Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem
pijanych rowerzystów. Policjanci zatrzymali
osiem osób w Gierałtowicach, Knurowie,
Paniówkach i Przyszowicach

PRZYSZOWICE
nIE REAGUJESZ - AKCEPTUJESZ

PIJAni cykliści

Gdyby nie
natychmiastowa
i zdecydowana
reakcja mieszkańca
Przyszowic,
22-letni wandal,
który zdewastował
mercedesa,
pozostałby bezkarny

twardziel...

tour de alcohol
W ubiegły czwartek w Paniówkach
ok. godz. 20 na ul. Zwycięstwa policja
zatrzymała 40-letniego mężczyznę,
który jechał rowerem pod wpływem
alkoholu. Miał prawie 3 promile w
wydychanym powietrzu.
Nazajutrz pecha miała czwórka
mężczyzn jeżdżących „na podwójnym
gazie”. Pierwszego, 43-latka, zatrzymała Służba Ochrony Kolei na ul.
Zwycięstwa w Knurowie (3 promile).
Dwóch wpadło w ręce policji w Gierałtowicach: 59-latek na ul. Korfantego
(1,8 promila), natomiast 47-latek na
informacja

ul. Ligonia (również 1,8 promila).
Z kolei w Przyszowicach na ul. Gierałtowickiej uwagę funkcjonariuszy
przykuł następny pijany rowerzysta.
46-latek miał 1 promil w organizmie.
Lekkomyślni rowerzyści wpadli też
w poniedziałek. Wszyscy w Gierałtowicach na ul. Sobieskiego. Zatrzymani
mieli odpowiednio 1,55 (61-latek),
2,05 (56-latek) i 0,9 (62-latek) promila
w wydychanym powietrzu.
Nie dość, że stracili prawa jazdy, to
grozi im odsiadka – do roku pozbawienia wolności.
DC

W niedzielę, tuż po godz. 1.00,
22-latek wyładował złość na zaparkowanym mercedesie. Butelką wybił
szybę i wgniótł drzwi. Hałas obudził
czujność współwłaściciela samochodu, który ujął wandala i powiadomił
o zdarzeniu Policję.
Zatrzymany przez knurowskich
stróżów prawa mężczyzna był nietrzeźwy. To jednak w niczym go nie usprawiedliwia. Poniesie zasłużoną karę.
Policja pochwala zachowanie
mieszkańca Przyszowic, który zareagował na działania wandala.
- Dodam, że jeśli w czasie interwencji na rzecz ładu i porządku obywatel dozna uszczerbku, to sprawca
będzie ścigany z oskarżenia publicznego - mówi komendant Komisariatu
Policji w Knurowie, podinspektor
Maciej Kawa.
Zwraca też uwagę na to, że policja
gwarantuje anonimowość swoim
informatorom.
Kampania „Nie reagujesz - akceptujesz” ma na celu ograniczenie liczby
przestępstw pospolitych, między
innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie
reakcji mieszkańców na naruszenia
prawa szczególnie dla nich uciążliwe.
Chodzi głównie o takie przestępstwa,
jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, rozboje.
/g/

Gliwice. sobota dla
Podatników

skarbówka
otwiera drzwi
reklama

16 marca
(sobota) urzędy
skarbowe w całym
województwie
otworzą drzwi przed
podatnikami. Udział
w akcji weźmie
udział także
II Urząd Skarbowy
w Gliwicach

Foto: Dawid Ciepliński
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10-letni fiat doblo wkrótce
zakończy służbę w straży

KnURÓW

cztery kółka dla straży
Lada tydzień knurowska
Straż Miejska wyposaży się
nowy radiowóz, który zastąpi
wysłużonego fiata doblo
Trwa procedura przetargowa,
która ma wyłonić dostawcę pojazdu. Radiowóz powinien ważyć nie
więcej niż 3,5 tony, posiadać silnik
wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności co najmniej
1550 cm 3 i minimalnej mocy 65
KM. Ma być wyposażony w poduszki powietrzne (przynajmniej
jedną, dla kierowcy), manualną
klimatyzację i system ABS.

Samochód powinien być odpowiednio wyposażony, przystosowany do przewozu sześciu funkcjonariuszy, z dodatkowym przedziałem
dla dwóch osób zatrzymanych.
Miasto zastrzegło, że serwis
gwarancyjny samochodu nie może
znajdować się dalej niż 50 km od siedziby zamawiającego. Ponadto dostawca zobowiąże się w rozliczeniu
odebrać stary, 10-letni radiowóz.
DC

KnURÓW

w poniedziałek odwiedź
gimnazjalną „dwójkę”
18 marca będzie można zwiedzić
Miejskie Gimnazjum nr 2 i zasięgnąć
informacji na temat bogatej oferty
szkoły. – Dzień otwarty organizujemy zgodnie z naszą wieloletnią
tradycją i jest on adresowany do
tegorocznych absolwentów szkół
podstawowych – informuje Violetta
Mucha, dyrektor MG-2 im. Mikołaja

Reja z oddziałami integracyjnymi.
– Zapraszamy młodzież i rodziców. Będzie okazja, by porozmawiać
z gronem pedagogicznym, a także
wziąć udział w przygotowanych na tę
okazję niespodziankach.
Dzień otwarty rozpocznie się
o godzinie 17.00 i potrwa 90 minut.

PiSk

reklama

Urząd będzie czekał na podatników w godzinach od 9 do 13.
Będą mogli otrzymać informacje
jak prawidłowo wypełnić roczne
rozliczenie, a także poznać zasady
i sposób funkcjonowania urzędów
skarbowych.
− Tego dnia w wielu urzędach
skarbowych będą organizowane również interesujące szkolenia, m.in.
na temat rozliczeń przez internet −
informują organizatorzy.
2
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chcieli odciąć
palce... za dług

Foto: JRG Knurów

knurów. Policja ZatrZymała dwóch roZbojarZy

- To wierzchołek góry lodowej - tak o dwóch zatrzymanych
mówi komendant Komisariatu Policji w Knurowie,
podinspektor Maciej Kawa. Mimo młodego wieku, mężczyźni
stosowali metody, jakich nie powstydziłaby się żadna mafia
dał bandytom sprzęt grający ojca.
W ubiegły piątek wierzyciele
wpadli w ręce knurowskiej Policji.
Udowodniono im dwa rozboje, wymuszenie rozbójnicze, pobicie oraz
pozbawienie człowieka wolności.
Sąd, po zapoznaniu się z dowodami,
zastosował wobec zatrzymanych
tymczasowy areszt. Grozi im nawet
do 12 lat więzienia.
Policja nie chce mówić o szczegółach rzekomego długu, ponieważ
osadzenie dwóch knurowian w areszcie nie zamyka sprawy.

mokro, ślisko, niebeZPiecZnie...

- To wierzchołek góry lodowej. Nie
wykluczamy kolejnych zatrzymań dodaje komendant Maciej Kawa.

/g/

sZcZyGłowice. kierowca o włos od śmierci

Próbował się zabić
przez kobietę?

Tak twierdzą rodzice mężczyzny, który we wtorkowe
przedpołudnie wjechał samochodem w drzewo.
Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
przetransportował rannego do szpitala w Sosnowcu
Ratownicy udzielili
rannemu pierwszej
pomocy, chwilę
później trafił na pokład
śmigłowca

kierowcę z rozbitego samochodu
i zabezpieczyć teren lądowania
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic.
Ranny 30-latek został przet r a nspor towa ny do sz pit a la
w Sosnowcu. Rodzice mężczyzny, którzy przyjechali na miejsce wypadku, twierdzili, że to
była próba samobójcza. Szczygłow icza nin chcia ł się zabić
z powodu zawodu miłosnego.
Po szybkiej akcji ratunkowej
ruch na ul. Książenickiej wrócił
do normy.
/g/, foto: JRG Knurów

Do w ypadku doszło około
god z . 11.0 0 na u l. Ksią ż enick iej, tuż za ostatnimi zabudowaniami. Kierujący oplem
astrą mieszkaniec Szczygłowic
zjechał na pobocze i uderzył
w drzewo.
- Jechał bez zapiętych pasów
- relacjonuje dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, mł. bryg. Wojciech Gąsior.
- Poduszki powietrzne uratowały
mu życie. Doznał obrażeń głowy,
klatki piersiowej i brzucha.
Strażacy z JRG Knurów błyskawicznie pojawili się na miejscu wypadku, by wyswobodzić
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Przód samochodu
uległ całkowitemu
zniszczeniu

Zderzenie
na zakręcie

Śliska nawierzchnia i nieostrożność były
przyczyną kolizji dwóch samochodów
w pobliżu Mysiej Góry na drodze
krajowej nr 78. Kierujący jednym
z pojazdów został przewieziony
do szpitala
Do kolizji doszło w piątkowy
pora nek oko ło 10 0 met rów od
skrzyżowania ul. Szpitalnej z trasą
Gliwice - Rybnik. Chwilę po godz.
6 zderzyły się dwa pojazdy – osobowe daewoo i dostawczy opel.
Drugi z samochodów przewrócił
się na bok.
Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe. Prowadzący opla
knurowianin został przewieziony do

szpitala. Na szczęście jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca daewoo, raciborzanin, nie odniósł
obrażeń.
Utrudnienia na drodze trwały
ok. 1,5 godziny. Miejsce zdarzenia
zabezpieczali strażacy z JednostkiRatowniczo Gaśniczej w Knurowie.
Policja ukarała kierowcę opla
mandatem w wysokości 400 zł.
DC

Foto: JRG Knurów

Nastolatek z Knurowa przekonał
się ostatnio, do czego zdolni są wierzyciele, chcący za wszelką cenę odzyskać swoje pieniądze. Obciążony,
zdaniem policji, nieistniejącym długiem przeżył prawdziwy koszmar.
Kiedy nie chciał „oddać” 1000
zł, 19- i 20-latek wciągnęli go siłą do
samochodu i wywieźli na pole przy
ul. Jęczmiennej. Tam go pobili i zabrali
mu telefon komórkowy. Ponadto zagrozili dłużnikowi obcięciem palców, jeśli
nie zwróci wierzytelności. W ramach
rozliczenia zastraszony nastolatek wy-

Siła zderzenia była tak mocna, że niemal całkowicie zniszczyła
przód i bok daewoo; cud, że kierowca nie odniósł obrażeń...

Opel wywrócił się na bok, jego kierowca trafił do szpitala

KnURÓW

Palenie szkodzi...
...i kosztuje. Przekonali się o
tym panowie, którzy w ubiegły wtorek wieczorem palili papierosy na
przystanku autobusowym „Foch”.
To sprzeczne z prawem zachowanie
zauważył dyżurny Straży Miejskiej
obsługujący kamery monitoringu.
Wysłany na miejsce patrol ukarał
jedną z osób mandatem, wobec drugiej poprzestał na pouczeniu.
Do podobnego zdarzenia doszło
w piątkowy wieczór. I tym razem
mundurowi złapali (po uprzednim zauważeniu w kamerach) na

gorący m uczy nku osoby pa lące
papierosy i pijące piwo w poczekalni
przystanku „Foch”. Strażnicy uznali, że wystarczające będzie pouczenie
sprawców wykroczenia.
Tyle szczęścia nie miały natomiast trzy osoby pijące piwo na placu zabaw w rejonie Oczka Wodnego.
W sobotę po południu dostrzegł
je dyżurny Straży Miejskiej obsługujący monitoring. Skierowany na
miejsce patrol ukarał sprawców
mandatem.
/bw/
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ogłoszenia

ŚlADeM nASZYCH pUbliKACji

Śmieci po nowemu

inFORMACjA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 podano do publicznej wiadomości wykaz 2/GB/13 zabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 przewidzianej do przekazania
Powiatowi Gliwickiemu w użytkowanie, w drodze bezprzetargowej,
na okres 15 lat.

