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KNURÓW. SĄD UJAWNIA PERSONALIA JEŻDŻĄCYCH „NA PODWÓJNYM GAZIE”

KNURÓW

Fundusze
dla organizacji

Bat na pijanych
kierowców

Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o publikacji
wyroków dotyczących nietrzeźwych kierowców. Na
niechlubnej liście skazanych jest dwóch knurowian
Tylko w ciągu ostatniego weekendu w powiecie gliwickim policja
zatrzymała sześciu nietrzeźwych
kierowców. Nie pomagają apele o
rozsądek ani spektakularne akcje.
Wiele osób nie boi się usiąść za kierownicą po pijaku. Konsekwencje są
tragiczne...
Sąd Rejonowy w Gliwicach sięgnął po nowy bat na pijanych kierowców − podanie treści wyroków,
łącznie ze szczegółowymi danymi
personalnymi, do publicznej wiadomości.
Wśród skazanych znalazło się
dwóch knurowian − 45- i 51-latek.
Młodszy z panów 3 stycznia 2013 r.
około godz. 15 podróżował fordem
ulicą Pocztową w Knurowie. Nie
dość, że był pod wpływem alkoholu,
to jeszcze miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sąd skazał go na karę 1 roku i dwóch
miesięcy pozbawienia wolności,
zabrał prawo jazdy na 6 lat oraz
nakazał wpłacić 1000 zł na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Knurowian próbował odwoływać się
od wyroku, ale apelację sąd uznał za
„oczywiście bezzasadną”.
Drugiego ze skazanych, 51-latka,
oskarżono o jazdę pod wpływem
alkoholu. Mężczyznę zatrzymano 30
września 2011 roku, około godz. 20,
na ulicy Dworcowej. Był pijany (2,35
promila alkoholu we krwi). W toku
śledztwa wyszło na jaw, że on także
miał sądow y zakaz prowadzenia
pojazdów, a samochód, którym się
poruszał − fiat 126 P, był „pożyczony”
od gierałtowiczanina z ul. ks. Roboty.
Za zabranie „w celu krótkotrwałego
użycia cudzego pojazdu mecha-

foto-migawka
Foto: Dawid Ciepliński

nicznego” oraz jazdę pod wpływem
z sądow ym zakazem, sąd orzekł
łączną karę dwóch lat pozbawienia
wolności. Knurowian dopiero po 10
latach będzie mógł ponownie zasiąść
za kierownicą. Zasądzono także
wpłatę 500 zł na Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym i 1197,37 na rzecz
Skarbu Państwa.
jb

Wyroki zamieszczane są na stronie
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (www.gliwice.slaska.policja.
gov.pl), zakładka „Informacje”,
rozdział „Publikacje wyroków i
zarządzeń”.

POWIAT. PRZEGLĄD KADR

Nowy radny

Zmiana w Radzie
Powiatu Gliwickiego.
Mariusza Poloczka,
który w grudniu złożył
rezygnację, zastąpił
Krystian Kiełbasa
Nowy radny mieszka w Proboszczowicach. Jest rolnikiem, zajmuje
się agroturystyką. To samorządowiec z 20-letnim stażem. Był m.in.
członkiem zarządu gminy Toszek,
gminnym radnym i sołtysem. Jest
członkiem PSL.
Nowy radny złożył ślubowanie
27 lutego, podczas sesji Rady Powiatu.
/sisp, bw/
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Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków,
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Amatorski
Klub Biegacza są wśród beneficjentów, którzy
otrzymali dotacje od powiatu gliwickiego
Spośród kilkunastu zgłoszonych przekazując mu 4.740 zł na „XXIII
ofert urzędnicy wybrali sześć, w tym Międzynarodowy Bieg Młodości”,
trzy z Knurowa. Dotację przyzna- oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przywano w trzech zakresach: kultury, jaciół Osób z Niepełnosprawnością
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie- Intelektualną, które wsparto 2.500
dzictwa narodowego, wspierania i zł na choreoterapię (terapię poprzez
upowszechniania sportu oraz ochro- taniec). W kategorii „ochrona i
promocja zdrowia”, 3.000 zł otrzyny i promocji zdrowia.
Knurowskie organizacje poza- mało Knurowskie Stowarzyszenie
rządowe otrzymały łącznie 12.240 zł. Diabetyków na realizację projektu
W zakresie wspierania i upowszech- „Podhale Przyjazne Diabetykom”.
niania sportu powiat zdecydował się
sisp, jb
wesprzeć Amatorski Klub Biegacza,

KNURÓW. MOPS ZAPRASZA NA SPOTKANIA

Porozmawiajmy o...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na cykl spotkań. Na pierwszym, 19 marca, poruszony zostanie temat przemocy w rodzinie, na kolejnym,
23 kwietnia, problem praw i przywilejów osób niepełnosprawnych. Ostatnie
spotkanie − 21 maja pracownicy MOPS poświęcą kwestii przysługujących
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. − Spotkania odbywać się będą w
budynku Ośrodka Wsparcia w Knurowie przy ul. 1 Maja w godz. od 16 do 17.30
− informuje MOPS. − Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!
jb

ogłoszenie

nekrolog

www.kliknij.tu
www.blablacar.pl

Ze smutkiem zawiadamiamy,
że po ciężkiej chorobie
w wieku 52 lat
zmarł nasz długoletni pracownik
Inżynier Wentylacji
KW S.A. Oddział „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice

Podróż do Pragi za 40 zł? Teraz to
możliwe. Dzięki idei wspólnych
pr zejazdów koszt wycieczek w
odległe rejony Europy znacznie
się zmniejsza. Za przejażdżkę do
Pragi czy Paryża zapłacimy nawet
dwa razy mniej niż u przewoźników. Na stronie „bla bla car”
kierowcy, mający wolne miejsce w
samochodzie, oferują propozycje
przejazdu. Wystarczy się zarejestrować, przejść weryfikację,
znaleźć kierowcę i razem ustalić
szczegóły podróży. Kierowcy już
w momencie zgłaszania przejazdu
określają markę pojazdu, jego stan
techniczny a także, czy w samochodzie wolno palić, czy będą słuchać muzyki oraz... czy preferują
rozmowy w trakcie jazdy.

ś. p. mgr inż.

ZBIGNIEW HENSEL

osierocił żonę i dwóch synów.
Rodzinie Zmarłego najgłębsze
wyrazy ubolewania
i współczucia
składa
Dyrekcja, Pracownicy i Związki
Zawodowe
KWK „Knurów-Szczygłowice”

jb
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Skimmerzy starają się nie wzbudzać podejrzeń
i łatwo przeoczyć, że nakładka na czytnik kart nie
jest częścią oryginalnego wyposażenia bankomatu

Ścigani
Foto: blog.websteronline.com

Kryminalni z Komisariatu Policji
w Knurowie poszukują na podstawie
listów gończych dwóch knurowian

KNURÓW. UWAGA NA KARTY PŁATNICZE

Skimmerzy czyszczą
konta na odległość

Z bankomatów w USA i na Filipinach ktoś wybrał
pieniądze, czyszcząc konta mieszkańcom Knurowa i Gliwic.
Poszkodowani nigdy nie postawili stopy w tych dwóch
krajach, a karty bankomatowe... mieli przy sobie
Jak to się więc stało? Dwójka
mężczyzn została okradziona za
sprawą skimmingu.
– To przestępstwo polegające na
tym, że sprawca najpierw skanuje
dane z kart bankomatowych, a potem – korzystając z nich – „czyści”
konto ofiary - tłumaczy komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
gliwickiej policji.
W jaki sposób złodziejowi udaje
się dobrać do danych na karcie?
- Może to uczynić np. instalując w
bankomatach lub na czytnikach kart
nakładki skanujące. To one umożliwiają skopiowanie paska magnetycznego – wyjaśnia komisarz Słomski.
Skopiowana w ten sposób karta zachowuje się jak oryginalna.
Umożliwia operacje, które obciążają
rachunek poszkodowanego. Złodziej
może pobrać pieniądze z bankomatu,
zapłacić w sklepie bądź restauracji.
W poniedziałek tego typu kradzież dotknęła 30-latka z Knurowa.
Mężczyzna zauważył, że z konta
znikło mu ponad 800 dolarów.
Dzień wcześniej o 1500 zł zubożało konto mieszkańca Gliwic.

KNURÓW

Po kablu
do kłębka

– Jeden z pokrzywdzonych podejrzewa, że do skimmingu mogło
dojść w czasie jego pobytu w Meksyku
– mówi komisarz Słomski. Policjanci przekonują, że przed tego typu
kradzieżą można się zabezpieczyć.
Jak? Przed pobraniem pieniędzy z
bankomatu warto baczniej przyjrzeć
się klawiaturze.
- Podejrzenia powinny wzbudzić
różnego rodzaju listwy i nakładki w
miejscu, gdzie dokonuje się autoryzacji kodem PIN – tłumaczą. – Podobnie
dodatkowe elementy nad klawiaturą.
One z kolei mogą ukrywać miniaturowe kamery, przez które przestępcy
podpatrują, jaki wbijamy PIN do kart.
Skanery do kopiowania paska
magnetycznego są montowane w
okienku, gdzie wsuwana jest karta.
Tu też, jeśli zauważymy nienatu-

ralny, dodatkowy element, warto
powstrzymać się od próby skorzystania z takiego bankomatu. Lepiej
znaleźć inny, bardziej bezpieczny,
np. w siedzibie banku.
Czujność wskazana jest też podczas płacenia w lokalach gastronomicznych i placówkach handlowych.
Wówczas lepiej nie tracić karty z oczu,
a najlepiej nie wypuszczać z rąk. Znane są przypadki, kiedy sprytnemu, a
nieuczciwemu sprzedawcy, wystarczyła chwila, by poznał pełny numer
karty (wytłoczony z przodu), jej datę
ważności, jak i trzycyfrowy kod CVV
(wydrukowany na odwrocie). Dysponując tymi danymi może swobodnie
poszaleć, robiąc zakupy w sklepach
internetowych. Oczywiście na nasz
koszt. Karta nie jest mu potrzebna...
DC

KNURÓW

Wpadli przez trawkę
We wtorek, 7 marca, gliwiccy
policjanci zatrzymali na al. Lipowej
22-letniego knurowianina, który prowadził samochód będąc pod wpływem
środków odurzających. Ponadto funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie
2,33 grama marihuany. 22-latkowi
zatrzymano prawo jazdy. Grozi mu
teraz do 3 lat pozbawienia wolności.

