aktualności
WILCZA. MOST PRZEBUDOWANY, DROGA ZNÓW PRZEJEZDNA

Wysoka nie jest już ślepa

foto-migawka
Foto: Archiwum Koła nr 3 PZERiI w Knurowie

Od piątku kierowcy mogą ponownie korzystać z mostu nad rowem R-D
w ciągu ul. Wysokiej w Wilczy, a tym samym skracać drogę między ulicami
K. Miarki i Książenicką

W sobotę w Domu Przy jęć „Dom
inium” państwa Żulewskich znak
omicie
bawili się członkowie i gośc
ie Koła nr 3 Polskiego Zwią
zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Wśró
d nich przewodnicząca koła
Lucyna Kobr yń
i sponsor, a zarazem radny
miejski Eugeniusz Tymoszek.
Imprezę poprowadził zespół Duet Centrum
- Iwona i Mirek.

Foto: Bogusław Wilk

/b/

Przez dłuższy czas obiekt był
przebudow y wany. Konieczność
naprawy wyniknęła ze szkód górniczych i powodziowych w 2010 r.
Inwestycję sfinansowała Kompania
Węglowa S.A. – kopalnia Knurów-Szczygłowice.
Wy re mont ow a ny pr z e pu s t
umożliwił ruch na gminnej drodze
(ul. Wysokiej), łączącej w Wilczy
dwie drogi powiatowe: ul. Karola
Miarki i ul. Książenicką. Jest to
istotne dla mieszkańców gminy
Pilchowice, gdyż droga ta stanowi
dojazd m.in. do pól rolnych.
W odbiorze robót wzięli udział

KNURÓW

Złapani

Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie informuje i ostrzega:
Zw r a c a my s i ę z a p e l e m o z a n i e c h a n i e ś l i zg a n i a s i ę
na pokrywach lodowych, które mogą się pojawić na różnego
rodzaju zbiornikach wodnych: stawach, jeziorach, oczkach
wodnych. Dzieci, młodzież i dorośli nie zawsze pamiętają o tym, iż
może dojść do tragedii po załamaniu się lodu.
Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych wychowanków, podopiecznych o nasze dzieci. Nie kierujmy się przeświadczeniem „że
mojemu dziecku nic złego się nie stanie”. Postarajmy się, aby
tej zimy nie doszło do tragedii podczas zabawy na lodzie.
Jednocześnie zachęcamy do bezpiecznej zabaw y
na lodowisku sezonowym w Knurowie, które jest zlokalizowane
przy ul. Ułanów 8.

Most jest
przejezdny,
droga także,
ale - póki
co - przed
korzystaniem
przestrzegają
znaki przy
skrzyżowaniu
z ul. Książenicką

przedstaw iciele K WK K nurów-Szczygłowice, wykonawcy robót,
czyli firmy Trakt sp. z o. o. z Gliwic, i Urzędu Gminy Pilchowice.
Pow iat Gliw ick i reprezentowa ł
wicestarosta Waldemar Dombek.
Dzięki wykonanym pracom stary,

ceglany obiekt z początku XX wieku
zastąpiony został konstrukcją zbudowaną z żelbetowych elementów.
Szerokość mostu wynosi 8 m, ma
on po dwóch stronach bezpieczne
barierki ochronne.

/sisp, bw/

podziękowania

DR. GRZEGORZOWI NOCONIOWI
Knurowska Policja zatrzymała
4 osoby poszukiwane listami gończymi. Jeden z zatrzymanych to
wyjątkowy gagatek – ma do odsiadki aż 8 lat.

informacja

– ordynatorowi oraz personelowi
Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Knurowie
serdeczne podziękowania
za wspaniałe leczenie i opiekę składa wdzięczna pacjentka

Wiesława Płachta

Z ratowniczym pozdrowieniem
Zarząd OM WOPR Knurów
podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom,
Znajomym, Rodzinie bliższej i dalszej
Wszystkim licznie przybyłym
Za pamięć, ciepłe słowa
i udział w ostatniej drodze
śp.

KRZYSZTOFA SZYMOSZKA
Mojego Męża i Naszego Ojca

/bw/

KNURÓW

Stówka
za picie

reklama

Kilkadziesiąt razy przepłacił za
piwo mężczyzna, który we wtorkowy
poranek smakował je na przystanku
autobusowym przy ul. Dworcowej.
To niezgodne z przepisami zachowanie zauważyli strażnicy miejscy.
Sprawcę występku ukarali 100-złotowym mandatem.

Składamy serdeczne podziękowania
Członkom Stowarzyszenia
Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów
Za uświetnienie uroczystości pogrzebowej
i udział w ostatniej drodze
śp.

KRZYSZTOFA SZYMOSZKA
Mojego Męża i Naszego Ojca

/bw/
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KNURÓW. ZDECYDOWANE DZIAŁANIA POLICJANTÓW

Bez pobłażania
dla damskich bokserów

Nie dajcie się
wpuścić
w kanał!

Mieszkańców ulic Armii Krajowej,
Szarych Szeregów i Ziętka odwiedzili
naciągacze. Akwizytorzy podali się
za pracowników telewizji kablowej
Waldex i wciskali knurowianom
dekodery do odbioru telewizji
cyfrowej
Z końcem l ipc a 2013 rok u
definitywnie pożegnaliśmy się z
transmisją analogową. Rozpoczęła
się era naziemnej telewizji cyfrowej. Na zmianie szybko postanowili dorobić się oszuści, oferujący
zdezorientowany m telewidzom
kosztowne urządzenia (dekodery,
anteny, wzmacniacze).
Wydawać by się mogło, że od
wyłączenia sygnału analogowego
problem zniknie. Nic bardziej mylnego. W ubiegłym tygodniu oszuści
zapukali do mieszkań przy ulicach:
Armii Krajowej, Szarych Szeregów
i Ziętka. Akwizytorzy podawali się
za pracowników telewizji kablowej
Waldex. Ci, którzy mieli z nimi do
czynienia, mówią, że byli bardzo
nachalni.
Oszuści tłumaczą, że do odbioru cyfrowych kanałów w wysokiej
jakości niezbędny jest dekoder i
antena satelitarna. To wszystko
oczywiście sporo kosztuje, o czym
poszkodowani dowiadują się po
podpisaniu umów na niekorzystnych warunkach. Wtedy wychodzi
na jaw, że akwizytorzy wcale nie
są z Waldexu, tylko z Sosnowca i
sprzedają ofertę telewizji nc+.
Działalność firmy obrosła złą
sławą. W internecie można znaleźć wiele nieprzychylnych opinii
pokrzywdzonych, jak i byłych pracowników.
- Koleś, który mnie szkolił, po

prostu wchodził ludziom w butach
do domu - wspomina paula w jednym z wątków dotyczących sosnowieckiej firmy. - Bezczelność, było
mi tak wstyd. Myślałam, że zapadnę
się pod ziemię. Na dodatek widać
było po tylu ludziach, że im ledwo
na chleb starcza, a ten nawijał o
jakichś debilnych kanałach, zamiast
odpuścić.
Marek Krysiuk z biura obsługi
klienta telewizji kablowej Waldex
potwierdza, że najczęściej ofiarami oszustów padają ludzie starsi.
Zastanawia się, ilu z nich w ubiegłym tygodniu dało się nabrać na
ofertę nc+.
- Zwykle 2-3 dni po zawarciu
umowy pojawia się ekipa montażowa. Przyjeżdża autem wypełnionym
antenami i instaluje je - przybliża
kulisy procederu.
Krysiuk radzi, by każdy przypadek podszywania się pod pracowników kablówki zgłaszać natychmiast biuru obsługi klienta i Policji.
Dodatkowo od kilku dni kanał
informacyjny Waldexu emituje
ostrzeżenie przed oszustami.
Jeśli już podpiszemy niekorzystną umowę, pamiętajmy, że
mamy 10 dni, by się z niej wycofać
i zwrócić dekoder sprzedawcy bez
podania przyczyny. Nie gódźmy
się wtedy na montaż anteny.
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Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. WALDEX OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI

- Nie ma pobłażania dla stosujących przemoc domową – mówi podinspektor Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie.
– Działamy zdecydowanie nie pozwalając na jakąkolwiek tolerancję dla
tego typu patologicznych zachowań.
Słowa komendanta potwierdzają
czyny.
12 stycznia knurowscy policjanci
zatrzymali dręczyciela, który przez
lata znęcał się fizycznie i psychicznie
nad swoimi bliskimi. 44-latek rok i
siedem miesięcy spędzi w areszcie.
Dwa dni później funkcjonariusze
ujęli 42-latka, który nie miał litości
dla żony i córek. Oczekuje na proces.
Dostał nakaz opuszczenia domu i
zakaz zbliżania się do rodziny.
Doigrał się też wyrodny syn, który od 2011 roku znęcał się nad swoją
mamą. 29-latek został objęty dozorem policyjnym. Musi opuścić dom.
Kilka dni temu wpadł kolejny
damski bokser. 57-latek od 12 lat
zamęczał swoją rodzinę. Teraz musi
opuścić lokal na trzy miesiące. Otrzymał też zakaz kontaktów z żoną.

Nie we wszystkich rodzinach panuje
sielanka, jednak są takie, w których
- przez jedną, zadręczającą innych
osobę - życie staje się męczarnią

- Sprawcom przemocy domowej grozi do 5 lat więzienia – mówi
komisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Jeśli okaże się, że swoje
ofiary traktowali ze szczególnym okrucieństwem, mogą spędzić za kratami
nawet 12 lat.
- Jeśli znamy tego typu zachowania, nie bójmy się reagować – apeluje

Foto: KMP Gliwice

Nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz kontaktów
z żoną otrzymał knurowianin, który od 2002 roku
znęcał się nad rodziną

komendant Kawa.
Policja zapewnia, że jeśli ktoś
zgłaszając sprawę chce zachować
anonimowość, to uszanuje takie
życzenie. A przede wszystkim podejmie działania, które ukrócą męki
gnębionych przez zwyrodnialców.
Niestety, często są to „najbliżsi”
(tylko z nazwy) członkowie rodziny...
Bogusław Wilk

Bezdomni nie dają się namówić do korzystania
z noclegowni - regulamin placówek uznają
za zbyt rygorystyczny

KNURÓW. ABSTYNENCJA W SCHRONISKACH ODSTRASZA BEZDOMNYCH

Alkohol wygrywa
Mroźne dni są
prawdziwą zmorą
dla okolicznych
bezdomnych. Choć
okoliczne placówki
socjalne oferują
im schronienie,
niechętnie z nich
korzystają
Wyjaśnienie jest proste: alkohol. W schroniskach i placówkach
pomocy społecznej pić nie wolno.
Większość bezdomnych nie chce
(bądź nie może – gdy nałóg silniejszy)

zrezygnować z wysokoprocentowych
napojów. Dla tej alkoholowej przyjemności wolą tułać się po okolicznych domach.
Mnożą się zgłoszenia do Straży
Miejskiej o bezdomnych próbujących przetrwać mrozy na klatkach
schodowych. Tak było m.in. w piątek, gdy w jednym z bloków przy
ul. Marynarzy „osiedlił się” bezdomny mężczyzna. Podpadł lokatorom
zanieczyszczając klatkę schodową.
Po interwencji strażników miejskich
opuścił budynek.
Nazajutrz wieczorem strażników
wezwali mieszkańcy domu przy
ul. Lotników. Na miejscu mundurowi
zastali bezdomnego wyziębionego i

będącego pod wyraźnym wpływem
alkoholu. Strażnicy udali się z nim
do szpitala, gdzie został przebadany
przez lekarza dyżurnego. Następnie
przewieźli go do gliwickiej Komendy
Miejskiej Policji, gdzie pozostał do
wytrzeźwienia. Badanie alkometrem
wykazało 2,7 promila.
W poniedziałek wieczorem strażnicy miejscy i pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej skontrolowali miejsca, w których zazwyczaj
przebywają osoby bezdomne. Tych,
których zastali, informowali o możliwości skorzystania z pomocy MOPS.
Żaden ze spotkanych przez nich
bezdomnych nie przyjął propozycji...
/bw/
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POWIAT

Sesja w czwartek
W czwartek, 30 stycznia, o godz. 15
rozpocznie się sesja Rady Powiatu
Gliwickiego

WAŻNE

Badanie alkomatem
nie dla każdego

Podczas obrad zostaną wręczone
medale za zasługi dla obronności
kraju. Rajcy omówią ubiegłoroczną
współpracę powiatu z wchodzącymi w jego skład gminami. Zebrani
wysłuchają też sprawozdań z prac
komisji. Pod głosowanie trafi kilka
projektów uchwał.

Komendant Komisariatu Policji w Knurowie,
podpinsp. Maciej Kawa, raz jeszcze rozwiewa
wątpliwości naszych Czytelników co do badań
alkomatem „na życzenie”

Kto wdzieje
mundur

Od 3 lutego do 30 kwietnia na terenie
województwa śląskiego przeprowadzana
będzie kwalifikacja wojskowa. Obejmie
także powiat gliwicki, gdzie kwalifikacja
rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 7 marca

Komendant zauważa, że coraz
częściej do komisariatu przychodzą
osoby, które chcą być pewne, że do
pracy stawią się trzeźwe.
- Takich przypadków nie traktujemy jako uzasadnione – podkreśla.
Aby Policja mogła przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika
na żądanie k ierownika za k ładu
pracy lub osoby przez niego upoważnionej, musi zaistnieć podejrzenie,
że pracownik stawił się do pracy w
stanie po spożyciu alkoholu albo
spożywał go w czasie pracy.
/pg/

Jaki to stan?

