprzetargowym), zabudowanej przychodnią
zdrowia przy ul. Kazimierza Wielkiego
6. Umowa zostanie zawarta na 15 lat.
Powiat zobowiązał się dostosować budynek do standardów określonych przez
Ministerstwo Zdrowia.
Rada zgodziła się na przystąpienie
do projektu partnerskiego, którego
celem jest opracowanie i realizacja
dokumentu pn. „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”. Opracowanie
obejmie atrakcyjność inwestycyjną,
zintegrowany system transportowy
i efektywne wykorzystanie zasobów
naturalnych. Jest możliwość starania
się o dofinansowanie na wykonanie
projektu. Może ono sięgnąć prawie 5
mln zł. W skład partnerstwa wchodzą
miasta Gliwice, Zabrze, Knurów, Pyskowice, Toszek, Sośnicowice, gminy

Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec,
Wielowieś, a także Śląski Związek
Gmin i Powiatów, Politechnika Śląska
i Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości. Wkład własny partnerów nie przekroczy 36 tys. zł.

Dziury straszą

W interpelacjach zgłoszono prawie 20 spraw. Najwięcej uwag odnosiło
się do stanu dróg. Po zimie w jezdniach straszą dziury.
– Śnieg stopniał, najwyższy czas
zabrać się za ich łatanie – dopominali
się radni.
Rajcy wskazali też m.in. na: * konieczność szybkiej naprawy nawierzchni dróg, w obrębie których prowadzone
były prace związane z przebudową
kanalizacji (zwłaszcza Koziełka i Sienkiewicza), * długie terminy zapisów
do lekarza w ośrodku górniczym w
Szczygłowicach, * potrzebę rozważenia
powrotu do ruchu dwukierunkowego
na całej długości drogi osiedlowej
wzdłuż wieżowców przy al. Piastów,
* niewystarczające oczyszczanie ul.
Dworcowej, * konieczność skuteczniejszego przeciwdziałania wandalom niszczącym mienie przy starym
stadionie przy ul. Dworcowej, * auta

Ile zapłacą inni?

Stawki za wodę i odprowadzanie ścieków są zróżnicowane. Dla porównania
podajemy ceny w kilkunastu górnośląskich miast i gmin.

Miejscowość
Bytom
Chorzów
Gierałtowice
Gliwice
Jaworzno
Katowice
Mikołów
Pilchowice
Ruda Śląska
Rybnik
Tychy
Zabrze

Cena brutto (zł/m3)
Woda
Ścieki
5,41
8,39
5,67
8,27
6,37
7,23 (I) / 8,12 (II) *)
4,43
6,45
5,39 (I) / 4,90 (II) *)
7,97
5,64
7,51
6,56
9,89
5,41
8,43
6,11
8,36
5,23
8,15
5,45
6,21
5,49
7,42

*) występują dwie stawki taryfowe

- No właśnie, do niewielkiego Chudowa to pan poseł bez problemu trafi,
bo go kilkakroć kierunkowskazy z A4
poprowadzą, ale niespełna 40-tysięcznego miasta żaden znak panu nie wskaże
– zauważali radni. – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad kieruje się
swoiście pojmowaną logiką i interpretacją prawa, i nie sposób tego zmienić.
Samorządowcy przypomnieli, że

minister Szumilas próbowała i nic nie
wskórała. Wyrazili nadzieję, że może
obydwaj posłowie (Kaźmierczak z
partii współrządzącej, Polaczek jako
były minister transportu) będą mieć
większą siłę przebicia.
Innym paradoksem jest sytuacja
związana z rondem przy zjeździe
z autostrady przy ul. Dworcowej.
Obiektem zarządza GDDKiA. Miastu
nie podoba się, że jest ono traktowane
po macoszemu (podobnego zdania
są knurowianie, uważający, że jest
zaniedbywane). Zaproponowało, że
za miejskie pieniądze upiększy rondo. Niestety, spotyka się z odmową
GDDKiA. Całkiem spory stos korespondencji w tej sprawie trafił w ręce
parlamentarzystów. Samorządowcy
liczą, że i w tej kwestii okażą się
pomocni.
Mowa była też o zmienionych
zasadach dotacji w ramach tzw. schetynówek i problemach związanych z
przebudową kanalizacji.
- Knurów ma dość szczególną sytuację, gdyż budżet kanalizacyjny jest wyższy
niż budżet miasta – zauważył Kaźmierczak. – Wymaga zrobienia wszystkiego
na raz. Trzeba się jednak pogodzić z
utrudnieniami. One jednak poskutkują
tym, że będzie dobrze za jakiś czas.
W podobnym tonie wypowiedział
się Polaczek: - To kluczowa inwestycja
dla Knurowa. Namawiałbym mieszkańców do pilnowania jakości wykonywanych robót. Kiedy inwestycja
wzbudza społeczne zainteresowanie,
to jest to dodatkowy powód do dbałości o jakość przez wykonawców.
Prezydent Adam Rams poprosił posłów, by wzięli sobie do serca
oczekiwania i obawy działkowców.
Zaapelował, aby przyjrzeli się obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (zebrał
podpisy około miliona osób).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

ogłoszenie

ogłoszenie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXIX/458/13 Rady Miasta
Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Knurów, od dnia 1.04.2013 r. będą
obowiązywały następujące ceny i stawki opłat za świadczenie usług:
1) za dostawę wody dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa niejednolita, wieloczłonowa:
I taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani
na podstawie wskazań wodomierzy głównych:
•
		
•
		
		
		

cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,36 zł netto + 8 % VAT = 5,79 zł.
stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, naliczana
dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz
główny:
9,68 zł netto + 8 % VAT = 10,45 zł

II taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani
na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych oraz wskazań
dodatkowych wodomierzy:
•
		
•
		
		
		

cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,36 zł netto + 8 % VAT = 5,79 zł.
stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, naliczana
dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz
lokalowy lub dodatkowy wodomierz:
8,44 zł netto + 8 % VAT = 9,12 zł

2) za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita, jednoczłonowa:
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
		 7,21 zł netto + 8 % VAT = 7,79 zł.
Powyższa taryfa będzie obowiązywała od 1.04.2013 r.
do 31.03.2014 r.
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Kolejarze wyburzą dworzec
Szczygłowice. Dni dworca kolejowego przy ul. ściegiennego są policzone

Polskie Koleje Państwowe chcą przekazać samorządom lub wystawić na sprzedaż
800 dworców kolejowych. Wśród nich nie ma tego ze Szczygłowic. Znaleźliśmy
go za to na liście obiektów przeznaczonych
do wyburzenia

Wrzesień 2006 roku - jeden
z ostatnich razów, kiedy
pociąg osobowy wjechał
na stację Knurów

Kiedyś na parterze okazałego budynku znajdowała się kasa biletowa,
poczekalnia i zaplecze dla pracowników kolei. Służbowe mieszkanie
na piętrze zajmował naczelnik stacji.
Dworzec tętnił życiem.

Było, minęło

Internauta topysz przywołuje
na forum infokolej.pl jeszcze nie tak
odległe czasy: - Przypominam sobie
pociąg z Zabrza Makoszowy do Rybnika. Odjazd z Knurowa o 14.36 - jeździło nim codziennie około 80 osób:
górnicy z KWK „Makoszowy”, KWK
„Knurów”, KWK „Szczygłowice” (...).
Często spotykałem się z praktyką
płacenia za bilet i niewypisywania
biletu. Drobne szły do kieszeni kierownika pociągu i tak interes się kulał
do 2000 roku.
W artykule „Opóźniony pociąg
pospieszny woził nad morze” [PL nr
2/2013 - przyp. red.] Maria Grzelewska wspominała: - Najwięcej pasażerów dojeżdżało do Rybnika. Była to
głównie młodzież uczęszczająca do
rybnickich szkół średnich, pracownicy
huty „Silesia”, rybnickiej Fabryki Maszyn „Ryfama”, a także mieszkańcy
Rybnika pracujący w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg” oraz
KWK „Knurów” i „Szczygłowice”.
Stacja została zamknięta dla odprawy podróżnych w 1999 roku.

Do likwidacji

Vis-à-vis dworca stoi opuszczony
dom. W połowie ma zamurowane
okna i drzwi. Złomiarze ogołocili
budynek z przewodów i metalowych
elementów, zdemolowali pomieszczenia. Jak udało nam się dowiedzieć, nieruchomość zarządzana
jest przez PKP S.A. Ze względu na
uszkodzenia dom przeznaczono do
rozbiórki.
Jeszcze w tym roku ten sam los
spotka ponadstuletni dworzec kolejowy przy ul. Ściegiennego. PKP Polskie Linie Kolejowe argumentują tę
decyzję skutkami katastrofy z 2008

roku, kiedy zawalił się szyb wentylacyjny KWK „Szczygłowice”.
- Po szkodzie górniczej został wyłączony z eksploatacji uszkodzony odcinek linii nr 149, która przebiega przez
stację Knurów-Szczygłowice - mówi
rzecznik prasowy PKP PLK S.A.,
Mirosław Siemieniec. - Były budynek
dworca, w którym była nastawnia PKP
Polskich Linii Kolejowych, po demontażu urządzeń został przeznaczony
do likwidacji. Jest w złym stanie technicznym, a przeprowadzenie remontu
okazało się nieopłacalne.
Miłośnicy kolei już skrzykują się
na internetowych forach, by dworzec
w Szczygłowicach ocalić... przynajmniej na zdjęciach.

Kosztowny prezent

jednym przypadku - jeśli zobowiążą
się zachować funkcje transportowe
na dworcach. W razie braku zainteresowania ze strony samorządów,
obiekty trafią pod młotek.

Jak wygląda
sytuacja dworca
w Knurowie?

- Obecnie konieczna jest regulacja
stanu prawnego działki, na której stoi
obiekt. To są skomplikowane sprawy.
Będziemy chcieli przekazać obiekt
samorządowi, aczkolwiek żadnych
rozmów jeszcze w tej sprawie nie prowadziliśmy - usłyszeliśmy od Tomasza Kowalskiego z zespołu prasowego
PKP S.A.
Co innego twierdzi przedstawi-

nieruchomości. - Wtedy mówiło
się o możliwości sprzedaży dworca
Gminie za bardzo duże pieniądze,
po cenach rynkowych. Od tego czasu nikt w tej sprawie się z nami nie
kontaktował. Żadna oferta od PKP
do nas nie wpłynęła, dlatego trudno
mi mówić o naszych ewentualnych
planach wobec dworca - mówi wiceprezydent Zwierzyńska.
Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Nieczynny dworzec przy ulicy, nomen omen, Dworcowej od kilku lat niszczeje. Jeszcze do niedawna
na piętrze budynku znajdowały się
mieszkania. W styczniu 2013 roku
z budynku wyprowadziło się PKP
Cargo, a piwnice zalała woda.