Czy miasto przeprowadzi zmasowaną akcję informacyjną, dlaczego
opłata wnoszona będzie kwartalnie, co grozi za spóźnienie się ze
złożeniem deklaracji co do ilości mieszkańców? – dociekają knurowianie.
System gospodarowania odpadami, który wejdzie w życie 1 lipca 2013
roku, budzi wiele pytań. Poniżej kolejna część odpowiedzi na zagadnienia
zgłaszane przez Czytelników Przeglądu Lokalnego

To jakieś
draństwo!

- Moja córka szuka pracy. Młoda,
wykształcona, ambitna, a mimo to
niemogąca znaleźć pr zyzwoitego
zajęcia. W jednej z gliwickich firm
już prawie się zatrudniła. Prawie,
gdyż nie podpisała umowy, ponieważ
niedoszły pracodawca podsunął jej
do podpisu... weksel in blanco. Takie
zabezpieczenie – jak tłumaczył - na
wypadek, gdyby coś przeskrobała
albo naraziła na straty firmę. Uważam, że to jakaś paranoja, wręcz
draństwo! Przecież może za miesiąc,
dwa wyrzucić nowo przyjętego pracownika na bruk i jeszcze zażądać jakiejś wydumanej zapłaty. A weksel to
jak wyrok, nic się nie da zrobić. Czyli
wyjdzie na to, że taki pracodawca to
jeszcze zarobi na swoim pracowniku.
Zapłaci mu najniższą krajową, a zażąda – i dostanie! – choćby pięć razy
więcej. To się nazywa łeb do interesów! Ja wam mówię, ten kraj zeżre
chciwość, korupcja i złodziejstwo
jego własnych obywateli...

Zbulwersowany

Palenie szkodzi,
głupota też...

- W niedzielę wybrałam się z prawnuc zką na spac e r. Na sk we r ze
przy ul. Dworcowej natknęłam się
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- Akcję informacyjną o systemie
go s p o d a ro wani a
odpadami obejmującą ulotkę oraz
dr uk dekl aracji ,
którą po wypełnieniu należy złożyć
w Urzędzie Miasta,
planujemy rozpocząć od 20 marca
W Polsce tylko niewielka część odpadów
2013 roku.
- Dek la racja jest odpowiednio segregowana i ponownie
wykorzystywana; jedna z nielicznych
zaw iera osiem
nowoczesnych sortowni znajduje się
stron. Moim zda- w Knurowie – to obiekt spółki Komart
niem to marnotrawstwo papieru. Czy nie można jej ze względu na koszty systemu poskrócić poprzez zrobienie osobnych boru opłat.
- Co się stanie, jeśli ktoś zapomni
formularzy dla nieruchomości zazłożyć deklarację w terminie? Mój
mieszkałych i niezamieszkałych?
- Rozdzielenie wzoru deklaracji na znajomy przebywa za granicą i wróci
poszczególne typy zabudowy nie ma dopiero w czerwcu, więc na pewno
wpływu na ilość jej stron. Właściciel nie zdąży. Grozi mu jakaś kara?
- Deklaracji nie trzeba składać
posesji w każdym przypadku składa
tylko jedną deklarację, pomimo że po- osobiście, można ją wysłać pocztą
siada nieruchomość zamieszkałą jak i lub złożyć przez pełnomocnika.
niezamieszkałą. Również w zabudowie Osoba, która nie dopełni obowiązwielorodzinnej będzie składana jedna ku, zostanie wezwana do jej złodeklaracja uwzględniająca takie nie- żenia. Jeżeli pomimo wezwania
nadal deklaracja nie zostanie złoruchomości.
- Na stronie www Urzędu Mia- żona, prezydent miasta w drodze
sta znalazłem informację, że opłaty decyzji określi wysokość opłaty za
będą pobierane kwartalnie. Dlacze- gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą obciąży właściciela
go nie co miesiąc?
- Taki system został przyjęty nieruchomości.
Uchwałą Rady Miasta, w sprawie
Not. bw
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie Za tydzień w Przeglądzie informacje
odpadami komunalnymi. Uznano, dotyczące ustawy śmieciowej ważne
że takie rozwiązanie jest optymalne dla mieszkańców gminy Gierałtowice.

na matkę pchającą dziecięcy wózek.
Paliła papierosa, a gdy przystanęła i
pochyliła się nad dzieckiem, wdmuchała mu dym w twarz. Nie wytrzymałam i grzecznie powiedziałam,
że palenie szkodzi jej i jej dziecku.
„Odp...l się ode mnie, głupia stara
krowo!” – usłyszałam. Stara to może
i jestem, ale aż tak głupia to chyba
nie (jestem emerytowaną nauczycielką), a już na pewno nie krowa.
Ale posłuchałam i poszłam obiecując
sobie solennie, że już drugi raz w podobnej sytuacji ust nie otworzę.

Trudno
zaparkować

- Przydałoby się więcej miejsc do
parkowania obok UM przy ul. Ogana.
Są chwile, kiedy samochody wręcz
„oblepiają” pobocze ul. Floriana i
teren między dawną pralnią i byłym
pogotowiem. Wiem, że zieleni w mieście nigdy za dużo, ale może dałoby
się przykroić trochę z trawnika wzdłuż
budynku pralni (od strony urzędu) i
przerobić to miejsce pod parking.

W.K.

J.

Żal dworca

- W Krywałdzie zburzyli już Kasyno,
wieżę ciśnień, ostatnio budynek dyrekcji, a w Knurowie klasztor. Teraz
czytam, że w Szczygłowicach mają
rozebrać dworzec. Co następne? Ratusz? Szpital?
W budynku dworca można by stwor z yć p o r z ą d n e m i e s z k a n i a, w ystarczy trochę chęci i pieniędzy.
Pamiętam, że na parterze były dwie
poczekalnie. Jedna większa, przy
kasie biletowej druga - mniejsza. Na
piętrze mieszkał zawiadowca.
Trzy lata jeździłem pociągiem do zawodówki. Bardzo dużo osób korzystało z połączenia z Rybnikiem. Szkoda
mi tego budynku i samej linii.

Czesław

Foto: Bogusław Wilk

Jeśli chcesz o coś dopytać –
dzwoń (32 332 63 76) lub pisz (redakcja@przegladlokalny.eu, ewentualnie listownie: ul. Niepodległości
5, 44-190 Knurów). Uzyskane w
urzędzie Miasta odpowiedzi opublikujemy w kolejnych wydaniach PL.
- * - Od dawna segreguję śmieci.
Niedawno kupiłem dwa kubły na
szkło i plastik w kolorze zielonym
i ż ół ty m . Cie k aw je ste m , czy
nadal mogę je wykorzystywać do
segregowania śmieci. To bardziej
się opłaca niż worki w różnych kolorach i będzie mi służyć na wiele
lat. Z drugiej strony zastanawia
mnie jednak odbiór posegregowanych w kubłach odpadów. Przecież
to się będzie mieszać i cała moja
praca pójdzie na marne...
- Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Knurów
dopuszcza stosowanie pojemników
oznaczonych odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego o
minimalnej pojemności 110 litrów.
Natomiast przedsiębiorca odbierający
odpady od właścicieli nieruchomości,
zobowiązany jest do odbioru zebranych selektywnie odpadów komunalnych w sposób gwarantujący ich
niezmieszanie.
- Jestem osobą starej daty,
nienawykłą do korzystania z komputerów i internetu. Czy miasto
przeprowadzi akcję informacyjną
tradycyjnymi metodami (ulotki,
plakaty itp.)? Jeśli tak, to kiedy?

inFORMACjA

Nie wycinajmy
drzew
- Przy ulicy Batorego rosły piękne
drzewa. Niestety, ostatnio poucinano
ich młode pędy, trochę dalej wycięto
topole. Drzewa dawały cień dzieciom
grającym na pobliskim boisku, owadom jedzenie, a nam – mieszkańcom
- tlen. Zostały same kikuty! Kto wydaje
na to zgodę? Protestujemy, ale nikt nie
reaguje. Nie mamy czym oddychać...
Jeśli będzie tak dalej, to nasze osiedle
stanie się betonową dżunglą. Nie możemy na to pozwolić! To nie jest tylko
moje zdanie, bo grono mieszkańców
przy Batorego myśli podobnie.

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 7.03.2013 r.
do 27.03.2013 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 - trzy części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

OgŁOSZenie
Gierałtowice, dnia 14.03.2013 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1
pkt. 2 art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227
z późn.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r. w
siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice (sala sesyjna), ul. Ks. Roboty
48, 44-186 Gierałtowice w następujący sposób:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 10.00 do 13.00
czwartek od 14.00 do 17.00 .
Przedmiotowy projekt studium zostanie również opublikowany
na stronie internetowej urzędu gminy www. gieraltowice.pl w dniach
od 25 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu
4 kwietnia 2013 r. o godz. 14.00 w stołówce Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Przyszowicach przy ul. K. Miarki 1. W tym dniu
wyłożenie do publicznego wglądu w godzinach od 1000 do 1300.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i ﬁzyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
maja 2013 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.
Zgodnie z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o
którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Gierałtowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17
maja 2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt
Gminy Gierałtowice a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez
Wójta Gminy dodatkowo Rada Gminy Gierałtowice.
Z upoważnienia Wójta
Janusz Korus – Zastępca Wójta

Mieszkanka
Not. pg, bw
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Szkoła życia

Pierwszą ciążę Anna z Żernicy straciła w drugim miesiącu.
- Czekam, bo jednak życie bez dziecka nie ma sensu
- przyznaje i chętnie angażuje się w kąpiel Jaśka, czyli lalki,
na której ciężarne uczą obchodzić się z noworodkiem

Pod okiem
instruktorki Anna
kąpie Jaśka. Za
niecałe 2 miesiące
będzie się cieszyć
pierwszą kąpielą
syna Emila
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tu i mówiła, że naprawdę warto.
Maria jest lokalną patriotką.
Wybrała Knurów, bo tu się urodziła.
Poza tym do szpitala ma zaledwie
1,5 km.
W trakcie zajęć instruktorka rozprawia się z kilkoma mitami: - Porody
rodzinne są u nas bezpłatne, nie kąpiemy dzieci w szpitalu, nie polecamy
podwójnego pieluchowania - wylicza.
- Powracamy do tego, co kiedyś było
normą, a o czym zapomniano, czyli
do porodów naturalnych w pozycjach
wertykalnych. W takich pozycjach
kobiety rodziły od zawsze. Łóżka
porodowe zapraszają do leżenia, a to
nie sprzyja porodowi, dziecku i komfortowi kobiety. Pozycja wertykalna
pozwala lepiej urodzić.
Dzień później ciężarne uczą się
oddychać. Fizjoterapeutka zauważa,
że ludzie płytko oddychają. Poród
wymaga głębokiego, długiego i spokojnego oddechu. To pozwala kobietom zrelaksować się w czasie przerwy
w skurczach.
Na razie każda z nich odlicza
dni do szczęśliwego rozwiązania.
Ich pociechy z pewnością pokażemy
w Przeglądowej rubryce „Witajcie
dzieciaki!”
Tekst i foto: Paweł Gradek

Pierwsza, jeszcze nieśmiała,
próba rozbierania Jaśka

Bożena Ratuszniak
podpowiada
przyszłym mamom
jak przekazywać
sobie dziecko,
by nie zrobić mu
krzywdy

Najtrudniejsza pierwsza
kąpiel...

