Dziewczyny
lubią brąz,
a Emilia
srebro
str. 15

Posiedzi
za pobicie?

Więcej kolizji,
mniej śmierci

We wtorek
funkcjonariusze
knurowskiej Policji
zatrzymali 20-letniego
mieszkańca Przyszowic,
który dotkliwie pobił
swojego ojczyma

str.3
Ulice Szpitalna, 1 Maja i Niepodległości
to najbardziej niebezpieczne trakty w
Knurowie w 2013 roku. Na każdej z nich
doszło do śmiertelnego wypadku

str. 2

Od odpadów
do żyźniejszej
gleby

Nawet 30 tys. ton odpadów rocznie może
„przerobić” nowoczesna kompostownia,
zbudowana przez spółkę Komart. We
wtorek odbyło się otwarcie obiektu

Śladami Małego str. 16
Księcia na Saharze

str. 6

s. 6

Odnowić ulicę,
podkreślić jej piękno
szczegóły na str. 5

- Zależy nam na odnowie ulicy Koziełka w sposób,
który najpełniej oddaje historyczny charakter
tej części miasta – podkreśla prezydent Knurowa
Adam Rams w rozmowie z Przeglądem Lokalnym
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aktualności
KNURÓW. POLICJANCI PODSUMOWALI UBIEGŁY ROK NA
DROGACH

Mniej śmierci na drogach
Na terenie podległym KMP Gliwice w 2011 roku doszło do 458
wypadków, w 2012 roku było ich
433, natomiast w 2013 roku – 432.
W 2011 roku zginęło na okolicznych drogach 29 osób, w 2012
roku – 28 osób, a w 2013 roku
– 13 osób.
Zwiększyła się ilość kolizji. W 2011
roku było ich 3691, dwa lata temu
– 3322, a w 2013 roku aż 3781.

Więcej kolizji,
mniej śmierci

Ulice Szpitalna, 1 Maja i Niepodległości to
najbardziej niebezpieczne trakty w Knurowie
w 2013 roku. Na każdej z nich doszło do
śmiertelnego wypadku

Na ul. Szpitalnej doszło do 36
zdarzeń drogowych. Siedem z nich
to wypadki. Zginęła w nich jedna
osoba, siedem zostało rannych.
Tylko nieco mniej źle było na ul.
1 Maja. Tu też jedna osoba poniosła

przedstawiciele samorządów, prokuratur, straży miejskich i jednostek
organizacyjnych KMP Gliwice. Knurów reprezentował prezydent Adam
Rams, powiat gliwicki – starosta Michał Nieszporek, gminę Pilchowice

Ostrożnie w tych miejscach
W Gierałtowicach szczególną ostrożność należy zachować na ul. Ks. Roboty
i Korfantego. Na pierwszej z nich doszło do 11 zdarzeń drogowych. W dwóch
wypadkach dwie osoby odniosły rany. Na drugiej też zanotowano 11 zdarzeń
drogowych – w jednym wypadku ranna została jedna osoba.
W gminie Pilchowice trzeba jeszcze bardziej wzmóc czujność. Zwłaszcza
na ul. Rybnickiej w Wilczy. Doszło tu do 20 zdarzeń losowych. Aż osiem z
nich to wypadki. Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych. Niebezpiecznie
jest też w Nieborowicach na ul. Rybnickiej. Spośród 23 zdarzeń drogowych
zanotowanych w 2014 roku, cztery to wypadki. Pięć osób odniosło rany.

śmierć, a dwie odniosły rany. W
sumie odnotowano 29 zdarzeń drogowych, wśród których trzy zakwalifikowano jako wypadki.
Na ul. Niepodległości był jeden
wypadek. Tylko i aż jeden, bo – niestety – śmiertelny. W całym roku doszło tutaj do 11 zdarzeń drogowych.
Najbardziej zagrożone wypadkami drogowymi miejsca były tematem rocznej odprawy w Komendzie
Miejskiej Policji w Gliwicach w
ubiegłą środę. Podsumowanie pracy
gliwickich policjantów odbyło się z
udziałem nadinspektora Krzysztofa
Jarosza – śląskiego komendanta
wojewódzkiego. Uczestniczyli też

– wójt Joanna Kołoczek-Wybierek – a
gminę Gierałtowice – zastępca wójta
Janusz Korus.
Jak wynika z danych statystycznych, 2013 rok był nieco lepszy w
ruchu drogowym niż lata poprzednie. Lepszy nie znaczy, że idealny.
Nadal dochodzi do wypadków, nadal
giną ludzie. Liczba wypadków na
okolicznych drogach utrzymała się
na tym samym poziomie, co w 2012
roku, przy czym była nieco niższa
od roku 2011. Zdecydowanie spadła
ilość ofiar śmiertelnych. W 2012
zginęło 28 osób, w ubiegłym roku
ofiar było 13.
Najczęstszą przyczyną wypad-

Wypadki drogowe na terenie powiatu
gliwickiego w rozbiciu na poszczególne
gminy
w latach 2012-2013
Wypadki drogowe w latach 2012–2013
Liczba wypadków

Liczba ofiar
śmiertelnych

Liczba rannych

Lata

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Gliwice

217

242

14

5

266

294

Gierałtowice

18

11

3

0

22

14

Knurów

35

25

1

3

41

27

Pilchowice

14

21

2

1

18

25

Pyskowice

18

11

2

0

17

12

13

13
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9
prowadzenia pojazdów. Grozi mu
teraz do 3 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie wyjaśniające w tej
sprawie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
DC

Foto: Archiwum MSP-6

Foto: Dawid Ciepliński

Tuż przed świętami doszło do wypadku na ul. Niepodległości –
ofiarą był rowerzysta...

ków i kolizji są: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu. Ciężkim grzechem kierowców jest też niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu. Co
ciekawe, czwartym na tej liście powodem jest... nieprawidłowe cofanie.
Efekty przynoszą działania prewencyjne policji. Dzięki działaniom
gliwickiej drogówki zmniejsza się
ilość kierujących po spożyciu alkoholu. W 2013 roku zatrzymano 792
jeżdżących po pijaku. Rok wcześniej
było ich 901, a w 2011 roku – 931.
- Wzrosła efektywność w ujawnianiu wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, a tym samym zmalała liczba tzw. drobnych przestępstw
– zauważają policjanci gliwickiej
KMP. – Coraz lepsza jest też efektywność zatrzymań na gorącym uczynku.
Komendant wojewódzki policji
ocenił gliwicki garnizon na czwórkę.
Uznał, że jest dobrze i zapowiedział
starania, by nota ta zmieniła się na
„bardzo dobrze”. Obiecał przydzielenie policjantów z nowego naboru,
by uzupełnić wakaty. Dostrzegł też
potrzebę remontów komisariatów.

foto-migawka

Na tym balu nad balami...

Nauczyciele z Miejskiej Szkoły Podstaw
owej nr 6 własnoręcznie wykonali każdemu uczniowi walentynkow
e serce. O dobrą zabawę zadbał DJ.
Wszyscy tańczyli, skakali, śmia li się.
Były pamiątkowe zdjęcia, konkursy
z nagrodami, poczęstunek przygoto
wany przez Radę Rodziców.
- W tym samym dniu bawiła się u
nas grupa 150 przedszkolaków z
przedszkoli nr 7, 12 i 13. Dla nich równ
ież były serca , lizaki oraz napoje
chłodzące taneczny szał - relacjonują
orga nizatorzy.

/bw/

PRZYSZOWICE,
GIERAŁTOWICE

Mozart
zaprasza
na koncert
Stowarzyszenie
Muzyczne Mozart
zaprasza na koncerty
w Przyszowicach
i Gierałtowicach
Pierwszy z koncertów odbędzie
się w sobotę, 22 lutego, w szkole w
Przyszowicach, drugi tydzień później
(1 marca) w szkole w Gierałtowicach.
Początek obydwu o godz. 17.
Przed słuchaczami wystąpi młodzież z terenu gmin Gierałtowice i
Sośnicowice. W repertuarze utwory
muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Wstęp wolny.
/bw/

Nie zapomnij

20 II – Światow
y Dzień
Sprawiedliwoś
ci
Społecznej
21 II – Między
narodowy Dzień
Języka Ojcz ys
tego,
Dzień Walki z
Reżimem
Kolonialnym
22 II – Dzień My
śli
Braterskiej, Eu
ropejski
Dzień Of iar Pr
zestępstw
23 II – Między
narodowy Dzień
Pomocy Potrzeb
ującym,
Ogólnopolski Dz
ień
Walki z Depr es
ją

Dwa work i pełne nakrętek przyniosła
do naszej reda kcji Ola Tomaszek,
uczennica pier wszej klasy. Ciężkie work
i pomogli przy wieźć babcia Danuta
i wujek Daw id. Ola razem z siostrą
Kamilą zbierały nakrętki dla Laur y
Zawady. Dziewczy nki wspierała cała
rodzina.
− Bardzo się cieszę, że mogę pomóc Laur
ze, jest w moim wieku − mów i
Ola.
− Ola i Kamila gromadziły nakrętki praw
ie przez pół roku. Sporo dostarczył wujek Dawid − śmieje się babcia
Danuta. − Tak niewiele wystarczy, by
komuś bezinteresownie pomóc. Przecież
pewnie wyrzucilibyśmy je do kosza,
a tak jeszcze się komuś przysłużą.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów

SDM i Limo
7 marca (piątek) w knurowskim Kinie Scenie Kulturze wystąpi Stare Dobre
Małżeństwo. Początek o godz. 18. Bilety po 45 zł.
22 marca (niedziela) o godz. 17 na scenie kina pojawi się kabaret Limo.
Cena biletu – 55 zł.
Rezerwacje biletów w kasie kina, tel. 32 332 63 81 w godz. 15-20.
/bw/
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Ten smród
przebił wszystko
KNURÓW. ZROBIŁ MELINĘ Z TRZYPOKOJOWEGO MIESZKANIA

KNURÓW

Wpadli
za narkotyki
W poniedziałek funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali dwóch mieszkańców Knurowa.

30- i 35-latek posiadali w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków syntetycznych. Postępowanie w sprawie
prowadzą gliwiccy policjanci.
DC

KNURÓW

Złomiarze
połasili się
na studzienki
Pracownicy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji załamują ręce po tym, co zastali
w mieszkaniu przy ul. Dworcowej
Z drzwi wejściowych do trzypokojowego mieszkania poodpadały
klepki boazerii. Ślad po uderzeniu
tłumaczy, dlaczego. Tuż obok tabliczki z nazwiskiem lokatorów wisi
kartka informująca, że mieszkanie
zostało zamknięte i zabezpieczone
przez MZGLiA w K nurow ie, a
klucze znajdują się w administracji
(pokój nr 6). Podinsp. Monika Kocybik, która kilka dni temu brała
udział w komisyjnym zamknięciu
lokalu, nie wierzy, by ktokolwiek się
po nie zgłosił.
W ubiegłą środę do administracji MZGLiA zgłosiła się kobieta, by
pożalić się na 53-letniego sąsiada.
Mężczyzna przyjął pod dach bezdomnych kolegów, nawet takich,
którzy dopiero co opuścili więzienną celę. Sam natomiast wyszedł z
mieszkania i do tej pory nie wrócił.
W tym czasie towarzystwo rozgościło się w trzech pokojach na dobre...
- Mężczyźni zaczęli korzystać z
ubikacji na półpiętrze. Coraz częściej
też zaglądali na piętro, gdzie mieszka
matka z dziećmi - opowiada Monika

Kocybik. - Kiedy wzywała policję,
potrafili uciec przez okno.
W ubiegły czwartek w mieszkaniu przy ul. Dworcowej pojawili
się inspektorzy MZGLiA w asyście
Straży Miejskiej. Od progu przywitał
ich nieznośny fetor.
- Ten smród przebił wszystko mówi Kocybik.
W łazience, w miejscu po wannie, znajdowały się fekalia. Pomieszczenie obrosło grubą warstwą kurzu
i brudu, gęsta sieć pajęczyn spowiła
sufit. W kuchni, tam, gdzie kiedyś
stał piec kaflowy, ktoś ustawił wiadro i miskę wypełnione po brzegi
moczem. Wszędzie walały się śmieci:
niedopałki papierosów, reklamówki,
szmaty. W całym tym bałaganie
można było dostrzec zapakowaną
żywność, którą 53-latek otrzymał
od PCK w ramach pomocy unijnej,
strzęp gazety z krzykliwym tytułem:
„Waśniewska to seksoholiczka” i
błękitną koszulę z kurtką zawieszone
dbale na opartej o ścianę drabinie.
Przy wejściu do piwnicy uwagę
inspektorów zwrócił licznik zimnej

wody, na który załatwiali się meliniarze. Co ciekawe, czyściej było
w opustoszałym gołębniku, niż w
pomieszczeniach, gdzie przebywali
ludzie.
Budynek przy ul. Dworcowej to
scheda po zabrzańskim Kombinacie
Koksochemicznym. Z dwóch braci,
którzy zajmowali w nim 3-pokojowe
mieszkanie z kuchnią i łazienką, został jeden. Nie chciał współpracować
z administracją MZGLiA. Wiedział
o grożącej mu eksmisji. Powtarzał
nawet, że gdyby miało do niej dojść,
wybrałby pobyt w lesie.
- Mieszkanie wymaga co najmniej dwukrotnej dezynfekcji - słyszymy od dyrektora MZGLiA, Mieczysława Kobylca. - Później wejdzie
tam brygada, by uprzątnąć bałagan.
Apeluje do mieszkańców, by
zgłaszali administracji podobne
przypadki. Pozwoli to uchronić
zasoby MZGLiA przed dalszymi
dewastacjami.
Paweł Gradek,
foto: arch. MZGLiA

W sobotę patrol Straży Miejskiej zabezpieczył w godzinach
rannych siedem studzienek kanalizacyjnych oraz burzow ych,
z których zostały skradzione pokrywy. Następnie funkcjonariusze
skontrolowali okoliczne punkty

skupu złomu. W jednym z nich
znaleziono żeliwne kratki kanalizacji burzowej. Elementy zostały
zabezpieczone na czas policyjnego
postępowa nia, k tóre prowad zi
knurowski komisariat.
DC

PRZYSZOWICE

Posiedzi
za pobicie?