Stan po użyciu alkoholu oznacza,
że jego zawartość w organizmie
prowadzi do stężenia we krwi od
0,2 do 0,5 promila albo obecności w wydychanym powietrzu
od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³.
Po przekroczeniu górnej granicy
mamy do czynienia ze stanem
nietrzeźwości.

Kamery w parku NOT

Siedem uchwał trafiło pod głosowanie radnych podczas sesji
środowej sesji Rady Miasta
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jednak Knurów wziął na siebie sfinansowanie wykonania dokumentacji.
Z początkiem roku na gminy
został nałożony obowiązek wypłaty
dodatków energetycznych. Do rea-

lizacji zadania potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie. Rada
zabezpieczyła na ten cel w budżecie
miasta 24 tys. zł.

Kwalifikacji wojskowej w tym
terminie podlegają:
mężczyźni urodzeni w 1995 roku;
mężczyźni urodzeni w latach
1990–1994, którzy nie posiadają
określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
kobiety urodzone w latach 19901995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.
Także kobiety pobierające naukę w
celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2013/2014 kończą naukę w szkołach
lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych
szkół lub kierunków (o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z
11 marca 2010 r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej).
Kwalifikacji podlegają tak że
osoby urodzone w roku 1993–1994,
które:
zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej, i złożyły (w
trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej) wnioski o zmianę kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej.
Dla osób zamieszkałych stale
lub przebywających czasowo ponad
3 miesiące na terenie miast i gmin
powiatu gliwickiego kwalifikacja
wojskowa przeprowadzona zostanie
w Gliwicach – w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Zawiszy
Czarnego 7.
Kwalifikacja powiatowa trwać
będzie od 3 lutego do 7 marca i odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10 do 18.
Treść obwieszczenia Wojewody
Śląskiego w sprawie kwalifikacji
wojskowej znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Gliwicach (www.bip.
powiatgliwicki.finn.pl) w zakładce
„Obwieszczenia”.
/sisp, bw/

Foto: pippalou/morgueﬁle.com

przypadki pojedyncze i uzasadnione.
Wszystkie takie badania muszą
być rejestrowane, a w rubryce „powód badania” należy wpisywać „na
żądanie obywatela”.
C o n a le ż y ro z u m ie ć pr z e z
przypadki uzasadnione? Sytuacje
wcześniej nieprzew idzia ne, np.
spożywamy alkohol dnia poprzedniego, a następnego otrzymujemy
informację o konieczności wyjazdu
(polecenie pracodawcy). W takich i
podobnych sytuacjach nie będzie
żadnego problemu z przetestowaniem trzeźwości.
- Ważną sprawą jest posiadanie
przy sobie ważnego dowodu osobistego
lub innego dokumentu ze zdjęciem,
numerem PESEL, w przeciwnym
razie badanie nie zostanie wykonane
- zaznacza komendant Maciej Kawa.
Schody zaczynają się, kiedy piliśmy, wiedząc, że następnego dnia
mamy odebrać np. dzieci z dworca.

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Obrady nie trwały długo. Uchwały wprowadzały korekty w tegorocznym budżecie miasta. Wszystkie
zostały przyjęte.
Dokładnie 28.659 zł kosztować
będzie opracowanie koncepcji przebudowy ul. Dworcowej na odcinku od
ronda im. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Pocztową. Administratorem
drogi jest Województwo Śląskie (formalnie Zarząd Dróg Wojewódzkich),

/sisp, bw/

REGION. ROZPOCZYNA SIĘ KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Foto: KMP Gliwice

Po serii śmiertelnych wypadków
z udziałem nietrzeźwych kierowców postanowiliśmy sprawdzić,
czy istnieje w Knurowie możliwość
dobrowolnego sprawdzenia stanu trzeźwości. Zadzwoniliśmy do
komisariatu Policji i - indagowani
przez dyżurnego - opowiedzieliśmy wymyśloną historię, w której
przyznaliśmy się do picia alkoholu,
mimo że następnego dnia musieliśmy odwieźć dzieci na ferie. Dyżurny odmówił nam badania.
Inne, tym razem prawdziwe,
historie z podobnym zakończeniem
przydarzyły się naszym Czytelnikom, dlatego komendant Maciej
Kawa raz jeszcze tłumaczy, kto i
kiedy może skorzystać z badania „na
życzenie”.
Z a rz ąd z eniem Komenda nta
Głównego Policji badania na zawartość alkoholu wykonuje się, jeżeli:
* osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;
* wobec kierującego pojazdem
lub innej osoby zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować
pojazdem, uczestniczyć w wypadku
drogowym, w którym jest zabity lub
ranny i oddaliła się z miejsca zdarzenia przed badaniem trzeźwości,
a następnie została zatrzymana
lub sama zgłosiła się do jednostki
Policji.
- Innych przypadków przywołany
przepis nie uwzględnia - zaznacza
komendant Kawa.
Wszystkie jednostki Policji na
terenie kraju otrzymały pismo, w
którym zastępca Komendanta Głównego Policji zgadza się na badanie
stanu trzeźwości osób dobrowolnie
zgłaszających się do jednostek Policji przez służby dyżurne - o ile są to

Obrady odbędą się w sali sesyjnej starostwa w Gliwicach przy
ul. Zygmunta Starego 17.
Szczegółowy porządek sesji znajduje się na stronie internetowej www.
powiatgliwicki.pl w zakładce „Powiat
Gliwicki/Informator Powiatu”.

/b/

W szczygłowickim parku NOT zostanie wybudowana siłownia „pod chmurką”. Obiekt będzie objęty miejskim monitoringiem. W budżecie miasta
zarezerwowano na ten cel 12 tys. zł. Z tych pieniędzy zostanie opłacony
montaż kamer oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
światłowodu i przyłącza elektrycznego.

Po wybudowaniu siłownia
zewnętrzna w parku NOT zostanie
objęta monitoringiem miejskim
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ILE WARTA JEST KOPALNIA KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

Foto: Archiwum KW SA

Miliard, a może więcej...

Miliard złotych – wstępnie o takiej kwocie mówi
się w kontekście sprzedaży kopalni
„Knurów-Szczygłowice” przez Kompanię Węglową
na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Kompania zamierza inwestować do
850 mln zł rocznie.
Ile może być warty knurowski
zakład? Cena jeszcze nie jest znana.
Często pada kwota miliarda złotych.
Może być i wyższa. Jastrzębska
Spółka Węglowa zapewnia, że ją na
to stać.
- JSW ma na kontach około 1,7
miliarda złotych oszczędności. To
pieniądze, które wypracowaliśmy w
czasach dobrej koniunktury na węgiel koksowy – mówił Przeglądowi
prezes spółki Jarosław Zagórowski
w wywiadzie przed dwoma miesiącami.
Prezes zastrzegał, że JSW na
pewno nie wyłoży wszystkich zaosz-

Ile wart jest knurowski zakład okaże lada tydzień...

Przegląd Lokalny Nr 5 (1091) 30 stycznia 2014 roku

czędzonych pieniędzy. Potrzebuje
ich na inwestycje w jastrzębskich
kopalniach.
- Transakcja nie może obciążyć
budżetu inwestycyjnego naszej spółki – to nie podlega dyskusji – podkreślał. – Z drugiej strony nie mamy
kredytów, więc gdyby zaszła taka
potrzeba, jako rentowna i wiarygodna spółka nie mielibyśmy problemu z
ich pozyskaniem.
Wycena kopalni trwa. Ma być
gotowa w lutym. Jeśli nic nie stanie
na przeszkodzie, transakcja mogłaby być sfinalizowana w połowie
roku.
Bogusław Wilk
Foto: Przemysław Sosna/Foto As

W piątek, 31 stycznia, Rada
Nadzorcza Kompanii Węglowej ma
zająć się projektem planu restrukturyzacji spółki. Jednym z jej najważniejszych założeń jest sprzedaż
kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
- Jeżeli nie będziemy mieli środków ze sprzedaży kopalni „Knurów-Szczygłowice”, nie będziemy w stanie utrzymać wydobycia i prowadzić
procesu inwestycyjnego - stwierdził
wiceprezes KW SA Marek Uszko
podczas konferencji prasowej w
ubiegły czwartek.
Pieniądze z transakcji miałyby
być przeznaczone na inwestycje,
m.in. przygotowanie ścian wydobywczych w innych kopalniach.

Bez porozumienia ze związkowcami w Kompanii Węglowej
Przygotowany przez zarząd Kompanii Węglowej plan restrukturyzacji spółki
w latach 2014-2020 z miejsca wzbudził sprzeciw związków zawodowych. Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły porozumienia. Sporne były zwłaszcza
przewidywane zwolnienia (około 900 osób), obniżka płac (poprzez likwidację
czternastki, połowy deputatu węglowego i posiłków profilaktycznych) pracownikom administracji jako sposobu na uniknięcie zwolnień, zamiar łączenia kopalń i ograniczenia liczby ścian. Zdaniem związkowców na sprzedaży
knurowskiej kopalni ich firma więcej na tej transakcji straci (cenne złoża) niż
zyska (zastrzyk finansowy).
- Odbyliśmy ponad 80 godzin spotkań, podczas których przekazaliśmy stronie
społecznej szczegółowe informacje o bieżącej sytuacji Kompanii Węglowej i o
przyczynach kryzysu, który dotknął nie tylko nas, ale wszystkie firmy górnicze wydobywające węgiel kamienny na całym świecie – tłumaczył podczas
konferencji prasowej wiceprezes KW SA Marek Uszko. - Gdy mieliśmy już
finalizować proces negocjacji, nastąpił niespodziewany dla nas zwrot. Jedna
ze stron, Związek Zawodowy „Kadra”, który jest sygnatariuszem wszystkich
porozumień, które funkcjonują w Kompanii, złożył oświadczenie, że w całości
odrzuca proponowany projekt. To zakończyło procedurę negocjacji, ponieważ
analizy prawne, którymi dysponowaliśmy i o których wiedziała strona społeczna, wykazały, że warunkiem bezwzględnie koniecznym była jednomyślność
wszystkich stron. Wiadomo było, że gdy nawet jeden ze związków nie podpisze
porozumienia, trzeba będzie szukać innych rozwiązań.
Brak porozumienia ze związkowcami nie powstrzymał zarządu przed przekazaniem planu restrukturyzacji spółki Radzie Nadzorczej. Uczynił to 23
stycznia. Dzień później przedstawiciele wszystkich związków działających
w KW SA przekazali zarządowi projekt porozumienia. Liczą, że negocjacje
zostaną wznowione.
Związki gotowe są zrezygnować z „czternastki” przez trzy lata w zamian za
odstąpienie od masowych zwolnień pracowników administracji. Liczą też na
wycofanie się z planów łączenia kopalń na rzecz przenoszenia pracowników
między zakładami, które mają być łączone.
Związkowcy JSW dalecy od entuzjazmu
- W perspektywie dłuższego okresu czasu zakup (...) kopalni [Knurów-Szczygłowice] może być korzystny dla naszej spółki, ale w najbliższych latach niesie
dla JSW SA także szereg zagrożeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na
sytuację pracowników naszych kopalń – piszą w specjalnym oświadczeniu
związkowcy Solidarności Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - JSW SA posiada
jeszcze dość duże środki finansowe, ale praktycznie w całości będą one zagospodarowane na już rozpoczęte inwestycje. Kupno nowej kopalni planuje
się z kredytu lub emisji obligacji, a to musi kosztować. Obciążenie wyniku
finansowego z tego tytułu może być dla JSW bagażem bardzo trudnym do
udźwignięcia.
Zdaniem związkowców kłopoty Kompanii Węglowej spowodowały duże niedoinwestowanie knurowskiej kopalni.
- Aby zaczęła ona przy dzisiejszych cenach węgla przynosić zyski, trzeba
zwiększyć jej potencjał wydobycia węgla koksowego, co wymaga potężnych
i drogich wieloletnich inwestycji oraz stworzenia wielu rezerw wymaganych
obowiązującym prawem – zauważają. - Konieczne będzie także zrównanie płac
w obydwu podmiotach.
Solidarność obawia się, że te obciążenia utrudnią osiągnięcie zysku przez JSW.
To z kolei spowoduje ich zdaniem brak wypłaty dywidendy z akcji i nagrody
z zysku, a może też ograniczyć wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń
pracowniczych. Zdaniem związku JSW jest traktowana przez Ministerstwo
Gospodarki jako „dojna krowa” i „koło ratunkowe” dla innych podmiotów
gospodarczych. Przypomina, że „cały dochód z upublicznienia JSW SA, czyli
ponad 5 miliardów złotych, zasiliło budżet RP”.
- W świetle powyższych faktów może się okazać, że normalne funkcjonowanie
JSW SA w najbliższych latach będzie poważnie zagrożone, a jedynymi pomysłami zarządu na poprawę tej sytuacji jest likwidacja wolnych sobót i ograniczenie
kosztów pracowniczych w spółce. Należy obawiać się, że tą niezbędną dla
przyszłości JSW SA inwestycję w dużej części możemy sfinansować z własnych,
pracowniczych kieszeni – czytamy w podsumowaniu oświadczenia.
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Zanim stanie się cud