Foto: Dawid Ciepliński

Anna jest jedną z kilkunastu
uczestniczek zajęć w przyszpitalnej
szkole rodzenia. Emil - jej syn zdaniem lekarzy przyjdzie na świat
13 maja. - Mam nadzieję, że poród
będzie trochę szybciej. Męczę się,
przez ciążę nie umiem jeść, schudłam
9 kilo, dlatego chciałabym, żeby było
już po wszystkim.
Maria z Knurowa zgłasza się do
przewinięcia lalki Zośki. Ostatni raz
ćwiczyła to 20 lat temu na młodszym
bracie. Jest w siódmym miesiącu
ciąży i czeka na córkę - Karolinkę.
Z wprawą zakłada lalce pieluchę,
koszulkę i śpiochy.
Chwilę wcześniej fizjoterapeutka Bożena Ratuszniak opowiedziała
o pielęgnacji dziecka i przygotowała
kąpiel dla Zośki.
- Zapraszam państwa do mnie.
Sprawdźcie temperaturę wody.
Ciężarne kobiety moczą nadgarstki. To samo robią towarzyszący
im mężowie.
- Chłodna - komentują.
- Idealna - fizjoterapeutka wskazuje na termometr, po czym myje lalkę. - Pamiętajcie państwo, najlepsza
do tego jest dłoń.
Przyszli rodzice przypatrują się
z uwagą.
- A jak już umyjecie, to trzeba
dokładnie osuszyć ciało dziecka.

z położną - podkreśla Bożena Ratuszniak.
Od wielu lat kobiety, które rodzą w Knurowie, mają możliwość
zwiedzenia porodówki i kontaktu z
personelem, z lekarzem. Wszystko po
to, by oswoić się z myślą o porodzie i
psychicznie do niego przygotować.
- Czasem muszą pozbyć się wyobrażeń, np. o własnej sali, jak to w serialu bywa - dodaje fizjoterapeutka.
Szkoła rodzenia jest dla kobiet w
ciąży grupą wsparcia. Tutaj nawiązują kontakt z osobami będącymi
w tym samym momencie życia, tu
rozwiewają swoje wątpliwości.
Bożena Ratuszniak mówi, że
dzisiejsze porody od tych sprzed
kilkudziesięciu lat odróżnia większy
strach u kobiet. - Często zaglądają
do książek medycznych, do internetu,
czytają o patologii ciąży. Owszem, to
jest ważne, ale niepotrzebne w stanie
naturalnego przeżywania ciąży i
przygotowania się do porodu. Niestety, emocje często biorą górę. Rodzice
przychodzą wystraszeni, chcą porodów w znieczuleniu albo fundują sobie cesarskie cięcia, by nie przeżywać
tego, o czym gdzieś tam usłyszeli.
Annie poród w knurowskim
szpitalu doradziła znajoma. - Rodziła

Stary, niszczejący mur jest wyburzany,
zastąpi go nowe ogrodzenie

KnURóW. SZpitAl ODnAWiA OgRODZenie
Możecie wykonać mu masaż - radzi.
- Pamiętajcie, że dzieci lubią rymowanki, dlatego fajnie, gdybyście do
niego mówili, a nawet śpiewali.
Annę zaskoczyła kąpiel Jaśka.
Niebawem w podobny sposób będzie
zajmować się Emilem. - Zobaczymy
jak to będzie. Tu miałam do czynienia z lalką, a jej ciężar był zbliżony
do noworodka.
Ciężarne przekazują sobie z rąk
do rąk wykąpane i ubrane lalki.
Fizjoterapeutka podpowiada im jak
robić to najlepiej.
- W czasie porodu priorytetem
jest samodyscyplina, słuchanie osób,
prowadzących poród i współpraca

Mur runie i powstanie
Od piątku trwa wyburzanie starego,
murowanego ogrodzenia wokół
knurowiego szpitala. Prace potrwają
do połowy czerwca
- Ogrodzenie czeka najpierw rozbiórka, a następnie odtworzenie – informuje Henryk Hibszer, zastępca
dyrektora ds. administracyjno-technicznych spółki Szpital w Knurowie.
– Stare było już bardzo zniszczone i
wymagało generalnego remontu.
Wymianie zostanie poddane
murowane ogrodzenie od strony

ulic Niepodległości i Ogana. Prace
potrwają około trzech miesięcy.
To nie jedyny remont w knurowsk im szpitalu. Trwają prace
renowacyjne w budynku byłej stacji
krwiodawstwa. W tym miejscu powstaną trzy gabinety lekarskie i jeden
zabiegowy.
DC
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Powiat. Trwa kwalifikacja wojskowa

Za mundurem
panowie sznurem

Do 8 kwietnia mieszkańcy powiatu
gliwickiego z rocznika 1994 mają
obowiązek stawić się na kwalifikacji
wojskowej
Kwalifikacja rozpoczęła się w
ubiegłym tygodniu. Na pierwszy
ogień poszli młodzi mężczyźni z Pyskowic. Teraz czynią to knurowianie,
a w kolejnych terminach wzywani
będą pozostali mieszkańcy gmin
powiatu gliwickiego. Jako ostatni
przystąpią starsze roczniki oraz kobiety. W sumie kwalifikacji podlegać
ma około 800 osób.
Kwalifikację przeprowadza powiatowa komisja lekarska. W jej
skład wchodzą: lek. med. Marian
Gabryś (przewodniczący), Zbigniew
Maćkowiak (sekretarz) i Teresa Smo-

lewska (pielęgniarka). Dodatkowo
obecni są także przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, reprezentanci samorządów
gmin powiatu gliwickiego.
Kwalifikacja dotyczy osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na
terenie powiatu gliwickiego. Odbywa
się w siedzibie Powiatowej Komisji

Dane dotyczące stopy bezrobocia są
alarmujące. Z każdym rokiem wzrasta liczba
bezrobotnych. Pogłębiający się kryzys
europejski i spowolnienie gospodarcze
znacząco wpływa także na mieszkańców
gmin graniczących z Knurowem

Gierałtowice, Pilchowice

Terminy
kwalifikacji

Pyskowice: 4-7 marca, Knurów:
8-19 marca, Rudziniec: 20-22 marca, Toszek: 22-26 marca, Pilchowice: 27-28 marca, Gierałtowice:
29 marca-2 kwietnia, Sośnicowice: 3-4 kwietnia, Wielowieś: 4-5
kwietnia, kobiety i roczniki starsze: 8 kwietnia.

Lekarskiej (PKL) dla Powiatu Gliwickiego. PKL mieści się ona w budynku Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Urządzeń Mechanicznych OBRUM
przy ul. Toszeckiej 102 w Gliwicach.

DC, sisp

Stawiennictwo obowiązkowe

Stawienie się przed komisją wojskową jest obowiązkowe. Kto nie może tego
uczynić w wyznaczonym dniu, musi zawczasu poinformować komisję, przedstawić potwierdzający to dokument i ustalić inny termin kwalifikacji.

Knurów. Rezerwacja ławek w kościele budzi emocje parafian

Dobry zwyczaj czy przeżytek
– Przepraszam, ale to miejsce jest
zarezerwowane – podobne zdanie
możemy usłyszeć na przykład w kinie bądź
restauracji. Także – co budzi mieszane
uczucia u części wiernych – w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
– To bardzo stary zwyczaj, stosowany
od niepamiętnych czasów – odpowiada
proboszcz Andrzej Wieczorek
W ubiegłym tygodniu do redakcji
zgłosił się pan Zdzisław, wieloletni
parafianin knurowskiego kościoła.
Nie podoba mu się, że część ławek
w świątyni jest wykupywana przez
innych parafian.
– Według mnie to dzieli kościół
na uprzywilejowanych, którzy mają

wykupione miejsca, i tych gorszych,
którzy ich nie „zaklepali”– nie krył
irytacji. – Kilka razy zostałem wyproszony z ławki przez osoby z wykupioną
rezerwacją. Moim znajomym też się to
przytrafiło.
Pan Zdzisław przekonuje, że
nigdzie indziej nie spotkał się z taką

Płatna rezerwacja miejsc – jedynie od parafian zależy, czy wieloletni obyczaj
będzie kontynuowany; połowa jest za jego utrzymaniem, druga przeciw...



sytuacją. – Sam mam endoprotezę i nie
jestem w stanie wystać całej mszy św.
– tłumaczy. – Poza tym kościół nie jest
prywatnym folwarkiem, żeby stosować
podobne praktyki.
Ksiądz Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii, tłumaczy praktykę
wieloletnią tradycją. – Wykupywanie
miejsc w ławkach jest zwyczajem,
stosowanym od niepamiętnych czasów
na Śląsku – mówi knurowski kapłan.
– Podobnie jest w Krywałdzie, Chudowie, a także w mojej rodzinnej parafii.
Słowa ks. Wieczorka potwierdza
pani Anna z Chudowa: – Tak, to
prawda. Dobrze, że o tym mówimy, bo
zapomniałabym, że trzeba odnowić
rezerwację.
Ksiądz proboszcz wie, że parafianie różnią się w ocenie tej tradycji.
– Rozmawialiśmy o tym z parafianami
na kolędzie i mniej więcej połowa wiernych jest za zachowaniem obecnego
stanu rzeczy, a druga chciałaby go
znieść – mówi.
Kapłan zwraca uwagę, że rezerwacja jest honorowana wyłącznie
podczas porannych nabożeństw, od
godz. 7 do 10.
Nie zauważył, by ktokolwiek podczas nabożeństwa został wyproszony
z ławki.
– Miejsc jest tyle, że powinno ich
starczyć dla wszystkich – mówi. Jest
za zdroworozsądkowym potraktowaniem sprawy. - Trzeba podejść do tej
sytuacji na spokojnie, bez emocji.
Ks. proboszcz dodaje, że sam nigdy nie przypomina o wykupywaniu
miejsc i nikogo do tego nie namawia.
– Ludzie przychodzą już tak z przyzwyczajenia – mówi. – Może z biegiem lat
ten zwyczaj umrze śmiercią naturalną,
ale na to potrzeba trochę czasu.
Ile kosztuje rezerwacja? W Chudowie to koszt 20 zł na rok, dokładnie tyle samo w parafii św. Cyryla
i Metodego.

Fachowiec pilnie
poszukiwany
Jasnym punktem na mapie bezrobocia powiatu gliwickiego są Gierałtowice. Co prawda ilość osób pozostających bez pracy nie zmniejszyła się,
ale nie zanotowano też znaczącego
wzrostu. Od dwóch lat utrzymuje się
na stałym poziomie − 233 bezrobotnych, w tym 148 kobiet. Najczęściej
bezrobocie dotyka osoby między 24 a
34 rokiem życia (68 zarejestrowanych)
z wykształceniem średnim (60 osób).
Z brakiem pracy zmagają się także
absolwenci szkół wyższych − 40 bezrobotnych w tym 34 kobiety.
W porównaniu z Gierałtowicami
gmina Pilchowice w ypada słabo.
W ciągu roku przybyło 53 bezrobotnych. W 2011 roku do Urzędu Pracy
zgłosiło się 258 osób, w 2012 − 311.
Dominują panie (181) i osoby po
szkole zawodowej (89 bezrobotnych),
a także bez wyuczonego zawodu (71
zarejestrowanych).
Prognozy na następne miesiące
nie są optymistyczne. Kryzys dosięgnie przede wszystkim budownictwo
i energetykę. Lepiej będzie w branży
transportowej i usługach.
− Najsilniejszego spowolnienia zatrudnienia należy oczekiwać
w budownictwie, które boryka się
z osłabieniem zamówień i produkcji
oraz wzrostem strat finansowych −
czytamy w raporcie Powiatowego
Urzędu Pracy. − Najgorsza zdaniem
ekspertów będzie pierwsze połowa