Trzy dni później, tym razem na
ul. Koziełka, w ręce policji wpadł
17-latek z Knurowa posiadający przy
sobie marihuanę. W jego sprawie
postępowanie prowadzi Wydział do
Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
DC

ogłoszenie

W piątek, 7 marca, funkcjonariusze knurowskiej policji zatrzymali
trzech mężczyzn, dwóch 20-latków i
jednego 18-latka. Panowie odpowiedzą za kradzież kabla teleinformatycznego (67 mb) o wartości co najmniej
420 zł na szkodę sieci telefonicznej.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.
DC

Daniel Bała

Damian Baranowski

List gończy za Danielem Bałą
wydał Sąd Rejonowy w Gliwicach
(sygnatura akt IXK 1660/08, z
d nia 27 X II 2011 r.). 35-latek
poszu k iwa ny jest z moc y a r t.
209 § 1 kodeksu karnego: - Kto
uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego
obowiązku opieki przez niełożenie
na utrzymanie osoby najbliższej
lub innej osoby i przez to naraża
ją na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Daniel Bała ostatnio mieszkał
przy ul. Gen. Sikorskiego 4B/5 w
Knurowie.
Damian Baranowski ścigany
jest na podstawie listu gończego,
który wydał za nim Sąd Rejonowy
w Kędzierzynie-Koźlu (sygnatura

akt II K 493/10, z dnia 12 X 2012 r.).
26-letni knurowianin dopuścił się
przestępstwa z art. 279 § 1 kodeksu
karnego: - Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania Baranowskiego to ul.
Reymonta 2/20 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.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić się
do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich zatrzymania,
należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 12, 32 337 25 00,
997 lub 112.
/g/

KNURÓW. NIE REAGUJESZ - AKCEPTUJESZ

Złapani na gorącym
uczynku
Reakcja jednego z mieszkańców umożliwiła
Policji zatrzymanie pary włamywaczy
z Zabrza, okradającej piwnice
Mężczyznę zaniepokoił hałas,
dobiegający z piwnicy bloku przy
ul. 1 Maja. Obawami podzielił się
z dyżurnym Komisariatu Policji w
Knurowie.
Kiedy na miejsce przybył patrol,
drzwi do trzech piwnic były już wyważone. Złodzieje zdążyli wynieść z
pomieszczeń dwa rowery, sprzęt wędkarski i kosztowne eleketronarzędzia.
Mundurowi nakryli ich na próbie
włamania do czwartej piwnicy.

Włamy waczami okaza li się:
29-letnia zabrzanka i jej 34-letni
towarzysz.
Troje pokrzywdzonych mieszkańców bloku oszacowało straty na kwotę ponad 30 tys. zł. Co
więcej, wobec kobiety na wniosek
Prokuratur y Rejonowej Glw ice
Zachód zastosowany został środek
zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego.
/g/

ogłoszenie

INFORMACJA

INFORMACJA

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 6/GD/14 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. 1 Maja, ul. Szpitalnej przewidzianych
do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres
do 3 lat.

Urząd Miasta Knurów ogłosił nabór kandydatów do pracy na
stanowiska: Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, Podinspektora w Wydziale
Inwestycji Miejskich oraz Inspektora w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych. Szczegółowe
informacje o warunkach ubiegania sie o zatrudnienie znajdują się
na stronie BIP Urzędu Miasta Knurów: www.knurow.bip.info.pl.
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W strefie zamieszkania uprzywilejowani są piesi,
kierowcy powinni o tym pamiętać

KOMUNIKACJA. CZY NA ŚLĄSKU POWSTANĄ
POPULARNE NA ZACHODZIE CENTRA „PARK & RIDE”

Parkuj i jedź

O ile prościej byłoby poruszać się po mieście,
gdyby wszystkie autobusy miały choć jeden
wspólny przystanek. Marzenia? Niekoniecznie.
KZK GOP planuje stworzyć w Knurowie dwa
centra przesiadkowe
Integracja transportu zbiorowego jest jednym z priorytetów „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020”, przygotowanej
na zlecenie KZK GOP.
Dzięk i środ kom unijnym, uzyskanym na rozwój
transportu, w kilku śląskich gminach mają szansę
powstać węzły przesiadkowe lub park ingi t y pu
„Park & Ride”. Zdaniem
specjalistów takie rozwiązanie zmniejsza ruch pojazdów
w m ie ś c ie , „o d korkow uje”
centrum, ogranicza emisję szkod-

KNURÓW. „STREFA ZAMIESZKANIA” – CO NAM WOLNO, A CZEGO NIE

Po pierwsze:
pierwszy pieszy

4

że niektórzy nie potrafili nawet
poprawnie rozpoznać znaku strefa
zamieszkania.
Wedle ustawy o ruchu drogowym „strefa zamieszkania” to obszar obejmujący drogi publiczne lub
inne drogi, na którym obowiązują
szczególne zasady ruchu drogowego,
a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
– Prościej mówiąc: to strefa, która
ma chronić pieszego – wyjaśnia Szydło. – Daje mu więcej praw, właśnie
kosztem kierowców.
Pierwszeństwo pieszych jest tu
najważniejszą zasadą. Mogą przechodzić przez jezdnię w dowolnym
miejscu. Za spacer środkiem drogi
też im nic nie grozi.
Te zasady dot ycz ą rów nież
najmłodszych. Dzieci do lat 7 mogą
się tutaj poruszać bez opiekuna i
samodzielnie uczestniczyć w ruchu
drogowym.
– Stąd właśnie obowiązujące
ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Ono ma gwarantować pieszym bezpieczeństwo. Niestety, kierowcy nagminnie o tym zapominają bądź nie
chcą pamiętać – dodaje policjant.
Nie wolno jeździć szybko. Nie
wolno też byle gdzie parkować. Można to uczynić wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych. Pozostawienie auta gdzie indziej grozi mandatem, blokadą bądź odholowaniem
samochodu.
Gdy mowa o znakach, warto
pamiętać, że strefa rządzi się swoimi
prawami.
- Skrzyżowania w strefie nie

jb

Park & Ride

to miejsce w pobliżu węzła komunikacyjnego, gdzie buduje się rozległy
parking. Kierujący samochodami zostawiają na nim swoje „cztery kółka”
i przesiadają się do pojazdów transportu zbiorowego.
Centra „Park & Ride” są popularne w Europie Zachodniej. Powstają przede
wszystkim na obrzeżach miast.

Jedni wołają o „zebry”, drudzy o zwalniające progi.
– Kontrola prędkości też by nie zaszkodziła – dodają
jeszcze inni. Wszyscy nasi rozmówcy z osiedla zauważają,
że znak „strefa zamieszkania” większości kierowców
niewiele mówi. Bądź niewiele dlań znaczy...
- Tak się zmotoryzowanemu
sportowcowi śpieszyło na piłkę, że
omal mnie nie rozjechał przy małym
rondzie na Ułanów – skarży się lokatorka z bloku przy Orliku.
- Progi zwalniające trzeba tu
postawić, bo inaczej nie przyhamują
– wtóruje jej sąsiadka.
- Panie, tu wilcze doły nie pomogą. Młodzi „za kółkiem” albo ślepi,
albo głupi, bo prawie żaden na znak
„strefa zamieszkania” nie zareaguje
– dorzuca pan dźwigający torbę z
zakupami w Dino.
- Ślepi to oni nie są, bo piłkę
dobrze widzą. Ale myślenie nie
wszystkim wychodzi – lokatorka nie
odmawia sobie zgryźliwości.
Właśnie, „strefa zamieszkania”.
Akurat młodzi kierowcy nie powinni mieć problemu. Gdy oni zdawali
na prawko, ten termin i znak był już
w powszechnym użyciu.
- Za moich czasów czegoś takiego nie było, ale się człowiek podszkolił – pan z zakupami odstawia
torbę na chodnik.
– Raz się jest pieszym, raz kierowcą. Trzeba o tym pamiętać –
dodaje.
Panie z aprobatą kiwają głowami.
Nie wszyscy jednak mają tę
wiedzę. Potwierdza to asp. Janusz
Szydło, funkcjonariusz drogówki
w gliwickiej Komendzie Miejskiej
Policji.
- Nieraz dochodzi do sytuacji,
w której piesi i kierowcy nie wiedzą,
kto ma pierwszeństwo w strefie ani
gdzie wolno parkować – przywołuje
przykłady ze służby. - Bywało,

liwych substancji wytwarzanych
przez samochody. Kierowcy mogąc
zostawiać samochód w bezpiecznym miejscu, może chętniej skorzystaliby z transportu publicznego.
Po Knurowie kursuje 11 linii
autobusow ych. Obsługują trasy
liczące łącznie około 30 km. Centra
przesiadkowe miałyby zostać zbudowane w rejonie ulic Książenickiej
i Parkowej w Szczygłowicach oraz w
pobliżu przystanku Foch przy ulicy
Szpitalnej.
Kiedy powstaną? Tego nikt nie
odważy się oficjalnie powiedzieć. Na
razie trwa faza prognozowania.

muszą być oznaczone znakami drogowymi. Jeśli ich nie ma, obowiązuje
zasada tzw. prawej strony – mówi
Janusz Szydło. – Poza tymi wyjątkami ważne są pozostałe przepisy
ruchu drogowego, jak na „normalnej” drodze publicznej.
Za organizację i oznakowanie
dróg w strefie odpowiadają administratorzy. W polskich realiach są
to zazwyczaj spółdzielnie mieszkaniowe bądź urzędy gmin.
Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, warto pamiętać o jeszcze
jednym, bardzo ważnym, przepisie.
- Opuszczając strefę zamieszkania, włączamy się do ruchu. Wobec
tego musimy ustąpić pierwszeństwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego – pieszym, rowerzystom oraz
innym pojazdom – wyjaśnia Szydło.
Przepisy przepisami, a praktyka
swoje. Nasi rozmówcy są przekonani, że do utemperowania zbyt narowistych kierowców trzeba bardziej
dosadnych argumentów.
- Mandaty, tylko mandaty przemówią do nich – nie ma wątpliwości
lokatorka przyorlikowego bloku.
- Panie, wystarczy zawiesić tu
kamerkę – pan z zakupami wskazuje na budynek najbliżej jezdni. – A
potem kasować i kasować tych, co na
bakier z prawem...
- Szybko by się uspokoiło – dodaje, zbierając się do odejścia.
Krok przed jezdnią przystaje.
W samą porę. Obok przemyka granatowy volkswagen. Tak na oko, z
„sześćdziesiątką” na liczniku...
Dawid Ciepliński, bw

sygnały czytelników
Pieski biegają
samopas

Apel
o kulturę

- Gromada psów (na zdjęciu) staje się
coraz bardziej agresywna. Biegają w
okolicy ulic Mickiewicza i Janty. Dzieci
chodzą tędy do szkoły, będzie za późno, gdy któreś z nich zostanie pogryzione. Bardzo proszę o interwencję
odpowiednie służby.
Knurowianka