We wtorek policjanci zatrzymali
20-letniego mieszkańca Przyszowic,
który dotkliwie pobił swojego
ojczyma
Of iara traf iła do szpita la z
połamanymi żebrami i uszkodzoną śledzioną. Na szczęście życiu
mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo.
20-latkowi zostaną postawione
zarzuty z art. 157 kodeksu karnego.
Za popełnione czyny grozi mu do 5
lat pozbawienia wolności.

Komendant Policji w Knurowie
Maciej Kawa zastrzega, że kara
może się zwiększyć (nawet do 10
lat), jeśli mieszkańcowi Przyszowic
zostanie postawiony zarzut z art.
156 (ciężki uszczerbek na zdrowiu). Wszystko będzie zależeć od
opinii biegłego.
DC

reklama

W pomieszczeniach, gdzie przebywali
ludzie, był dużo większy bałagan niż
w opustoszałym... gołębniku
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Dworek

to była siedziba Klubu NOT. Znajduje się na terenie parku w Szczygłowicach. Został wzniesiony w
technologii tradycyjnej (cegła), ma
dwie kondygnacje, jest podpiwniczony. Na I piętrze ma otwarty
taras (91,6 m2) i niewielki balkon.
Powierzchnia użytkowa wynosi
714 m2. Leży na działce, kształtem
przypominającej trapez, o pow.
4.426 m2.

- To opcja minimum – mówi
anonimowo osoba „z branży”. – Jeśli
właściciel obiektu oczekuje np. 1,2
mln zł, a pośrednik sprzeda za 1,5
mln zł, to zarobi nie tylko prowizję
(36 tys. zł), ale i extra 300 tys. zł.
Oferenci przekonują, że zakup
to dobra inwestycja. Zdaniem jednego z nich nieruchomość można

Bitwa o dworek
SZCZYGŁOWICE. POŚREDNICY NIERUCHOMOŚCI PRZEBIJAJĄ SIĘ W OFERTACH

Kto kupi dworek „imprezowo-rozrywkowy
zlokalizowany w malowniczym szczygłowickim parku
na tle charakterystycznego górnośląskiego pejzażu
pełnego szybów kopalnianych i hałd węglowych”?...
Budynek w parku NOT to własność prywatna. W ubiegłym roku
został wystawiony na sprzedaż. Nie
wiemy, ilu bije się kupców, ale chętnych, by go sprzedać nie brakuje.
Na jednym z popularnych portali internetowych szczygłowicki
dworek w ystaw ił y na sprzedaż
trzy firmy zajmujące się obrotem
nieruchomościami. Każda oferta
ma inną cenę.
Pier wsza, katow icka f irma,
oczekuje od kupca 1,5 mln zł. Aby
osłodzić mu ten wydatek, zaznacza, że kupujący nie płaci prowizji.

Przekonuje, że w zamian stanie się
właścicielem trzykondygnacyjnego
budynku o powierzchni 750 m 2 na
45-arowej, ogrodzonej działce.
Taniej wyszłoby kupić u pośrednika z Warszawy. Ten liczy na 1,4
mln zł. Kusi też „0 % prowizji”. Inna
sprawa, że to „0” to nie do końca
zero, gdyż jeśli ktoś weźmie kredyt,
to zawrze on także prowizję. Co ciekawe, u tego oferenta dworek nieco
się skurczył – jego zdaniem (słusznie) budynek ma 714 m 2 . Może stąd
ta niższa cena.
A może niekoniecznie. Bo trze-

cia f irma woła jeszcze mniej, a
dokładnie 1,35 mln zł. Jej zdaniem
dworek ma 715 m 2 . Metr więcej niż
u konkurencji, a na tym nie koniec
zalet nieruchomości. Pośrednik z
Katowic podkreśla, że jest to „trójpoziomowy kompleks rozrywkowy
oferujący zabawę dla wszystkich
grup wiekowych”. Ponadto „dwór
spełnia dumną misję kultywowania
górniczych, unikalnych zwyczajów
i bogatej kultury Górnego śląska”,
a na dodatek położ ony jest „w
parku przy najbardziej dochodowej, obecnie największej w Europie

Szczygłowicki dworek to jeden z najciekawszych
budynków w okolicy; ta oryginalność przekłada się
też na cenę, która przekracza milion złotych

kopalni Knurów-Szczygłowice”. No
cóż, fantazja, ale ładnie brzmi...
Ostatnie bastiony oporu przed zakupem może przełamać „doskonała
lokalizacja na granicy trzech miast:
Knurowa, Gliwic i Rybnika, w sąsiedztwie strefy wolnocłowej” (sic!).
Szczygłowicka nieruchomość to
łakomy kąsek. Na pewno takim jawi
się pośrednikom nieruchomości. Za
doprowadzenie do transakcji pobierają prowizję. Zazwyczaj 3 proc.
Gdyby któremuś udało się znaleźć
kupca na dworek, zainkasowałby
około 40-45 tys. zł.

co stanie lub się pierwszy pozew o
odszkodowanie pojawi...

Włodzimierz z Knurowa

- Nie podoba mi się drastyczna przycinka gałęzi. W niektórych miejscach
pilar ze mo c no się zagalop owali.
Zostawili gołe pniaki. Chyba nie o to
chodzi. Wygląda to fatalnie. Lepiej
już wyciąć całkiem takie drzewa i w
zamian posadzić inne, niskopienne.
Nie trzeba będzie przycinać, a i efekt
estetyczny będzie jak trzeba.

Adam

Węgiel nadal spada

- Podzielam obawy Czytelniczki, która
zwróciła uwagę na węgiel zalegający
wiadukt nad ul. Zwycięstwa, że to
zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców. Sam widziałem, jak podczas
silnego wiatru grudki węgla spadały
na asfalt. Co prawda nie były duże, ale
szkód narobić mogły. A przede wszystkim zaskoczyć i przestraszyć kierowcę,
a wtedy o nerwowy manewr nietrudno.
Jechałem w poniedziałek z Czerwionki
do Knurowa i nie mam dobrych wieści.
Węgiel nadal leży na brzegu wiaduktu.
Widać nikogo ten problem nie poruszył. Pewnie zmieni się, gdy się komu
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Bezpieczeństwo
ponad wszystko

− Chciałbym zabrać głos w sprawie
ulicy Dworcowej. Często czytam w
PL w dziale „Sygnały czytelników”, że
ludzie skarżą się na błoto zalegające
na drodze. Błoto błotem, brud brudem, ale przecież to już nie chodzi
o estetykę, ale o bezpieczeństwo.
Codziennie na rowerze przejeżdżam
ulicę Dworcową. Codziennie się męczę. Ciężarówki w błocie robią muldy,
utrudniając jazdę rowerem. Muszę
jechać zygzakiem, bo takie błoto.
Ostatnio jak trochę popadało, to
naprawdę nie dało się jechać, bo
tak było ślisko. Mógłbym wjechać na
chodnik, ale przecież przechodnie
mogą mieć pretensje. Nie mogę też
wjechać bardziej na środek drogi,
bo na Dworcowej są wysepki i spory
ruch. Dworcowa nie musi być ładna,
ale powinna być bezpieczna!

Damian Bąk

Not. bw, jb

Bogusław Wilk

Oburzeni
dopłatami
chcą zmian

sygnały czytelników
Nie przesadzać
z przycinką

dostosować do otwarcia żłobka,
przedszkola bądź domu spokojnej
starości. Można też postawić na turystykę (np. hotel ze spa i basenem),
co pozwoliłoby sięgnąć po unijne
dofinansowanie.
Na pewno nic przeciw ponownemu zagospodarowaniu i ożywieniu
obiektu, jednego z najciekawszych w
okolicy, nie mieliby szczygłowiczanie. Oprócz dobrego pomysłu potrzebne są też pieniądze. Jak widać,
całkiem spore pieniądze...

Przyznali się do błędu

- Rzeczywiście mieszkańcy niektórych budynków
na osiedlu WP II otrzymali ponowne rozliczenie kosztów
ciepła - potwierdza prezes Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, Eugeniusz
Jurczyga...
Tydzień temu opublikowaliśmy
list, w którym prezes spółdzielni
przedstawił fakty i mity dotyczące
kosztów ciepła. Dołączyliśmy do niego krótką informację o pismach, jakie
otrzymują mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego II. Wynika z nich, że w
rozliczenie centralnego ogrzewania
wkradł się błąd, co spowodowało
zawyżenie kosztów.
- Ponowne rozliczenie kosztów
ciepła było konieczne ze względu na wy-

krycie błędu w naliczeniu kosztów ciepła
za sezon 2012/2013 - tłumaczy zarząd
LWSM. - Błąd został spowodowany tym,
że naliczono koszty ciepła podgrzania
wody nie za sezon grzewczy, a za rok
kalendarzowy. Za zaistniałą sytuację
wszystkich, których ona dotyczy, serdecznie przepraszamy i zapewniamy, że
dołożymy wszelkich starań, aby podobna
sytuacja się nie powtórzyła.
Ponadto Zarząd informuje, że
ponowne rozliczenie nie miało żad-

nego związku z reklamacjami składanymi przez niektórych mieszkańców.
- Żadna z tych reklamacji nie
dotyczyła kwoty kosztów ogólnych.
Nie zmieniamy swego stanowiska w
stosunku do tych lokali mieszkalnych,
dla których reklamacje nie zostały
uznane, gdyż rozliczenia z formalnego
punktu widzenia zostały wykonane
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
oprac. /g/
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Kamienica państwa Ringów liczy
100 lat; została zbudowana jako
budynek czynszowy - na tamte
czasy był to nowoczesny
i funkcjonalny dom

KNURÓW. AMBITNY PLAN SAMORZĄDU WOBEC UL. KOZIEŁKA

Odnowić ulicę,
podkreślić jej piękno

Archiwum rodzinne Krzysztofa Lipskiego

aktualności

- Zależy nam na odnowie ulicy Koziełka w sposób,
który najpełniej oddaje historyczny charakter
tej części miasta – podkreśla prezydent Knurowa
Adam Rams w rozmowie z Przeglądem Lokalnym

Bogusław Wilk: - W wywiadzie
w świątecznym wydaniu Przeglądu
Lokalnego zapowiadał Pan gruntowną przebudowę ulicy Koziełka
w 2014 roku. To już ten czas?
Ad a m R a m s ,
prez ydent K nurowa: - To bardzo
ważna dla naszego miasta inwestycja. Przed kilkoma
dniami ogłoszony
został przetarg na realizację I etapu
zadania. Mam nadzieję, że zostanie
korzystnie rozstrzygnięty.
- Jaki jest zakres planowanej
inwestycji?
- Zaprojektowaliśmy przebudowę całej ulicy wraz z odcinkiem ul.
Jęczmiennej, łączącym ulice Koziełka
i Wolności.
- Przetarg jednak odnosi się do
części inwestycji. Dlaczego?
- Niestety, nie będziemy mogli
od razu wykonać całego zadania
z uwagi na odwołanie jednego z
mieszkańców od decyzji administracyjnej. Rezultatem tego odwo-

Na odnowie ulicy zyskają też kamienice
- estetyczne otoczenie podkreśli ich
wyjątkowy charakter

- Jak zawsze
w tego rodzaju inwestycjach wystąpią pewne niedogodności, w tym
utrudnienia w
ruchu samochodów i pieszych.
Rolą wykonawcy
jest zapewnienie
dojazdu i dojścia
d o d o m ó w. Na
nim spoczywa
obowiązek opracowania i przedstawienia projektu organizacji ruchu
na czas robót.
- Jaki będzie koszt inwestycji?
- W budżecie miasta zabezpieczyliśmy 5,8 mln zł. Zabiegamy też
o dofinansowanie w ramach tzw.
schetynówek, czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Nie chcę peszyć, ale nadal jesteśmy
w grze, mamy szanse te pieniądze
pozyskać. Jak będzie, czas pokaże.
Nawet gdybyśmy tych środków nie
otrzymali, to wykonamy tę inwestycję za pieniądze z budżetu miasta.
- Jakie efekty są oczekiwane?
Foto: Przemysław Sosna/FotoAS

13 lutego knurowski magistrat
ogłosił przetarg na przebudowę ul.
Koziełka. Firmy, gotowe się podjąć
realizacji inwestycji, mają czas na
składanie ofert do 28 lutego. Na
zadanie miasto zabezpieczyło w
budżecie 5,8 mln zł. Przetarg wygra
ten, kto zaoferuje najkorzystniejszą
ofertę.

łania jest brak możliwości wydania
pozwolenia na budowę II etapu, co
z kolei skutkuje przesunięciem w
czasie jego realizacji.
- Nie grozi to zaniechaniem
inwestycji?
- Nie. Mieszkaniec działa zgodnie
z przysługującym mu prawem. Miasto musi to uszanować. Kompleksowe
przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia wymaga wielu, niezależnych
od nas, uzgodnień i opinii. Odwołanie wydłuża procedurę administracyjną, a tym samym przesuwa czas
realizacji zadania. Jako inwestor nie
mamy na to wpływu.
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- Co zostanie wykonane w ramach I etapu?
- Gruntowna przebudowa ul.
Koziełka od skrzyżowania z ul.
Dworcową po rejon budynku nr
99. Odnow ie poddana zostanie
nawierzchnia, chodniki, wjazdy do
posesji, miejsca postojowe i odwodnienie ulicy. Wykonane też będzie
nowe oświetlenie
- Jak długo potrwają roboty?
- Około pół roku. W przetargu
zastrzegliśmy, by okres prac nie przekroczył 29 tygodni.
- Czy prace spowodują duże
utrudnienia dla mieszkańców?

