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aktualności
Knurów

zaginiona
odnalazła się

10 dni stresu przeżyli opiekunowie pewnej 14-latki z Knurowa.
Dziewczyna zaginęła 10 marca.
Poszukiwaniem nastolatki zajęli się
knurowscy policjanci. Jak ustalili,
dziewczyna dobrowolnie opuściła miejsce zamieszkania. Została
odnaleziona u swojej rodziny w
Lublinie.

Sezon w sezon
knurowskie lodowisko
odwiedza około 10
tysięcy amatorów
ślizgawki

/bw/

knurów. lodowisko zakończyło udany sezon

PAnIówKI

Poślizgaliśmy się

gorzkie żale
pasyjne

Prawie 10 tys. osób odwiedziło tej zimy
knurowskie lodowisko. Atrakcji zarówno dla
młodszych, jak i starszych nie brakowało
Ślizgawka była czynna od 8 grudnia do końca lutego.
– W tym czasie obiekt odwiedziły 9893 osoby – informuje Marcin
Kasprzyk, kierownik obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– To więcej niż w ubiegłych latach.
Bardziej oblegane było w inauguracyjnym sezonie. Wówczas skorzystało
z niego ponad 11 tys. łyżwiarzy.
Tegoroczną nowością była możliwość wypożyczania kasków. – Zanotowaliśmy przeszło 120 wypożyczeń

– dodaje kierownik Kasprzyk.
Wzorem poprzednich lat pracownicy MOSiR-u starali się uatrakcyjnić
łyżwiarzom chwile spędzone na
lodzie. Dzieci szczególnie upodobały
sobie „Środy z lodowiskiem”. Wypełniały je ciekawe zajęcia z grami i
konkursami. Hitem okazał się Noworoczny Bal Przebierańców.
Kolejny sezon knurowskie lodowisko rozpocznie prawdopodobnie
na początku grudnia.
DC

Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach i Parafia
pod wezwaniem świętego
Urbana w Paniówkach
zapraszają na Gorzkie
Żale z Muzyką Pasyjną
Koncert odbędzie się w Niedzielę
Palmową (24 marca) w świątyni w
Paniówkach. Wystąpią połączone
chóry z gminy – chudowski „Bel
Canto”, „Skowronek” z Gierałtowic,
„Słowik” z Przyszowic i miejscowa
„Cecylia”. Zaśpiewają też soliści: Stefan Skrzypczyk, Aleksander Wilczek,
Szymon Musioł, Zygmunt Szołtysek,
Michał Paśdzior, Józef Długaj i Barbara Jałowiecka-Cempura.
W programie „Pasja” wg św.
Jana.
Koncert rozpocznie się o godz.
15.

gddkia kombinuje z elektronicznym Poborem oPłat

wszyscy
zapłacą e-myto
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wskazała odcinki autostrad A4 i A1, na których
zamierza wprowadzić elektroniczny pobór opłat
od aut osobowych – informuje Puls Biznesu
Na liście znalazły się drogi, z
których często korzystają okoliczni
kierowcy. Z pewnością zaliczają
się do nich: odcinek A4 pomiędzy
węzłami Kleszczów i Murckowska
oraz odcinek A1 pomiędzy węzłem
Maciejów i granicą z Czechami.
GDDK i A u zna ła, ż e w t ych
miejscach nie opłaca się budować

bramek (określanych jako „pobór
opłat w systemie manualnym”).
Dlatego chce wprowadzić e-myto
dla samochodów osobowych.
Póki co, nie jest znany termin
wdrożenia systemu i wprowadzenia
opłat.
/bw/

Knurów

więcej zabawy

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” powstaną w Knurowie
kolejne place zabaw. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało knurowskiej
oświacie środki na budowę kolorowych i dobrze wyposażonych miejsc do
zabawy. Dotacja wyniesie około 50 proc. kosztów inwestycji. Place powstaną
przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 i nr 6. Wkrótce zostanie rozpisany
przetarg i wyłoniony wykonawca.
jb

Foto: Dawid Ciepliński

Sznupek ma wielu przyjaciół, są wśród
nich Jerzy Dudek i Mariusz Czerkawski

Foto: slaska.policja.gov.pl

/bw/

chudów

Przyjaciel policjant

„Mój przyjaciel policjant” – taki tytuł nosi
wspólny projekt Gminy Gierałtowice
i Komisariatu Policji w Knurowie

Akcja ma charakter edukacyjny. Skierowana jest do dzieci. Ma przybliżyć najmłodszym mieszkańcom gminy bezpieczne sposoby zachowania
się na drodze. Rozpoczęła się 18 marca, potrwa do końca roku. W tym
czasie policjanci będą odwiedzać wybrane placówki i dawać prelekcje
przed dziecięcym audytorium.
We wtorek mundurowi odwiedzili Przyszowice. W piątek zjawią się
– w towarzystwie maskotki, Sznupka – w Chudowie.

/bw/

reklama

Knurów

dzień otwarty
w „jedynce”

Pierwszego dnia
wiosny,
w Miejskim Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła
II w Knurowie
zaplanowano dzień
otwarty

- To okazja do spotkania i rozmów z gronem pedagogicznym oraz
poznania oferty edukacyjnej, a także
warunków nauki w szkole – informuje Barbara Hankus, dyrektor MG-1.
– Serdecznie zapraszamy rodziców,
młodzież oraz wszystkich zainteresowanych.
Dzień otwarty rozpocznie się o
godz. 9 pokazem talentów i występów uczniów dla młodzieży z klas
szóstych szkół podstawowych.
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sProstowanie

W ubiegłotygodniowym artykule „Łączy nas historia” błędnie
pod a l i śmy na z w isko Tadeu sz a
Puchałki, przewodnika po wystawie „Blechhammer North 1944”,
cenionego gierałtowickiego pasjonata historii i strażnika pamięci.
Pana Tadeusza i Czytelników za
pomyłkę szczerze przepraszamy!
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Knurów

Piekło w London Pubie
Przed dwoma tygodniami ktoś usiłował podpalić
London Pub przy ul. Lotników. Knurowska Policja
zapewnia, że jest na tropie sprawców
Do zdarzenia doszło w nocy z
piątku na sobotę, dwadzieścia minut
po północy.
– Drzwi i okna pubu zostały
oblane substancją łatwopalną, prawdopodobnie benzyną, a następnie
podpalone – informuje mł. bryg.
Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.

Gdy na miejsce zdarzenia przybyli
strażacy, ogień trawił wycieraczkę pod
drzwiami, drzwi i okno plastikowe.
Na szczęście, dzięki ich szybkiej interwencji, udało się go opanować i obyło
się bez poważniejszych strat.
Nocną akcję zabezpieczał patrol
Straży Miejskiej. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą funk-

Gierałtowice, Knurów

Masz dobre serce – może cię to
drogo kosztować. Knurowska Policja
ostrzega przed grupą oszustów, którzy
z premedytacją wykorzystują ludzką
uczynność

DC

Nie pojedzie?

za kratki nawet na 10 lat.
Trzy dni później knurowscy policjanci zatrzymali na ul. Szpitalnej
33-letniego mężczyznę majacego
przy sobie jedną działkę amfetaminy.
Grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia
wolności.
DC

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z knurowskiego komisariatu Policji zatrzymali 19-latka na ul.
Lignozy, który kierował samochodem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Przez najbliższy
czas może nie usiąść ponownie za
kierownicą. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
DC

Gierałtowice, Knurów

Popili. Pojechali. Posiedzą?

samochód pomimo 0,7 promila w
wydychanym powietrzu.
Następnego dnia w ręce policjantów, tym razem w Gierałtowicach,
wpadł kolejny nietrzeźwy kierowca
– miał 0,7 promila w organizmie.
Obaj mężczyźni, oprócz tego, że
stracili prawa jazdy, czekają teraz na
sprawę sądową, a grozi im do 2 lat
pozbawienia wolności.

Knurów

Areszt domowy

W piątek, 15 marca, Prokuratura
Rejonowa w Gliwicach zastosowała
dozór policyjny wobec 32-letniego
mieszkańca Knurowa, podejrzanego
o znęcanie się nad rodziną. Mężczyzna ma zakaz opuszczania swojego
mieszkania.
DC

DC

Foto: archiwum prywatne

Pomimo licznych kampanii przestrzegających i informujących o
niebezpieczeństwie, jakim jest jazda
pod wpływem alkoholu, zdarzają się
kierowcy, którzy siadają za kierownicą na podwójnym gazie.
W poniedziałek, tuż przed godz.
7 rano, na ul. Zwycięstwa funkcjonariusze z gliwickiej drogówki
zatrzymali 62-latka, który prowadził

Chciała pomóc.
Straciła 10 tysięcy...

Knurów

Wpadli za narkotyki
W piątek, funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością
Narkotykową Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach zatrzymali w Gierałtowicach 30-latka, który posiadał w
mieszkaniu kilkadziesiąt działek amfetaminy i marihuany. Jeżeli zostanie
mu udowodniony handel, może trafić

cjonariusze z Komendy Policji w
Knurowie.
– W tej chwili przygotowujemy
się do zatrzymania sprawców zdarzenia, którzy zostali nagrani przez
znajdujące się w tamtym miejscu
kamery – mówi podins. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.

Policja ostrzega. Oszustwo na „operację kolegi”

- Nie bądźmy łatwowierni - apeluje
komendant Maciej Kawa

Oszuści doprowadzają ofiary
do – mówiąc językiem prawniczym
– niekorzystnego rozporządzania
własnym mieniem.
Jak? Oto historia z życia wzięta.
Przed idącą ulicą kobietą (jak
się później okazało, pokrzywdzoną)
zatrzymuje się samochód osobowy.
W środku są dwaj mężczyźni i młoda
kobieta. Przejezdni pytają o drogę
na pogotowie. Podczas rozmowy
kierowca proponuje zagadniętej pani,
by wsiadła do auta i poprowadziła ich
na pogotowie. Obiecuje, że potem
odwiozą ją do domu.
W czasie jazdy kierowca kilkakrotnie rozmawia przez telefon. Z
rozmowy można wywnioskować,
że kontaktuje się z lekarzem. Dialog
dotyczy bliskiej osoby, która stała się
ofiarą wypadku, przebywa w szpitalu
i będzie mieć operację.
Kierowca w yjaśnia kobiecieprzewodniczce, że są obywatelami
Węgier. Mówi, że jego kolega, kierowca tira, miał wypadek. Ponieważ nie
jest ubezpieczony, to muszą za jego
operację zapłacić.
„Węgrzy” wzbudzają zaufanie
późniejszej poszkodowanej. Gdy
kierowca prosi ją, by przechowała
coś w bezpiecznym miejscu, zgadza
się. Zaprasza nowo poznanych do
siebie. Do mieszkania udaje się wraz
z kierowcą i jego młodą towarzyszką.

