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KNURÓW, PILCHOWICE

nekrolog

Podpięci
ujęci

foto-migawka
Foto: Justyna Bajko

Panu JANUSZOWI RÓŻAŃSKIEMU
zastępcy prezesa PPHU Komart sp. z o.o.
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

W ręce policjantów
z Knurowa wpadło
czworo mieszkańców
powiatu gliwickiego,
nielegalnie
pobierających
prąd. Do zatrzymań
doszło w ramach
działań „Bezpieczna
dzielnica”

SYNA
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Z głębokim żalem żegnamy
Ś.P.

Staropolskie porzekadło głosi: „Powiedział Bartek, że dziś tłusty
czwartek, a Bartkowa uwierzyła, smacznych pączków nasmażyła”. Jak co roku w redakcji Przeglądu Lokalnego czekały na
Czytelników pyszne pączki z cukierni Janusza Kapicy. Wystarczyło
przynieść wycięty z PL kupon. Kolejka ustawiała się już po 8. −
Zawsze przychodzę po pączki. To moja mała tradycja − śmiała się
knurowianka, która przyniosła aż 3 kupony. − Dobrze, że choć raz
w roku nie trzeba liczyć kalorii. Trzeba zjeść dużo pączków, żeby
wiodło się przez cały rok!

Przemysława Różańskiego

naszego Współpracownika,
wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.
Rodzicom Renacie i Januszowi Różańskim
składamy wyrazy najszczerszego współczucia

JB

W ubieg ł y w torek f u n kcjonariusze w asyście pracowników
firmy „Tauron” odwiedzili 4 adresy.
Istniało bowiem podejrzenie, że
tamtejsi mieszkańcy kradną prąd.
Najpierw policjanci przyłapali
na gorący m uczynku 50-lat kę z
Pilchowic. W półgodzinnych odstępach czasu zatrzymali jeszcze
44-letniego mieszkańca ul. Niepodległości, 59-letniego lokatora z
bloku przy ul. Jagiełły i 50-latka z
ul. Mickiewicza.
Sprawcy, nie dość, że muszą
uiścić opłaty taryfowe „Tauronowi”, to jeszcze grozi im do 5 lat
więzienia.

ogłoszenie

Prezes Zarządu
i Pracownicy PPHU „KOMART” sp. z o.o.

Podziękowanie Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym
oraz Wszystkim,
którzy byli razem z nami
podczas pożegnania naszego ukochanego
Syna
ś.p.

/g/

Nie zapomnij

Los radaru przy ul. Michalskiego został przesądzony dwa
lata temu. Wcześniej wykorzystywali go policjanci. Zmieniły
się przepisy i obiekt został przekazany we władanie Inspekcji
Transportu Drogowego. ITD nie była jednak zainteresowana
utrzymaniem radaru w Krywałdzie. Woli koncentrować się
na kontrolach dróg krajowych i wojewódzkich. Krywałdzki
obiekt stał się „wydmuszką” – bez aparatu fotograficznego
wewnątrz puszki. Wiedzieli o tym chyba wszyscy okoliczni
kierowcy. Jedynie niezorientowani przyjezdni widząc radar na
wszelki wypadek przyhamowywali przed szkołą. Miejscowi
nie mieli takiego respektu. A znak ograniczający prędkość do
40 km/h nie do wszystkich przemawia.

Foto: Bogusław Wilk

/bw/
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ZYGMUNTA WASILEWSKIEGO
Żona
oraz Dzieci z Rodzinami

Nie ma już radaru przy krywałdzkiej
szkole. Przed kilkoma dniami słup
został zdemontowany

Tego radaru już nie ma

Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym
w uroczystościach pogrzebowych
ś.p.

I po radarze

który był i pozostanie na zawsze
w naszych sercach.
Bardzo serdecznie dziękujemy

Rodzice

8 III – Między
narodowy Dzień
Pr aw Ko bie t,
Mi ędzy naro do
wy
Dzień Pokoju na
Świecie
9 III – Dzień Po
lskiej Stat ysty
ki
11 III – Dzień
So łtysa

KNURÓW

PRZEMYSŁAWA RÓŻAŃSKIEGO,

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
19,29 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro).
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. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Noga z gazu na Gliwickiej

Jedziesz do Rybnika – nie spiesz się. Zwłaszcza w Golejowie,
gdzie ponownie działa radarowa kontrola prędkości. Aparat
działa 24 h/dobę – wcześniej jedynie od czasu do czasu. Ulica Gliwicka w Rybniku to najbardziej niebezpieczny trakt w
mieście. W ubiegłym roku doszło tam do prawie 60 zdarzeń
drogowych (zginęła 1 osoba).
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KNURÓW. NIEOSTROŻNOŚĆ CZY PODPALENIE...

WAŻNE

W poniedziałkowy wieczór strażacy dwukrotnie
gasili palące się zarośla na terenie pomiędzy
ulicami Sienkiewicza i Słoniny a autostradą

Tydzień temu opublikowaliśmy wizerunki dwóch
knurowian ściganych listami gończymi. Krótko
po tym Policja otrzymała informację, która
pozwoliła zatrzymać i umieścić w areszcie
jednego z nich. Dziś prezentujemy wizerunki
kolejnych poszukiwanych

Gdzie oni są?

Foto: Roman Matysik

Ogień strawił trawy

Co było jego przyczyną?
Mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, jest przekonany, że
to skutek wypalania traw.
– W zeszłym roku było spokojniej
- zauważa.
Niektórzy z przyglądających się
strażackim zmaganiom są zdania,

że poniedziałkowy pożar to celowe
działanie.
– Dziadkowie widzieli uciekających ludzi w kapturach, a zaraz
potem zaczęło się palić – mówi
knurowianin, którego spotkaliśmy
na miejscu zdarzenia. – Dobrze, że
strażacy to zgasili, bo kto wie, jak
by się ten pożar skończył...
DC

Foto: KMP Gliwice

Po raz pierwszy interweniowali
po godz. 17. Szybko uporali się z
ogniem. Powtórna akcja rozpoczęła
się dwie godziny później. Tym razem było dużo groźniej. Silny wiatr
podżegał płomienie. Był moment,
że ogień sięgnął ogrodzenia domów
przy ul. Słoniny. Strażacy na więcej
nie pozwolili i stłumili pożar.

Łukasz Baranowski

Łu kasz Baranowsk i ścigany
jest na podstawie listu gończego
w ydanego przez Sąd Rejonow y
w Gliwicach (sygnatura akt IX K
145/12 z dnia 11 VII 2013 r.). 31-latek
jest oskarżony z art. 278 kodeksu
karnego, dotyczącego kradzieży.
Ostatnio mężczyzna zamieszkiwał
w Knurowie pod adresem: ul. Krasickiego 3/11.
8 października 2010 roku gliwicki Sąd Rejonowy wydał list gończy
za Tomaszem Bańkowskim (sygnatura akt III K 655/07). 27-latek
poszukiwany jest m.in. z mocy art.
158 § 1 kodeksu karnego: - Kto bierze
udział w bójce lub pobiciu, w którym
naraża się człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo

Tomasz Bańkowski

nastąpienie skutku określonego w
art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania Bańkowskiego to ul. Łokietka
4/5 w Knurowie.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanych, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Za ich
ukrywanie lub pomoc w ucieczce grozi
kara pozbawienia wolności do lat 5.
Knurowska Policja gwarantuje
informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu ściganych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32
337 25 12, 32 337 25 00, 997 lub 112.
/g/

NIEBOROWICE

Nie smakowało?

Dwóch knurowian wybrało się do
Nieborowic, aby coś zjeść. Najedzeni,
zamiast uiścić rachunek, ruszyli do
wyjścia...
Do zdarzenia doszło w sobotę,
22 lutego, w jednym z lokali gastronomicznych.
Obsługa lokalu powiadomiła po-

NIEBOROWICE

Ciężarówka
zabiła rowerzystę

licję. Podczas interwencji mężczyźni
stali się agresywni. Naruszyli nietykalność funkcjonariuszy, znieważyli
ich, a także próbowali zmusić do
odstąpienia od czynności służbowej.
Teraz odpowiedzą za napaść na
policjantów i zapłacą mandat 1 tys. zł.
/g/

reklama

51-letni rowerzysta został śmiertelnie potrącony przez
ciężarówkę na drodze krajowej nr 78 w Nieborowicach.
- Kierowca ciężarówki zbyt późno dostrzegł poruszającego się
w tym samym kierunku cyklistę – informuje komisarz Marek
Słomski, rzecznik prasowy KMP w Gliwicach
Do zdarzenia doszło w poniedziałek tuż przed północą, około 500
m od wiaduktu. Z wstępnych ustaleń
funkcjonariuszy wynika, że 39-letni
kierowca ciężarówki, który jechał z
Rybnika w stronę Gliwic, zbyt późno
dostrzegł jadącego w tym samym
kierunku rowerzystę.
- Doszło do potrącenia. Na skutek
odniesionych obrażeń 51-latek zginął

na miejscu – informuje komisarz
Słomski.
Policjanci ustalili też, że rowerzysta nie miał na sobie żadnych elementów odblaskowych i zwyczajnie kierowca pojazdu mógł go nie zauważyć.
Trwa sprawdzanie, czy pojazd ofiary
był wyposażony w podstawowe i
wymagane przepisami oświetlenie.
- Przypominamy o obowiązku mon-
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towania oświetlenia na rowerach.
A kierowców widzących jednoślady
bez świateł, prosimy o informowanie
policji pod numerem telefonu 997. Policjanci zapowiadają surowe kary dla
rowerzystów jeżdżących po zmroku
niezgodnie z przepisami – informuje
rzecznik prasowy policji.
DC
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Ruletka z ogrzewaniem
KNURÓW

Od kilku miesięcy trwa wymiana pism między Tomaszem
Nowakiem a Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią
Mieszkaniową. - Domagam się sprawiedliwego podziału
kosztów ciepła pomiędzy lokatorów - czytamy w jednym z nich
W grudniu 2013 roku Tomasz
Nowak otrzymał rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2012/2013.
Dopłata wynosiła 3600 zł. W sumie
centralne ogrzewanie kosztowało
go 6200 zł.
- Było to nasze pierwsze rozliczenie po przeprowadzce i przeżyliśmy z
żoną szok - mówi knurowianin.
Krótko po tym złożył w LWSM
pierwszą reklamację. W odpowiedzi
wyczytał m.in. że „podzielniki kosztów nie są urządzeniami pomiarowymi. (...) Służą jedynie do określenia
udziału ilości ciepła, oddanego przez
grzejniki w danym lokalu, w całkowitej ilości ciepła, dostarczonego do
instalacji centralnego ogrzewania
danym budynku, wykazanej przez
ciepłomierz zainstalowany w węźle
cieplnym.”
Wniosek? Wiadomo jedynie, ile
ciepła trafia do budynku. Określenie
faktycznej ilości ciepła dostarczo-

nego do poszczególnych lokali jest
niemożliwe.
Na odczyt podzielników spory
wpływ mają preferencje użytkowników oraz stan instalacji co. W

przypadku pana Tomasza stwierdzono nieprawidłowo zamontowane
głowice termostatyczne, co - zdaniem
spółdzielni - miało wpływ na wysokie wskazania podzielników.

Dlaczego spółdzielnia zdecydowała się na podzielnikową
metodę przy rozliczaniu kosztów ciepła, skoro powoduje
ona nieuzasadnione różnice w
kosztach ogrzewania poszczególnych mieszkań? Skoro np.
rozlic zenie wg powierzchni
mieszkania jest - jak przedstawił to Pan na naszych łamach proste i łatwe do oszacowania
kosztów...

kowa „powoduje nieuzasadnione
różnice w kosztach ogrzewania
poszczególnych mieszkań”. Różnice
w kosztach są podstawą tej metody.
Poziom zróżnicowania ocenia się na
podstawie analizy kosztu średniego i kosztu maksymalnego. Jeżeli
iloraz kosztu maksymalnego do
kosztu średniego nie przekracza 4
to świadczy to o prawidłowym gospodarowaniu ciepłem. Dla osiedla
WP II wskaźnik nie przekracza 3.

Taka sytuacja będzie od tego sezonu
grzewczego miała miejsce w przypadku rozliczeń kosztów ciepła na
potrzeby podgrzania wody – jeżeli z
ciepłej wody będzie korzystał tylko
jeden lokal mieszkalny, to zapłaci on
koszty cyrkulacji całego budynku.
Niestety, próby wprowadzenia do regulaminów rozliczeń kosztów stałych
podgrzania ciepłej wody spotkały się
z sądownym orzeczeniem o niezgodności takich zapisów z prawem.