Niedawno spełniło się pragnienie państwa Kopców.
23 grudnia Dawida przywieziono do domu. Trzeba czuwać
nad nim w dzień i w nocy. Rodziny nie stać na wynajęcie
armii opiekunów. Potrzebni są wolontariusze. Osoby,
które podarują Dawidowi swój czas

Osoby chętne, aby pomóc w opiece nad Dawidem proszone są o kontakt z
panią Danutą Kopiec – nr tel. 691 209 891. Rodzice Dawida szukają także
dobrej kliniki leczącej odleżyny oraz specjalistę od neurologopedii.
Państwo Kopcowie są wdzięczni na każdą pomoc. Szczególnie chcieliby
podziękować pielęgniarkom i lekarzom z oddziału chirurgii knurowskiego
szpitala na czele z dr. Grzegorzem Noconiem za niezwykłą życzliwość i
zaangażowanie.
Pieniądze dla Dawida zbierane są także poza granicami Polski. Dzięki Marcinowi i Marzenie Cebulom, przyjaciołom Dawida mieszkającym w Niemczech
w pomoc włączyła się Polonia niemiecka.
– Dawid kiedyś sam podziękuje tym wszystkim ludziom dobrego serca za
wsparcie i modlitwę – podkreślają państwo Kopcowie. – A teraz my w imieniu syna dziękujemy wszystkim przyjaciołom i znajomym za zaangażowanie
w pomoc dla niego. Bez was nie dalibyśmy rady.
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Gdy Dawid zaraz po wypadku
trafił do szpitala w Sosnowcu, rodzice
usłyszeli od lekarzy, że ma 1 proc.
szans na przeżycie.
– Niech ten 1 proc. więc będzie dla
Pana Boga – mówi Norbert Kopiec.
– Od pierwszego dnia wierzymy, że
stanie się cud, bo Dawid ma jeszcze
dużo do zrobienia na tym świecie.
Cudem jest życie Dawida, cudem
jest jego walka z niekończącym się korowodem chorób. Dawid uparcie walczy o każdy dzień, o każdy oddech.
Czasami aż kuli się z bólu, ale wola
życia jest silniejsza niż rozpacz. Dopóki Dawid się nie poddaje, nikomu
poddać się nie wolno. Ani lekarzom,
ani rodzinie, ani przyjaciołom.
Justyna Bajko

Dawid Kopiec jest absolwentem
knurowskiego liceum i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niezwykle
uzdolniony matematycznie, laureat
wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych, członek Mensy i stypendysta Krajowego Funduszu na
rzecz dzieci wybitnie uzdolnionych.
Na początku października 2012
roku knurowianin uległ ciężkiemu
wypadkowi. W trakcie wyjazdu
integracyjnego, jadąc na quadzie,
z nieznanych przyczyn uderzył w
drzewo. Dawid doznał bardzo poważnych obrażeń klatki piersiowej
i głowy. Do tej pory walczy o życie.

Wykryj osteoporozę,
zrób cytologię
Przychodnia Bracka w Knurowie zaprasza
do skorzystania z badań cytologicznych
(bezpłatnie) i dentysometrycznych
(odpłatnie), pozwalających wykryć
pierwsze oznaki osteoporozy
4 lutego (wtorek) obok Przychodni Brackiej przy ul. Dworcowej zaparkuje osteobus. Wszyscy
zainteresowani będą mogli się
przebadać w godz. 8.00-17.30.
Organizatorzy akcji mówią, że badanie jest bezbolesne, nie wymaga
żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta i trwa
zaledwie kilka minut.
Dentysometria kości zalecana
jest głównie kobietom w okresie
menopauzy (to one znajdują się
w grupie największego ryzyka zachorowania na osteoporozę) oraz
mężczyznom po andropauzie (po
70 roku życia).
- Badanie wykonywane jest
również przy sprawdzaniu przyczyn podatności na tzw. złamania
osteoporotyczne (np. złamanie
szyjki kości udowej), przy schorzeniach związanych z utratą masy
kostnej (np. choroby reumatyczne,
choroby nerek, zaburzenia chormonalne) - tłumaczą organizatorzy akcji. - A także w przypadku
możliwości genetycznego obciążenia osteoporozą lub inną chorobą

charakteryzującą się zanikiem
masy kostnej.
Koszt badania to 35 zł. Zainteresowani powinni się wcześniej
zarejestrować pod numerem telefonu: (32) 235 13 41.
Przychodnia Bracka w Knurowie prowadzi bezpłatny program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy.
Powinny z niego skorzystać kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które w
ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.
U kobiet obciążonych czynnikiem
ryzyka takie badanie wykonuje
się co rok.
Niepotrzebne jest skierowanie
od lekarza. Wystarczy zgłosić się
osobiście lub umówić na wizytę
telefonicznie (32) 235 13 41 (wew.
201).
Badania odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7.45-10.00, a w środy od
10.45 do 14.00.
/pg/

KNURÓW. RUSZA NOWA LINIA AUTOBUSOWA

195 rusza w trasę

Od soboty, 1 lutego, w Szczygłowicach, Książenicach, Kamieniu
i Leszczynach pojawią się autobusy nowej linii – 195. Będą
wykonywać dotychczasowe kursy wariantowe linii nr 194 na
trasie: Szczygłowice Kopalnia – Książenice Kościół – Leszczyny
Czereśniowa
W sobotę Komunikacyjny Związek Komunalny GOP wprowadza
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Knurowa i
Czerwionki-Leszczyny. To reakcja na
wniosek Knurowa.
Władze miasta zwróciły uwagę
przewoźnika na to, że z przystanku

w Szczygłowicach autobusy linii
194 wyjeżdżają na trzy różne trasy.
To często wprowadza pasażerów w
błąd. Część z nich wsiada do niewłaściwego autobusu. Stąd właśnie propozycja, by kursy przez Książenice
przejęła linia autobusowa o innym
numerze.

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Arch. rodzinne

Historia Dawida Kopca poruNajwiększym w yzwaniem w
szyła wielu knurowian. Mało kto walce o życie Dawida są ogromne i
pozostał obojętny wobec tragedii, głębokie odleżyny, zajmujące sporą
jaka spotkała tego młodego i utalen- część ud i kość ogonową. Dopiero
towanego mężczyznę. Po publikacji po ich wyleczeniu możliwe są dalsze
artykułu, w redakcji rozdzwoniły się działania − intensywna rehabilitacja,
telefonu. – Jak pomóc? – pytali Nasi wybudzanie ze śpiączki.
czytelnicy. Dzięki zaangażowaniu
Dawid w szpitalu ma lepsze i
osób poruszonych losem Dawida gorsze dni. Nie potrafi powiedzieć,
udało się kupić koncentrator tlenu, co go boli. Rodzice, pielęgniarki
ssak, środki pielęgnacyjne. Niska obserwują jego twarz. Czytają każdy
renta Dawida starcza tylko na od- grymas bólu, odszukują w rysach
żywianie.
spokój i radość. Zdarza się, że Dawid
Dzisiaj oprócz wsparcia finan- płacze. Bezgłośnie, czasami bez łez.
sowego, Dawid potrzebuje dobrych Na dźwięk słowa „góry” wzdryga się
ludzi.
przestraszony, jakby obraz wypadku
Kilka tygodni temu w rozmowie wciąż na nowo do niego powracał.
z nami pani Danuta wiele razy poKnurowscy lekarze i pielęgniarki,
wtarzała, że chce, by jej syn znowu a w szczególności ordynator oddziaspał w swoim pokoju.
łu chirurgicznego dr
By mogła czuwać nad
Grzegorz Nocoń z
jego snem, opatrywać
pełnym oddaniem
ra ny. By a ni przez
opiekują się Dawichwilę nie był sam.
dem, ale szpital może
Walka o zdrowie Dapomóc jedynie dowida to niekończące
raźnie. Niezbędna
się zmagania z chojest wizy ta w sperobami i odleżynami.
cjalistycznej klinice
Knurowianin wymaga
leczącej odleżyny.
ciągłej obecności. Co
Dawid za jakiś czas
dwie godziny trzeba
wróci do domu. To
przewracać Dawida na
k we st ia t ygod n ia
inny bok, by odleżyny
może dwóch. Pańmogły się goić. Pani
stwa Kopców nie stać,
Danuta i pan Norbert
by zatrudniać całosię nie skarżą. Nastadobowo pielęgniarwiają budzik i czuwaki. Leki, operacje to
ją. W nocy i w dzień.
ogromne koszty. Aby
D wa d n i pr z ed
Dawid był choć tropowrotem do domu
chę samodzielny, aby
Dawid zachorował na Dawid w szczęśliwych
przetrwał ten najgorczasach
sepsę.
szy czas, kiedy tyle
− To był wyrok.
chorób czyha na jego
Pani ordynator przygotowywała nas życie, potrzebne są nie tylko pieniąna najgorsze, bo przecież organizm dze, ale i ludzie. Przede wszystkim
jest osłabiony, układ immunologiczny ich czas. Czas, który mogą spędzić
nie funkcjonuje. Ale zdarzył się ko- przy Dawidzie. Nie trzeba wiele, wylejny cud! Dawid pokonał tę chorobę starczy godzina lub dwie, aby państwo
− opowiada Danuta Kopiec.
Kopcowie mogli trochę odpocząć,
Ze szpitala w Chorzowie knu- spokojni, że Dawid nie jest sam.
rowianina wypisano 23 grudnia. W
− Dawid jest w bardzo poważnym
domu wszystko już na niego czekało: stanie i nie poradzimy sobie sami.
łóżko, koncentrator tlenu i opiekuń- Prosimy o pomoc pielęgniarki, które
czy rodzice. Dawid był szczęśliwy i są na emeryturze albo pracują, ale
spokojny. Uśmiechał się.
mają trochę wolnego czasu. Szukamy
− Niestety, 26 grudnia saturacja także osób niekoniecznie związanych
spadła, ciśnienie się znacznie obniży- z medycyną − wolontariuszy, chętnych
ło, musieliśmy dzwonić po pogotowie. poświęcić Dawidowi trochę czasu. Syn
Dawid trafił do knurowskiego szpita- lubi jak mu się czyta, słucha wtedy
la, gdzie jest do chwili obecnej − mówi uważnie, uspokaja się – proszą ropani Danuta.
dzice.

ZDROWIE. UNIA BRACKA ZAPRASZA NA BADANIA

Powstanie nowego połączenia
pociągnie za sobą również korekty
w rozkładzie jazdy linii nr 194.
Jednak, jak uspokaja KZK GOP,
liczba dotychczasowych połączeń
pozostanie bez zmian.
DC

Linia nr 195 będzie obsługiwała przystanki: Szczygłowice
Kopalnia, Szczygłowice Aleja
Piastów, Książenice Las, Książenice Szkoła, Książenice Kościół,
Kamień Skrzyżowanie, Kamień
Cegielnia, Kamień Rzędówka,
Leszczyny Osiedle, Leszczyny
Konopnickiej oraz Leszczyny
Czereśniowa.
Autobus linii nr 195 z przystanku
Szczygłowice Kopalnia będzie
odjeżdżał w dni robocze w godzinach: 4.36, 6.00, 6.43, 7.36,
9.26, 12.06, 13.06, 14.11, 15.11,
16.18, 17.38. W soboty, niedziele
i święta przewidziano tylko jeden
kurs o godz. 4.36.

Niebawem część linii 194 „sklonuje się” na bliźniaczą nr 195
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rozmaitości
Z KART HISTORII. KNURÓW I KRYWAŁD PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wojenne czasy, tragiczne czasy...
Hitlerowcy nie mogli znieść Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej
w Knurowie. Do jego zburzenia zmusili – grożąc zastrzeleniem – byłych powstańców
śląskich. Wydali też decyzję... wyrwania z korzeniami lipy, która rosła przed budynkiem
dyrekcji kopalni. Drzewo było symbolem powrotu Knurowa do Polski w 1922 roku
Foto: archiwum autorki

chronił ich przed więzieniem bądź
obozem koncentracyjnym.

CIERNIEM W OKU

W czasie wojny krywałdzka fabryka prochu posiadała trzy kominy. Wobec nasilających
się nalotów brytyjskich Niemcy zdecydowali, by zburzyć jeden z nich w celu
dezorientacji lotników bombowców; na zdjęciu: moment likwidacji komina

Bliskość granicy polsko-niemieckiej po 1922 roku sprawiała,
że fabryka materiałów wybuchowych w Krywałdzie znalazła się w
mocno kłopotliwej sytuacji w 1939
roku, gdy wręcz czuło się zbliżającą
się wojnę. Mający duże znaczenie
militarne zak ład został ujęty w
opracowanych wcześniej planach
mobi liz ac y jno-ewa kuac y jnych.
Zdecydowano, że w razie konfliktu
zbrojnego, produkcja zostanie przeniesiona z Krywałdu do Pustkowa
koło Dębicy. Tam właśnie, w ramach
Centralnego Okręgu Przemysłowego, krywałdzka Lignoza wiosną
1939 roku wybudowała i uruchomiła
nową wytwórnię chemiczną.
Plany wojskow ych runęł y w
gruzy już na początku wojny. Stało
się tak, gdyż lotnictwo niemieckie
zbombardowało obiekt w Pustkowie. Nie sposób więc było uruchomić produkcji w tym rezerwowym
miejscu.