Już na miejscu mężczyzna wkłada do
szarej torebki dokumenty i duży plik
pieniędzy. Młoda kobieta zamyka
torebkę małą kłódką. „Węgier” kilkakrotnie rozmawia przez telefon.
Można odnieść wrażenie, że uprasza
lekarza, by ratował życie koledze,
zapewniając przy tym, iż na pewno
przyjedzie i zapłaci za operację.
Młoda dziewczyna płacze. Sytuacja
jest tak sugestywna, że nastrój ten
udziela się gospodyni...
Po zakończeniu rozmowy kierowca informuje właścicielkę mieszkania, że przekazał jej dokumenty
firmy i pieniądze (15 tysięcy dolarów). Prosi, by pod zastaw tych
pieniędzy pożyczyła mu w gotówce
polską walutę, 10 tysięcy złotych.
Gospodyni zgadza się. „Węgrzy”
przed wyjściem dziękują za okazaną
pomoc. Obiecują, że za dwie godziny
oddadzą pieniądze z naddatkiem.
Proszą, by przez ten czas nikogo nie
informowała o zaistniałej sytuacji.
Godziny mijają, a „Węgrzy” się
nie odzywają. W końcu do gospodyni
dociera, że została oszukana.
- Kierowca liczy około 30 lat, ma
około 180 cm wzrostu. Z relacji poszkodowanej wynika, że jest szczupły,
przystojny, ma krótko obcięte, czarne
włosy, przylegające uszy, wąski nos,
jest gładko ogolony – podaje rysopis
oszusta podinspektor Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie. - Ubrany elegancko na
czarno, mówił z akcentem węgierskim lub cygańskim. Towarzysząca
mu kobieta ma 25-30 lat, jest osobą
szczupłą, także o ciemnej karnacji.
Była skromnie ubrana.
Komendant Kawa prosi, by w
podobnej sytuacji zachować daleko
idącą ostrożność. I apeluje: - W razie pojawienia się tych osób prosimy
o kontakt z najbliższą jednostką
Policji.
/bw/
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Knurów. Emeryci dyskutowali o oszustwach

Fałszywy wnuczek nie przejdzie
Ponad 30 członków Klubu Seniora przy LWSM dyskutowało
o bezpieczeństwie na drogach i oszustwach
Policyjne statystyki nie pozostawiają złudzeń: starsi piesi są często
ofiarami wypadków na drogach, a
wiekowi rowerzyści nieraz stwarzają niebezpieczne sytuacje w ruchu
drogowym.
Wiek ma swoje ograniczenia.
To, co niegdyś wydawało się łatwe,
z biegiem czasu zaczyna być problemem. Odnosi się to też do ruchu
na drogach, z roku na rok coraz
bardziej natężonego. Dodatkowym
utrudnieniem są często zmieniające

się przepisy.
Wagę problemu dostrzegł Klub
Seniora przy Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zorganizował pogadankę. W roli
prelegenta wystąpił mł. asp. Janusz
Szydło, miejski radny, zawodowo
policjant z gliwickiej drogówki.
Dyskusja odbyła się w Klubie
Lokatorek. Jej uczestnicy nie poprzestali na omówieniu bezpieczeństwa pieszych i bezpiecznej jazdy na
rowerze.
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- Podjąłem też temat oszustw
i przestępstw wyłudzeń pieniędzy,
między innymi popularną metodą
„na wnuczka” – mówi Janusz Szydło.
– O takich rzeczach należy rozmawiać, ponieważ oszuści są coraz
bardziej przebiegli.
Ponadto w ramach promocji
„Odblaskowi – widoczni na drodze”
zebrani otrzymali opaski odblaskowe. Fundatorem przydatnych gadżetów jest knurowski magistrat.
DC
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Ważne dla mieszkańców gminy Gierałtowice
WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU
GMINY GIERAŁTOWICE W 2013 r.

CHUDÓW

I. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013:
1. Ulice: Topolowa, Zabrska, Nowa, Osiedle, Górnicza, Dwór, Różana, Na
Kąty – 5.01. (sobota); 29.01.; 26.02.; 26.03.; 23.04.; 21.05.; 18.06.; 16.07.;
13.08.; 10.09.; 8.10.; 5.11.; 3.12.
2. Ulice: Wolności, Dworcowa, Szkolna, Jaśminowa, Kwiatowa – 2.01.;
30.01.; 27.02.; 27.03.; 24.04.; 22.05.; 19.06.; 17.07.; 14.08.; 11.09.; 9.10.;
6.11.; 4.12.
3. Ulice: Wodna, Leśna, Boczna, Ogrodowa, Jesionowa, Brzezina – 3.01.;
31.01.; 28.02.; 28.03.; 25.04.; 23.05.; 20.06.; 18.07.; 17.08. (sobota);
12.09.; 10.10.; 7.11.; 5.12.
II. Wywóz odpadów segregowanych – każdy drugi piątek miesiąca.

GIERAŁTOWICE:

Rewolucja
w śmieciach

Rewolucja w śmieciach rozpocznie się
1 lipca. Jednak wcześniej trzeba spełnić
pewne wymogi. Przeczytaj uważnie,
by nie dać się zaskoczyć...
Od 1 lipca 2013 roku zmienia się
system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gierałtowice.
Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę,
która z pobranych od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pokryje
koszty funkcjonowania całego systemu. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej
ma obowiązek złożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi należy wyliczyć, mnożąc
liczbę mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość przez stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
* * *
Miesięczna stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
• w przypadku wyboru metody selektywnej zbiórki odpadów
– 10 zł
• w przypadku wyboru metody
nieselektywnej zbiórki odpadów
– 19 zł

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Gierałtowice – Referat Ochrony Środowiska, ul. Ks.
Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
Termin składania pierwszej deklaracji: do 30 marca 2013 roku.
Do deklaracji należy dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne.
* * *
Zadek larowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wnoszona będzie na
konto gminy kwartalnie (z możliwością wpłaty miesięcznej). Termin
wniesienia pierwszej opłaty to 30
września 2013 roku.
Ponadto informujemy, że właściciel nieruchomości posiadający
aktualnie podpisaną umowę z firmą
w y wozową powinien pamiętać o
wypowiedzeniu tej umowy z dniem
30 czerwca 2013 roku.
Więcej informacji
na stronie
internetowej gminy
Gierałtowice:
www.gieraltowice.pl

I. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013:
1. Ulice: Korfantego, Gierałtowicka (od nr 16 do końca i od nr 39 do końca),
Ligonia, Stachury, Piontka, Jojki, Konopnickiej, Kol. Beksza, Południowa w
Przyszowicach (cała) – 17.01.; 14.02.; 14.03.; 11.04.; 9.05.; 6.06.; 4.07.;
1.08.; 29.08.; 26.09.; 24.10.; 21.11.; 19.12.
2. Ulice: Powstańców Śl., Sienkiewicza, Ogrodowa – 23.01.; 20.02.; 20.03.;
17.04.; 15.05.; 12.06.; 10.07.; 7.08.; 4.09.; 2.10.; 30.10.; 27.11.; 28.12.
(sobota)
3. Ulice: Ks. Roboty, Kolejowa, Leśna, Kaczmarskiego, Wodna – 24.01.;
21.02.; 21.03.; 18.04.; 16.05.; 13.06.; 11.07.; 8.08.; 5.09.; 3.10.; 31.10.;
28.11.; 28.12. (sobota)
4. Ulice: Paderewskiego, Targowa, Kopernika, Zgrzebnioka, Ofiar Obozów
Hitlerowskich, Obrońców Granicy, Polna, Topolowa, Mickiewicza, Chopina,
Sobieskiego, Graniczna – 2.01.; 30.01.; 27.02.; 27.03.; 24.04.; 22.05.;
19.06.; 17.07.; 14.08.; 11.09.; 9.10.; 6.11.; 04.12.
5. Ulice: K. Miarki, Prusa, Wyzwolenia, Chudowska – 3.01.; 31.01.; 28.02.;
28.03.; 25.04.; 23.05.; 20.06.; 18.07.; 17.08. (sobota); 12.09.; 10.10.;
7.11.; 5.12.
II. Harmonogram wywozu odpadów segregowanych:
1. Ulice: Chudowska, Gierałtowicka, Jojki, K. Miarki, Kol. Beksza, Kolejowa,
Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Obrońców Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Stachury, Topolowa, Wodna, Wyzwolenia – 18.01.; 15.02.;
15.03.; 19.04.; 17.05.; 21.06.; 19.07.; 16.08.; 20.09.; 18.10.; 15.11.; 20.12.
2. Ulice: Chopina, Graniczna, Kaczmarskiego, Kopernika, Ks. Roboty,
Mickiewicza. Ofiar Obozów Hitlerowskich, Ogrodowa, Paderewskiego,
Polna, Powstańców Śl., Sienkiewicza, Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka
– 21.01.; 18.02.; 18.03.; 22.04.; 20.05.; 24.06.; 22.07.; 19.08.; 23.09.;
21.10.; 18.11.; 23.12.

PANIÓWKI

I. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013:
1. Ulice: Borowa, Gliwicka, Piaskowa, Słoneczna, Zabrska od 28 do 42
– 8.01.; 05.02.; 5.03.; 2.04.; 30.04.; 28.05.; 25.06.; 23.07.; 20.08.; 17.09.;
15.10.; 12.11.; 10.12.
2. Ulice: Zwycięstwa, Swobody, Leśna, Łączna, Wolności, Wodna – 9.01.;
6.02.; 6.03.;
3.04.; 4.05. (sobota); 29.05.; 26.06.; 24.07.; 21.08.; 18.09.; 16.10.; 13.11.;
11.12.
3. Ulice: 27 Stycznia, Dębowa, Działkowa, Dworska – 15.01.; 12.02.; 12.03.;
9.04.; 7.05.; 4.06.; 2.07.; 30.07.; 27.08.; 24.09.; 22.10.; 19.11.; 17.12.
4. Ulice: Powstańców, Zabrska od 1 do 26, Wiśniowa, Zamkowa, Basztowa, Krótka, Kłodnicka, Ogrodowa, Osiedle Leśne – 16.01.; 13.02.; 13.03.;
10.04.; 8.05.; 5.06.; 3.07.; 31.07.; 28.08.; 25.09.; 23.10.; 20.11.; 18.12.
II. Wywóz odpadów segregowanych – każdy pierwszy piątek miesiąca. Wyjątek w maju – wywóz 4.05.2013 r. (sobota) oraz w listopadzie – wywóz 2.11.2013 r. (sobota).

PRZYSZOWICE

I. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013:
1. Ulice: Gliwicka, Morcinka, Brzozowa, Makoszowska, Brzeg, Polna, Leśna,
Kolejowa, Graniczna, Krótka, Fornalskiej, Ligonia, Floriana, Wieczorka,
Jasna – 9.01.; 6.02.; 6.03.; 3.04.; 4.05. (sobota); 29.05.; 26.06.; 24.07.;
21.08.; 18.09.; 16.10.; 13.11.; 11.12.
2. Ulice: Wodna, Gierałtowicka, (od nr 2 do 14 i od nr 1 do 37), Powstańców
Śl., Orzeszkowej, Ogrodowa, Parkowa, Tuwima – 10.01.; 7.02.; 7.03.; 4.04.;
2.05.; 1.06. (sobota); 27.06.; 25.07.; 22.08.; 19.09.; 17.10.; 14.11.; 12.12.
3. Ulice: Spółdzielcza, Pogrzeby, Stawowa, Staszica, Słoneczna, Wolności, K.
Miarki, Szkolna, Wilsona, Poloczka, Grobla – 16.01.; 13.02.; 13.03.; 10.04.;
8.05.; 05.06.; 3.07.; 31.07.; 28.08.; 25.09.; 23.10.; 20.11.; 18.12.
II. Harmonogram wywozu odpadów segregowanych:
1. Ulice: wszystkie ulice od ul. Granicznej do torów kolejowych + cała ul.
Polna i ul. Brzeg – 25.01.; 22.02.; 22.03.; 26.04.; 24.05.; 28.06.; 26.07.;
23.08.; 27.09.; 25.10.; 22.11.; 27.12.
2. Ulice: pozostała część sołectwa Przyszowice – 28.01.; 25.02.; 25.03.;
29.04.; 27.05.; 1.07.; 29.07.; 26.08.; 30.09.; 28.10.; 25.11.; 30.12.

Zbiórka
elektrośmieci

Mieszkasz w gminie
Gierałtowice – możesz
bezpłatnie pozbyć się
elektrośmieci
Niepotrzebne telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony,
elektronikę – pozbędziesz się gratis.
Mieszkańcy Gierałtowic i Chudowa
mogą to uczynić w czwartek, 4 kwietnia. Mieszkańcy Paniówek i Przyszowic – w piątek, 5 kwietnia.
Warto skorzystać z okazji. Tym
bardziej, że elektrośmieci są odpadami
niebezpiecznymi. Zawierają toksyczne
substancje. Wyrzucane do śmieci mogą
zatruwać środowisko naturalne.
/bw/
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aktualności
Mimo że budowa kanalizacji sanitarnej na działce
Joachima Kubickiego dobiegła końca, to efekt wcale
go nie zadowala. - Bajzel taki zostawili, a teraz tego
ani zaorać, ani zmieść - gierałtowiczanin załamuje
ręce. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
Antoni Majka, zapewnia, że do końca kwietnia
wszystkie szkody zostaną naprawione

KnURóW. KOlejnY ODCineK ODpOWieDZi
nA pYtAniA CZYtelniKóW

jak ujarzmić
odpady

Czy za śmieci będzie można zapłacić przez
internet, dlaczego deklaracji nie da się złożyć
drogą elektroniczną, jaki będzie koszt worków
– dopytują knurowianie. Poniżej kolejna porcja
odpowiedzi na zagadnienia zgłaszane przez
Czytelników Przeglądu Lokalnego

- Ta budowa kanalizacji to dla mnie wielkie
utrapienie - przekonuje Joachim Kubicki

Kanalizacja
pretensji
gieRAŁtOWiCe

Dziś posesja przy ul. Ks. Roboty
149 w Gierałtowicach w niczym nie
przypomina tej ze zdjęć w komputerze syna pana Joachima.
Na polu, gdzie jeszcze w ubiegłym
roku rosły truskawki, cebula i drzewka, jest ubita glina i 9 studzienek.
- Teraz kilka razy muszę to obsiać, żeby gleba była. A drzewa?
- zastanawia się Kubicki. - Chyba
wezmą gwoździe i gałęzie przybiją
do pnia.