Palą gumy
na progach

- Proszę o poruszenie tematu niszczenia progów zwalniających – nie
tylko na ul. Piłsudczyków. Mieszkam
w bloku nr 5 przy tej ulicy, zaraz
na przy zakręcie. Kiedyś zwróciłem
uwagę je dne mu k ie r owc y mar k i
BMW (...) dopytując, dlaczego niszczy próg, hamując na nim z piskiem
opon. Zostałem wyśmiany. Wtóruje
mu inny kierowca BMW (...). Przy otwartych oknach, po odpaleniu przez
tych kierowców swoich pojazdów na
progach zwalniających tworzy się
mnóstwo dymu, przez który nic nie
widać. Niedaleko jest przedszkole, a
ci kierowcy nic sobie nie robią z tego,
że dzieci wracają do domu. Jak lubią
pisk opon i spalanie, to niech sobie
szumią na torze wyścigowym. Może
ktoś poruszy ten temat, bo w końcu
progi zostaną całkowicie zniszczone.
Jeśli za ich wymianę zapłacą ci kierowcy, to może przestaną niszczyć nie
swoją własność.
Mieszkaniec

- Chodzi o psy, ale apeluję do ludzi.
Nie podoba mi się, że niektórzy
z w ł a ś c i c i e l i c z wo r o n o g ów n i e
dbają o to, jak się zachowują ich
podopieczni. Pozwalają im biegać
samopas, obsikiwać posadzone
niedawno drzewka i krzewy. A już
do szewskiej pasji doprowadzają
mnie ci, którzy uchylą drzwi, zablokują je jakimś pr zedmiotem
zostawiając szparę, i puszczają
luzem psa, nie bacząc, czy może
kogoś obszczekać, a nie daj Boże
pogryźć. O odchodach to nawet
nie chce mi się wspominać – niesprzątanie i udawanie, że nic się nie
stało (choć piesek „walnął” okazałą
pamiątkę na środku chodnika) jest
nagminne. Powinno być też karane! Z moich obserwacji wynika,
że dotyczy to całego miasta, a nie
tylko któregoś z osiedli. Apeluję
do tak niegodnie zachowujących
się właścicieli, by pr zejr zeli na
oczy i zaczęli zachowywać się jak
kulturalni i odpowiedzialni ludzie. A
do Straży Miejskiej, by „pomogła”
tym, którzy nie chcą stosować się
do ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania...
Mieszkanka
Not. bw

(Mniej) łatwo się
potknąć

Tydzie ń temu s ygnalizowaliś my
pr oblem na c hodniku ł ąc z ąc ym
parking przy ratuszu z okolicą marketu AGD i Biedronki. Rozkopany
przez robotników, zajmujących się
przebudową kanalizacji, krótki odcinek był wypełniony tłuczniem. Na
tyle grubym, że sprawiał problem
przechodniom. Już nie jest aż tak
kłopotliwy, gdyż do wyrównania
wertepów użyto drobniejszego żwiru. Do ideału jeszcze nieco brakuje,
ale jest dużo lepiej. Dziękujemy.
Redakcja
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KNURÓW. ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI W SPRAWIE TBS PRZY UL. BATOREGO

lub wykończyć i wyposażyć lokal we
własnym zakresie.
W ostatnim przypadku nie ma
możliwości obarczenia pracami wykonawcy bloku.
- Gdybyśmy byli deweloperem,
pewnie bylibyśmy bardziej elastyczni - przyznaje Katarzyna Zimnoch.
- Prawo o zamówieniach publicznych
mówi jasno, że jeśli wskazaliśmy
termin powstania budynku, musimy
go dotrzymać. Jeśli dopuścimy do
procesu inwestycyjnego lokatorów, istnieje zagrożenie, że wykonawca nie ze
swojej winy będzie miał opóźnienia.

Do wyboru, do koloru

- Mieszkania miały być wykończone, a gdy już wszyscy wpłacili
pieniądze, dowiedzieli się, że będą „gołe” - alarmuje Katarzyna
Łyzińska. - To nieprawda - zaprzecza wiceprezes Międzygminnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Katarzyna Zimnoch. - Jeśli
ktoś chciał mieszkanie w pełnym standardzie, dostanie je

Im bliżej końca budowy TBS-u
przy ul. Batorego, tym więcej pytań
i wątpliwości ze strony przyszłych
najemców. Jednym z nich jest Katarzyna Łyzińska, którą zaniepokoiły
pogłoski o wycofaniu się MTBS z
ponadstandardowego wykończenia
mieszkań.
- Jest to trochę dziwne i nie w
porządku wobec nas, gdyż większość
(jak nie wszystkie) TBS-ów w Polsce
była wykończona - tłumaczy w mailu
do redakcji. - Przykładem są TBS-y
w Knurowie, Gliwicach czy Zabrzu...
Jak jest naprawdę, zapytaliśmy
wiceprezes MTBS Tarnowskie Góry,

Katarzynę Zimnoch.
- Jeśli ktoś chciał mieszkanie w
pełnym standardzie, dostanie je rozwiewa wątpliwości. - Może się
jednak zdarzyć, że zapłaci więcej niż
jego sąsiad, który sobie tego nie życzył.
Przy ogłaszaniu przetargu MTBS
założyło, że część wprowadzających
się do mieszkań będzie chciała mieć
wpływ na ich wyposażenie i wykończenie.
Na wzorcowe wyposażenie lokalu
składają się: panele podłogowe w pokojach, podłogowe płytki ceramiczne
w łazience, kuchni i przedpokoju,
płytki ceramiczne ścienne w łazience

oraz kuchni, płytki ceramiczne na
balkonie, wanna lub kabina, toaleta i
umywalka, a w kuchni piec elektryczny i zlewozmywak.
- Możemy zaoferować rozwiązania najtańsze, bo one wynikają z kryterium ceny przy przetargu - tłumaczy
Katarzyna Zimnoch.
Jednym słowem najtańsze płytki,
panele, armatura łazienkowa...
Kiedy dwa lata temu MTBS oddawało do użytku budynek w Rudzie
Śląskiej, pojawił się problem. Lokatorzy nie byli zainteresowani piecami
elektrycznymi, w które wyposażono
kuchnie.

- Większość robiła kuchnie pod
zabudowę i takie piece jej nie odpowiadały, a my nie mogliśmy dać innych. Nie dość, że lokatorzy musieli za
nie zapłacić, to nie mogli ich później
sprzedać. W momencie zdania lokalu,
np. za pięć lat, muszą zagwarantować,
że ten piec w nim będzie - mówi wiceprezes MTBS.
Zarząd chce uniknąć podobnego
scenariusza w Knurowie, dlatego daje
przyszłym najemcom prawo wyboru.
Mogą zdecydować się na standardowe wykończenie i wyposażenie
lokalu, zrezygnować z niektórych
jego elementów (np. płytek, pieca)

Foto: Justyna Bajko

Tegoroczna zima
rozpieszcza
budowlańców,
dzięki czemu
budowa szybko
postępuje, jej
finał być może już
w październiku

Zarząd zaprasza lokatorów
24 marca (poniedziałek) o
godz. 16.00 w ratuszu przy
ul. Niepodległości odbędzie
się spotkanie zarządu MTBS z
przyszłymi lokatorami.

Co z kosztami partycypacji? Po
zakończeniu budowy partycypacja
liczona jest jako 30 proc. wartości
odtworzeniowej danego lokalu.
Ewentualna nadw yżka zostanie
zwrócona najemcom. Tak było w
Zabrzu przy ul. Żywieckiej, gdzie
założona wartość w ybudowania
1 m² powierzchni budynku wynosiła
3.460 zł, a po ostatecznym rozliczeniu inwestycji 3.256,14 zł.
- Jeśli koszty będą wyższe, wówczas obniżamy procent partycypacji
- wyjaśnia Zimnoch. - Mieścimy
się w cenie ustalonej na początku
budowy knurowskiego TBS-u. Podejrzewam, że ostatecznie będzie ona
dużo mniejsza.
24 marca (poniedziałek) o godz.
16.00 w ratuszu przy ul. Niepodległości odbędzie się spotkanie zarządu MTBS z przyszłymi lokatorami.
Wykonawca prac przedstawi zainteresowanym wzory płytek i paneli. Po
wytłumaczeniu zasad, mieszkańcy
otrzymają ankiety, by wybrać zakres
wyposażenia lokali.
- Tegoroczna zima była dla nas
bardzo budowlana, dlatego myślę, że
już w październiku będziemy mogli
spotkać się na otwarciu TBS-u przy
ul. Batorego - dodaje wiceprezes
Katarzyna Zimnoch.
Paweł Gradek

KNURÓW. NOWA CZĘŚĆ TARGOWISKA DOSTĘPNA DLA KUPCÓW I KLIENTÓW

Nowa część targowiska
wzbudza na razie
mieszane uczucia,
zarówno wśród
kupujących, jak
i handlujących