2013 r., w połowie roku możemy się
spodziewać sezonowej poprawy na
rynku pracy, ale jesienią znów stopa
bezrobocia wzrośnie.
W powiecie gliwickim pracodawcy szukają przede wszystkim
fachowców, mogących pochwalić
się odpowiednimi uprawnieniami,
certyfikatami, dodatkowymi szkoleniami. Mile widziani są też absolwenci szkół technicznych. Otwarcie
centrum handlowego Europa Centralna zwiększyło zapotrzebowanie
na handlowców.
− Największe problemy z uzyskaniem zatrudnienia mają osoby bez
kwalifikacji lub o niskich bądź nieaktualnych uprawnieniach zawodowych.
Także osoby długotrwale bezrobotne
i bezrobotni mający wykształcenie nieodpowiadające wymogom rynku pracy, np. magazynierzy bez uprawnień
na wózki widłowe, operatorzy maszyn
bez umiejętności komputerowej obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych
(np. tokarz, frezer, operator maszyn
CNC). Przeszkodą jest też np. brak
aktualnych uprawnień potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania prac związanych z elektryką
lub spawaniem (uprawnienia SEP,
spawalnicze) − podkreślają eksperci
z PUP w Gliwicach.
Poprawa na rynku pracy spodziewana jest dopiero w 2014 roku.
jb

Ważne dla osób niepełnosprawnych

Bezpłatne konsultacje podatkowe
We wtorek ruszyła czwarta edycja akcji
informacyjnej „Doradcy Podatkowi
Niepełnosprawnym”
Do 30 kwietnia we w tork i i
czwa r t k i w godzinach od 9-15
doradcy podatkowi ze Śląskiego
Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i
uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca podatkowy bę-

dzie oddzwaniał na własny koszt.
Akcja jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego i śląskiego
oddziału Samorządu Doradców Podatkowych.
sisp, bw

Doradcy będą dyżurować
pod telefonem komórkowym
513 152 218.

reklama

Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Z KARt HiStORii. KRYWAŁDZKA FAbRYKA pROCHU W lAtACH WOjnY i OKUpACji (1939-1945)

Wysadzili komin w powietrze,
by zmylić bombowce
Na terenie pogranicza Knurów – Krywałd - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice działania
prowokacyjne rozpoczęły się już
w sierpniu 1939 roku. Przybierały
formę ostrzeliwania terenów nadgranicznych.

Foto: Archiwum autorki

Kiedy lotnictwo alianckie zrzucało bomby na fabrykę w Kędzierzynie,
odgłos samolotów słyszalny był w Krywałdzie. Natychmiast wszczynano
alarm i robotnicy uciekali do schronów. Żeby zmylić brytyjskich
pilotów, Niemcy zdecydowali się wysadzić w powietrze jeden z trzech
fabrycznych kominów
Lata 40. Wyburzanie jednego
z fabrycznych kominów

1 WRZeŚniA 1939 ROKU

Dobrzyński, Dyka − kierownicy
zaopatrzenia materiałowego; Sekuła, Gansiniec − oddział ekspedycyjny; H. Orszulik − kierownik
I oddziału prochowni; H. Grzesiok
− pracownik umysłowy, Kochan −
brygadzista, W. Burzyk., K. Sekulla − pracownicy biurowi; Foitzik
(zniemczone nazwisko-Fojcik),
Wagner − pracownicy umysłowi
oddziału technicznego; F. Glania,
Schmidt − mistrzowie oddziału
elektrycznego; Kaschek - Bugiel
(zniemczone nazwisko Kaszek) −
kierownik drukarni; Ryba - mistrz
pakowni.
W Sprengstofferke Kriewald
znajdowały się trzy portiernie.
Portiernia II w czasie II wojny
była pod szczegól ną kont rolą .
To tu znajdowała się markownia
(Markenkontrolle) i obowiązywał
szczególny nadzór, gdyż w tej części budynków fabrycznych zlokalizowany był oddział napełniania
bomb lotniczych (Fülstelle II).
Nadzór w tym oddziale sprawowało wojsko.

Rakiety (oznaczone były nr. 16)
napełniano ręcznie

Przegląd Lokalny Nr 11 (1045) 14 marca 2013 roku

Foto: Archiwum autorki

około godziny 5 rano oddziały
Wehrmachtu przekroczyły granicę
i znalazły się w sąsiedztwie przedwojennej fabr yki „Lignoza”. W
pierwszych godzinach wojny na terenie zakładu zginęli jej pracownicy: Franciszek Bryłka, Henryk Roj,
Hubert Szymura i Stefan Winkler
oraz żołnierze broniący Krywałdu:
Jan Kadubiński, Ignacy Nisz, Jan
Kasperek, Feliks Czok.
Po zajęciu Ziemi Rybnickiej
hitlerowski okupant przystąpił do
pośpiesznego montowania aparatu
bezpieczeństwa, administracyjnego i państwowego. Już w listopadzie 1939 roku władze okupacyjne
przystąpiły do sporządzania „administracyjnego porządkowania
ludności” − wydawania dowodów
osobistych z odciskiem palca (tzw.
palcówki). Przy personaliach trzeba było podać narodowość.
Przedwojenna „Lignoza” Spółka Akcyjna przemianowana została na „Sprengstaffwerke Oberschlesien G.m.b.H − Sprengstaffwerke. Konto bankowe prochowni
figurowało w Deutsche Bank −
Kattowitz.
Dyrektorami fabryki prochu
w latach okupacji byli: dr Meyer
(1939-1940), dr Witte (1940-1940)
i dr Hütter (1940-1945).
W 1943 roku funkcje kierownicze przedstawiały się następująco:
dr Rumler − dyrektor laboratorium; inż. Scholinus − dyrektor
technikum; M. Rzepczyk − kierownik biur fabryki prochu, T. Schech
(zniemczone nazwisko T. Sczesia)
− kierownik oddziału amonu; von

W pr z eded n iu w y buchu I I
wojny w „Lignozie” zatrudnionych
było 869 osób (w 1937 roku − 558
osób), natomiast w „szczytowym”
okresie wojny fabryka zatrudniała
o prawie 300 robotników więcej
niż 1939 roku.
W celu zabezpieczenia produkcji w ruchu ciągłym na potrzeby
frontu, hitlerowcy utworzyli

pRZYMUSOWY ObóZ pRACY

Do obozu pracy w Krywałdzie
skierowani zostali radzieccy jeńcy
(kobiety i mężczyźni). Dla nich
zostały wybudowane drewniane
baraki (Barakenlager). Barakenfürerem był Liermann.
Fabryka Materiałów Wybuchowych w początkowym okresie wojny
koncentrowała się na produkcji górniczych materiałów amonowo-saletrzanych. W 1941 roku rozpoczęto
produkcję materiału wybuchowego
pod nazwą „donaryt”. To środek,
który przeznaczony był do celów
minerskich i granatów ręcznych
(zaczepnych i obronnych). Przez
pewien czas służył do produkcji
lotniczych bomb kruszących.
Od chwili napaści Niemiec na
Rosję (1941) wzrosło zapotrzebowanie hitlerowskiej machiny wojennej
na wszelkiego rodzaju materiały
wybuchowe. Odtąd fabryka w Krywałdzie stała się obiektem silnie
strzeżonym. Wyznaczony został
specjalny teren do prowadzenia
próbnych odstrzałów, na potrzeby
frontu (Versuchstrecke). Zakład
został ogrodzony podwójną siatką.
Był pod szczególnym nadzorem.
Powojenne „Kasyno” przemianowane zostało na „Werkskasino”.
Tu odbywały się w czasie wojny

ćwiczenia Hitlerjugend, zebrania
Niemieckiego Frontu Pracy (tzw.
DHF-u). Do DHF-u − niemieckich
związków zawodowych - przyjmowano tylko zdeklarowanych Niemców, natomiast składki związkowe
musieli płacić wszyscy pracownicy.
Werkskasinofürerem w czasie wojny był Hoppe, organizator tzw.
„kundgebungów” − wieców o charakterze prohitlerowskim.
W 1940 roku przeprowadzona została wer y f ikacja załogi i
osób na kierowniczych stanowiskach. Uczyniono ją w oparciu o
niemiecką listę narodowościową
(DVL). Tam, gdzie było to możl iwe, zniemczono na z w isk a (o
czym świadczą podane wcześniej
przykłady). Ważniejsze stanowiska
obsadzono Niemcami. Wszystkich
podejrzanych przesunięto do gorszych robót lub zwolniono. Byli i
tacy, którzy narażając się na szykany, zwalniali się sami.
Te wszystkie środki bezpieczeństwa

nie UCHROniŁY OKUpAntóW

od „awarii”, specjalnie sprowokowanych na najniższych stanowiskach pracy (szczególnie na
oddziale Fülstelle II) przez polskich robotników. Te zaburzenia w
funkcjonowaniu zakładu poważnie
zakłócały rytm pracy fabryki −
zakładu o charakterze na wskroś
paramilitarnym.
Przed II wojną światową Kędzierzyn (niemieckojęzyczny Kandrzin), Blachownia (Blechhammer)
należały do Niemiec. W czasie
wojny w Kędzierzynie Niemcy zlokalizowali ponad 40 obozów pracy
przymusowej i komand roboczych.
To właśnie Blechhammer i Kandrzin stały się celami zmasowanych nalotów alianckich. W czasie
nalotów w Krywałdzie słychać było
„dudnienie” nadlatujących eskadr
(podobno przed zrzuceniem bomb
niósł się ciężki odgłos, a po zrzuceniu – mniej słyszalny, lżejszy).
Wtedy w k r y wa łdzk iej fabr yce
prochu włączano alarm. Pracownicy obowiązkowo udawali się do
schronu (na lot y organizowane
były zawsze w samo południe).
Fabryka prochu w Krywałdzie
posiadała trzy kominy. Aby zdezorientować brytyjskie lotnictwo,
niemieckie władze zwierzchnie wydały nakaz wysadzenia w powietrze
jednego komina.
Długa jest lista osób, związa nych z k r y wa łd zk ą fabr yk ą,
którzy zginęli z ra k okupanta.
W pierwszych dniach wojny za-

Prosperity
na prochu

Historia krywałdzkiej „Lignozy”
rozpoczęła się w 1875 roku, kiedy
Reńsko-Westfalskie Zjednoczenie
Fabryk Prochu postawiło pierwsze
budynki i uruchomiło linię produkcyjną prochu.
W 1878 roku dobrze prosperujący
zakład kupiła Paulina Gűttler. Nowa
właścicielka znacznie rozszerzyła
działalność firmy. W 1896 roku
Gűttler odstąpiła ówczesną Pulver
Fabrik Kriewald firmie Oberschlesische Actiengesellschaft.
W 1909 roku f irma prochowni
Oberschlesische A.G. zmieniła się
w firmę Lignose A.G. z siedzibą
w Berlinie. Pod koniec 1921 roku
utworzyła się Ost Lignose, obejmująca prochownię na terenie,
któr y miał przypaść Polsce. W
1922 roku zmieniła się na Polską
Spółkę Akcyjną Lignoza z kapitałem niemieckim.
W 1923 roku prochownie w Krywałdzie, Bieruniu i Pniowcu wydzierżawiła nowo powstała Lignoza
Spółka Akcyjna. W 1924 roku firma
ta wykupiła prochownie na własność (kapitał wyłącznie polski).
Działalność firmy koncentrowała
się przede wszystkim na wytwarzaniu materiałów wybuchowych,
głównie na potrzeby górnictwa
(w czasie wojen na potrzeby militarne). W 1933 roku Dyrekcja
Generalna Lignozy zdecydowała o
stworzeniu wytwórni materiałów
plastycznych. Wyrób mieszanek
do prasowania (pod nazwą „Silesit” – służył do wytwarzania
sprzętu technicznego, elektrotechnicznego, przedmiotów użytku
codziennego i galanterii) okazał
się r ynkow ym hitem, r ugując
wyroby zagraniczne (ówczesne
„Bakelity”). W 1936 roku ruszyła
pr odukc ja ż y wic szlac hetnyc h
(„Silesitany”) i technicznych („Silesitole”) oraz wyrobów tekstylno-żywicznych („Silesiteksty”).
Po sześciu dekadach prosperity
na prochu firma rozszerzyła profil
działania o tworzywa sztuczne. I
to z tego rodzaju produkcji stała
się znana – później jako Zakład
Tworzyw Sztucznych Krywałd-Erg
- w kolejnych 60 latach.