- Wyniesiono wszystkie meble,
które do tej pory stały w poczekalni,
zdemontowano tablice informujące
o tym, że znajdował się tam punkt
rewizji technicznej wagonów. Odkąd
zawieszono ruch pociągów pasażerskich, zdemontowano dworcowy
zegar. Obawiam się, że to kwestia
czasu, aż dworzec popadnie w ruinę
- wieszczy jeden z internautów na
infokolej.pl.
Nawet jeśli samorządowi uda
się nieodpłatnie przejąć budynek od
PKP, to będzie musiał zmierzyć się z
wysokimi kosztami jego remontu i
późniejszego utrzymania.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Jest szansa, że knurowski dworzec nie podzieli losu
tego ze Szczygłowic. Wszystko w rękach inwestora

Teoretycznie więcej szczęścia ma
dworzec w Knurowie. Jest jednym z
800, które PKP chce przekazać samorządom lub wystawić na sprzedaż w
ramach programu „Dworce na własność”. PKP zbywa nieczynne i zbędne
dworce, bo ich utrzymanie pochłania
znaczną część budżetu spółki.
W pierwszej kolejności oferty
trafiają do samorządów. Te mogą
dworce przejąć odpłatnie, w zamian
za umorzenie zaległości podatkowych lub nieodpłatnie, ale tylko w
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cielka departamentu marketingu
PKP S.A, Paulina Jankowska: Wstępnie Gmina Knurów wyraziła
wolę przejęcia budynku dworca.
Trwa przygotowywanie nieruchomości do obrotu. Jeżeli Gmina odstąpi
od zamiaru przejęcia dworca, zostanie on przeznaczony do sprzedaży.
Zastępca prezydenta Knurowa,
Barbara Zw ierzy ńska, k i l ka lat
temu uczestniczyła w spotkaniu z
przedstawicielami spółki, na którym poruszano kwestię zbędnych

Pasażerami byli miłośnicy kolei z całej Polski. W ciągu
15-minutowego postoju sfotografowali dworzec w Knurowie



aktualności

między młotem
a kowadłem

Foto: Bogusław Wilk

gmina gierałtowice. KoPalnia Sośnica-maKoSzowy chce fedrowaĆ, mieSzKańcy nie chcą SzKód, Samorząd tKwi PośrodKu...

Dyrektor Okręgowego urzędu Górniczego w Gliwicach zatwierdził
plan ruchu KWK Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015. uczynił
to wbrew negatywnej opinii władz gminy Gierałtowice. Samorząd
zastanawia się nad odwołaniem

Choć od rozstrzygnięć upłynęły
przeszło dwa miesiące, sprawa nadal
żyje, mocno dzieląc kopalnię i samorząd, a także mieszkańców gminy [o
problemie pisaliśmy w PL nr 8/2012 z
21 lutego 2013 r – dop. red.].
Przypomnijmy. Na początku
grudnia 2012 r. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach
złożył wniosek o w ydanie przez
wójta gminy Gierałtowice opinii do
projektu rozstrzygnięcia w sprawie
zatwierdzenia planu ruchu Kompanii
Węglowej S.A. Oddział KWK Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015.
12 grudnia projekt negatywnie
zaopiniowały Rady Sołeckie Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic.
Podobnego zdania była (13 grudnia)
Komisja Górnictwa Rady Gminy
Gierałtowice. 17 grudnia negatywną

opinię do planu wydał wójt gminy
Joachim Bargiel.
Skąd taki opór samorządowców?
Przede wszystkim obawiają się dalszej degradacji i osiadania terenu.
- Eksploatacja ścian ujętych w
planie ruchu KWK Sośnica-Makoszowy na lata 2013-2015 spowoduje
zwiększenie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, ich mienia oraz
zagrożenia dla środowiska – komentuje wójt Bargiel. – Prowadzić będzie
do powstawania nowych bezodpływowych niecek, a także zwiększania
się istniejących zalewisk, załamania
spadków w potokach, rowach i ciekach.
Konsekwencją wcześniejszej eksploatacji jest m.in. depresja względem
lustra wody w Kłodnicy, dochodząca
do 15 metrów.

- Bardzo istotny wpływ na stanowisko gminy miało też niewywiązanie
się przez kopalnię z warunków porozumienia zawartego w 2009 roku,
które było podstawą do wydania
pozytywnej opinii do planu na lata
2010-2012 – dodaje wójt Bargiel.
– Głównie niewykonanie ważnych
zadań, mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.
Mowa o: * budowie wału przeciw powodziowego wzdłuż ulicy
Brzozowej pomiędzy nasypem kolejowym i autostradą lub podwyższenia obwałowania Kłodnicy na
t y m odcinku, * budow ie nowej
przepompowni do Kłodnicy o wydajności 3 tys. m3/godzinę, * regulacji Potoku Chudowskiego, * doprowadzeniu do zakończenia wykupu
działek zajętych pod koniec lat 80.

Prawu nie uchybiono
Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Marek Błaszczyk nie narusza przepisów antykorupcyjnych – przekonani są prawnicy i gminni radni. Zarzut sprzeniewierzenia się przepisom sformułowali członkowie Związku
Zawodowego Ratowników w KWK Sośnica-Makoszowy.
Zdaniem związkowców przewodniczący wykorzystuje mienie gminy do reklamowania własnej działalności
gospodarczej. Jak? Poprzez umieszczenie na ogrodzeniu gminnego boiska w Przyszowicach tablic informujących o prowadzonym przezeń (wraz z żoną) gospodarstwie rolnym i działalności przedsiębiorstwa, w którym
Marek Błaszczyk ma większość udziałów.
Gmina zwróciła się o opinie prawne w tej kwestii do prawników prof. dra hab. Bogdana Dolnickiego i prof.
dra. hab. Czesława Martysza. Profesorowie, niezależnie od siebie, uznali, że nie ma podstaw do postawienia
przewodniczącemu RG zarzutu naruszenia przepisów antykorupcyjnych, uzasadniających wszczęcie postępowanie w sprawie wygaśnięcia jego mandatu radnego.
Jak się okazało, wywieszenie tablic było wyłączną inicjatywą klubu (Jedności 32 Przyszowice), chcącego w
ten sposób wyrazić wdzięczność za sponsorowanie przez Błaszczyka jego działalności (w 2012 r. przedsiębiorca darował klubowi 65 tys. zł). Przewodniczący nie jest członkiem zarządu klubu, nie ma wpływu na jego
decyzje, nie zawierał żadnych umów z zarządem o umieszczanie tablic informacyjnych na ogrodzeniu boiska,
a przede wszystkim nie odniósł żadnej korzyści z ekspozycji tablic.
- Jestem kibicem klubu, życzę mu jak najlepiej, więc też staram się pomagać – powiedział Przeglądowi Marek
Błaszczyk. – Czynię to bez żadnych biznesowych intencji, toteż mam prawo czuć się rozżalony posądzeniem
o takie zamiary. To bardzo przykre. Odnoszę wrażenie, że tym sposobem niektórzy chcą odwrócić uwagę od
rzeczywistych problemów...
W ubiegły wtorek w tej sprawie obradowała Rada Gminy Gierałtowice. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia zainteresowanych przedstawione podczas posiedzenia Gminnej Komisji Prawa i Utrzymania Porządku oraz opinie
prawników, radni podjęli decyzję o nieuchylaniu mandatu radnego. Ostateczny głos w tej kwestii należeć
będzie do wojewody śląskiego.
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Kopalnia trwale - na dobre
(dając pracę) i na złe (szkody)
- wpisuje się w przyszowicki
pejzaż

ubiegłego wieku pod obwałowanie
Potoku Chudowskiego, * likwidacji
podtopienia terenu w rejonie ujścia
Potoku Chudowskiego do Kłodnicy,
* podwyższeniu i uszczelnieniu obwałowania Kłodnicy na odcinku od
zalewiska Wn-35 do ujścia Potoku
Chudowskiego.
- Na negatywną opinię miało
też wpływ toczące się równolegle
postępowanie prokuratorskie z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące legalności (zgodności
z koncesją) wydobycia węgla przez
Kompanię Węglową S.A. Oddział
KWK Sośnica Makoszowy – argumentują władze gminy. – Ponadto z
inicjatywy KWK Sośnica-Makoszowy
od dwóch lat toczy się postępowanie
sądowe w celu unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, czyli podstawowego
dokumentu rozwojowego gminy.
Mimo wielu apeli samorządu kopalnia nie wycofała wniosku złożonego
do wojewody śląskiego.
Dyrektor KWK Sośnica-Makoszowy Grzegorz Medakiewicz przyznał – w liście otwartym do wójta
– że niemożliwe jest w ydobycie
węgla bez wywoływania niekorzystnych skutków. Zauważa przy tym:
– Dalsza eksploatacja spowoduje
kolejne zmiany, ale stwarza zarazem
wielką szansę na utrzymanie ważnej
pozycji gminy w stosunku do gmin
sąsiednich.
Stanowisko kopalni poparło
ponad 200 mieszkańców gminy,
pracowników KWK Sośnica-Makoszowy. W apelu do wójta wyrazili
obawę o przyszłość swoich rodzin.

Zdaniem czytelników
- Po dziurki w nosie mam już
użerania się z kopalnią o naprawę szkód górniczych. Przez 30
lat pole zmieniło mi się w staw, a
ogród w pofałdowane klepisko.
W domu zupę trzeba z miski
jeść, bo z talerza się wyleje. Jak
rodzina przyjeżdża z Niemiec, to
nadziwić się nie może, że tak da
się żyć. Prawdę mówiąc, nie da
się. Moje dzieci zapowiedziały,
że na ojcowiźnie nie zostaną,
bo nie chcą wyczekiwać, kiedy
kolejne tąpnięcie obróci ich dom
w gruzy.
*
- Nie ma co narzekać na kopalnię, bo kto chce i potrafi, to
dobrze z niej żyć potrafi. A szkody? Teraz są takie technologie,
że i z tym problemem można
sobie poradzić. Dla chcącego
nic trudnego.
*
- Rozumiem górników, że bronią
swoich miejsc prac y. Rozumiem ich rodziny. Ale mogliby
wczuć się w skórę pozostałych
mieszkańców. Skutki wydobycia
odczuwamy wszyscy, niezależnie od tego, czy pracujemy w
kopalni, czy nie.
*
- Jeżdżę przez Gierałtowice,
Paniówki, Przyszowice. Tu i tam
widzę budujące się domy. I tak
się zastanawiam, co skłania
ludzi, by pchali się w kłopoty.
Za kilka lat będą pluć sobie w
brodę.
*
- Nikt nikogo nie zmusza do
roboty w kopalni. Jak się komuś
nie podoba, to niech się stąd
wyprowadzi, a nie narzeka na
górnictwo. Najwięcej głupot o
grubie gadają ci, co jej na oczy
nie widzieli. Taka prawda...