- Zależy nam na odnowie ulicy
w sposób, który najpełniej oddaje
historyczny charakter tej części
miasta. Na etapie projektowania
uczulaliśmy projektantów, by brali
to pod uwagę. Stąd m.in. zamysł, by
w wybranych miejscach użyć kostki
granitowej...
- A co z II etapem inwestycji?
- Szkoda, że nie możemy całego
zadania zrealizować za jednym zamachem. Tym bardziej, że roboty nie
obejmą teraz bardzo mocno sfatygowanego fragmentu drogi. Będziemy
starać się ten zdegradowany odcinek
utrzymać w miarę przyzwoitym stanie do czasu przebudowy.
- Przebudowa ul. Koziełka to
największa tegoroczna inwestycja
drogowa w Knurowie?
- Tak. Na pewno największa,
ale nie jedyna. Bardzo ważne dla
nas są też zaplanowane w tym roku
remonty ulic Lotników, Reymonta,
Chopina i Mieszka I (na odcinku od
ul. Dąbrowskiego po ul. Kazimierza
Wielkiego). Zamierzamy je rozpocząć i zakończyć w bieżącym roku.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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aktualności
KNURÓW. KOMART URUCHOMIŁ NOWOCZESNĄ KOMPOSTOWNIĘ ODPADÓW

Od odpadów do żyźniejszej gleby
Nawet 30 tys. ton odpadów rocznie może „przerobić” nowoczesna
kompostownia, zbudowana przez spółkę Komart. We wtorek odbyło się
otwarcie obiektu

Kompostownia odpadów

Knurowska kompostownia odpadów jest jedynym tego typu obiektem w okolicy, jednym z pięciu
w województwie

We wtorkowe przedpołudnie
świadkami rozpoczęcia działalności
kolejnej inwestycji PPHU Komart było
prawie 200 osób. W Szczygłowicach
przy ul. Szybowej zjawili się samorządowcy, przedstawiciele władz województwa, instytucji ochrony środowiska, pracownicy naukowi i branżowi
oraz firm, które miały udział w budowie
obiektu. Wśród nich m.in. prezydent
Knurowa Adam Rams, wicewojewoda
śląski Piotr Spyra, wicestarosta gliwicki
Waldemar Dombek, Gabriela Lenartowicz - prezes Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Anna Wrześniak - śląski wojewódzki
inspektor ochrony środowiska i były
wicemarszałek województwa śląskiego
Marian Ormaniec.
Honory gospodarza czynili prezes
spółki Katarzyna Makarowicz i wiceprezes Janusz Różański.
- Budowa kompostowni, a wcześniej
nowoczesnej sortowni i małej elektrowni
biogazowej, jest skutkiem odważnej wizji
sprzed lat, a zarazem konsekwentnej działalności naszej spółki – podkreśliła prezes
Makarowicz. – Mamy odwagę wcielać w
życie ambitne i dalekosiężne plany.

- Ta wielomilionowa inwestycja
spółki Komart spełniła wymogi Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych – zauważał
prezydent Rams. – To bardzo ważny
element infrastruktury nowoczesnego
systemu gospodarki odpadami.
- Kiedyś jeździliśmy po Europie,
by podglądnąć godne uwagi wzorce.
Dzisiaj to Europa może wiele nauczyć
się od nas – komplementował dzieło
knurowskiej firmy wicewojewoda
Spyra.
Prezes Lenartowicz doceniła nowoczesność i funkcjonalność obiektu

oraz ambicje knurowskiej spółki, by nie
ustępować mocnej, zagranicznej konkurencji na rodzimym, polskim rynku.
Gratulacji i słów uznania wobec
szefostwa Komartu nie szczędziła też
europosłanka Małgorzata Handzlik.
Przekazała je komunikując się... multimedialnie z Brukseli.
Tuż po uroczystym przecięciu wstęgi, symbolicznym otwarciu obiektu,
nową inwestycję poświęcił ks. Grzegorz
Kusze, proboszcz parafii Najświętszej
Maryi Panny Królowej Świata w Szczygłowicach.
/bw/ Foto: Bogusław Wilk

Foto: Agnieszka Kosztowny

Na kompostownię składa się obszerna hala (600 m2) z ośmioma zamkniętymi bioreaktorami. Zajmuje się
przeróbką odpadów, w wyniku czego
powstaje kompost. Jego działanie jest
podobne do obornika. Może być stosowany do poprawy właściwości gleby,
utrzymania terenów zielonych i rekultywacji gruntów bezglebowych.
Wartość inwestycji przekroczyła
15,7 mln zł. Z tej kwoty: 4,07 mln zł
to środki własne Komartu, pożyczka z
NFOŚiGW - 8,555 mln zł i pożyczka
z WFOŚiGW -niespełna 3,117 mln zł.

obejmuje halę o powierzchni 600 m2 wraz z 40-arowym tzw. placem
dojrzewania. W środku znajduje się osiem zamkniętych betonowych
bioreaktorów (każdy o długości 26 m, szerokości 4,5 m i wysokości 4,5
m). Do obsługi używane są urządzenia firmy Komptech – sito bębnowe i
przerzucarka.
Wydajność instalacji sięga 30 tys. ton odpadów rocznie.
Kompostownię charakteryzuje m.in.: * podciśnieniowy system napowietrzania wsadu, * nawadnianie wsadu zgodnie z zapotrzebowaniem na
wodę, * dwustopniowe oczyszczanie powietrza – przy pomocy płuczki i
filtra biologicznego, * uszczelnienie systemu obiegu powietrza, gospodarki
wodnej i nawadniania wsadu, * automatyzacja prowadzenia procesu.

Przecięcie wstęgi: nożyczki
w rękach prezes spółki
Katarzyny Makarowicz

W kompostowni wykorzystywane będą
m.in. nowoczesne przerzucarki i sita bębnowe

KNURÓW, PILCHOWICE, GIERAŁTOWICE

1 procent dla OPP
Lada dzień podatnicy staną przed wyborem
celu, na który przekażą 1 proc. podatku
dochodowego. Lista potrzebujących jest
długa, dlatego przygotowaliśmy krótką ściągę
organizacji pożytku publicznego, działających na
terenie Knurowa, Pilchowic i Gierałtowic
Aktualny wykaz fundacji i stowarzyszeń można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wynika z niego, że w Knurowie
zarejestrowanych jest aż 6:
6

- Klub sportowy „Concordia Knurów” - KRS 0000127455,
- Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków - KRS 0000141003,
- Towarzystwo Krzewienia Kultu-

Uroczystość zebrała prawie 200 osób; na zdjęciu (od lewej): wiceprezes Komartu
Janusz Różański, prezes Komartu Katarzyna Makarowicz, prezydent Knurowa
Adam Rams, wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek, wicewojewoda śląski
Piotry Spyra i prezes WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz

ry Fizycznej w Szczygłowicach - KRS
0000001095,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną - KRS: 0000153196,
- Fundacja Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Promyczek” - KRS
0000378132,
- Stowarzyszenie Fight Club Knurów - KRS 0000403704.
Poza tym na terenie miasta działają
jeszcze inne organizacje, które ubiegają
się o 1 procent, a których siedziby znajdują się poza Knurowem:
- Fundacja Caritas Katowice - KRS
0000291119,
- Śląskie Stowarzyszenie Chorych
na SM „SezaM” - KRS 0000269884.

Mimo że Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku nie jest organizacją pożytku publicznego, można przekazać
mu 1 procent, korzystając z numeru
KRS Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(0000215720). W celu szczegółowym
należy wtedy wpisać „Cztery Pory
Roku”.

GIERAŁTOWICE

W ministerialnym wykazie opp
znalazły się zaledwie 2 podmioty
z terenu gminy, ubiegające się o 1
procent:
- Stowarzyszenie Przyjaciół
Zamku w Chudowie „Castellum” KRS 0000205632,
- Pływalnia Wodnik sp. z o.o. w
Paniówkach - KRS 0000406694.

PILCHOWICE

- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice – KRS 0000002588,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie „POMOST” z Kuźni
Nieborowskiej - KRS 0000211563,
- Dom Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży prowadzony przez
Zakon Ojców Kamilianów Pilchowice – KRS 0000310929,
- Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom - KRS 0000316661.
Za tydzień opublikujemy listę
osób, które z pomocą fundacji zbierają 1 proc. na leczenie i rehabilitację.
/pg/
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rozmaitości
Z KART HISTORII. KRĘTE BYWAJĄ LOSY ŻYCIA...

Zaś sie zaśpiywomy po polsku
Gdy Paweł Wilczek śpiewał z synami kolędy, pod oknami jego domu
zbierały się całe Przyszowice. Pięknym barytonem sięgał aż dźwięku F.
W czasie wojny za śpiew mógł zapłacić życiem. W ostatniej chwili, na parę
godzin przed śmiertelnym zastrzykiem, z obozu Sachsenhausen wyciągnął
go syn

Jeden z listów wysłanych z obozu przez Pawła Wilczka do rodziny. Wszystkie listy rozpoczynały się od
słów „Kochana żono i dzieci. Szczęść wam Boże”

List napisany przez Pawła Wilczka w obozie w Dachau

Aleksander Wilczek jest najmłodszym synem Pawła Wilczka.
Wspomina, że to ojciec zaraził go
miłością do muzyki. Nieraz siadali i
wyśpiewywali znane ludowe piosenki. Po wybuchu II wojny światowej
nie przestali śpiewać, choć robili to
już ciszej.
− 23 maja 1940 roku ojca wezwano do gminy. Już nie wrócił. Ktoś
doniósł, że w czasie skubania pierza
śpiewał polskie piosenki. Został uznany za wroga politycznego. Trafił do
obozu w Dachau − opowiada Aleksander Wilczek.

− Powiedział tylko: „Moje oczy”,
mama podłożyła mu pod głowę worek po ziemniakach. Zmarł po paru
minutach. Nie męczył się − mówi
Aleksander Wilczek.
Jeszcze przed śmiercią pan Paweł lubił wchodzić na dach domu.
Patrzył na Wschód, w y patrując

Pan Aleksander miał trzech
starszych braci. Dwóch trafiło na rosyjski front, trzeci, Alojzy, do Tyrolu,
niedaleko miejsca urodzenia Hitlera.
− Brat Alojzy już na komendzie w
Rybniku powiedział, że nie pójdzie do
niemieckiego wojska, póki ojciec nie
będzie zwolniony. Ale wtedy zagrożono mu rozstrzelaniem na miejscu za
odmowę wykonaniu rozkazu − opowiada pan Aleksander.
W końcu Alojzy Wilczek trafił
na niemieckiego kapitana, który
potrzebował chłopca do swojej kancelarii. Alojzy rzucał się w oczy, bo

Foto: Archiwum prywatne Agnieszki Robok

Jeśli silesit, to tylko z Lignozy
Po publikacji artykułu
[PL nr 6/2014]
skontaktowała się z
nami Agnieszka Robok.
Nasza Czytelniczka
rozpoznała na
grupowym zdjęciu
swojego pradziadka
Franciszka Sekułę.

- Został on przyjęty do Lignozy
17 grudnia 1919 roku jako pracownik
biurowy – informuje pani Agnieszka. – Z czasem otrzymał stanowisko
kierownika Biura Obliczeń Płac. Pełnił
je od sierpnia 1924 roku do 9 kwietnia
1945 roku.
W imieniu autorki artykułu, Marii
Franciszek Sekuła, przez 21 lat
Grzelewskiej, pani Agnieszce serdeczkierownik Biura Obliczeń Płac
nie dziękujemy za cenne informacje
w Lignozie
wzbogacające wiedzę o historii krywałdzkiej Lignozy. Zarazem polecamy się pamięci Czytelników. Być może w rodzinnych archiwach i albumach kryją się dokumenty i zdjęcia, które ocaliłyby od
zapomnienia ciekawe dzieje zakładu...
/bw/
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miał okulary.
− A ty? − zapytał kapitan, wskazując na Alojzego.
− Ja jestem polskim studentem,
dwa lata studiowałem przed wojną −
odpowiedział Alojzy.
− Ja się nie pytam, co pan jest, tylko, co pan potrafi − odparł niemiecki
oficjel.
Alojzy znalazł miejsce w kancelarii. W niemieckim mundurze
pokazał kapitanowi zdjęcie swojego
ojca i opowiedział całą historię. Kapitan nie mógł uwierzyć, że trzech
synów jest w niemieckiej armii, a ojca
uznano za politycznego. Od razu postanowił jechać do obozu i wyciągnąć
Pawła Wilczka.
− Pędził przez całe Niemcy, do
Berlina. Stamtąd do obozu i od razu
do komendanta, żądając widzenia
się z Pawłem Wilczkiem. Komendant
miał opory, ale się zgodził − opowiada
pan Aleksander. − Szli długim korytarzem. Po prawej stronie były drewniane prycze, ojciec leżał w pasiaku. Za
parę godzin miał przyjechać lekarz ze
śmiertelnym zastrzykiem.
Pawła Wilczka zwolniono po
czterech dniach. Nie widział rodziny
przez prawie dwa lata.
− Patrzę przez okno na ogródek,
a tam idzie taki chłopek średniego
wzrostu w mundurze niemieckiego
kolejarza, bo tato, zanim go zabrali,
był kolejarzem − wspomina przyszowianin. − Podbiegam do niego, a tato:
„Ale tyś urósł”. I jeszcze poprosił mnie,
żebym go tak nie ściskał, bo wszystko
go boli. Kiedy rano rozebrał się do
kąpieli, miał sine pręgi na całym ciele.
Wybili mu wszystkie zęby.
Paweł Wilczek, niedługo potem
jak do wojska wzięli jego najmłodszego syna, zginął od czołgowego
pocisku. W styczniu 1945 roku w
Przyszowicach toczyły się zaciekłe
walki niemiecko-rosyjskie. We wsi
stacjonowała m.in. niemiecka dywizja pancerna. Paweł Wilczek ukrywał
się z żoną w piwnicy, gdy uderzył
pocisk, przyszowianin dostał rykoszetem w brzuch.

wycofujących się niemieckich wojsk.
Do końca miał nadzieję, że doczeka
wolnej Polski.
− Zaś sie zaśpiywomy po polsku
− powtarzał.
Syn pana Pawła, Alojzy, nigdy
nie wrócił do domu, zaginął w Jugosławii.
Justyna Bajko

Koperta w której znajdował się list z Dachau, zaadresowana na
żonę Pawła Wilczka, Anastazję
ogłoszenie
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PANIÓWKI, BOROWA WIEŚ

Spójrz, jesteśmy!
Aleksandra Maksimowicz i Karolina Pająk to dwie niezwykłe dziewczyny,
uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach. Pomimo
niepełnosprawności czerpią z życia całymi garściami. Ścigają się na
zawodach, malują, śpiewają, a nawet zagrały w filmie

Człowiek potrzebuje domu. Nie
ścian, firanek w oknach, a pełnej
akceptacji, siły i miłości. Dla Oli i
Karoliny domem jest ośrodek dla
Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi. To tam
każdego dnia zbierają energię, by
walczyć z losem.
Tam poznały Marka Jelonka,
terapeutę z Ośrodka dla Osób Niepełnoprawnych Najświętsze Serce
Jezusa w Rudzie Śląskiej –Halembie
i mieszkańca Borowej Wsi. Pan
Marek jest reżyserem amatorem. W
ramach filmoterapii na Warsztatach
Terapii Zajęciowej w ośrodku w
Rudzie Śląskiej opiekuje się grupą
artystyczną „Ja, Jo”. Jak sam mówi,
kręci pełnosprawne filmy tworzone
przez niepełnosprawnych aktorów.
– Warto robić coś, by osoby niepełnosprawne mogły zaistnieć, by
świat je poznał i zwrócił uwagę na to,
że są – podkreśla Marek Jelonek. –
Dzięki filmom coraz więcej ludzi wie
o ośrodku w Borowej Wsi, a im więcej
ludzi nas zna, tym więcej mamy
przyjaciół. Potrzebujemy tej uwagi i
zainteresowania.
Średnio co roku, od 8 lat, nakręcany jest jeden film, który swoją
premierę ma w czasie Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych.
Najnowsze dzieła pana Marka to
„Noc cudów” i „Afera z teczką”.