strzelony został Feliks Michalski
− powstaniec śląski, dzierżawca
przedwojennego „Kasyna”. Jego
brat, Ryszard, został zamęczony w
nieborowickim obozie. W obozie
w Mauthausen zginął inż. Koryciński − zatrudniony w „Lignozie”
przed II wojną, w niewiadomych
okolicznościach zaginął inż. Judycki. Pod Warszawą w czasie wojny
zmarł inż. Stanisław Wierzbicki −
przedwojenny dyrektor krywałdzkiej „Lignozy”. Bernard Strzeja,
przedwojenny naczelnik gminy
Krywałd-Szczygłowice został zamordowa ny. Podobnie Teodor
Szydłowski, krywałdzki powstan iec ślą sk i. Sz yk a ny spot k a ł y
Hermana Grzesioka − powstańca
śląskiego, prezesa Związku Powstańców Śląskich w Krywałdzie
(zma rł w w y n i k u pobicia). W
Nieborowicach zginęli pracownicy
„Lignozy”: Józef Suszka, Antoni
Pietraszek, Fryderyk Glagla i jego
brat − Augustyn.
Przed 20 stycznia 1945 roku
dyrektor i niemieccy inżynierowie
opuścili Krywałd, udając się podstawionymi samochodami na Zachód.
26 stycznia 1945 roku Sprengstoffwenke Oberschlesien Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sprengstoffwerk Kriwald (Górnośląska Spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością. Fabryka Materiałów Wybuchowych w
Krywałdzie) została zdobyta przez
wojska sowieckie.
Maria Grzelewska
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sZcZyGłowice. emerycki dZieŃ kobiet

Panie na pierwszym planie

Gdyby przyroda budziła się do życia z taką energią, jaką wykazują się panie, mielibyśmy pełnię
wiosny. Świętującym Dzień Kobiet członkiniom szczygłowickiego Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 3 można pozazdrościć młodzieńczej werwy i zapału
Zabawa odbyła się w czwartek
w szczygłowickim Domu Kultury.
Zebrała kilkadziesiąt pań, zrzeszonych w związkowym Kole nr 3.
Przedstawicielki płci pięknej zjawiły
się, by spędzić popołudnie w miłej
atmosferze – przy kołoczu, kawie i
dobrej muzyce.
Wśród gości nie zabrakło panów.
Męską część miasta reprezentowali
prezydent Knurowa Adam Rams
i dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski. Oczywiście pospieszyli z
życzeniami.
– Obyście były panie uwielbiane
przez cały rok, a nie tylko 8 marca
– mówił prezydent Rams, przy okazji
gratulując członkiniom Koła aktywności społecznej - ciekawej, obfitującej w przedsięwzięcia. Kwiecisty
bukiet trafił w ręce przewodniczącej
Koła Lucyny Kobryń.
O artystyczną oprawę imprezy
zadbało najpierw Studio Piosenki i
Musicalu przy Centrum Kultury w
Knurowie pod kierownictwem Agnieszki Bielanik-Witomskiej, a następnie zespoły Bajery i Centrum.
Czas zebranym okraszały konkursy z nagrodami. Taneczny parkiet ani przez chwilę nie świecił
pustkami. Dobra zabawa trwała do
późnego wieczora.
Honory gospodarzy czynili organizatorzy – przewodnicząca Koła
Lucyna Kobryń i radny Eugeniusz
Tymoszek, sponsor imprezy.

W imieniu wszystkich kobiet życzenia
przyjęła przewodnicząca Lucyna Kobryń;
ciepłych słów nie szczędzili paniom
prezydent Adam Rams, dyrektor Jerzy
Kosowski i radny Eugeniusz Tymoszek

Kilkadziesiąt pań spędziło czwartkowy
wieczór w miłym nastroju - przy smacznym
kołoczu, kawie i dobrej muzyce

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

reklama

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
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krew cenniejsza od złota
KnURÓW

– Można powiedzieć, że zebraliśmy już cysternę krwi – mówi
Adam Pobłocki, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana w Knurowie. W piątek knurowscy krwiodawcy
osiągnęli pułap 10 tysięcy litrów życiodajnego płynu
Piątkowy poranek. W holu Unii
Brackiej przy ul. Dworcowej przed
punktem poboru krwi czeka kilkanaście osób. Większość oddaje krew
regularnie, część pojawiła się tu pierwszy raz.
Tuż po godzinie dziewiątej do
gabinetu wchodzi dwóch młodych
mężczyzn. Po krótkim badaniu lekarz
wydaje pozytywną opinię i panowie
przechodzą do pokoju obok. Siadają na
kozetkach. Pielęgniarki wkłuwają im
po igle w ramiona. Po chwili po 450 ml
życiodajnego płynu spływa do specjalnych woreczków.
Obydwaj panowie nie wiedzą jeszcze, że to właśnie oni zapiszą się złotymi
literami na kartach historii Klubu HDK
im. dra Floriana Ogana w Knurowie.
Jacek Slendak z Pabianic zakończył
zbieranie pierwszych 10 tys. litrów krwi,
z kolei Benjamin Kozak rozpoczął kolejny tysiąc.
– Krew oddaję regularnie co dwa
miesiące od 2008 roku – mówi pan
Jacek. To były prezes klubu HDK w
Centralnej Szkole Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie, od niedawna praktykant w knurowskiej Jednostce

Jacek Slendak i Benjamin
Kozak wpisali się na karty
historii klubu - pierwszy
zakończył zbieranie 10tysięcznego litra krwi, drugi
przekroczył tę granicę

potrzebować kiedyś krwi. Mogę to być
ja, może któreś z dwójki moich dzieci.
Wtedy może przyda mi się taka pomoc
od drugiego człowieka.
Obydwaj panowie otrzymali,
w ramach podziękowań, drobne upominki od knurowskiego magistratu. Specjalny list gratulacyjny
skierował do klubu
prezydent Knurowa.
W jego imieniu odczytał go Krzysztof Stryczek z Urzędu Miasta
- kierownik Biura ds.
- Pomaganie innym ludziom dosłownie
Funduszy Strukturalweszło nam w krew - zapewniają
nych, Współpracy z Zaknurowscy krwiodawcy
granicą i Informacji.
Ratowniczo-Gaśniczej. – Łącznie odda– 10 tys. litrów to bardzo dużo.
łem już 9 l tego płynu. Można powiedzieć, Sam mówię, że zebraliśmy już cysternę
że mam to we krwi – śmieje się.
krwi – mówi prezes Adam Pobłocki.
Pan Benjamin, podobnie jak jego – To sukces nie tylko klubu, ale przed
młodszy kolega, również z godną po- wszystkim knurowian i mieszkańców
dziwu systematycznością oddaje krew. okolicznych gmin, którzy przyjeżdżają
– Odkąd tylko skończyłem 18 lat – mówi. do nas regularnie oddawać krew.
– Dlaczego to robię? Bo chcę pomóc
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński
innym ludziom. Możliwe, że sam będę
reklama

Znaczące daty w historii Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dr. Floriana Ogana w Knurowie:
20.09.1990 r. – powstanie klubu
6.09.1998 r. – nadanie imienia
24.03.1998 r. – odznaka pamiątkowa
ZO HDK Katowice
23.03.2000 r. – zas łużony HDK
III stopnia
18.11.2000 r. – nadanie sztandaru
16.06.2002 r. – Laur Knurowa
18.02.2005 r. – zas łużony HDK

II stopnia
17.03.2005 r. – Odznaka Honorowa
PCK III stopnia
13.05.2005 r. – zebranie 5 t ys.
litrów krwi
8.02.2010 r. – zebranie 8 tys. litrów
krwi
8.03.2013 r. – zebranie 10 t ys.
litrów krwi

reklama
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ROZRYWKA nR 11/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wyGrania Podwójny bilet do kina

nikola marczak z knurowa

ur. 4.03.2013 r., 3050 g, 54 cm

amelia sadowy z Gliwic

ur. 6.03.2013 r., 2850 g, 54 cm

jakub blaut z książenic

ur. 7.03.2013 r., 3300 g, 53 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-

karol michałek z bełku

ur. 5.03.2013 r., 3300 g, 52 cm

olaf salwerowicz z Gliwic

ur. 6.03.2013 r., 4460 g, 58 cm

jakub hahn z knurowa

ur. 7.03.2013 r., 3740 g, 54 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 9/2013 brzmia ło: „Kapita na”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Grażyna Leonarczyk-Frąc. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

oliwia jędrzejczyk z knurowa

ur. 7.03.2013 r., 3040 g, 52 cm

szymon rydz z Gliwic

ur. 7.03.2013 r., 3500 g, 54 cm

18.03.2013 r.
PONIEDZIAŁEK
Jack Pogromca Olbrzymów
− godz.16.00 (3D), 18.15 (2D)
Syberiada
− godz. 20.30
14.03.2013 r.
CZWARTEK
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19.03.2013 r.
WTOREK
Kino Seniora
Syberiada
− godz. 12 − bilety 12 zł
Jack Pogromca Olbrzymów
− godz.16.00 (3D), 18.15 (2D)
Syberiada
− godz. 20.30

Dzień kobiet
− godz.16.00, 18.00
Być jak Kazimierz Deyna
− godz.20.00
15-17.03.2013 r.
PIĄTEK − NIEDZIELA
Jack Pogromca Olbrzymów 3D
− godz.16.00, 18.15
Dzień kobiet
− godz.20.30

jan dyrbuś z knurowa

ur. 9.03.2013 r., 2780 g, 52 cm

20.03. 2013 r.
ŚRODA
Jack Pogromca Olbrzymów
− godz.16.00 (3D), 18.15 (2D)

Syberiada
− godz. 20.30

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

0

kacper olech z knurowa

ur. 8.03.2013 r., 3340 g, 53 cm

julia muniak z knurowa

ur. 9.03.2013 r., 3420 g, 55 cm

miłosz Pająk z knurowa

ur. 10.03.2013 r., 2500 g, 49 cm
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najlepsze
„Moje nie moje”

Przed dwoma laty w konkursie zachwycały
m.in. kroszonki spod ręki Marii Dudek z Wilczy

Foto: Dawid Ciepliński

gMinA pilCHOWiCe. WielKAnOC tUŻ tUŻ...

Czas na kroszenie

w Knurowie, Gimnazjum ETE
im. A. Schweitzera w Gliwicach i Stowarzyszenie Nowe
Obszary Edukacji NOE.
DC

Więcej informacji o festiwalu znajdziesz na stronie
www.bezmaski.com.
Foto: Dawid Ciepliński

Impreza jest artystyczną
formą obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru (wypadnie 27 marca).
- To okazja dla młodych
artystów, by ukazać różnorodność sztuki teatralnej, a
także podzielić się z widzami
cząstką siebie – mówiły podczas niedzielnej gali organizatorki i pomysłodawczynie
festiwalu - Katarzyna Niewiadomska i Joanna ŚwięcikPatera.
W tym roku uczestnicy
Spotkań rywalizowali w sześciu kategoriach. Ich umiejętności oceniało jury: Jakub
Wolny, Artur Szczęsny, Maciej
Zygmunt i Aleksandra Żydek.
Festiwal został zorganizowany przez k nurowsk ie
Centrum Ku ltur y, Zespół
Szkół im. I. J. Paderewskiego

Foto: Bogusław Wilk

Spektakl „Moje nie moje” w wykonaniu Zespołu
Teatralnego AKUKU zdobył Grand Prix V Spotkań
Teatralnych „bez MASKI”. Festiwalowa gala odbyła
się w niedzielę w szczygłowickim Domu Kultury

Wyniki

Grand Prix: Zespół Teatralny „AKUKU” z POPP w
Świerklanach za spektakl
pt. „Moje nie moje”.
Wyróżnienia: Teatr Ruchu
„Kinesis” z Gimnazjum nr
23 w Katowicach za spektakl pt. „Drzwi”; WTZ Tęcza
za spektakl pt. „Alibaba”;
Zespół teatralny z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
nr 3 Gimnazjum nr 17 w
Gliwicach za spektakl pt.
„Baśń o stalowym jeżu”;
Zespół Teatralny z SP 18 w
Gliwicach za spektakl pt.
„Pali się”; Bogumiła Szmidt
- Kruk za przygotowanie
spektaklu „Moje nie moje”;
Małgorzata Wilczyńska z
teatru „Kinesis” za rolę w
spektaklu „Drzwi”.

Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach zaprasza
mieszkańców gminy – bez
względu na wiek – do udziału
w XIV Gminnym Konkursie
Twórczości Ludowej „Kroszonka
2013”
Organizatorzy liczą na
pisanki w ykonane technikami tradycyjnymi - rytowniczą (drapanie ostrym narzędziem), batikową (pisanie
woskiem), ale nie ograniczają
wyobraźni i pomysłowości

uczestników. Można tworzyć
kroszonki malując, wyklejając, filcując, a także łącząc
z innymi materiałami i elementami.
Uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy kro-

szonk i. Nie ma natomiast
ograniczeń w przypadku prac
zbiorowych.
Konkursowe prace należy
złożyć w budynku RSP w Pilchowicach w piątek, 22 marca,
w godzinach 10-12 i 13-17.
Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową (24.03) o godz.
15.30 podczas Jarmarku Wielkanocnego w budynku RSP w
Pilchowicach.
Dodatkowe informacje na
temat konkursu można uzyskać pod nr. tel. 32 235 62 86,
32 233 09 96.
/b/

informacja

Foto: Archiwum MG-3

W ubiegły piątek gimnazjalną „Trójkę” odwiedzili szóstoklasiści z Knurowa i
Bojkowa. Okazją był Dzień
Otwarty szkoły. Nastolatki
poznały atuty MG-3. Przedst aw i l i je dy rek tor K r y-

styna Dziedzic i wuefista
Krzysztof Snitko, a także
gimnazjaliści, prezentując
dowcipny film o szkole i jej
uczniach.
Sympatię gości budzili mieszk a ńc y szkol nego
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zoo, podobały się im multimedialne prezentacje, gry
językowe i... zagadki matematyczne. Na pożegnanie
każdy szóstoklasista otrzymał folder szkoły.
/b/
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ogłoszenia
Handel i Usługi

MOTORYZACJA

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

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

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

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

1/13-odw.

6-13/13

1/13-odw.

6-13/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

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

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

1/13-15/13

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

5-odw.

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

10-17/13

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

1/13-odw.

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

4-17/13

2/13-odw.

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

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

8-13/13

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

1/13-odw.

Do wynajmu mieszkanie. Tel. 501 008 959

11-12/13

10-odw.

Odstąpię lokal biurowy Merkury, ksero. Tel.
602 183 608

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

11/13

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po remoncie. Tel. 506 342 864

11/13

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

10-11/13

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

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

10-11/13

Sprzedam działkę budowlaną 648 m 2 +
droga, Knurów, ul. Niepodległości. Tel.
889 560 715

11/13

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

10-11/13

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, duży
balkon, ul. Krasickiego. Tel. 669 151 112

11-12/13

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

Sprzedam mieszkanie 57,3 m2 Knurów. Tel.
512 110 419

10-13/13

11-12/13

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

Sprzedam mieszkanie 60 m 2 , IV p., ul.
Kosmonautów. Tel. 509 372 391

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, pow.
47,83 m2. Tel. 533 009 935

1-17/13

5-17/13

11/13

11/13

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

10-11/13

Sprzedam mieszkanie! ul. Łokietka, II
piętro, winda, 3 pokoje, pow. 49,3 m2. Tel.
603 135 006
11-14/13

Tanio sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m. Tel. 512 292 478

11/13

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

10-11/13

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

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

7-odw.

M ł o da, s i lna o s o b a p o dejm 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.

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

dam PRACĘ
Producent stolarki aluminiowej Metall-Bau
Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni:
montażystów, kierownika/czkę w wieku
18- 40 lat. Wymagane dokumenty: CV,
kopie świadectw pracy. Tel. 32 235 69 28,
metall-bau.bujok@wp.pl

11/13

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

przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych
lokali użytkowych:
I) lokal użytkowy położony w Knurowie przy ul. Kapelanów
Wojskowych 2D usytuowany na I piętrze na działalność
handlowo-usługową o łącznej powierzchni użytkowej 283,93 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 21.03.2013 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6
w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 20.03.2013 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 10.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł netto, kwota
postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2
netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
18.03.2013 r. od godziny 13.00 do godziny 14.00.
Przekazanie lokalu może nastąpić z dniem 2.04.2013 r. po ustaniu
stosunku najmu z dotychczasowym najemcą.
II) lokal użytkowy położony w Knurowie przy ul. Witosa 4
usytuowany na parterze (obok sklepu „Biedronka”) na działalność
handlowo-usługowo-magazynową o łącznej powierzchni
użytkowej 90,72 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 21.03.2013 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6
w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 11.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 20.03.2013 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł netto, kwota
postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2
netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
18.03.2013 r. od godziny 15.00 do godziny 16.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

10-14/13

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

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, 1
piętro, Osiedle Tysiąclecia. 602 799 911
11-15/13

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
601 628 762

10-11/13
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Rozpoczęły majoretki,
zakończyła patrycja Śmieja

Mistrzowie Polski, Europy i świata. Rekordziści. Zwycięzcy przeglądów i festiwali. Innymi słowy, najlepsi z najlepszych
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz we współzawodnictwie sportowym. To dla nich zorganizowano kolejną galę, w czasie której prezydent Knurowa
wręczył nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w roku 2012.
Organizatorzy na „dzień dobry” zaprezentowali zebranym
w Kinie Scenie Kulturze prezentację multimedialną, ukazującą
bohaterów gali. Następnie na scenie wystąpiły knurowskie
majoretki, a po nich poznaliśmy zespoły, solistów, działaczy,
trenerów i sportowców. Łącznie przyznano w tym roku 79
nagród i wyróżnień prezydenta.
Swoimi występami galę uświetnili: Bartosz Głombica i Joanna Stasińska, Sylwia Lipka oraz Patrycja Śmieja.
PiSk
Foto: Justyna Bajko

Joanna Stasińska
i Bartosz Głombica

Prezydent
Adam Rams

Patrycja Śmieja

Sylwia Lipka

sport

Nagrodzeni
i wyróżnieni:

Majoretki Miasta Knurowa
Męski Zespół Wokalny
Calvi Cantores
Zespół Dziecięcy
Marzenie III
Orkiestra KWK Knurów
Aleksandra Bańbor
Bartosz Bieniek
Paulina Bieniek
Emilia Brachaczek
Piotr Chlubek
KS Concordia
Anna Cora
Krzysztof Cziura
Kamil Danowski
Agnieszka Dubiel
Damian Durkacz
Maja Dziublińska
Jakub Erfurt
Emilia Flis
Damian Godula
Michał Godula
Tomasz Gontarewicz
Szymon Grzybowski
Zbigniew Gulajski
Adrian Heintze
Krzysztof Hołysz
Alicja Idzikowska
Marlena Jaskuła
Maciej Jaśkiewicz
Krzysztof Juszczyński
Karolina Kaleta
Bartłomiej Kaszuba
Wojciech Kempa
Krzysztof Klimasara
Sara Kociołek
Dominik Korzeniowski
Daniel Lenich
Marcel Lenich
Marek Lewczuk
Sylwia Lipka
Patryk Ludwiczak
Krystian Majdziński
Martyna Malich
Patryk Malinowski
Patrycja Małkowska
Adrian Materna
Daniel Matras
Eugeniusz Mehlich
Jakub Michałów
Adam Miętus
Natalia Mikucka
Paulina Mularczyk
Maja Namysłowska
Martyna Nowak
Michał Piskula
Andrzej Płatek
Katarzyna Polak
Łukasz Przybył
Adam Przydatek
Klaudia Siedlik
Roman Skorupa
Grzegorz Sobierajski
Askaniusz Sobierajski
Tomasz Sosna
Karolina Szczot
Igor Szkodny
Karolina Szołtysek
Dominik Szymański
Remigiusz Szymik
Patrycja Śmieja
Julia Świstuń
Grzegorz Tokarz
Dorota Tomaszewska
Tomasz Tomaszewski
Małgorzata Turek
Magdalena Wolny
Łukasz Wolsztyński
Rafał Wolsztyński
Nikola Zaborowska
Karolina Zajonc
Nagrody i wyróżnienia wręc zali: Adam Rams (pr ez yd e n t K n u r o w a), P i o t r
Sur ówka (zastępc a pr ezydenta), Kr zysztof Stolar ek (dyr ek tor MOSiR),
Jerzy Kosowski (dyrektor
Centrum Kultury), Joachim
Machulik (przewodniczący
Komisji Sportu), Jerzy Pach
(przewodniczący Gminnej
Rady Sportu), Tomasz Rzepa (przewodniczący Komisji
Oświaty i Kultury).
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Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Piłkarze Concordii mają
za sobą kolejne dwie gry kontrolne. Najpierw przegrali z
Wilkami Wilcza 5:6, a następnie pokonali LKS Bełk 2:1. W
pierwszym meczu wszystkie
bramki dla Wilków strzelili
zawodnicy, którzy mają w
sw ym sportow ym CV w ystępy w Concordii – Łukasz
Szymura trafiał do siatki aż
cztery razy oraz Mateusz Skalik i Piotr Wysogląd. Gole dla
knurowian strzelili z kolei
Łukasz Żyrkowski – 2, Łukasz
Spórna, Paweł Mastyj i Damian Kozdroń.
W meczu z Bełkiem knurowianie musieli odrabiać straty
po golu Marcina Polaka (syn
Jacka byłego piłkarza Concordii, a obecnie trenera LKS-u).
Do remisu doprowadził Łukasz
Żyrkowski, a wygraną podopiecznym Wojciecha Kempy

PiSk

Dwa mecze - dwie bramki. Takim bilansem
może sie ostatnio pochwalić Paweł Mastyj

Miejska liga piłki
nożnej halowej
WYNIKI 33. KOLEJKI (6.03.2013):
Sanit – TKKF Apteka Św. Barbary 3:1 (2:1)
0:1 M. Duraj 1’, 1:1 T. Barwicki 10’, 2:1 P. Rolnik 15’, 3:1 K. Boroń 21’.
żółta kartka: M. Losza (TKKF Apteka Św. Barbary).
Black&Decker – TKKF Mistral Intermarché 6:7 (3:4)
0:1 M. Mularczyk 4’, 1:1 R. Szwed 7’, 1:2 M. Mularczyk 11’, 2:2 K. Nowak 14’, 3:2 S. Szlachta 17’,
3:3 D. Wieliczko 18’, 3:4 D. Wieliczko 19’, 4:4 M. Iwan 22’, 4:5 D. Wieliczko 23’k. 5:5 S. Szlachta
27’, 5:6 D. Wieliczko 33’, 6:6 T. Szczepaniak 34’, 6:7 D. Wieliczko 39’.
żółta kartka: M. Mularczyk (TKKF Mistral Intermarché).
Pamar – Team Stalmet 6:1 (1:1)
0:1 D. Kraska 17’, 1:1 Ł. Spórna 20’, 2:1 M. Rozumek 23’, 3:1 D. Tałajkowski 25’, 4:1 Ł. Spórna 33’,
5:1 D. Dybcio 38’, 6:1 M. Rozumek 39’.
żółte kartki: Ł. Spórna – dwie (Pamar), D. Flis – dwie, T. Młynek (Team Stalmet), czerwone kartki:
Ł. Spórna (Pamar), D. Flis (Team Stalmet).