Przekonywali, że wstrzymanie wydobycia w kopalni oznaczałoby dla
nich bezrobocie. Wezwali władze do
wydania pozytywnej opinii o planie
ruchu zakładu.
Negatywna opinia samorządu
na niewiele się zdała. Pod koniec
grudnia dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Roman
Sus zatwierdził plan ruchu KWK
Sośnica-Makoszowy na lata 20132015.
- Zadania ujęte w Porozumieniu
[z 2009 r. – dop. red.] zmierzające
do likwidacji szkód powstałych w
związku z ruchem zakładu górniczego nie mogą być wystarczającą
przesłanką do wstrzymania ruchu
zakładu górniczego w całości lub
części – dyrektor Sus powołuje się
na prawo geologiczne i górnicze.
– Właściciel nie może sprzeciwić się
zagrożeniom spowodowanym ruchem
zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. (...) Właściwy
organ nadzoru górniczego jedynie w
przypadku bezpośredniego zagrożenia
dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego
lub środowiska, zobowiązany jest w
całości lub części wstrzymać ruch tego
zakładu lub jego urządzeń, określając
warunki wznowienia ruchu.
- To prawdopodobnie pierwszy
przypadek, kiedy zatwierdzono plany
ruchu kopalni wbrew opinii gminy
– komentują gierałtowiccy samorządowcy decyzję dyrekcji gliwickiego
OUG.
Gmina zastanawia się nad odwołaniem.
bw, pg
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rozmaitości
Z kart historii

Sąsiedzi z Pięknego Lasu

Prawie siedem wieków żyli obok siebie mieszkańcy
Knurowa i Szywałdu. Choć wiele ich różniło –
zwłaszcza język, tradycje, a bywało, że i granica potrafili dogadać się po sąsiedzku. Styczeń 1945 roku
zamroził prawie wszystko. Zniknął Szywałd, pojawił
się Bojków

Niemiecka badaczka strojów
śląskich tak opisała szywałdzkich gospodarzy: „Jakkolwiek
żywioł polski otacza ich dokoła, uparcie trwają przy swoim,
przepojeni zmysłem wspólnoty, chroniącej ich od obcego
żywiołu (...).”

Zapewne tylko najstarsi knurowianie pamiętają, że w 20-leciu
międzywojennym częste były spotkania rodzinne i towarzyskie mieszkańców Knurowa i Szywałdu. Ks.
Alojzy Koziełek z książce „Knurów
i Krywałd. Kronika na tle historii
Ziemi Gliwickiej” pisze: „Ogólnie
knurowianie żyli w zgodzie i byli
uczynni. Procesów prawie nie było

nigdy miedzy nimi. Zdarzało się, że
jadąc na targi tygodniowe we wtorek
i piątek do Gliwic, upijali się, a potem
w tym animuszu na wyścigi jeździli z
szywałdzianami”.
W 1910 roku przeprowadzony
został spis powszechny ludności. W

Szywałdzie mieszkały wówczas 3954
osoby. Aż 3862 z nich posługiwały
się wyłącznie językiem niemieckim.
Plebiscyt przeprowadzony 20 marca
1921 roku wykazał, że w Szywałdzie za
przynależnością do Niemiec głosowało 2219 osób, a za Polską − 35 osób.

Foto: Wikipedia .pl

W 1269 roku zakon cystersów z
Rud Raciborskich sprowadził niemieckich osadników, najprawdopodobniej z Frankonii lub Turyngii.
Ulokował ich pod Gliwicami, po
sąsiedzku z Knurowem, w pięknym
lesie zwanym „Schönwald” (spolszczonym na Szywałd).
Zapewne już wówczas, w wiekach
średnich, istniały ożywione kontakty
handlowe tych dwóch wiejskich osad.
Osadnicy szywałdzcy byli ludźmi
wolnymi. Nie odrabiali pańszczyzny,
trudnili się handlem i przewożeniem
produktów z rudzkiego klasztoru.
Wieki mijały, jednak mieszkańcy
Szywałdu zachowali swój odrębny
styl. Podkreślał to zwłaszcza charakterystyczny strój (nie przyjęli ubioru
śląskiego, powszechnego w regionie
gliwickim) i język (posługiwali się
starą niemiecką mową z naleciałościami słowiańskimi).

W latach 1922-1939 Knurów i
Szywałd oddzielał teren pogranicza.
Kolejnym przykładem dobrosąsiedzkich stosunków może być lokalizacja
szywałdzkiej cegielni, której właścicielami byli Hermann Machoczek
i Franz Maeyr. Znajdowała się ona
w Szywałdzie, tuż przy granicy z
Knurowem. Zaopatrywali się w niej
knurowianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Spokojne życie mieszkańców
Szywałdu toczyło się też w czasie II
wojny światowej. Knurowscy i szywałdzy sąsiedzi spotykali się często
przy okazji corocznych odpustów czy
odwiedzin.
Sytuacja uległa zmianie w 1945
roku. W styczniu, w czasie natarcia
wojsk radzieckich, rozpoczął się
prawdziwy exodus szywałdzian. Przy
18-stopniowym mrozie część mieszkańców podjęła decyzję opuszczenia
swoich domów. Po ośmiu tygodniach
podróży w bydlęcych wagonach
najpierw dotarli do Austrii, później
zaś transportowani byli do różnych
niemieckich miejscowości.

W rodzinnej miejscowości pozostało około 1000 szywałdzkich
rodzin. Padły ofiarą prześladowań
wojskowych władz sowieckich. Żołnierze Armii Czerwonej zamordowali około 160 osób. Ich zbiorowa
mogiła znajduje się na miejscowym
cmentarzu.
Gospodarstwa mieszkańców
d aw nego Sz y wa łdu z acz ęl i z aludniać osadnicy sprowadzeni ze
Wschodu . On i rów n ież z osta l i
wysiedleni ze swoich rodzinnych
miejscowości.
Upłynęło niemal siedem dekad
po tamtych wydarzeniach, jednak
wzajemne kontakty knurowian i
był ych mieszkańców Schönwaldu nie całkiem zamarły. Przeciwnie – dawne znajomości odżywają.
Ponadosiemdziesięcioletni dzisiaj
mieszkańcy dawnego Schönwaldu
przyjeżdżają do obecnego Bojkowa i
Knurowa, aby odwiedzić jeszcze raz
swoich dawnych znajomych.
Maria Grzelewska

nekrolog

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
śp. Ludwika Kaźnicy
nauczyciela i wicedyrektora MSP-1
w Knurowie
Żonie i Rodzinie Zmarłego
składają
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy
i Społeczność Uczniowska MSP-1 w Knurowie

Bojków, tablica upamiętniająca ofiary 1945 roku
Czy wiesz, że:

• Międzywojenna granica przebiegała wzdłuż obecnej ulicy Kosmonautów;
• Kiedy rozpoczęto budowę Osiedla Wojska Polskiego I i II, granica
między Knurowem a Bojkowem nie była jeszcze uregulowana. W trakcie
budowy osiedli mówiono: „Pola bojkowskie”.
• Budynek w sąsiedztwie basenu krytego przy obecnej ulicy Szpitalnej
przed II wojną światową był siedzibą pograniczników (zwanych również
„zielonkami” ze względu na mundury koloru khaki). Po wojnie budynek
nazywany był „sztygarką”. Swoją siedzibę mieli w nim sztygarzy pola
„Zachód” KWK Knurów - aż do momentu wybudowania cechowni na
polu „Foch”. W lecie 1978 roku przeprowadzony został remont budynku
(zlikwidowano przydaszki, „wyprostowano” poddasze) z przeznaczeniem na przyzakładowe przedszkole kopalniane. Dzisiaj w budynku
przedwojennych celników znajduje się Centrum Medyczne „Medan” i
apteka św. Barbary.

reklama

Knurów

Kto zasłużył na Laur Knurowa?
Od 1995 roku knurowski samorząd nagradza najbardziej zasłużonych dla miasta. Do kogo laur
powędruje tym razem?
Nagrodę można otrzymać za wybitne działania rozsławiające miasto
lub te wpływające na podniesienie
poziomu życia mieszkańców.
Zostanie przyznane w dwóch kategoriach: osób fizycznych i instytucji. Spośród zgłoszonych kandydatów
Rada Miasta w tajnym głosowaniu
wybierze zwycięzców (po jednym w
każdej z kategorii).
Uroczyste wręczenie Laurów
odbędzie się w czasie dorocznych Dni
Knurowa.

Wniosek o przyznanie nagrody,
pobrany ze strony www.knurow.pl,
należy składać w Biurze Rady Miasta
przy ul. Niepodległości 7.
W myśl regulaminu zgłoszenia
mogą dokonać: prezydent miasta,
komisje Rady Miasta, organizacje
posiadające osobowość prawną,
związki, zrzeszenia bądź grupa,
licząca minimum 50 osób, pełnoletnich mieszkańców Knurowa.

Przegląd Lokalny Nr 10 (1044) 7 marca 2013 roku

Jb

Foto: Michał Kędzierski

Do 31 marca organizacje, związki
oraz mieszkańcy mogą zgłaszać
kandydatów do Lauru Knurowa

Laur Knurowa jest
najważniejszym miejskim
wyróżnieniem
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Drogie Panie,

Knurów

awanse dla nauczycieli
Foto: Arch. MZJOś

Pięcioro knurowskich nauczycieli
otrzymało najwyższy stopień awansu
zawodowego − tytuł nauczyciela
dyplomowanego

Z okazji Dnia Kobiet życzę Wam spełnienia
najskrytszych marzeń,
pogody ducha, uśmiechu oraz samych sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym.
Obyście były spełnione i uwielbiane nie tylko 8 marca,
ale każdego dnia.

Droga do awansu jest długa i
wieloetapowa. Jej uwieńczeniem
była uroczystość zorganizowana
1 marca 2013 r. przez gliwicką delegaturę Kuratorium Oświaty w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w
Gliwicach. Z rąk Zdzisławy Waniek,
dyrektora gliwickiej delegatury,
akty nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego otrzymały: Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, Joanna
Mandalka i Olga Powiecka z MSP-9,
Iwona Spruch z ZSP oraz Stefania
Stefaniak z MSP-7. Z gratulacjami
pospieszyli Barbara Kwaśny, prezes
Zarządu Oddziału ZNP w Knurowie
oraz Piotr Surówka, Zastępca Prezydenta Knurowa.
Knurowska oświata liczy już 208
pedagogów z najwyższym stopniem.

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

W
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gierałtowice. bezPłatna mammografia

Panie, zbadajcie się

Od 12 do 15 marca w Gierałtowicach
prowadzona będzie akcja mammograficzna
gliwickiego instytutu Onkologii
- W związku z licznymi telefonami mieszkanek gminy, pragnę wyjaśnić,
że nikt z pracowników IO Gliwice nie dzwoni do pań, celem umówienia ich
na badanie w dniu 7 marca przy bibliotece – zastrzega Katarzyna Rataj z
Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. - Mammobus IO Gliwice będzie wykonywać badania przy Restauracji
Szmaragdowej.
Nasza rozmówczyni podkreśla, że – wedle informacji uzyskanej w
NFZ – 7 marca żaden inny świadczeniodawca nie zaplanował pobytu
swojego mammobusu na terenie gminy Gierałtowice.
/bw/

imieniu Rady Miasta Knurów
wszystkim Paniom z okazji Ich święta
składam najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia
i pomyślności w życiu osobistym
oraz w pracy zawodowej.

gliwice

wieczór
z muzyką
żydowską

10 marca o godz. 17 w Centrum
Edukacyjnym im. bł. Jana Pawła II
w Gliwicach wystąpi zespół z Negev. Grupa w składzie: Agnieszka
Bielanik-Witomska, Katarzyna
Kupiec i Bartłomiej Balcerzak wykonuje pieśni nawiązujące do tradycji i kultury żydowskiej. Dochód
z koncertu zostanie przeznaczony
na leczenie 23-letniej Justyny Studniarz. Bilety do nabycia w księgarni
„Czas” w Gliwicach.
jb

Jan Trzęsiok
Przewodniczący RM

ogłoszenie

Knurowscy pedagodzy otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego na specjalnej uroczystości w Gliwicach

reklama

CYFROWA DARMOWA MAMMOGRAFIA
w GIERAŁTOWICACH
Z okazji Dnia Kobiet,
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział
w Gliwicach wraz Urzędem Gminy i właścicielami Restauracji
„Szmaragdowej” organizują akcję profilaktyczną.
W trosce o zdrowie mieszkanek, pragniemy umożliwić wykonanie
przesiewowych badań mammograficznych wszystkim Paniom
(z roczników: 1944-1963), które jeszcze nigdy nie miały wykonanej
mammografii oraz tym, którym upłynęły 2 lata od poprzedniego badania.