LIGNOZA W KRYWAŁDZIE

została przez wojska hitlerowskie oszczędzona. Okupant wiedział, co czyni. Niebawem fabryka
zaczęła w ytwarzać materiały na
potrzeby Wehrmachtu. Początkowo produkcja koncentrowała się
na górniczych materiałach amonowo-saletrzanych. W 1941 roku
zakład zaczął wytwarzać dondaryt,
materiał wybuchowy, przeznaczony
do celów minerskich i do granatów
ręcznych. Później uruchomiono
produkcję lotniczych bomb kruszących.
Tuż po zajęciu fabryki przez
Niemców kadra inżynieryjna wraz
z rodzinami opuściła mieszkania
służbowe, zostawiając w nich swój
dobytek. Niektórzy z pracowników
(m.in. inż. Zygmunt Judycki) po

kilku dniach wrócili do Krywałdu.
Z asta l i mieszk a nia spląd rowane albo zajęte przez „gorliwych”
Niemców.
Już jesienią 1939 roku władze
okupacyjne przeprowadziły wer y f ikację pracowników fabr yk i,
obsadzając najważniejsze stanowiska Niemcami. Podejrzanych
przesuwano na gorsze stanowiska.
Niektórych aresztowano, czyniąc to
na podstawie nadzwyczajnej księgi
gończej (Sonderfa hndungsbuch
Polen). Księga ta została wydrukowana w Berlinie na polecenie
urzędu kryminalnej policji Rzeszy i
jeszcze przed rozpoczęciem działań
wojennych rozprowadzona między
terenowe ogniwa hitlerowskie. Na
listach proskrypcyjnych znalazło
się około 8700 osób, wśród których
około 1000 stanowili Górnoślązacy. 170 nazwisk na liście odnosiło
się do mieszkańców ówczesnego
powiatu rybnickiego. Byli to głównie powstańcy śląscy, działacze
niepodległościowi, nauczyciele,
urzędnicy i społecznicy kulturalno-oświatowi.
Często dochodziło do bardzo
z a sk a k ując ych negat y w n ie – z
punktu widzenia Górnoślązaków
– zachowań ich niemieckich sąsiadów. Wielu z nich w momencie
wybuchu wojny „odkryło” swoją
prawdziwą twarz donosząc na sąsiadów, z którymi do tej pory żyli
w zgodzie. W ten sposób skazywali
ich na śmierć (dwa takie przypadki
miały miejsce w Krywałdzie) lub –
w późniejszym czasie - na pobyt w
obozach koncentracyjnych.
Fabryka w Krywałdzie stała się
obiektem silnie strzeżonym. Wyznaczony został specjalny obszar
do prowadzenia prób ostrzałów z
w yprodukowanymi materiałami
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(Versuchstrecke). Zak ład został
ogrodzony podwójną siatką.
W listopadzie 1939 roku władze
okupacyjne przystąpiły do sporządzania dowodów osobistych z odciskiem palca (tzw. palcówki). Przy
personaliach należało podać narodowość. We wrześniu 1940 roku
rozpoczęło się tworzenie niemieckiej listy narodowościowej. Wprowadziła ona nowe „narodowości”:
Schlonsaken i Oberschlesier. W
praktyce te nowe „narodowości”
stały się dla Ślązaków zbawienne.
Był to swoist y pa rawa n, k tór y

dla okupanta był Pomnik Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej w Knurowie. Nic dziwnego,
że monument został zburzony. Hitlerowcy zmusili do tego – lufami
karabinów – byłych powstańców
śląskich. Władze niemieckie wydały
też decyzję... wyrwania z korzeniami
lipy, która rosła przed budynkiem
dyrekcji kopalni. Drzewo było symbolem powrotu Knurowa do Polski
w 1922 roku.
Tragedią dla młodzieży śląskiej
była przymusowa służba w szeregach Wehrmachtu. Ślązacy trafiali
zarówno na front zachodni, jak i
wschodni (od 1941 roku). Wśród
wcielonych do armii niemieckiej
było m.in. dwóch braci z Krywałdu
– obydwaj zginęli.
Znany jest też skrajnie inny
przypadek: Emanuel D. z Knurowa,
będący członkiem Sturmabteilung
Rolle, posyłał Polaków na śmierć w
katowni nowobytomskiej. Warto jednak zaznaczyć, że procent zdrajców
narodowych w powiecie rybnickim,
jak i w całej Polsce, był znikomy.
Gdy sytuacja na froncie wschodnim uległa zmianie i wojska niemieckie przeszły do defensywy, rozpoczęły się przygotowania do obrony Śląska. Pierwsze z nich ruszyły już latem
1944 roku. Budowano umocnienia,
przygotowano plany ewakuacji ludności i fabryk, powołano Volkssturm
– formację o charakterze pospolitego

foto-migawka

ruszenia. Pod koniec 1944 roku był
gotowy R-Plan. Miał być realizowany
pod określonymi kryptonimami.
Pod hasłem „Nikolaus” zawarta była
ewakuacja kobiet i dzieci, „Goldfish”
oznaczał ewakuację całej ludności
niemieckiej. Miejscem docelowym
w planach ewakuacyjnych były miejscowości położone na zachodnim
brzegu Odry. Miało tam też trafić 49
tys. wagonów ze zdemontowanymi
maszynami ze śląskich fabryk. Gdy
plan został wdrożony w życie, okazało się, że niektóre z miejscowości
praktycznie się wyludniły. Ale były
też takie, w których zdecydowana
większość mieszkańców pozostała.
W Krywałdzie niemieckie rodziny podjęły decyzję o wyjeździe.
24 stycznia 1945 roku podstawiono
samochody ciężarowe z plandekami
(w środku były prowizoryczne ławki). Wyjeżdżający zabierali jedynie
najbardziej potrzebne rzeczy – ciepłą
odzież, pieniądze, biżuterię. Wielu
z ewakuowanych schroniło się w
Dreźnie, dla sporej części z nich
punktem docelowym był Frankfurt
nad Menem.
Sporo Niemców zdecydowało się
na pozostanie. Nie mieli nic na sumieniu, a przed wojną żyli w zgodzie
z polskimi sąsiadami. Nie zdawali
sobie sprawy, tak jak i reszta mieszkańców Górnego Śląska, co oznacza
„wyzwolenie” w wersji sowieckiej...
Niebawem okazało się, że „wyzwolenie” to w istocie tragedia. Tragedia
Górnośląska...
Maria Grzelewska

Tekst i foto: Justyna Bajko

28 styc znia grupa Apostolst
wo Dobrej Śmierci działając
a przy parafii świętych Cyry
ucze stnic zyła w pielgrzymce
la i Metodego w Knur owie
do Częs tochowy. Duchowym
opiekunem grupy był ksiądz
Uwieczniliśmy panie i panów
Adam Brac haczek.
z Apostolst wa tuż przed wyja
zdem na Jasną Górę.
− Kolejne zdjęcia zrobimy sobi
e już na miejscu − śmiali się
pielg
rzym
i,
obie
o mieszkańcach Knur owa.
cując, że nie zapomną w mod
litwie
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Ten szczęsny czas...

Z radiowego odbiornika, zainstalowanego w świetlicy,
docierały do uczniów informacje z kraju i ze świata,
występom szkolnego chóru towarzyszyła orkiestra
mandolinistów. Prawdziwy rozgłos przyniosła
placówce hodowla jedwabników założona od
podstaw. Kto jeszcze o tym pamięta?
Ach, któż mi wróci owe dni świetlane, owe dni pierwszej młodości - to
hasło przyświecało obchodom jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej

w Gierałtowicach. Świętowali absolwenci, uczniowie, rodzice, emerytowani i czynni zawodowo nauczyciele
oraz pracownicy szkoły.

Obchody rozpoczęła msza św. w
kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Podczas modlitwy wspomniano
tych, którzy przeszli do wieczności,
a pozostali we wdzięcznej pamięci
wychowanków.
Zaproszeni goście udali się do
szkolnej auli wyposażonej w nowoczesny sprzęt nagłaśniający, gdzie
uczniowie i absolwenci zaprezentowali program artystyczny.
I pomyśleć, że jeszcze przed wojną w sali gimnastycznej wystawiano
sztuki teatralne, a mieszkańcy wsi
oklaskiwali występy chóru, któremu
towarzyszyła orkiestra mandolinistów. O tym, co w kraju i na świecie,
uczniowie dowiadywali się z radia
zainstalowanego w świetlicy.
W 1938 roku Maria Szatyńska
wpisała do szkolnej kroniki: - W miesiącu marcu przeżywaliśmy wstrząsy
dziejowe, zmieniła się bowiem mapa
Europy. 12 marca Austria utraciła niepodległość, gdyż wcielono ją do Rzeszy
niemieckiej, a kanclerz Hitler odniósł
wielki sukces terytorialny. Niemcy
znowu jak przed wojną światową stały
się potęgą.
Foto: Adam Benek\ arch. szkoły

Foto: Adam Benek\ arch. szkoły

Choć zmieniają się czasy i pokolenia, wszyscy
wychowankowie gierałtowickiej placówki są tego
samego zdania: to świetna szkoła...

Obecni i emerytowani pracownicy szkoły długo
wspominali jej ciekawe dzieje

Kolędowali Małemu

Troje knurowian znalezło się w gronie
laureatów regionalnych, wojewódzkich, a nawet
międzynarodowych konkursów i festiwali kolęd
5-letnia Nadia Kaszuba była
najmłodszą uczestniczką XXIV Regionalnego Konkursu Kolęd, który
odbył się w Boronowie. Jurorzy
docenili pastorałkę „Opłatek” w jej
wykonaniu i przyznali III miejsce
w kategorii wiekowej 5-7 lat. Warto
nadmienić, że sędziowie zrezygnowali z przyznania I i II miejsca.
Brat Nadii 12-letni Bartek wziął
udział w XX Międzynarodowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w
Będzinie. Chłopak, który ma już na
8

i kalendarzem, a także porcelanowy talerzyk z wizerunkiem starej
szkoły.
Rada Rod ziców i Koło Gospodyń Wiejskich przygotowały
poczęstunek.
- Do późnych godzin wieczornych sale lekcyjne wypełniał radosny śmiech ludzi, którzy spotykali
się czasami po wielu latach i pełni
życzliwości kolejny raz przekroczyli
szkolne progi, witani z szacunkiem
i serdecznością przez swoich następców - opowiadają organizatorzy
jubileuszu.

oprac. /pg/

Antosia polubiła dra Paley`a

FLORYDA. CO SŁYCHAĆ U ANTOSI WIECZOREK?

Leczenie
na półmetku
Kości piszczelowe Antosi są
krótsze od kości jej zdrow ych
rówieśników. Dla Liliany i Radka
najważniejsze jest to, że piszczele
są w końcu równe i proste.
Antosia polubiła gabinet lekarski, doktora Paley’a oraz jego pomocników. Na zdjęciach i filmach
publikowanych przez Wieczorków
na facebookowym profilu coraz
częściej widać dziewczynkę w pozycji stojącej.
Radość Liliany i Radka mąci
brak uwapnienia się kości piszczelowej w prawej nóżce córki.
- Jeśli w ciągu najbliższych

koncie m.in. udział w musicalach
„Tarzan” i „Mały Książę”, otrzymał
wyróżnienie.
Jury XVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni „Bóg się rodzi”, który
odbył się w Żorach, doceniło uczennicę Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, Julię Lisoń. Knurowianka,
przygotowana przez nauczyciela
Dawida Szymałę, otrzymała wyróżnienie za interpretację kolędy
„Cicha noc” w nietypowej aranżacji.
/g/

Dziś już nikt nie hoduje jedwabników, nie skleja modeli latających i
nie odbywa lekcji w przyszkolnym,
starannie pielęgnowanym, ogrodzie.
Zmieniły się czasy, przyszły nowe
pokolenia.
W klasach zmienionych w przytulne miejsca spotkań absolwenci
placówki wspominali z rozrzewnieniem czasy swojej młodości.
Dyrektorka szkoły Urszula Cieślik
zadbała, by goście otrzymali pamiątkowe teczki ze specjalnym
wydaniem gazetki „Buda Press”,
okolicznościową kartką pocztową

Kilka dni temu Antosia Wieczorek odbyła
jedną z ważniejszych wizyt u dra Paley’a.
- Zakończyliśmy definitywnie wydłużanie
(kończyn - przyp. red.) na ten etap leczenia
- informują rodzice dziewczynki

Foto: GOK Boronów

BORONÓW, BĘDZIN, ŻORY

Specjalny jubileuszowy występ
zaprezentowali uczestnikom uroczystości
aktualni uczniowie szkoły

Foto: Arch. rodzinne Państwa Wieczorków

GIERAŁTOWICE. JUBILEUSZ 80-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Foto: Adam Benek\ arch. szkoły

aktualności

4 tygodni nie nastąpi poprawa,
to za 6 tygodni czeka Antosię
dodatkowa operacja - informują
internautów.
W miejsce źle uwapniającej się
kości trzeba będzie przeszczepić
część kości z miednicy dziewczynki. Ponadto skorygowania o około
10 stopni wymaga pozycja stopy
względem rzepki.
Wieczorkowie nie tracą wiary, że stan kości w nodze Antosi
poprawi się na tyle, że dodatkowa
operacja będzie zbędna.
/g/

Nadia Kaszuba

Przegląd Lokalny Nr 5 (1091) 30 stycznia 2014 roku

GMINA PILCHOWICE. ROCZNICA TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

Odeszli z różą w sercu

Od stycznia do końca marca 1945 roku kilkadziesiąt
tysięcy Ślązaków, uznanych przez władze radzieckie
za Niemców, wywieziono w głąb ZSRR. Wielu nigdy
nie wróciło. 26 stycznia w gminie Pilchowice, w dzień
pamięci o Tragedii Górnośląskiej, upamiętniono ofiary
sowieckich represji

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

Zamordowani w Przyszowicach
27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Przyszowic. Oczekujący wyzwolicieli mieszkańcy zostali potraktowani jak wrogowie. Czerwonoarmiści rozstrzelali 65 cywilów. W 2005 roku, w 60. rocznicę tragicznych
wydarzeń, na przyszowickim cmentarzu odsłonięto tablicę z nazwiskami
pomordowanych.