Handel ruszył pod wiatą
Zdania co do wyglądu nowego
obiektu są podzielone.
– Uważam, że jest całkiem w
porządku – mówi pani Maria. Co
sobotę, od lat, robi na targu zakupy.
- Szału nie ma, ale to dopiero początki – ocenia nasz drugi rozmówca.
– Byle klienci byli, reszta mnie tak
bardzo nie obchodzi.
- Nie ma rewelacji, ale do wszystkiego da się przyzwyczaić – śmieje się
jeden z handlowców. – Przynajmniej
na głowę nie będzie kapało.
- Nikt mi nie wmówi, że jest gorzej
niż było – mówi z przekonaniem jego
klient, starszy pan. – Już wolę tę wiatę
niż tamte stare baraki.
- Jakby tu zadbać o trochę kwiatów i zieleni, jakiś klombik z przodu,

to całkiem, całkiem by to wyglądało
– jego żona rozgląda się po bokach.
W wyobraźni widzi to, czego mężczyźni nie są w stanie dostrzec: – Ten
murek przy wejściu to bym obwiesiła
donicami z pelargoniami. Od razu
byłoby lepiej...
O ile obiekt, oglądany z boku,
nie budzi większych zastrzeżeń, o
tyle boksy w jego wnętrzu zbierają
krytyczne uwagi.
– Ten, co je projektował, chyba
ani razu nie był na targowisku – jeden kupców wskazuje na wydzielony
stragan. – Mam wrażenie, że jestem
w schronisku dla zwierząt. No i jak tu
się z towarem zmieścić?...
- Gdyby posłuchał handlowców,
to by to lepiej wymyślił – wtóruje mu
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drugi z handlujących.
Wykonawca obiektu wsłuchuje
się w uwagi użytkowników. Likwiduje niedociągnięcia, jak np. korodujące stelaże metalowych stoisk.
- Zastosowano takie, które nadawały się do użytku w pomieszczeniach
zamkniętych – tłumaczy Ewa Szczypka z knurowskiego Urzędu Miasta,
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. – Oczywiście zauważyliśmy to
nalegając na właściwą reakcję i na
realizację poprawek zgodnie z dokumentacją.
Zdaniem urzędników praktyka
pokaże co należy zmienić bądź
poprawić.
- Nie sposób w tej chwili precyzyjnie przewidzieć, jakie będzie zaintere-

Foto: Dawid Ciepliński

- Szału nie ma, ale to przecież nie wystawa EXPO, lecz miejsce do
codziennego handlu – komentują wygląd nowej części targowiska kupcy
i klienci. Pierwsze interesy pod dachem niedawno powstałej wiaty ubijano
w sobotę

sowanie kupców korzystaniem z nowej części targowiska – mówi naczelnik Szczypka. – Deklaracje bowiem
to jedno, a życie drugie. Liczymy na
uwagi zarówno ze strony kupców jak
i klientów. Będą one wskazówką do
działań, których skutki okażą się – w
co wierzę – po ich myśli.
Udostępnienie nowej w iat y

targowej zamyka I etap modernizacji knurowskiego targowiska.
M i a s to je s t pr z y gotow a ne n a
kolejne dwa. To jednak melodia
przyszłości. Zostaną wdrożone,
jeśli okaże się, że rzeczywiście jest
taka potrzeba.
DC, bw

5

aktualności
KNURÓW. CO SIĘ STAŁO Z „CUM AMICIS”?

Biurokracja nie
sprzyja społecznikom
Nie ma go wśród organizacji pożytku publicznego,
ubiegających się o 1 proc. podatku, niewiele wiadomo
o jego aktualnych działaniach. Co się dzieje z knurowskim
Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Dzieci Europy
„Cum Amicis”?

- Rozwiązaliśmy się około 2 lat
temu - informuje inicjatorka stowarzyszenia, Lidia Książek. - Doszłam
bowiem do wniosku, że więcej czasu
poświęcamy biurokracji niż konkretnym działaniom.
Odkąd „Cum Amicis” stało się
organizacją pożytku publicznego,
przybyło obowiązków. Do prowadzenia księgowości, pisania sprawozdań
doszły kontrole skarbowe.
Członkami stowarzyszenia byli
pracownicy Miejskiego Przedszkola
nr 2 i ich rodziny. Nikt nie korzystał
z delegacji, nie pobierał diet.
- Mogliśmy zatrudnić pracowników i stać się profesjonalnym stowarzyszeniem albo działać w ograniczonym zakresie - tłumaczy Lidia
Książek.
Na żaden z tych wariantów członkowie „Cum Amicis” nie chcieli się
zgodzić.
Działali charytatywnie na rzecz
polskich dzieci ze Wschodu. Oferowali im pomoc materialną, a także
zapraszali je do siebie. Gościli m.in.
dzieci ze wsi Baranowicze na Białorusi, ze Smoleńska. Każdej z tych wizyt
towarzyszyły ogromne emocje.
- Nadal utrzymujemy kontakt.
Wiem, że po katastrofie lotniczej
nasi przyjaciele pomagają rodakom

odwiedzającym Smoleńsk - dodaje
inicjatorka stowarzyszenia.
Ze zrozumieniem przyjęli informację o rozwiązaniu „Cum Amicis”.
Dziękują za to, co udało się zrobić na
rzecz integracji.
- Jestem wdzięczna wszystkim,
którzy przez lata wspierali nasze działania - mówi Lidia Książek.
Inspektor Krystian Pluta z knurowskiego magistratu, zajmujący
się m.in. organizacjami pozarządowymi, żałuje takiego obrotu spraw.
Nigdy nie miał z „Cum Amicis”
żadnych problemów.
- Wzorcowo rozliczali się z dotacji
- podkreśla.
Ze smutkiem stwierdza, że coraz
częściej słyszy od prezesów stowarzyszeń narzekania na biurokrację.
Ustawodawca śrubuje wymogi, dlatego niektóre podmioty rozważają
rezygnację ze statusu organizacji
pożytku publicznego.
- Z 1 proc. otrzymują czasem 500
zł, a obowiązki rozliczania się z tego
są takie, jak przy dużych dotacjach
unijnych - zauważa Pluta. - Tacy np.
emeryci bez naszej pomocy nie są
w stanie złożyć wniosku o dofinansowanie ich działalności. Chcieliby
prościej, ale tak się nie da.
/pg/

Dzięki działaniu Cum Amicis w 2006 roku Knurów
odwiedziły polskie dzieci ze wsi Baranowicze na Białorusi

Foto: Paweł Gradek

Co z Frondą?

To pytanie nasunęło się przy okazji pisania artykułu o „Cum Amicis”.
Jeszcze kilka lat temu, przy okazji 5-lecia Frondy, opisywaliśmy ambitne
plany stowarzyszenia. Dziś słuch po nim zaginął.
Krystian Pluta przyznaje, że próbował ostatnio skontaktować się z
prezeską Frondy. Numery telefonów, które znalazł w internecie, były
nieaktualne.
Mimo że Fronda nadal figuruje w zestawieniu knurowskich stowarzyszeń,
inspektor nie ma wątpliwości - musiała się rozwiązać.

KNURÓW. MINISTER ZDROWIA PRZYZNAŁ SZPITALOWI AKREDYTACJĘ

Dla kogo 1 procent? Jakość potwierdzona
Prezentujemy kolejnych potrzebujących,
którym można przekazywać 1 proc.
podatku...

certyfikatem

- Wszyscy mi powtarzali, że to jest nie do zrobienia na
poziomie szpitala powiatowego, a ja wierzyłem, że się
da - prezes spółki Szpital w Knurowie, Michał Ekkert, nie
kryje satysfakcji z uzyskania ministerialnej akredytacji
Szpital w Knurowie dołączył do
grona najlepszych placówek w kraju

Hanna i Filip Gryta

Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom, KRS 0000191989 z dopiskiem „Hanna i
Filip Gryta”
Rodzeństwo urodziło się w 25 paleniem opon mózgowo-rdzeniowych,
tygodniu ciąży. Już na starcie musiało
żółtaczką...
stoczyć walkę o życie. Poradziło sobie
Rodzice przyznają, że Hania i Filip
m.in. z zespołem zaburzeń oddychania, to najsilniejsze dzieci na świecie. Nawrodzonym zapaleniem płuc, niewy- dal walczą, by móc chodzić, mówić,
dolnością krążeniową, posocznicą, za- widzieć...

Dawid Ganczarczyk

Chłopiec cierpi na 4-kończynowe wzmożone napięcie mięśniowe oraz małogłowie.
Jest całkowicie zależny od innych. 6-latek nie
potrafi samodzielnie się poruszać, mówić i
jeść. − Dawid wymaga częstych konsultacji u
lekarzy specjalistów oraz intensywnej rehabilitacji − informują rodzice. − Sami finansowo
nie damy rady, dlatego prosimy o pomoc.
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Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, KRS 0000186434 z dopiskiem: dla Dawida Ganczarczyk 172/G

Certyfikat potwierdza wysoki standard bezpieczeństwa i jakości leczenia pacjentów. Obecnie może
się nim pochwalić 148 szpitali. Kilka dni temu do tego
grona dołączył szpital w Knurowie.
Do drobiazgowej kontroli ekspertów z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia placówka przygotowywała się cały rok. W
grudniu kontrolerzy ocenili m.in. poziom opieki nad
pacjentami i dokumentację lekarską.
- Sprawdzali wszystko, nawet ile minut przed
rozpoczęciem operacji podajemy pacjentowi dożylnie
antybiotyk - zdradza prezes.
Aby uzyskać akredytację ministra zdrowia i dołączyć do elitarnego grona najlepszych placówek w
kraju, szpital w Knurowie musiał uzyskać co najmniej
75 proc. zgodności z wyśrubowanymi wymogami.
Zdobył 80 proc.
- To nasz największy sukces pod względem zdobytych certyfikatów, ale i spore wyzwanie - podkreśla
prezes Ekkert. - Akredytację przyznano nam na 3 lata,
a to oznacza, że teraz takim drobiazgowym kontrolom
będziemy poddawani znacznie częściej.
Dzięki akredytacji placówka może liczyć na dodatkowe punkty z Narodowego Funduszu Zdrowia
przy kontraktowaniu usług. Obecnie Centrum Monitorowania Jakości prowadzi rozmowy, aby w ślad za
uzyskaniem wyróżnienia szły dodatkowe pieniądze.
/pg/
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rozmaitości
Z KART HISTORII KNUROWA

Ratuszowi stuknie 85 lat

Niebawem minie 85 lat od wzniesienia knurowskiego ratusza. To od lat siedziba
miejskich władz. Mało kto wie, że przez pewien czas mieściło się w nim rybnickie...
Starostwo Powiatowe
Co się stało
z witrażami?