NOC CUDÓW

Karolina nie zatrzymuje się nad
swoimi niepowodzeniami. Wydaje
się, że mieszka w niej duch oporu
przeciwko światu i jego ograniczeniom. Nie zważa na wiatr, który dmucha w oczy, nie pozwala mu się znosić.
Wystąpiła w filmie „Noc cudów”. To
opowieść o miłości biednego pana do
bogatej pani. Karolina zagrała córkę
małżeństwa. Dlaczego właśnie ona?
– Bo jest odważna i stanowcza,
z cechami typowego przywódcy, jak
trzeba potrafi też postawić na swoim.
A takiej dziewczynki potrzebowałem

do roli głównej bohaterki – opowiada
Marek Jelonek. – Pamiętam pewne
zdarzenie w ośrodku. Było chłodne
październikowe popołudnie, ćwiczyłem tuż obok drogi blisko ośrodka. Karolina spacerowała razem z koleżankami. Zauważyłem, że ma gołą szyję
i tonem wymagającego nauczyciela
mówię do niej: „A gdzie masz szalik”,
na co usłyszałem natychmiastową
odpowiedź: „ A pan też nie ma!”.
Karolina od razu zgodziła się na
udział w filmie.
– Na spokojnie to przyjęłam –
śmieje się.
Wydaje się, że niewiele jest rzeczy, które mogą ją przestraszyć. Na
planie filmowym odnalazła się bez
trudu. Kamera jej nie peszy.
– Ręce mi się nie trzęsły. Nic z tych
rzeczy! Choć to mój pierwszy film,
byłam na luzie – zaznacza.
Na razie jeszcze nie myśli o
aktorstwie. Ma tyle marzeń. Może
zostanie fotografem, bo lubi robić
zdjęcia, a może sportowcem, bo z
pasją ściga się na wózkach. Zdarza
się, że wyprzedza nawet starszych,
a wyprzedzać uwielbia! Karolina
chciałby kiedyś pojechać do Hiszpanii, zobaczyć stadion ukochanego
zespołu FC Barcelona, może nawet
poznać Messiego i Neymara. Nie
traci nadziei, że kiedyś jej się uda. Na
razie plakatami Barcelony wykleja
swój pokój i marzy.
Film Karoliny już widzieli koledzy ze szkoły w Paniówkach. Dziewczynka śmieje się, że podoba jej się
taka sława.
– Niektórzy podchodzili i przybijali mi piąteczki– mówi.– Dostałam
też ślicznego aniołka od kolegów i
różę.
Niedawno film „Noc cudów” był
wyświetlany w sołtysówce w Borowej
Wsi.
– Ludzie płakali, a ja nie wiedziałem, co powiedzieć – opowiada Marek
Jelonek. – To zasługa aktorów, ich gry
i zaangażowania.

AFERA Z TECZKĄ

Jest taka samotność, którą trudno w yrazić słowami. Samotność
odrzucenia, tęsknoty za bliskością.
Samotność niełatwa do wytłumaczenia, osiadająca cicho na dnie serca.
Celestyna, główna postać z najnowszym filmie Marka Jelonka „Afera
z teczką”, poszukuje miłości. Kogoś,
kto zauważy, że jest obok. Film był
kręcony przez 4 miesiące, udział
wzięło około 100 osób.
– Znajomy ksiądz namówił swoich rodziców, by udostępnili nam
dom. Cały parter zamieniliśmy w plan
zdjęciowy. Coś wspaniałego – opowiada Marek Jelonek.
Rolę Celestyny reżyser powierzył
Aleksandrze Maksimowicz.
– Ola całą sobą oddała charakter
postaci. Ma w oczach coś niezwykłego, wiedziałem, że najlepiej będzie
się nadawała do tej roli – podkreśla
Marek Jelonek.
Aleksandra nie potrzebuje najmodniejszych ubrań, nie ma potrzeby
zajmować najlepszych miejsc, być
zawsze pierwszą. Ola wydaje się bardzo krucha, ostrożnie dobiera słowa
i nieśmiało się uśmiecha, gdy nie
potrafi szybko jakiegoś odnaleźć. Ma
na rękach różnokolorowe bransoletki,
które tarmosi, gdy się denerwuje. Na
początku grania w filmie trochę się
stresowała, bała się, że nie zapamięta
tekstu. Wcześniej występowała w kilku przedstawieniach teatralnych, ale
film to zupełnie inne przeżycie.
– Podoba mi się granie. Kilka dni
temu wymyśliłam sobie, że może zostanę aktorką – mówi Ola.
– Ale to takie żarty! – zaraz dodaje.
Ola uwielbia śpiewać, podobno
ciągle coś nuci. Razem z Karoliną ścigają się na wózkach. Dawniej częściej
wygrywała, teraz już rzadziej. Ale
podkreśla, że nie warto się złościć, gdy
się przegrywa. Ola niedługo skończy
gimnazjum. Zastanawia się, co dalej.
–Lubię pomagać w kuchni, coś
pichcić. Ale dla osoby niepełnosprawnej kucharka to trudny zawód – zaznacza.
Kiedyś Ola marzyła, aby pojechać
do rodziców albo by rodzice zobaczyli,
jak ściga się na torze.
– Teraz marzę bardziej, by być piosenkarką albo sportowcem – mówi Ola.

OPADŁY MGŁY

Karolina Pająk i Aleksandra Maksimowicz narazie nie myślą
o karierze aktorskiej. - Teraz skupiamy się na nauce - powtarzają
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Jedną z piosenek przewodnich w
filmie „Afera z teczką” jest utwór Starego Dobrego Małżeństwa „Opadły
mgły”. Artyści śpiewają, że choć po
podwórku snuje się tęsknota za bezdomnym psem, w końcu po każdej
nocy zawsze przychodzi się poranek.
Marek Jelonek mówi, że filmy, które
nakręca z grupą „Ja, Jo” to filmy-dary. Dary osób niepełnosprawnych dla
innych. Nośnik nadziei, że przecież
niezależnie od toczącego się losu,
codziennie wstaje nowy dzień.
Tekst & foto: Justyna Bajko

Pan Tomasz od 20 lat przemierza Polskę; powtórnie odwiedził
Knurów, zajrzał do Straży Miejskiej, gdzie przywitał go komendant
Andrzej Daroń

Knurów. „Wędrowniczek” zbiera autografy...
samorządowców

Życie jest wędrówką
Tomasz Pawłowski, zwany „Wędrowniczkiem”,
od lat przemierza Polskę wzdłuż i wszerz.
Podróżuje po miastach i miasteczkach, by
zbierać autografy od - jak sam mówi - wielkiej
samorządowej rodziny, której czuje się częścią.
14 lutego po raz drugi odwiedził Knurów
Dla „Wędrowniczka” podróżowanie to nie hobby, a sposób na
życie. Nie zabiega o dach nad głową,
nie zabiera ze sobą wielkich toreb.
Wystarczy mu niewielki plecak i bilet na drogę. Mówi, że ma przyjaciół
wszędzie. Zawsze się znajdzie ktoś,
kto przygarnie go pod dach, nakarmi, pozwoli odpocząć przed kolejną
wyprawą.
- Będę podróżował dopóki mam
zdrowie i pamięć - zarzeka się.
Nie wiadomo, co go tak urzekło w
urzędnikach, raczej niekojarzonych
z wylewnością. Ma autografy większości samorządców w Polsce. Jego
kroniki liczą już ponad 100 tomów.
Byłoby więcej, ale część skradziono.
- Bardzo dobrze pamiętam ten
dzień. To było dokładnie 22 marca
2000 roku na warszawskim dworcu.
Położyłem się na chwilę na ławce i
wtedy mnie okradli. Zabrali mi 12
kronik, 300 zł i 6 kaset magnetofonowych - opowiada Tomasz Pawłowski.
Ze strachu przed kolejnymi kradzieżami, „Wędrowniczek ” ofiarował swoje kroniki Muzeum w
Pyskowicach.
Pan Tomasz już nie ufa ludziom
jak kiedyś. Zdarza się, że ktoś go zaczepi, zapyta o papierosa czy poprosi
o trochę drobnych. Pawłowski boi się
takich pytań.
- Trzeba uważać - mówi. - Ludzie
są różni, też mnie mogą wykorzystać.
„Wędrowniczek ” ma fenomenalną pamięć. Jednym tchem potrafi
wymienić spotkanych samorządowców, komendantów Straży Miejskiej,
dyrektorów domów opieki społecznej.
Podróż pana Tomasza trwa nieprzerwanie od 1994 roku.
- Jestem wychowankiem domu
dziecka. Nie znałem swoich rodziców - opowiada. - 20 lat chcieli mnie
umieścić w domu pomocy społecznej.
Wytrzymałem jeden dzień i się wymeldowałem. Z początku jakoś sobie
dawałem radę, choć było ciężko. I
wtedy wpadłem na pomysł, żeby prowadzić te kroniki.
Zaczął od Mazur, swoich rodzinnych terenów. Od tego czasu
przemierza kilka tysięcy kilometrów
rocznie. Najtrudniej było zacząć,

odwiedzić pierwszego marszałka,
wojewodę. Obecnie lista spotkanych
samorządowców liczy już 3111 nazwisk.
- Nigdy się nie zapowiadam, działam z zaskoczenia - śmieje się pan
Tomasz. - Zawsze jestem bardzo mile
przyjmowany.
„Wędrowniczek ” na co dzień
mieszka w Gnieźnie.
- Wynajmuję pokój u bardzo miłej
rodziny. Traktują mnie jak członka
rodziny - mówi.
Pan Tomasz często podkreśla, że
jest samodzielny finansowo, ma rentę
rodzinną i dodatek sierocy. Rocznie
na same tylko pociągi wydaje ponad
7 tys. złotych.
„Wędrowniczek”, gdy nie jeździ
po Polsce, zakłada dres i biega po
Gnieźnie. Lubi zaglądać do tamtejszego urzędu miasta. Posiedzi chwilę
z urzędnikami albo tylko się przywita i biegnie dalej. Mówi, że należy
do wielkiej samorządowej rodziny.
Urzędnicy pamiętają o ważnych
dla niego datach. Na 40 urodziny
od Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie z Gniezna dostał aparat
fotograficzny. Nie boi się, że kiedyś
zabraknie mu celu i zbierze wszystkie
podpisy. Z rozbrajającą szczerością
podkreśla, że przecież niedługo
wybory i pojawią się nowi marszałkowie, nowi komendanci. Odkąd
wystąpił się w Teleekspresie, coraz
więcej ludzi poznaje go na ulicy.
- To bardzo mnie podnosi na
duchu - podkreśla „Wędrowniczek”.
Tomasz Pawłowski już po raz
drugi odwiedził Knurów, ostatnio
był w 2005 roku. Nie wie, czy jeszcze
wróci. Na pamiątkę paniom z Biura
Obsługi zostawił Walentynkę.
- Literkami samoprzylepnymi wykleiłem wszystkie imiona pań i napis:
„Wszystkich pozdrawiam”- mówi pan
Tomasz.
Jeden z wojewodów w liście do
„Wędrowniczka”, napisał, że najważniejszą częścią bagażu podróżnego
jest i pozostanie radosne serce. Pan
Tomasz mówi o sobie, że jest szczęśliwym i radosnym człowiekiem.
I cieszy się, że odrobinę tej radości
może zanieść ludziom.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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KNURÓW. BIBLIOTECZNA FILIA NR 1

Chcą rozczytać Koloniję

Dobiegła końca kilkunastoletnia tułaczka Filii nr 1
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nowa siedziba
mieści się w biurowcu przy ul. Dworcowej 10A

Ftoto: Paweł Gradek

Uczestnicy uroczystości w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych

– Czytelnicy najchętniej sięgają po beletrystykę i czasopisma –
zauważa kierownik MBP Brygida Dreślińska

KNURÓW. PEDAGODZY PODWYŻSZAJĄ KWALIFIKACJE

Filia biblioteki przeniosła się
tam, gdzie obecnie koncentruje
się życie Starego Knurowa - w bliskie sąsiedztwo Koloniji i osiedla
Pocztowa i Spółdzielcza. Lata spędzone w salkach katechetycznych
nie przysłużyły się księgozbiorowi
(wilgoć), ani pracownikom (brak
sanitariatów).
Nowa siedziba to dla biblioteki
nowe możliwości.
- Czytelnicy będą mogli korzystać
za darmo z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do internetu
- zapewnia bibliotekarka Urszula
Dudkiewicz. - Miejsca do prowadzenia zajęć dla dzieci jest tu nie za
wiele, ale mam nadzieję, że i to się z
czasem zmieni.
Faktycznie, minusem nowej siedziby jest jej zbyt dosłowna „kameralność”. Kierownik MBP Brygida
Dreślińska ma na to receptę: - Przeanalizowaliśmy, że tutejsi czytelnicy
najchętniej sięgają po beletrystykę i

Przybywa nauczycieli
dyplomowanych
Po kilkunastu latach samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji siedmiu
knurowskich pedagogów otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego. To najwyższy etap awansu zawodowego
„Dobr y wychowawca to ktoś, kto
nie wtłacza a wyzwa la, nie ciągnie
a wznosi, nie ugn iata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytu
je” - zdanie Janusza Korczaka, choć
napisane kilkadziesiąt lat temu, nie
traci na aktualności. Dzieci ciągle
potrzebują przewodnika, kogoś,

kto wytłumaczy im świat i oddzieli
światłość od ciemności.
16 stycznia w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej w
Sosnowcu z rąk śląskiego kuratora
oświaty Stanisława Fabera akty
nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrało 350 śląskich

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko
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TRANSMISJA W POLSACIE
W NIEDZIELĘ

Knurowianie
na gali
Knurowianie piosenkarz Michał
Gasz oraz kabareciarze
Paweł Pindur i Maciej
Szczęch (Łowcy.B) byli wśród uczestników
Gali Niegrzeczni 2014
w ubiegłą środę w
Chorzowie
Impreza była podsumowaniem
plebiscytu Niegrzeczni 2014. Chodziło w nim o wyróżnienie osób
„niegrzecznych” – nie pasujących do
konwenansów, wychodzących poza
utarte schematy, a przy tym promujących ciekawe trendy.
W gronie nominowanych znaleźli się m.in. Kuba Wojewódzki,
Szymon Majewski, Andrzej Grabowski, Tomasz Karolak oraz zespoły
Weekend, Piersi i Big Cyc.
Show „ukradły” im dwie inne
osoby – Doda i prezenterka telewi-

zyjna Agnieszka Szulim. Obydwie
panie ponoć starły się w toalecie tuż
po imprezie. Interweniowała policja.
To wydarzenie przyćmiło dwugodzinny spektakl. Mimo wszystko
warto go oglądnąć. Okazję do tego
daje Polsat, który wyemituje program
w niedzielę (23 lutego) o godz. 20.05.
Wśród uczestników imprezy,
jako wykonawcy, byli knurowianie:
Michał Gasz – wokalista, kompozytor, aktor musicalowy i autor tekstów
oraz Paweł Pindur i Maciej Szczęch z
kabaretu Łowcy.B.
- Oj, działo się!!! Łzy, śmiechy, a
nawet krew – wszystko to w naszym
programie. Zapraszamy – zachęcają
do oglądnięcia audycji organizatorzy
Niegrzecznych 2014.