Eugeniusz
Jurczyga,
prezes LWSM
Knurów:
- Spó łdzielnia
zdecydowała się
na podzielnikową
metodę rozliczania kosztów na
wniosek mieszkańców. Był y to
wnioski przyjęte przez najwyższy
ówc ze sny or gan władz y spó łdzielczej, jakim było Zebranie
Przedstawicieli Członków. Pierwsze budynki zostały w ten sposób
rozliczane w sezonie 1994/95. W
roku 1998 opomiarowana została
całość naszych zasobów. Możemy
w nich stosować dwie metody - o
ich wadach i zaletach pisałem na
łamach PL wcześniej.
Jedynie metoda podzielnikowa
spełnia wymagania Ustawy Prawo
Energetyczne.
Rozliczenie wg powierzchni jest proste, łatwe do wyliczenia i zrozumiałe
dla wszystkich, jednak nie stymuluje
zachowań energooszczędnych.
Pomimo tego zarząd proponuje
wszystkim mieszkańcom rozważenie możliwości zmiany systemu rozliczania ciepła. Jednak musi się na
to zgodzić większość mieszkańców
danego budynku. Jest to trudne,
ponieważ zdecydowana większość
mieszkańców w wyniku rozliczeń
otrzymuje zwroty i nie jest zainteresowana zmianami. Dopłaty dotyczą
956 mieszkań (prawie 18 proc.) z
tego zdecydowana większość jest
poniżej 500 zł (68 proc.). Dopłaty powyżej 1500 zł stanowią 0,5
proc. wszystkich mieszkań, a tych
powyżej 2000 zł jest 13, z czego 6
to dopłaty dotyczące mieszkań zasiedlonych przez nowych właścicieli.
Byłbym ostrożny w formułowaniu
twierdzeń, że metoda podzielni-

Czy to prawda, że blok przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej 20
posiada od co najmniej października 2010 roku 2 liczniki
umożliwiające rozliczenie kosztów podgrzania wody? Jeśli tak,
to dlaczego tamtejsi mieszkańcy nie otrzymywali osobnych
rozliczeń?
- Rozliczanie kosztów ciepła we
wszystkich budynkach odbywa
się zgodnie z obowiązującym regulaminem. Został on przyjęty w
formie uchwały i jak każda uchwała, jeżeli nie została zaskarżona,
obowiązuje. Naszym obowiązkiem
jest postępowanie zgodnie z literą
prawa. Tak więc wspólne dla c.o. i
c.c.w.u. rozliczanie kosztów ciepła
w sezonie 2012/2013 było obowiązkiem zarządu wynikającym z
regulaminu. Na wniosek nowego
zarządu został on zmieniony przez
nową Radę Nadzorczą i od sezonu
grzewczego 2013/2014 nastąpi oddzielne rozliczenie kosztów ciepła
na potrzeby c.o. i c.c.w.u., co nie
wpłynie na wielkość kosztów ciepła,
ponoszonych przez dany budynek.

W odpowiedzi (z 30 stycznia)
na pismo Tomasza Nowaka z
dnia 18.12.2013 roku spółdzielnia utrzymuje, że „rozliczenie
kosztów ogrzewania za okres
rozliczeniowy od 1.10.2012 do
30.09.2013 zostało wykonane
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami”, tymczasem miesiąc później informuje,
że „W r oz lic ze nia z a s e zon
2012/2013 wkradł się błąd”
Lokatorowi trudno to zrozumieć, tym bardziej, że decyzję
o ponownym rozliczeniu zarząd
miał podjąć już 8 stycznia.
- W pytaniu cytuje Pan odpowiedź
spółdzielni, pomijając (świadomie
bądź nieświadomie) bardzo ważne
słowo. Pełny cytat brzmi tak: ”Reasumując należy stwierdzić, że z
formalnego punktu widzenia
rozliczenie kosztów ogrzewania za
okres rozliczeniowy od 01.10.2012
do 30.09.2013 zostało wykonane
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Stwierdzenie,
dotyczące nie tylko rozliczenia kosztów mieszkania Pana Nowaka, ale
również kilkuset innych mieszkań
na osiedlu WP II, jest w całej rozciągłości prawdziwe. Nowe rozliczenia
dotyczące ok. połowy budynków
na osiedlu WP II nie zmieniły się
formalnie absolutnie nic. Zostały
zachowane te same wielkości odczytów, te same współczynniki, te
same proporcje podziału kosztów.
Żadna z niewielu wpływających do
spółdzielni reklamacji nie dotyczyła
kwoty kosztów całkowitych, a jedyna zmiana dotyczyła kwoty, którą
podzielono na wszystkich mieszkańców każdej z tych nieruchomości.
Był to błąd rachunkowy, który został
naprawiony i żaden z mieszkańców
z tego powodu nie został w jakikolwiek sposób pokrzywdzony.
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Spotkanie oburzonych
wysokimi dopłatami
z zarządem spółdzielni
zaplanowano na 14
marca w klubie „Gama”
(godz. 17.30)

Czy przy metodzie podzielnikowej możliwe jest, by jeden
lokal w bloku został obciążony
całością kosztów zmiennych?
- Zgodnie z naszym regulaminem
takiej możliwości nie ma. 25 proc.
kosztów zmiennych rozliczanych
jest systemem powierzchniowym.
Składnik ten uwzględnia ciepło
emitowane przez piony i gałązki
oraz fakt przepływu ciepła przez
przegrody budowlane pomiędzy
lokalami mieszkalnymi. Natomiast
hipotetycznie można założyć sytuację, gdy wszystkie pozostałe lokale
nie wykażą zużycia, to ten jeden
wykazujący zużycie zostanie obciążony 75 proc. kosztów zmiennych.

W kolejnym piśmie do LWSM
Nowak przedstawił swoje wyliczenia, z których wynika, że jego koszty
zmienne zostały zawyżone o 10169
zł, zaś dopłata za podgrzanie wody
wyniosła 1200 zł.
- Zarząd tłumaczy, że jest to zgodne z regulaminem, ponieważ dopiero
od aktualnego sezonu grzewczego
wszystkie budynki mają dwa liczniki
ciepła, umożliwiające osobne rozliczenie kosztów ciepłej wody.
Jednak knurowianin ustalił, że
jego blok ma dwa takie liczniki co
najmniej od października 2010 roku.
Mimo to spółdzielnia nie prowadziła
osobnych rozliczeń. Przez to - jak
twierdzi Tomasz Nowak - ci, którzy
ogrzewali swoje mieszkania, płacili
dodatkowo za podgrzanie wody sąsiadom, przesadnie oszczędzającym
na centralnym ogrzewaniu.
Tydzień po przesłaniu wniosków
do spółdzielni, lokatorzy bloku, w
którym mieszka pan Tomasz, otrzymali nowe rozliczenia z pomniejszonymi kosztami zmiennymi.
- Prezes tłumaczy, iż pomyłkę
wykryto na początku stycznia, a ja
dysponuję pismem datowanym na 30

Czy wśród lokatorów LWSM byli
tacy, którzy dochodzili swoich
racji w kwestii rozliczania kosztów c.o. na drodze sądowej?
- Żaden lokator nie pozwał spółdzielni w kwestii kosztów rozliczania energii cieplnej. Spółdzielnia
natomiast kierowała i kieruje wiele
spraw na dr ogę postępowania
sadowego w związku z niewywiązywaniem się przez lokatorów z
obowiązku wnoszenia opłat eksploatacyjnych. Opłaty za energię
cieplną są składnikiem tych opłat i
w większości spraw stanowią część
dochodzonych przez spółdzielnię
kwot. Aktualnie toczy się jedno
postępowanie sądowe, które w
całości dotyczy należnej spółdzielni
kwoty wynikającej z niezapłacenia
kosztów ciepła. Dodać należy, że
lokator, który uchyla się od opłat
eksploatacyjnych - w tym opłat
za energię cieplną - powoduje, że
opłaty te obciążają jego sąsiadów.
Chciałbym jeszcze przekazać parę
zdań na temat związany z rozliczeniem kosztów ciepła jak i z sytuacją
Państwa Nowaków. Zakupili swoje
mieszkanie nie od spółdzielni, ale
na wolnym rynku od poprzedniego
właściciela. Przed zakupem mieszkania nie interesowały ich warunki
rozliczenia kosztów ciepła (a powinny). Poprzedni właściciel mieszkania notował w każdym sezonie
rozliczeniowym wysokie zwroty (ok.
1300 zł), a Państwo Nowakowie w
tym samym mieszkaniu, przy niezmienionych warunkach odnotowali
bardzo wysoką dopłatę.
Wytłumaczeniem tego zjawiska
może być zmiana preferencji i sposobu korzystania z c.o. jak również
fakt, że w mieszkaniu Państwa
Nowaków kontrola wykazała nieprawidłowo zainstalowane głowice
termostatyczne, które nie spełniały
swoich zadań. Państwo Nowakowie
swoje niezadowolenie w 100 proc.
przelewają na zarząd LWSM. Jako
inicjatorzy grupy osób niezadowolonych z systemu rozliczeń na
pierwszym spotkaniu zaproponowali
podjęcie uchwały o odwołaniu zarządu LWSM. Trudno się zatem dziwić, że nie zgodzili się na obecność
członków zarządu na tym zebraniu.
Pomimo tego, że uważają się za „siłę
sprawczą” wszelkich działań związanych z rozliczaniem kosztów ciepła,

stycznia, w którym prezes stwierdza,
że stare rozliczenia były wykonane
prawidłowo - punktuje Nowak.
Z korespondencji ze spółdzielnią
dowiedział się ponadto, że obciążenie nawet w 100 proc. jednego lokalu
kosztami zmiennymi (w jego bloku
to ponad 40 tys. zł) byłoby zgodne z
literą prawa i regulaminem LWSM.
Zapewnienia zarządu, że szuka rozw iąza ń, które zmniejszą
różnice w kosztach ponoszonych
przez poszczególne mieszkania,
n ie uspok ajają k nu row ia n i na .
Zorganizował grupę lokatorów pokrzywdzonych przez obowiązujący
regulamin rozliczenia c.o.
- Wielu ludzi ma ogromne dopłaty (od 1 do 2 tys. zł), mimo że
mają w domach zimno. Rozliczenie
jest ruletką. Ludzie boją się odkręcać kaloryfery w obawie, iż zapłacą
za sąsiadów - dodaje.
Mężczyzna domaga się zmiany
metody rozliczania ciepła z podzielnikowej na zgodną z powierzchnią
użytkową lokalu, umorzenia niedopłat oraz zwrotu już uiszczonych
niedopłat za okres 2012-2013.
Nie w yk lucza w ystąpienia z
pozwem zbiorowym. Decyzja uzależniona jest od wyników spotkania
oburzonych wysokimi dopłatami
z zarządem spółdzielni, które zaplanowano na 14 marca w klubie
„Gama” (godz. 17.30).
Tekst i foto: Paweł Gradek
rzeczywistość wygląda inaczej.
Nowy zarząd spółdzielni, doceniając wagę problemu, podjął
konkretne działania natychmiast
po powołaniu nowego prezesa i
wiceprezesa, by zdążyć przed rozpoczęciem sezonu rozliczeniowego
2013/2014. Pierwszym konkretnym
posunięciem było uzyskanie zgody Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej z Jastrzębia-Zdroju na
zamontowanie ciepłomierzy, mierzących ilość ciepła na potrzeby
podgrzania wody w 30 budynkach,
które nie były w nie wyposażone.
Najważniejsze są próby obniżania
ciągle rosnących kosztów ciepła.
Ceny wszystkich składników kosztów ciepła rosną z roku na rok w
ogromnym tempie. Niestety, jako
odbiorca ciepła nie mamy żadnych
możliwości prawnych przeciwstawiania się tym monopolistycznym
praktykom. Jedynie możemy starać
się obniżać ilość ciepła zużywanego
przez nasze budynki.
Zarząd przygotował konkretny projekt działań polegających na modernizacji systemów c.o i c.c.w.u.
Odpowiedni projekt został skierowany do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – przyjęto
go bez żadnych uwag. Część prac
związanych z modernizacją instalacji wykonaliśmy już przed sezonem
grzewczym, a z dalszymi pracami
czekamy na decyzję WFOŚiGW w
sprawie dofinansowania całości
projektu.
Równocześnie zarząd rozpoczął
s e r i ę s p o t kań z mi e s zkań c ami. Przekazujemy im możliwości
zmiany metody podzielnikowej
na powierzchniową, zmianę regulaminu metody podzielnikowej
w postaci zwiększenia proporcji
części rozliczanej z powierzchni.
Proponujemy też odłączenie się
od dostawcy ciepła i budowę własnej mini kotłowni.
Po sezonie grzewczym przedstawimy zainteresowanym mieszkańcom rozliczenie kosztów sezonu
2013/14 sposobem powierzchniowym jak również symulację kosztów ciepła dostarczonego z własnej kotłowni. Ostateczna decyzja
będzie należała do mieszkańców.
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Warunki, w jakich chowane
były pieski, dalekie były od
normalnych - w oczy rzucał
się bałagan i brud, w nozdrza
smród...

Tak wyglądał jeden
z yorków odebranych
knurowiance

szczególnym okrucieństwie. Z tego co
wiemy, ten proces trwa od wielu lat.
W tym czasie wiele zwierząt zmarło.

PIESKI WRACAJĄ DO FORMY

Psiarnia w M-3

KNURÓW. DO 101 DALMATYŃCZYKÓW JESZCZE DALEKO, ALE I TAK ROBI WRAŻENIE...

Ile psów można trzymać w dwupokojowym mieszkaniu?
Jednego, dwa? Niektórzy są zdania, że blok to w ogóle nie
jest miejsce dla czworonogów. A co, gdyby za ścianą sąsiad
chował aż... 21 psów. I kaczkę na dokładkę...
Tak właśnie było w jednym z
mieszkań bloku przy ul. Ułanów 9.
Jego lokatorka to zagorzała miłośniczka zwierząt. Przez lata dwa pokoje dzieliła z kilkunastoma pieskami.
To szczekające sąsiedztwo mocno
dało się sąsiadom we znaki.
– Nigdy nie wiadomo do końca
ile ich było – mówią lokatorzy. – Z
tego co wiemy, psy rozmnażały się
między sobą. Przez to nie grzeszyły
zdrowiem.
- Niejednokrotnie widzieliśmy, jak
sąsiadka wynosiła coś w kartonach.
To mogłyby być martwe pieski – podejrzewają. – Jeden z sąsiadów jest
nawet w stanie wskazać miejsce, gdzie
prawdopodobnie były chowane.
– Gdyby te psy jeszcze utrzymywane były w dobrych warunkach.
Gdyby nie ten nieznośny smród od
moczu i psich odchodów, gdy tylko
wchodzi się do klatki schodowej, to
podejrzewam, że nikt nie miałby do
tej pani pretensji – mówi jedna z
lokatorek.
Lokatorzy próbowali rozwiązać
problem. Na nic jednak zdawały się

kolejne wizje lokalne i interwencje
z udziałem, m.in. Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego
Inspektora Weterynarii, Towarzystwa Opieki na Zwierzętami, administracji Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka”, Policji i Straży
Miejskiej.
– Mamy tomy korespondencji w
tej sprawie – informuje Kazimiera
Szczuk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Pani „od piesków” była nieubłagana. Nikt i nic nie było w stanie
zmusić jej do rezygnacji z hodowli
w M-3.
- Interweniowaliśmy, gdzie tylko
można – dodaje nasz kolejny rozmówca. – Chcieliśmy nawet założyć
sprawę w sądzie o zakończenie tej
hodowli, ale radca prawny doradził
nam, że najlepiej będzie, jeśli wystąpimy do sądu w sprawie przeprowadzenia licytacji komorniczej mieszkania.
Poszli tą drogą. Wyrok był po
myśli lokatorów, jak i wspierającej
ich spółdzielni. To jednak nie rozwiązało problemu.