Ratuszowe wnętrze na pocztówce z lat 30.

przesłuchaniom. Nieco później, w
niemieckim biurze ewidencji ludności,
sporządzano nowe dokumenty tożsamości, które posiadały tzw. palcówki.
Po wyzwoleniu Knurowa, od
stycznia do marca 1945 roku, decyzją władz wojewódzkich knurowski
ratusz na okres przejściowy przekazano na Starostwo Powiatowe
(Rybnik wyzwolony został dopiero
w trzeciej dekadzie marca). Tutaj też
była siedziba powiatowej organizacji
partyjnej Polskiej Partii Robotniczej.
W dniach od 1 do 4 kwietnia (czyli
gdy Rybnik był już wolny) trwała
likwidacja Starostwa Powiatowego
z siedzibą tymczasową w Knurowie.
W tym samym roku powołane
zostały gminy zbiorowe, w tym
gmina Knurów. W jej skład weszły
też Szczygłowice i Krywałd. Pierwszym powojennym naczelnikiem
gminy Knurów został Józef Zając
(jednym z radnych na przełomie lat
40. i 50. był Tadeusz Grzybowski,
kierownik szkoły powszechnej w
Krywałdzie).

1 stycznia 1951 roku Knurów
otrzymał prawa miejskie. Od tego
czasu Krywałd i Szczygłowice są
dzielnicami miasta.
Po wojnie w ratuszu mieściły
się: Wydział Spraw Obywatelskich,
sala posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej (MRN), sekretariat i biuro
Przewodniczącego Prezydium MRN
i kasa MRN. Tutaj też miał swoją
siedzibę I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej. Przez jakiś czas był tu
również... bank.

W latach 50. i 60. pierwszomajowe pochody maszerowały wzdłuż
ul. Niepodległości (zmierzając na
stadion, gdzie pochody rozwiązywano). Przed ratuszem stawiana była
trybuna honorowa.
W następnych latach w budynku
mieścił się Urząd Miasta. W 1992
roku elewacja zewnętrzna została
poddana remontowi. Kolejne gruntowne prace rozpoczęły się w 2004
roku. Rok później podczas renowacji
wnętrz odkryto herb Knurowa z
1929 roku.
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Obecnie ratusz jest jednym z
najbardziej reprezentacyjnych budynków w Knurowie. Mieści m.in.
salę posiedzeń Rady Miasta, gabinety
prezydenta miasta i przewodniczącego RM, salę ślubów oraz biura wydziału zajmującego się architekturą i
urbanistyką.
Maria Grzelewska

Serdecznie dziękuję Pani Krystynie Kosteleckiej, naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i
Spraw Lokalowych, za udostępnione materiały i pomoc w przygotowaniu artykułu

Po publikacji artykułu [PL nr 6/2014] skontaktowała się z nami Lidia
Gawlik. Na grupowym zdjęciu pracowników Lignozy rozpoznała m.in.
swojego ojca Alojzego Szendzielorza

Knurowski ratusz

wg dokumentów inwentaryzacyjnych to budynek dwukondygnacyjny z
poddaszem, podpiwniczony, o konstrukcji murowanej z cegły ceramicznej.
Otynkowany. Szerokość ścian zewnętrznych – 50 cm. Posiada stropy gęstożebrowe i żelbetowe, schody w konstrukcji żelbetowej, okna drewniane
typu skrzynkowego (38 sztuk), z przodu okna typu witrażowego. Na parterze
zamontowano stalowe kraty.
Więźba dachowa – drewniana, czterospadowa, pokryta dachówką ceramiczną-karpiówką na zaprawie wapiennej. Ściany wewnętrzne budynku do
wysokości 157 cm wykończone są płytkami z piaskowca, powyżej położono
gładki tynk cementowo-wapienny. Na elewacjach wykonano ryzality drewniane, otynkowane.
Kubatura budynku: 5.871 m3. Powierzchnia zabudowy: 435,7 m2. Powierzchnia użytkowa: 681,15 m2.
Wysokość budynku (od poziomu terenu do wierzchu stropu nad górną
kondygnacją): 9,89 m.

To dzisiaj zagadka. Pr zez lat a,
jeszcze po wojnie, były na swoim miejscu. Trudno powiedzieć,
kiedy znikły i zostały zastąpione
„zwykł ymi” szybami. Tajemnicę
tę próbowaliśmy rozwikłać w 1997
roku na łamach „Naszego Forum”,
dodatku do Przeglądu Lokalnego,
redagowanego przez Towarzystwo
Miłośników Knurowa. Po 17 latach
s ł owa Ro m a n a B u c h t y, a u t o r a
ar t ykułu pt. „Kto pamięta? Kto
wie?” pozostają aktualne: „Jest w
Knurowie wiele osób, które kiedyś
pracą związane były z budynkiem
ratusza. Może któraś z nich coś wie
na ten temat? Może jest w Knurowie ktoś, kto brał udział w pracach
remontowych przeprowadzanych
w ratuszu? Liczę na pomoc w ustaleniu losów witraży”. Nic ująć, ale
może ktoś z naszych Czytelników
będzie w stanie coś dodać? Liczymy na to...
/bw/

Jeśli silesit, to tylko z Lignozy

Foto: Arch. UM

Decyzja o wybudowaniu ratusza
zapadła w chwili, gdy sfinalizowana
została transakcja zakupu kopalnianej parceli przez gminę. Grunt o
powierzchni 9.490 m2 wyceniono na
19.980 zł (20 gr/ m2).
Budynek zaprojektował inż. Tadeusz Michejda. Urodzony w 1895
roku w Olbrachcicach na Śląsku
Cieszyńskim, studiował architekturę
na Politechnice Lwowskiej w latach
1919-1924. W dwudziestoleciu międzywojennym Michejda zaprojektował wiele budynków użyteczności
publicznej.
Ratusz, jako urząd gminny, został
wzniesiony w latach 1928-1929. Jego
wykonawcą był Walenty Niedziela z
Niedobczyc.
Modernistyczny budynek zdobił
od frontu półokrągły balkon. W
środku mieścił urzędowe biura, salę
posiedzeń Rady Gminnej, posterunek
policji, a w suterenach mieszkanie
tercjana (gospodarza), etatowego
pracownika urzędu.
W sali posiedzeń uwagę przykuwały okna typu witrażowego według
projektu Zofii Leśniak z Krakowskiego Zakładu Witraży, Oszkleń i
Mozaik (jego właścicielem był S. G.
Żeleński). Lewy witraż przedstawiał
hutnika na tle huty, środkowy - górnośląskiego orła, a prawy – górnika
na tle kopalni. O wartości dzieła
świadczy m.in. to, że witraż „Hutnik”
został nagrodzony wielkim złotym
medalem podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu.
Gdy ratusz został oddany do
użytku jego pierwszym naczelnikiem
był Wiktor Mrozek.
W latach II wojny światowej (19391945) nad oknami witrażowymi widniał napis: Gemeinde Rathaus (ratusz
gminy). W budynku stacjonowała
niemiecka policja. We wrześniu i
październiku 1939 roku do budynku
wzywano aktywnych polskich działaczy i byłych powstańców zrzeszonych
w Związku Powstańców Śląskich, po
czym poddawano ich uciążliwym

Od lewej: Ludwik Szendzielorz, Alojzy Szendzielorz i Engelbert Jagła

Stoi w trzecim rzędzie (czwarty
z lewej), po jego prawicy stoi starszy
brat Ludwik, który ściągnął Alojzego
do Lignozy.
- Ojciec przyjął się do pracy w
laborze w 1918 roku. Miał wtedy 14
lat i był bez wykształcenia - wspomina pani Lidia. - W 1948 lub 1949
roku został przeniesiony przez Ministerstwo do zakładu w Pionkach.

Tam przepracował 6 lat na wyższym
stanowisku.
Z Pionek trafił do Bydgoszczy,
gdzie przez 4 miesiące pracował w
fabryce broni. Niechętnie tłumaczył
się córce z tego, co robił. - To tajemnica wagi państwowej - ucinał każde
jej pytanie.
Kiedy wrócił do Krywałdu, na
drodze do pracy na równorzędnym

stanowisku stanął brak wykształcenia.
- Nie pamiętam, ile wtedy przepracował. Może rok? - zastanawia
się pani Lidia. - Wszystkie papiery
powyrzucałam po śmierci matki.
Na zdjęciu pracowników Lignozy
rozpoznała jeszcze Engelberta Jagłę
(stoi drugi z prawej w czwartym
rzędzie).
- Przyjął się do laboru razem
z moim ojcem. Mówiłam na niego
wujek - dodaje.
W imieniu autorki artykułu,
Marii Grzelewskiej, dziękujemy za
cenne informacje. Przy okazji polecamy się pamięci Czytelników. Jeśli
w rodzinnych archiwach i albumach
mają dokumenty i zdjęcia związane
z historią zakładu, zachęcamy do
kontaktu z redakcją.
/g/
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SYLWETKI . IRENA KANICKA

Bezbronny świat ocalamy wierszami

Foto: Justyna Bajko

Irena Kanicka ciągnie za sobą wór pełen nierozwiązanych
zagadnień, niewypowiedzianych słów, nienapisanych wierszy.
Ulega Pięknu w nadziei, że Piękno ją uleczy. Ją i świat wokół niej

Irena
Kanicka

Pisarka, blogerka, redaktorka
– Irena Kanicka unika etykietek.
Nie przepada za łatkami, choć ma
świadomość, że są konieczne, by
uporządkować świat. Pisze od kilkunastu lat. Nieprzerwanie poszukując
właściwych słów, zdolnych do wyrażenia tego, co niewyrażalne. Poprzez
rzeczywistość sięga do świata metafizycznego. Zatrzymuje zegary i przypatruje się światu, powtarzając, że to
życie jest jej największą inspiracją.