Bezpłatną cyfrową mammografię będzie można wykonać
w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii,
stojącym przy Restauracji „Szmaragdowej”

w Gierałtowicach (ul. ks. Roboty 69)
w dniach:

12-14 MARCA (wtorek, środa, czwartek) w godz.: 9.00-16.00
15 MARCA (piątek) w godz.: 10.00-17.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nie ma znaczenia adres zamieszkania/zameldowania .
(z badania mogą skorzystać również Panie z innych miejscowości).
Nie trzeba się wcześniej rejestrować.
Nie trzeba mieć skierowania ani zaproszenia.
Więcej informacji pod nr tel.: 32 278 98 96

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i kartę chipową
oraz jeśli to możliwe, zdjęcia/płytę z poprzedniej mammografii.

PRZYJDŹ I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JESTEŚ ZDROWA
8
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Cyfryzacja na wizji
region. Telewizja analogowa odchodzi do lamusa

19 marca telewizyjny sygnał analogowy zostanie wyłączony na obszarze Beskidu
Śląskiego i Żywieckiego. Od 22 kwietnia możliwości oglądania telewizji naziemnej w
tej technologii nie będą mieć mieszkańcy Częstochowy i północnej części województwa
śląskiego. 20 maja sygnał analogowy zniknie w Katowicach i centralnej części
województwa

Foto: Dawid Ciepliński

ju telewizja cyfrowa jest również
skrzętnie wykorzystywana przez
naciągaczy. Ci podszywają się pod
przedstawicieli telewizji cyfrowych,
a następnie straszą odcięciem telewizji. Do tego oferują
urządzenia, które
Co to jest set-top-box?
według nich mają
Set-top-box (STB) jest specjalnym
urządzeniem, które ma postać przypomóc w przejściu
stawki do telewizora. Umożliwia ono
c z e k aj ą c yc h n a s
odbiór programów telewizji cyfrowkrótce zmian, ale
wej przy użyciu odbiornika telewizyjnego, który nie ma możliwości
najczęściej są one do
s amodzielnego odbior u sygnał u
tego nieprzystosocyfrowego.
wane lub przesadnie
drogie. Żerują na
niewiedzy najczęściej osób starszych
i próbują wyłudzić pieniądze.
Jak się przed nimi obronić? Przede wszystkim nic od nich nie kupować. Nie mamy pewności, że takie
urządzenia będą w 100 proc. sprawne. Nawet jeśli tak, to w przypadku
uszkodzenia nie odnajdziemy już
sprzedawcy i nie odzyskamy naszych
pieniędzy.
Absolutnie nie można zapomnieć o tym, że dekoder powinien
mieć możliwość odbioru sygnału
MPEG-4. Jakiś czas temu w Polsce
były dostępne dekodery MPEG-2. Te
jednak w naszym kraju są zupełnie
Nowoczesna technologia przyniesie lepszą jakość obrazu i dźwięku. Widzowie zyskają też lepszy dostęp do usług dodatkowych
nieprzydatne.
W lipcu tego roku zosta nie lają również na bardziej efektywne
w ył ącz ona na ziem na telew i zja wykorzystanie częstotliwości, dzięki
analogowa. Zastąpi ją nowoczesna czemu będzie dostępna większa licztelewizja cy frowa. Dzięk i temu ba programów dostarczanych obeczyskamy dostęp do większej liczby nym abonentom naziemnej telewizji
programów, a do tego w dużo lep- analogowej.
szej jakości dźwięku i obrazu.
Cyfryzacja telewizji to zastępo- Kiedy nastąpi zmiana?
wanie tradycyjnej analogowej telewiW wielu częściach kraju naziemzji naziemnej nowoczesną techniką na telewizja cyfrowa już została z
cyfrową. Jest to przedsięwzięcie o powodzeniem wprowadzona. Rówskali globalnej.
nież na Śląsku, gdzie możemy z niej
Dlaczego tak się dzieje? Przełą- korzystać od 2010 roku.
czenie nadawania na cyfrowe stwaNieuchronnie zbliża się jedrza warunki dla poprawy jakości nak termin w yłączenia telewizji
obrazu i dźwięku oraz wyeliminuje analogowej. Przewidziany na 31
wiele zak łóceń, jakie w ystępują lipca 2013 roku, co spowoduje, że
przy nadawaniu analogowym. Po- bez specja lnego urządzenia nie
zwala to także na wprowadzenie te- będziemy mieli możliwości korzylewizji wysokiej
stania z telewiroz d zielcz oś c i
zji naziemnej. W
to jest MPEG-4 H.264/AVC
H D T V ( H i g h Co
wielu miejscach
MPEG4 jest nowoczesnym standarDef inition Te- dem kompresji obrazu, który przy w Polsce sygnał
le v i sion) or a z dużym stopniu kompresji zapewnia a na logow y zowielu usług do- bardzo dobrą jakość obrazu. Dzię- stanie wyłączoki kompresji MPEG4 możliwe jest
datkowych, jak przesyłanie do 7 kanałów telewizji ny wcześniej, np.
np. w ł ą c z a n ie cyfrowej w paśmie częstotliwości w województwie
napisów w róż- z aj m owany m d o t yc h c z a s p r ze z ślą sk i m, gd zie
kanał telewizji analonych wersjach pojedynczy
zakończenie
gowej. Dzięki temu będzie możliwe
językowych, do- zwiększenie ilości dostępnych dla emisji analogodatkowe ścieżki abonenta programów cyfrowej te- w e g o s y g n a ł u
dźwiękowe lub lewizji naziemnej przy jednoczes- t e l e w i z j i n a nym obniżeniu kosztów ich emisji.
narracy jne dla
ziemnej będzie
poszczególnych
pr z e bie ga ło w
kanałów czy też
trzech etapach.
rozbudowany system informacji
Pierwszy 19 marca, kiedy sygtekstowo-obrazkowej (telegazeta).
nał analogowy zostanie wyłączony
Emisje cyfrowej telewizji pozwa- na obszarze Beskidu Śląskiego i
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Żywieckiego. Kolejny nastąpi 22
kwietnia i obejmie zasięgiem teren Częstochowy i północną część
woje wó d z t w a . 2 0 maja s y g na ł
analogowy zniknie w Katowicach i
centralnej części województwa.

Cyfryzacja krok po kroku

Proces cyfryzacji wymaga od
użytkowników telewizorów dostosowania odbiorników starego typu
do odbioru sygnału cyfrowego. Co
to oznacza? Że jeśli chcemy oglądać telewizję w nowym systemie,
to musimy zaopatrzyć się w specja l ną zew nęt rzną prz ystawkę,
tzw. dekoder STB (Set-top-box).
Umożliwi on korzystanie z dotychczas posiadanego telewizora.
Takie urządzenie można kupić w
najbliższym sklepie ze sprzętem
RTV lub w internecie.
Jednak, aby oglądać programy w wysokiej rozdzielczości oraz
skorzystać z dodatkowych usług
multimedialnych, konieczny będzie
zakup odbiornika oferującego takie
możliwości z wbudowanym fabrycznie dekoderem DVD–T MPEG-4
H.264/AVC.
Oprócz odpowiedniego telewizora lub przystawki potrzebna jest,
jak do tej pory, antena zewnętrzna
do odbioru telewizji naziemnej.
Należy jednak pamiętać, że anteny
satelitarne nie umożliwiają odbioru naziemnej TV cyfrowej.

Dekoder STB czy nowy
telewizor?

Wiele osób stoi przed podobnym
dylematem. Dużo prostsze jest kupno
nowego telewizora. To droższe wyjście, ale zgodnie z ustawą o wprowadzeniu naziemnej telewizji cyfrowej
przygotowanej przez Ministerstwo
Infrastruktury, sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania nas
przed zakupem o tym, że oferowany
przez niego telewizor przystosowany
jest do odbioru telewizji cyfrowej.
Tańszym rozwiązaniem jest oczywiście przystosować stary telewizor
poprzez podłączenie specjalnej przystawki, czyli dekoder STB, łatwa w
instrukcji obsługa pozwala ją zamontować samemu.

Uważaj na oszustów

Wprowadzana w naszym kra-

Co z abonentami kablówek i
platform satelitarnych?

Ci mogą spać spokojnie i nie
muszą nic robić, ani niczego kupować np. nowego telewizora, czy też
instalować jakichś dodatkowych
urządzeń. Temat cyfryzacji ich nie
dotyczy i w ogóle nie zauważą wyłączenia sygnału analogowego, a ich
pakiety programowe pozostaną dokładnie takie same, jak dotychczas.
W odróżnieniu jednak od telewizji kablowej, czy też satelitarnej
za cyfrową nie płaci się żadnego
abonamentu, a jedyne koszty, jakie
ponosimy, to te związane z zakupem
dekodera lub nowego telewizora.