/bw/

Ftoto: Archiwum Studio 9 HD

pedagogów. W tym gronie znalazło
się także siedem knurowskich nauczycielek: Edyta Komińczyk-Mazurek,
Agnieszka Baranowska, Jolanta Bazydło z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Joanna Owczorz i Jolanta Pietrek
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,
Dominika Szyszka z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 oraz Anna Nahibowicz z Miejskiego Gimnazjum nr 4.
12 lutego w czasie specjalnie
zorganizowanej uroczystości w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych
gratulacje nowo nominowanym nauczycielom dyplomowanym złożyli
zastępca prezydenta miasta Piotr Surówka oraz kierownik Pionu Kadrowo-Organizacyjnego MZJOś Tomasz
Lewicki. Obecni byli też przełożeni
nowo awansowanych pedagogów.
- Życzę wam nieustającego zapału
i satysfakcji z wykonywanej pracy
- mówił zastępca prezydenta Piotr
Surówka. - Dziękuję także dyrektorom, którzy pomagali i motywowali do
awansu zawodowego.
- Tytuł nauczyciela dyplomowanego jest ukoronowaniem długoletniej
pracy pedagogicznej i świadczy o
pogłębieniu przez nauczycieli wiedzy
i umiejętności, a także o ich rozwoju
zawodowym zgodnym ze współczesnymi kierunkami rozwoju placówki
oświatowej - podkreślali przedstawiciele MZJOś.
Droga do czwartego stopnia
awansu jest długa i trudna. Biegnie
kolejno od stażysty po nauczyciela
kontraktowanego, mianowanego aż
do dyplomowanego.
Nowi nauczyciele dyplomowani
dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu
z pewnością przysłużą się knurowskiej oświacie i będą drogowskazem
dla nieco młodszych kolegów i koleżanek, którzy ten etap awansu mają
jeszcze przed sobą.

czasopisma. Natomiast znikomym
zainteresowaniem cieszy się literatura popularno-naukowa. Chcemy ją
przenieść i zwolnić w Filii nr 1 trochę
miejsca.
W poniedziałek odbyła się mała
urocz ystość z udzia łem bibliotekarek (tak że przedstawicielek
Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Gliwicach), dyrekcji Centrum Kultury i zaproszonych gości.
Dyrektor PBP, Krystyna Wołoch,
przyznała, że kiedyś była przeciwniczką włączenia MBP w struktury
Centrum Kultury.
- Teraz widzę, że wyszło to bibliotece na dobre. Jest najlepsza i jedyna w całym powiecie z całodobowym dostępem
do internetowego katalogu - chwaliła.
Filia nr 1 liczy 840 czytelników.
Bibliotekarki są pewne, że ta liczba
się powiększy. Zwłaszcza że jeszcze
zanim księgozbiór przeniósł się na ul.
Dworcową, czytelnicy dzwonili, pytali,
ba, nawet zniecierpliwieni przychodzili
do nowej siedziby.

Michał Gasz podczas gali
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ROZRYWKA NR 8/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Ewa Zacharzewska ze Stanicy
ur. 5.02.2014 r., 3550 g, 53 cm

Emilia Anderst z Gliwic

ur. 6.02.2014 r., 3380 g, 55 cm

Kornelia Rosner z Knurowa

ur. 7.02.2014 r., 2520 g, 51 cm

ur. 7.02.2014 r., 3380 g, 54 cm

Nikola Wiechoczek z Przyszowic

Bartłomiej Kopiszka z Ornontowic

Alicja Galbierz z Knurowa

Szymon Dobosz z Czerwionki-Leszczyn

ur. 8.02.2014 r., 4100 g, 55 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 praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Justyna Waśkowska z Knurowa

ur. 9.02.2014 r., 3670 g, 52 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 6/2014 brzmiało: „Kolekcja”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Rafał
Turczyn. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 10.02. 2014 r., 3935 g, 55 cm

ur. 11.02.2014 r., 3630 g, 51 cm

24-25.02.2014 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
22-23.02.2014 r.
SOBOTA- NIEDZIELA

Piłkarzyki rozrabiają 2D
− godz. 16.00
Tajemnica Filomeny
− godz. 18.00
Facet (nie)potrzebny od zaraz
− godz. 20.00

Mariusz Sojka z Knurowa

Szymon Wasiak z Gierałtowic

ur. 11.02.2014 r., 3120 g, 50 cm

8

ur. 11.02.2014 r., 3910 g, 51 cm

26.02.2014 r.
ŚRODA
Piłkarzyki rozrabiają 3D
− godz. 16.00
Facet (nie)potrzebny od zaraz
− godz. 18.00
Tajemnica Filomeny
− godz. 20.00

Piłkarzyki rozrabiają 2D
− godz. 16.00
Facet (nie)potrzebny od zaraz
− godz. 18.00
Tajemnica Filomeny
− godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Samuel Błaszczyk z Knurowa

ur. 12.02.2014 r., 3510 g, 53 cm

Pola Zelek z Gliwic

ur. 12.02.2014 r., 4860 g, 61 cm
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aktualności

Ftoto: Archiwum CK

informacja własna wydawcy

– Taniec to cudowny lek na stres, smutek i samotność – nie mają wątpliwości panie z grupy Latino Solo

KNURÓW. GRUPA LATINO SOLO ZACHĘCA PANIE...

Tańcz razem z nami!
Jak z bicza strzelił przeleciały trzy lata od pierwszego spotkania grupy
Latino Solo dla pań. Zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem. Lada
dzień rusza kolejna edycja. Organizatorzy zachęcają do wspólnego tańca
zarówno fizyczne jak i psychiczne - dla
naszego organizmu. Jest doskonałym
lekarstwem na stres, smutek i samotność. Stwarza możliwość nawiązania
nowych przyjaźni, czego doskonałym
przykładem są osoby tańczące w naszych grupach.
Zainteresowanie jest tak duże, że
Centrum Kultury organizuje nowe
zajęcia Latino Solo dla pań oraz
grupę dla par. Zajęcia odbywać się

PANIÓWKI

Różne odcienie
miłości
Tradycyjnie w przeddzień święta zakochanych
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Paniówkach świętowali... Dzień Seniora!
„Miłość niejedno ma imię” przekony wała młodzież. Można
przecież kochać naturę, Boga, rodziców, babcię i dziadka. Uczniowie na
różne sposoby przedstawiali miłość
- śpiewali, tańczyli, odgrywali krótkie scenki teatralne. Już na początku
uroczystości przeniesiono widzów w

świat utworów literackich, by z przymrużeniem oka przyjrzeć się, jak kochał Romeo, a jak Adam Mickiewicz.
Historia Tristana i Izoldy przedstawiona śląską gwarą wywołała
uśmiech na twarzach młodszych i
starszych. Dziadkowie i babcie nie
kryli podziwu dla swoich wnucząt.

będą w czwartki w sali lustrzanej
knurowskiej MSP9, al. Lipowa 12.
Inauguracja 6 marca.
W godz. 18.15-19.15 ćwiczyć będą
pary (taniec towarzyski i użytkowy).
Godzina między 19.30 a 20.30 to czas
na Latino Solo dla pań.
Koszt uczestnictwa to 49 zł/osoby
za cztery zajęcia.
Informacje i zapisy pod nr. tel.
515.093.369.
/ck, bw/

Gości zachwycił szkolny chór pod
kierunkiem Beaty Łakomskiej, a
tak że piosenk i w ykonane przez
szkolnych artystów: Patrycję Domin,
Szymona Piontka, Magdę Pindur,
Agatę Błędzką oraz zaproszone absolwentki.
- Dużymi brawami zostali wyróżnieni tancerze, którzy zaprezentowali
układ choreograficzny do znanego
utworu Celine Dion „Titanic”. Drugi układ „Almost Lover” – A Fine
Frenzy wykonały: Larysa Ciesielska,
Angelika i Natalia Warych - mówią
organizatorzy.
Ten wyjątkowy dzień z pewnością długo pozostanie w pamięci
seniorów.
- Bardzo się cieszę, że tutaj przyszłam - podkreślała jedna z babć. - Aż
mi się oczy śmiały, gdy patrzyłam na
moją wnuczkę i inne dzieci. Pięknie
tańczyli i śpiewali!

Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW. DLA WIDZÓW POWYŻEJ 16 LAT

Niebezpieczne związki
Teatr Paranoja zaprasza na premierowy spektakl pt. „Niebezpieczne
związki”, oparty na powieści francuskiego pisarza – Pierre’a Choderlosa
de Laclos.
Choderlos de Laclos (1741-1803)
napisał epistolarną powieść w 1778
r. To historia Markizy de Merteuil.
Jej były kochanek planuje ślub z cno-

tliwą Cecylią de Volanges. Markiza
pragnie, by jej inny kochanek, wicehrabia de Valmont, uwiódł piękną
Cecylię przed ślubem. Sytuacja się
komplikuje, gdy wicehrabia za cel
obiera jeszcze inną mężatkę...
Spektakl odbędzie się 21 lutego
(piątek) w Kinie Scenie Kulturze.
Początek o godz. 18.
/bw/

foto-migawka

Foto: Archiwum ZS-P Wilcza

Zajęcia organizuje knurowskie
Centrum Kultury. Prowadzi je Jolanta Cybulska - instruktorka i tancerka
z najwyższą międzynarodową klasą
S. Cieszą się sporą popularnością.
Obecnie ćwiczą dwie grupy zaawansowane i jedna grupa par.
- Przygodę z tańcem można rozpocząć w każdym wieku – zapewnia
Jolanta Cybulska. – Długo można by
wyliczać wszystkie zalety tańca. To
przede wszystkim ogromne korzyści –

Dra kka r, uroc zy spri nger span iel,
był gośc iem dzie ci w Zesp ole
Szkolno-Przedszkolny m w Wilczy. Pięk
ny psia k przybył z opiekunkami –
Magdaleną Warońską, etologiem i tren
erem edukacji prozwierzęcej, oraz
Agnieszką Bałabuch.
- Dzieci poznały zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas kontaktów
z czworonogami, ich potrzeby i emocje
– mów i Iwona Pietrucha z ZS-P Wilcza. - Zajęcia wzbogacone były kolorowy
mi planszami i psimi rekwizytami,
dzieci odgrywały różne scenki sytuacyj
ne oraz zadawały mnóstwo pytań,
a Drakkar zabawiał słuchaczy swoimi
wspaniałymi umiejętnościami.
Oprac. b

„Miłość niejedno ma imię” – przekonywały nastolatki; słuchacze ulegli tej presji...
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
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.

Malowanie, gładzie, sufity podwieszane,
poddasza, kafelkowanie, mozaiki, docieplanie elewacji. Remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190

6-9/14

O ko li c e K nur owa d o m wo ln o stoj ą c y
260.000 zł. BN M3. Tel. 603 773 313

8/14

Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie 60 m2,
okolice Merkur. 167 tys. do negocjacji.
Pilne. Tel. 693 278 772
8/14

Sprzedam dom 150 m2, częściowo wykończony, ul. Jęczmienna. Tel. 784 752 570
8/14

Sprzedam komfortowe M-5, 71 m , WP II,
II piętro. Tel. 509 842 310
2

6-9/14

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719
6-9/14

Sprzedam mieszkanie 30,90 m2. Knurów-Szczygłowice. Tel. 609 466 651

8-9/14

Sprzedam mieszkanie 39 m , Knurów, WP
II. Tel. 792 002 021, 693 185 978
2

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

6-9/14

Wyremontowane 2-pokojowe mieszkanie
na I p. na WP II. 158 tys. Atrium. Tel.
791 862 794
7-8/14

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

2-8/14

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

1-9/14

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

3/14-odw.