Foto: Andrzej Knapik

Według wyliczeń Elżbiety Borkowskiej przedstawionych w czasie sesji
naukowej zorganizowanej w 2004 roku przez Instytut Pamięci Narodowej
z samej tylko Żernicy internowano 235 osób, w tym 172 górników, 13 rolników, 4 hutników, 11 kobiet i 2 osoby dotknięte inwalidztwem. Średnia
wieku wynosiła 35 lat.

Żernica: uroczystości zgromadziły
przedstawicieli samorządu, organizacji
społecznych i wielu mieszkańców gminy

Foto: Andrzej Knapik

Kiedy wydawało się, że najgorsze
W 2011 roku decyzją Sejmiku gminy i starostwa powiatowego
minęło, Górny Śląsk stanął w obliczu Województwa Śląskiego ostatnią z wójt gminy Pilchowice Joanną
kolejnego dramatu. Śląska Droga niedzielę stycznia ogłoszono dniem Kołoczek-Wybierek i przewodniKrzyżowa rozpoczęła tuż po zakoń- pamięci o Tragedii Górnośląskiej. W czącym Rady Gminy Andrzejem
Ogórk iem złożył y kwiaty
czeniu II wojny światowej.
pod pom n i k a m i k u cz c i
Wywózki trwały przez kilka tygodni i objęły większość
poległych i internowanych
w czasie II wojny światowej.
zdolnych do pracy mężczyzn.
Po oddaniu hołdu i modliŚlązacy, upchani w bydlęcych
twie za zmarłych, w kościele
wagonach, kilkadziesiąt dni
parafialnym pw. Świętego
zmierzali do miejsca przeznaczenia. Katastrofalne realia
Krzyża w Żernicy odprawiomieszkaniowe, brak higieny,
no mszę świętą w intencji
Górnoślązaków represjonoszerzące się epidemie tyfusu
wanych w 1945 roku. Moi czerwionki oraz ciężkie wadlono się także w intencji
runki pracy sprawiły, że z porodzin wywiezionych.
dróży na Wschód wróciła do
domu tylko garstka Ślązaków.
Uroczystości zakończono
w żernickim Domu Strażaka
Region Doniecko-Nadd- Żernica: złożenie kwiatów przed pomnikiem
projekcją filmu „Niech świat
nieprzański jest usiany grobami mieszkańców Śląska. Cierpieli tym roku przypadł on na 26 stycznia. pamięta o nas”, przedstawiającym
nie tylko ci wywiezieni. Pozostawio- Wzorem wielu miast w Polsce, w wspomnienia Górnoślązaków z 1945
ne w Polsce rodziny traciły często obchody włączyła się także gmina roku. Obraz porusza dramatyczny
jedynego żywiciela rodziny. Skazane Pilchowice.
czas wywózek do ZSRR.
na łaskę władzy radzieckiej ledwo
Na cmentarzach w Stanicy i
jb
wiązały koniec z końcem.
Żernicy delegacje samorządowe

KNURÓW

Węgiel dla Jezusa

Debiutancki występ „UTEWUSIA” spodobał się
knurowskiej publiczności
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Msza w Knurowie

Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 Roku zaprasza do włączenia
się w knurowską część obchodów ku czci wywiezionych do ZSRR. 2 lutego
(niedziela) o godz. 11.30 w kościele pw. Cyryla i Metodego odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ofiar Tragedii Śląskiej w 1945 roku.
PRO MEMORIA
Pamięć o ofiarach Tragedii Górnośląskiej jest czczona w całym województwie śląskiej.
− Tegoroczne obchody rozpoczęła wystawa IPN „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku” − informuje Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego.
Wystawę można oglądać w Starochorzowskim Domu Kultury (Chorzów, ul.
Siemianowicka 59) do 14 lutego.
26 stycznia w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odprawiono mszę
świętą za represjonowanych. Przed nabożeństwem przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary
Tragedii Śląskiej.
− W tym samym czasie, pod bliźniaczą tablicą w Doniecku na Ukrainie
kwiaty złożyli przedstawiciele tamtejszej Polonii − dodaje UMWŚ.
Obchody zakończył koncert Filharmonii Śląskiej „Pro memoria. Ofiarom
Tragedii Górnośląskiej”, który odbył się w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jasełka po Śląsku oraz koncert kolęd i pastorałek były głównym
punktem spotkania noworocznego, zorganizowanego przez
Towarzystwo Miłośników Knurowa
Impreza odbyła się w sobotę w Klubie
Kultury Lokalnej Sztukateria.
Jako pierwsza zaprezentowała się grupa
teatralno-kabaretowa „UTEWUŚ” pod kierownictwem Ewy Bety.
– Jest to nowa inicjatywa, która została
utworzona w tym roku i złożona z członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi Ewa
Jurczyga, kierownik UTW w Knurowie. – Już
od jakiegoś czasu chcieliśmy założyć taką grupę
i w końcu nam się udało. Mamy nadzieję, że z
czasem „UTEWUŚ” będzie występował coraz
częściej i do projektu dołączą kolejne osoby.
Grupa zadebiutowała podczas sobotniej
imprezy, a tematem premiery były Jasełka po
Śląsku.
– Oczywiście nie zabrakło odwołań do

śląskich tradycji, np. jeden z królów pochodził z
Zabrza, a jednym z darów był węgiel – wyjaśnia
kierownik Jurczyga.
Po grupie teatralnej na scenie zaprezentowała się formacja „Po Godzinach”, która zaprosiła zebranych w Sztukaterii gości do wspólnego
śpiewania kolęd i pastorałek. - Nie zabrakło też
solowych występów osób z publiczności, a także
rodzinnych, m.in. wnucząt z dziadkami i babciami – dodaje kierownik UTW.
W przerwie koncertu jego uczestnicy podziwiali prace plastyczne autorstwa słuchaczek
UTW.
Współorganizatorami spotkania byli
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Centrum
Kultury w Knurowie.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 5/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Maja Aleksandra Kaźmierska z Gliwic
ur. 13.01.2014 r., 2690g, 49 cm

Natalia Suchocka z Zabrza

ur. 20.01.2014 r., 3870 g, 56 cm

Marta Błasiak z Knurowa

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 praw id łow ych odpow iedzi

Filip Mateusz Kaźmierski z Gliwic
ur. 13.01.2014 r., 2680g, 51 cm

Marta Barzycka z Rud

ur. 21.01.2014 r., 3140 g, 51 cm

Paulina Gajewska z Knurowa

ur. 21.01.2014 r., 3200 g, 52 cm

ur. 22.01.2014 r., 3180 g, 54 cm

Krzysztof Telinga z Knurowa

Mikołaj Czapiewski z Rudy Śląskiej

Przemysław Ostrowiecki z Knurowa

Oliwier Trojanowski z Knurowa

Liliana Zakrzewska z Knurowa

Patryk Lewandowski z Przyszowic

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 2/2014 brzmiało: „Królewna”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Nikola Kowalska. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 22.01.2014 r., 3490 g, 55 cm

ur. 23.01.2014 r., 3170 g, 52 cm

31.01.2014 r.
PIĄTEK
Królowa Śniegu
- godz.10.00
Robaczki z Zaginionej Doliny 2D
- godz.16.00
Justin Bieber’s Believe
- godz.18.00

5

Pod Mocnym Aniołem
- godz. 20.00

ur. 23.01.2014 r., 2880 g, 53 cm

ur. 23.01.2014 r., 3440 g, 51 cm

1-5.02.2014 r.
SOBOTA- ŚRODA
Robaczki z Zaginionej Doliny 2D
- godz.16.00
30.01.2014 r.
CZWARTEK
Robaczki z Zaginionej Doliny 3D
- godz.15.30

Justin Bieber’s Believe
- godz.18.00
Pod Mocnym Aniołem
- godz. 20.00

Pod Mocnym Aniołem
- godz. 17.00, 18.45, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ur. 23.01.2014 r., 2650 g, 50 cm

ur. 24.01.2014 r., 3840 g, 55 cm
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aktualności

Trwają ferie

Foto: Justyna Bajko

Foto: Andrzej T. Knapik

Dwa tygodnie ferii minęły zdecydowanie zbyt szybko.
Wypoczęci, pełni energii i wspomnień najmłodsi mieszkańcy
Knurowa, Pilchowic i Gierałtowic z niepokojem myślą
o zbliżającej się szkole. Póki jeszcze plecaki stoją w kącie
a książki kurzą się na półce, sprawdźmy, co działo się
w ostatnim tygodniu wypoczynku

Iście bajkową atmosferę stworzyły bibliotekarki z Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Knurowie. − Tydzień „Biblioferii” będzie obfitował w różnorodne
zajęcia. Każdego dnia spotykamy się z inną grupą przedszkolaków. Dzisiaj gościmy
Miejskie Przedszkole nr 12, grupę pięciolatków − mówi Sylwia Wolnica z MBP.
Najmłodsi za pomocą farb i bibuły tworzyli wyspę Liliputów, którą odwiedził
Guliwer oraz zanurzyli się w magiczny świat krasnoludków i piratów.

Echo na „Lwowskiej fali”

Zespół Echo Ojczyzny z Bukowiny (Ukraina) będzie
gościem honorowym koncertu w Gierałtowicach. Do
Polski przyjechał na zaproszenie audycji „Lwowska
fala” w Radiu Katowice
Koncert odbędzie się w piątek
(31 stycznia) w gierałtowickim
kościele pod wezwaniem Matki
Boskiej Szkaplerznej. Wraz z gośćmi wystąpią śpiewacy miejscowego
chóru Skowronek i Młodzieżowy
Chór Wsi Pilchowice. Świątynię
wypełnią dźwięki i śpiew pięknych
kolęd oraz utworów sakralnych.
Pomysłodawcą i organizatorem
wizyty Echa Ojczyzny (opiekunem
zespołu jest ks. Adam Bożek) jest

red. Danuta Skalska, prowadząca
„Lwowską falę”. W przygotowanie
koncertu włączyły się też gierałtowicka parafia, samorządy gmin
Gierałtowice i Pilchowice, Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach,
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Tadeusz Puchałka, gierałtowicki społecznik i pasjonat historii.
Koncert rozpocznie się o godz.
17. Wstęp wolny.

informacja własna wydawcy

Sporą popularnością wśród najmłodszych cieszyły się półkolonie
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Cztery gminne świetlice przygotowały atrakcji co nie miara! Nie
zabrakło zajęć ruchowych i plastyczno-technicznych, sportowych
turniejów, gier i zabaw. Na dzieci czekały także niespodzianki −
wycieczki do kina i teatru.

KNURÓW

Foto: Arch. GOK Gierałtowice

GIERAŁTOWICE

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach zaprosili
dzieci m.in. do Muzeum w Opolu. Wyruszyli z samego rana, bo droga daleka. W
czasie wycieczki najmłodsi zwiedzili kamienicę czynszową z przełomu XIX/XX
wieku, przyjrzeli się życiu opolskich mieszczan oraz wzięli udział w warsztatach
artystycznych z malowania porcelany.

/bw/

informacja własna wydawcy

Mam haka
na raka
Trwa siódma edycja akcji
„Mam haka na raka”.
Wśród uczestników są
knurowianie
Akcja ma wymiar ogólnopolski.
Jej organizatorem jest Polska Unia
Ekologii z Warszawy.
- Celem programu jest upowszechnianie zachowań prewencyjnych i
badań profilaktycznych oraz przełamanie tabu związanego z chorobami
nowotworowymi – informują organizatorzy. – „Mam Haka na Raka”
w naturalny sposób wykorzystuje
potencjał młodzieży - ich energię,
niekonwencjonalny sposób myślenia
oraz siłę perswazji - do promocji oraz
ochrony zdrowia.
Siódma edycja została poświęcona chłoniakom – nowotworom
układu chłonnego.
Inicjatorzy liczą na udział nastolatków. Tak też dzieje się w Knurowie, gdzie do przedsięwzięcia włączył
się Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
reprezentowany przez Grupę Limfa.
Jej liderką jest licealistka Wiktoria
Żukowska, opiekunką – Joanna
Rapcia-Jemioło.
Pierwsze działania grupy polegały na uczestnictwie w szkoleniu
pozwalającym zdobyć wiedzę o tzw.
minimum onkologicznym. Niedługo
później odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone tej problematyce.
Od dwóch tygodni Grupę Limfa
wspiera – jako Partner Strategiczny
- knurowskie Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku.
/bw/

Szczegółowe informacje o akcji
„Mam Haka na Raka” znaleźć
można na s tr onie w w w.mamhakanaraka.pl. Jej pr zebieg w
Knurowie opisany jest w blogu
www.mamhakanarakawknurowie.
blogspot.com.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Antyalergiczne czyszczenie tapicerki!
Pranie parą kanap, dywanów, tapicerki
samochodowej u klienta. Szybki czas
schnięcia, skuteczne usuwanie plam.
Tel. 668 472 765

Do wynajęcia lokal pod usługi, biuro itp.
Osiedle WP II. Tel. 605 559 519

5/14

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, Knurów. Czynsz 400 zł + media. Tel.
793 023 709
51/52/13-5/14

5-6/14

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
3-9/14

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

1/14-odw.