Kaczka dziwaczka? Raczej
„rodzynek” wśród yorków
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– Chętnych, pomimo wystawienia
lokalu na licytację, brakowało – mówi
prezes Szczuk.
– Wywieszaliśmy ogłoszenia,
gdzie tylko się da, ale nikt się nie zgłosił – dodają mieszkańcy bloku.
- Zresztą wcale nas to nie dziwi.
Kto chciałby kupić taki lokal? – w
głosie prezes Szczuk da się słyszeć
rozczarowanie. - Trzeba by tu naprawdę włożyć sporo sił i nakładów
finansowych, by doprowadzić go do
normalnego stanu używalności.

SZANSA NA FINAŁ

Do kolejnej próby sił doszło w
ubiegłą środę. Odbyła się wówczas
wizja lokalna z udziałem przedstawicieli m.in. Urzędu Miasta, Policji
i Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
„Knurowianki” i zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Reprezentujące
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Janina Szamanek i Monika
Brodzińska zdecydowały o odebraniu właścicielce psów i kaczki.
– Werdykt ten podjęłyśmy w
związku z naruszeniem art. 6 ust.
2 ustawy o ochronie zwierząt –
tłumaczą. – Chodzi o niewłaściwe
utrzymywanie zwierząt i warunki,
w jakich przebywały. Pozostawienie
ich tutaj zagrażało ich zdrowiu, a
nawet życiu.
Szamanek i Brodzińska wytykają właścicielce rażące zaniedbania,
chowanie zwierząt w brudzie. Psy
nie były leczone ani sterylizowane.
Nie miały warunków odpowiednich dla ich rasy. Niektóre od lat
nie wychodziły na zewnątrz, a były
też takie, które nigdy nie opuściły
mieszkania.
– Utrzymywanie psów w takich
warunkach nosi znamiona znęcania
się nad zwierzętami – mówi Brodzińska. Nie boi się użyć mocniejszych
słów: – Możemy tu nawet mówić o

Po środowej interwencji czworonogi trafiły do hotelu dla psów w
Zabrzu. Kaczkę przygarnęło jedno
z okolicznych gospodarstw rolnych.
Pieski nie są w najlepszej formie.
– Dwa musiały przejść operację. Niestety, nie rokują najlepiej.
Jeden cały czas jest pod kroplówką
– zdradza Szamanek. – Możliwe, że
najlepszym wyjściem będzie uśpienie
tej dwójki...
Zwierzęta poddano wnikliwym
badaniom weterynaryjnym.
– Każde z nich ma założoną
kartę. Wszystkim coś dolega – wykryliśmy m.in. zapalenie skóry,
powiększenie wątroby, ropomacicze,
przepukliny. Ostrzygliśmy je, gdyż
ich sierść nie była w ogóle szczotkowana. Miały kołtun na kołtunie
– mówi Szymanek. – Zastrzyki i
tabletki to teraz dla nich codzienność.
Na szczęście z dnia na dzień ich stan
się polepsza. Jest szansa, że wkrótce
wrócą do pełni sił.
Przedstawicielki TOnZ zastrzegają, że nie obejdzie się bez opieki

psiego... psychologa. Tylko niektóre
z czworonogów są otwarte.

I PO SPRAWIE?

Nasze rozmówczynie uważają, że
ryzyko, iż pieski z powrotem trafią do
właścicielki nie jest duże.
– Z uwagi na stan, w jakim psy się
znajdowały, złożymy wniosek o sądowy zakaz posiadania jakichkolwiek
zwierząt przez obecną właścicielkę
– informuje Szymanek. – Niestety,
ale właścicielka nie potrafiła zapewnić im odpowiedniej opieki. Swoim
zachowaniem nie tylko przyczyniała
się do ich cierpienia, ale również przez
nadmiar obowiązków wynikających z
posiadania czworonogów, naruszała
zasady współżycia społecznego.
Część lokatorów jeszcze nie dowierza. Obawiają się, czy ewentualny
zakaz wystarczy.
– Kto wie, czy pani za jakiś czas
nie sprowadzi sobie ponownie psów?
– zastanawiają się. – Co wtedy? Znowu zostaną jej odebrane? I tak w koło
Macieju. To wcale nie jest rozwiązanie
kłopotu.
Lepszego na razie nie widać.
Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum TOZ w Gliwicach

ogłoszenie

INFORMACJA
dotycząca terminów płatności podatków i opłat lokalnych
oraz innych opłat należnych na rzecz budżetu Gminy Knurów:
1. 15.03.2014 r. - termin płatności I raty podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego. Podatek można wpłacić:
gotówką w kasie Urzędu Miasta Knurów, czynnej: poniedziałek,
wtorek, czwartek w godz. 7.45 – 15.30, w środę w godz. 7.45
– 17.30, w piątek w godz. 7.45 – 13.30, po uprzednim
zgłoszeniu się do Wydziału Finansów, pok. 9 - parter,
przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego
wskazany w otrzymanej decyzji wymiarowej na 2014 r.,
w placówkach pocztowych.
2. 27.03.2014 r. - termin płatności opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 r. Opłatę można
wpłacić:
gotówką w kasie Urzędu Miasta Knurów, czynnej: poniedziałek,
wtorek, czwartek w godz. 7.45 – 15.30, w środę w godz. 7.45
– 17.30, w piątek w godz. 7.45 – 13.30, po uprzednim
zgłoszeniu się do Referatu ds. Odpadów Komunalnych pok.
025 – niski parter,
przelewem na indywidualny numer konta bankowego, który
właściciele nieruchomości otrzymali w chwili składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. 31.03.2014 r. - termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntów. Opłatę można uiścić:
gotówką w kasie Urzędu Miasta Knurów, czynnej: poniedziałek,
wtorek, czwartek w godz. 7.45 – 15.30, w środę w godz. 7.45
– 17.30, w piątek w godz. 7.45 – 13.30,
przelewem, na rachunek bankowy Gminy Knurów w Getin
Noble Bank S.A. o numerze:
78 1560 1081 2121 0517 3581 0002
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interwencja Przeglądu

Parking przy Orliku
– trudno o złoty środek
- Chciałbym za pośrednictwem
Przeglądu Lokalnego zwrócić się
do MOSiR-u o uregulowanie spraw
parkingowych przy boisku Orlik.
Tak jak na każdym osiedlu, przy
ulicy Ułanów cierpimy na niedobór
miejsc parkingowych, a ponieważ
główna brama wejściowa na obiekt
znajduje się przy naszych blokach,
to sytuacja staje się bardzo trudna.
Wystarczy, że na boisko przyjedzie pograć 10 chłopaków, każdy
swoim autem, a cała ulica jest zablokowana. A parking MOSiR-u
stoi przeważnie pusty. Najbardziej
bulwersujący jest przykład, jaki
dają pracownicy MOSiR-u, którzy
również nie używają przeznaczonego
dla nich parkingu, a zajmują miejsca jak najbliżej bramy wejściowej.
Robi się coraz cieplej i na Orlika
powracają szkółki piłkarskie, których trenerzy parkują również jak
najbliżej bramy. Rodzice dzieci
używają parkingu dopiero wtedy jak
Ułanów jest kompletnie zablokowana. Największy ruch na Orlikach
jest w godzinach popołudniowych,
mieszkańcy wracając wtedy z pracy
nie mają możliwości zaparkowania w
okolicy swoich mieszkań. Chciałbym
zaapelować do kierownictwa MOSiR-u, aby nauczyło swoich pracowników i klientów parkowania na miejscach przeznaczonych dla MOSiR-u.
Może warto by było również rozważyć przeniesienie wejścia głównego na
parking MOSiR-u. Myślę, że to rozwiązanie by się sprawdziło, ponieważ
większości „sportowców” nie chce się
chodzić i parkują jak najbliżej wej-

ścia. Dla przykładu podam tu zawodników Concordii, którzy ostatnio często trenują na najnowszym boisku,
do którego wejście jest przy szkole
i tam parkują swoje samochody.
Na koniec chciałbym dodać że nie
jestem przeciwnikiem Orlików. Sam
często z niego korzystam i uważam,
że jest to znakomita inwestycja. Po
prostu ktoś na etapie projektowania
nie przewidział takiego ruchu samochodów. Proszę tylko o ułatwienie życia nam, mieszkańcom. Pozdrawiam.
Stały Czytelnik (personalia do wiadomości redakcji)
O odpow ied ź poprosi l i śmy
Krzysztofa Stolarka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
Dyrektor Krzysztof Stolarek:
- W nawiązaniu do sprawy, jaką
por u sz a pan z a pośrednictwem
Przeglądu Lokalnego, postaramy
się ustosunkować do poszczególnych
zagadnień, jakie są poruszane.
Boisko wybudowane w ramach
programu „ORLIK 2012” powstało
w 2008 roku. Wraz z nim uporządkowany został teren bezpośrednio do
niego przyległy, w tym jednocześnie
zagospodarowany na powstanie kilku miejsc parkingowych w pobliżu
istniejącego słupa ogłoszeniowego.
W kolejnych latach Gmina Knurów
wykonała miejsca postojowe przed
nieistniejącym już sklepem spożywczym i „barem” u zbiegu ulic Ułanów
i Alei Lipowej, jak również miejsca
parkingowe wzdłuż Alei Lipowej w
stronę boiska MSP7.

Pisze pan o „bulwersującym
przykładzie”, jaki dają pracownicy MOSiR-u, stając przy bramie
wjazdowej – ale przecież jest to
właśnie miejsce dla potrzeb obsługi
obiektu MOSiR. Pragnę zaznaczyć,
iż najczęściej na zmianie jest jeden pracownik przyjeżdżający do
pracy samochodem, który ewentualnie parkuje od strony Ułanów
lub wjeżdża na plac od strony Alei
Lipowej. My natomiast nie zauważyliśmy, aby mieszkańcy pozostawiali swoje pojazdy na miejscach
parkingowych wzdłuż Alei Lipowej.
Żyjemy w czasach, gdy standardem
stało się 1 lub 2 auta w rodzinie,
a czasami nawet więcej. Pragnę
zapewnić Pana, że MOSiR Knurów
dla poprawy „Waszego” komfortu
zrobił więcej niż może się wydawać.
Wybrukowaliśmy kilkaset metrów
kwadratowych zaplecza, na którym
wcześniej magazynowaliśmy śnieg z
lodowiska (od dwóch sezonów jest
on wysypywany na nawierzchnię
boiska, na którym stoi lodowisko
– co powoduje wiele komplikacji,
ale robimy to dla dobra wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Ułanów),
nasi pracownicy rozdali kilkaset
ulotek dla klientów przyjeżdżających na nasze obiekty informujących o możliwości parkowania na
naszym zapleczu (na stronie www.
apnknurow.pl informacja ta wraz z
ulotką widniała jeszcze kilka tygodni temu). Wykonaliśmy przejście
ułatwiające komunikację pomiędzy
naszym zapleczem (udostępnionym
do parkowania) a naszymi boiska-

Sytuacja na Ukrainie zmienia się
z minuty na minutę. W zeszłym
tygodniu starcia w Kijowie, dzisiaj
zamieszki na Krymie. Zapytaliśmy
knur owian, co s ądzą o w ydarzeniach u naszych wschodnich
sąsiadów.

mi. Wszystko dla dobra wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Ułanów.
Niestety, pewne rozwiązania nie
przyjmują się wśród klientów obiektów jak również mieszkańców bloków przy ul. Ułanów. Tak samo jak
zachęcamy klientów do korzystania
z miejsc parkingowych na naszym
zapleczu i wzdłuż Alei Lipowej, tak
samo zachęcamy okolicznych mieszkańców do korzystania z miejsc
parkingowych przy Alei Lipowej
lub przy markecie Dino. Niestety,
każdy wybiera miejsce parkingowe
ogólnodostępne, które jest dla niego
korzystniejsze i wygodniejsze.
Natomiast odnośnie propozycji
przeniesienia całej komunikacji
od strony naszego zaplecza drogą
przez boiska informuję, iż jest to
niemożliwe, choćby ze względów
bezpieczeństwa, gdyż każdy przechodzący przez te przejścia będzie
przeszkadzał w prowadzonych zajęciach, jak również będzie narażony
na możliwość uderzenia piłką przez
korzystających z boisk.
Z naszej strony zobowiązujemy
się do ponownego rozpropagowania wśród klientów pozostawiania
samochodów na terenie naszego
zaplecza oraz na parkingu wzdłuż
Alei Lipowej. Apelując do Państwa
jednocześnie o wyrozumiałość i
cierpliwość, możemy poinformować,
iż Urząd Miasta planuje wykonanie
dodatkowych miejsc u zbiegu ulic
Ułanów oraz Alei Lipowej.