Sprzedam tanio suknię ślubną.
Tel. 609 741 876

8/14M

EDUKACJA
MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

7-11/14

SMS KREDYT. Tel. 662 276 233

6-13/14

Szybka chwilówka gdy zależy Ci na czasie
- zadzwoń i sprawdź. Tel. 32 300 57 68

8/14Y

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

MOTORYZACJA

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

1/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

KNURÓW

Festiwal Piosenki Francuskiej
Na 10 kwietnia został przełożony
Wojewódzki Festiwal Piosenki
Francuskiej w Knurowie. Wystąpią
dzieci i młodzież z placówek
oświatowych i kulturalnych
Pierwotnie impreza miała się
odbyć 13 lutego. Z przyczyn niezależnych od organizatorów – Centrum
Kultury i Miejskiego Gimnazjum nr
3 – konieczne okazało się jej przełożenie. Zdecydowano, że odbędzie
się w czwartek, 10 kwietnia, w Kinie
Scenie Kulturze w Knurowie.
Festiwal przygotowywany jest
z myślą o uczniach podstawówek
(klasy I-III, IV-VI), gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych oraz młodzieży
z Miejskich Domów Kultury. Impreza ma formuję konkursu. Jej uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie
wiekowe z uwzględnieniem solistów
i zespołów wokalnych. Każdy wykonawca będzie mógł zaprezentować
jeden utwór. Oczywiście w języku
francuskim.
Jury weźmie pod uwagę dobór
repertuaru, umiejętności wokalne,
poprawność językową i wrażenia
artystyczne. Może przyznać Grand
Prix, miejsca I-III i wyróżnienia.
Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone
na Koncercie Laureatów.
Zgłoszenie powinno zawierać: *
nazwę szkoły (placówki), * jej adres,

* telefon, * nazwisko solisty (lub zespołu), * kategorię, * imię i nazwisko
instruktora, * liczbę uczestników, *
repertuar.
Zgłoszenia przyjmowane są do
końca marca (adres e-mail: mg3knurow@poczta.onet.pl).
informacja własna

/bw/

Organizatorzy:

Centrum Kultury, Knurów, ul. Niepodległości 26, tel. 32 330 36 80
Miejskie Gimnazjum Nr 3, Knurów,
Aleja Lipowa 12, tel./fax 32 235
27 65

6/14-odw.

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

6-13/14

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

6-13/14

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

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, os.
WP. Tel. 509 041 270

8-10/14

Knurów sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 602 638 719

6-9/14

Kupię dom może być do remontu lub działkę. Tel. 669 667 289

8/14

Kupię mieszkanie 2 lub 3 pokojowe. M3.
Tel. 603 773 313

8/14

Lokal użytkowy 90 m do wynajęcia, ul.
Witosa. Cena 2000 tys. Tel. 694 855 926
2

7-8/14

Okazja - sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
I piętro, balkon, okna plastiki, 2 piwnice. 110
tys. do negocjacji. Tel. 721 580 621

8-9/14M
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PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 156,00 m2 przy ul. Niepodległości 10 (parter),
- o pow. 138,30 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (parter),
- o pow. 43,33 m2 przy ul. Targowej 2 b,
- o pow. 20,50 m2 przy ul. Targowej 2 c.
Szczegóły zawierają zaproszenia 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. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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Drugie rozdanie
Tritech celuje w podium w pływackiej GP

sport

W kolejnej serii spotkań Młodzieżowej Ligi Piłki
Nożnej obyło się bez niespodzianek. Do dwójki faworytów Komart – Przychodnia
Prognostic doszlusował Tritech Junior, który w dwóch
niedzielnych meczach zgarnął sześć punktów. Ekipa z
Czuchowa najpierw pokonała
gimnazjalistów z knurowskiej
„Jedynki”, a potem wygrała
ze swoim bezpośrednim rywalem do miejsca na podium,

Tempem Paniówki. Drużyna
Tritechu po pięciu z rzędu
zwycięstwach ma już osiem
punktów przewagi nad kolejnymi zespołami i jest bliska
poprawienia swojego wyniku
sprzed roku, kiedy to zajęła w
rozgrywkach czwarte miejsce.
Wymienieni liderzy wygrali swoje spotkania, przy
czym Komart skorzystał z
tego, że rozgrywał dwa mecze i został liderem. Przychodnia Prognostic z kolei

nie miała litości dla osłabionej kadrowo FC Romy i
strzeliła jej aż 17 goli.
God ne od notowa nia
są dobre w ystępy Jedności
Przyszowice, która pokonała
Unię i LKS. Co ciekawe w
obu spotkaniach Jedność nie
straciła gola, a jej bramkarz
Damian Piela zanotował już
trzeci i czwarty mecz z czystym kontem.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 8. KOLEJKI Z 16.02.2014
Przychodnia Prognostic - FC Roma 17:2 (7:0)
1:0 K. Przydatek 1’, 2:0 R. Jachimowski 4’, 3:0 M. Cybulski 5’, 4:0 D. Bartoszewicz 8’, 5:0 K.
Przydatek 11’, 6:0 K. Przydatek 13’, 7:0 M. Cybulski 14’, 7:1 Jeremiasz Mirga 16’, 8:1 M. Bociański
17’, 9:1 D. Bartoszewicz 18’, 10:1 R. Jachimowski 19’, 11:1 K. Przydatek 20’, 12:1 M. Cybulski 23’,
13:1 M. Cybulski 25’, 13:2 K. Mirga 27’, 14:2 M. Bociański 28’, 15:2 D. Bartoszewicz 28’, 16:2 M.
Bociański 29’, 17:2 D. Bartoszewicz 30’.
Tritech Junior G-5 – MG-1 3:0 (1:0)
1:0 K. Rubak 5’, 2:0 K. Rubak 28’, 3:0 K. Stencel 30’.
żółta kartka: K. Sieklicki (Tritech Junior G-5).
Komart 98/99 - Tempo Paniówki 8:2 (4:2)
1:0 B. Czopek 2’, 2:0 P. Rostkowski 10’, 3:0 P. Rostkowski 11’, 4:0 M. Bogumiło 12’, 4:1 D. Jóźwik
14’, 4:2 D. Jóźwik 15’, 5:2 M. Nowakowski 20’, 6:2 M. Nowakowski 25’, 7:2 M. Nowakowski 26’, 8:2
M. Nowosielski 30’.
żółta kartka: D. Witkowski (Komart 98/99).
LKS Gierałtowice – FC Roma 10:4 (6:0)
1:0 T. Amnicki 1’, 2:0 S. Szulc 4’, 3:0 S. Szulc 6’, 4:0 A. Michałek 11’, 5:0 A. Michałek 12’, 6:0 A.
Gardawski 13’, 6:1 S. Gil 16’, 7:1 A. Gardawski 18’, 8:1 T. Amnicki 19’, 8:2 Jeremiasz Mirga 20’, 9:2
S. Szulc 27’, 9:3 Jeremiasz Mirga 28’, 9:4 Jeremiasz Mirga 29’, 10:4 A. Socha 30’.
czerwona kartka: K. Mirga (FC Roma).
Tritech Junior G-5 – Tempo Paniówki 4:1 (3:0)
1:0 K. Stencel 4’, 2:0 K. Rubak 6’, 3:0 K. Stencel 15’, 3:1 J. Nowak 16’, 4:1 W. Barnik 21’.
żółta kartka: W. Barnik (Tritech Junior G-5)
Jedność Przyszowice – Unia Książenice 2:0 (0:0)
1:0M. Szendzielorz 22’, 2:0 P. Żychajło 26’.
żółte kartki: R. Wyskiel (Jedność Przyszowice), W. Borowiec (Unia Książenice).
Komart 98/99 - Concordia 99 3:1 (1:1)
0:1 K. Bochniak 2’, 1:1 P. Rostkowski 4’, 2:1 P. Rostkowski 21’, 3:1 W. Kostelecki 30’.
żółta kartka: P. Rostkowski (Komart 98/99).
Jedność Przyszowice – LKS Gierałtowice 3:0 (1:0)
1:0 M. Szndzielorz 7’, 2:0 M. Szendzielorz 20’, 3:0 K. Trembaczowski 30’.
żółta kartka: M. Szendzielorz (M., Szendzielorz).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

11
10
11
11
10
11
11
10
11
10

26
25
23
15
15
15
12
8
8
3

40-11
57-9
33-17
37-27
25-23
17-20
30-71
17-21
26-58
10-34

8
8
7
4
5
4
4
2
2
0

2
1
2
3
0
3
0
2
2
3

1
1
2
4
5
4
7
6
7
7

PROGRAM 9 KOLEJKI
(SOBOTA, 22.02.2014):
Komart 98/99 – MG-1 (13.00),
Unia Książenice – FC Roma
(13.40), Concordia 99 – Przychodnia Prognostic (14.20),
Tempo Paniówki – LKS Gierałtowice (15.00).

Foto: MOSiR

Sezon na łyżwy zakończony

16 lutego zakończył się
piąty sezon na knurowskim
lodowisku, administrowanym
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
- Piąty sezon lodowiska już
za nami i po raz kolejny możemy poinformować, iż obiekt
ten cieszył się dużą popular-

nością wśród mieszkańców
naszego miasta –słyszymy w
MOSiRze. – Staraliśmy się
urozmaicać zajęcia na lodzie i
proponowaliśmy nie tylko gry i
zabawy dla najmłodszych, ale
spotkanie z Mikołajem, czy bal
przebierańców. Dziękujemy
wszystkim za miłą współpracę
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i już dzisiaj zapraszamy na
kolejny sezon, który rozpoczniemy w grudniu.
Dodajmy, że wraz z pracownikami MOSiRu w roli
współorganizatorów imprez
na lodowisku występowali Bożena i Remigiusz Panfilowie.
PiSk

Po powrocie członków
sekc ji p ł y wack iej T K K F
Szczygłowice z zimowego
zgrupowania, forma zawodniczek i zawodników została
sprawdzona w czasie drugiej
edycji tegorocznej Grand
Prix. W tym miejscu należy dodać, że w rywalizacji
biorą udział nie tylko przedstawiciele sekcji pływackiej,
a wyniki przedstawiają się
następująco:
- uczniowie klas I – 25 m
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Patr ycja Nahibowicz (MSP-2), 2. Zof ia
Sopel (TKKF), 3. Zofia Sontag (MSP-2), - chłopcy – 1.
Michał Maciaś (TKKF), 2.
Bartłomiej Baron (MSP-2),
- 25 m stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Patrycja
Nahibowicz (MSP-2), 2. Zofia Sontag (MSP-2), 3. Zofia
Sopel (TKKF), - chłopcy – 1.
Michał Maciaś (TKKF), 2.
Adam Sgolik (MSP-7), 3.
Bartłomiej Baron (MSP-2),
- uczniowie klas II – 25 m
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Kalina Kaleta (TKKF),
2. Alicja Powiecka (MSP-9), 3.
Anna Szolc (MSP-9), - chłopcy – 1. Jakub Kaczmarczyk
(TKKF), 2. Paweł Szymura
(TKKF), 3. Dawid Pawlik
(MSP-7), - 25 m stylem grzbietowym - dziewczęta – 1. Alicja
Powiecka (MSP-9), 2. Kalina
Kaleta (TKKF), 3. Anna Szolc
(MSP-9), - chłopcy – 1. Jakub
Kaczmarczyk (TKKF), 2. Dawid Pawlik (MSP-7), 3. Paweł
Szymura (TKKF),
- uczniowie klas III – 25
m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Anna Idzikowska
(TKKF), 2. Martyna Surówka
(MSP-7), 3. Weronika Morciszek (MSP-1), - chłopcy – 1.
Jakub Lewicki (MSP-4), 2.
Szymon Dudziński (MSP-6),
3. Miłosz Marszałek (TKKF),
- 25 m stylem grzbietowym
- dziewczęta – 1. Weronika
Morciszek (MSP-1), 2. Anna
Idzikowska (TKKF), 2. Oliwia Szkółka (TKKF), - chłopcy – 1. Szymon Dudziński
(MSP-6), 2. Jakub Lewicki
(MSP-4), 3. Miłosz Marszałek
(TKKF),
- uczniowie klas IV – 50
m st ylem grzbietow y m –
dziewczęta – 1. Agata Marek (MSP-7), 2. Magdalena
Ociepa (MSP-3), 3. Aleksandra Suchanek (MSP-7),
- chłopcy – 1. Jakub Sikora
(MSP-2), 2. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 3. Daniel
Osada (MSP-2), - 50 m stylem klasycznym - dziewczęta – 1. Agata Marek (MSP-7),
2 . A lek sa nd ra Sucha nek
(M S P-7), 3 . M a g d a l e n a
Ociepa (MSP-3), - chłopcy
– 1. Dominik Szafarczyk
(MSP-2), 2. Daniel Osada
(MSP-2), 3. Ja kub Sikora
(MSP-2), - 50 m stylem mo-

Foto: Piotr Skorupa

Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej

tylkowym - dziewczęta – 1.
Agat a Ma rek (MSP-7), 2 .
Aleksandra Suchanek (MSP7), 3. M a gd a len a O c ie p a
(MSP-3), - chłopcy – 1. Daniel
Osada (MSP-2), 2. Dominik
Szafarczyk (MSP-2), 3. Jakub
Sikora (MSP-2),
- uczniowie klas V – 50 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska
(TKKF), 2. Karolina Kaleta
(TKKF), 3. Wiktoria Furtak (MSP-7), - chłopcy – 1.
Mateusz Dembia (TKKF), 2.
Bartosz Bieniek (MSP-2), 3.
Aleksander Szczygielski (MSP1), - 50 m stylem klasycznym dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska (TKKF), 2. Karolina Kaleta
(TKKF), 3. Maja Namysłowska
(MSP-2), - chłopcy – 1. Mateusz Dembia (TKKF), 2. Adam
Gruba (TKKF), 3. Bartosz
Bieniek (MSP-2), - 50 m stylem
motylkowym - dziewczęta – 1.
Alicja Idzikowska (TKKF), 2.
Karolina Kaleta (TKKF), 3.
Wiktoria Furtak (MSP-7), chłopcy – 1. Bartosz Bieniek
(MSP-2), 2. Mateusz Dembia
(TKKF), 3. Kamil Grzonka
(TKKF),
- uczniowie klas VI – 50 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Julia Rozkoszek
(TKKF), 2. Joanna Bismor
(MSP-2), 3. Julia Kempa (MSP9), - chłopcy – 1. Jakub Witkowski (TKKF), 2. Karol Rzepa (TKKF), - 50 m stylem klasycznym - dziewczęta – 1. Julia
Rozkoszek (TKKF), 2. Joanna
Bismor (MSP-2), - chłopcy – 1.
Karol Rzepa (TKKF), 2. Jakub
Witkowski (TKKF), - 50 m
stylem motylkowym - 1. Julia
Rozkoszek (TKKF), 2. Joanna Bismor (MSP-2), 3. Julia
Kempa (MSP-9), - chłopcy – 1.
Jakub Witkowski (TKKF), 2.
Karol Rzepa (TKKF).
K lasy f ikacja po dwóch
rundach:
- uczniowie klas I – 25 m
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Zofia Sopel (TKKF),
2. Zofia Sontag (MSP-2), 3.
Patrycja Nahibowicz (MSP-2),
- chłopcy – 1. Michał Maciaś
(TKKF), 2. Bartłomiej Baron
(MSP-2), - 25 m stylem grzbietowym – dziewczęta - 1. Zofia
Sontag (MSP-2), 2. Zofia Sopel
(TKKF), 3. Wiktoria Kochowska (TKKF), - chłopcy – 1.