SMAK CODZIENNOŚCI

Kanicka zanurza się w codzienności, nie ucieka od banału i prostoty gestów. Przeciwnie − w małych
rzeczach szuka spraw ważnych,
pisanych wielką literą. Pisarkę cieszy
zapach kawy, dobra książka czytana
w towarzystwie tulipana schowanego
w wazonie, rysunki córki.
– Kiedyś starałam się zmieniać
świat. Starałam się świat nawrócić na
relacje, na wiarę. Prawiłam kazania
– śmieje się knurowianka. – Zobaczyłam, że to nie działa. Ludzie nie lubią
dydaktyzmu, nie lubią, kiedy coś im
się wtłacza do głowy. Dzisiaj wracam
do szukania Piękna w świecie, w sobie, w ludziach. Czasami jest trudno,
czasami boli, ale warto.
Irena Kanicka za Fiodorem Dostojewskim powtarza, że Piękno ma
zdolność ocalenia świata. Piękno,
które mieści w sobie Dobro i Prawdę.
Blogerka chciałaby inspirować in-

nych, by nie poddawali się szarości, by
wierzyli, że to co w nas jest ważniejsze
niż to, co wokół. Aby uparcie szukali
szczęścia, choćby było tylko „złotą
nitką wplecioną w warkocz losu”.
Kanicka skończyła studia polonistyczne, ale śmieje się, że jest prostą
dziewczyną i jej świat też jest prosty
jak pójście na zakupy czy ugotowanie
obiadu. Domem pisarki jest Knurów,
czasami pieszczotliwie nazywany
przez nią „Świnkowem” lub „Prosiakowem”.
– Choć czasami chciałoby się podyskutować ze światem, a się nie da,
bo ramy są zbyt sztywne, bo trochę
ciasno i duszno, to jednak czuję się
tutaj u siebie. Tutaj są ludzie, których
kocham i cenię. Tu jest mój mały świat
– podkreśla knurowianka.
Autorka uwielbia patrzyć na
gwiazdy, przyznaje, że to jej słabość.
– Bardzo mnie inspirują. Kojarzą
mi się z wiecznością, z Bogiem. Kiedy
patrzę na nocne niebo, nie potrzebuję
niczego więcej. Mogłabym tak w
nieskończoność trwać w zachwycie
– mówi. – Gwiazdy są po to, żeby
człowiek od czasu do czasu spojrzał w
niebo i odetchnął z ulgą. Skoro wciąż
tam są, to znaczy, że świat się nie
zawalił i spokojnie można dalej żyć.

MODLITWA KAMIENIA

jakże modlić się masz, o przydrożny
skoro ust nie masz ust nie masz ust nie masz
modlić się mógłby człowiek pobożny
bo mu Stwórca dał usta do mówienia
kiedy noc w sercu zapada smutna i pusta
wtedy modlić się człowiek nie umie
i kamieniom Bóg czasem daje usta
choć ich słowa tylko On sam rozumie
kamień tylko czasem ma usta
człowiek tylko czasem nie ma sumienia
kiedy noc w sercu zimna i pusta
usłysz Boże modlitwę kamienia
Więcej utworów Ireny Kanickiej na stronie
www.irenkan.blogspot.com

Justyna Bajko

KNURÓW. STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO TRZYMA POZIOM...

Jest już za późno, nie
jest za późno

Irena Kanicka nieustannie szuka
czytelników. Bez nich nie wyobraża
sobie pisania. Każdy wiersz przecho-

Twoja pociecha ma od 5
do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena
Kultura daje ci świetną okazję
do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie
kina, pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z
animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestników
zabawy. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy
jeszcze wspaniały bajkowy
seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też
do kina zadzwonić (32 332 63
81) lub napisać (e-mail: info@
kinoscenakultura.pl).
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je knurowianka. Nie
jest łatwo tworzyć
literaturę w świecie,
gdzie tak niewielu
ona obchodzi. Pomimo trudności Irena
Kanicka nie poddaje
się. Mówi, że w życiu
albo walczysz o swoje
albo patrzysz jak to
przestaje być twoje.
W jednym z wierszy
pisze, że jeśli pozwolimy zginąć nadziei,
będziemy jak pąki w
wazonie bez wody. A
przecież „nasz dzień
drogocenny, nasze
miasto jak szmaragd,
ludzie, których kochamy, musimy mieć
nadzieję”. Nadzieję,
że nasz „świat bezbronny ocalimy wierszami”.

wybacz
że trzymałam Biblię w miejscu zakurzonym
że wydzielałam Ci święte dni jak grosiki na tacę
że trzymałam serce z daleka od siebie samej
zakodowane sobie tylko znanym szyfrem
wybaw od niepamięci grzechu
wybaw od nieczułości
i naucz żyć od nowa
jeszcze i jeszcze raz

BYĆ DLA INNYCH

informacja własna wydawcy

Urodziny
w kinie

dzi ostrą weryfikację grona krytyków, złożonego z bliskich, przyjaciół
i osób życzliwych autorce. Gdy utwór
się nie podoba, trafia w otchłań szuflady. Knurowianka założyła bloga,
by dzielić się swoją twórczością z
innymi. Powoli, acz pieczołowicie,
tka gobelin międzyludzkich więzi. W
wierszach często powtarza, że gdzieś
zgubiliśmy zdolność patrzenia sobie
w oczy bez ukrywania się pod stosem
masek i kłamstw. W dobie smsów, facebooka znacznie prościej zbudować
fasadę niż prawdziwą relację.
– Niektórzy ludzie boją się bliskości tak bardzo, że kiedy podajemy
im rękę, odlatują rakietą w kosmos
– pisze.
Kanicka tworzy nie tylko wiersze, ale i opowiadania dla dzieci.
Kilka przedostało się do szerszego
grona. Publikowała m.in. w pismach
„Samarytanka” i „Źródełko”.
− Obecnie poszukuję firmy, która
chciałaby zasponsorować wydanie
niewielkiej, ilustrowanej książeczki
z wierszami dla dzieci − informu-

SKRUCHA

Stare Dobre Małżeństwo zagrało koncert niezwykły.
Koncert bez zbędnego patosu i banałów, o które
nietrudno, gdy mówi się o rzeczach ważnych.
− Było pięknie − zachwycali się słuchacze
Krzysztof Myszkowski, uzbrojony w marzenia i gitarę, z akompaniamentem Bolo Pietraszkiewicza i Romana
Ziobry, zaśpiewał najważniejsze piosenki swojego życia.
Napisane w momencie nagłej samotności, rozprawy z
życiem i oswojonego pesymizmu.
Po rozpadzie zespołu wydawało się, że to koniec
SDM. Muzycy odeszli. Został Myszkowski. Artysta
rozczarowanie przekuł w płytę. „Mówi mądrość” to
płyta gorzka, śpiewana w myślą o przyjaciołach, którzy
zawiedli, o marzeniach, które już się nie spełnią. Brakuje
beztroskich dźwięków z poprzednich płyt, lotnych wiosennych słów, mimochodem rzucanych żartów.
SDM zmieniło się jak jego słuchacze. Jedno pozostało
niezmienne − szczerość, piękno tekstów i żarliwość życia,
bo jak mówił Myszkowski, lepiej spłonąć niż wyblaknąć.
Muzycy sięgają po poetów drogi, wędrujących po obrzeżach świata, niebojących się dotknąć ciemnej strony życia.

W czasie koncertu sala Kina Sceny Kultury była
wypełniona po brzegi.
− SDM słucham od bardzo dawna. Ich muzyka pomagała mi przetrwać trudne chwile w moim życiu. Ostatnio
nawet córka podkrada płyty SDM, też jej się podobają −
śmieje się pani Agnieszka.
Zespół wspólnie z publicznością wyśpiewał utwór
„Z nim będziesz szczęśliwsza”.
− Takie małe karaoke − śmiał się Myszkowski. − Razem dorzucamy nasze szczapki do ognia poezji.
Koncert trwał prawie trzy godziny, słuchacze kilka razy wywoływali muzyków z powrotem na scenę.
Żal było się żegnać. Po występie grupy po autografy
ustawiła się grupka fanów. I jeszcze długo w kinowych
salach rozbrzmiały słowa: „Jest już za późno, nie jest
za późno”.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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KNURÓW. PANIE ŚWIĘTOWAŁY DZIEŃ KOBIET

Tyle piękna
w całym mieście...
Razem z członkiniami koła mile
czas spędzali zaproszeni przez nie
goście, m.in. posłanka Krystyna Szumilas, sekretarz miasta Piotr Dudło
i dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski.

Honory gospodarzy czynili pospołu przewodnicząca koła Lucyna
Kobryń i Eugeniusz Tymoszek, jego
długoletni sponsor, a zarazem miejscowy radny.
Panowie, z właściw ym sobie

dżentelmeńskim taktem i wyczuciem, nie omieszkali złożyć przedstawicielkom piękniejszej części świata
życzeń i gratulacji. Adresatkami
ciepłych słów były wszystkie panie,
natomiast symbolizujące je kwieciste
bukiety trafiły w ręce przewodniczącej Kobryń i poseł Szumilas.
Impreza miała ciekawą, artystyczną oprawę. Zadbała o to grupa
amatorskiego teatru z Suszca, wystawiając „Wesele na Górnym Śląsku”
Stanisława Lidla. Gorące rytmy i
niezapomniane przeboje przywołał
zespół „Duet Centrum”.
Nie obyło się też bez gier, konkursów i zabaw. Choć hala do małych
nie należy, parkiet ani przez moment
nie świecił pustkami. Dobra zabawa
trwała do późnego wieczora.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

W imieniu wszystkich pań
życzenia i gratulacje od panów
– sekretarza miasta Piotra
Dudło, radnego Eugeniusza
Tymoszka i dyrektora CK Jerzego
Kosowskiego - przyjmowały
przewodnicząca koła Lucyna
Kobryń i posłanka Krystyna
Szumilas
Miłe towarzystwo, pyszny kołocz
i kawa, ciekawe występy
i niezapomniane przeboje
sprawiły, że uczestniczkom
spotkania czas przemknął jak
z bicza strzelił...

foto-migawka

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Foto: Arch. MP-7

Przeszło półtorej setki pań ze szczygłowickiego
Koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów bawiło się znakomicie w hali MOSiR-u.
Okazją do spotkania był Dzień Kobiet
Chętnych, aby zarejestrować się w bazie
dawców szpiku nie brakowało. − Może
wśród zgłoszonych jest przyszły dawca... −
zastanawiali się wolontariusze