płynęli po rekordy
i medale
Założyciele Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice mają
powody do radości, bowiem
niemal z każdym kolejnym startem młodzi knurowscy pływacy
potwierdzają sens istnienia
sekcji. A to, co zaprezentowali
w czasie minionego weekendu,
przerosło oczekiwania wielu
osób. Dlaczego? Ano dlatego,
że dziewczęta z knurowskiej
sekcji kilka razy stawały na
podium – uwaga – Mistrzostw
Polski. Te najbliższe odbyły się
w Gliwicach i zgromadziły na
start zawodniczki urodzone
w roku 1997. Brązowy medal
wywalczyła tam Aleksandra
Bańbor. Po upragniony krążek
płynęła na 50 metrów stylem
dowolnym, ale oprócz tego wystąpiła w jeszcze jednym finale
A i dwóch finałach B.
W Gliwicach z dobrej strony
pokazał się Michał Godula, który medalu nie wywalczył, jednak
zdobył cenne doświadczenie.
Bardzo dobre informacje
napłynęły do nas z Krakowa.
Tam o tytuły mistrzów Polski
rywalizowali pływacy z rocznika 1995 i 1996. No właśnie, gdyby nie udział w mistrzostwach
dwóch roczników, mistrzynią
Polski byłaby Martyna Nowak.
Nasza zawodniczka znakomicie
popłynęła m.in. na 50 metrów
stylem klasycznym i złoty krążek przegrała z rywalką o rok
starszą. Do Knurowa wróciła
zatem z tytułem wicemistrzyni
kraju. Dodać należy, że Martyna
dwukrotnie wystąpiła zarówno
w finale A, jak i finale B.
Pod Wawelem w ystąpił
również Jakub Michałów i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
23
23

61 144-70
58 172-55
57 149-49
44 121-93
41 114-87
41 98-66
35 122-112
26 98-126
20 53-100
18 76-129
16 64-133
9 63-140
8
61-158

20
19
18
14
13
12
11
8
5
5
4
3
2

1
1
3
2
2
5
2
2
5
3
4
0
2

2
3
2
7
8
6
10
13
13
15
16
20
19

PROGRAM OSTATNIEJ
KOLEJKI (18.03.2013,
PONIEDZIAŁEK):
Vibovit – PTK DB Schenker (18.00), Tritech – Sanit
(18.50), Concordia Oldboje
– Milenium (19.35), TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów (20.20), Black&Decker
– Team Stalmet (21.10), Pamar – Mati Vet FC (22.00).

podobnie, jak Michał Godula
w Gliwicach, medalu nie wywalczył, ale startem w stolicy
Małopolski zdobył kolejne
cenne doświadczenie.
Kolejnym miastem, gdzie
rywalizowali młodzi knurowscy
pływacy był Olsztyn. W roczniku 1999 Emilia Brachaczek w
pięciu startach pięć razy poprawiała rekord życiowy, co może
świadczyć o tym, że w kolejnym
czempionacie może popłynąć
po upragniony medal. Podobnie, jak Paulina Bieniek, która
wywalczyła miejsce pierwszej
rezerwowej w finale B.
Znakomicie rozwijają swój
pływacki talent również te zawodniczki, które są wychowankami knurowskiej sekcji,
a obecnie reprezentują Unię
Oświęcim. W krajowym czempionacie do lat 15, który odbył
się w Dębicy miejsca na „pudle”
wywalczyły Magdalena Wolny
i Wiktoria Musioł. Pierwsza z
nich zdobyła aż cztery medale.
Jeden – brązowy - w konkurencji indywidualnej na 50 metrów
stylem grzbietowym, a trzy

Magdalena Wolny

pozostałe w sztafecie: złoto na
dystansie 4x200 metrów stylem
dowolnym, srebro na 4x100 m
stylem zmiennym oraz brązowy
na 4x100 m stylem dowolnym.
Magdalena, podobnie jak jej
koleżanki z TKKF-u – kilkakrotnie poprawiła rekordy
życiowe.
Olbrzymi sukces w Dębica
wywalczyła też wspomniana
Wiktoria Musioł, która została
mistrzynią Polski na 200 metrów „motylkiem”.
Piotr Skorupa

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

WYNIKI 34. KOLEJKI (11.03.2013):
PTK DB Schenker – Concordia Oldboje 2:2 (1:1)
1:0 R. Nowosielski 14’, 1:1 K. Klottka 15’, 2:1 A. Fleszar 23’, 2:2 P. Wiszniowski 28’.
żółte kartki: M. Steiman, R. Nowosielski, J. Nowosielski - dwie, T. Nowosielski – dwie (PTK DB
Schenker), K. Klottka (Concordia Oldboje), czerwone kartki: J. Nowosielski, T. Nowosielski (PTK
DB Schenker).
Mati Vet FC – Tritech 8:5 (3:2)
1:0 G. Tomecki 10’, 2:0 M. Mazur 11’, 2:1 D. Jabłoński 14’, 3:1 J. Zdrzałek 19’, 3:2 M. Michniewski
20’, 4:2 M. Kląskała 23’, 4:3 D. Jabłoński 26’, 5:3 M. Mazur 29’, 5:4 M. Filip 30’, 6:4 J. Zdrzałek 35’,
7:4 J. Zdrzałek 37’, 7:5 M. Filip 38’, 8:5 G. Tomecki 39’.
żółte kartki: G. Tomecki (Mati Vet FC), D. Jabłoński (Tritech).
IPA Knurów – Black&Decker 8:4 (2:1)
1:0 J. Stępień 2’, 2:0 K. Kwietniewski 4’, 2:1 M. Iwan 18’, 2:2 S. Szlachta 21’, 3:2 J. Stępień 22’, 4:2
K. Kwietniewski 26’, 5:2 J. Stępień 29’, 5:3 R. Kalkowski 30’, 6:3 M. Klaczka 32’, 7:3 K. Kwietniewski
33’, 7:4 T. Szczepaniak 38’, 8:4 K. Kwietniewski 39’.
Vibovit Studio DENIM – Milenium 6:3 (3:2)
0:1 M. Gajda 3’, 1:1 T. Dura 4’, 2:1 T. Dura 11’, 3:1 G. Bęben 18’, 3:2 M. Gajda 20’, 3:3 W. Żur 23’,
4:3 A. Zabłocki 26’, 5:3 T. Dura 32’, 6:3 M. Bagiński 37’.
TKKF Mistral intermarché – TKKF Apteka Św. Barbary 21:0 (7:0)
1:0 D. Wieliczko 2’, 2:0 A. Niewiedział 7’, 3:0 D. Wieliczko 8’, 4:0 D. Wieliczko 11’, 5:0 D. Wieliczko
14’, 6:0 A. Niewiedział 15’, 7:0 A. Niewiedział 20’, 8:0 D. Wieliczko 21’, 9:0 D. Wieliczko 23’, 10:0 A.
Niewiedział 24’, 11:0 D. Wieliczko 25’, 12:0 D. Wieliczko 27’, 13:0 D. Wieliczko 29’, 14:0 D. Wieliczko
30’, 15:0 A. Niewiedział 31’, 16:0 D. Wieliczko 32’, 17:0 D. Wieliczko 33’, 18:0 P. Mastyj 34’, 19:0 D.
Wieliczko 35’, 20:0 P. Mastyj 36’, 21:0 D. Wieliczko 40’.

Od lewej: Michał Godula,
Jakub Michałów, Martyna
Nowak, Aleksandra
Bańbor, Emilia Brachaczek,
Paulina Bieniek

Foto: prywatne archiwum

W sobotę
ostatnia
próba

zapewnił Paweł Mastyj.
W sobotę knurowianie
rozegrają ostatni sparing z
Szombierka mi By tom, po
czym 23 marca zainaugurują
wiosenną rundę rozgrywek w
klasie okręgowej.

Foto: Piotr Michałów

sport

WYNIKI 13. KOLEJKI (9/10.03.2013):
Unia I Książenice – Unia II Książenice 7:0 (3:0)
1:0 K. Piekarski 1’, 2:0 P. Orzechowski 6’, 3:0 J. Mazur 10’, 4:0 K. Piekarski 16’, 5:0 J. Mazur 21’,
6:0 J. Mazur 26’, 7:0 P. Orzechowski 27’.
Przychodnia Prognostic – Unia II Książenice 20:0 (11:0)
1:0 M. Cybulski 1’, 2:0 R. Jachimowski 3’, 3:0 M. Cybulski 3’, 4:0 M. Cybulski 4’, 5:0 M. Cybulski
4’, 6:0 K. Przydatek 6’, 7:0 R. Jachimowski 7’, 8:0 M. Bociański 8’, 9:0 R. Jachimowski 9’ 10:0 D.
Bartoszewicz 10’, 11:0 D. Bartoszewicz 11’, 12:0 M. Cybulski 16’, 13:0 M. Cybulski 17’, 14:0 D. Bartoszewicz 20’, 15:0 M. Bociański 21’, 16:0 M. Cybulski 23’, 17:0 M. Cybulski 24’, 18:0 M. Cybulski
26’, 19:0 M. Bociański 29’, 20:0 M. Bociański 30’.
Concordia 97 – Tritech Junior 3:2 (1:2)
0:1 D. Adamczyk 7’, 0:2 J. Skowronek 8’, 1:2 B. Kruk 10’, 2:2 K. Idziaszek 26’, 3:2 B. Lewandowski 28’.
Unia I Książenice – LKS Gierałtowice 2:2 (2:1)
0:1 T. Amnicki 13’, 1:1 J. Mazur 19’, 2:1 J. Mazur 20’, 2:2 J. Bajer 28’.
Deker-Bud – LKS Gierałtowice 10:3 (4:2)
1:0 M. Nowakowski 3’, 2:0 M. Bogumiło 12’, 2:1 P. Palikowski 6’, 2:2 J. Bajer 8’, 3:2 P. Rostkowski
9’, 4:2 K. Lenart 12’, 5:2 M. Nowakowski 19’, 5:3 T. Amnicki 20’, 6:3 M. Nowosielski 22’, 7:3 M.
Bogumiło 25’, 8:3 K. Lenart 37’, 9:3 M. Nowosielski 28’, 10:3 M. Nowakowski 29’.
Tritech Junior – Jedność Przyszowice 3:2 (0:0)
0:1 G. Błaszczyk 19’, 0:2 Ł. Beker 20’, 1:2 W. Kołodziej 22’, 2:2 D. Adamczyk 29’, 3:2 P. Grzybek 30’.
żółta kartka: Ł. Beker (Jedność Przyszowice).
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

15
14
14
14
15
15
16
15
17
17

43 106-15 14
34 95-19 11
33 102-29 11
30 68-34 9
22 81-51 7
21 51-57 7
14 41-74
4
12 49-66 3
12 34-69 3
0 14-227 0

1 0
1 2
0 3
3 2
1 7
0 8
2 10
3 9
3 11
0 17

PROGRAM 14. KOLEJKI
(NIEDZIELA, 24 MARCA)
Conc ordia 97 – Jedność
Przyszowice (8.00), Tritech
Junior – Deker-Bud (8.35),
Przychodnia Prognostic –
Jedność Przyszowice (9.10),
Unia II Książenice – Tritech
Junior (9.45), Deker- Bud
– MG-1 (10.20).
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Foto: Jan Pluta

Jadwiga Stańczak

Concordia Knurów – Jadwiga
Stańczak. Obecnie zawodniczka ta reprezentuje barwy
gliwickiego Carbo.