- Tak się złożyło, że przez ostatni t ydzie ń o dwie dz a ł e m żo nę w
s zpit alu. Po go da ł adna, dlate go
chodziłem tam pieszo. Jak szedłem
chodnikiem łączącym ul. Lompy z
Paderewskiego (w bliskim sąsiedztwie zakładu fotograficznego), musiałem kluczyć między psimi kupami. Niektórzy wpadali w te miny, o
czym świadczyły rozmazane ślady.
Nie wier zę, że właśc ic ielowi zakładu i okolic znym mieszkańc om
to pasuje. Dlaczego nik t z t ym nie
walc zy? Ja bym się wkur z ył, gdyby mi pod dr zwiami nar żnął pies.

Gerard

Przeszkody
na chodniku

- Za pośrednictwem Przeglądu chcę
zwrócić uwagę na niezgodne z prawem parkowanie samochodów na
chodniku pomiędzy Sztukaterią a
Orzesko-Knurowskim Bankiem Spółdzielczym przy ul. Kosmonautów.
Przechodzę tam codziennie. Nieraz
obserwuję jak matki z wózkami i
małymi dziećmi muszą wchodzić na
jezdnię, żeby ominąć zaparkowane
au t a. To b ar dzo n i e b e zp i e c zn e .
Przepisy jasno mówią, gdzie i jak
nie wolno parkować. Kierowców na
bakier z prawem powinny ścigać
służby mundurowe. Apeluję o to...
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Przerdzewiały słup
stwarza zagrożenie

Pan Michał:
− Obserwuję sytuację na Ukrainie. Nie lubię, kiedy nasz rząd
ingeruje w sprawy innego kraju.
Przecież u nas jest tyle problemów. A rządzący, zamiast zająć
się sprawami Polaków i skomplikowaną sytuacją w kraju,
rozwiązują nie swoje problemy.

Not. bw

foto-migawka
Kultura pod psem

Pani Genowefa:
− Niepotrzebnie dopuścili do
rozlewu krwi. Tylu ludzi zginęło! Nie wiem, kto to rozpętał,
nie wiem, czyja to wina, ale
dla dobra narodu ukraińskiego
rządzący powinni skończyć ze
sporami i zacząć rozmawiać.
Teraz najważniejszy jest spokój.

Pani Irena:
− Byłam na Ukrainie, więc miałam okazję od środka przyjrzeć
się temu krajowi. To państwo
niejednorodne. Do Kijowa ludzie
są za Europą, ale przecież już
za Kijowem dominują Rosjanie.
Będzie bardzo ciężko rozwiązać
tę sytuację. Naprawdę nie wiem,
jak sobie poradzą. Ja nie potrafiłabym rządzić tak podzielonym
krajem. Nie zazdroszczę tym,
którzy podejmują decyzje. Żal mi
tych ludzi na Majdanie.

Foto: Justyna Bajko

- O d s t r o ny w i e ż o w c ó w n a o s .
Wojska Polskiego I, przy deptaku
wzdłuż nieruchomości kościelnej,
stoją trzy metalowe słupy ze szklanymi, kulistymi lampami. Środkowy
słup jest niemal całkowicie skorodowany pr zy podstawie. Chwieje
się i w każdej chwili może runąć.
Nie muszę mówić, jakie to może być
groźne dla przechodniów... Myślę,
że czas najwyższy na wymianę.

Stanisław Rudzki

Łatwo się potknąć

- N i e d uż y o d c i n e k c h o d n i k a n a
s k w e r z e p r z y s k l e p i e A G D (u l .
Niepodległości) został rozkopany
przez robotników zajmujących się
pr zebudową kanalizacji. Na czas
robót wysypano tłuczeń. Moim zdaniem zdecydowanie za gruby. Mimo
przyklepania kamienie wystają. Na
nierównościach łatwo się potknąć i
przewrócić. To uczęszczane miejsce, gdyż wiele osób chodzi tędy do
Biedronki z parkingu za ratuszem.
Uważam, że warto poświęcić parę
chwil i dosypać drobnego kamienia,
a potem to uklepać. Będzie równiej
i bezpieczniej.

Izydor Golec

not. /g, bw/

Mieszkańcy przy ul. Batorego obserwują rosnący budyne
k
TBS. − Szybko im idzie. W lipcu zaczęli, a już trzecie piętro
budują − mówi mieszkająca w pobliżu pani Teresa. − Chodzę
tędy codziennie do sklepu, to widzę, że robota wre!
W budynku, którego inwestorem jest Międzygminne
Towarz ystwo Budownictwa Społecznego z Tarnowskich
Gór, znajdą się 24 mieszkania (14 dwupokojowych i 10
trzypokojowych). Pomyślano także o miejscach postojowych
i ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych. Koszt budowy
wstępnie oszacowano na 3,9 mln złotych. Inwestycja przy
Batorego to kolejny TBS w Knurowie. Do tej pory budynk
i
powstały już przy ul. 1 Maja i Ułanów. MTBS planuje
zakończ yć budowę przy Batorego do końca 2014 roku.
jb

Pan Arkadiusz:
− Ukraina nie może się poddać!
Muszą walczyć z Rosją! To, co
robi teraz Putin, to pokaz siły.
Straszy Ukrainę, straszy Zachód,
ale nie sądzę, żeby odważył się
wypowiedzieć otwartą wojnę. My
nie mamy za bardzo możliwości,
żeby militarnie wesprzeć Ukrainę, ale możemy negocjować.

Not. jb
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rozmaitości
Z KART HISTORII. WOJNA UPOMNIAŁA SIĘ O ALEKSANDRA WILCZKA, GDY MIAŁ 17 LAT...

Życie wygrało ze śmiercią
Armia niemiecka wk roczyła
do Przyszowic 1 września 1939
roku. Dopiero świtało. Mieszkańcy
z przerażeniem przyglądali się przemarszowi wojsk. Wojna nikogo nie
oszczędziła, zapukała do każdego
domu, do każdej chaty. Niemcy
uznali tereny Górnego Śląska za
swoje terytorium, a Ślązaków za niemieckich obywateli. Wojna zmieniła
sąsiedzkie stosunki. W tych czasach
nikogo nie można było być pewnym.
Nieodgadniona była zarówno dobroć, jak i nikczemność człowieka.
Życie w obliczu ciągłego zagrożenia
weryfikowało ludzkie zachowania.
Pamięć o tym, że sąsiad donosił na
sąsiada trwa do dzisiaj.
Aleksander Wilczek był jeszcze
dzieckiem, gdy rozpoczynała się II
wojna światowa. Tuż po skończeniu
szkoły podstawowej otrzymał kartkę
z Urzędu Zatrudnienia. Miał to wyboru: znaleźć pracę na miejscu albo
wyjechać do Niemiec.
− Wielu dorosłych Niemców
trafiało na front. Nie było komu
pracować, więc raz w tygodniu przygotowywano transporty do Bawarii
− opowiada pan Aleksander. − Jeden
znajomy miał kuzyna, który tam
pojechał. Mieszkał w pomieszczeniu
nad stajnią, bez ogrzewania. Wrócił
po roku. W trumnie.
Wilczkowi udało się dostać pracę
w jednym z gospodarstw w Przyszowicach. Pracował tam do czerwca
1944 roku. Szacuje się, że ponad 300
tys. Górnoślązaków służyło w Wehr-

machcie. Pobór trwał nieprzerwanie
od 1940 do 1944 roku. Odmowa
stawienia się w punkcie zbiórki była
równoznaczna z wyrokiem śmierci.
Niewielu odważyło się na ucieczkę.
Zresztą uciekać nie było dokąd...
Kiedy pan Aleksander osiągnął
wiek poborowy (17 lat), otrzymał
wezwanie do wojska.
− Przyszła listonoszka i mówi: „Tu
masz zaproszenie do tańca”. Na drugi
dzień miałem się stawić w Rybniku.
Pamiętam, pociąg z Makoszowów
jechał o 4.12. Sam jak duch szedłem
z walizką na dworzec. Miałem tylko
17 lat... − wspomina przyszowianin.

WIGILIJNY CUD

Zanim poborowi trafili na front,
przechodzili szkolenie wojskowe.
− W koszarach w Żaganiu przygotowywali nas do walki. Wokół boiska
wykopali dziury, musieliśmy do nich
wejść, a nad naszymi głowami jeździły czołgi. To był chrzest bojowy.
Pod koniec wojny armia niemiecka cierpiała na braki w zaopatrzeniu.
Dopiero w grudniu żołnierze z żagańskich koszar otrzymali mundury.
Czas w koszarach mijał na ćwiczeniach i rozmowach z kolegami.
Wojna trwała. W Wigilię 1944 roku
Wilczek usłyszał od dowódców, że
o 23.50 wyruszają na front. Dostał
do ręki bagnet, kawałek ciemnego
chleba razowego, a do manierki litr
gorzkiej kawy. Według Niemców był
gotów, by zginąć za nie swoją sprawę.
− W mundurach stawiliśmy się na

pożegnaniu. Na stole kucharz położył
jakieś świerkowe gałązki. Każdemu
dał po dwa cukierki i jednym orzechu.
Ot, cała Wigilia − opowiada pan
Aleksander.
Przyszowianin wspomina atmosferę przygnębienia. Młodzi żołnierze
myśleli o siedzących przy choince
rodzicach, o matce nakładającej
konopiotkę i rybę pieczoną. Ktoś
próbował zanucić „Cichą noc”. Nie
każdy miał w sobie gotowość spojrzenia w oczy nieszczęściu. Nadzieja na
przeżycie, wiara, że kiedyś skończy
się ten koszmar była jedyną bronią
przeciwko rozpaczy.
− Powiedziałem do kolegi Szczerby: „Nie zrobimy nic, musimy się z tym
pogodzić. Widocznie los tak chciał” −
przypomina sobie pan Wilczek.
150 chłopaków Niemcy załadowali do bydlęcych wagonów. Kierunek
– Dania. W porcie Kopenhaga na Ślązaków już czekały statki, które miały
zabrać ich do Norwegii. Schodzili 4
metry w dół po sznurkowej drabinie.
Łącznie pod pokładem umieszczono
prawie 1000 chłopaków.
− To była straszna podróż. Dwie
godziny po odbiciu od brzegu przez
megafony rozległ się alarm: „Uwaga, uwaga, łódź podwodna”. Statek
ucichł, wyłączono światła i silniki.
Łódź była coraz bliżej, słyszeliśmy
tylko nasze oddechy i komunikaty:
Łódź zbliża się na 23 mile morskie,
za chwilę na 19 mil morskich. Jeden
patrzył na drugiego, ta cisza była
przerażająca. Miałem różaniec w
ręku, tylko przesuwałem paciorki. Nagle huk! Zaczęliśmy wdrapywać się na
drabinkę, ale niemiecki marynarz na
górze pilnował wyjścia. Krzyczał: „Bez
paniki! Zostać na dole!” − wspomina
pan Aleksander. − Razem w nami
płynął tankowiec, to w niego łódź
wymierzyła torpedę. Nas oszczędziła.
Gdy żołnierze w końcu wyszli na
pokład, ujrzeli morze dymu i tłuste
plamy na wodzie. Czuli, że śmierć
była blisko.
− Zapytałem kolegę: „Szczerba, co
powiesz?”. Odpowiedział: „Nie mogę
mówić... Zatkało mnie ze strachu” −
opowiada pan Wilczek.

STRACH I KOŃSKI GULASZ

Po przybyciu z Norwegii
do Gdyni, pan Aleksander
otrzymał dokument, który był
dowodem osobistym i biletem
na czas podróży do Przyszowic
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Prawie 1000 młodych chłopaków
Norwegia przywitała niechętnie.
Przybili do brzegów o 5 rano. Była
zimna noc. Wbijające się w morze
fiordy, głębokie przepaście, od których kręciło się w głowie, żelazne mosty − Norwegia przerażała obcością
krajobrazów. Aleksander Wilczek
kilka godzin, brnąc w śniegu, maszerował do Oslo. Potem przewieziono
go do Kristiansand.
Niemcy spodziewali się inwazji
od morza, dlatego wzdłuż linii brzegowej rozmieścili artylerię. Każda
pilnowana była przez osobny oddział.
Niemcy nie pozwalali rozmawiać
po polsku, ostro karcili każdego,
kto próbował porozumiewać się w
języku ojców. Pan Aleksander wspo-

Foto: arch. Aleksandra Wilczka

Aleksander Wilczek miał tylko 17 lat, kiedy upomniała się o niego niemiecka armia. Wiedział, że
nie ma ucieczki. Krnąbrni trafiali do obozów. Z różańcem w dłoni, z żarliwie szeptaną modlitwą
matki opuścił dom, nie oglądając się za siebie. Los rzucił pana Aleksandra aż do Norwegii.
− Przeżyłem tylko dzięki Bożej Opatrzności − powtarza po latach

-Ja się do wojny nie rwałem, to bezwzględna machina wojenna
wciągała młodych w swe śmiertelne tryby - mówi pan Aleksander

mina ciężkie warty przy bateriach.
Szczególnie te nocne dawały w kość.
Ostry, dmuchający od morza wiatr,
ciemnoszare dni i ciągły niepokój o
życie. Na wojskowy płaszcz przyszowianin zarzucał barani kożuch, stopy
ogrzewały drewniane trepy podbite
filcem aż do kolan. Głowę szczelnie
osłaniała kominiarka i hełm. Nos,
brodę, policzki przed odmrożeniami
chroniła wazelina. Tak przygotowany, pan Aleksander, szedł na wartę.
− Dostawałem lornetkę, dwa granaty za pas, pistolet maszynowy z 72
strzałami, a na rękę zegarek „Omega”
z zielonymi wskazówkami − opowiada
pan Wilczek. − Oparty o skałę, wpatrując się w morze, liczyłem minuty do
końca warty. Zdarzało się, że norwescy
partyzanci atakowali wartowników.
Nieraz znajdowaliśmy żołnierza z poderżniętym gardłem. Z takimi myślami
człowiek szedł na wartę.
Zmagania wojenne ominęły Kristiansand. Raz nadleciały angielskie
samoloty. Jak jaskółki krążyły chwilę
nad wodą i zniknęły. 8 maja około 8
rano 1945 roku żołnierze usłyszeli
płynący z głośników komunikat:
„Uwaga, uwaga, bezwarunkowa
kapitulacja wszystkich niemieckich
sił!”. Koniec wojny!
− Przyszły delegacje aliantów.
Odseparowali nas od Niemców, zostaliśmy przewiezieni do Melhus. Tam
czekaliśmy na transport do domu −
mówi pan Aleksander.
Dom − to słowo brzmiało jak
raj. Chciało się wracać już! Teraz!
Przyszowianin wspomina, że, aby
zająć czymś myśli i czas oczekiwania, codziennie chodzili się kąpać,
czasami myli Anglikom samochody,
pomagali też ścinać drzewa. Na obiad
dostawali koński gulasz.
− Mama, jak wróciłem do domu,
myślała, że jestem chory, bo taki
spuchnięty, a ja na tym gulaszu byłem tak odżywiony! − śmieje się pan
Wilczek.