KNURÓW

Chcą
podarować
szpik

60 osób zarejestrowało się w bazie
potencjalnych dawców szpiku
w czasie Dnia Dawcy Szpiku
zorganizowanego przez Miejskie
Przedszkole nr 7 w Knurowie
Z 450 tys. osób widniejących w
bazie fundacji DKMS Polska tylko
1000 na razie zostało dawcami.
− Ta statystyka pokazuje jak
trudno jest znaleźć genetycznie
zgodnego dawcę, tzw. bliźniaka genetycznego. Dlatego każda
nowo zarejestrowana osoba to
dodatkowa szansa na życie dla
chorych na nowotwory krwi, czyli
tzw. białaczkę – podkreśla Aneta
Łyczek, organizatorka akcji, na
co dzień nauczyciel w Miejskim
Przedszkolu nr 7.
W Knurowie na wezwanie do
udziału w Dniu Dawcy Szpiku
odpowiedziało 60 osób.
− Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanych w akcję,
zwłaszcza tym, którzy zdecydowali
się zarejestrować − mówi Aneta

Łyczek. − Cieszy fakt, że w tak
krótkim czasie udało się powiększyć grono potencjalnych dawców
o tyle osób. Mamy nadzieję, że
wśród zarejestrowanych przez nas
znajdzie się ktoś, kto będzie miał
okazję uratować życie osobie chorej
na białaczkę.
Jeżeli ktoś nie mógł wziąć
udziału w akcji w MP-7, a chciałby
się zarejestrować, nic straconego.
Można to zrobić drogą internetową
przez stronę fundacji (www.dkms.
pl) lub osobiście – w niedzielę, 23
marca, w Dniu Dawcy Szpiku w
Domu Aktywnej Młodzieży przy
ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.
Gliwicka akcja potrwa od godz. 10
do godz. 17.
Oprac. jb

informacja własna wydawcy

We wtor ek karnawałowe osta
tki do wspólnej zabawy wyk
orzystali członkowie Koła nr
rytów, Rencistów i Inwalidów
4 Polskiego Związku Eme. - Przebierana impreza to jedn
a z wielu propozycji, jakie mam
naszym członkom – mówi prze
y do zaoferowania
wodniczący koła Stanisław Rudz
ki. – W tym roku mamy już
atrakcji, m.in. wycieczki do Bren
zaplanowanych kilka
nej, chor zowskiego ZOO czy
też wczasy w górach i nad mor
Koło spot yka się w trzy pierw
zem.
sze poniedziałki każdego mies
iąca o godz. 16 w klubie „Gam
– Zainteresowanych serdeczn
a” LWSM w Knur owie.
ie zapraszamy na nasze spot
kania – dodaje prezes Rudzki.
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Zapraszamy na bezpłatne warsztaty
dzieci i młodzież do lat 18. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy!
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 11/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Kinga Kuźnik z Knurowa

ur. 28.02.2014 r., 2780 g, 52 cm

Piotr Caba z Gliwic

ur. 2.03.2014 r., 3330 g, 53 cm

Maciej Krawczyk z Knurowa

ur. 3.03.2014 r., 3740 g, 57 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

Kacper Liszka z Leszczyn

ur. 28.02.2014 r., 2920 g, 52 cm

Jakub Cichopek z Zabrza

ur. 3.03.2014 r., 3370 g, 53 cm

Piotr Olszewski z Knurowa

ur. 3.03.2014 r., 3630 g, 55 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 9/2014 brzmiało: „Świecznik”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Ewa
Ludwik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Patrycja Zeniak z Knurowa

ur. 3.03.2014 r., 3570 g, 54 cm

Michał Nowiński z Zabrza

ur. 4.03.2014 r., 3730 g, 52 cm

14-18.03. 2014 r.
PIĄTEK- WTOREK
13.03. 2014 r.
CZWARTEK

Rodzinka nie z tej Ziemi
− godz.16.00

Kamienie na szaniec
− godz. 15.30, 17.45, 20.00

Zuzanna Rakowska z Leszczyn
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ur. 4.03.2014 r., 2500 g, 50 cm

Igor Sapik z Knurowa

ur. 5.03.2014 r., 3520 g, 55 cm

Kamienie na szaniec
− godz.18.00
Non-Stop
− godz. 20.15
19.03. 2014 r.
ŚRODA
Non-Stop
− godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Mateusz Małach z Leszczyn

ur. 6.03.2014 r., 3170 g, 50 cm

Wiktor Klatecki z Knurowa

ur. 7.03.2014 r., 3180 g, 54 cm
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Konkurs nie był łatwy, ale nikt z
uczniów nie wyszedł z niego „po
angielsku” - wszyscy zakończyli go
w dobrych nastrojach

Foto: Arch. ZSZ nr 2

aktualności

- Rak to nie wyrok, ale lekceważyć go nie wolno przekonują nastolatki z grupy „Limfa”

KNURÓW

Hak na raka

Grupa „Limfa” z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie wzięła udział w 7. edycji
ogólnopolskiego programu dla młodzieży
„Mam haka na raka”
KNURÓW

Not easy

Julia Krząkała z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 zwyciężyła w 10 edycji
konkursu języka angielskiego „Master of
elementary level”
W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych
z Knurowa, Gierałtowic i Paniówek.
Znajomość angielskiego musieli
udowodnić m.in. w wypracowaniu
na temat: świat za 100 lat.

Zdaniem organizatorek konkursu (Jadwigi Cuber, Magdaleny
K a l i sz , B a rba r y Fr a nu sz cz y k i
Katarz y ny Roźnia k) to zada nie
przysporzyło uczniom najwięcej
trudności.

- Prawie wszyscy snuli czarne
wizje - mówi Jadwiga Cuber. - Ma
to chyba związek z obecną sytuacją
polityczną na Ukrainie.
Przyznaje, że konkurs stał na
średnim poziomie: - Tekst, który
przygotowałyśmy, był chyba zbyt
trudny.
Zwyciężyła Julia Krząkała z MSP7, drugie miejsce zdobył Kacper
Cymbor z MSP-9, a trzecie Joanna
Wiaterek z ZS w Gierałtowicach.
W nagrodę najlepsi będą szlifować
angielski na kursie w szkole języków
obcych „Level”. Pozostali otrzymali
upominki ufundowane przez wydawnictwo Pearson Longman.
/g/, foto: Paweł Gradek

SZCZYGŁOWICE. DZIECI ZADOWOLONE Z NOWEJ ŚWIETLICY

Będzie się działo, będzie zabawa...

informacja własna

radość w yraziła słowami
w icedy rektor „Czwórk i ”
Joanna Kapuśniak.
Dzieci zapew ni ł y, że
będą troszczyć się o swoje
nowe miejsce do zabaw y,
wypoczynku i rozwijania
zainteresowań.
Symboliczne przecięcie
wstęgi stało się udziałem
wicedyrektor Kapuśniak i
najmłodszych uczniów.

Foto: Archiwum MSP-4

Jest przestronna, a mimo
to przytulna. Wyposażona w
kolorowe meble, ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki.
Mowa o nowej świetlicy w
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 4. Jej oficjalne otwarcie
odbyło się w ubiegłą środę.
Uro cz y s to ś ć z ebr a ł a
uczniów, przewodniczącą i
członków Rady Rodziców,
grono pedagogiczne. Odczuwaną przez wszystkich

Przez półtora miesiąca uczniowie badania profilaktycznego − wyliczają
przekonywali knurowian o korzy- nastolatki.
Knurowska grupa jest jedną z
ściach płynących z badań profilaktycznych. Promowali zachowania prewen- 636, które uczestniczą w akcji. Udział
cyjne i przełamywali tabu związane z ma charakter pozyty wnej ry walizacji. Starania młodzieży ocenią
chorobami nowotworowymi.
„Limfa” bawiła i uczyła. Młodzież jurorzy, eksperci organizatora akcji spotkała się m.in. z ordynatorem Polskiej Unii Onkologii z Warszawy.
oddziału onkologii w knurowskim Wyłonią 80 najlepszych grup.
− Jeśli przejdziemy do II etapu, znajszpitalu, dr. n. med. Stefanem Szeldziemy się w gronie zespocem oraz dr. Marcinem
Rajczykowskim z Ho- Więcej informac ji na łów lokalnych, mogących
spicjum Miłosierdzia blo gu: w w w.mamha- wziąć udział w przygotok a n a r ak awk nur owi e.
waniach do ogólnopolskiej
Bożego w Gliwicach.
kampanii społecznej − mó− Zorganizowali- blogspot.com
wią uczniowie.
śmy też Flash Mob w
Bricomarché i Dzień Hakowicza w
Decyzja zapadnie w połowie
centrum Merkury. W Dniu Dawcy marca. Niezależnie od jej rozstrzySzpiku odwiedziliśmy przedszkole nr gnięcia „Limfa” nie zamierza osiąść
7. Wśród przechodniów zbieraliśmy na laurach. Młodzież planuje kolejne
podpisy pod deklaracją: przekonam akcje.
Oprac. jb
jedną osobę do przeprowadzenia
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Oprac. b

Nowa świetlica stanie się miejscem
spotkań i dobrej zabawy
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ogłoszenia
EDUKACJA

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

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

7-11/14

1/14-odw.

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

SZUKAM PRACY

1/14-odw.

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

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
regipsy, adaptacja poddaszy, kafelkowanie, panele, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716

1/14-odw.

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

11-15/14

7/14-odw.

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

11/14

Fachowe i solidne remonty mieszkań, domów. Tel. 791 000 035

10-13/14

Kompleksowe w ykończenia wnętrz!
Gładzie, sufity podwieszane, malowanie, kafelkowanie itp. Tel. 793 106 740

9-12/14

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

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

11/14

Pilnie sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach, po remoncie, I piętro, balkon, cena
100 tys. Tel. 721 580 621
11-12/14

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

10-12/14

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

10-11/14

Piekarnia w Knurowie zatrudni piekarza.
Tel. 668 981 535

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363

9-11/14

10-13/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

1-13/14

Salon Łazienek i wyposażenia wnętrz.
Us ł ugi remontowe od A -Z, meble na
wymiar, transport Knurów ul. Jęczmienna 4. Tel. 784 449 717, 882 066 201;
www.pb-group.com.pl

Sprzedam lub zamienię kawalerkę po
remoncie 23,1 m2 na większe. Knurów ul.
Spółdzielcza. Dopłata lub spłata zadłużenia. Tel. 784 541 171

11-12/14

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

10-11/14

Żernica dom sprzedam 105.000 zł BN M3.
Tel. 601 077 290

11/14

10-13/14

50 000 rata 369 zł . Tel. 43 423 56 17

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

11/14

Do wynajęcia 112 m2 na działalność gospodarczą Knurów, Wojska Polskiego, niski
czynsz. Tel. 799 249 786

11-14/14

Do wynajęcia w centrum Knurowa na
sklep 200 m2 oraz salon fryzjerski. Tel.
515 182 015

11/14

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

3/14-odw.