SZKODY BEZ UGODY?

Syn pana Joachima zawsze bez
problemu parkował samochód na podwórku. Teraz koła grzęzną w błocie.
- A samochód przecież nie przybrał na wadze. Złomu nim nie wożę.
Nigdy się tu w błocie nie taplaliśmy
- zauważa.
Gierałtowiczanin twierdzi, że
umowa na budowę kanalizacji dotyczyła tylko wykonania tzw. kretem
jednego przekopu wzdłuż posesji.
Kiedy tylko ciężki sprzęt wjechał na
podwórko, Kubicki zaczął interweniować w Urzędzie Gminy.
Na listę szkód w pisał: k rzywe płoty i słupki, niedomykające
się bramy, obcięte i przesadzone
drzewa, ubitą i gliniastą ziemię,
nierówności w terenie i uszkodzony
drenaż.

- Zrujnowali mi działkę! Domagałem się, żeby studzienki wpuścili w
ziemię. Powiedzieli, że po odbiorze.
Prawda jest taka, że po odbiorze żaden tu palcem nie kiwnie - nie kryje
rozgoryczenia pan Joachim.
Działkę przy ul. Ks. Roboty ma
po matce. Nie wie, co by mu zrobiła,
gdyby widziała, że tak ją rozkopali.
W lut y m odbyła się w izja z
udziałem przedstawiciela w ykonawcy robót, inżyniera kontraktu,
inwestora ora z pa na Joachima.
Wykonawca zobowiązał się, że do
końca kwietnia wyrówna i nawiezie
ziemię na pole uprawne Kubickiego
oraz wypoziomuje płoty i bramy.
- Prowadzenie tych robót teraz,
kiedy ziemia jest jeszcze zamoknięta,
tylko pogorszyłoby sytuację - tłumaczy kierownik Jednostki Realizującej
Projekt, Antoni Majka.

ŻYCZeŃ CORAZ WiĘCej

Kubicki twierdzi, że wykonawca
robił wszystko, by umniejszyć szkody
na posesji. Wykopane drzewa kazał
wywieźć, na co pan Joachim nie
wyraził zgody. Nie wierzy, by dren
odprowadzający wodę z działki był
drożny, mimo że tak stwierdzono w
czasie wizji z jego udziałem.
Na wiosnę Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
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zaplanowało przegląd działki. W
przypadku wystąpienia kolejnych
szkód, wykonawca dokona poprawek. Ponadto inwestor planuje jeszcze jedną wizję w terenie.
Joachim Kubicki swoje wie i już
zapowiada, że pod odbiorem się nie
podpisze. - Skoro ja miałem tyle trudności z nimi, to niech teraz oni mają
ze mną.
A ntoni Majk a z apew nia, ż e
w ykonawca robót nie wzbrania
się przed naprawieniem szkód na
działce Kubickiego. Wizja w terenie
służyła temu, by spisać oczekiwania
gierałtowiczanina. Tych - jak twierdzi kierownik Majka - przybywa z
każdym dniem.
- Tym razem chodzi o truskawki, o których w czasie wizji nikt nie
wspominał. Wykonawca zobowiązał
się kupić i posadzić truskawki. Z
drzewkami czekamy do wiosny, żeby
sprawdzić czy się przyjęły.
Teoretycznie problemu nie ma
też z wpuszczeniem studzienek do
ziemi. W praktyce każda potrzeba
dostania się do ich środka oznaczać
będzie rozgrzebanie pola Joachima
Kubickiego.
Kierownik wspomina, że w czasie
wizji pan Joachim wziął na siebie
sprawdzenie drożności drenu. Poza
tym w czasie wizji nie stwierdzono
wody na polu.
- Z każdą kolejną wizytą czy
pismem pana Kubickiego zastanawiamy się, o co mu tak naprawdę
chodzi. Wzięliśmy pod uwagę jego
oczekiwania. Także zakup nowej
piaskownicy, którą robotnicy przez
przypadek uszkodzili - dodaje Antoni Majka.
Zapytany o podobne problemy z
innymi mieszkańcami gminy, odpowiada: - To jedyny taki przypadek.
Tekst i foto:
Paweł Gradek

- Czytam, że opłaty za śmieci
będą pobierane co kwartał. Czy
będzie można płacić przez internet?
Pytam, bo obawiam się kolejek w
kasie urzędu...
- Podobnie jak inne opłaty wnoszone na rachunek gminy, również
opłatę za śmieci będzie można wpłacać
przez internet.
- Opiekuję się grobem męża na
cmentarzu przy ul. 1 Maja. Czasem
trzeba uprzątnąć wypalone znicze,
stare stroiki do ustawionego tam kontenera. Czy też mam to segregować i
dodatkowo płacić za wywóz śmieci?
Jeśli tak to ile?
- Osoby sprawujące opiekę nad grobami nie będą ponosić żadnych dodatkowych opłat związanych z odpadami powstałymi na cmentarzu. Obowiązek ten
spoczywa na administratorze cmentarza.
Jednak i tu odpady należy segregować.
- Jestem właścicielką kamienicy,
wynajmuję mieszkania lokatorom.
Odpadów produkuje się więc sporo.
Wystawiłam duży kontener, gdzie
składowane były (niesegregowane)
śmieci. Co jakiś były wywożone. Jak
rozwiązać tę sytuację po 1 lipca, skoro
trzeba segregować śmieci? Pomijam to,
że w mieszkaniach nie będzie miejsca
na kilka rodzajów worków. Ale gdzie
mają być składowane przed wywozem? Na podwórku? I jak często będą
wywożone?
- Właściciel nieruchomości we własnym zakresie na jej terenie organizuje
miejsce do składowania odpadów i wyposaża je w odpowiednie pojemniki lub
worki. Każdy właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do selektywnej zbiórki
odpadów.
W zabudowie wielorodzinnej odpady odbierane będą: selektywnie zebrane raz na dwa tygodnie (pojemniki w
kolorze żółtym, niebieskim, zielonym),
biodegradowalne raz w tygodniu (pojemnik w kolorze brązowym), pozostałe
raz w tygodniu (pojemnik w kolorze
czarnym).
- Mam dużo worków w kolorze
zbliżonym do grafitu. Do czerni im
trochę brakuje (ale na pewno nie da
się ich pomylić z żółtymi, czy zielonymi). Czy będę mógł w nich składować

Wysadzili komin
w powietrze,
by zmylić
bombowce
- Bardzo mi się podoba artykuł red.
Marii Grzelewskiej o wojennej historii
prochowni. Jestem wdzięczny autorce
tym bardziej, że kilka wymienionych
w tekście osób znałem osobiście.

takie odpadki, jak w przypadku worka
czarnego?
- Tak, można w nich składować
odpady takie jak w przypadku worka
czarnego. Muszą jednak być one polietylenowe, odporne na rozerwanie, o
minimalnej pojemności 35 litrów.
- Zostało mi sporo (kilkanaście
worków) starej wełny mineralnej.
Chcę się jej pozbyć, ale już po 1 lipca.
Do jakiego rodzaju odpadów mam
ją zaliczyć?
- Odpad budowlany powstający w
wyniku prac budowlanych w oparciu o
zgłoszenie lub pozwolenie na budowę,
podlega odpłatnemu odbiorowi celem
unieszkodliwienia.
- Dlaczego deklaracji nie można
złożyć drogą elektroniczną?
- Uchwała nr XXV/383/12 Rady
Miasta Knurów z dnia 21 listopada
2012 r. dotycząca wzoru deklaracji
nie uwzględnia możliwości jej składania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w formie dokumentu
elektronicznego. Przepisy umożliwiające składanie deklaracji w formie
elektronicznej weszły w życie 6 marca
br. Gmina Knurów przewiduje zmianę
uchwały tak, aby umożliwić w przyszłości mieszkańcom składanie deklaracji w
tej formie. Uchwała ta określi warunki i
tryb jej składania, w związku z tym do
czasu wejścia w życie nowej uchwały
przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje nie będą
uwzględniane.
- Ile będą kosztowały worki o
pojemności 35 litrów na odpady
segregowane (np. plastik, szkło) dla
nieruchomości zamieszkałej i czy w
każdym sklepie będzie obowiązywała
taka sama cena worka?
- Każda placówka handlowa może
ustalić własną cenę za worki. Prawdopodobieństwo, że cena będzie identyczna
jest więc niewielkie. Już w tej chwili
oferta sklepów jest dość urozmaicona.
W jednym z pobliskich marketów przed
kilkoma dniami można było kupić worki
żółte (na plastik) i zielone (szkło), które
kosztowały 2.60 zł za 15 sztuk. W przeliczeniu na 1 worek koszt wynosił więc
nieco ponad 17 groszy.
Oprac. bw

Chciałbym przy okazji sprostować
kwestię zniemczenia polskojęzycznych nazwisk. W przypadku osób,
które znałem, sprawa wyglądała nieco
inaczej. Otóż urodzili się oni jeszcze
w okresie, kiedy tu były Prusy. Mieli
nazwiska niemieckie. W 1921 roku,
gdy Knurów znalazł się w obrębie
granic Polski, ich nazwiska zostały
spolszczone. Potem, już w czasie II
wojny światowej, wrócili do poprzedniego zapisu swoich nazwisk.

Knurowianin

5

rozmaitości
Knurów.

Książki z czasach popkultury

SONDA

Co lubimy czytać?

− Ludzie teraz rzadko czytają − mówi pan Tadeusz. − Czytanie wymaga
wysiłku, więc wolą włączyć sobie komputer albo telewizor i mieć
podane wszystko jak na tacy. Nie muszą się wysilać, nie muszą myśleć,
niepotrzebna im wyobraźnia...
- Gdzież jest miejsce dla ciebie w
tym wieku zamętu, książko mądra,
spokojna, stopie elementów pogodzonych na wieki spojrzeniem artysty?
− pytał Czesław Miłosz w wierszu
„O książce”. Już na początku XXI
wieku wieszczono śmierć książek.
W dobie rozwijającego się internetu
słowo coraz częściej jest wypierane
przez obraz, całość przez fragment,
głębia przez powierzchowność. Czy
to oznacza, że w epoce popkultury
nie ma miejsca na książki, że biblioteki przykryje gruba warstwa kurzu,
a księgarnie będą służyć za muzeum
pamiątek po czasach minionych?
Badania czytelnictwa przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową
nie napawają optymizmem. Ponad 60
proc. Polaków nie przeczytało w tym
roku żadnej książki. Wśród nieczytających przeważają mężczyźni, osoby
z wykształceniem zawodowym, między 40 a 59 rokiem życia, mieszkające
na wsi lub w małych miasteczkach.
W Knurowie nie zauważano wyraźnego spadku czytelnictwa.
− Zmienia się czytelnik. Na pewno
z biblioteki coraz rzadziej korzysta
młodzież gimnazjalna, która częściej
sięga do internetu i tam znajduje
potrzebne materiały. Młodzież w
tym wieku jest podatna na wpływy i
bardzo wygodna, najlepiej jak książka
sama im się czyta − podkreśla Brygida Dreślińska, kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej. − Zwiększyła
się natomiast liczba czytelników najmłodszych, studentów, dla których
wiedza czerpana z internetu jest niewystarczająca, oraz dorosłych.
W 2012 roku z knurowskiej biblioteki wypożyczono 74 tys. książek.
Zapisanych jest 6 382 czytelników.
Po jakie książki najchętniej sięgają
knurowianie?
− Kobiety szukają przede wszystkim literatury lekkiej, obyczajowej,
książek podróżniczych, kryminałów,
sensacji. Panowie czytają zdecydowanie mniej − zauważa Brygida
Dreślińska.

Kazimierz Betler z Knurowa:
− Prasę to przeglądam, ale książki
rzadziej. Oczy już nie te. Kiedy
byłem młodszy zaczytywałem się w
książkach przygodowych. Miałem
jedną ulubioną o Leonardo da Vinci pewnego niemieckiego autora.
Miała ponad 700 stron i tak mnie
wciągnęła, że nie potrafiłem się
oderwać.