Dawid Ciepliński

Więcej szczegółowych informacji
na temat cyfryzacji znajdziesz nas
stronie www.cyfryzacja.gov.pl.
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Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wygrania Podwójny Bilet do Kina

dorota chrobok z czerwionki

mateusz włodarczyk z Knurowa

zuzanna Pindur z chudowa

Kacper foszmańczyk z Knurowa

ur. 25.02.2013 r., 3140 g, 53 cm

ur. 26.02.2013 r., 3250 g, 50 cm

łukasz budny z Knurowa

ur. 28.02.2013 r., 3660 g, 52 cm

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 odpowie-

ur. 25.02.2013 r., 3350 g, 56 cm

ur. 27.02.2013 r., 3560 g, 53 cm

jakub chodała z Knurowa

ur. 1.03.2013 r., 3050 g, 53 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 8/2013 brzmiało: „Komandos”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Barbara Amnicka Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

jakub Poloczek z leszczyn

ur. 1.03.2013 r., 3480 g, 54 cm

michał Szaruga z Knurowa

ur. 1.03.2013 r., 2710 g, 50 cm

9.03.2013 r.
SOBOTA
Dzień kobiet
− godz. 16.00, 20.00
Być jak Kazimierz Deyna
− godz. 18.00

10

7.03.2013 r.
cZWARTEK
PRZEGLĄD OSCAROWYCH
WYGRANYCH – bilet w cenie 12 zł
Miłość
− godz. 16.00
Lincoln
− godz. 18.00
Operacja Argo
− godz. 20.30
8.03.2013 r.
PiĄTEK
Być jak Kazimierz Deyna
− godz. 17.15
Dzień kobiet
− godz.19.00

hanna foj z gliwic

ur. 2.03.2013 r., 3250 g, 53 cm
10 - 11.03. 2013 r.
NiEDZiELA - PONiEDZiAŁEK
Być jak Kazimierz Deyna
−16.00, 20.00
Dzień kobiet
− godz.18.00
12 - 13.03. 2013 r.
WTOREK – ŚRODA
Dzień kobiet
− godz. 16.00,20.00
Być jak Kazimierz Deyna
− godz.18:00

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

0

lena lubas z rybnika

ur. 2.03.2013 r., 2650 g, 50 cm

wojciech Kulesza z Knurowa

ur. 3.03.2013 r., 4480 g, 58 cm

filip gawrysiak z Knurowa

ur. 4.03.2013 r., 4030 g, 56 cm
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english is pretty easy!*

Przed rokiem gimnazjaliści „Trójki” pomogli dzieciom w Sierra
Leone, tym razem chronią zdrowie malców w Czadzie

Knurów. giMnaZjaliści pOMagają dZieciOM Z aFryKi

nastolatki fundują
szczepionki

2.370 zł udało się zebrać Miejskiemu
Gimnazjum nr 3 w Knurowie w ramach akcji
„Wszystkie Kolory Świata”. Za te pieniądze
zostaną kupione szczepionki dla dzieci
w Czadzie
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” to międzynarodowa akcja UNICEF-u, w której
bierze udział blisko 700 szkół
i przedszkoli w całej Polsce.
W tym roku przeprowadzana
jest jego druga edycja.
- Idea polega na zrobieniu
przez uczniów lalek, którymi
następnie zaproszeni goście na
specjalnie zorganizowanej aukcji będą mogli się zaopiekować.
W zamian wystarczy przekazać darowiznę na rzecz dzieci
w najbiedniejszych krajach
– wyjaśnia Ewa Niedziałek,
nauczycielka w MG-3 i koordynator projektu. - Zebrany w
ten sposób dochód zostaje przekazany UNICEF-owi i trafia na
ustalony wcześniej szczytny cel.
W tym roku pieniądze zostaną
przeznaczone na szczepionki
dla najmłodszych w Czadzie.

Podczas czwartkowej aukcji udało się znaleźć właścicieli dla 42 lalek. Zebrano
2370 zł. To o 20 zł więcej niż
w zeszłym roku, kiedy gimnazjalna „Trójka” również
uczestniczyła w projekcie organizacji humanitarnej. Wtedy pieniądze trafiły na pomoc
dla dzieci w Sierra Leone.

Po licytacji goście mogli wysłuchać zespołu muzycznego z MG-3 oraz obejrzeć prezentację projektu
edukacyjnego „BiznesKlasa
UNICEF”, w którym knurowska placówka również bierze
udział.

W konkursie wzięło udział
17 uczniów z 9 szkół z Knurowa,
Chudowa, Gierałtowic i Paniówek. Podczas godzinnego testu
mieli do wykonania szereg
zadań, m.in. czytanie ze zrozumieniem, zadania z gramatyki i
napisanie wypracowania.
- Poziom konkursu był bardzo wysoki, o czym świadczyć
może fakt, że różnica pomiędzy
pierwszymi miejscami wynosiła
zaledwie 1,2 pkt. – mówi Magdalena Kalisz, organizatorka
konkursu i nauczycielka języka
angielskiego w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7.
W czasie, kiedy uczniowie
zmagali się z konkursowymi zadaniami, nauczyciele
wzięli udzia ł w szkoleniu
przygotowującym uczniów
do sprawdzianu 6-klasisty z
języka angielskiego.
Oczekiwanie na wyniki
umilił uczestnikom... seans
filmowy.

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Szymon Ociepa z Knurowa wygrał IX Regionalny
Konkurs Języka Angielskiego, zdobywając
tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego. Młodych
miłośników angielszczyzny gościła szkolna
„Siódemka”

- We are the champions - mogli z dumą powiedzieć
zwycięzcy konkursu

- Po zakończeniu pisania
uczniowie obejrzeli trzecią
część „Opowieści z Narnii:
Podróż Wędrowca do Świtu”
w oryginalnej wersji językowej
– informuje Kalisz.
Wygrał Szymon Ociepa
z Miejskiej Szkoły Podstawowej n r 3 w K nu row ie.

W nagrodę otrzymał jeden
semestr bezpłatnego kursu
języka angielskiego w szkole
Level. Drugie miejsce zajął
Kacper Cy mbor, a trzecie
przypadło Błażejowi Bębenowi.
DC

*Angielski jest całkiem łatwy!

informacja własna

DC

sZcZygłOwice

spotkania „bez Maski”
10 marca (niedziela) o
godz. 16.30 w Domu Kultury
w Knurowie-Szczygłowicach
odbędzie się gala V Spotkań
Teatralnych „bez MASKI”.
Impreza jest formą prezentacji działań artystycznych,
jakie podejmują nauczyciele,

pedagodzy, terapeuci w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Ma na
celu m.in. pokazanie twórczości
teatralnej dzieci i młodzieży
oraz profilaktykę skierowaną
na twórcze spędzanie czasu
wolnego, a także szeroko pojętą
integrację.
/b/

pilchOwice

utopek na babskim combrze
Ekspozycja przygotowana przez
St a rost wo Pow iatowe węd r uje po
powiecie gliwickim. Wszędzie budzi
ciekawość. Jest świadectwem bogactwa
kultury śląskiej. Opowiada zarówno o
popularnych zwyczajach jak i tych już
zapomnianych.
Starostwo wydało też film o śląskich obrzędach oraz dwa albumy: „O
dioble złośliwym i utopku życzliwym,
czyli legendy i wierzenia powiatu gliwickiego” i „Od wieńca adwentowego
do dożynkowego, czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego”.
Jb

Foto: Bogusław Wilk

Do 28 marca w Urzędzie Gminy w Pilchowicach można
oglądać wystawę pt. „Od wieńca adwentowego do
dożynkowego, czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu
gliwickiego”

Ekspozycja przypomina popularne dawniej
śląskie zwyczaje i obrzędy
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ogłoszenia
Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

Handel i Usługi

6-13/13

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

1/13-odw.

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

SZUKAM PRACY

1/13-odw.

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

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
5-odw.

1/13-15/13

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

10-17/13

1/13-odw.

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

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

4-17/13

2/13-odw.

Docieplenie domów, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, adaptacja poddaszy.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190

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

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763

8-13/13

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

10-odw.

1/13-odw.

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek,
transpor t, profesjonalna obsługa. Tel.
666 852 100, 882 066 201. Gliwice, ul.
Rolników 220

10-13/13

Remonty, malowanie, gładzie, panele. Tel.
512 878 630

10-13/13

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725
Sprzedam lokal użytkowy pow. 30 m2, Szczygłowice, Al. Piastów. Tel. 502 122 875
10/13

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, Merkury. Tel. 537 118 140
10-12/13

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym w Knurowie + mała działka. Tel.
661 179 747
8-10/13

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

1/13-13/13

Sprzedam mieszkanie w Knurowie przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej, 3 pokoje, 56 m2.
Cena do uzgodnienia. Tel. 721 131 441

10-11/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

Sprzedam ogródek działkowy za dużym
Tesco. Cena 13 000. Tel. 505 140 680

Tynki żwirowe, docieplenia, budowa domów. Tel. 607 991 043

Zamienię kawalerkę własnościową 36 m2,
IV p. na niższe piętro. Tel. 512 697 239

5-17/13

10-14/13

M ł o da, s i lna o s o b a p o d e jm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14
1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006
1/13-odw.

10-11/13

EDUKACJA

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988
9-44/13

Wyprzedaż pożyczek. Oddłużenia + gotówka do ręki. Tel. 32 236 71 13

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

6-13/13

dam PRACĘ
Firma Kr y wałd – Plast Sp. z o.o. po szukuje osoby na stanowisko głównego
księgowego. Zainteresowanych prosimy o
przesyłanie CV na adres: ksiegowosc@krywaldplast.pl Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr 32 232 70 74
Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970
7-10/13

Przyjmę do pracy osoby z wykształceniem
wyższym pedagogicznym wczesno-szkolnym (Pr zedszkole Niepubliczne). Tel.
502 501 984
10-13/13

7-10/13

INFORMACJA
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka po remoncie.
Knurów. Tel. 792 001 764

10/13

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
601 628 762

10-11/13

Do wynajmu mieszkanie. Tel. 501 008 959

9-10/13

Kawalerka do wynajęcia w Knurowie. Tel.
505 267 207

10/13

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 1.03.2013 r.
do 21.03.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

DYŻURY RADNYCH

1/13-odw.

9-10/13

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

INFORMACJA

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

10/13

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

1-10/13

7-odw.

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 1/GD/13 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. Niepodległości, ul. Dymka, ul. Poniatowskiego
przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat oraz przy ul. Szpitalnej przewidzianej do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zgodnie z Uchwałą
Nr XXVIII/434/13 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2013 r.
na okres 9 lat

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.03.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1– ul. Słoniny
3 – ul. Michalskiego
4 – ul. Kilińskiego
6 – ul. Batorego
9 – Al. Lipowa

przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,15 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Mieszka I 3B/12 - II piętro.
Cena wywoławcza 110.500,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 14.03.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 11.050,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 13.03.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
11.03.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Sprzedam dom 120 m 2 w Knurowie, os.
Farskie. Tel. 781 288 890

10-11/13

Sprzedam dom w Knurowie, ul. Wolności. Tel. 601 462 766

10-11/13

Sprzedam działkę budowlaną w okolicy
Koziełka. Tel. 605 822 561

10-11/13

Sprzedam garaż Mieszka I/1 Maja. Cena
38 000 zł. Tel. 792 842 939. Pośrednikom
dziękuję.
7-10/13

Sprzedam kawalerkę 30 m w Knurowie po
kapitalnym remoncie. Tel. 887 226 208
2

7-10/13
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Foto: MOSiR Knurów

sport

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły
się dwudniowe rozgry wki
tenisa stołowego. Współorganizatorem turniejów była
Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
a do rywalizacji przy stołach
przystąpiły 52 osoby.
Zwycięzców wyłoniono
w siedmiu kategoriach. Jedną
z nich stanowiło czteroosobowe grono przedstawicielek
płci pięknej, w którym mistrzynią okazała się Klaudia
Grzelak. Coroczne turnieje
pingpongowe stanowią znakomity przyk ład łączenia
wielu sportowych pokoleń.
Najmłodszym z uczestników
był Igor Rybicki, który jest
uczniem trzeciej klasy szkoły podstawowej, natomiast
najstarszym był urodzony
w 1941 roku - Tadeusz Paś,
który w gronie ośmiu zawodników w swojej grupie zajął
czwarte miejsce.
Na podium w poszczególnych kategoriach stanęli:
- uczniowie szkół podstawowych (grupa młodsza) – 1.
Michał Kramliczek, 2. Marcin
Musiolik, 3. Daniel Pawlik,
- uczniowie szkół podstawowych (grupa starsza) – 1.
Dawid Kucharz, 2. Błażej Hyjek, 3. Bartłomiej Wieczorek,
- uczniowie szkół gimnazjalnych – 1. Michał Nowosielski, 2. Daniel Maskiera, 3.
Marcin Dyl,
- kategoria wiekowa 1825 lat – 1. Mateusz Misiak, 2.
Mateusz Krotowski, 3. Sebastian Płaczek,
- kategoria wiekowa 2642 lata – 1. Krzysztof Mazurek, 2. Mariusz Królikowski,
3. Kamil Krzywonos,
- kategoria powyżej 43
lat – 1. Adam Płaczek, 2.