Michał Maciaś (TKKF), 2.
Adam Sgolik (MSP-7), 3.
Bartłomiej Baron (MSP-2),
- uczniowie k las II –
25 m st ylem dowol ny m
– dziewczęta – 1. Kalina
Kaleta (TKKF), 2. Alicja
Powiecka (MSP-9), 3. Anna
Szolc (MSP-9), - chłopcy – 1.
Jakub Kaczmarczyk (TKKF),
2. Paweł Szymura (TKKF),
3. Dawid Pawlik (MSP-7), 25 m stylem grzbietowym
- dziewczęta – 1. Kalina
Kaleta (TKKF), 2. Alicja
Powiecka (MSP-9), 3. Anna
Szolc (MSP-9), - chłopcy – 1.
Jakub Kaczmarczyk (TKKF),
2. Dawid Pawlik (MSP-7), 3.
Paweł Szymura (TKKF),
- uczniowie klas III –
25 m st ylem dowol ny m
– d ziewcz ęta – 1. A n na
Idzikowska (TKKF), 2. Weronika Morciszek (MSP-1),
3. Martyna Surówka (MSP7), - chłopcy – 1. Szymon
Dudziński (MSP-6), 2. Jakub Lewick i (MSP-4), 3.
Miłosz Marszałek (TKKF),
- 25 m stylem grzbietowym
- d ziewcz ę t a – 1. A n na
Idzikowska (TKKF), 2. Weronika Morciszek (MSP-1),
3. Oliwia Szkółka (TKKF),
- chłopcy – 1. Szymon Dudziński (MSP-6), 2. Jakub
Lewicki (MSP-4), 3. Marek
Lukoszczyk (TKKF),
- uczniowie klas IV –
dziewczęta – 1. Magdalena
Ociepa (MSP-3), 2. Aleksandra Suchanek (MSP-7),
3. Alicja Matuszek (TKKF),
- chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 2. Jakub
Sikora (MSP-2), 3. Daniel
Osada (MSP-2),
- uczniowie k las V –
dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska (TKKF), 2. Karolina Kaleta (TKKF), 3. Karolina Szołtysek (TKKF),
- ch łopc y – 1. Mateu sz
Dembia (TKKF), 2. Bartosz
Bieniek (MSP-2), 3. Adam
Gruba (TKKF),
- uczniowie klas VI –
dziewczęta – 1. Julia Rozkoszek (TKKF), 2. Joanna
Bismor (MSP-2), 3. Karolina
Kaletka (MSP-9), - chłopcy –
1. Jakub Witkowski (TKKF),
2. Tomasz Sosna (MSP-7), 3.
Szymon Pawlik (MSP-7).
PiSk
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sport

szłości Ciochowice miał być
kolejnym sprawdzianem dla
bramkarza Marcina Soldaka,
który wcześniej zagrał między
innymi przeciwko bytomskim
Szombierkom. W sobotę Soldaka w Knurowie jednak nie
było. – Zawodnik miał wygórowane oczekiwania finansowe i
uznaliśmy, że nie ma sensu, by
przyjeżdżał na kolejne treningi
i sparingi – informuje wiceprezes, Andrzej Michalewicz.
Przed tygodniem informowaliśmy, że przykrej – typowo
bokserskiej – kontuzji doznał
Paweł Krzysztoporski. Po tym,
jak środkowy obrońca na jednym z treningów złamał nos, z
obozu Concordii wyszła informacja, iż uraz wyklucza zawodnika z gry na trzy tygodnie. W
sobotę ta informacja była już
nieaktualna. 26-latek wybiegł
w wyjściowym składzie, a na
boisku był szczególnie widoczny ze względu na maskę, która
zabezpieczała złamany nos.
Przeciwnikom dał się we znaki

w końcow ych fragmentach
pierwszej połowy, gdy wpisał
się na listę strzelców, doprowadzając do wyniku 2:2. Skoro
jesteśmy przy bramkach dodajmy, że pierwszą strzelił Łukasz
Kapusta, następnie goście nie
tylko wyrównali, ale i wyszli
na prowadzenie, by w ostatnich
sekundach meczu zdobyć zwycięskiego gola na 3:2.
Po sześciu meczach trenera Concordii może martwić
postawa defensywy, która momentami jest dziurawa niczym
ser szwajcarski. Pięć straconych
bramek w meczu z Tęczą Błędów
i po trzy w konfrontacjach z
Szombierkami Bytom i Przyszłością Rogów dobrego świadectwa knurowskiej obronie
nie wystawiają. Wytykając jedenaście straconych goli w trzech
meczach, należy też wspomnieć
o innych trzech meczach, w
których Concordia straciła tylko
dwie bramki. Biorąc pod uwagę
wszystkie zimowe gry kontrolne,
średnia straconych bramek to

Na stażu w Czechach

Waldemar Jachimowski

Pogoda
nie dla
narciarzy
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje, że Zawody Narciarskie o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa zostały odwołane.
Powodem podjęcia takiej
decyzji są złe warunki
narciarskie w kompleksie
„Węgierski” w Brennej.
Brak odpowiedniej ilości
śniegu i dodatnia temperatura nie pozwalają na
przygotowanie bezpiecznej trasy, co jest podstawowym warunkiem przeprowadzenia rywalizacji
dzieci i młodzieży.
PiSk
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Grzegorz Górka
podczas Ligi Orlika
w Knurowie

Piotr Skorupa

Paweł Krzysztoporski (na drugim planie) mimo kontuzji
nie zrezygnował z występów w meczach sparingowych
Concordii

Zespół prowadzony przez Henryka Skrzypczyka
zajął drugie miejsce. Za Górnikiem, a przed Piastem

Foto: Waldemar Jachimowski

Knurowianin Grzegorz Górka na początku lutego spędził kilka dni w czeskim klubie
MFK Frydek-Mistek. 17-latek występujący na
co dzień w drużynie juniorów Piasta Gliwice
został zaproszony przez czeski klub na kilkudniowy staż, podczas którego trenował z
tamtejszymi drużynami U-17 i U-19, a ponadto
wziął udział w sparingowym meczu przeciwko
seniorom FK Stare Mesto, wygranym 1:0. –
Zaznajomienie się z czeskim futbolem to dla
mnie bardzo ciekawe doświadczenie i okazja do
sprawdzenia się. Porównując treningi z tymi w
Polsce, mogę powiedzieć, że we frydeckim klubie
dużą uwagę przywiązuje się do przygotowania
fizycznego. Nawet na dzień przed planowanym
sparingiem trener zaaplikował nam ostry
trening siłowy. Inaczej niż w Polsce, trenerzy
są dostępni dla zawodników przez cały dzień,
stąd też podczas gdy moi koledzy byli w szkole,
ja trenowałem indywidualnie – powiedział
Grzegorz Górka.
Dodać należy, że wychowanek Concordii
został zaproszony na ponowny staż do czeskiego III-ligowca w lipcu br.

nieco ponad dwie na mecz (bilans strzelonych jest ciut lepszy
– 2,5 na spotkanie).
Przed kolejnymi sparingami mówi się, że testom poddany zostanie jeszcze jeden
bramkarz. Ma to być młodzieżowiec, którego personalia są
na razie tajemnicą.
Wracając do meczu z Przyszłością Ciochowice warto dodać, że nie zagrali m.in. Łukasz
Spórna, Łukasz Pilc, Paweł Gałach, Paweł Jaroszewski i Piotr
Karwowski. Na boisku pojawił
się z kolei Wojciech Kempa. Czy
to oznacza, że trener szykuje się
do powrotu do gry? – W sobotę
zakończyliśmy kolejny etap
przygotowań i jeżeli nie będzie
takiej potrzeby to w kolejnych
meczach skoncentrują się już
tylko na prowadzeniu drużyny
z trenerskiej ławki – odpowiada
szkoleniowiec i dodaje: - Sobotnia absencja Spórny i Pilca spowodowana była ich obowiązkami zawodowymi. Wiedziałem o
tym wcześniej i dlatego pierwszy
z nich zagrał 20 minut w meczu
rezerw z Gwarkiem II Ornontowice (wygrana knurowian 6:3
– przyp.red.). Gałach i Jaroszewski zmagają się z kontuzjami,
a Karwowski musiał poświęcić
czas na obowiązki rodzinne.
Najbliższe mecze Concordii to piątkowa konfrontacja z
Jednością Jejkowice (g. 17.30)
i sobotnia potyczka z Polonią
Łaziska (g. 11). Oba mecze odbędą się na sztucznej murawie
przy „Orliku”.

Foto: KS Concordia

Po porażce 2:3 w sobotnim
meczu z Przyszłością Ciochowice, knurowianie mają na koncie
dwa zimowe zwycięstwa, dwa
remisy i dwie przegrane.
Mecze sparingowe to doskonała okazja do tego, by
sprawdzić przydatność do zespołu zawodników testowanych. W sobotę w drużynie
Concordii od pierwszej minuty
wystąpił jeden taki piłkarz –
Łukasz Kapusta. Później na
boisku pojawił się jeszcze Marcin Salwa. W obu przypadkach
trener Wojciech Kempa ma już
wyrobione zdanie. – W mojej
ocenie są to zawodnicy, którzy
mogą nam w rundzie wiosennej
pomóc. Jestem za tym, by zasilili
kadrę zespołu, a czy tak się stanie, zależy od rozmów z działaczami – to słowa szkoleniowca.
Wymienieni piłkarze nie
byli w stanie jednoznacznie
stwierdzić, czy zostają w Knurowie, a to oznacza, że rozmowy z
prezesami nieco się przeciągają.
Mecz prz eciwko Prz y-

Foto: Piotr Skorupa

Snajper ze złamanym nosem

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 11 LUTEGO:
1. Piotr Luberta
2. Piotr Pakura
3. Leonard Spyra
4. Czesław Antończyk
5. Jacek Zacher
6. Michał Fojt
7. Bernard Wróbel
8. Dariusz Skowron
9. Emil Kasperek
10. Jerzy Pluta

– 2.325
– 1.911
– 1.874
– 1.855
– 1.852
– 1.829
– 1.794
– 1.788
– 1.774
– 1.761

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Luberta
– 3.904
2. Leon Spyra
– 3.894
3. Henryk Brola
– 3.667
4. Jan Szczeszak
– 3.587
5. Jacek Zacher
– 3.578
6. Ginter Fabian
– 3.427
7. Jerzy Pluta
– 3.410
8. Bernard Wróbel
– 3.403
9. Bogumił Wolny
– 3.348
10. Michał Fojt
– 3.308
Kolejny turniej odbędzie się 25 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Za Górnikiem, przed Piastem
Osiem zespołów wystąpiło
w tegorocznej edycji halowego
turnieju piłkarskiego „Kanclerz Cup”. Rozgrywki adresowane były do zawodników
urodzonych w roku 2000, a rywalizację w knurowskiej hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji wygrał Górnik Zabrze. „Trójkolorowi” pokonali
w finale gospodarzy – Concordię Knurów 4:1. Brązowe
medale wywalczyli młodzi
zawodnicy Piasta Gliwice.
W rozgrywkach grupowych podopieczni Henryka

Sk rzy pczyka pokona li 3:1
Naprzód Żernica, zwyciężyli
2:0 MKS Zaborze i ulegli Górnikowi Zabrze SSA 1:5.
W półfinale Concordia wygrała 3:2 po rzutach karnych z
Polonią Łaziska (w regulaminowym czasie gry był remis 0:0).
Concordia wystąpiła w następującym składzie: Damian
Misiak (najlepszy bramkarz
turnieju), Dawid Lenart, Rafał
Bogusz, Daniel Nykiel, Adam
Badera, Wojciech Barnik, Dominik Możdzierz, Jakub Fiedeń, Michał Hornik, Paweł

Ziaja, Łukasz Cieślik, Igor
Bratkowski, Damian Chmiel.
Miejsca poza podium zajęli: czwarte - Polonia Łaziska,
piąte - MSPN Górnik Zabrze,
szóste - MKS Zaborze, siódme - Naprzód Żernica, ósme
- Concordia II Knurów.
Drugi zespół Concordii
doznał czterech porażek. W
grupie: 0:1 z MSPN Górnikiem
Zabrze, 0:6 z Polonią Łaziska i
0:9 z Piastem Gliwice oraz w
meczu o siódme miejsce 2:3 z
Naprzodem Żernica.
PiSk
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Dziewczyny lubią brąz,
a Emilia srebro

Bramkarz Nacynianki Łukasz Swoboda broni
rzut karny w meczu z PTK DB Schenker

W kolejnej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Ha lowej najw ięcej emocji
dostarczył mecz wicelidera
TKKF Mistral Intermarché
z zespołem Concordii Oldbojów. Faworyzowany TKKF
długo nie mógł sforsować
dobrze zorganizowanej defensywy rywala i dopiero po
przerwie po strzale Kacpra
Idziaszka objął prowadzenie.
Odpowiedź Concordii była
natychmiastowa: 60 sekund
później indywidualną akcję
celnym strzałem wykończył
Piotr Molata, a po chwili kapitalne uderzenie z dystansu
Dawida Wierciocha trafiło
w samo „okienko” bramki
TKKF-u. Drużyna Marcina
Polywki szczęśliwie urato-

Foto: Waldemar Jachimowski

Concordia
wreszcie
na plus

wała remis w przedostatniej
minucie spotkania, kiedy w
zamieszaniu podbramkowym
najwięcej sprytu wykazał Andrzej Niewiedział. Trzeci mecz
z rzędu bez wygranej mocno
ogranicza szanse TKKF Mistral Intermarché na końcowy
triumf w lidze, natomiast
zespół Concordii bez wątpienia rozegrał najlepszy mecz
w sezonie i wydaje się, że ma
jeszcze szanse powtórzyć swój
ubiegłoroczny wynik, jakim
było zajęcie w lidze 5. miejsca.
Z pozostałych spotkań
godna odnotowania jest pewna wygrana Teamu Stalmet
z ekipą z Sośnicowic. Mecz
czołowych zespołów był wyrównany tylko do przerwy.
W drugiej połowie „Stalo-