Niemieckie mundury Ślązacy
farbowali w wiadrze z czarną farbą,
którą ktoś przynosił z miasta. W
końcu nadszedł czas powrotu.
− Zanim weszliśmy na pokład,
przechodziliśmy obok angielskiego
żołnierza z dmuchawą, dzięki temu
nie miałem ani jednej wszy! A biedaczek, sąsiad, który wrócił z Rosji,
jak zrzucił na podwórku marynarkę
i koszulę, to ta koszula sama się ruszała, takie wszy miał! − opowiada
przyszowianin.
Podróż powrotna trwała 8 dni.
Strasznie bujało. Większość chłopaków zmagała się z chorobą morską.
− Gdy w Gdyni zeszliśmy na ląd,
kolega krzyknął: „Chłopcy, mamy
ziemię pod nogami”! Na kolanach
całowaliśmy ziemię! − mówi pan
Aleksander.
W Gdyni przyszowianin otrzymał dokument repatriacyjny, który
służył jako dowód osobisty i bilet.
Wracał pełen nadziei. Radość z
powrotu zburzyła przy padkowo
spotkana znajoma.
− Twój ojciec nie żyje − usłyszał.
Co zostało panu Aleksandrowi
z wojny?
− Przywiozłem dwie puszki smalcu, cztery koce, płachtę z łóżka,
manierkę obciągniętą błyszczącym
materiałem i pas z napisem: „Krew
i honor”.
Wojna okaleczyła każdego. Na
tych co przeżyli czekało życie wśród
ruin i milczących grobów. Zostawała
radość silna jak ból, że się przetrwało,
choć wydawało się, że przetrwać nie
miało się prawa. Pan Aleksander
kilka razy ocierał się o śmierć. Mówi,
że nigdy nie stracił wiary w Bożą
Opatrzność: − Powtarzałem sobie, że
Bóg jest wszędzie. Wszędzie. W żagańskich koszarach, w Danii, w Norwegii
i powrotnym pociągu do domu. Wszędzie czuwał, abym wrócił. I wróciłem.
Justyna Bajko

Aleksander Wilczek jest znanym śpiewakiem operowym, mieszkańcem
Przyszowic. Przed laty śpiewał w Operetce Śląskiej w Gliwicach, działającej przy Operze Śląskiej w Bytomiu. Piękny tenor pana Aleksandra nadal
można usłyszeć w czasie koncertów miejscowego chóru „Słowik”, z którym
jest związany od prawie 60 lat. Mało kto wie, jak ciekawe i burzliwe były
losy pana Wilczka.
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aktualności
WAŻNE

Poradnik podatnika

Rozliczanie PIT-ów przez II Urząd Skarbowy
przy ul. Młodego Hutnika 2 w Gliwicach jest już
na półmetku. Wszystkim, którzy jeszcze nie złożyli
zeznań, przypominamy najważniejsze informacje
2300 0000, bądź osobiście w placówce
banku mieszczącego się w urzędzie.
W przypadku zwrotu nadpłaty
na rachunek bankowy Urząd Skarbowy przypomina o konieczności
wskazania lub zaktualizowania w
zgłoszeniu ZAP-3 numeru osobistego

Druki zeznań rocznych można pobierać w siedzibie urzędu w godzinach:
7.15-15.00 (w poniedziałek, środę,
czwartek i piątek), 7.15-18.00 (wtorek),
bądź ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.
pl => Baza wiedzy.
Urzędnicy przyjmują zeznania
w sali obsługi podatnika na parterze
skarbówki.
Formularze można przesyłać za
pośrednictwem placówek pocztowych.
Wszystkie zeznania roczne o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), tj. PIT-36, PIT-36L,
PIT-37 PIT-38, PIT-39, można składać
także drogą elektroniczną bez użycia
podpisu kwalifikowanego poprzez
stronę internetową www.e-deklaracje.
gov.pl. Oszczędność czasu, gwarancja
poprawności rachunkowej złożonej
deklaracji oraz szybszy zwrot nadpłaty
to tylko niektóre korzyści ze składania
PIT-u tą drogą.
Wpłaty podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub
banku na rachunek urzędu: NBP
O/o Katowice 69 1010 1212 3185 2522

rachunku bankowego (dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do tej
pory nie zgłosiły w urzędzie numeru
rachunku). Pozostałe osoby aktualizacji kont dokonują na drukach
CEIDG-1 lub NIP-7.

Wszelkie informacje dotyczące
składania zeznań podatkowych można uzyskać osobiście w urzędzie lub
telefonicznie (32 33 99 900, 32 33 99
899). Informacji w sprawach podatkowych udziela także Krajowa Informacja Podatkowa pod numerami:
0 801 055 055 (z tel. stacjonarnego) i
(22) 330 0330 (z tel. komórkowego).
Podobnie jak w roku ubiegłym
podatnicy, którzy chcą przekazać 1
proc. swojego podatku organizacji
pożytku publicznego, mają taką możliwość, podając w zeznaniu podatkowym jej numeru Krajowego Rejestru
Sądowego oraz wysokości wnioskowanej kwoty. Podatnik ma prawo

Tydzień temu opublikowaliśmy listę
potrzebujących z Knurowa, którym można
przekazywać 1 proc. podatku. Zabrakło
na niej Bartłomieja Kirszensztejna.
Nadrabiamy ten brak

Bartłomiej Kirszensztejn

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „21962
- Kirszensztejn Bartłomiej - darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia”
Kiedy miał 2,5 roku zdiagnozowano u
niego autyzm. Tej choroby nie da się wyleczyć,
ale dzięki ćwiczeniom, terapii i odpowiedniej
diecie Bartek może żyć tak, jak jego rówieśnicy. Już teraz cieszy się z najmniejszych
postępów.
oprac. /g/

Prezydent nagradza zasługi

Grzegorz Lalek trzy sezony dbał o bezpieczeństwo plażowiczów nad Bałtykiem. Jego zasługi docenił
prezydent RP Bronisław Komorowski i kierownictwo śląskiego WOPR
Foto: Bogusław Wilk

Co ciekawe, kłopoty sprawiali
głównie... dorośli.
- Dzieci mają respekt dla ratowników. Słuchają ich poleceń i rad
– zauważa nasz rozmówca. – Za to
niektórzy dorośli myślą, że wszystkie rozumy pozjadali. Za nic mają
ostrzeżenia i porady. I to głównie
ich trzeba potem ratować z opresji.
Ratownicy potrafili docenić siłę
Natury.

Grzegorz Lalek
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oprac. /g/

Dla kogo 1 procent?

KNURÓW. DOCENIONY RATOWNIK WOPR

– Zawsze dbaliśmy o asekurację.
Nawet bardzo dobrzy i doświadczeni
ratownicy zdają sobie sprawę, że
umiejętności i siła to za mało na
moc morza. Wypływaliśmy ratować, ale nie zapominaliśmy o bezpieczeństwie własnym – podkreśla
knurowianin.
Ostatni sezon był szczególnie
ciężki. Silny wiatr sprawiał kłopoty
pływakom i amatorom wodnych

sportów.
- Takie warunki to spory stres
dla ratowników – podkreśla pan
Grzegorz. – Wyostrzamy wszystkie zmysły, nerwy mamy jak na
postronkach, ale nie opuszcza nas
świadomość, że nie wszystko da się
zawsze ogarnąć.
Rolę ratownika dla bezpieczeństwa docenił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W grudniu 2013 r. Grzegorz
Lalek został przezeń odznaczony
brązowym krzyżem zasługi. Nie
dość na tym – Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nadało

knurowianinowi srebrną honorową
odznakę WOPR „za zasługi”.
Urocz ystoś ć w ręcz en ia odznaczeń odbyła się przed kilkoma
dniami w Urzędzie Wojewódzkim.
Knurowianinowi gratulacje złożył
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk.
Satysfakcji z osiągnięcia młodego knurowianina nie kryje Jerzy
Pach, członek zarządu wojewódzkiego WOPR w Katowicach, wieloletni prezes Oddziału Miejskiego
WOPR w Knurowie: - Grzegorz
to znakomity ratownik. Świetnie
wyszkolony i doświadczony. Nie
mam wątpliwości, że pod jego okiem
odpoczywający nad wodą mogą czuć
się bezpiecznie.
- To miło, że zostałem dostrzeżony
i doceniony – mówi knurowski ratownik. – Jednak jestem woprowcem nie
dla zaszczytów i medali, lecz dlatego,
że to lubię...
/bw/

informacja własna wydawcy

Foto: Archiwum Grzegorz Lalka

Lata 2011-2013 dwudziestolatek
z Knurowa spędził we Władysławowie. Na plaży. Jednak nie jako jeden
z tysięcy plażowiczów, lecz w roli
ratownika.
- Wbrew pozorom ratownikom na
wybrzeżu pracy nie brakuje – mówi
pan Grzegorz. – Zwłaszcza we Władysławowie, gdzie plaża jest długa i
szeroka.
Ale to nie piasek i wydmy są
problemem. Kłopot sprawiają ludzie.
- Bywało, że mieliśmy po 2025 interwencji dziennie – dodaje
knurowski ratownik. – Zazwyczaj
kłopoty sprawiali albo pływacy niedoświadczeni, albo przesadnie wierzący
w swoje umiejętności. W wielu przypadkach zgubny wpływ na ich zachowanie miał wypity przezeń alkohol.
Kłopotliwi plażowicze wypływali w morze, po czym okazywało się,
że nie są w stanie wrócić na brzeg.
Uniemożliwiał im to prąd wsteczny.
- Nie mieli dość sił – tłumaczy pan
Grzegorz.

wybrać tylko jedną organizację z
wykazu OPP publikowanego przez
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
na stronie www.pozytek.gov.pl.
Od 24.04.2014 r. do 30.04.2014
r. w siedzibie Urzędu Miasta w
Knurowie pracownicy skarbówki
będą obsługiwać podatników w
następujących godzinach:
od poniedziałku do czwartku –
od 8.00 do 14.30,
piątek – od 8.00 do 13.00.
Jednocześnie US informuje, iż
5 kwietnia będzie dniem otwartym
we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty
dzieci i młodzież do lat 18. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy!

Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk odznacza Grzegorza Lalka
brązowym krzyżem zasługi
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KNURÓW

Piękno małej ojczyzny

Czy Śląsk jest pięknym miejscem? − Tak! − nie mają
wątpliwości uczestnicy IV Regionalnego Konkursu
Przyrodniczo-Plastycznego „Spacerem po moim
mieście”
Konkurs zorganizowała Miejska
Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie
pod patronatem Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach i prezydenta Knurowa.
We wtorek w szkolnej „Dziewiątce” z rąk dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Gliwicach
Zdzisławy Waniek, dyrektor MSP-9
Marzeny Rudzewicz i Jolanty Leśniowskiej - dyrektor Miejskiego

Ogniska Pracy Pozaszkolnej, laureaci
odebrali nagrody ufundowane przez
MOPP.
Na konkurs nadesłano 87 prac.
− Cieszymy się, że zechcieliście
pokazać nam miejsca, które was
zachwycają i które są dla was ważne
− mówiła do zwycięzców Marzena
Rudzewicz. − Bądźcie nadal poszukiwaczami i odkrywcami piękna.
Zdzisława Waniek podkreślała,

że takie konkursy uczą jak kochać
małą ojczyznę. Dyrektor Waniek podziękowała też nauczycielom, którzy
potrafią dostrzegać dziecięce talenty
i je rozwijać.
Spotkanie laureatów umiliły
występy małych artystów z MSP-9.
Nad przebiegiem konkursu czuwała
Małgorzata Gil, nauczycielka przyrody w MSP-9.
Tekst i foto: Justyna Bajko

- Zaskoczyliście nas umiejętnością
dostrzegania i pokazywania piękna - komplementowali
uczestników konkursu organizatorzy
Wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego „Spacerem po swoim mieście”.
W kategorii klas I: I miejsce − Tomasz Kowalczyk
SP 7 w Gliwicach, II miejsce − Mateusz Skutnik MZS
nr 3 w Będzinie, III miejsce − Adam Pogonowski SP
7 w Gliwicach. Wyróżnienia: Piotr Szulc MZS nr 3 w
Będzinie, Angelika Bronikowska MZS nr 3 w Będzinie,
Jakub Pieta MZS nr 3 w Będzinie. W kategorii klas II-III: I miejsce − Emilia Roszczypała SP 45 w Bytomiu,

II miejsce − Dominika Grzebiela SP 21 w Gliwicach, III
miejsce − Krzysztof Wiśniewski MZS nr 3 w Będzinie.
Wyróżnienia: Aleksandra Mocek MSP 9 w Knurowie,
Kalina Mentel MZS 3 w Będzinie, Anna Rusinek MSP 7 w
Knurowie. W kategorii klas IV-VI: I miejsce − Klaudia
Orzechowska SP 8 w Gliwicach, II miejsce − Dominka
Szewc MSP 2 w Knurowie, III miejsce − Wiktoria Anczykowska MSP 2 w Knurowie. Wyróżnienie: Karol Spruch
MSP2 w Knurowie.
reklama