Waldemar Jachimowski

Foto: MOSiR Knurów

tadeusz paś
daje przykład

Dariusz Królikowski, 3. Piotr
Mazurek,
- kategoria kobiet – 1.
Klaudia Grzelak, 2. Magdalena Zacherniak, 3. Patrycja
Rybicka.

Pojedynek Piotra Mazurka z Tadeuszem Pasiem

Tenis stołowy

oprac. PiSk

WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 14 KOLEJKA:
Grupa walcząca o awans:
Strażak Mikołów - Naprzód Żernica 8:2
Grupa walcząca o utrzymanie:
Wilki Wilcza - Młodość Rudno 4:6, Naprzód Świbie - Orzeł Stanica 8:2 (punkty dla Orła: Dominik Szmaj)

grand priX KnurOwa
w sKacie spOrtOwyM

Oprac. PiSk

WYNIKI Z 26 LUTEGO:
1. Leon Spyra
2. Tadeusz Kamczyk
3. Czesław Antończyk
4. Piotr Palica
5. Marek Mróz
6. Stefan Dylus
7. Joachim Makselon
8. Zdzisław Mral
9. Antoni Malcherek
10. Edward Duda
11. Jerzy Niewiadomski

- 2.458 pkt
- 2.216 pkt
- 2.113 pkt
- 2.015 pkt
- 1.971 pkt
- 1.871 pkt
- 1.847 pkt
- 1.716 pkt
- 1.710 pkt
- 1.657 pkt
- 1.627 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 7.997 pkt
2. Michał Fojt
- 6.958 pkt
3. Zdzisław Mral
- 6.916 pkt
4. Józef Antończyk
- 6.832 pkt
5. Tadeusz Kamczyk
- 6.651 pkt
6. Wojciech Napierała
- 6.554 pkt
7. Czesław Antończyk
- 6.404 pkt
8. Jerzy Pluta
- 6.312 pkt
9. Jan Chwolka
- 6.150 pkt
10. Jerzy Makselon
- 6.029 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

concordia 97
bliżej mistrzostwa
Po sobotnich meczach
Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej drużyna Concordii Knurów rocznik 1997 jest już na
ostatniej prostej do zdobycia
mistrzowskiego ty tułu. W
kolejnych dwóch meczach
podopieczni Damiana Mehlicha zdobyli komplet sześciu
punktów i powiększyli przewagę w tabeli nad goniącymi ją
zespołami. O ile w pierwszym
swoim meczu liderzy nie mieli
łatwego zadania wygrywając
z LKS Gierałtowice w skromnych rozmiarach 3:0, to w
drugim spotkaniu rozgromili
najsłabszy zespół ligi, Unię
II Książenice strzelając dwadzieścia goli. Po tym meczu
zespół z Książenic ma na swoim koncie dwieście straconych
bramek.
W najciekawszym meczu
kolejki Tritech Junior pokonał
zajmującą drugą pozycję Przychodnię Prognostic. Podobnie
jak w styczniowym meczu tych
zespołów, Tritech wyszedł na
prowadzenie i skupił się na
obronie korzystnego rezultatu.
PROGRAM 13. KOLEJKI
(NIEDZIELA, 10 MARCA)
Concordia 97 –Tritech Junior
(14.00), Przychodnia Prognostic – Unia II Książenice
(14.40), Unia I Książenice
– LKS Gierałtowice (15.10),
Przychodnia Prognostic – Deker-Bud (15.50).

Wówczas to Przychodni udało
się w yrównać w ostatnich
sekundach spotkania i zdobyć cenny punkt, tym razem
jednak scenariusz ten się nie
powtórzył, gdyż najskuteczniejszy strzelec Tritechu Da-

riusz Adamczyk podwyższył w
końcówce na 2:0. Co ciekawe,
wspomniany zawodnik jest
jedynym w lidze, który strzelał
bramki we wszystkich meczach swojego zespołu.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 12. KOLEJKI (2.03.2013):
Concordia 97 – LKS Gierałtowice 3:0 (1:0)
1:0 P. Goncerzewicz 10’, 2:0 B. Kruk 19’, 3:0 K. Idziaszek 30’.
MG-1 – Tritech Junior 3:5 (1:1)
0:1 D. Adamczyk 7’, 1:1 E. Nowak 11’, 1:2 W. Kołodziej 21’, 2:2
D. Strycharski 22’, 2:3 D. Adamczyk 25’, 2:4 P. Grzybek 26’, 2:5
K. Piecha 27’, 3:5 E. Nowak 30’.
LKS Gierałtowice – APN Paniówki 2:4 (0:4)
0:1 P. Brosz 3’, 0:2 P. Brosz 5’, 0:3 M. Herisz 8’, 0:4 M. Roj 13’,
1:4 J. Bajer 22’, 2:4 M. Mrasek 26’.
MG-1 – Przychodnia Prognostic 1:4 (0:3)
0:1 D. Bartoszewicz 3’, 0:2 K. Herych 5’, 0:3 R. Jachimowski 8’,
1:3 P. Nieradzik 16’, 1:4 M. Cybulski 24’.
żółta kartka: D. Bartoszewicz (Przychodnia Prognostic).
Concordia 97 – Unia II Książenice 20:0 (13:0)
1:0 P. Goncerzewicz 2’, 2:0 P. Goncerzewicz 3’, 3:0 B. Lewandowski 3’, 4:0 K. Idziaszek 4’, 5:0 K. Idziaszek 5’, 6:0 R. Gałązka
6’, 7:0 P. Hałas 9’, 8:0 M. Kruszyna 11’, 9:0 M. Kruszyna 12’, 10:0
M. Kruszyna 13’, 11:0 K. Idziaszek 14’, 12:0 B. Kruk 15’, 13:0 K.
Idziaszek 15’, 14:0 B. Lewandowski 16’, 15:0 B. Kruk 18’, 16:0
P. Hałas 23’, 17:0 R. Gałązka 25’, 18:0 R. Gałązka 28’, 19:0 K.
Idziaszek 29’, 20:0 K. Idziaszek 30’.
Tritech Junior – Przychodnia Prognostic 2:0 (1:0)
1:0 K. Piecha 14’, 2:0 D. Adamczyk 24’.
Unia I Książenice – Deker-Bud 1:5 (1:3)
0:1 P. Rostkowski 3’, 1:1 K. Piekarski 8’, 1:2 M. Bogumiło 10’, 1:3
K. Lenart 15’, 1:4 M. Nowosielski 27’, 1:5 P. Rostkowski 30’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

14
13
13
12
14
15
14
15
15
15

40 103-13 13 1 0
31 75-19 10 1 2
30 92-26 10 0 3
27 63-29 8 3 1
22 79-48 7 1 6
21 51-57
7 0 8
13 36-62 4 1 9
12 49-66 3 3 9
8
25-67 2 2 11
0 14-200 0 0 15

sześć walk
i tylko jedna porażka
Z podniesionymi głowami
wrócili z Zabrza młodzi adepci
pięściarstwa Gardy Gierałtowice. Trener Adam Spiecha
do turnieju I Krok Bokserski
zgłosił sześciu zawodników
i tylko jeden z nich musiał
uznać wyższość rywala.
Wyniki:
- młodzik (waga papierowa - 48 kg) Mateusz Peciak
zwyciężył jednogłośnie na

punkty Mariusza Gruszkę
(DKB Dąbrowa Górnicza),
(waga piórkowa - 56 kg) Szymon Stuchlik przegrał 1-2
z Dawidem Siemieniakiem
(UKS Ruda Śląska),
- kadet (waga półśrednia
- 66 kg) Kamil Dereziński
zremisował z Tomaszem Kowalskim (MOSM Tychy),
- junior (waga lekka - 60
kg) Łu kasz Hyła pokona ł

przez RSC-H w pierwszej
r u n d z i e D e n i s a Ta b a k ę
(Chemik Kędzierzyn-Koźle), (waga lekkośrednia - 69
kg) Łukasz Duda zwyciężył
jednogłośnie Jonatana Kruka
(Walka Makoszowy), (waga
średnia - 75 kg) Da mian
Andrzejewski pokonał jednogłośnie Mateusza Polaka
(GUKS Carbo Gliwice).

PiSk
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sport

„cement” marki
Wieliczko
Powrót Dawida
Wieliczki może
scementować
blok defensywny
Concordii

Foto: Piotr Skorupa

Pilc, Jaroszewski, Spórna,
Kempa, Rozumek, Łopatka, Filip i Modrzyński. Po
zmianie stron na placu gry
pojawili się jeszcze: Kozdroń,
Mastyj, Juzwuk i Widera.

Piotr Skorupa

ZIMOWY ROZKŁAD JAZDY CONCORDII:
2:4 z Gwarkiem Tarnowskie Góry
(bramki: Filip, Juzwuk)
3:1 z Jednością Przyszowice
(bramki: Spórna, Mikulski, Rozumek)
2:4 z Przyszłością Ciochowice
(bramki: Kozdroń 2)
1:4 z Unią Racibórz
(bramka: Łopatka)
1:1 z Piastem Gliwice (Młoda Ekstraklasa)
(bramka: Rozumek)
6 marca - Wilki Wilcza (mecz zakończył się po zamknięciu tego
wydania „PL”)
9 marca – LKS Bełk
13 marca - Błyskawica Drogomyśl
16 marca - Szombierki Bytom

prezes, menedżer
i człowiek w masce

PiSk

1

Paweł Oleksy wystąpił
przeciwko Concordii
w specjalnej masce

chwalą
„lokiego”

W minionym sezonie strzelił w rozgrywkach klasy okręgowej 10 bramek. Obecnie, na półmetku ma już na swym koncie
13 trafień. Mowa oczywiście o

Foto: Piotr Skorupa

W czasie sobotniego meczu Concordii z Piastem Gliwice, na widowni obiektu
przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 można było spotkać m.in. prezesa Górnika
Zabrze, Artura Jankowskiego. Piłkarskiej rywalizacji
przyglądał się menedżer Janusz Bodzioch, który współpracuje z 1-ligowym GKS-em
Katowice. Z kolei po murawie
biegał człowiek w masce, czyli
Paweł Oleksy, który w okresie
przygotowawczym doznał
złamania kości jarzmowej i
górnej szczękowej, a ponadto
lekarze stwierdzili naruszenie
oczodołu.

Foto: Piotr Skorupa

wpisał się Marcin Rozumek
(18’) i jak się później okazało,
prowadzenie utrzymywało się
przez godzinę.
W wyjściowej jedenastce
Concordii znaleźli się: Krasoń, Wieliczko, Mikulsk i,

Łukaszu Spórnie, najskuteczniejszym zawodniku Concordii, który w rundzie rewanżowej
ma być postacią numer jeden w
knurowskim zespole.