WYNIKI 16. KOLEJKI Z DNIA 17.02.2014:
Sośnicowice – Team Stalmet 1:8 (1:1)
0:1 M. Stopa 13’, 1:1 Denis Rogon 16’, 1:2 R. Wolsztyński 26’,
1:3 D. Flis 30’, 1:4 R. Wolsztyński 31’, 1:5 R. Wolsztyński 32’, 1:6
D. Kraska 38’, 1:7 D. Kraska 39’, 1:8 D. Kraska 40’.
ZZ Kadra – Olympiakos Gierałtowice 1:1 (0:1)
0:1 S. Artemuk 6’, 1:1 M. Steiman 33’.
PTK DB Schenker – Nacynianka 2:3 (0:2)
0:1 J. Faber 12’, 0:2 R. Mysłek 18’, 0:3 J. Faber 22’, 1:3 J. Mazgaj
24’, 2:3 R. Nowosielski 35’.
żółta kartka: M. Los (Nacynianka)
TKKF Mistral Intermarché – Concordia Oldboje 2:2 (0:0)
1:0 K. Idziaszek 26’, 1:1 P. Molata 27’, 1:2 D. Wiercioch 28’, 2:2
A. Niewiedział 39’.
żółta kartka: D. Wiercioch (Concordia Oldboje).
Tritech Big-Bud – IPA Knurów 3:8 (3:3)
1:0 D. Jabłoński 3’, 1:1 Ł. Spórna 5’, 2:1 D. Jabłoński 8’, 2:2 T.
Macha 9’, 3:2 M. Wende 10’, 3:3 M. Milczarek 12’, 3:4 J. Stępień
21’, 3:5 T. Macha 26’, 3:6 Ł. Spórna 33’, 3:7 Ł. Spórna 34’, 3:8
Ł. Spórna 35’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

14
15
14
15
14
15
15
15
15
14
14

36 98-41 12
36 82-39 11
34 115-50 11
22 64-67 7
20 47-61 6
19 72-67 5
16 52-75 4
16 53-60 4
12 63-79 3
9 30-106 3
9
47-76
3

0
3
1
1
2
4
4
4
3
0
0

wi” nabrali wiatru w żagle
i strzeli li r y wa lom 7 goli
zmniejszając straty do prowadzącego w tabeli Vibovitu
do 2 punktów.
Waldemar Jachimowski

Dziewczyny lubią brąz –
śpiewa Ryszard Rynkowski.
Po I rundzie Grand Prix w
ratownictwie wodnym możemy napisać, że Emilia lubi srebro. Reprezentantka Oddziału
Miejskiego WOPR Knurów
zanotowała w Rudzie Śląskiej
bardzo dobry występ, zdobywając aż cztery srebrne medale.
Za każdym razem poprawiała
swoje rekordy życiowe i w kategorii wiekowej 14-15 lat stawała
na podium w czasie dekoracji
najlepszych zawodniczek na 50
metrów ratowanie manekina,
100 metrów ratowanie manekina w płetwach, 100 metrów
ratowanie kombinowane i 100
metrów ratownik. – To dobry
prognostyk przed Mistrzostwami Śląska, które odbędą się 23
marca w Knurowie – mówi z

Pierwszy krok

W Rybniku-Boguszowicach odbył się turniej „Pierwszy krok bokserski”. Uczestniczyli w nim m.in. zawodnicy BKS Concordia Knurów i
Gardy Gierałtowice.
Reprezentanci Concordii
pod wodzą Bogdana Wyrzychowskiego i Bogdana Danielaka odnieśli komplet zwycięstw. Łukasz Grad wypunktował Mikołaja Aleksandrowicza z Myszkowa, Mateusz
Podgórski wygrał z Damianem
informacja

Janukowiczem z Rybnika, Krystian Kętnowski wypunktował
Patryka Skrzypulca z Dąbrowy
Górniczej, natomiast Adrian
Romasz pokonał Adriana Kamela z Jaworzna.
Aż jedenastu zawodników
przygotowała Garda Gierałtowice, jednak w ringu wystąpiło
dziesięciu. Ośmiu swoje walki
wygrało. W pierwszej rundzie
swych rywali pokonali: Adrian
Materna (Łukasz Górecki z 06
Kleofas Katowice), Damian

dumą w głosie ojciec Emilii,
Dariusz Brachaczek.
W Rudzie Śląskiej wystąpiły
również dwie inne ratowniczki
OM WOPR Knurów. W kategorii 16-18 lat Maja Dziublińska
zajmowała szóste miejsce na 50
metrów ratowanie manekina,
czwarte na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach
i szóste na 100 metrów
ratowanie kombinowane.
W klasyfikacji open
Karolina Zajonc była
ósma na 50 metrów ratowanie manekina, dziewiąta na 100 metrów
Emilię Brachaczek wspierał
ratowanie manekina w
m.in. ojciec, który niemal
płetwach, piąta na 100
każdą wolną chwilę
spędza wśród pływaków
metrów ratowanie komi ratowników, wszak jest
binowane i siódma na
kierownikiem SP TKKF
100 metrów ratownik.

Foto: Piotr Skorupa

Miejska liga piłki
nożnej halowej

sport

PiSk

Szczygłowice

Durkacz (Grzegorz Ryszka z
Czarnych Góral Żywiec), Dawid Lutyński (Marcel Janicki z
UKS-u Śląsk Ruda Śląska), Dawid Kuś (Przemysław Filipiak
z UKS-u Śląska Ruda Śląska).
Przed czasem – w rundzie drugiej – wygrał również Szymon
Stuchlik z Danielem Matuszkiem (UKS Śląsk Ruda Śląska).
Zwycięstwa na punkty odnieśli: Mateusz Peciak z Patrykiem Millerem (06 Kleofas
Katowice), Ernest Smiałek z
Oskarem Pniakiem (LKS Myszków) i Bartosz Sacha z Michałem Fiedlerem (Carbo Gliwice).
Stosunkiem głosów 1:2 porażki

doznała Justyna Górnik, która
skrzyżowała rękawice z Pauliną Mazur (Carbo Gliwice). W
takim samym stosunku Paweł
Bednorz uległ Patrikowi Hecko (BC Boks Club Ostrava).
Po zawodach trener Concordii – Bogdan Wyrzychowski
nie szczędził słów pochwały
m.in. pod adresem Adriana
Romasza, natomiast szkoleniowiec Gardy - Adam Spiecha
zwracał uwagę nie tylko na
efektowne zwycięstwa swych
podopiecznych, ale również na
udaną współpracę ze Spartanem Knurów.
PiSk

informacja

2
1
2
7
6
6
7
7
9
11
11

PROGRAM 17 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 24.02.2014):
Concordia Oldboje – Nacynianka (18.00), Sośnicowice – Olympiakos Gierałtowice (18.50), IPA Knurów – PTK DB Schenker
(19.40), Tritech Big-Bud – Team Stalmet (20.30), ZZ Kadra –
Vibovit Studio DENIM (21.20).

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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PILCHOWICE. SZÓSTA ODSŁONA PROJEKTU SZKOLNA EKSPEDYCJA

Foto: Archiwum Zespołu Szkół w Pilchowicach

Śladami Małego Księcia na Saharze

Młodzi globtroterzy odwiedzili Maroko, Gruzję, Sri Lankę,
Norwegię i Armenię. Na szóstą Szkolną Ekspedycję
pilchowiccy gimnazjaliści wybrali się na terytorium
Sahary Zachodniej
Wyprawę rozpoczęli przed mie- napisał ,,Małego Księcia”.
- Można na nich znaleźć wszystsiącem, w sobotę, 18 stycznia.
- Większość czasu poświęciliśmy ko: przyprawy, kosmetyki, biżuterię,
- Podróż zaczęła się na lotnisku na realizowanie celu ekspedycji, czyli ubrania, skórę, meble itd. To właśnie
w Pyrzowicach. Polecieliśmy do wło- poszukiwanie i filmowanie miejsc tam poświęciliśmy sporo czasu na
skiego Bergamo, a tam - po dziewięciu pasujących do tych opisanych w lek- kupowanie pamiątek, targowanie się
godzinach czekania na samolot - do turze. Odwiedziliśmy także muzeum oraz ostatnie kontakty z miejscowymi.
Afryki – relacjonuje Karolina Wie- de Saint-Exupéry’ego – informuje
Ostatniego dnia stycznia udali
czorek, jedna z uczestniczek wyprawy. Karolina. – Jednego dnia, idąc ulicą, się na lotnisko w podróż powrotną
Podróżnicy wylądowali w Mar- dostaliśmy zaproszenie do muzeum przez Londyn. Stolicę Anglii zwierakeszu, skąd udali się do Smary Niepodległości Maroka. Tam przybli- dzali podczas wieczornego spaceru
- miasta położonego w samym środ- żyliśmy sobie sytuację polityczną obu pod przewodnictwem mieszkającej
ku hammady – pustyni kamienistej. krajów. Mogliśmy zobaczyć zdjęcia z na stałe na Wyspach Anny Musielak.
– Zaskoczył nas... deszcz – mówi Zielonego Marszu, o którym wcześniej Zobaczyli m.in. neogotycki Pałac
Karolina. – Dwie doby spędziliśmy w dużo przeczytaliśmy w naszym prze- Westminsterski, będący siedzibą
hotelu bez pryszniców. Byliśmy skazani wodniku. Był to przemarsz ludności Parlamentu, Opactwo i Katedrę, Pana poznanie saharyjskiego hammamu cywilnej z inicjatywy marokańskiego łac Buckingham i słynnego Big Bena.
– łaźni miejskiej. To dla nas wszystkich rządu, pragnącego przejąć kontrolę
– Gdy przylecieliśmy do Polski,
było zupełnie nowym doświadczeniem. nad Saharą Hiszpańską w 1975 roku, w Krakowie zastaliśmy koleżanki
Kolejnym przystankiem mło- w chwili wycofania się z tych terenów Hannę i Elżbietę (członkinie poprzeddych globtroterów była stoHiszpanów.
nich edycji ekspedycji), które niespolica Sahary – Laayoune. P o d s u m o w a n i e
W Tiznit pilchowicza- dziewanie przyjechały nas odebrać
projektu Szkolna
– Po drodze mieliśmy sporo Ekspedycja VI Pil- nie mogli podziwiać typową – mówią. - Następnie dotarliśmy
kontroli wojska i policji. To chowice - Sahara arabską medynę.
autobusem do Gliwic, gdzie czekali na
akurat nie było przyjemne Zachodnia odbę- Co prawda nie należy nas nasi stęsknieni rodzice.
się 8 marca
dla miejscowych, gdyż mu- dzie
ona ani do największych,
Wyprawa na Saharę pozwoliła
w Zespole Szkół
sieli czekać ponad kwadrans w P i l c h o w i c a c h ani do najbardziej znanych, im poznać przede wszystkim ludzi,
aż nas mundurowi wyle- o godzinie 16.
ale była wystarczająco duża, którzy okazali się bardzo gościnni.
gitymują i spiszą raporty
żeby się w niej zgubić - wy- Wszyscy interesowali się przyby– opowiadają gimnazjaliści.
jaśniają.
łymi do ich miasteczka podróżnikami i
W Laayoune pilchowiczanom
Z kolei w Tarudancie, mieście u chętnie z nami rozmawiali – wyjaśnia
udało się zwiedzić m.in. kościół zbocza Atlasu, ciekawym
Karolina. - Oczywiście nie
katolicki, pozostałość po hiszpań- przeżyciem była wizyta w Relację z wypra- było to takie łatwe, ponieważ
wy można znaleźć
skiej kolonizacji. Rozegrali też mecz garbarni.
na Facebooku, na tubylcy posługiwali się główpiłkarski z miejscowymi chłopcami
- Ogromne kadzie, w p r o f i l u S z k o l n a nie językiem arabskim i franpod Wielkim Meczetem.
których maczano skóry, wy- Ekspedycja.
cuskim. Angielski znają tylko
- Jeden z nich kilka godzin póź- dzielały tak specyficzną woń,
ci bardziej wykształceni.
niej wypatrzył nas podczas spaceru że przy wejściu rozdano nam gałązki
Nie zabrakło także regionalnych
po obrzeżach miasta, po czym za- mięty, które mieliśmy wcisnąć do nosa, odkryć kulinarnych.
prosił do swojego domu. Cała jego aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu
– W Marakeszu mogliśmy posmarodzina ugościła nas obiadem. Było – mówi Karolina.
kować m.in. harriry, czyli mięsa z wielto dla nas wielkie zaskoczenie.
Ostatnie dwie noce w Afryce błąda, jak też naleśników z podpiekaną
Kilka kolejnych dni i nocy po- spędzili w Marakeszu. Młodzi glob- cebulą, a także napić się berber whisky
dróżnicy spędzili w Tarafaya nad troterzy zdradzają, że miasto jest – herbaty z dużą zawartością cukru i
Oceanem Atlantyckim, na granicy nasycone kolorami, smakami i zapa- mięty oraz świeżego soku z pomarańSahary i Maroka. To prawdopodob- chami, a souki, czyli miejscowe targi, czy – zdradzają globtroterzy. - Udało
nie tam Antoine de Saint-Exupéry mają wiele do zaoferowania.
nam się również skosztować trady16

Młodzi podróżnicy za najciekawsze uznają spotkania
z ludźmi. - Wszyscy chętnie z nami rozmawiali, wykazując
się też ogromną gościnnością - zapewniają nastolatki

cyjnej saharyjskiej potrawy – tadżin
i ślimaków, które mieszkańcy uznają
za wyborny przysmak. Najlepsze jednak w takich podróżach jest to ciągłe
stykanie się z przygodą, poznawanie
tajemnic kraju i zdobywanie zupełnie
nowych doświadczeń.
Oprac. DC

Zarys trasy tegorocznej
wyprawy na terytorium
Sahary Zachodniej:

Pyrzowice – Bergamo – Marakesz
– Tarafaja – Al-Ujun – Smara
- Tan Tan – Sidi Fini – Marakesz –
Londyn – Kraków – Gliwice.

„Szkolna Ekspedycja” to program promujący turystykę backpackingową. Na czym polega? Jest to forma turystyki wyjazdowej, która polega na
podróżowaniu, najczęściej za granicę, bez ustalonych wcześniej planów.
Uczestnicy zabierają ze sobą jak najmniej bagażu, mapy, przewodniki. Ze
sobą mają jedynie bilety do miejsca docelowego i powrotne. O tym, co
będą robić podczas wyprawy, decydują sami. Taka forma turystyki pozwala
poznawać ludzi, kulturę i zwyczaje zwiedzanego kraju od podszewki.
Sami planują swoją podróż. Mają jedynie bilety do miejsca docelowego
i powrotne.
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