KNURÓW

Zakopower i Skaldowie gwiazdami
Dni Knurowa
Tegoroczne Dni Knurowa zbliżają
się coraz większymi krokami.
Na szczegółowy program imprezy
musimy jeszcze poczekać, ale już
teraz możemy przedstawić gwiazdy,
które zagrają podczas czerwcowego
święta miasta

W tym roku imprezowy weekend wypadnie od 13 do
15 czerwca. Gwiazdą sobotniego koncertu na Placu 700-lecia będzie grupa Zakopower. Formacja założona przez
Sebastiana Karpiela-Bułeckę umiejętnie łączy tradycyjne
góralskie melodie z nowoczesnym brzmieniem i rockową
estetyką.
Zakopower debiutował w 2005 roku. Wydał pięć albumów. Trzy z nich zyskały miano „złotych”, jeden pokrył się
potrójną „platyną”.
Przed Zakopowerem wystąpi Grubson. To Tomasz
Iwaniec, raper, który najpierw występował w formacjach
hip-hopowych, by w 2009 roku wydać swój pierwszy solowy album.
Sobotni repertuar będzie dobrany pod kątem młodzieży. W niedzielę usatysfakcjonowani powinni być nieco
starsi knurowianie i goście.
Tego dnia jako pierwszy zaśpiewa – po naszymu, czyli

Przegląd Lokalny Nr 10 (1096) 6 marca 2014 roku

Zakopower

po śląsku - Mirek Jędrowski. Po nim na scenie pojawi
się białostocka grupa Hi-Fi. Gwiazdą wieczoru będą
Skaldowie.
Zespół powstał w 1965 roku. Miał przerwę w
latach 1982-1987, ale przetrwał próbę i występuje po
dziś dzień, przekonując do swojej muzyki kolejne
pokolenia fanów.
Występy gwiazd to nie wszystko, co przygotowują
organizatorzy. Gdy pojawią się nowe informacje, z
pewnością się nimi podzielimy.
DC
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 10/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Natalia Kachel z Knurowa

ur. 20.02.2014 r., 3050 g, 53 cm

Mateusz Dobrzyński z Czerwionki
ur. 23.02.2014 r., 3000 g, 52 cm

Zoﬁa Kurcaba z Gliwic

ur. 24.02.2014 r., 2740 g, 51 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

Igor Sekuła z Knurowa

ur. 20.02.2014 r., 4070 g, 56 cm

Jacek Kowalczyk z Gierałtowic

ur. 24.02.2014 r., 3090 g, 50 cm

Kamil Adamski z Knurowa

ur. 25.02.2014 r., 4140 g, 56 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 8/2014 brzmiało: „Zakrętas”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Irena
Święs. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kamila Franik z Trachów

ur. 25.02.2014 r., 2850 g, 48 cm

Julia Kokocha z Knurowa

ur. 26.02.2014 r., 3270 g, 54 cm

Ona
− godz. 18.15
6.03.2014 r.
CZWARTEK
Tajemnica Filomeny
− godz. 16.30

Jack Strong
− godz. 20.30
8-12.03.2014 r.
SOBOTA − ŚRODA
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Hana Schuller z Knurowa

ur. 26.02.2014 r., 3190 g, 51 cm

Karol Dębicki z Czerwionki

ur. 27.02.2014 r., 3300 g, 54 cm

Kamienie na szaniec
− godz. 15.30, 17.45, 20.00

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

10

Piotr Musiał z Knurowa

ur. 27.02.2014 r., 3600 g, 54 cm

Mateusz Witkowski z Knurowa

ur. 27.02.2014 r., 2810 g, 50 cm
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Cantate Deo – kto chętny?
Tegoroczna, 27 edycja festiwalu Cantate Deo
odbędzie się od 4 do 6 lipca. Organizatorzy już
dziś zachęcają do udziału
Tak jak do tej pory sceną festiwalu piosenki religijnej będzie muszla
koncertowa w Gliwicach Sośnicy.
Organizatorzy czekają na zespoły
i solistów, którzy chcieliby wystąpić
podczas ogólnopolskiej imprezy.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin

konkursu znajdują się na stronie internetowej www.cantate.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są do
31 maja. Jury wyłoni wykonawców
w czerwcu.
/sisp, bw/

informacja własna

- Fotografowanie sprawia wiele radości
- zapewniali laureaci konkursu

KNURÓW. KONKURS FOTOGRAFICZNY

Trudno złapać w kadr chomika
− Zwierzęta, tak jak ludzie, potrzebują miłości i czułości przez
całe swoje życie − podkreślali organizatorzy Miejskiego Konkursu
Fotograficznego „Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”. W Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria” nagrodzono jego laureatów
Konkurs zorganizowało Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy
współpracy z biblioteką szkolną
przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 6. Nadesłano kilkadziesiąt zdjęć
psiaków, kotów, chomików. Znalazła
się nawet jedna papuga i para żółwi.
− Bardzo fajne zdjęcia. Dobre
techniczne, sporo ciekawych kadrów

− podsumowała konkurs fotograficzka Mirella Tumula, która razem
z radny m Marianem Gruszką i
Iwoną Polok, nauczycielką z MG-1,
zasiadała w komisji oceniającej zdjęcia. − Temat był trudny, bo zwierząt
nie da się ustawić, trzeba czekać na
odpowiednią chwilę.
− Życie z pasją jest życiem cieka-

Laureaci konkursu

Szkoły podstawowe: 1. Kamila Rutkowska i Dominika Szewc, 2. Bartosz
Orman i Mateusz Greczek, 3. Marcin Szendzielorz i Marcelina Rittau, wyróżnienia − Alicja Stypułkowska i Julia Adamczyk.
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: 1. Szymon Wesołowski, 2. Krystian
Zygała, 3. Monika Lesiak, wyróżnienie − Patrycja Skrzyp.

KNURÓW

Awanse za dobrą służbę

Foto: Archiwum ZSZ nr 2

15 uczniów z trzech klas mundurowych
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
otrzymało awans na wyższe stopnie

Wyróżniającym się uczniom gratulacje złożyła dyrektor
Grażyna Dąbrowska
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wym − mówił Eugeniusz Szybiak, dyrektor MSP-6. − Życzę wam, abyście
rozwijali swoje pasje.
Laureaci odebra li nagrody z
rąk Jolanty Leśniowskiej, dyrektor
MOPP.
− Chciałabym przede wszystkim
podziękować pani Katarzynie Sołtysik-Andrysiak z MSP-6, inicjatorki
konkursu, i oczywiście jego uczestnikom − podkreślała dyrektor Leśniowska. − Zapraszamy też do udziału w
innych konkursach organizowanych
przez MOPP i MSP-6.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Uroczystość odbyła się w ubiegłą
środę.
– Awans na kolejny stopień jest uhonorowaniem wzorowych postaw oraz
wyników w nauce – zdradza Katarzyna
Szwarczyńska, nauczycielka z ZSZ nr 2.
Akty nadania stopni wręczyli dyrektor „Dwójki” Grażyna Dąbrowska i
starszy sierżant Sławomir Tokarz.
Spośród uczniów trzech klas mundurowych awansowało łącznie 15 osób.
Z klasy I ze stopnia szeregowego na starszego szeregowego mianowano Natalię
Bywalec, Paulinę Fabisz, Aleksandrę Jurkiewicz, Annę Madej, Magdalenę Pietras,
Martynę Walus i Nikolę Żyłę, z kolei ze
stopnia starszego szeregowego na kaprala
Krzysztofa Oksiejuka.
W klasie drugiej z szeregowego na
starszego szeregowego awansowała Sandra Czupryńska, z szeregowego na kaprala Karolina Grudziądz, a ze starszego
kaprala na sierżanta Wojciech Strużyna.
Natomiast w klasie trzeciej ze stopnia starszego szeregowego na kaprala
mianowane zostały Nikola Borkowska,
Marcelina Lipnicka oraz Kamila Supłat, a
z sierżanta na starszego sierżanta Mateusz
Środoń.
DC
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ogłoszenia
SPRZEDAM

HANDEL I USŁUGI
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

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

3/14-odw.

10-11/14

10-11/14

1/14-odw.

Piekarnia w Knurowie zatrudni piekarza.
Tel. 668 981 535

9-11/14

SZUKAM PRACY

10-13/14

9-12/14

PFI Sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu
handlowego, wymagania: prawo jazdy, znajomość języka niemieckiego. Tel. 32 236 60
77, 504 129 999

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne metalowe.
Tel. 666 466 287

Fachowe i solidne remonty mieszkań, domów. Tel. 791 000 035
Kompleksowe w ykończenia wnętrz!
Gładzie, sufity podwieszane, malowanie, kafelkowanie itp. Tel. 793 106 740

DAM PRACĘ

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.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

3-52/14

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

1-13/14

OGŁOSZENIE
Salon Łazienek i wyposażenia wnętrz.
Usługi remontowe od A-Z, meble na wymiar, transport. Knurów ul. Jęczmienna
4. Tel. 784 449 717, 882 066 201; www.
pb-group.com.pl
10-13/14

SMS KREDYT. Tel. 662 276 233

6-13/14

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

8-48/14

MOTORYZACJA
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

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-13/14

NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe os. Wojska 2 sprzedam. BN
M3. Tel. 603 773 313
10/14

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Knurowie
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLIII/618/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Knurów, od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywały
dotychczasowe ceny i stawki opłat za świadczenie następujących usług:
1) za dostawę wody dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa niejednolita, wieloczłonowa:
I taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani na podstawie
wskazań wodomierzy głównych:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,36 zł netto + 8 % VAT = 5,79 zł.
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, naliczana
dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz
główny:
9,68 zł netto + 8 % VAT = 10,45zł
II taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani na podstawie
wskazań wodomierzy lokalowych oraz wskazań dodatkowych
wodomierzy:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,36 zł netto + 8 % VAT = 5,79 zł.
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, naliczana
dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz
lokalowy lub dodatkowy wodomierz:
8,44 zł netto + 8 % VAT = 9,12 zł
2) za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita, jednoczłonowa:
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
7,21 zł netto + 8 % VAT = 7,79 zł.
Powyższa taryfa będzie obowiązywała do 31.03.2015 r.

Do wynajęcia garaż na ul. Targowej, pierwszy boks. Tel. 600 327 390

DYŻURY RADNYCH

9-10/14

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

8-10/14

Dom – może być do remontu lub działkę
PILNIE kupię. Tel. 796 496 993

10/14

KUPIĘ 2 lub 3 pokojowe za gotówkę. Tel.
669 667 289

10/14

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.03.2014 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

OGŁOSZENIE
W związku z planowanym generalnym remontem Biblioteki Głównej
oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12) placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 28 marca 2014 roku.
O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek poinformujemy w odrębnych
ogłoszeniach na łamach „Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej
MBP oraz facebook`u.
Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie
realizowany jest w ramach
Programu Wieloletniego Kultura +
Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Biblioteka
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
realizowany przez Instytut Książki w Krakowie
Termin wykonania zadania ustala się od dnia 1.01.2013 do dnia
30.09.2015.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
ul. Dworcowa 10a
44-190 Knurów
tel. (32) 332-63-92
Filia nr 3
ul. Górnicza 1
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-96

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

10/14

Sprzedam działkę budowlaną przy ul.
1 Maja o pow. 850 m2 (gaz, prąd, woda w
granicy). Tel. 697 776 630

10-12/14

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363
10-13/14

Sprzedam mieszkanie M3 na WPII po
remoncie. Tel. 605 044 595
10/14

Sprzedam pilnie dom nowy, 110 m2. Tel.
508 192 750

10-11/14

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

7-11/14
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Zwycięzcy
w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych

Zwycięzcy
w kategorii 20+

Zwycięzcy
w kategorii 50+

Zwycięzcy
w kategorii 35+

Tadeusz Paś ciągle w formie

D w ud ziest u d ziew ięciu
zawodników wzięło udział w
corocznym turnieju tenisa stołowego dla dorosłych organizowanym przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie.
Zostali oni podzieleni na 4
kategorie: szkół ponadgimnazjalnych, powyżej 20 lat, a
także powyżej 35-go i 50-go

roku życia. Wśród najstarszych
po raz kolejny wystartował z
powodzeniem Tadeusz Paś.
Tenisista urodzony w 1941 roku
nie oddał łatwo pola swoim
znacznie młodszym rywalom,
a jednego z nich nawet pokonał
zajmując w swojej grupie 4.
miejsce. – Jak co roku turniej stał
na bardzo wysokim poziomie

i nie brakowało zawodników
grających wyczynowo. Turniej
dla dorosłych cieszył się jeszcze
większym zainteresowaniem
niż styczniowe zmagania wśród
młodzieży. 4-godzinny wysiłek
został nagrodzony medalami,
dyplomami i licznymi nagrodami rzeczowymi – powiedział
przedstawiciel organizatorów

Zbigniew Rabczewski. Dodać
należy, że współorganizatorem imprezy była Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa, a nagrody wręczał również jej przedstawiciel
Bogdan Danielak.