Tadeusz Skubela z Knurowa:
− Bardzo lubię czytać, szczególnie
książki historyczne i science-fiction.
Ostatnio czytałem powieść o II wojnie światowej.

W księgarni „Merkury” na knurowian czeka mnóstwo ciekawych książek w dobrej cenie

Kierownik MBP jest spokojna
o przyszłość bibliotek. Internet nie
zastąpi szelestu kartek, pachnących
stron.
Niebezpieczeństwo, że książki
znikną z przestrzeni publicznej i staną
się domeną antykwariatów odsuwają
rzesze zagorzałych czytelników, którzy
nie tylko wypożyczają, ale też kupują.
Współwłaścicielka księgarni „Merkury”, Daria Szotowicz, zauważa, że
dla wielu knurowian książka to nadal
bardzo dobry pomysł na prezent.
− Ludzie lubią do nas przychodzić, mamy wielu stałych klientów
− mówi pani Daria. − Czytelniczego
bakcyla łapie się niezależnie od
wieku i sytuacji finansowej. Stale
trzeba go żywić i nie ma na niego
lekarstwa.

Dobry zwyczaj czy przeżytek
- Rezerwacja ławek w kościele? To
prasa nie ma się już czym zajmować?
Dajcie spokój, komu to przeszkadza.
Wykupuję od lat, robili to moi rodzice,
a pewnie i dziadkowie. Nie widzę w
tym nic zdrożnego. 20 zł za rok to symboliczna opłata. Nie ma o co kruszyć
kopii. Nie zdarzyło mi się ani nikomu
z mojej rodziny, by wypraszać kogokolwiek z „mojej” ławki. Nie róbmy
burzy w szklance wody!
H.

- Podoba mi się, że w końcu ktoś
poruszył temat płatnych miejsc w
kościele. Wiem, że proboszcz będzie
się bronił, ale chciałbym mu przypo

mnieć, że do kościoła przychodzimy
się modlić, a nie na jakiś spektakl.
Wykupywać miejsca to można w
teatrze, kinie lub na stadionie. Już
kiedyś poruszaliśmy ten temat. Też
były tłumaczenia, że to stary zwyczaj.
Najwyższy czas z tym skończyć.
Jak byłem młody, nie zwracałem
na to uwagi. Nawet przez myśl mi wtedy nie przeszło, żeby usiąść w ławce i
zajmować miejsce tym, którzy nie potrafią wystać całej mszy. Teraz widzę,
że całe rodziny wykupują miejsca.
Nie jestem stąd, wiele miejsc
odwiedziłem i poza Śląskiem nie spotkałem nigdzie takiego zaściankowego
zwyczaju. To dzielenie wiernych na

Aktualnie na liście bestsellerów
króluje trylogia o Greyu oraz książki o Śląsku. Niedawno wznowiona,
nakładem knurowskiego magistratu,
kronika ks. Koziełka rozeszła się bardzo szybko. Czytelnicy z niecierpliwością czekają na dodruk.
− Knurowianie lubią czytać o
swojej okolicy, historii regionu. Z
przyjemnością wracają do czasów
dzieciństwa, uczą się doceniać życie
na Śląsku − zaznacza właścicielka
księgarni „Merkury”.
Choć coraz popularniejsze są
zakupy przez internet, tylko w księgarni można książek dotknąć, przeczytać kilka zdań, zasięgnąć rady
księgarza.
− Książki, które goszczą na półkach naszej księgarni, wybieramy

bardzo starannie, wręcz z pieczołowitością − podkreśla Daria Szotowicz.
− Apeluję o większe zaufanie do
księgarza!
Py tani k nurowianie chętnie
opowiadali o swoich czytelniczych
fascynacjach. Ci, którzy książek nie
czytają, nie chcieli podawać swoich
danych, a tym bardziej zgodzić się
na zdjęcie.
− Wstydzę się − mówi knurowianka. − Syna gonię do książek, a
sama nie miałam od roku książki w
ręku. Tylko ulotki z Biedronki. Wracam z pracy i jestem tak zmęczona,
że mam siłę jedynie na relaks przy
serialu. Na książki przyjdzie czas na
emeryturze. Choć nie, bo wtedy będę
wnuki wychowywać.

lepszych i gorszych. Księdzu proboszczowi nie jest w tym przypadku
wszystko jedno, bo przecież bierze za
to pieniądze. Niech poszuka innego
sposobu.

najbardziej podoba mi się podejście
księdza proboszcza. Zachowuje zdrowy rozsądek i apeluje o taki do swoich
wiernych. Myślę, że warto czasem
posłuchać Pasterza...

- Mawia się, że jak Bóg chce
kogoś ukarać, to mu rozum odbiera.
I wydaje mi się, że całkiem spore
grono parafian podpadło Stwórcy.
Myślę o przeciwnikach rezerwacji
ławek. Przecież wystarczy odrobinę
pomyśleć, by zrozumieć, że to żaden
problem. Skoro idziemy do kościoła,
by się pomodlić i poczuć się wspólnotą,
to nie powinno być naszym zamiarem
czynienie komuś czegoś złego. Też
„wykupuję” ławkę, ale nie po to, by się
wywyższyć. To symboliczny datek na
potrzeby świątyni. Nie przeszkadza
mi, że ktoś siada na tej ławce. Niech
siedzi, na zdrowie. W tej całej sytuacji

- Fajny artykuł. Do kościoła
rzadko zaglądam, więc ta sprawa
mnie nie rusza, ale myślę, że to ciekawy pomysł. Wart wykorzystania.
Przecież w parkach są ławki, których
fundatorami są firmy bądź osoby
prywatne. Informują o tym małe
tabliczki. A korzystać mogą wszyscy.
Może i na knurowski grunt dałoby się
to przenieść. Kilka skwerów mamy,
może znalazłby się i fundator. Za
odrobinę połechtania własnej próżności skorzystaliby wszyscy...

Piotr

Sabina Sobota z Przyszowic:
− Kiedy wpadam w czytelniczy ciąg,
potrafię przeczytać kilka książek z
rzędu. Potem stop. Lubię dobre kryminały i powieści obyczajowe. Nie
mam swojej ulubionej książki, ale
kiedy byłam młodsza, zaczytywałam
się w „Panu Tadeuszu”.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Jadwiga Kijas z Knurowa:
− Czytam dużo książek. Kiedyś
przede wszystkim wypożyczałam,
teraz mam dużo swoich. Lubię takie
życiowe książki, lekkie romanse,
kryminały.

Parafianin

Tomek

Not. g, bw

Henryk Antończyk z Knurowa:
− Za młodu bardzo dużo czytałem,
teraz już mniej. Oczy nie pozwalają.
Głównie zgłębiam książki o tematyce technicznej i marynistycznej.
Not. jb
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– Podróże naprawdę kształcą – zapewniają uczestnicy Comeniusa; przez cztery dni gimnazjalna „Dwójka” była
znakomitym ambasadorem Polski, Śląska i Knurowa

Knurów. Podróże kształcą, Comenius daje wiarę w siebie

Nie mamy się czego wstydzić
granicznych partnerów. „Dwójka”
przystąpiła do programu przed
dwoma laty.
– To ciekawa forma otwarcia się
na Europę. Świetny sposób do poznania kultury europejskiej i systemu
szkolnictwa w poszczególnych krajach
– mówi Violetta Mucha, dyrektorka
gimnazjalnej „Dwójki”. – Wyjeżdżając za granicę, uczniowie i nauczyciele
poznają te różnice.

Knurowskie nastolatki w ciekawy sposób przybliżyły gościom
piękne śląskie tradycje
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Foto: Archiwum MG-2

Od niedzieli do środy w gimnazjalnej „Dwójce” w Knurowie gościli
uczniowie z Niemiec, Holandii, Szkocji, Węgier i Hiszpanii. Przyjechali
dzięki udziałowi placówki w programie Comenius.
Program Comenius – pod hasłem
„Uczenie się przez całe życie” - polega
na międzynarodowej współpracy
szkół z różnych zakątków Europy.
Uczniowie odwiedzają swoich za-

– Takie wizyty to też doskonała
okazja do przełamywania stereotypów i szlifowania języka angielskiego
– dodaje dyrektor Mucha.
Wcześniej knurowianie gościli
w czterech partnerskich krajach. W
ubiegłym tygodniu to oni pełnili
honory gospodarza.
Knurowianie postarali się, by
uczniowie i nauczyciele z zagranicy
nie zaznali nudy. Razem zwiedzili
Kraków, Wieliczkę, zabytkową kopalnię „Guido” w Zabrzu, byli na
wycieczce w chorzowskiej elektrowni. Oczywiście uczestniczyli we
wspólnych szkolnych zajęciach.
- Byli zachwyceni atmosferą, jaka
panuje u nas w szkole – mówi dyrektor Mucha. – Podobało im się, że cała
szkoła angażuje się w projekt.
Uroczyste podsumowanie wizyty
odbyło się w środę. Na wspólnym
spotkaniu uczestników projektu nie
zabrakło przedstawicieli samorządu i
oświaty. Udział wzięli m.in. zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
przewodniczący Komisji Oświaty i
Kultury Rady Miasta Tomasz Rzepa
oraz dyrektor Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych Wojciech

Foto: Archiwum MG-2

Spacerowali po królewskim Wawelu, oszołomiło ich piękno solnej Wieliczki, docenili
górniczy trud. Młodzi Holendrzy, Szkoci, Węgrzy, Niemcy i Hiszpanie wywieźli z Polski
piękne wspomnienia. Postarali się o to uczniowie i pedagodzy Miejskiego Gimnazjum nr 2

– Knurowska oświata trzyma wysoki poziom – nie mają wątpliwości
dyrektor MG-2 Violetta Mucha i wiceprezydent Knurowa Piotr
Surówka

Świerkosz. Obecni byli uczniowie,
nauczyciele i spore grono rodziców.
Zebrani zobaczyli ciekawą prezentację multimedialną poświęconą
alternatywnym źródłom energii.
Uczniowie przybliżyli poszczególne
kraje-uczestników projektu. Gromkie brawa zebrała solistka Joanna
Stasińska z Orkiestry Dętej KWK
Knurów.

- Ostatni „przystanek” w ramach
projektu to Szkocja – mówi dyrektor
gimnazjalnej „Dwójki”. – Już dzisiaj
wiemy, bo przekonaliśmy się naocznie, że nie mamy się czego wstydzić.
Nasze szkoły są bardzo fajne i nieźle
wyposażone. Taki projekt pozwala
uwierzyć, że naprawdę jesteśmy w
Europie.
DC
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Jak pomóc?

musi się udać, antosiu
Od celu, czyli pierwszej operacji,
Wieczorków dzieli już „zaledwie”
240 tys. zł. Dzięki pomocy wielu
ludzi, instytucji i firm na fundacyjne
konto Antosi wpłynęło przeszło 500
tys. zł. Co ciekawe, lwia część wszystkich pomysłów to często oddolne
inicjatywy. Tak było chociażby z
akcją internautów „Przybij piątkę dla
Antosi”. W ciągu kilku dni udało się
zebrać 66 tys. zł.
- Fajnie, że tylu ludzi zaangażowało się w zbiórkę – cieszy się Liliana
Wieczorek. – Nie spodziewałam się aż
takiego odzewu. To nas tylko dopinguje do dalszych działań.