Popularny „Loki” w sparingach oszczędza „amunicję”
(strzelił do tej pory jedną
bramkę), a zawodnika chwalą osoby blisko związane z
knurowską drużyną. Piłkarz
zbiera pochlebne opinie między innymi za pracowitość na
treningach i postawę zarówno
na boisku, jak i poza nim.
Przypomnijmy, że obecny
kapitan Concordii ma za sobą
m.in. występy w 3. lidze, gdy
bronił barw Victorii Chróścice.
PiSk

bramkarz zostaje
Dwa tygodnie temu sygnalizowaliśmy, iż Paweł Krasoń
otrzymał propozycję przejścia
do Szczakowianki Jaworzno i
jak każdy ambitny sportowiec
był gotów na podjęcie wyzwania. Do tego, by pierwszy
golkiper Concordii mógł rozpocząć rywalizację o miejsce
w bramce 3-ligowca potrzebne
było oczywiście porozumienie
obu klubów. Do takowego jednak nie doszło i tym samym
21-latek zostaje w Knurowie i
po raz drugi z rzędu walczyć
będzie o awans do 4. ligi.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Przed tygodniem sygnalizowaliśmy, że piłkarze Concordii tracą w meczach kontrolnych sporo bramek (trzy zespoły – Gwarek Tarnowskie Góry,
Przyszłość Ciochowice i Unia
Racibórz – strzeliły knurowianom aż dwanaście goli) i
celem nadrzędnym wydaje
się obecnie scementowanie
bloku defensywnego.
Dość niespodziewanie,
lekarstwem na dziurawą
obronę knurowskiej drużyny
może okazać się Dawid Wieliczko. To doskonale znany
w Knurowie prawy defensor,
który w minionym tygodniu postanowił zakończyć swoją przygodę z
4-ligowym Gwarkiem Ornontowice, po czym
pierwsze kroki
skierował do
szatni Concordii. Z takiego
obrotu sprawy ucieszył się trener Wojciech Kempa, który w
sobotnim sparingu z Piastem
Gliwice (Młoda Ekstraklasa)
wystawił „Wieliego” na prawą
stronę obrony. Łukasza Pilca
przesunął na środek defensywy,
a sam szkoleniowiec – pod nieobecność Łukasza Żyrkowskiego – zagrał w drugiej linii. Efekt
przetasowań w defensywie był
taki, że knurowianie aż do 78
minuty grali z tyłu na „zero”.
A dodać należy, że gliwiczanie
przyjechali wzmocnieni kilkoma zawodnikami z kadry
pierwszego zespołu. Przeciwko
Concordii zagrali m.in. Paweł
Oleksy, Jakub Szmatuła, Fernando Cuerda Pena, Frank Adu
Kwame i Paweł Lisowski. Wymienieni piłkarze zagrali tylko
w pierwszej połowie i o dziwo
po 45 minutach prowadziła
Concordia. Na listę strzelców

Hiszpański piłkarz
Piasta Gliwice
- Fernando Cuerda
Pena miał w sobotę
problemy, by
powstrzymać Łukasza
Spórnę, więc tę akcję
przerwał faulem

Paweł Krasoń zostaje w Concordii!
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Kamil Cieślar otrzymał od
prezesa Artura Jankowskiego
(z prawej) m.in. najnowszy
model koszulki meczowej
Górnika Zabrze, na której
autograf złożył legendarny
kapitan „trójkolorowych”,
Stanisław Oślizło

Knurowianie
Kamilowi cieślarowi

Górnik Zabrze, klub zarządzany przez knurowianina
Artura Jankowskiego wsparł
niedawno – już po raz drugi
- Kamila Cieślara, młodego
żużlowca, który po ciężkiej
kontuzji przechodzi żmudną
rehabilitację. Obaj panowie
poznali się w czasie styczniowego, piłkarskiego turnieju
noworocznego Marco Soccer
Cup, który odbył się w hali
knurowskiego MOSiR-u. W
czasie rozmowy okazało się, że
rehabilitacja 19-latka jest nie
tylko żmudna, ale i kosztowna, wszak miesięcznie pochłania do 18 tysięcy złotych.
Reakcja Artura Jankowskiego była natychmiastowa.
Zaprosił Kamila Cieślara do
siedziby Górnika Zabrze, a gdy
ten z zaproszenia skorzystał,
gabinet prezesa opuszczał z cennymi gadżetami, które trafią na
aukcję, a uzyskane w ten sposób
środki przeznaczone zostaną na
wspomnianą rehabilitację.

Kamil Cieślar przy okazji
wizyty na przebudowywanym
stadionie Górnika miał okazję
poznać legendarnego kapitana
„trójkolorowych” Stanisława
Oślizłę, który oprowadził żużlowca m.in. po sali pucharowej, opowiadając jednocześnie
o największych sukcesach
zabrzańskiego klubu.
Żużlowiec z kolei zdradził,
że marzy o wyjeździe na paraolimpiadę do Rio de Janeiro.
Chce tam r y walizować na

trzykołowym rowerze (handbike). Chyba, że do tego czasu
stanie na własne nogi...
O historii Kamila Cieślara
możecie przeczytać na stronie
internetowej: walkakamila.pl
Dowiecie się z niej, że
obok Artura Jankowskiego,
Ka mi low i Cieśla row i pomagają również inni knurow ianie (m.in. Dariusz i
Jerzy Dudek, a także Firma
Komstal).

Piotr Skorupa

Kamil Cieślar i towarzysząca mu mama
Maria z zainteresowaniem wysłuchali
historii najbardziej utytułowanego
polskiego klubu piłkarskiego

Najmłodsi wrócili już po
feriach do zajęć szkolnych,
tymczasem Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie podsumował dwutygodniową akcję mającą na celu
zagospodarowanie dzieciom
i młodzieży czasu wolnego od
nauki. I co się okazało? Propozycje MOSiR-u spotkały się
z dużym zainteresowaniem, o
czym najlepiej świadczy 400
uczestników wszelakich zajęć
sportowo-rekreacyjnych.
- U nas każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Prowadziliśmy
zajęcia dla miłośników gry w
siatkówkę, piłkę nożną, tenisa
stołowego, czy też jazdy na
łyżwach – przypomina Zbigniew Rabczewski z MOSiR-u
i za naszym pośrednictwem

Foto: MOSiR

400 uczestników!
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Klasyk dla Vibovitu
Od kilku lat losy mistrzowskiego tytułu w Miejskiej Lidze Piłk i Nożnej Halowej
rozstrzygają się w bezpośrednich pojedynkach pomiędzy
zespołami Vibovitu i Pamaru.
Obydwie te ekipy zgromadziły
od 2000 roku łącznie aż 11 tytułów, z czego dwa ostatnie to
triumfy Pamaru, który jeszcze
pod nazwą UPOS Sport Pub
w ygrał ubiegłoroczne rozgrywki nie doznając porażki.
W poniedziałkowy wieczór
mecz odwiecznych r y wa li
rozpoczął się świetnie dla
Vibovitu, gdyż już po pięciu
minutach drużyna ta prowadziła 2:0, a na dodatek piłkarz
Pamaru Piotr Karwowski został ukarany czerwoną kartką
za akcję ratunkową. Kolejne
minuty to prawdziwa wymiana ciosów i bombardowanie
obu bramek licznymi strzałami, z których aż sześć trafiło
w słupek! Bardziej skuteczni
byli mistrzowie, którzy jeszcze
przed przerwą doprowadzili
do w yrównania po golach
Łukasza Spórny i Daniela
Tałajkowskiego.
Tuż po przerwie Vibovit
ponownie wyszedł na prowadzenie, kiedy świetne podanie Adriana Zabłockiego na
gola zamienił Robert Kasiński.
Optyczna przewaga Pamaru
nie przynosiła efektu bramkowego, a w 32. minucie tego
stojącego na bardzo wysokim poziomie meczu swoje
nieprzeciętne umiejętności
potwierdził Tomasz Dura.
Reprezentacyjny napastnik
przejął piłkę na swojej połowie boiska, w pełnym biegu
minął dwóch rywali i celnym
strzałem w długi róg pokonał
Pawła Krasonia. Bramkarz
Pamaru w ostatnich minutach
tego meczu opuścił bramkę i
grał jako piąty zawodnik z pola,
ale manewr ten nie przyniósł
zmiany rezultatu. Tym samym
na dwie kolejki przed końcem
rozgrywek Vibovit jest o krok

Wynik meczu
na szczycie ustalił
reprezentant Polski
- Tomasz Dura
(przy piłce)

WYNIKI 32. KOLEJKI (4.03.2013):
Tritech – Team Stalmet 4:4 (1:1)
1:0 G. Górka 4’, 1:1 M. Stopa 5’, 1:2 R. Adamkowski 24’, 1:3 B. Stopa 33’, 1:4 2:4 S. Napierała 37’, 3:4 M. Filip 38’, 4:4 M. Filip 39’.
IPA Knurów – Milenium 3:1 (1:0)
1:0 I. Nowożycki 7’, 1:1 W. Żur 21’, 2:1 M. Klaczka 29’, 3:1 M.
Klaczka 40’.
PTK DB Schenker – TKKF Apteka Św. Barbary 1:1 (1:1)
0:1 D. Lewandowski 6’, 1:1 A. Fleszar 19’.
żółte kartki: R. Nowosielski (PTK DB Schenker), D. Lewandowski (TKKF Apteka Św. Barbary) – dwie, czerwona kartka: D.
Lewandowski (TKKF Apteka Św. Barbary).
Mati Vet FC – Concordia Oldboje 3:4 (1:3)
0:1 D. Wiercioch 4’, 1:1 G. Tomecki 12’, 1:2 P. Majorczyk 20’, 1:3
P. Majorczyk 20’, 1:4 D. Wiercioch 24’, 2:4 A. Marszolik 36’k.
3:4 J. Zdrzałek 40’.
żółte kartki: A. Marszolik (Mati Vet FC), K. Smętek, P. Molata
(Concordia Oldboje), czerwone kartki: P. Tomecki (Mati Vet FC),
A. Dziuba (Concordia Oldboje).
Pamar – Vibovit Studio DENIM 2:4 (2:2)
0:1 R. Kasiński 3’, 0:2 A. Zabłocki 5’, 1:2 Ł. Spórna 13’, 2:2 D.
Tałajkowski 20’, 2:3 R. Kasiński 23’, 2:4 T. Dura 32’.
żółte kartki: M. Rozumek (Pamar), M. Bagiński (Vibovit Studio
DENIM), czerwona kartka: P. Karwowski (Pamar)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

od kolejnego mistrzostwa i aby
je zdobyć potrzebuje jeszcze
czterech punktów.
Waldemar Jachimowski

to już rok
bez henia

Sporym zainteresowaniem
najmłodszych knurowian cieszyły się
m.in. zajęcia prowadzone na lodowisku

dziękuje przedstawicielom
Concordii, Akademii Piłki
Nożnej, TKKF Szczygłowice

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

oraz LWSM za współorganizację imprez feryjnych.