Waldemar Jachimowski
Foto: MOSiR Knurów

Nocne pływanie
pod patronatem Otylii

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORIACH (MEDALIŚCI):

- szkoły ponadgimnazjalne:
1. Maciej Mikłos, 2. Jacek Wieczorek, 3. Grzegorz Gołyś
- kategoria powyżej 20 lat:
1. Michał Mazurek, 2. Marcin Sieniek, 3. Marcin Orłowski,
- kategoria powyżej 35 lat:
1. Adam Płaczek, 2. Krzysztof Piątek, 3. Paweł Rozumek,
- kategoria powyżej 50 lat:
1. Wiesław Bańczyk, 2. Piotr Mazurek, 3. Eugeniusz Pindur.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Knurów znalazł się w
czołówce miast-organizatorów Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego
„Otyliada 2014”. Stało się
tak m.in. dzięki 137 osobom,
które wzięły czynny udział
w imprezie (zgłosiły się 173),
przepływając łącznie 403
kilometry i 885 metrów. –
Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to trzeci
wynik w Polsce – mówi z
radością Patryk Pietraczyk,
przedstawiciel organizatora
z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Knurowska impreza odbyła się na krytej pływalni
„aQuaRelax”, a jej otwarcia
dokonał zastępca prezydenta Piotr Surówka, który
przywitał uczestników w
trykocie ratownika wodnego. Pierwsi uczestnicy maratonu wskoczyli do wody w
sobotę tuż po godzinie 18.00.
Z sędziowskiego protokołu wynika, że najdłuższy
dystans pokonała Blanka

Lubert – 10 kilometrów i 50
metrów.
Najliczniejszą rodzinę
sta now i l i Pa ńst wo Ma rszałkowie, a najmłodszymi
uczestnikami byli: Nicola
Oleszczyk i Adam Sgolik. Z
kolei najstarszym zawodnikiem startującym w Knurowie był Jerzy Aleksandrowicz.
- Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za obecność. Wspólnymi siłami udało się uzyskać
jeden z najlepszych wyników
w kraju pod względem ilości
uczestników na pływalni oraz
przepłyniętego dystansu. Pamiętajmy iż głównym celem
imprezy była popularyzacja
pływania, jako dyscypliny
sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka,
jego kondycję i samopoczucie.
Jako organizatorzy mamy
nadzieję, iż cel ten został zrealizowany i coraz więcej osób
będzie regularnie uczęszczało
na pływalnie – słyszymy w

Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji.
Dodajmy, że do Knurowa
przyjechała reprezentacja rybnickiego WOPR-u, a także zawodnicy Klubu Olimpiad Specjalnych „Promyk” z Rybnika,
Koła „TRION” przy PTTK
Ziemi Gliw ick iej, a ta k że
Klubu Olimpiad Specjalnych
„Krzyś” z Kędzierzyna-Koźla.
Knurów reprezentowali
m.in. WOPR-owcy, uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego
im. I. J. Paderewskiego, zawodnicy Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice oraz wielu mieszkańców, którzy pływanie traktują, jako doskonały przerywnik pomiędzy obowiązkami dnia codziennego.
Za stronę organizacyjną
odpowiadali m.in.: MOSiR
K nurów, Oddzia ł Miejsk i
WOPR w Knurowie oraz Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice.
Maraton odbył się na 32
pływalniach w całym kraju.

W basenie tłok, na trybunach tłok,
a to oznacza, że organizacja
„Otyliady” była strzałem w „10”

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Otwarcia imprezy dokonał Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa
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Został mistrzem Polski.
Teraz Paragwaj?
Razem z knurowianinem na
podium stanęli: Aleksander
Fr yszteck i – 3.871 pu n któw (Amicus KWK Staszic
Katowice) i Dariusz Olarczyk – 3.130 punktów (Raki
Gostyń).
Nowy mistrz Polski wrócił do domu z pucharem, medalem, 100-złotowym bonem
towarowym oraz pakietem
startow ym o wartości 150
euro na mistrzostwa świata,
które odbędą się na przeło-

mie października i listopada
w… Paragwaju
W kategorii senior III
miejsce zajął inny „szkaciorz”
klubu z Przyszowic - Alfons
Famula (3.956 punktów). Mistrzem został Andrzej Jurczyk
– 4.406 punktów (Skat Klub
RSM Ruda Śląska), a wicemistrzem – Kazimierz Zawada
– 4.124 punkty (KWK Wujek
Katowice).
PiSk

Ubytki – Wzmocnienia 2:2
Zakończył się zimowy okres transferowy.
Tak zwane „okienko” zostało zamknięte wraz
z ostatnim dniem lutego i trzeba przyznać, że w
zespole Concordii rewolucji kadrowej nie było.
Jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań
do rundy wiosennej wiadomo było, że klub
opuszczą Tomasz Koniorczyk (wrócił do
Jastrzębia Bielszowice) i Marek Chowaniec
(powrót do Amatora Rudziniec).
Na pierwsze wzmocnienia czekaliśmy
dość długo, wszak dopiero 22 lutego klub poinformował, że nowymi zawodnikami zostali Łukasz Kapusta i Marcin Salwa. Pierwszy
z nich strzelił 4 bramki w dotychczasowych
meczach sparingowych i kibicom kojarzy
się zapewne z występami w Carbo Gliwice.
Marcina Salwę w Knurowie nie trzeba przedstawiać, bowiem to zawodnik, który bronił
barw Concordii przez wiele miesięcy. Ba. Był
nawet jej kapitanem. Wraca na Dworcową z
LKS-u Bełk.
PiSk

Konkurs
Wspólnie z oficjalnym serwisem KS Concordia – ksconcordia.com.pl – zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie,
który polega na odgadnięciu,
kto zasłonił swoją twarz na
zamieszczonym zdjęciu?
Publikowana obok fotka jest podpowiedzią, wszak
pierwsze zdjęcie już kilka dni
temu ukazało się w stronie
Concordii.
Odpowiedzi przesyłajcie na
redakcja@przegladlokalny.eu
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 10 marca.
Do wygrania piłka z autografami piłkarzy Concordii.
14

16 z e s p o ł ó w w z i ę ł o
ud zia ł w t u r n ieju „ Zi ma
Futsal Cup”, który odbył się
w hali Miejskiego Ośrodka
Spor tu i Rek reacji. W tej
stawce w ięk szość dr u ż y n
sta now i ł y ek ipy z ca łego
województwa śląskiego, pięć
reprezentowało Knurów, a
jedna przyjechała z Czech.
– Przede wszystkim chciałbym podziękować za pomoc
w organizacji imprezy Dyre k toro w i MO SiR- u ora z
Prezesowi TKKF-u. Turniej
w tak licznej obsadzie to
wielkie przedsięwzięcie organizacyjne wymagające dobrej
współpracy i koordynacji
działań. Tradycją stało się,
że zapra szamy też zespoły zagraniczne. Tym razem
zmagania uatrakcyjnił zespół
Balcanboy z Ostrawy. Dotarł
on jednak w skromnym składzie 5 zawodników, gdyż po
drodze jeden z samochodów,
którym Czesi jechali do Knurowa, doznał awarii – powiedział koordynator imprezy
Marcin Polywka.
Z miejscow ych zespołów najlepiej zaprezentował
się Team Sta lmet. Czołowa drużyna MLPNH zawędrowa ła aż do f ina łu pokonując po d rod z e m.i n.
TKKF Mistral Intermarche.
W f i na łow y m pojedy n ku
z Sosną Zabrze, „Stalowi”
dwukrotnie wychodzili na
prowadzenie po golach Rafała Wolsztyńskiego i Patryka
Pietraczyka, ale za każdym
ra zem r y wa l odpow iada ł
traf ieniem. Ostatecznie o
wygranej zadecydowała seria
rzutów karnych, w których
więcej opanowania okazali

zabrzanie. W zw ycięsk iej druż y nie
czołową rolę odegrał
znany z knurowskich
boi sk P r z emy s ław
Bodzioch.
Ty t u ł k r ó l a
st rzelców turnieju
zdobył Daniel Warchałowski (Sosna Zabrze), który strzelił 9
goli. Najlepszym zawodnikiem wybrano
Sz y mon a G aw l i ns k ie go (AW F R 14
Katowice), a bramk a rzem Sebast iana Ma rcisza (DFK
Schlesien Rokitnica
Zabrze).
Waldemar
Jachimowski

Puchar za zajęcie 2. miejsca
Dariuszowi Flisowi wręcza
Marcin Polywka

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 25. LUTEGO:
1. Jerzy Makselon
2. Antoni Nowak
3. Leonard Spyra
4. Janusz Nowak
5. Piotr Pakura
6. Jerzy Pluta
7. Stefan Wroblowski
8. Janusz Myszka
9. Jerzy Kampa
10. Adam Dudziński

– 2.462
– 2.254
– 2.009
– 1.975
– 1.899
– 1.874
– 1.864
– 1.842
– 1.776
– 1.761

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Leonard Spyra
– 7.697
2. Piotr Luberta
– 7.585
3. Jerzy Pluta
– 7.231
4. Jerzy Makselon
– 7.109
5. Adam Dudziński
– 6.990
6. Bogumił Wolny
– 6.837
7. Stefan Wroblowski
– 6.787
8. Jerzy Kampa
– 6.735
9. Jan Szczeszak
– 6.591
10. Piotr Pakura
– 6.554
Kolejny turniej odbędzie się 4 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Jak równy z równym

Łukasz Kapusta (z lewej) będzie
odpowiedzialny za zdobywanie
goli, natomiast do zadań Marcina
Salwy należeć będzie rozbijanie
ataków rywala i inicjowanie akcji
ofensywnych

Zagłębie Sosnowiec wydawało się
najtrudniejszym rywalem Concordii
w czasie zimowych przygotowań do
rundy rewanżowej. Po meczu z 2-ligowcem trener Wojciech Kempa mógł
stwierdzić, iż nie taki wilk straszny,
jak go malują. Knurowianie zagrali z
wyżej notowanym rywalem, jak równy
z równym i zremisowali 1:1 (a mogło
być jeszcze lepiej, gdyby nie samobójczy gol Dawida Wieliczki). Bramkę dla
knurowian strzelił Marcin Rozumek,
który po raz kolejny potwierdził, że jest
jak wino, czyli im starszy tym lepszy.
– Trzeba jeszcze dodać, że Marcin wystąpił na własne życzenie i na środkach
przeciwbólowych, bo od pewnego czasu
skarży się na ból pleców – dopowiada
trener Wojciech Kempa, który skorzystał
z 18 zawodników. Przeciwko Zagłębiu
zagrali: Krasoń, Wieliczko, Seemann,
Krzysztoporski, Paśnicki, Mikulski,
Bączkiewicz, Maciejewski, Jaroszewski,
Salwa, Żyrkowski, Rozumek, Spórna,
Liszka, Suchiński, Kapusta, Mawo, Filip.
Najbliższy sparing Concordia rozegra z GKS-em w Katowicach (dzień
i godzina – sobota lub niedziela – pozostają do ustalenia, bowiem „GieKSa” w
ten weekend zaczyna walkę o 1-ligowe
punkty).
PiSk

Marcin Rozumek
jest jak dobre wino,
im starszy tym lepszy

Foto: Piotr Skorupa

Ma my m i s t r z a Pol sk i
w skacie spor tow y m. Ten
prestiżowy tytuł wywalczył
Dawid Gołyś ze Szczygłowic,
któr y reprezentuje bar w y
LKS Jedność 32 Przyszowice.
Mistrzostwa odbyły się w
Goczałkowicach, a o tytuły
rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: junior,
kobiety, senior. Dawid Gołyś
okazał się najlepszy wśród
ju n iorów, g rom a d z ą c n a
swym koncie 4.101 punktów.

Stalmet bliski wygranej
Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: prywatne archiwum
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Concordia układa tabelę
WYNIKI 18. KOLEJKI Z 3.03.2014

Podopieczni Mirosława Gmyza zajęli
w turnieju drugie miejsce

Dwie drużyny na „pudle”
Drugie i trzecie miejsce
zajęli młodzi piłkarze APN
Knurów w czwartej edycji
halowego turnieju Hand-Pol
Cup. Najlepsi w stawce ośmiu
druż y n okaza li się reprezentanci Football Dreams
Gliwice.
Większość spotkań była
niezwykle wyrównana, natomiast w meczach fazy finałowej, aż pięć meczów kończyło
się rzutami karny mi. Ta k
było m.in. w „małym” finale,
gdzie młodzi knurowianie
pokonali Gwardię Gliwice.
Niestety rzuty karne decydowały też o porażce APN-u

w finale z Football Dreams
Gliwice.
Wyniki: APN II Knurów
- OKS Gwardia Gliwice 1:1,
APN I Knurów - Football
Drea ms Gl iw ice 0:1, LKS
35 Gierałtowice - APN Paniówki 0:0, APN III Knurów
- Juventus Soccer School 1:1,
APN II – Gierałtowice 0:0,
APN I - APN III 3:1, Gwardia – Paniówki 6:0, Football
Dreams - Juventus 0:0, APN
II – Paniówk i 4:0, APN I
- Juventus 1:1, Gwardia –
Gierałtowice 3:0, Football
Dreams - APN III 3:0, półfinały: Gwardia - APN I 0:0 w

karnych 1:2, APN II - Footbal
Dreams 0:0 w karnych 1:2,
mecz o VII miejsce: APN
III - Paniówk i 0:0 w karnych 3:2, mecz o V miejsce:
Gierałtowice - Juventus 1:2,
mecz o III miejsce: Gwardia - APN II 0:0 w karnych
0:2, finał: APN I - Football
Dreams 1:1 w karnych 1:2.
Królem strzelców turnieju
zosta ł Piot r Sok a la (OKS
Gwardia Gliwice), natomiast
tytuł najlepszego bramkarza
wywalczył Michał Mielczarek (APN I Knurów).
PiSk