… nie jesteŚ sam

Los rzucił młode małżeństwo na
głęboką wodę. W polskich realiach
rzadka wada oznaczałaby dla ich
córki amputację nóg i spędzenie
reszty życia na wózku inwalidzkim
lub w protezach. Oni podjęli wyzwanie. Peszą ich wywiady i publiczne
wystąpienia. Robią to tylko z myślą o
córce, a nie – jak twierdzą niektórzy
– dla sławy.
29 października odbędzie się
pierwsza operacja Antosi. Niespełna
miesiąc później kolejna.
- Boję się. Rodzice dzieci, które
są już po takich operacjach, mówią
nam, że najgorsze jeszcze przed nami

– Liliana nie kryje obaw. – Antosię
czeka ogromny ból, który przez pierwsze dni będą uśmierzać morfiną. W
nóżkach będzie mieć 24 druty, a rany
czyszczone będą do kości. Ciężko mi o
tym myśleć…
Operacja nie załatwia całej sprawy. Dziewczynkę czeka jeszcze długa
rehabilitacja. Jej rodzice chcieliby
mieć to już za sobą i zacząć pomagać
innym.
Na stronie internetowej Antosi
zamieścili fragment tekstu piosenki
Dżemu: „Żyj z całych sił i uśmiechaj
się do ludzi, bo nie jesteś sam”. Od
początku batalii o zdrowie Antosi
mieli wokół siebie dobrych ludzi, którzy pomogli im nabrać przekonania,
że cel jest coraz bliżej.

wyjątkowe urodziny

Kiedy zadzwonił telefon, Radek
wracał z pracy samochodem. – Zadzwonił pan, że poruszyła go nasza
historia i że właśnie zrobił przelew
na 100 tys. zł. Na chwilę odebrało mi
mowę. Podziękowałem mu, a on prosił
o anonimowość.
Nauczeni doświadczeniem podeszli z dystansem do tej historii.
Uwierzyli po 3 tygodniach, kiedy
pieniądze zostały zaksięgowane na
koncie fundacji „Zdążyć z pomocą”.
Telefon Radka dzwoni zresztą

Foto: Martyna Siwiec

21 marca Antosia skończyła rok. Nie wie, że każdy miesiąc przybliża ją
do celu, jakim jest operacja nóg. Temperament nie pozwala jej usiedzieć
w miejscu. Podryguje, kiedy usłyszy muzykę, próbuje wstawać, mimo że
to jeszcze niemożliwe…

Antosia skończyła roczek. – Marzy nam się, żeby była
szczęśliwa – zdradzają rodzice dziewczynki, Radek i Liliana
Wieczorkowie

bardzo często. Tylko w trakcie naszego spotkania co najmniej 3 razy.
Z czego jedna z propozycji dotyczyła
wielkiego koncertu charytatywnego.
Wokalny pojedynek Gasza z Sobierajskim, seria mikołajkowych kiermaszów, licytacja obrazów, czasem
po 4 wydarzenia w ciągu dnia – ktoś
powiedział, że tak bogatej oferty kulturalnej dawno w Knurowie nie było.
W pamięci małżeństwa nadal żywe
jest kolędowanie z Arką Noego.
Liliana śmieje się, że nigdy nie

widziała tylu ludzi w kościele.
W czwartek (21 marca), w dniu
pierwszych urodzin Antosi, uczniowie ZS im. I.J. Paderewskiego
zagrają w Szczygłowicach wyjątkowy
koncert. Na gości czeka urodzinowy
muffinkowy tort. Licealiści zapowiedzieli, że upieką pyszne ciasta [więcej
o koncercie na str. 11 – dop. red].

żeby była szczęŚliwa

Wieczorkowie złożyli już komplet dokumentów niezbędnych do

Można przekazać 1 proc. podatku dochodowego. Przy rozliczeniu należy wpisać dane:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”
KRS 0000037904
Cel szczegółowy : 18441 – Antonina Wieczorek

sfinansowania leczenia ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Konsultant wojewódzki wydał opinię, że wadę Antosi da się leczyć w
Polsce (leczenie polega na amputacji
podudzi).
- Czekamy jeszcze na opinię
krajowego konsultanta z dziedziny
ortopedii i na decyzję NFZ. Z tego
co wiemy, do tej pory nikomu z taką
wadą jak u Antosi nie zrefundowano
jeszcze kosztów leczenia – dodaje
Liliana.
Rodzice dziewczynki nie tracą
jednak nadziei.
Antosia to indywidualistka. Nie
usiedzi w miejscu. Kiedy słyszy
muzykę, podryguje. Próbuje też
wstawać, mimo że jest to jeszcze niemożliwe. Wieczorkowie śmieją się, że
będzie miała łatwo w życiu, skoro już
teraz nie daje sobie w kaszę dmuchać.
Ciężko jej cokolwiek narzucić. Jak nie
chce iść spać, nie pójdzie…
Zapytani, czego życzą córce z
okazji roczku, odpowiadają: - Żeby
była szczęśliwa i wychowywała się
między rówieśnikami, a na drugie
urodziny postawienia pierwszych
kroków.
Paweł Gradek

Więcej informacji o Antosi
Wiec zorek pr zec z y t asz na
stronie
www.antoninawieczorek.pl

reklama

8

Przegląd Lokalny Nr 12 (1046) 21 marca 2013 roku

aktualności

Podopieczni domu są otwarci w kontaktach z innymi

Knurów. Dzień otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy

Jak drugi dom

Mecz wywołał spore emocje

- Tu nie jestem sama. Mogę porozmawiać z innymi
ludźmi. Rano wstaję i muszę się ładnie ubrać - mówi
jedna z 32 podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie
Michał przychodzi tu od 7 lat.
Jest duszą towarzystwa i członkiem
grupy teatralnej „Alternatywa”. W
przedstawieniu pt. „Jak to z modą
było?” był narratorem. Ubrany w
mundur i cylinder wygłaszał kwestie,
których uczył się ponad pół roku.
- Mamy doskonałą nauczycielkę,
panią Anię - wskazuje na autorkę
sukcesu przedstawienia. - Wystawialiśmy jasełka w Żywcu. Teraz
odpoczywamy.
- Pobyt tutaj pomaga mi w remisji
choroby. Czuję się dobrze, mam dobry humor, poza tym mam dobrych
opiekunów - zachwala inny podopieczny.
Tomasz w mig nawiązuje kontakt

z gośćmi domu. Z dumą prezentuje
swoje prace plastyczne. Większość z
nich przedstawia wodę. Po krótkiej
rozmowie już wiemy dlaczego. Woda
to żywioł Tomasza. Uwielbia pływać.
Mimo że większe sukcesy odnosi w
konkursach plastycznych, to każdą
wolną chwilę spędzałby na basenie.
- Chciałbym zrobić kurs nurkowania. Potrzebuję, żeby ktoś mnie
poduczył - przyznaje.
Prowadzi nas do tablicy, na której
wisi jego zdjęcie w skafandrze nurka.
- To bal przebierańców sprzed 3 lat
- tłumaczy.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie dojeżdża z
Gliwic. - Lubię to miejsce. A z kolega-

mi czasem jest wojna, czasem jest w
porządku, zależy od humoru.
Goście z zachwytem oglądają rękodzieło, które wyszło spod rąk niepełnosprawnych. Wiele drobiazgów
od razu znajduje nabywców.
Piętro niżej przy stole do gry
w piłkarzyki rozgrywa się zacięty
mecz. Prym wiedze drużyna Janusza.
Okrzyki radości przyciągają nowych
widzów.
- Zapełniamy tym ludziom wolny
czas, który normalnie spędzaliby w
domu przed telewizorem. Tutaj się nie
nudzą, są między ludźmi. Oferujemy
im szeroki wachlarz terapii zajęciowej:
od plastycznej, technicznej, przez pomoc psychologa, psychiatry, po wyjaz-

Grupa teatralna „Alternatywa” przekonywała, że nie liczy się ubiór,
a wnętrze człowieka

Tomasz z jedną ze swoich ostatnich prac. Marzy o kursie
nurkowania

Goście z zachwytem oglądają rękodzieło, które wyszło spod rąk niepełnosprawnych
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dy do teatru, wyjścia na basen - mówi
kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy, Sylwester Kłosowski.
Nie ukrywa, że od dłuższego czasu ma problem z zapełnieniem domu.
Na 50 miejsc tylko 32 są zajęte.
- Widzimy, że tylko w Knurowie
jest kilkanaście osób, które mogłyby
do nas przychodzić, ale nie mają
chęci. Dlatego zorganizowaliśmy dla
nich dzień otwarty, żeby pokazać co
robimy.
Głównym celem Domu jest dążenie do usamodzielnienia podopiecznych. Oprócz zabawy jest też czas
na naukę higieny osobistej, trening
kulinarny, kształtowanie pozytywnych relacji z bliskimi, sąsiadami.

Podopieczni uczą się gospodarować
finansami, rozwijają swoje zainteresowania.
- Bardzo mi się tu podoba. Mam
koleżanki, kolegów, są różne zajęcia
terapeutyczne, które pozwalają mi w
normalnym funkcjonowaniu, przez
co rzadziej trafiam do szpitala słyszymy od jednego z uczestników
zajęć.
- Przychodzę tu dla spędzenia
czasu, bo Środowiskowy Dom Samopomocy jest dla mnie jak drugi
dom. Taki sam - twierdzi inna podopieczna.
Tekst i foto: Paweł Gradek,
współpraca Justyna Bajko
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rozrywka nr 12/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wygrania Podwójny bilet do kina

kamil myszka z leszczyn

ur. 11.03.2013 r., 3460 g, 54 cm

zuzanna kamińska z leszczyn

ur. 12.03.2013 r., 3360 g, 55 cm

kornelia kazimierczak z gliwic
ur. 14.03.2013 r., 2800 g, 49 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-

adam zając z knurowa

ur. 11.03.2013 r., 2690 g, 49 cm

michalina strzelec z knurowa

ur. 12.03.2013 r., 3120 g, 54 cm

julia główka z knurowa

ur. 18.03.2013 r., 2940 g, 50 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 10/2013 brzmiało: „Kuśnierka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Karina Najmanowicz. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

kalina jarych z knurowa

ur. 18.03.2013 r., 3740 g, 54 cm

lilianna jonda z bargłówki

ur. 18.03.2013 r., 3940 g, 55 cm

24-25.03.2013r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Jack Pogromca Olbrzymów 3D
− godz. 16.00, 18.15
Władza
− godz. 20.30
16-27.03.2013r.
WTOREK-ŚRODA
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Jack pogromca Olbrzymów 2D
−godz. 16.00
Jack Pogromca Olbrzymów 3D
−godz. 18.15
Władza
− godz. 20.30

dawid otremba ze szczejkowic
ur. 18.03.2013 r., 4110 g, 55 cm

maja żukiel z knurowa

ur. 18.03.2013 r., 3530 g, 53 cm

22-23.03.13r.
PIĄTEK-SOBOTA
Jack Pogromca Olbrzymów 2D
− godz. 16.00
Jack Pogromca Olbrzymów 3D
− godz. 18.15
Władza
−godz. 20.30
www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

miłosz czerwiński z rybnika-kamienia
ur. 19.03.2013 r., 3150 g, 51 cm

bartosz witkowski z knurowa

ur. 19.03.2013 r., 3340 g, 53 cm
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to jest nasz świat...

Dzieci tańczą „Thriller”
Michaela Jacksona

...my jego dzieci, jesteśmy wszak
nadzieją przyszłych dni − wyśpiewywały
przedszkolaki w czasie XI Przeglądu
Dorobku Artystycznego. Dzieci w bajecznie
kolorowych strojach, pod okiem pań
przedszkolanek i dumnych rodziców,
zachwycały występami

Na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach zaprezentowa ł y się z a równo przedszkola publiczne
(MP-2, MP-3, MP-5, MP-7,
MP-12, MP-13), jak i niepubliczne („Św iateł ko” i
„Wesołe Nutki”).
Dzieci namawiały, aby
dbać o św iat wokół nas,
prz y pomina ł y, że t rzeba
oszczędzać wodę i nie wolno
deptać stokrotek. Nie zabrakło gry na instrumentach i
odniesień do kultury popularnej. Dzieci naśladowały

Michaela Jacksona i brawurowo zatańczyły Gangnam
Style. Już pierwsze dźwięki
utworu poderwały do tańca ta k że w idow nię, która
nie szczędziła oklasków po
za kończeniu każdego w ystępu.
Przegląd to możliwość
zaprezentowania artystycznej
pracy placówek oświatowych.
Dzieci w ystępowały przed
rówieśnikami i rodzicami,
dla niektórych to pierwszy
kontakt z tak dużą sceną. Po
występach przedszkolaków

obdarowywały słodkościami i nagrodami prowadzące
imprezę: Jolanta Szafraniec
- kierownik Domu Kultury
w Szczygłowicach i Jolanta Leśniowska - dyrektor
Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej.
Przegląd zorganizowało Centrum Kultury przy
współpracy z Miejskim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej.
Tekst i foto: Justyna Bajko

- To nasz wspólny świat, dbajmy o niego apelowały na scenie maluchy

KnURóW. „pADeReK” ZApRASZA nA CHARYtAtYWnY KOnCeRt

Szczęśliwa trzynastka
Swój 13. Koncert Charytatywny uczniowie
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
poświęcają Antosi Wieczorek. W pełen
młodzieńczej werwy, muzyczny sposób
uczczą jej pierwsze urodziny