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

1/14-odw.

Docieplenia budynków wraz z materiałem.
Kompleksowe remonty pomieszczeń. Tel.
665 639 146
1-5/14

Przychodnia Lekarska. Do wynajęcia duży
gabinet na działalność medyczną, paramedyczną. Tel. 32 330 18 40 po 18.00

5/14

Sprzedam działkę budowlaną. Knurów, ul.
Wilsona, 80 tys. Tel. 537 779 873
5/14

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacja poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie. Docieplanie domów. Malowanie.
Podbitki. Ankrowanie. Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190, 785 948 716

2-5/14

Malowanie, panele, gładzie, tapetowanie.
Tel. 512 878 630

3-6/14

SPRZEDAM KAWALERKĘ, KNURÓW. Tel.
693 441 820

4-5/14

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, 2 pokoje,
Merkury. Tel. 502 678 954

3-6/14

5/14

Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

2-5/14

3-52/14

Mini remonty budowlane. Tel. 600 711 243

5/14

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

1-9/14

4-5/14

Z AT R U D N I Ę F R Y Z J E R K Ę . Te l .
516 643 496

4-8/14

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 20,08 m2 przy ul. Szpitalnej 9 (z przeznaczeniem na magazyn),
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 27.01.2014 r.
do 16.02.2014 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 - pięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

3-6/14

Sprzedam mieszkanie 62 m 2 , 3 pokoje
na os. WP II. Dzwonić po 17.00. Tel.
504 354 044
Sprzedam mieszkanie Knurów, Ziętka, 48
m2. Cena 145 tys. Tel. 509 419 971

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Zatrudnię brukarzy. Tel. 609 775 488

W y n a j m ę g a r a ż w K n u r o w i e . Te l .
600 128 380

4-5/14

Zamienię kawalerkę w Knurowie na Wieluń
(łódzkie). Tel. 600 774 134

2-8/14

SPRZEDAM
Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

PRZETARG
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości:
- ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Knurowie przy
ul. Krasickiego 3 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste,
- ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w
Knurowie w rejonie ul. 26 Stycznia i Zimowej, działka nr 3537/148
z przeznaczeniem pod budowę budynku wielorodzinnego,
- wykaz nr 12/GB/13 nieruchomości gruntowych zabudowanych
garażami murowanymi, przewidzianymi do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu, w drodze bezprzetargowej.

3/14-odw.

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

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

1/14-odw.

MOTORYZACJA

Kosztorysant budowlany poszukuje pracy
lub zleceń. Tel. 501 374 910

1-9/14

DAM PRACĘ

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
49/13-5/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/13-5/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

2-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-9/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/13-8/14

Sprzedam motor Yamaha R-1, 1999 r., poj.
998. Cena do uzgodnienia. Do sprzedania
również kombinezon + buty + kask. Tel.
692 675 307
5-6/14

Sprzedam Opel Astra 2003 r., przebieg
170 tys., benzyna, wspomaganie kierownicy, kolor srebrny, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, klimatyzacja. Tel.
517 646 958
5-9/14

IBDF.pl (Indywidualno-Biznesowe Doradztwo Finansowe) Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca
dodatkowa lub stała. Branża finansowa – zapewniamy szkolenia. Kontakt:
504 411 180
1/14-odw.

Pr zyjmę kuchar za lub kucharkę. Tel.
664 040 345, 660 420 077
5-7/14

Miejska Biblioteka
Publiczna informuje
Od 2 stycznia 2014 roku
Biblioteka – Filia nr 1
będzie zamknięta do odwołania
w związku
z przeprowadzaniem się
do innego lokalu
(ul. Dworcowa 10a)
O terminie otwarcia placówki
poinformujemy
w odrębnych ogłoszeniach.
Za zaistniałą sytuację
przepraszamy

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka na K. Wielkiego.
Tel. 782 243 369

4-5/14
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sport

Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej

Agnieszka Dubiel (z lewej) zdobyła Puchar
Polski i była nominowana do tytułu
„Zawodniczka Roku 2013”

Tytuł nie może być dla
naszych czytelników zaskoczeniem, wszak o sukcesach
Agnieszki Dubiel piszemy już
od kilku lat. Godne odnotowania jest natomiast to, że młoda
sportsmenka z Knurowa od
kilku sezonów nie tylko utrzymuje pozycję w ścisłej krajowej
czołówce, ale i
sięga po sukcesy
na arenie międzynarodowej.
Po d s u m o waniem sezonu
2013 była uroczysta Gala Żeglarska w Warszawie. Wśród
najlepszych nie
mogło zabraknąć Agnieszk i
Dubiel, która na
co dzień jest uczennicą I klasy
Liceum Ogólnokształcącego
nr 1 w Gliwicach. Zawodniczka TS Kuźnia Rybnik ma za
sobą niezwykle udany sezon,
w któr ym była członkinią
Kadry Narodowej Juniorów
B, a na krajow ych wodach
w y wa lcz yła m.in. Pucha r

Polski. - W 2013 roku, już po
raz drugi udało mi się zdobyć
pierwsze miejsce w Pucharze
Polski klasy Laser 4.7 – podkreśla knurowianka. - Bardzo
się zdziwiłam, gdy dowiedziałam się o mojej nominacji
do zawodniczki roku. Ostatecznie tę kategorię wygrała
Agata B ar w ińska, a nominacja
mojej osoby jest
dla mnie bardzo
dużym wyróżnieniem. Pokazuje,
że praca nie poszła na marne i
motywuje mnie
do dalszych treningów.
Agnieszka
D ubiel t renuje
od 9 lat. Jej przygoda rozpoczęła się od żeglugi na Optimiście, a obecnie
startuje na Laserze 4.7.
K nu row ia n k a z ajmuje
obecnie wysokie, 19 miejsce
w rankingu Pucharu Europy.
- Jest to dla mnie miłe zaskoczenie, biorąc pod uwagę fakt,
że startowałam tylko w dwóch

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 21 STYCZNIA
1. Jerzy Niewiadomski
2. Wojciech Napierała
3. Zbigniew Ciszewski
4. Kazimierz Fąfara
5. Joachim Makselon
6. Tadeusz Kamczyk
7. Jan Chwolka
8. Bernard Wróbel
9. Zdzisław Mral
10. Edward Nowak

– 2.266
– 1.982
– 1.941
– 1.934
– 1.876
– 1.815
– 1.771
– 1.752
– 1.584
– 1.552

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 27.772
2. Tadeusz Kamczyk
– 25.289
3. Stefan Wroblowski
– 24.940
4. Kazimierz Fąfara
– 24.932
5. Edward Nowak
– 24.277
6. Bogumił Wolny
– 24.213
7. Piotr Luberta
– 24.064
8. Bernard Musiolik
– 23.802
9. Emil Kasperek
– 23.794
10. Dariusz Skowron
– 23.478
Kolejny turniej odbędzie się 4 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Foto: Monika Jabłecka

Agnieszka Dubiel
wśród najlepszych

FC Roma wskoczyła
na podium

zawodach zaliczających się do
tego rankingu – zauważa Agnieszka i dodaje, iż dziękuje
za owocną współpracę Jackowi Błaszczykowi, Komandorowi Klubu oraz Agacie
Mrugalskiej.
Piotr Skorupa

Pomimo pełni zimowych
ferii pięć zespołów Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej rozegrało
kolejne mecze. Jedynym zespołem, który zdobył w sobotę
sześć punktów była FC Roma.
Zespół z Zabrza najpierw po zaciętym meczu pokonał Jedność
Przyszowice strzelając zwycięskiego gola w przedostatniej
minucie meczu. Po godzinie FC
Roma spotkała się z Miejskim
Gimnazjum nr 1 i znów sięgnęła po trzy punkty, dzięki czemu
nieoczekiwanie znalazła się na
trzecim miejscu w tabeli.
Po trzy punkty w meczach
z Unią Książenice zdobyły drużyny MG-1 i Tempa Paniówki.
Obie strzeliły Unii po 5 goli i
dla obu było to drugie zwycięstwo w tym sezonie.
Już w najbliższą niedzielę
kolejne mecze, a najciekawiej
zapowiada się pojedynek Komartu z Tritechem Junior.
WJ

Unia Książenice - MG-1 0:5 (0:1)
0:1 P. Nieradzik 6’, 0:2 P. Nieradzik 22’, 0:3 D. Gołębiowski 23’,
0:4 P. Nieradzik 28’, 0:5 D. Gołębiowski 29’.
żółta kartka: A. Romasz (MG-1).
Jedność Przyszowice – FC Roma 3:4 (1:1)
0:1 J. Mirga 6’, 1:1 M. Szendzielorz 7’, 2:1 D. Mucha 17’, 2:2
D. Starmach 20’, 2:3 R. Starmach 22’, 3:3 D. Mucha 28’, 3:4 J.
Mirga 29’.
żółte kartki: D. Mucha (Jedność Przyszowice), J. Mirga (FC
Roma).
Unia Książenice – Tempo Paniówki 2:5 (0:3)
0:1 M. Herisz 2’, 0:2 D. Jóźwik 6’, 0:3 D. Bartoszek 14’, 1:3 J.
Mazur 18’, 1:4 D. Długaj 19’, 1:5 D. Długaj 23’, 2:5 J. Mazur 30’.
MG-1 – FC Roma 0:1 (0:0)
0:1 D. Starmach 17’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przychodnia Prognostic
Concordia 99
FC Roma
Komart 98/99
Jedność Przyszowice
Tempo Paniówki
Tritech Junior G-5
MG-1
LKS Gierałtowice
Unia Książenice

5
6
8
6
7
7
5
8
7
7

15 30-2
12 20-13
12 22-39
11 20-7
9 11-15
9 25-13
8 14-12
8 15-15
5 16-40
2
9-26

5
4
4
3
2
2
2
2
1
0

0
0
0
2
3
3
2
2
2
2

0
2
4
1
2
2
1
4
4
5

Pływasz? Startuj!

Knurowianie
tuż za „pudłem”
Juniorz y z k nurowskiego klubu Concordia,
z roczni ka 1998, zajęli
czwarte miejsce w Halowym Turniej Piłkarskim w
Łaziskach Górnych, który
odbył się 19 stycznia.
W czterech meczach
grupowych knurowianie
raz wygrali (2:0 z UKS Szopenice), dwukrotnie remisowali (1:1 z Rozwojem Katowice oraz 4:4 z Polonią
Łaziska) oraz raz schodzili
z boiska pokonani (1:2 z
AKS Mikołów), ostatecznie zajmując 2 miejsce
w grupie. W klasyfikacji
końcowej uplasowali się na

WYNIKI 5 KOLEJKI Z 25.01.2014:

czwartej pozycji, bowiem
w meczu o trzecie miejsce
przegrali 0:2.
W turnieju barw Concordii bronili: Michał Nowosielsk i, Micha ł Da nkowski, Bartek Jureczka,
Przemysław Rostkowski,
Hubert Młynarski, Wojciech Kostelecki, Bartosz
Gajewsk i, K r yst ia n L ena r t , Ba r tosz Cz operk,
Mateusz Bogumiło, Mikołaj Nowakowski oraz Daniel Witkowski. Opiekunami drużyny byli Robert
Nowosielski oraz Franciszek Kostelecki.

Pływalnia kryta „aQuaRelax”
w Knurowie będzie miejscem, gdzie
odbędzie się Ogólnopolski Nocny
Maraton Pływacki „Otyliada 2014”
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie, Sekcja
Pływacka TKKF Szczygłowice oraz Oddział Miejski
WOPR Knurów serdecznie
zapraszają do udziału w tej
imprezie. Każdy, bez względu na wiek, płeć, czy stan
cywilny może wziąć udział
w tej – mamy nadzieję – największej pływackiej imprezie
w Polsce. Rozpocznie się ona
wieczorem w pierwszą sobotę

marca br., a zakończy nad ranem w niedzielę. Nagrodzimy
najstarszego i najmłodszego
uczestnika maratonu, a także
najliczniejszą rodzinę.
Jak wziąć udział w Otyliadzie? - To bardzo proste.
Wystarczy poprzez stronę
www.otyliada.pl zapisać się
na listę uczestników – zapraszają przedstawiciele organizatorów.
PiSk

DC

W kratkę
Zespół Concordii Knurów złożony z zawodników urodzonych w 2000
roku wystąpił w turnieju
halowym w Zabrzu-Zaborzu. Podopieczni Henryka
Sk r z y pcz yk a zag r ali w
prz ysłowiową „ k ratkę”,
wsza k w me cza ch g r up ow ych w yg r a l i (2:1 z
Andaluzją Brzozowice),
z remisowali (1:1 z Piastem Strzelce Opolskie) i
przegrali (0:2 z MKS-em
Zaborze).
W ostatnim występie,
którego stawką było wy-

walczenie piątego miejsca,
Concordia zmierzyła się
z Gwiazdą Ruda Śląska.
Po regulaminowym czasie gr y był remis 1:1, a
w rzutach kar nych nasz
zespół przegrał 2:3 i musiał zadowolić się szóstym
miejscem.
Concordia wystąpiła
w następującym składzie:
Misiak, Lenart, Bogusz,
Nykiel, Moździerz, Fiedeń,
Czapla, Hornik, Kastelik,
Heluszka, Ziaja, Malinowski, Chmiel.
PiSk
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Trener, który widzi
coś więcej…
niowiec nie zdążył pokazać
fotki swoim podopiecznym.
O chłopaku w dziuraw ych
butach jednak nie zapomniał i
zdjęcie – oczywiście bez ujawnienia wizerunku zawodnika
– „wrzucił” na facebooka.
- I przeżyłem szok… kontynuuje Damian Mehlich. - Odezwało się mnóstwo
zn ajomych , ró w nie ż t ych
mieszkających poza granicami Polski. Jedną z osób był
dawny kolega z Wrocławia,
który aktualnie mieszka na
stałe w Danii. Był zdziwiony,
że nasze kluby nie dają sprzętu i nie wspomagają swoich
z awodników na co dzień,
natomiast pobierają składki.
Po k rótk i e j w y mi a ni e
zdań stwierdził, że chce pomóc temu chłopakowi w zakupie obuwia i czy zajmę się
tym, tu na miejscu. Bez wahania odpowiedziałem: tak!
Przedstawiłem mu aktualne
ceny i w międzyczasie skontaktowałem się z trenerem
chłopca, aby poinformować
go o tej całej sytuacji. Zapytałem też, czy wyraża na to
zgodę po wcześniejszym kontakcie z rodzicami chłopaka.
Tu również odpowiedź była
pozytywna.
Kolega z Danii przekazał
250 zł na zakup sprzętu sportowego w szczególności butów

Bramkarz, operator kamery
Patryk Wasilewski to niespełna 20-letni bramkarz
Concordii, który trafił do
Knurowa po tym, jak reprezentował barwy… Pogoni
Szczecin. Młody golkiper
w początkowej fazie sezonu 2013/2014 był rezerwowym, jednak od
piątej kolejki na
sta łe wskocz ył
między słupki knurowskiej
drużyny i
w cz tere ch
w ystępach
z achowa ł
czyste
konto.