Walczyli o „wewnętrzne”
mistrzostwo
W szczygłowickiej hali
MOSiR rozegrano turniej o
Mistrzostwo Akademii Piłki
Nożnej zawodników z rocznika 2005 i młodszych. W turnieju wzięły udział drużyny
trenerów Kamila Gulińskiego
oraz Krzysztofa Nieradzika,
a także ekipa APN Paniówki,
trenowana przez Michała
Bagińskiego.
W premierowym meczu
pomiędzy APN Paniówk i
a drużyną trenera Gulińskiego nie padły bramki i
mecz zakończył się podziałem punktów. W kolejnych
spotkaniach oba wymienione zespoły uległy w identycznych rozmiarach - po
0:3 - drużynie trenowanej
przez Krzysztofa Nieradzika,
która tym samym zapewniła
sobie mistrzostwo APN-u. O
drugiej lokacie zadecydowała seria rzutów karnych, w

których górą byli podopieczni
trenera Bagińskiego z Paniówek. – Uczestnicy rywalizowali
o konkretne miejsca w turnieju,
ale ostateczny wynik nie był tak
ważny, bowiem nic nie zastąpi
radości przeżywanej przez 8- i
9-latków podczas sportowej
rywalizacji. Stąd też wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz puchary –
powiedział trener zwycięskiej
drużyny Krzysztof Nieradzik.
Dodajmy, że najlepszym
strzelcem został Oskar Guzior
z trzema trafieniami, najlepszym zawodnikiem Kamil
Szypuła, a najlepszym bramkarzem Dawid Kubasa.
Składy drużyn:
APN Paniówk i (trener
Michał Bagiński) - Michał
Woźnica, Patryk Organiściak, Kacper Gembalczyk,
Krzysztof Majowski, Paweł
Kleczka, Marcin Słaboń, Bar-

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

tek Pyka, Kamil Stypuła ,
Szy mon Szy mczyk, Rafa ł
Szołtysek.
APN Knurów (trener Kamil Guliński) - Dawid Kubasa, Łukasz Gulcz, Filip Adamczyk, Bartek Adamczyk, Patryk Mroczek, Marcin Krupicz, Dominik Kolenda, Piotr
Smoliński, Dawid Dudała,
Wojciech Piszczek, Kamil
Ryniak, Mikołaj Hawranek,
Wiktor Placek, Adam Młynarek, Bartek Filipczyk.
A PN K nu rów (t rener
Krzysztof Nieradzik) - Karol Szymecki, Kacper Jatta,
Borys Zakrzewski, Kacper
Stępień, Fabian Wanicki, Bartosz Kujawa, Oliver Czempiel,
Oskar Guzior, Patryk Bodanko, Dominik Dudek, Szymon
Adamus, Damian Michałowski, Bartek Urbański, Maciek
Stolarczyk, Mateusz Karabin.
Waldemar Jachimowski

Olympiakos Gierałtowice – IPA Knurów 5:5 (2:1)
1:0 S. Artemuk 10’, 2:0 D. Kabała 11’, 2:1 K. Kwietniewski 18’, 3:1 Ł. Górczyk 26’, 4:1 D. Kabała 31’,
5:1 M. Adamczyk 35’, 5:2 Ł. Spórna 37’, 5:3 M. Klaczka 38’, 5:4 Ł. Spórna 39’, 5:5 Ł. Spórna 40’.
żółte kartki: K. Bednarz, M. Bednarz (Olympiakos Gierałtowice).
Tritech Big-Bud - PTK DB Schenker 2:3 (0:1)
0:1 S. Wawrzonkowski 5’, 0:2 S. Wawrzonkowski 22’, 1:2 G. Górka 25’, 1:3 R. Nowosielski 34’,
2:3 P. Bara 37’.
żółta kartka: D. Jabłoński (Tritech Big-Bud).
Vibovit Studio DENIM – Nacynianka 12:3 (3:1)
0:1 P. Zgoll 4’, 1:1 R. Kasiński 9’, 2:1 A. Paśnicki 11’, 3:1 R. Kasiński 12’, 4:1 M. Sikora 23’, 5:1 R.
Kasiński 25’, 6:1 K. Kijak 27’, 6:2 J. Faber 28’, 7:2 R. Kasiński 28’, 8:2 R. Kasiński 29’, 9:2 G. Bęben
30’, 9:3 P. Zgoll 31’, 10:3 R. Kasiński 33’, 11:3 M. Sikora 37’, 12:3 M. Sikora 38’.
Sośnicowice - TKKF Mistral Intermarché 2:12 (0:4)
0:1 B. Pietras 3’, 0:2 P. Kośmider 4’, 0:3 A. Niewiedział 15’, 0:4 A. Niewiedział 16’, 1:2 Damian Rogon
21’, 2:4 R. Chrzan 23’, 2:5 K. Idziaszek 24’, 2:6 K. Idziaszek 25’, 2:7 A. Niewiedział 30’, 2:8 P. Kośmider 35’, 2:9 P. Kośmider 38’, 2:10 P. Kośmider 39’, 2:11P. Kośmider 40’, 2:12 A. Niewiedział 40’.
Concordia Oldboje – Team Stalmet 4:3 (3:2)
0:1 M. Stopa 2’, 1:1 D. Wiercioch 6’, 1:2 B. Flis 8’, 2:2 D. Wiercioch 18’, 3:2 D. Kozdroń 19’, 4:2 D.
Wiercioch 34’, 4:3 M. Mularczyk 37’.
żółta kartka: A. Dziuba (Concordia Oldboje).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

16
16
16
17
17
17
16
16
17
16
16

39 115-50 13
39 94-41 12
34 122-60 11
26 77-74
8
22 63-79 6
22 80-74 6
21 52-76 6
19 59-65 5
14 71-87 3
12 52-86 4
9 34-125 3

0
3
1
2
4
4
3
4
5
0
0

3
1
4
7
7
7
7
7
9
12
13

PROGRAM 19 KOLEJKI
(PONIEDZIAŁĘK, 10.03.2014):

Vibovit Studio DENIM – Tritech Big-Bud (18.00), PTK DB
Schenker – ZZ Kadra (18.50),
Olympiakos Gierałtowice –
TKKF Mistral Intermarché
(19.40), Sośnicowice – Nacynianka (20.30), IPA Knurów
– Team Stalmet (21.20).

Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej

9 goli Patryka Grzybka
WYNIKI 10. KOLEJKI Z 1.03.2014
Concordia 99 – FC Roma 5:0 walkower
Drużyna FC Romy stawiła się na mecz zdekompletowana.
LKS Gierałtowice – MG-1 3:4 (2:2)
0:1 D. Strycharski 3’, 0:2 B. Jabłoński 5’, 1:2 A. Michałek 8’, 2:2 M. Czajka 10’, 2:3 D. Gołębiowski
17’, 3:3 S. Szulc 21’, 3:4 D. Strycharski 26’.
Przychodnia Prognostic – Tempo Paniówki 9:4 (6:1)
1:0 M. Bociański 3’, 2:0 M. Cybulski 4’, 3:0 M. Cybulski 5’, 4:0 M. Dywański 6’, 5:0 M. Cybulski 11’,
5:1 P. Brosz 13’, 6:1 M. Cybulski 14’, 6:2 D. Jóźwik 19’, 6:3 D. Jóźwik 21’, 7:3 M. Bociański 26’, 7:4
D. Bartoszek 28’, 8:4 M. Cybulski 28’, 9:4 K. Przydatek 29’.
Tritech Junior G-5 – FC Roma 5:0 walkower
FC Roma nie stawiła się do gry
MG-1 – Tempo Paniówki 3:3 (0:2)
0:1 D. Jóźwik 8’, 0:2 D. Bartoszek 13’, 1:2 D. Strycharski 20’, 1:3 M. Roj 21’, 2:3 B. Jabłoński 25’,
3:3 D. Gołębiowski 29’.
żółta kartka: D. Jóźwik (Tempo Paniówki).
LKS Gierałtowice – Tritech Junior G-5 0:12 (0:7)
0:1 P. Grzybek 4’, 0:2 P. Grzybek 7’, 0:3 P. Grzybek 8’, 0:4 P. Grzybek 9’, 0:5 P. Grzybek 10’, 0:6
P. Grzybek 14’, 0:7 P. Grzybek 15’, 0:8 K. Rubak 18’, 0:9 K. Rubak 20’, 0:10 P. Grzybek 22’, 0:11 K.
Stencel 27’, 0:12 P. Grzybek 12’.
żółta kartka: M. Czajka (LKS Gierałtowice).
Przychodnia Prognostic – Jedność Przyszowice 8:0 (4:0)
1:0 K. Herych 3’, 2:0 M. Cybulski 4’, 3:0 R. Jachimowski 5’, 4:0 M.
Cybulski 10’, 5:0 D. Bartoszewicz 18’, 6:0 M. Cybulski 19’, 7:0 M. PROGRAM 11 KOLEJKI
Cybulski 21’, 8:0 M. Cybulski 28’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

13
12
13
14
12
12
14
13
14
11

34
29
29
19
18
15
12
12
8
6

81-13 11
44-13 9
50-17 9
54-42 5
30-30 6
17-28 4
30-86 4
26-31 3
33-84 2
15-34 1

1
2
2
4
0
3
0
3
2
3

1
1
2
5
6
5
10
7
10
7

(SOBOTA, 15.03.2014):

Concordia 99 – LKS Gierałtowice (9.00), Jedność Przyszowice – Tempo Paniówki
(9.40), Komart 98/99 – Unia
Książenice (10.20), MG-1 –
Concordia 99 (11.00), Unia
Książenice – LKS Gierałtowice (11.40), Komart 98/99
– Tritech Junior G-5 (12.20).
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Dwa piękne motyle
KNURÓW

Milena Podgórska mówi o sobie, że jest przede wszystkim
mamą bliźniąt i całej zgrai zwierząt. Na blogu „My Belle
Papilon” stworzyła przestrzeń wypełnioną Pięknem.
− Zapraszam do mojego świata! − zachęca knurowianka

Zaczęło się rok temu, w lutym.
− Zawsze robiłam dużo zdjęć:
swoim dzieciom, naszym zwierzakom i temu, co nas otacza − opowiada pani Milena. − Blog z założenia
miał być miejscem, gdzie będę pokazywała swoje wytwory hand made,
ale z biegiem czasu nasze dzieci go
zdominowały.
W czasach bylejakości i jednorazówek trudno o piękne i trwałe rzeczy. Knurowianka szuka w internecie
i na targach staroci przedmiotów
niecodziennych. Stare meble, zanim
trafią do domu państwa Podgórskich,
przechodzą renowację. Większość
rzeczy pani Milena sama odnawia, na
nowo przywołując je do życia.
− Nasz dom jest utrzymany w
stylu rustykalnym. Uwielbiam meble
z duszą, na których widać upływ czasu, które opowiadają jakąś historię.
Niektóre meble znaleźliśmy u pana,
który sprowadza je z Indii. Inne, jak
sekretarzyk, znalazłam na allegro −
mówi knurowianka.
Milena Podgórska podkreśla, że
to z myślą o dzieciach tworzy przestrzeń pełną pięknych przedmiotów.
− Chciałabym, aby dzieci od
najmłodszych lat były wrażliwe na
otaczający je świat. Uważam, że to, w
jakim domu będą się wychowywały,
będzie miało znaczenie w przyszłości.
Pa n i M i le n a n a z dj ę c i a c h
uwiecznia przede wszystkim swoje
dzieci: Sarę i Salvadora, ubranych
niezwykle fantazyjnie i kolorowo.
− Czasami w czasie spaceru robię
około 500-600 zdjęć. Nieźle się muszę
przy tym nagimnastykować, aby nie
przeszkadzać dzieciakom w zabawie,

żeby nie czuły presji, że mama robi zdjęcia, więc trzeba prosto stać − opowiada.
Knurowianka, kiedy czas pozwoli, tworzy rzeczy dla maluchów.
− Spełniam się manualnie przy
maszynie do szycia − śmieje się. −
Szyję poduszki dla dzieci, czasami
misie i lalki.
Dom państwa Podgórskich jest
pełen zwierząt.
− Prowadzimy hodowlę bulterierów, które tylko z wyglądu są groźne,
w rzeczywistości to cudowne i bardzo
rodzinne psy − podkreśla pani Milena. − Mamy też 3 koty: dwa Bengalskie i Mainecoona.
Blog knurowianki odwiedza coraz więcej osób. W ciągu roku udało
się pani Milenie zebrać całą rzeszę
fanów, podpatrujących ubrania dzieci czy wystrój wnętrz. Czy planuje
zmiany nas swojej stronie?
− W dalszym ciągu na blogu naj-

więcej będzie naszych pociech, ale
przy okazji chciałabym pokazywać
także wyjątkowe zabawki, wnętrza
dla dzieci, ubrania stanowiące przecież ważny element codzienności, a
także miejsca, w które warto z maluchami się wybrać − mówi.
Zachwyt to obecnie towar mocno deficytowy. Blog knurowianki
utkany jest z drobnych zachwyceń.
Pani Milena na fotografiach zapisuje
małe szczęścia: uśmiech dzieci, bawiące się psy, promienie zimowego
słońca. Choć sporo uwagi przywiązuje do rzeczy, którymi otacza
swoje maluchy, nie to jest dla niej
najważniejsze. − Chciałabym, aby
moje dzieci wyrosły na mądrych i
wartościowych ludzi, a ubrania
i przedmioty były jedynie miłym
dodatkiem.
Justyna Bajko
Foto: Milena Podgórska

Niezwykły blog Mileny Podgórskiej pod adresem: www.mybellepapillon.blogspot.com

KNURÓW. KONCERT ZŁOTYCH PRZEBOJÓW

W kinie Daddy Cool

w krzywym zwierciadle

Gorące rytmy lat 70. niosły się po Knurowie w poniedziałkowy
wieczór. Nieśmiertelne przeboje przypomniało Studio Piosenki
i Musicalu działające przy Centrum Kultury
zwy pod kierownictwem Agnieszki
Witomskiej i odpowiedzialnej za choreografię Małgorzaty Ochabowicz.
„Waterloo”, „Money, money,
money”, „Daddy Cool” czy „One way

ticket” rozgrzały publikę. Aplauz
wzbudził finałowy występ wszystkich zespołów. Młodzi i przeżywający drugą młodość słuchacze bawili
się doskonale.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Koncert przypominał... audycję
radiową. W eter poszły największe
przeboje zespołów ABBA i Boney M.
Zagrały je i wyśpiewały Kolorowe
Nutki, Happy Band i grupa Bez Na-
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