Koncert odbędzie się w czwartek, 21 marca,
w Domu Kultury w Szczygłowicach. Dochód z
imprezy zasili konto małej knurowianki.
- Na scenie zaprezentujemy autorskie wykonania w nowych, oryginalnych aranżacjach
10 polskich utworów z lat 90. – mówi dyrektor
szkoły Dorota Gumienny. - Śpiewają i grają
uczennice i uczniowie szkoły, absolwenci i przyjaciele. Nagrania stworzyły oryginalną płytę,
która została wydana dzięki dotacji udzielonej
przez Powiat Gliwicki i sponsorów.
Koncert stanowi finał Projektu Paderek,
który trwał rok i składał się z wielu etapów.
- Złożyły się na niego dwa castingi dla
utalentowanej muzycznie młodzieży, dobór
i aranżacja repertuaru, profesjonalna realizację nagrań, wykonanie wideoklipu prezentowanego w internecie, wreszcie produkcja
samego krążka – wylicza dyrektor Gumienny.
- Koncert pozwoli usłyszeć utwory na żywo, w
wersji scenicznej. Zapraszamy!
Koncert rozpocznie się o godz. 17.
/b/
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gieRAŁtOWiCe. KlAUDiA WAgneR – MiStRZYni ŚlĄSKA 10-lAtKóW

Zapędza króla
w kozi róg

Kiedy 11-letnia Klaudia Wagner wraca ze szkoły
nie bawi się lalkami, jak jej koleżanki, ale siada
do królewskiej gry, do szachów. Ćwiczy jak
odpowiadać na ruchy przeciwnika, gdzie postawiać
figurę, by rzec królowi: szach i mat!
Wszystko zaczęło się od
pewnej reklamy telewizyjnej.
Dziewczynka zafascynowana
tym, co zobaczyła na ekranie,
zapytała mamę, czy też mogłaby grać w szachy.
Mama dziewczynki zapisała ją do szachowej grupy
przedszkolnej. Prowadzący ją
Ryszard Nowak zdradził Klaudii tajniki królewskiej gry.
Pierwsze lekcje nie były
łatwe.
− Nie znałam żadnych
posunięć, wszystko wydawało się trudne, ale już wtedy
wiedziałam, że ta gra bardzo
mi się podoba. - mówi gierałtowiczanka.
W domu Klaudii tylko
dziadek Hipolit gra w szachy.
− Razem rozgrywamy
różne partie, ale teraz już nie
tak często, bo jestem lepsza
od niego − śmieje się dziewczynka.
Kiedy Klaudia miała 7
lat, wzięła udział w swoim
pierwszym turnieju.
− Sobota, 8 rano, budzę
ją na turniej, a Klaudusia
mówi, żebym dała spokój, bo
ona chce spać. Powiedziała
jeszcze, że i tak niczego nie
wygra − wspomina Grażyna
Wagner, mama dziewczynki.
− Namawiałam ją, że skoro
już się obudziła, to jedźmy.
Turniej okazał się szczęśliwy dla gierałtowiczanki.
Wygrała.
Dziewcz y n kę ba rd z o
wspiera mama Grażyna. Motywuje ją do kolejnych ćwiczeń,
zawozi na lekcje i turnieje.
− Bez pracy nie ma kołaczy
− podkreśla mama Klaudii. −
Córka ma talent i bardzo chce
się uczyć. Dzieci zbyt szybko
rezygnują. Z grupy przedszkol-

Kot Najdorf
pomaga Klaudii
w grze

nej tylko ona gra teraz w szachy.
Sporo zależy od rodziców. To
duże poświęcenie, ale warto.
Szachy wymagają dyscypliny i cierpliwości. Jedna partia
potrafi trwać i cztery godziny.
− Klaudusia zawsze była
spokojnym dzieckiem − podkreśla mama gierałtowiczanki. − Potrafi godzinami patrzeć w okno i rozmyślać. Jest
romantyczką.
Gra uczy myślenia, gimnastykuje umysł. Szachista
jak artysta układa na planszy
obraz z figur, szuka właściwych rozwiązań i kombinacji.
Od pewnego czasu Klaudię trenuje Andrzej Waniek
z Katowic, dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Oprócz
tego dziewczynka codziennie
ćwiczy 30 minut, wykonując
specjalne zadania.
Praktyka i lekcje przynoszą
efekty. Klaudia jest mistrzynią
Śląska dziesięciolatków w szachach szybkich i wicemistrzynią w szachach klasycznych.
Na Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych zajęła VIII i
VI miejsca, pokonując znacz-

nie bardziej uty tułowane
rywalki. Ostatnio Klaudia
wywalczyła awans do finału
Mistrzostw Polski w szachach
klasycznych.
Gdy Klaudia opowiada
o szachach, nie potrafi powstrzymać uśmiechu. Z entuzjazmem rozprawia o kolejnych posunięciach na planszy,
spotkaniach z graczami, o
turniejach i zwycięstwach.
Nawet kota nazwała na część
swojego ulubionego szachisty
Mieczysława Najdorfa. Każdą
partię bardzo przeżywa.
− Trochę się boję, że będę
miała przegraną pozycję, ale
w końcówce, jak już mam
przewagę, to już mniej się
lękam. To są duże emocje −
zaznacza dziewczynka.
Klaudia ma sporo innych
zainteresowań. Gra na gitarze, lubi biegać, lepić z gliny.
Ostatnio fascynują ją sztuki walki, ale na pytanie, co
chciałaby robić w przyszłości,
nie ma wątpliwości: − Chciałabym być szachistką albo
uczyć dzieci grać w szachy.
Tekst i foto:
Justyna Bajko
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

10-13/13

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

1-17/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

5-17/13

Tynki żwirowe, docieplenia, budowa domów. Tel. 607 991 043
10-14/13

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

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

12/13

Sprzedam mieszkanie! ul. Łokietka, II
piętro, winda, 3 pokoje, pow. 49,3 m2. Tel.
603 135 006

11-14/13

Sprzedam tanio działkę budowlaną w Bojkowie. Tel. 607 183 126
12-14/13

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

1/13-odw.

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

EDUKACJA

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

12-16/13

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

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

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

12-22/13

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

6-13/13

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

1/13-odw.

6-13/13

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

1/13-odw.

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

Zdrowie i uroda

1/13-15/13

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

10-17/13

Docieplenia budynków, remonty, malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
4-17/13

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

8-13/13

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

SZUKAM PRACY

11-15/13

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e M -2 . Te l.
601 628 762
FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

1/13-odw.

12-13/13

Do wynajęcia mieszkanie w Gierałtowicach
90 m2, 600 zł. Tel. 500 408 976

12/13

Do wynajmu mieszkanie. Tel. 501 008 959

11-12/13

Kawalerka do wynajęcia Knurów. Tel.
508 490 245

12/13

Okazyjnie sprzedam mieszkanie M - 5,
65 m 2 w Knurowie. Cena 160 tys. Tel.
886 767 995

12/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Sprzedam 2-pokojowe w Knurowie. Tel.
690 003 193

12-51/13

12/13

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta
– zadzwoń. Tel. 32 236 71 13

Sprzedam duży dom 7 pokoi, 2 łazienki,
działka 1500 m2. Tel. 512 292 478

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

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

1/13-odw.

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

2/13-odw.

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

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

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

12-16/13

12/13

Pranie i czyszczenie – dywany, wykładziny,
tapicerka meblowa, tapicerka samochodowa, sprzątanie biur. Tel. 505 795 156

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, Merkury. Tel. 537 118 140

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

10-12/13

7-odw.

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

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

11-12/13

1/13-odw.

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

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

12-13/13

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

12

11-12/13

1/13-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 21.03.2013 r.
do 10.04.2013 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 - siedem części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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Reprezentacja Oddziału Miejskiego WOPR Knurów
sięgnęła po tytuł zimowych wicemistrzów Śląska

Drużyna odmłodzona,
ale i tak na medal
zawodnicy nie zawsze są w
stanie od razu wspiąć się na
poziom prezentowany przez
doświadczonych poprzedników. Knurów ma to szczęście,
że „zmiana warty” w drużynie ratowniczej nie odbija
się na osiąganych wynikach.
To z kolei efekt pracy, jaką
młodzi ratownicy wykonują
w Sekcji Pły wackiej TKKF
Szczygłowice. Potwierdza to
Jerzy Pach, prezes honorowy OM WOPR w Knurowie,
który był niezwykle zadowolony z przebiegu niedzielnej
rywalizacji: – Nie chcę nikogo
wyróżniać indywidualnie, bo
każdy członek naszej drużyny
udowodnił, że nasza codzien-

Foto: Piotr Skorupa

W kilku
konkurencjach
ratownicy musieli
wykazać się
umiejętnościami
związanymi
z holowaniem
manekina
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na praca nie idzie na marne.
W efekcie możemy być spokojni o kwalifikacje naszych
ratowników, którzy przez cały
rok czuwają nad bezpieczeństwem pływających.
Tegoroczne zimowe mistrzostwa Śląska po raz kolejny
odbyły się w Knurowie. To z
kolei dowód na to, że w naszym
mieście nie tylko mamy dobrych
ratowników, ale i organizatorów
imprez sportowych. Podziękowania za wysoki poziom
organizacyjny spływały w niedzielę m.in. na ręce prezydenta
Knurowa Adama Ramsa, który
objął mistrzostwa honorowym
patronatem.
Wracając do ratowniczej
rywalizacji odnotujmy, że w
wieloboju kobiet tytuł wicemistrzyni Śląska wywalczyła
Karolina Zajonc. Na wysokim
– piątym – miejscu została sklasyfikowana Martyna Nowak, a
najmłodsza w naszym zespole
Emilia Brachaczek uplasowała
się na pozycji 11 (sklasyfikowano 31 ratowniczek). Inne reprezentantki Knurowa: Jagoda
Orlik i Patrycja Sładek zajęły
odpowiednio 19 i 24 miejsce.
W rywalizacji 45 mężczyzn
najlepszy z naszych ratowników – Mateusz Szumichora
zajął szóstą pozycję. Kacper

Prezes Firmy WMS - Mirosław Siewka (z lewej)
odebrał w niedzielę Medal WOPR za zasługi

Dziubliński był 9, Grzegorz
Lalek – 11, Jakub Michałów
– 14, Michał Wojtaszek – 17, a
Michał Godula – 40.
W roli trenera knurowskich
ratowników wystąpił Wojciech
Zajonc, a kierownikiem drużyny był Dariusz Brachaczek.
Najlepsze trzy drużyny w
klasyfikacji drużynowej kobiet: 1. Katowice – 10.891,94
pkt, 2. Knurów – 10.737,04 pkt,
3. Rybnik – 10.502,73 pkt.
Miejsca na podium w klasyfikacji drużynowej mężczyzn zajęły następujące ekipy:
1. Katowice – 12.481,01 pkt, 2.

Knurów – 10.379,94 pkt, 3.
Ruda Śląska – 9.240,77 pkt.
Pod iu m k la sy f i k acji
d r u ż y nowej: 1. K atow ice

– 23.372,95 pkt, 2. Knurów
– 21.116,98 pkt, 3. Rybnik
– 19.404,74 pkt.

Przyjaciele WOPR:

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Urząd Miasta Knurów, MOSiR, Centrum Kultury, Komart,
Mistral, LWSM, Exorigo-UPOS, Koszt-Bud, WMS, Kaden KWK
Knurów-Szczygłowice, Przegląd Lokalny, Portal Miasto Knurów
Roman Matysik.
Foto: Piotr Skorupa

Drużyna ratownicza Oddziału Miejskiego Wodnego
O c hot n icz e go Pogotow i a
Ratunkowego w Knurowie
została zimow ym wicemistrzem Śląska. Podopieczni
trenera Wojciecha Zajonca
musieli uznać wyższość tylko reprezentacji ze stolicy
naszego regionu, natomiast
w pokonanym polu zostawili
tak duże miasta, jak Rybnik,
Ruda Śląska, Sosnowiec, czy
Chorzów.
Z e s p ó ł k nu row s k ie go
Oddziału WOPR od k ilku
lat jest sukcesywnie odmładzany. Z reguły tego ty pu
poczy nania niosą ze sobą
spore ryzyko. Nowi, młodzi

liczba
mistrzostw

86

- tylu ratowników
walczyło w Knurowie
o t ytuł zimowego
mi s t r z a Śl ą s k a (51
mężczyzn i 35 kobiet)

Prezydent Knurowa Adam Rams miał w niedzielę
powody do zadowolenia. Młodzież, w tym Emilia
Brachaczek, spisała się na medal
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Vibovit po raz 8!