Dobra postawa w rozgrywkach 4. ligi oraz status młodzieżowca zaowocowały propozycjami z kilku klubów.
- Jeden z telefonów,
jaki odebrałem dotyczył testów w drugoligowym MKS-ie
Kluczbork, ale niestety
prezes Concordii nie
wyraził zgody na treningi w tym klubie
– mówi Patryk Wasilewski, który nie
ukrywa, że pytał o
niego inny 2-ligowiec Ruch Zdzieszowice i lider 3. ligi
– Nadwiślan Góra.
- Wszyscy piłkarze otrzymali od nas jasną
informację, że na
tematy ewentualnych wypożyczeń
czy też transferów
do innych klubów
możemy rozmawiać
po bieżącym sezonie
– informuje nas wiceprezes Concordii,
Andrzej Michalewicz. – Zdajemy
sobie sprawę z tego,
że życie wprowadza
Patryk Wasilewski, czyli
korekty do naszych
bramkarz, a także operator
planów. Tak było
kamery i montażysta
przecież w przypad-
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ku Marka Chowańca i Tomasza
Koniorczyka, których w klubie
już nie ma. Pozostali zawodnicy
mają podpisane kontrakty do
końca czerwca 2015 roku i przed
rundą wiosenną nie zamierzamy osłabiać naszej drużyny.
Wprost przeciwnie, trener ma
za zadanie sprowadzić obrońcę
i napastnika.
Niewykluczone, że podpisując kontrakt z klubem występującym na szczeblu centralnym, obecny bramkarz
Concordii nie musiałby szukać
dodatkowego zajęcia.
– Na początku miałem
obiecane, że klub z Knurowa
pomoże mi znaleźć pracę, którą mógłbym pogodzić z grą w
Concordii, ale po długim okresie
oczekiwania wziąłem sprawę
w swoje ręce i zadzwoniłem do
Arkadiusza Grzywaczewskiego
(redaktor naczelny Telewizji Sfera – przyp. red.), który
zaproponował mi stanowisku
operatora kamery – montażysty.
Stoję więc po drugiej stronie
telewizora, jak się to mówi w
naszym środowisku – uśmiecha
się Patryk Wasilewski, którego
można spotkać z ekipą telewizyjną na meczach hokeja na
lodzie czy też halowej odmiany
piłki nożnej.
Piotr Skorupa

sportowych. Dodatkowo mój
kierownik drużyny dołożył
pewną kwotę i mogliśmy sfinansować zakup.
Umówiliśmy się w jednym
z gliwickich sklepów. Chłopak
przyjechał ze swoim trenerem
i prezesem klubu. Zawodnik
zaczął przymierzać buty, ale
za każdym razem słyszałem od
niego, że te są za drogie. Powiedziałem, że nie ma przejmować
się ceną, tylko brać takie, jakie
mu się podobają. Nie mógł w to
uwierzyć, ale w końcu wybrał
te wymarzone.
Okazało się, że pieniążków starczyło też na getry
piłkarskie, drugą parę butów
na sztuczną murawę, a także
spodnie dresowe i koszulkę.
Skromność tego chłopca
była czymś nadzwyczajnym,
a jak się później dowiedziałem, jest on również bardzo
dobrym uczniem. Nie mógł w
to wszystko uwierzyć, mówiąc
co chwilę, że to już za dużo
i dziękując darczyńcom za
pomoc.
Ze swej strony dziękuję
wszystkim osobom za miłe
słowa, komentarze i maile, a
koledze z Danii za zarażenie
mnie tą akcją i przekazanie
pieniążków, które dały tak
dużo radości – akcentuje Damian Mehlich.
Tak zakończyła się niecodzienna historia, zapoczątkowana przez trenera, który
w trakcie turnieju zauważył
nie tylko składne akcje, gole i
parady bramkarzy. Zauważył
coś więcej…
Piotr Skorupa

Foto: Robert Hałas

sukces w postaci awansu do
Klasy „B”. Z tym pierwszym
wiąże się niecodzienna histor ia . Jej pocz ątek sięga
turnieju halowego w Zabrzu,
który odbył się w listopadzie
ubiegłego roku.
- Po pierwszym naszym
meczu przemieszczałem się
po hali, gdzie na dwóch pozostałych sektorach rozgrywane były mecze juniorów
młodszych i trampkarzy –
opowiada Damian Mehlich.
- W pewnym momencie moją
uwagę przykuł widok pewnego chłopaka. Zawodnik miał
na stopach obuwie sportowe,
które nie przypominało tego
w czy m w ystę powali jego
rówieśnicy. Były to buty za
duże , br udne i dziurawe ,
lecz chłopak prez entował
wysoki poziom sportowy. W
momencie kiedy zszedł do
linii bocznej widziałem
uśmiechy na twarzy starszych kolegów z innych
z e s po ł ó w. Zir y to wał o
mnie to. Postanowiłem wykonać zdjęcie telefonem, aby
pokazać moim
zawodnikom że
Damian Mehlich
„buty
nie grają”.
zapoczątkował akcję,
Jak się później
która dała wiele radości
okazało, przebieg
młodemu zawodnikowi,
turnieju ta k się
którego nie było stać
na nowe buty piłkarskie
u łoż ył, ż e sz kole-

Foto: Piotr Skorupa

Był piłkarzem Concordii, a nawet jej kapitanem.
Obecnie swą wiedzę próbuje
przekazać młodszym podopiecznym, którym marzy
się wielka piłkarska kariera. Damian Mehlich – bo o
nim mowa – prowadzi dwie
drużyny, juniorów i rezerwy
sen iorów. Z t y m d r u g i m
zespołem prawdopodobnie
osiągnie za kilka miesięcy

Dziewięć bramek
w temperaturze
minus osiem
Tęcza Błędów to pierwszy
rywal Concordii w tegorocznych meczach sparingowych.
Rywal, który wykorzystał
słabą postawę defensywy oraz
testowanego bramkarza – Patryka Ostymowicza i zaaplikował knurowianom aż pięć
goli. Podopieczni Wojciecha
Kempy odpowiedzieli czterema i zeszli z boiska pokonani.
Trzeba przyznać, że Concordia zagrała w eksperymentalnym zestawieniu. Między
słupkami stanął wspomniany
Ostymowicz z Piasta Pawłów
i niczym się nie wyróżnił. W
bloku obronnym po długiej
przerwie można było zobaczyć
wracającego po kontuzji Mateusza Mikulskiego. W pomocy
nową twarzą był 35-letni Rafał
Andraszak, który w swym
piłkarskim CV ma występy
m.in. w Górniku Zabrze i
Amice Wronki, z którą wywalczył Puchar i Superpuchar
Polski. Doświadczony pomocnik ostatnio grał w Fortunie
Gliwice (klasa okręgowa),
jednak na wiosnę i być może
na kolejny sezon chętnie przeniósłby się do Knurowa.
Podobny cel przyświeca
Łukaszowi Kapuście, który zanotował istne „wejście
smoka” i jak na napastnika
przystało, swą obecność na
boisku zaznaczył niezwykłą

skutecznością, strzelając trzy
bramki. Kapusta był już testowany w Concordii latem
2009 roku, a kibice w naszym
regionie powinni go pamiętać
z występów w Carbo Gliwice.
Trener Concordii tradycyjnie już przygląda się
wychowankom. W sparingu
z Tęczą zagrał Bartosz Kruk.
- Je stem zadowolony
przede wszystkim z postawy
Andraszaka i Kapusty, natomiast żałuję, że obowiązki
zawodowe nie pozwoliły na
występ Marcinie Salwie, który zgłosił chęć powrotu do
naszego klubu – powiedział
nam Wojciech Kempa.
Wracając do Marcina
Salwy dodajmy, że do odejściu z Concordii próbował
swych sił w LKS-ie Bełk.
W miniony piątek pogoda
nie była łaskawa dla piłkarzy,
bowiem słupek rtęci wskazywał 8 stopni poniżej zera.
Jaka będzie aura w najbliższy
piątek i sobotę trudno przewidzieć, jednak wiemy z kim
tym razem zagra Concordia.
31 stycznia o godzinie 17.30
na boisku ze sztuczną murawą
przy Orliku rozpocznie się
sparing z ŁKS-em Łagiewniki, a dzień później o godzinie
10.00 knurowianie zmierzą się
z Gwarkiem Tarnowskie Góry.
Piotr Skorupa

WYNIKI:
Concordia – Tęcza Błędów (klasa okręgowa) 4:5
Bramki dla knurowian: Kapusta 3, Nalepa.
Concordia: Ostymowicz, Wieliczko (Karwowski), Mikulski, Paśnicki (Pilc), Jaroszewski, Liszka (Suchiński), Rozumek, Maciejewski
(Filip), Andraszak (Kruk), Kapusta (Nalepa), Modrzyński (Mawo).
Łukasz Spórna, Solomon Mawo
i prowadząca zajęcia Aneta Kowalska

Boisko, aerobik, siłownia
Piłkarze za zimą nie przepadają, wszak ta pora roku
nacechowana jest najcięższą
pracą, jaką muszą wykonać.
Trenerzy starają się więc w

różnoraki sposób urozmaicić
trudy okresu przygotowawczego. U Wojciecha Kempy na
proces „ładowania akumulatorów” składają się zajęcia na

boisku MOSiR ze sztuczną
nawierzchnią oraz siłownia i
aerobik w Zespole Szkół im.
I.J. Paderewskiego.
PiSk
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Stalmet nie wyciągnął wniosków

Fragment meczu
Team Stalmet - ZZ
Kadra. Na bramkę
rywala strzela
Damian Kraska
(Team Stalmet)

Trzynasta seria spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej przyniosła dużą niespodziankę w postaci remisu
Teamu Stalmet z ZZ Kadra.
„Stalowi ” już w pierwszej
rundzie rozgrywek prowadzili ze swoim rywalem 3:0 i
przegrali sensacyjnie 3:4, co
było dla nich wystarczającym
powodem, by potraktować
rewanż bardzo poważnie. W
efekcie już po kwadransie
Team Stalmet wygrywał 6:1.
Jak się jednak okazało, faworyci zbyt szybko uznali, że mecz
jest rozstrzygnięty i historia
z październikowego meczu
tych drużyn się powtórzyła.
Niewątpliw y bohater tego
spotkania, Przemysław Jędrzejczak, wykańczał skutecznie szybkie kontry ZZ Kadra i
na pięć minut przed końcem

gry doprowadził do remisu.
Manewr z wycofaniem bramkarza przyniósł Stalmetowi
najpierw utratę ósmej bramki,
a potem wyrównanie po golu
Łukasza Wolsztyńskiego. Wynik 8:8 zapisuje się tym samym
w 24-letniej historii ligi jako
najwyższy remis.
Wpadkę Teamu Stalmet
wykorzystali dwaj pozostali faworyci do mistrzostwa:
TKKF Mistral Intermarche
i Vibovit Studio DENIM. Ci
drudzy awansowali na pozycję
wicelidera.
Godne odnotowania jest
zwycięstwo Concordii Oldbojów nad wyżej notowanym
Tritechem. Dla Concordii
była to pierwsza wygrana od
18 listopada.
Waldemar Jachimowski