PiSk

Foto: Garda

W zakończonych w miniony weekend bokserskich
Mistrzostwach Polski kobiet,
tytuł wicemistrzowski wywalczyła wychowanka BKS-u

trenowali
pod giewontem
Kolejne zgrupowanie zawodników Klubu Sportowego
Spartan Team Knurów - sekcja
MMA przeszło do historii.
Odbyło się ono w Zakopanem,
uczestniczyło w nim 15 podopiecznych Sławomira Pelca,
a bazą knurowian był Centralnym Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich.
- Zgrupowanie miało charakter przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami
sezonu sportowego. Głównym
jego celem była poprawa zdolności motorycznych i wytrzymałościowo-siłowych – relacjonują Spartanie. - Zawodnicy

Mariusz
Łada z córką
Magdaleną

poprawiali swoją wydolność
tlenową i mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą technik
używanych w MMA/Grappling, a także metody relaksacji
w sporcie, jak również techniki
masażu klasycznego i sportowego. W tym roku mieliśmy
przyjemność trenować pod
okiem medalistki olimpijskiej,
zapaśniczki Agnieszki Wieszczek-Kordus i jej trenera Piotra
Krajewskiego.
Uczestnicy obozu przyznają, że po treningach był
czas na relaks, a teraz czekają
na okres startowy.

Dwa zwycięstwa i remis
– to bilans pięściarzy Gardy
Gierałtowice, którzy uczestniczyli w Turnieju o Puchar
Dyrektora MOSiR Rybnik.

Knurów po raz kolejny
będzie w niedzielę gospodarzem Zimowych Mistrzostw
Śląska w ratownictwie wodnym.
Rywalizacja odbędzie się
na pływalni krytej w Szczygłowicach, oficjalne otwarcie
zaplanowano na godzinę
10.00, natomiast w progra-

mie mistrzostw znalazły się
następujące konkurencje: 50
metrów ratowanie manekina,
100 metrów ratowanie manekina w płetwach, 100 metrów
ratowanie kombinowane, 100
metrów ratownik, sztafeta
4x50 metrów z pasem ratowniczym „węgorz”.
PiSk

Foto: MOSiR Knurów

PiSk

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKACie SpORtOWYM

Oprac. PiSk

WYNIKI Z 5 MARCA:
1. Piotr Luberta
2. Edward Nowak
3. Zdzisław Mral
4. Zbigniew Ciszewski
5. Jerzy Pluta
6. Edward Klaczka
7. Jerzy Hadrawa
8. Antoni Malcherek
9. Jacek Zacher
10. Alojzy Kopiec

- 2.796 pkt
- 1.996 pkt
- 1.945 pkt
- 1.814 pkt
- 1.799 pkt
- 1.794 pkt
- 1.774 pkt
- 1.739 pkt
- 1.730 pkt
- 1.709 pkt

1. Stefan Dylus
- 9.683 pkt
2. Zdzisław Mral
- 8.861 pkt
3. Wojciech Napierała
- 8.138 pkt
4. Jerzy Pluta
- 8.111 pkt
5. Józef Antończyk
- 7.905 pkt
6. Czesław Antończyk
- 7.744 pkt
7. Michał Fojt
- 7.703 pkt
8. Kazimierz Fąfara
- 7.493 pkt
9. Jerzy Makselon
- 7.298 pkt
10. Alfred Wagner
- 7.287 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Uczniowie MSP-1 triumfowali
w kategorii chłopców…

PiSk

Ratownicy
na start

nich, Wyprawie Polarnej Zuchów na dystansie około kilometra, w kategorii uczniów klas
II-III moja córka zajęła wśród
dziewcząt czwarte miejsce. Ja
wystąpiłem w biegu na dystansie 26 km stylem klasycznym.
Na metę przybiegłem z czasem 2
godziny 10 minut i 49 sekund, co
dało mi 256. miejsce na ponad
1700 startujących.
Dodajmy, że Magdalena
jest na co dzień uczennicą
MSP-6, natomiast pan Mariusz reprezentuje barwy AKB
Knurów.

KLASYFIKACJA GENERALNA:

Foto: MOSiR Knurów

Między
linami
ringu

W Szk larsk iej Porębie
– Jakuszycach odbyła się 37.
edycja największej w tej części
Europy narciarskiej imprezy
biegowej dla amatorów – Bieg
Piastów. Na starcie, w międzynarodowej stawce, znaleźli
się też mieszkańcy Knurowa:
Mariusz Łada i jego córka
Magdalena.
- Oprócz czterech biegów
głównych, w których uczestniczyło ponad sześć tysięcy osób z
kilkudziesięciu krajów świata,
odbywały się również narciarskie biegi dzieci – relacjonuje
pan Mariusz. - I w jednym z

PiSk

podstawówki
grały w siatkówkę
Wspomniane zwycięstwa odnieśli: Łukasz Duda, który w
wadze do 69 kg jednogłośnie pokonał Bartosza Kulińskiego (Carbo Gliwice) oraz
Łukasz Hyła, który w wadze
60 kg w ygrał walkowerem
z Denisem Tabaką (Chemik
Kędzierzyn-Koźle).
Wyższość rywala musiał
uznać Szymon Stuchlik w
wadze do 56 kg, ulegając Dawidowi Siemieniakowi (UKS
Ruda Śląska).

bieg piastów

Foto: prywatne archiwum

Foto: Spartan

Wicemistrzyni

Uczestnicy zgrupowania w Zakopanem

Hala sportowa Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 była
areną dw udniow ych zmagań siatkarskich reprezentacji
knurowskich szkół podstawowych, których organizatorem
poza MSP-1 były MOSiR Knurów oraz TKKF Szczygłowice.

informacja

…i dziewcząt

Zarówno w turnieju chłopców,
jak i dziewcząt najlepsze okazały się drużyny z MSP-1. W
rywalizacji chłopców pozostałe miejsca na podium zajęły
MSP-6 i MSP-7, a wśród dziewcząt: MSP-2 i MSP-7.
WJ
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SZCZYgŁOWiCe. tRWA bUDOWA MOStU KOlejOWegO nAD bieRAWKĄ, A...

Złodzieje
przeszkadzają w pracy

Od poniedziałku, 18 marca, w Sztukaterii będzie można
oglądać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconą
dramatycznym ucieczkom Polaków z PRL. – Ekspozycja
prezentuje różne sposoby ucieczek, a zarazem ukazuje
metody stosowane przez władze w celu ich przeciwdziałania
- podkreślają organizatorzy

KnURóW

Uciekinierzy
w Sztukaterii
Wyst awę pr z ygotowa ł
katowicki oddział IPN. Ekspozycja prezentuje obie strony konfliktu: uciekinierów i
tych, którzy granicy strzegli
− Wojska Ochrony Pogranicza i Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Składa się na
nią wiele zdjęć i dokumentów

Od kilku miesięcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Banimex z Bytomia buduje most dla Bierawki
pod nasypem PKP linii 149 Zabrze Makoszowy
-Leszczyny z włączeniem go do istniejącego koryta.
Ostatnio miało chwilowy przestój, bo ktoś ukradł
elementy konstrukcji
Na tę inwestycję mieszkańcy pogranicza Knurowa i Leszczyn czekali od lat.
Wcześniej każdą zapowiedź
intensywnych opadów deszczu
przyjmowali z obawą, mając w
pamięci zalane posesje przy
ul. Zwycięstwa.
W listopadzie 2012 roku
Kompania Węglowa wyłoniła
w przetargu budowniczego
nowego mostu nad Bierawką Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex z Bytomia.
Inwestycję „pod klucz”
pod zielono na 5 et apów :
budowa mostu o długości
ponad 70 m nad Bierawką,
przebudowa sieci trakcyjnej
dwóch torów, w ykona n ie
nowego koryta rzeki w rejonie nasy pu kolejowego,
podwyższenie prawego wału

i likwidacja niesprawnego
przepustu.
Nowy most zlokalizowany
będzie po południowo-zachodniej stronie, w odległości
30 m od starego przepustu.
Odbudowane tory będą
przystosowane do prędkości
120 km/h dla pociągów osobowych i 80 km/h dla towarowych.
Od kilku miesięcy praca
na nasypie idzie pełną parą.
Robotnicy wycięli drzewa i
odsłonili skarpę z osiadającym
przepustem. Okazję zwietrzyli
już złodzieje. Pod koniec lutego wykorzystali nieuwagę
pracowników i w y wieźli z
placu budowy części mostu
warte 6800 zł.
Jeśli wsz yst ko pójdzie
zgodnie z planem, wysoki na

22 metry i szeroki na 8 metrów
most konstrukcji żelbetowej
będzie gotowy w najbliższych
miesiącach.
Kolejnymi elementami
przedsięwzięcia, zapewniającego ochronę przeciwpowodziową terenów w rejonie potoku Szczygłowickiego, będą:
przebudowa przepompowni
wraz z budową zbiornika retencyjnego na potoku oraz
nadbudowa ul. Zwycięstwa na
długości 400 metrów.
Cz esława Pok ład k a ,
mieszkańca ul. Zwycięstwa,
cieszą już pierwsze efekty:
- Jedna strona potoku jest już
wyregulowana. Woda już nie
stoi na polu, wszystko ładnie
schodzi.
/pg/, foto: arch.
Czesława Pokładka

ilustrujących głośne i nieco
mniej znane ucieczki.
− Autorzy przypominają
m.in. okoliczności ucieczki
Stanisława Mikołajczyka, Józefa Światły, braci Zielińskich.
Jednocześnie przedstawiają
wiele zapomnianych ucieczek,
jak np. historię załogi ORP

„Żuraw” − piszą organizatorzy
wystawy.
Ekspozycja przy pomina także o spektakularnych
ucieczkach Czesława Miłosza,
Leopolda Tyrmanda czy Władysława Kozakiewcza.
jb

gliWiCe. MAlARSKA WYStAWA pilCHOWiCZAninA

Akwarele w Wanilii
Wystawa „Mistrzowska
akwarela” Zbigniewa
Parzniewskiego już
od 20 marca w Galerii
z Pieprzem

Artysta wcześniej związany z Pyskowicami, teraz jest mieszkańcem
Pilchowic. Parzniewski, absolwent
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Za
zasługi otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury. Artysta specjalizuje się
w malarstwie, jego domeną są akwarele.
W 2012 roku otrzymał nagrodę prezesa
„Technoparku Gliwice” za cykl akwarel
o Gliwicach.
D z ie ł a Z big n ie w a Pa r z n ie wsk iego b ę d zie moż na pod ziw iać
w Galerii z Pieprzem, mieszczącej
się w Restauracji&Cafe Wanilia przy
al. Korfantego 36 w Gliwicach, do 31
maja 2013 roku.
jb

informacja

gieRAŁtOWiCe

W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Gierałtowicach do końca
kwietnia można oglądać wystawę
„Blechhammer North 1944”
Wystawa przypomina
historię obozu w Blachowni,
gdzie działały niemieckie zakłady rafineryjne. Przybliża
też dzieje amerykańskiej 15
Armii Powietrznej, pokazane
przez pryzmat życia Arthura
Lindella, jednego z pilotów.
Zg romad zono sporo
ciekaw ych ek sponatów:
chleb jadany przez więźniów, naczynia, których
uży wali, a nawet bomby
spadające na obóz. Rodzice
Arthura Lindela przekazali na wystawę oznaczenia
1

Foto: Justyna Bajko

Łączy nas historia
otrzymane przez pilota i jego
mundur.
W fascynującą podróż
po wojennych czasach zabiera zwiedzających Tadeusz
Purchawka, który niezwykle
obrazowo i z pasją opowiada
o obozie i amerykańskiej
armii.
Ekspozycję przygotowało
Stowarzyszenie Blechhammer, od lat badające historię
regionu. Można ją oglądać do
końca kwietnia.
Wstęp wolny.
Jb
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