Najlepsi strzelcy w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tak cieszyli się z mistrzowskiego
tytułu piłkarze Vibovitu Studio DENIM

W ostatniej kolejce rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej prowadzący w
tabeli Vibovit Studio DENIM
nie zmarnował szansy i pokonując PTK DB Schenker po
raz ósmy zdobył mistrzowski
tytuł. Mecz ten nie miał historii, gdyż Vibovit niesiony
zbliżającym się triumfem i
przygotowanym szampanem,
grał z fantazją i polotem strzelając rywalom 10 goli.
Drugie miejsce w rozgrywkach przypadło obrońcy tytułu
Pamarowi, który w ostatniej
kolejce musiał bronić drugiej
lokaty przed goniącym go zespołem Intermarché. Przeciwnik Pamaru – Mati Vet FC

rozpoczął mecz znakomicie
prowadząc 2:0, ale tylko przez
pierwsze 20 minut był dla niego
równorzędnym rywalem. W
drugiej części gry górę wzięło
doświadczenie Marcina Rozumka, Daniela Tałajkowskiego i Łukasza Spórny.
Po roku przerwy najniższe miejsce na podium przypadło ekipie TKKF Mistral
Intermarché. Ostatni mecz
tej drużyny z IPA Knurów
to ofensy wny futsal z obu
stron, czego efektem było aż
18 bramek. Pięć z nich strzelił
dla IPA niezawodny Jarosław
Stępień.
Najwięcej emocji w finałowej serii przyniósł jednak

mecz Tritechu z Sanitem. Obie
drużyny postawiły na wymianę ciosów i na 50 sekund przed
końcem gry wynik brzmiał 6:5
dla Tritechu. Niecała minuta
to w futsalu jednak bardzo
wiele. Sanit wyszedł w tym
czasie na prowadzenie 7:6, a
na 3 sekundy przed końcową
syreną Tritech zdołał jeszcze
wyrównać.
W najbliższą sobotę drużyny rozegrają tradycyjny
turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Knurowa, połączony
z oficjalną uroczystością zakończenia sezonu i wręczenia
nagród. Początek zmagań o
godz. 9.00.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 35. KOLEJKI (18.03.2013):
Vibovit Studio DENIM - PTK DB Schenker 10:1 (6:1)
1:0 R. Kasiński 2’, 2:0 R. Kasiński 4’, 3:0 M. Bagiński 10’, 4:0 M. Bagiński 11’, 5:0 M. Sikora 14’,
6:0 A. Zabłocki 16’, 6:1 R. Nowosielski 17’, 7:1 A. Zabłocki 24’, 8:1 R. Kasiński 35’, 9:1 G. Bęben
39’, 10:1 B. Poręba 40’.
Tritech – Sanit 7:7 (3:4)
0:1 P. Rolnik 2’, 1:1 D. Jabłoński 6’, 1:2 P. Rolnik 9’, 1:3 Z. Kuśmierz 11’, 2:3 S. Napierała 12’, 3:3
M. Filip 15’, 3:4 T. Barwicki 16’, 4:4 G. Górka 27’, 5:4 M. Filip 31’, 5:5 T. Barwicki 33’k. 6:5 G. Górka
35’, 6:6 T. Barwicki 40’k. 6:7 D. Magnor 40’, 7:7 M. Michniewski 40’k.
Concordia Oldboje – Milenium 10:4 (5:2)
1:0 A. Majorczyk 5’, 1:1 M. Wawrzynek 7’, 2:1 Artur Niewiedział 11’, 3:1 A. Majorczyk 13’, 3:2 K.
Kiklaisz 16’, 4:2 K. Klottka 17’, 5:2 S. Pawlik 18’, 6:2 S. Pawlik 24’, 7:2 D. Wiercioch 28’, 8:2 Artur
Niewiedział 29’, 8:3 K. Kiklaisz 30’, 9:3 A. Majorczyk 34’, 10:3 P. Majorczyk 35’, 10:4 W. Żur 40’.
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 10:8 (3:3)
1:0 D. Wieliczko 2’, 1:1 J. Stępień 4’, 1:2 J. Stępień 6’, 2:2 M. Szatka 8’, 2:3 Andrzej Niewiedział
15’, 3:3 T. Macha 18’, 3:4 J. Stępień 21’, 3:5 J. Stępień 22’, 4:5 Andrzej Niewiedział 24’, 5:5 Andrzej
Niewiedział 26’, 6:5 D. Wieliczko 27’, 7:5 Ł. Michalski 30’, 7:6 K. Ferenstein 31’, 7:7 K. Ferenstein
34’, 8:7 P. Kośmider 35’, 9:7 D. Wieliczko 38’, 10:7 P. Kośmider 39’, 10:8 J. Stępień 40’.
Team Stalmet – Black&Decker 9:7 (4:2)
1:0 G. Brózda 3’, 1:1 K. Nowak 10’, 2:1 M. Stopa 13’, 2:2 M. Iwan 16’, 3:2 G. Brózda 19’, 4:2 T.
Młynek 20’, 5:2 M. Stopa 22’, 5:3 M. Iwan 23’, 5:4 M. Iwan 25’, 6:4 M. Stopa 27’, 7:4 T. Młynek 32’,
7:5 M. Iwan 33’, 8:5 M. Stopa 34’, 9:5 M. Stopa 35’, 9:6 K. Nowak 38’, 9:7 M. Iwan 40’.
Pamar – Mati Vet FC 8:3 (2:2)
0:1 J. Zdrzałek 10’, 0:2 T. Leszczyński 1:2 D. Tałajkowski 14’k. 2:2 M. Rozumek 19’, 3:2 M. Rozumek
23’, 4:2 D. Tałajkowski 24’, 4:3 T. Leszczyński 28’, 5:3 Ł. Spórna 34’, 6:3 M. Rozumek 37’, 7:3 Ł.
Spórna 38’, 8:3 P. Jaroszewski 39’.
żółte kartki: M. Rozumek (Pamar), T. Leszczyński (Mati Vet FC) – dwie, czerwona kartka: T. Leszczyński (Mati Vet FC).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

64
61
60
47
44
41
35
27
20
19
16
9
8

154-71
180-58
159-57
131-100
108-70
117-98
130-122
105-133
54-110
83-136
64-133
67-150
68-167

21
20
19
15
13
13
11
8
5
5
4
3
2

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

2
3
2
7
6
9
11
13
14
15
16
21
20

19.

Pamar
TKKF Mistral Intermarché
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
Vibovit Studio DENIM
IPA Knurów
Team Stalmet
Vibovit Studio DENIM
Mati Vet FC
Mati Vet FC
Vibovit Studio DENIM
Concordia Oldboje
Sanit
Team Stalmet
Milenium
Pamar
Tritech
Tritech
Tritech

55
52
41
36
32
29
28
27
26
24
22
21
21
20
19
19
19
19
18
18

piłkarze znowu
przegrali z zimą
Prezydium Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
– biorąc pod uwagę panujące
warunki atmosferyczne – zdecydowało we wtorek, że zaplanowana na najbliższy weekend
inauguracja rundy wiosennej
w IV lidze i klasie okręgowej
nie odbędzie się.
Jeżeli aura pozwoli, piłkarze zagrają o punkty tydzień
później, a więc w Wielką Sobotę, z kolei mecze z 23 marca
odbędą się 15 maja.
Na ligowe emocje musimy
zatem zaczekać, tymczasem w minioną
sobotę mogliśmy
przyjrzeć się grze
piłkarzy Concordii
w ostatnim sparingu z Szombierkami
Bytom. Knurowianie
rozpoczęli tę konfrontację w następującym
sk ład zie: K ra soń,
Wieliczko, Mikulski, Pilc, Jaroszewski, Gałach,

Rozumek, Spórna, Żyrkowski,
Łopatka, Filip. Czy to jest
wyjściowa jedenastka na inaugurację ligi? Prawdopodobnie
nie. W składzie, który w Wielką Sobotę wybiegnie na boisko
przeciwko rezerwom Polonii
Bytom można się spodziewać
kilku korekt. Ilu? Może dwóch,
może trzech. Nie da się ukryć,
że największy problem trener
Wojciech Kempa ma z zestawieniem bloku defensywnego.
Jego wzmocnieniem powinien
być Dawid Wieliczko, który wrócił do Concordii z
Gwarka Ornontowice.
Trener

cały czas szuka miejsca dla
Łukasza Pilca, który w sparingach grał zarówno z boku, jak
i na środku obrony. No i pamiętać należy jeszcze o tym, że
przeciwko Szombierkom nie
zagrał szkoleniowiec, który
prawdopodobnie znajdzie dla
siebie miejsce na boisku. Czy
będzie to środek defensywy?
Wr ac ając do me cz u z
Szombierkami dodajmy, że
goście prowadzili w Knurow ie 2:0, następnie gola
kontaktowego strzelił Łukasz
Spórna, jednak bytomianie
szybko „odjechali” na 1:3.
Mieli też okazję na czwartego
gola, jednak 19-letni Mateusz Widera obronił rzut
karny, a w końcówce jego rówieśnik
Kamil Jarosławsk i zmniejsz ył
rozmiary porażki do stanu 2:3.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

14.
15.

Łukasz Spórna
Dawid Wieliczko
Jarosław Stępień
Andrzej Niewiedział
Robert Kasiński
Michał Bagiński
Tomasz Macha
Maciej Stopa
Adrian Zabłocki
Paweł Tomecki
Grzegorz Tomecki
Mariusz Sikora
Krystian Klottka
Piotr Rolnik
Grzegorz Krusiński
Marek Gajda
Daniel Tałajkowski
Grzegorz Górka
Szymon Napierała
Dominik Jabłoński

Kapitan Concordii
SPARINGI CONCORDII:
– Łukasz Spórna wraz
2:4 z Gwarkiem Tarnowskie Góry
z kolegami jest gotowy
(bramki: Filip, Juzwuk)
do wystartowania
3:1 z Jednością Przyszowice
w wiosennych rozgrywkach
(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)
5:6 z Wilkami Wilcza
(bramki: Żyrkowski 2, Spórna, Mastyj, Kozdroń)
2:1 z LKS-em Bełk
(bramki: Żyrkowski, Mastyj)
8:2 z Błyskawicą Drogomyśl
- tyle bramek straciła
(bramki: Spórna 3, Filip 2, Mastyj, Kozdroń, Łopatka)
Concordia w 9 oficjal2:3 z Szombierkami Bytom
nych grach kontrolnych.
(bramki: Spórna, Jarosławski)

liczba
zimowych
przygotowań
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Łzy szczęścia po wielkim
sukcesie kickbokserów
Oni są autorami największego
sukcesu w historii Spartana

Piotr Skorupa

Foto: Sokół

najlepszy
na kilometr

mistrza Polski i otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika
mistrzostw. Dla Dawida był to
trzeci pojedynek w życiu, a mimo
to walka stała na bardzo wyrównanym poziomie. Trener rywala
stwierdził po pojedynku, że ta
walka powinna być finałem.
Dodajmy, że w Muszynie
zaprezentował się również Damian Durkacz. – Nasz zawodnik nie zrobił wagi do kategorii
47 kg i jego rywale byli wyżsi i
ciężsi o 5 kilogramów. Pomimo

dobrej techniki i ducha walki
nasz Spartan nie poradził sobie
z przeciwnikami dysponującymi lepszymi warunkami
fizycznymi – podsumowuje
trener.
W mistrzostwach wzięło udział 485 zawodników
i zawodniczek z 48 klubów.
W klasyfikacji drużynowej
Spartan Team Knurów zajął
trzecie miejsce.
- Przyznam, że nie spodziewałem się, iż wrócimy z
Foto: FC Knurów

Foto: FC Knurów

Sławomir Tokarz. - To typ zawodnika, który szybko pochłania wiedzę na treningach i robi
duży postęp w swej przygodzie
ze sportem. W walce półfinałowej skrzyżował rękawice z
bardzo dobrym zawodnikiem,
który ostatecznie zdobył tytuł

eliminator
do kadry
Rodzinne Centrum Rek reacji, Spor tów i Szt u k
Wa l k i „WEFYA” w K nurow ie było areną IV Mistrzostw Yoshinkan Aikido
Międzynarodowej Federacji
Shun Puu Kan dojo. Członk iem nieza leżnej komisji
sędziowskiej był Grzegorz
Sobiera lsk i (1 DA N K ickboxingu) z knurowskiego
Fight Clubu. - Rywalizacja
odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: 8-12
lat, 13-16 i kategoria osób
dorosłych +17 lat – relacjo-

zajęcia, których się podjąłem,
ale teraz mając status trzeciej
drużyny w Polsce i posiadając
w swoim klubie tylu medalistów, dostałem niesamowitego
„kopa” do dalszych działań.
Dziękuję wszystkim trenerom Spartana, rodzicom
oraz sponsorom bez których
osiągnięcie takiego sukcesu
byłoby niemożliwe. Jest to nasz
wspólny niebywały sukces.