PiSk, WJ

W minionym tygodniu – 1
marca – minął rok od dnia, w
którym piłkarskie środowisko
obiegła smutna i zaskakująca
informacja o nagłej śmierci
Henryka Bałuszyńskiego. Popularny „Balu” znany był przede wszystkim z występów w
Górniku Zabrze i reprezentacji
Polski oraz niemieckim klubie
VfL Bochum. Heniu był też
związany z Concordią Knurów
i Gwiazdą Chudów.
Pr z y pom n ijmy, ż e w
grudniu minionego roku w
Zabrzu odbyła się pierwsza
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PROGRAM 34. KOLEJKI
(11.03.2013,
PONIEDZIAŁEK):

Concordia Oldboje – PTK
DB Schenker (18.00), Mati
Vet FC – Tritech (18.50),
IPA Knurów – Black&Decker
(19.40), Vibovit Studio DENIM – Milenium (20.3 0),
TKKF Mistral Intermarché
– TKKF Apteka Św. Barbary
(21.20).

nabór
rocznika
1999

edycja turnieju poświęconego pamięci tego piłkarza i
trenera. W rywalizacji brali
udział trampkarze, a turniejowe zwycięstwo zanotowała
Concordia Knurów.
PiSk

Concordia Knurów prowadzi nabór chłopców i dziewczynek urodzonych w roku 1999.
– Zapraszam na treningi, które
odbywają się w środy o godzinie
15.30 i w czwartki o godzinie
16.30 na Orliku – zachęca trener Marcin Rozumek.
PiSk
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pani od kwiatów
gliwice, gierałtOwice

cZas
na sZtuKę

Gdy skończyła się wojna nie
było czasu na malowanie. Trzeba
było wykształcić dzieci, a obrazy
mało kto kupował.
−Malować a nie mieć z tego
pożytku, to żadna przyjemność −
mówi pani Agnieszka.
Regularnie zaczęła tworzyć dopiero po sześćdziesiątce. Pierwsza
wystawa − zbiorowa razem ze Stowarzyszeniem Artystów Plastyków
„Perełka”. Tam dostrzegł ją pan
Dudziński, który zorganizował jej
pierwszą wystawę indywidualną.
Znalazło się na niej ponad 80 obrazów. Współpraca trwała przez wiele
lat, przygotowali razem 15 wystaw.
Malowanie pochłania panią
Tomanek całkowicie, zapomina o
Bożym świecie, nie słyszy telefo-

jaK naMalOwaĆ
waZOn?

Pani Agieszka nie rozstaje się z
uśmiechem.
− Kocham przyrodę i ludzi −
mówi. − Kiedy przychodzi lato,
przestaję malować. Wolę siedzieć
w ogrodzie, patrzeć na kwiaty, na
krzewy przycinane przez ogrodnika,
na przechodzących ludzi.
Ciepłe oczy pani Tomanek nie
zdradzają, co widziały. A widziały
wiele. Pani Agnieszka urodziła się
w Gierałtowicach, kiedy jeszcze
Polska była pod zaborami. Pamięta
pobliską niemiecką granicę, dwór
von Raczka fascynujący swoją odmiennością.
− Lubiłam podglądać ich życie,
byłam ciekawa − śmieje się pani
Agnieszka. − Myślałam, że jest tam
jest coś nadzwyczajnego.
Chyba pierwszy raz Historia
zapukała do drzwi domu gierałtowiczanki przez pradziadka −
działacza plebiscytowego. Pamięta
ojca, gdy szedł do powstania śląskiego, wuja, który pod Piłsudskim
walczył z bolszewikami i zmarł na
dur brzuszny.
− Po ciało pojechała babcia, to
po niej mam geny, też żyła 90 lat −
zaznacza pani Agnieszka. − Wuj
miał już narzeczoną, która bardzo
płakała. Babcia jej powiedziała:
„Ty tak nie płacz po nim, bo on był
bardzo lekkomyślny”. Była silną
kobietą.
Jeszcze przed II wojną pani
Agnieszce udało się skończyć seminarium nauczycielskie w Nowej
Wsi (dzisiejsza Ruda Śląska). Już
wtedy profesorowie poznali się na
jej talencie.
− W seminarium uczyli nas
wszystkiego: roboty w drewnie,
jak się politurę robi, tworzyliśmy
piękne pudełka, abażury z koralikami. Już na pierwszych zajęciach
1

Agnieszka. − Pamiętam jak dostał
list od żony, dugo płakał, a my nie
wiedzieliśmy dlaczego. Powiedział,
że jego ciotka umarła z głodu. Nie
umiał się z tym pogodzić... Na pożegnanie dostałam piękny grzebień,
nie robią już takich.
Artystka wierzy w Opatrzność,
w los na którym czuwają siły mocniejsze od ludzkich.
− Mój dziadek był kościelnym
w Gierałtowicach. Przez całą wojnę modlił się za swoich wnuków
i ich kolegów. Wszyscy poszli na
front i wszyscy z niego wrócili.
To aż nieprawdopodobne! Często
powtarzał: „Patrz, wszyscy moi
chłopcy jeszcze żyją”.

Mimo swoich 99 lat, Agnieszka Tomanek jest
osobą pełną życia i udzielającej się energii

namalowałam piękny wazon −
wspomina gierałtowiczanka. − I
profesorka zawsze mówiła: idźcie
tam i podglądnijcie Agnieszkę. Ja
się nie uczyłam o perspektywie, a
już wiedziałam co to jest.

wrZenie
świata

Gdy wybuchła wojna, pani Agnieszka była szczęśliwą mężatką i
matką. Nie lubi opowiadać o tym
co się działo. − Było strasznie, ale
zdążyliśmy się schować.
Otrzymali rozkaz wyjazdu, wielotygodniowa tułaczka zaprowadziła
ich aż pod Zbaraż.
− Jechaliśmy nocą, bo w dzień
trwały bombardowania.
Początkowo mieszkali u Ukraińców, potem zaprosili już Polacy.
Zaskoczyła ich bieda, droga żywność, brak elektryczności. Tutaj
tylko ciężka praca w polu zapewniała przetrwanie.
− Jestem życiowo rozgarnięta −
śmieje się pani Agnieszka. − Znałam
się na gospodarce, umiałam wiele
rzeczy załatwić sobie i innym. Kto nie
umiał, ten klepał biedę.
Powrót do Gierałtowic był bolesny.
− Już na stacji kolejarz powiedział, że mój ojciec i brat są w obozie,
a wuj nie żyje. Nogi się pode mną
ugięły...
Ojciec gierałtowiczanki spędził w
Buchenwaldzie 1,5 roku. W ekstremal-

Otwarcie wystawy obrazów Agnieszki
Tomanek spodziewane jest w maju
lub czerwcu w Gierałtowicach

nych warunkach nie
zapomniał o swoim
człowieczeństwie.
Pomaga ł, choć
sam pomocy potrzebował.
− Szczęście w
nieszczęściu był fachowcem. Najgorzej
mieli ci, co robili w
kamieniołomach.
Do takiego długiego
płaszcza ojciec doszył sobie kieszenie,
bo na budowie miał
możliwość zdobycia
jakiegoś jedzenia.
Gdy wracał do obozu to dzielił żywność między swoich kolegów − wspomina pani Agnieszka.
Pani Tomanek pamięta też inną
historię.
− Mój ojciec był bardzo przystojny i inteligentny. Przychodził do
niego do obozu oficer, żeby mu buty
czyścił. I pewnego razu do tego buta
wsadził mu kiełbasę. Mój ojciec jej
nie wziął, oczyścił buty i poszedł. I
dopiero za drugim razem Niemiec
mu powiedział: „Ale ta kiełbasa jest
dla ciebie”.
Z obozu pomógł mu się wydostać niemiecki nauczyciel, uczący
w Gierałtowicach. Nie znał słowa
po polsku.
Niemcy podzielili ludność na
cztery kategorie. Rodzina pani Agnieszki należała do 3, to oznaczało,

mii Andersa. Walczył m.in. pod Bolonią. Wrócił dopiero w 1947 roku, bo
tak jak wszyscy obawiał się NKWD.
Koniec wojny był spodziewany.
− Nie mieliśmy wątpliwości, że
Niemcy przegrają.
Po wyzwoleniu w Gierałtowicach pojawili się Rosjanie. Zajmowali się głównie dostarczaniem
jedzenia na front. Z resztek korzystali mieszkańcy. Gdy została
świńska krew mogli robić krupnioki, smakować świńskie uszy.
Pani Agnieszka bardzo dobrze
wspomina sąsiadów za Wschodu,
szczególnie jednego.
− Bardzo chciał mieć taki zegarek
na rękę. W zamian dał mi duży. Był
tak zadowolony z tej zamiany, że z
nowym zegarkiem zrobił sobie zdjęcie i wysłał je do domu − mówi pani

Foto: Justyna Bajko

Świat pani Agnieszki żyje w jej
opowieściach, snutych mimochodem, opowiadanych jakby trochę
niechcący, nie do druku. Pani
Agnieszka nie lubi być bohaterką
historii, woli schować się za swoimi obrazy. Za pejzażami, kwiatami, morskimi falami targanymi
wiatrem. Choć ma już prawie 99
lat, ciągle tworzy, nieprzerwanie
od kilkudziesięciu lat. Już nie liczy
ile obrazów namalowała, jest ich
zbyt dużo. Rzadko wychodzi na
zewnątrz, tylko po farby jeździ
samochodem. Niepotrzebny jej
plener, wszystko co niezbędne jej
do tworzenia dostarcza bogata
wyobraźnia i doświadczenie życia
burzliwego, bo nieodłącznie związanego z historią. Miejsca, widoki
są w niej. Jakby na przekór, tworzy
obrazy tchnące spokojem, zaczarowujące bolesną rzeczywistość.
Nie wzoruje się na nikim.
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− Aby obraz był dobry trzeba zacząć od nieba − zaznacza,
wywodząca się z Gierałtowic, pani Agnieszka Tomanek,
z domu Operskalska − Dopiero potem maluje się resztę, tło,
drzewa, jezioro, jakąś ławkę, ale niebo jest najważniejsze

że mąż został siłą wcielony do niemieckiej armii. Jego pojedynczy los
jest odzwierciedleniem losów tysięcy
Ślązaków. Trafił na najtrudniejszy
wschodni front, miał dość wojny,
dostał się do niewoli. Wypuszczony
przez Rosjan z powrotem znalazł
się Wehrmachcie. Niemcy przez 2
tygodnie przesłuchiwali go w Odessie
nie mogąc uwierzyć, że tak po prostu
go uwolniono. Potem męża pani Agnieszki przerzucono na front włoski,
gdzie udało mu się przedostać do ar-

nów, rozmów. Potrafi godzinami
szukać odpowiednich kolorów, bo
− jak sama mówi − maluje dopóty,
dopóki będzie zadowolona.
Nazywają ją panią od kwiatów.
Jej bzy wręcz wychodzą z wazonów.
− Z kwiatami jest dużo więcej
roboty, bo mają dużo szczegółów
− zaznacza.
− Zresztą nie tylko z nimi. Co
ja się ostatnio namęczyłam z wazonem, to jest chyba już czwarty. Był
brązowy, był popielaty, aż w końcu
szklany. I on dopiero pasuje.
Agnieszka Tomanek nie zbiera
swoich obrazów, lubi się z nimi
dzielić.
− Niech idą w świat, niech się
ludzie cieszą − podkreśla.
Justyna Bajko
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