13. KOLEJKA Z DNIA 27.01.2014

Powołania
do kadry Śląska

TKKF Mistral Intermarché – PTK DB Schenker 11:3 (5:1)
0:1 A. Fleszar 4’, 1:1 D. Wieliczko 11’, 2:1 M. Gajda 12’, 3:1 P.
Kośmider 14’, 4:1 D. Wieliczko 17’, 5:1 D. Kiklaisz 19’, 6:1 D.
Wieliczko 22’, 7:1 S. Jezierski 25’, 8:1 M. Gajda 34’, 8:2 J. Nowosielski 35’, 8:3 J. Nowosielski 37’, 9:3 D. Wieliczko 38’, 10:3
P. Kośmider 39’, 11:3 P. Kośmider 40’.
żółte kartki: A. Fleszar, T. Nowosielski (PTK DB Schenker).
Olympiakos Gierałtowice – Vibovit Studio DENIM 3:6 (0:3)
0:1 K. Kijak 7’, 0:2 K. Kijak 12’, 0:3 P. Zieliński 13’, 1:3 M. Adamczyk 25’, 1:4 P. Zieliński 23’, 2:4 M. Bednarz 31’, 2:5 K. Kijak 32’,
3:5 M. Bednarz 38’, 3:6 B. Poręba 39’.
Tritech Big-Bud – Concordia Oldboje 1:5 (1:1)
0:1 S. Basak 6’, 1:1 M. Szczurek 15’, 1:2 S. Basak 34’, 1:3 D.
Kozdroń 36’, 1:4 D. Kozdroń 39’, 1:5 D. Kozdroń 40’.
Team Stalmet – ZZ Kadra 8:8 (6:4)
1:0 D. Flis 1’, 2:0 B. Flis 4’, 2:1 P. Jędrzejczak 5’, 3:1 R. Wolsztyński 6’, 4:1 R. Wolsztyński 7’, 5:1 D. Flis 9’, 6:1 R. Wolsztyński 14’,
6:2 P. Jędrzejczak 17’, 6:3 A. Czerkies 19’, 6:4 P. Jędrzejczak 20’,
7:4 M. Stopa 24’, 7:5 A. Czerkies 25’, 7:6 P. Jędrzejczak 26’, 7:7
P. Jędrzejczak 35’, 7:8 A. Majorczyk 40’, 8:8 Ł. Wolsztyński 40’.
żółta kartka: P. Jędrzejczak (ZZ Kadra).
Sośnicowice - IPA Knurów 5:0 (vo)
Drużyna IPA stawiła się na mecz zdekompletowana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
Team Stalmet
Sośnicowice
Tritech Big-Bud
IPA Knurów
Concordia Oldboje
ZZ Kadra
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
PTK DB Schenker

12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11

34
30
28
20
16
15
12
12
8
6
6

75-31 11
88-37 10
98-45 9
44-46 6
60-52 4
48-58 5
45-67 3
46-56 3
51-68 2
24-89 2
36-64 2

1
0
1
2
4
0
3
3
2
0
0

W czasie pierwszego tegorocznego spotkania trenerów
w siedzibie Śląskiego Związku
Bokserskiego ogłoszono skład
kadry Śląska. Spotkaniu przewodniczył trener koordynator
kadry wojewódzkiej Ryszard
Dziopa, który powołał następujących młodych pięściarzy

0
2
2
4
4
7
6
6
8
9
9

Tytułowe hasło reklamuje
tegoroczne ferie z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Knurowie. - Zapraszamy
wszystkie dzieci i młodzież
do korzystania z naszej oferty
zajęć sportowo-rekreacyjnych.
W tym roku można wybrać się

PROGRAM 14. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 3.02.2014)
Tritech Big-Bud – ZZ Kadra (18.00), IPA Knurów – Concordia
Oldboje (18.50), Olympiakos Gierałtowice – Nacynianka (19.40),
Sośnicowice – PTK DB Schenker (20.30), TKKF Mistral Intermarché – Vibovit Studio DENIM (21.20).

Wyniki spotkań z udziałem APN-u: 0:0 z MKS-em
Zaborze, 3:2 z Siatexpolem
Rybnik (bramki: Jatta, Bodanko, Bulanda-Bożek), 2:2
z AKS-em Chorzów (Guzior,
Dudek), 0:0 w karnych 1:3 z
Orbitą Bukowno (półfinał) i
1:0 z Pionier Tychy w meczu o
III miejsce (Dudek).

m.in. na zajęcia z piłki nożnej
i siatkówki, gry i zabawy na
lodowisku, zajęcia muzyczno-ruchowe lub turniej tenisa
stołowego. Wstęp na wszystkie
zajęcia jest bezpłatny – zachęcają pracownicy MOSiR-u.
PiSk

informacja

A PN K nu rów : Ol iver
Czempiel, Kamil Mazurek,
Kacper Stępień, Oskar Bulanda-Bożek, Oliver Mansfeld,
Oliver Nawacki, Karol Szymecki, Dominik Kondratowicz,
Patryk Bodanko, Dominik
Dudek, Oskar Guzior, Kacper
Jatta.
Waldemar Jachimowski

„Akademicy” z Knurowa zajęli
III miejsce w turnieju
w Świerklanach

Foto: Krzysztof Nieradzik

O tym, że nie wygraliśmy,
przesądził konkurs rzutów
karnych w meczu półfinałowym, gdzie więcej szczęścia
mieli rywale z Bukowna –
powiedział opiekun zespołu
Krzysztof Nieradzik. Dodać
należy, że młodym adeptom
piłkarskiego rzemiosła z Knurowa kibicowała wierna grupa
rodziców, którzy „uzbrojeni”
w klubowe szaliki wiedli prym
wśród publiczności.

PiSk

Nie siedź
w domu, przyjdź
na zajęcia
sportowe

Na podium w Świerklanach
Młodzi piłkarze Akademii
Piłki Nożnej z roczników 2006
i 2007 wzięli udział Halowym
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Świerklany. W gronie 8
zespołów knurowianie spisali
się znakomicie i zajęli trzecie
miejsce. - Radość z sukcesu
mieszała się jednak z lekkim
niedosytem, albowiem według
opinii większości obserwatorów, nasza drużyna piłkarsko
była najlepsza w całej stawce.

z klubów działających na naszym terenie: Dawid Nowok,
Remigiusz Skoczyński, Krzysztof Żeno (Garda Gierałtowice
- na zdjęciu), Jakub Mleczko i
Adrian Materna (Spartan Knurów) oraz Łukasz Grad (BKS
Concordia Knurów).

Młodych piłkarzy APN-u dopingowała
liczna i zgrana grupa rodziców

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Strach ma krucze oczy

Ten zespół jest niczym wino
- im starszy, tym lepszy...

Foto: Archiwum zespołu

KNURÓW

Był czwartek, godziny poranne. Rodzina pani Dominiki i pana
Jarosława akurat jadła śniadanie. − Nagle coś spadło... Początkowo
myśleliśmy, że to ozdoby świąteczne z okien − opowiada pan Jarosław.
− Ale ja patrzę, na ziemi leży kratka wentylacyjna. Wychylam się, a tu
czarny łeb! Krzyknąłem: „Dominika, ptak jest domu!”
W bloku przy Kapelanów Wojskowych rozegrała się scena rodem z
filmów Hitchcocka. Przez niewielką
kratkę wentylacyjną zlokalizowaną w
pobliżu kuchni wpadł... ptak. Czarny
kruk. Pani Dominika boi się ptaków.
Gdy usłyszała krzyk męża, wzięła na
ręce córeczkę Mirellę i uciekła z nią
do pokoju. W tym czasie pan Jarosław próbował wygonić kruka.
− Otworzyłem okno, ale nie chciał
wyjść. Fruwał po kuchni. Dopiero jak go
wziąłem, poleciał − mówi pan Jarosław.
− Jeszcze prezent zostawił, firankę
trzeba było wyprać − śmieje się pani
Dominika.
Knurowianie od pewnego czasu
słyszeli dziwne szuranie.
− Myśleliśmy, że to sąsiedzi coś
remontują albo przestawiają − mówią. − W życiu byśmy nie pomyśleli,
że to ptak!
Pani Dominika do tej pory nie
potrafi uwierzyć w to, co się stało.
− Pewnie, gdyby nie było męża,
uciekłabym na klatkę schodową − nie
ma wątpliwości knurowianka.
− Takie rzeczy nie powinny się
zdarzać. To jest niebezpieczne! − dodaje pan Jarosław. − Nie możemy tego
tak zostawić, bo co będzie, jak ja pójdę
do pracy i żona zostanie sama? Mamy
małe dziecko!
Niespodziewany gość zapewne
wpadł do komina na dachu i przewodem wentylacyjnym dotarł aż do
mieszkania pana Jarosława i pani
Dominiki. Przebył daleką drogą.
Knurowianie mieszkają na I piętrze...
Blokiem przy Kapelanów Wojskow ych administruje Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Sprawa ptaka została

Przez komin to ponoć
zazwyczaj wpadają w gości
św. Mikołaje, tym razem
tą drogą na wizytę do
mieszkania pana Jarosława,
jego żony Dominiki i córeczki
Mirelli wybrał się... kruk

KNURÓW. STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO WYSTĄPI
W KINIE SCENIE KULTURZE

Przemówi mądrość
czy ogień
zapłonie w nas
7 marca (piątek) w knurowskim kinie
wystąpi Stare Dobre Małżeństwo. Uwagę
słuchaczy na przeszło dwie godziny przykują
gitary 6- i 12-strunowe, dobro, cajon,
kontrabas oraz niepowtarzalne brzmienie
harmonijki ustnej

zgłoszona spółdzielni. Reakcja była
natychmiastowa.
− Zleciliśmy kontrolę kominiarską, by sprawdzić drożność przewodu kominowego − informuje Lech
Apryasz z LWSM. − Jeśli takie będzie
zalecenie kominiarzy, zamontujemy
także siatkę na kominy.
Lech Apryasz tłumaczy, że sprawa siatek jeszcze wymaga konsultacji,
ponieważ bezpieczniej, kiedy kominy
nie są niczym ograniczane.
Kruk to nie pierwszy ptak w

domu knurowian.
− W 2006 roku demontowaliśmy
do remontu junkers. W rurze z piecyka znaleźliśmy zwęglonego gołębia
− opowiada pan Jarosław.
Pani Dominika przyznaje, że
niespodziewana wizyta kruka była
dla niej szokiem.
− Kto wie, czy tam jeszcze jakieś
ptaszysko nie siedzi, bo znowu słyszeliśmy jakieś szurania... − mówi
przestraszona.

Od lat założycielowi i liderowi Starego Dobrego Małżeństwa
towarzyszy zespół wyśmienitych
muzyków. Prezentują znane i lubiane piosenki. Kultowe „Blues o
4 nad ranem”, „Jak ”, „Komunia”
czy „Blues dla Małej” przeplatają
się z najnowsz y mi, ja k „Topielica” i „Ogień zapłonie w nas”.
- Soczyste i aromatyczne brzmienie
formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumentów wykorzystywanych podczas recitali – zapewniają

organizatorzy koncertu z knurowskiego Centrum Kultury.
Koncert rozpocznie się o godz.
18. Bilety kosztują 45 zł. Można je
rezerwować telefonicznie w godz.
15-20 w kasie Kina Sceny Kultury
pod nr. 32 332 63 81.

/bw/

Mówi Mądrość

Taki tytuł nosi najnowszy, dwupłytowy album Starego Dobrego
Małżeństwa. Premiera odbyła się
3 września 2013 roku.

Zespół tworzą: Krzysztof Myszkowski – śpiew, gitara, harmonijka ustna, Bolo
Pietraszkiewicz - gitary, cajon, i Roman Ziobro - kontrabas, gitara basowa.

Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Ślązisz Is Easy

W czwartek, 20 lutego, Kino Scena Kultura będzie jednym z
najweselszych miejsc w okolicy. To za sprawą Kabaretu Młodych
Panów, którzy będą przekonywać, że „Ślązisz Is Easy”. I zachęcać:
godej z nami...
- Nŏjnowszy program Kabare tu Modych Pōnō w n ar ychtowany szpecjalnie dlŏ
gorŏli, pōłgorŏli, basztardōw
i krojcŏk ów. Hanysōw
tyż z aprŏsz ōmy, utr wŏlic ie
se.”Ślązisz Is Easy” to nŏjnowsze
wice kabaretowe po ślōnsku i
niy jyno. Wyrobiōmy trzista
procynt normy, bydymy ôstrofedrować w nŏjgłymbszych pokładach Waszego humoru tak
co sie bydziecie lachać aże Wŏs
bebechy rozbōlōm – obiecują
kabareciarze. - Po naszym trefie Wasze serca bydōm czŏrne
jak wōngel, we żyłach popłynie
wodziōnka, a z nosa kŏżdymu

sie pu ści moczk a . Poznŏcie
wielgŏ kultura, wielge ôbyczaje, wszyjsko wielge i sroge bo
z Gōrnego Ślōnska. Bydziecie
poradzić heklować, rychtować,
szporować, hajcować, fajrować,
luftować, dżistać i przetwiyrać
się.Jak niy poradzisz łōnaczyć
chociŏż jednego z tego co je
wymiyniōne, kōniecznie musisz
u nŏs być.
Występy będą dwa: pierwszy o godz. 18, drugi – o godz.
20.30.
Bilety w cenie 60 zł dostępne
w kasie Kina Sceny Kultury w
godz. 15-20 (tel. 32 332 63 81).

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do niej
czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium, które
tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
ZA DARMO możesz sprawić drogiej Ci osobie przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich uczuć bądź życzeń
na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji
w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza) do wtorku,
11 lutego 2014 r. do godz. 12.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 14 lutego.

/bw/

Kabaret Młodych Panów tworzą:

Mateusz Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk, Robert Królczyk i Piotr Sobik (akustyk).
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