Foto: Spartan

Poznajcie now ych mistrzów Polski z Knurowa: Oliwia Kaczor, Adrian Materna i
Karol Guzera – to młodzi kickbokserzy, którzy w barwach
Spartana w y walczyli złote
medale w krajowym czempionacie kadetów, jaki odbył się w
Muszynie.
Knurowianie od początku
mistrzostw prezentowali w ringu wysoki poziom. Zauważył
to prezes Polskiego Związku
Kickboxingu, Andrzej Palacz.
- Widzę, że wasz klub przywiózł
mocną ekipę – komentował po
pierwszych walkach.
Spartan Team wysłał do
boju sześciu zawodników,
którzy wrócili do Knurowa
z pięcioma medalami. Do
wspomnianych trzech złotych,
dołożyli dwa brązowe, które
stały się własnością Dawida
Lutyńskiego i Kuby Mleczki.
Pierwszy z nich to syn byłego
pięściarza Concordii – Arkadiusza, który stał w narożniku
swojej pociechy.
- Dawid zasługuje na duże
słowa uznania – twierdzi trener

mistrzostw aż tak utytułowani
– podsumowuje trener, Sławomir Tokarz. - Jestem z tego
powodu bardzo szczęśliwy.
Tym bardziej, że rywalizacja
była niezwykle trudna i nie
było mowy o przypadkach.
Cieszy mnie bardzo, że nasz
wspólny wysiłek w codziennym
treningu nie idzie na marne.
Ten sukces mobilizuje mnie
do dalszej pracy z młodzieżą.
Niejednokrotnie jest mi bardzo
ciężko pogodzić wszystkie moje

Od lewej: Wojciech Satoła,
Łukasz Jurkowski i Bartosz Wilk

Henryk Cieślik, Dawid Gołyś, Michał Bziukiewicz
i Kamil Danowski

Repre z ent a nc i S oko ła
Knurów rozpoczy nają cykliczne starty w sezonie 2013.
Niejako na otwarcie wiosennej
części sezonu, w tradycyjnych
biegach o Paterę Śląską znakomicie zaprezentował się Kamil
Danowski. Młody „Sokół” wygrał rywalizację na 1000 metrów w kategorii młodzików,
a debiutant Henryk Cieślik w

tym samym biegu uplasował
się na pozycji jedenastej.
W Dąbrowie Górniczej
biegali również seniorzy. W
biegu głównym na 5 km czwarty był Michał Bziukiewicz, a
szesnasty – Dawid Gołyś.
Dodajmy, że w klasyfikacji
drużynowej połączone siły
Knurowa i Łazisk zajęły 2.
miejsce.
PiSk

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKACie SpORtOWYM

Oprac. PiSk

WYNIKI Z 12 MARCA:

nuje Grzegorz Sobierajski.
- Wymogi były bardzo trudne i zawierały kilkadziesiąt technik do wykonania.
Mistrzostwa były eliminatorem do kadry, która wystąpi w Międzynarodowych
Mistrzostwach Yoshinkan
Aikido w czerwcu we Lwowie
na Ukrainie.
W kategorii wiekowej
8-12 lat drugie miejsce zajęła
Sabina Nowosielska, dojo
Knurów.
PiSk

treningi
z gwiazdami KSW

Członkowie knurowskiego
Fight Clubu: Wojciech Satoła
i Bartosz Wilk uczestniczyli
w IX Obozie Federacji KSW,
który odbył w Zakopanem.
Tygodniow y pobyt pod
Tatrami dał możliwość tre-

nowania u boku takich zawodników, jak Łukasz „Juras”
Jurkowski, Marcin „Różal”
Różalski, Borys Mańkowski
czy Piotr Jeleniewski.
PiSk

1. Bogdan Litwin
2. Alojzy Kopiec
3. Piotr Palica
4. Jerzy Pluta
5. Edward Klaczka
6. Stefan Wroblowski
7. Henryk Brola
8. Bogumił Wolny
9. Zbigniew Ciszewski
10. Leon Spyra

- 2.339 pkt
- 2.113 pkt
- 2.072 pkt
- 2.001 pkt
- 1.977 pkt
- 1.769 pkt
- 1.758 pkt
- 1.726 pkt
- 1.680 pkt
- 1.672 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 10.984 pkt
2. Jerzy Pluta
- 10.112 pkt
3. Zdzisław Mral
- 9.754 pkt
4. Józef Antończyk
- 9.576 pkt
5. Wojciech Napierała
- 9.428 pkt
6. Czesław Antończyk
- 9.043 pkt
7. Kazimierz Fąfara
- 8.947 pkt
8. Alfred Wagner
- 8.871 pkt
9. Michał Fojt
- 8.859 pkt
10. Jerzy Makselon
- 8.787 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 26 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Krysiu, uśmiechnij się,
jesteś w gdyni

Nikt nie miał wątpliwości do kogo 13 marca należała Gdynia.
Ponad 500 Krystyn, w dniu swojego święta, w kolorowym
i rozśpiewanym pochodzie przeszło ulicami miasta. Wśród
nich siedmioro knurowianek

Uczestniczki zlotu, Krystyny:
Palka, Stecka, Jankiewicz,
Grabowska, Dąbrowska, Gmyz,
Mirecka wyróżniały się nie
tylko pięknymi uśmiechami,
ale i kolorowymi kwiatami,
którymi ozdobiły płaszcze

− Tego nie da się opisać, to
trzeba przeżyć − podkreślały
uczestniczki XVI Zlotu Krystyn. Panie, wyróżniające się
jednakowymi kapelusikami,
prowadziła Orkiestra Repre-

zentacy jna Mar ynark i Wojennej. W porcie na Krystyny
już czekał y władze miasta.
Dokładnie o 13.13 zabrzmiał
hejnał Krystyn na okręcie „Błyskawica”.

KnURóW

pieśni pasyjne
K nu rowsk i chór C a lv i C a ntores z apr a sz a na
koncert pieśni pasyjnych.
Zespół zaśpiewa we wtorek,
26 marca, w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla

informacja

i Metodego o godz. 19 (po
wieczornym nabożeństwie).
Chór wystąpi pod dyrekcją
Tomasza Sadownika.
/bw/

− Gdynianie zatrzymywali
się zaciekawieni, pytając, czy to
jakiś strajk − śmieją się knurowianki. − Było cudownie! Przechodnie wiwatowali, składali
życzenia, na sklepach wisiały
afisze: „Witamy Krystyny”. Kuzynka naszej koleżanki przyjechała specjalnie z Wiednia. Była
tak wzruszona, że w niektórych
momentach aż płakała.
Panie ze wszystkich stron
świata przybyły do nadmorskiego kurortu, by po raz kolejny poczuć siłę wspólnoty i
moc swojego imienia. Spędziły razem trzy dni, śpiewając,
tańcząc, pływając po morzu i
zwiedzając Trójmiasto.

− Dzięki naszemu emblematowi, który sobie zrobiłyśmy,
odnalazły nas dwie knurowianki
mieszkające w Gdyni.
Teatr Muzyczny przygotował dla pań specjalny spektakl, wypełniony piosenkami
i skeczami. Oczywiście o Krystynie. Nie zabrakło spotkania
z ciekawym gościem. W tym
roku zaproszenie przyjął Lech
Wałęsa. Pytany o książkę swojej
żony, odparł:
− Gdybym wiedział, jak się
żeniłem z Danusią, że będę miał
w domu pisarkę, to bym wziął
Krystynę za żonę!
Prezydentowi Wałęsie tak
bardzo spodobało się na spotkaniu, że obiecał przyjechać
za rok.
Panie nie zapomniały także
o dobrym duchu zlotu, zmarłej w katastrofie smoleńskiej,
Krystynie Bochenek. Złożono
kwiaty pod tablicą ofiar w Kolegiacie Gdańskiej i zbierano
datki na Hospicjum świętego
Wawrzyńca w Gdyni. Oficjalną cześć spotkania zakończył
Bal Kapitańsk i. Panie przy
dźwiękach muzyki Krystyny
Giżowskiej i utworach tanecznych z całego świata bawiły się
do pierwszej w nocy. Aż żal im
było opuszczać Gdynię!
Czy imię określa charakter?
Knurowskie Krystyny twierdzą, że tak.
− Krystyny to dzielne kobiety, bardzo kontaktowe, serdeczne. Mamy żyłkę samozaparcia
− zaznaczają − Nie ma wywyższania się, podkreślania, kto na
jakim jest stanowisku.
Przyjaźnie zawarte na zjeździe trwają. Panie spotykają
się w Knurowie, nie szczędząc
sobie rad i wsparcia, swoim
entuzjazmem i radością życia
zarażają też inne knurowianki.
− Zachęcamy wszystkie
Krystyny, aby za rok wybrały
się z nami, tym razem do Białegostoku. Warto coś takiego
przeżyć, poczuć tę atmosferę.
Kto raz pojedzie, ten już zawsze
będzie z utęsknieniem czekał na
kolejny zlot.
Justyna Bajko

Syfon, magnetofon szpulowy, płyty
winylowe, bajka „Jacek i Agatka”
to kilka z wielu symboli PRL-u. Starsi już
dawno o nich zapomnieli, młodsi nigdy
jeszcze nie widzieli. Jednych
i drugich zaciekawić może wystawa
w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej

Ach, te lata
pRl-u
KnURóW. pOWRót DO pRZeSZŁOŚCi

Czas PRL-u miał swoje
ciemne strony, choć
po latach chętniej
wspomina się to
co było miłe...

Foto: Dawid Cieplińśki

KnURóW. XVi ZlOt KRYStYn

Ekspozycja pt. „Ach, te lata
PRL-u” powstała z inicjatywy
Anny Czulińskiej ze szczygłowickiej biblioteki.
– Te lata już dawno odeszły, a ludzie chcą sobie czasem
powspominać i popatrzeć na
przedmioty, których kiedyś na
co dzień używali. Stąd właśnie
pomysł na jej zorganizowanie
– wyjaśnia pani Anna. – Dzięki
temu także młodzi mogą zobaczyć, czym posługiwali się ich
rodzice i dziadkowie.
Wśród eksponatów są stare
pieniądze, kartki reglamentacyjne, płyty winylowe, żelazka
i ozdoby, charakterystyczne dla
tamtych czasów.
– Bardzo długo szukałam
szklanej ryby, niegdyś powszechnej w prawie każdym mieszkaniu – mówi organizatorka
wystawy.
Do prawdziwych perełek
można zaliczyć stary magnetofon szpulowy, gazetkę dla
dzieci „Świerszczyk” z 1949
roku, piłkę, którą grał w mło-

dości Jerzy Dudek, czy też stare
papierosy – „Popularne”.
– Pan, który je przyniósł opowiadał, że jak był mały poszedł
do swojego dziadka i znalazł je
na strychu. Gdy spróbował je zapalić, to aż mu się zakręciło w głowie. Schował je wtedy i zostawił
na pamiątkę. Teraz się przydały
– zdradza Czulińska.
Wystawa cieszy się sporym
zainteresowaniem. – Zaglądają
wszyscy. I starsi, i młodsi. Ci
ostatni szczególnie patrzą z zainteresowaniem.
Ek spoz ycja nie byłaby
możliwa, gdyby nie mieszkańcy Knurowa, którzy chętnie i
licznie przynosili stare przedmioty z własnych domów.
– Naprawdę bardzo serdecznie im za to dziękuję –
mówi Czulińska.
Wystawę będzie można podziwiać w bibliotece do końca
marca. Później wypożyczone
przedmioty wrócą do swoich
prawowitych właścicieli.
DC
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