Sprzedam łóżko rehabilitacyjne metalowe.
Tel. 666 466 287
10-11/14

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
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 13 marca 2014 r.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r,
poz. 647, ze zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLIII/607/14
z dnia 19 lutego 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów (ww. zmiana obejmuje teren
położony w rejonie ulic 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany
fragmentu studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Miasta Knurów: ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, w terminie
do dnia 4 kwietnia 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 13 marca 2014 r.
o przystąpieniu do opracowywania dokumentu
wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, pn.: zmiana fragmentu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów.
Na podstawie art. 21, ust. 1, art. 39, art. 40, w związku
z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235, ze zm.) oraz Uchwały
Nr XLIII/607/14 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2014 roku,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Knurów, zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany
fragmentu studium.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem
do sporządzania ww. projektu zmiany fragmentu studium, w zakresie o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną
oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:
– w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7,
44-190 Knurów, w Wydziale Urbanistyki i Architektury,Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych - z Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XLIII/607/14 z dnia 19 lutego 2014 roku o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany fragmentu studium oraz dokumentem,
o którym mowa w art. 21, ust 2 pkt 23, lit. d ww. ustawy - opracowaniem ekoﬁzjograﬁcznym,
– w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana
5, 44-190 Knurów, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska – z dokumentem, o którym mowa
w art. 21, ust. 2, pkt 23, lit. c ww. ustawy – Gminnym Programem
Ochrony Środowiska.
Stosownie do art. 39, ust. 1, pkt 4, art. 40, w związku z art. 54,
ust. 3 ustawy zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww.
projektu zmiany fragmentu studium, w ramach przeprowadzanej
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia
4 kwietnia 2014 roku (włącznie):
– pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-199 Knurów,
– ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym
na adres: ua@knurow.pl
Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
Wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy
projekt zmiany fragmentu studium – Prezydent Miasta Knurów,
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647,
ze zm.).
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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sport

Pięści na medal. Nasze kluby rządzą na Śląsku

Klub z Gierałtowic delegował na mistrzostwa aż 23 zawodników (14 kadetów i 9 juniorów). Do strefy medalowej
nie udało się awansować tylko
Jakubowi Bałuszyńskiemu
i Ernestowi Śmiałkowi. Z kolei
do finałów awansowało siedmiu podopiecznych Adama
Spiechy. – Niestety nie wszyscy
mogli stoczyć pojedynki o złote
medale, bowiem Daniel Szpotan i Dawid Tomiczek w półfinałach odnieśli kontuzje. Jeden
ma złamany nos, a drugi złamał palec – relacjonuje trener
Gardy, którego podopieczni
wywalczyli dwa złote medale,
pięć srebrnych i czternaście
brązowych. - Przed wyjazdem
do Jaworzna nawet nam się
nie śniło, że możemy osiągnąć
tak wielki sukces – kontynuuje Adam Spiecha. - Zdobyliśmy dwadzieścia jeden medali
na najważniejszej imprezie
bokserskiej w naszym regionie.
Jestem bardzo zadowolony z
występu moich zawodników,
jak i tych, którzy na co dzień
trenują w Spartanie Knurów,
a startują w barwach Gardy.
To przecież Durkacz i Lutyński
zdobyli dla nas złote medale.

BKS CONCORDIA

D z ie w ię ć me d a l i m istrzostw Śląska – to dorobek
pięściarzy BKS-u Concordia
Knurów po turnieju w Jaworznie. Podopieczni Bogdana
Wyrzychowskiego i Bogdana
Danielaka trzy razy stawali na
najwyższym stopniu podium,

Garda Gierałtowice – mistrz Śląska w klasyfikacji
drużynowej kadetów i juniorów

a niewykluczone, że dorobek
złotych medali wzrośnie do
czterech. – Na razie mamy trzy
złote krążki, ale jeszcze jedna
walka finałowa została przełożona na 29 marca. Związane
to było z tym, że w kategorii
juniorów, w wadze Sebastiana
Szkatuły wystąpiło bardzo dużo
zawodników i organizatorzy
postanowili, że jego walka finałowa z Przemysławem Olejem
z Jawor Teamu odbędzie się
pod koniec miesiąca – informuje Bogdan Wyrzychowski.
– Mimo tego, że do rozegrania
pozostał jeszcze jeden finał,
ogłoszono klasyfikację drużynową mistrzostw Śląska, w
której zajęliśmy wysokie trzecie
miejsce. Podsumowując występ
naszych podopiecznych trzeba
przyznać, że jesteśmy dumni z
formy, jaką zaprezentowali.
Trzecie miejsce w „drużynówce” musi cieszyć tym
bardziej, że w mistrzostwach
wystąpili pięściarze z ponad
dwudziestu klubów. Concor-

Foto: Jan Pluta

GARDA GIERAŁTOWICE

Po takim sukcesie należą się słowa podziękowania
wszystkim członkom klubu, a
także Urzędowi Gminy Gierałtowice i sponsorom, bez
których wsparcia po prostu
byśmy nie istnieli.
Medale dla Gardy zdobyli:
- złote - Damian Durkacz
(waga 48 kg, kadet), Dawid
Lutyński (waga 52 kg, kadet),
- srebrne - Marcin Trybalski (waga 70 kg, kadet), Tomasz
Otworowski (waga 80 kg, kadet), Piotr Kaczkowski (waga
52 kg, junior), Daniel Szpotan (waga 75 kg, junior), Dawid
Tomiczek (waga 81 kg, junior),
- brązowe – Przemysław
Sieraczyński (waga 50 kg, kadet), Mateusz Peciak (waga 52
kg, kadet), Dawid Kuś (waga
57 kg, kadet), Mateusz Wuzik
(waga 60 kg, kadet), Szymon
Stuchlik (waga 66 kg, kadet),
Michał Kalka (waga 70 kg, kadet), Daniel Jeenel (waga 80 kg,
kadet), Aron Nocoń (waga 80
kg, kadet), Bartosz Sacha (waga
+80 kg, kadet), Paweł Rębisz
(waga 56 kg, junior), Mariusz
Schulze (waga 81, junior), Seweryn Skoczyński (waga 81 kg,
junior), Marek Noga (waga 91
kg, junior), Kamil Orzechowski (waga +91, junior).

Foto: Garda

Wielkim sukcesem pięściarzy klubu Garda Gierałtowice
zakończyły się Mistrzostwa
Śląska Kadetów i Juniorów,
które odbyły się w Jaworznie.
Powody do zadowolenia mają
również w Knurowie, bowiem
BKS Concordia została sklasyfikowana w „drużynówce” na
trzecim miejscu.

BKS Concordia – brązowy medalista mistrzostw Śląska w klasyfikacji
drużynowej kadetów i juniorów

dię reprezentowało jedenastu
zawodników i tylko dwóch z
nich nie zdobyło medalu. –
Można powiedzieć, że mieli pechowe losowanie – dopowiada
Bogdan Wyrzychowski. Mowa
w tym momencie o Adrianie
Romaszu i Piotrze Winklerze.
W kategorii kadetów złote
medale wywalczyli: Mateusz
Podgórczyk (w finale pokonał
brązowego medalistę MP Bartłomieja Przybyło z Mysłowic), Piotr Kalisz (stoczył

dwie walki, a w finale pokonał
przed czasem z Gracjanem Kasiakiem z Sosnowca) i Wojciech
Czarkowski (również stoczył
dwie walki, pokonując w finale
Oskara Safariana z Bytomia).
Srebrne krążki wśród kadetów stały się własnością
Dominika Kornackiego (przegrał w finale z Krystianem
Kusiem z Jaworzna) i Krystiana Kentnowskiego (uległ w
finale Borysowi Porębskiemu
z Sosnowca).

Brąz zdobyli: Jakub Kuzak i Szymon Koza.
W kategorii w iekowej
junior przed szansą zdobycia t y tułu mistrza Śląska
wciąż stoi wspomniany już
wcześniej Sebastian Szkatuła,
natomiast srebrny medal wywalczył Daniel Sierotowicz
ulegając z finale Szymonowi
Kajdzie z Jawor Team Jaworzno.
PiSk

Foto: organizatorzy

Najlepsi narciarze uczą się w Żernicy

Dla uczniów z g mi ny
Pilchowice zorganizowano
trzydniową wycieczkę w Tatry, połączoną z narciarską
rywalizacją.
Młodzi miłośnicy szusowania na dwóch deskach rywalizowali na stoku narciar-

skim w zawodach uczniów
z gminy Pilchowice. Prym
na stoku w Bukowinie Tatrzańskiej wiedli uczniowie
z Żernicy, którzy w kilku
kategoriach w komplecie
stanęli na podium.
Tak było m.in. w grupie
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uczniów szkół podstawowych oraz uczennic gimnazjum. W kategorii klas I-IV
najlepszy czas zanotował
Tadeusz Grabowski przed
Rober tem Sz a ma ńsk i m i
Mateuszem Kaczorowskim.
Wśród uczniów klas V-VI

zwyciężył Michał Pendziałek, a kolejne miejsca zajęli:
Kacper Pabisz i Piotr And rzejewsk i. K lasy f i k acja
gimnazjalistek przedstawiała się następująco: 1. Agata
Kolka, 2. Natalia Erfurt, 3.
Julia Płaszczyk.

W kategorii dziewcząt
(klasy V-VI) pierwsze miejsce
wywalczyła Oliwia Wolny
(Żernica), drugie - Hanna
Grabowska (Żernicy), a trzecie - Julia Masłoń (Pilchowice).
Wśród gimnazjalistów
zwyciężył Wojciech Kokot

(Żernica) przed Karolem
Reginkiem (Pilchowice) i
Piotrem Dabińskim (Żernica).
W zawodach wystąpiło 37
młodych narciarzy.
PiSk
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Już tylko jeden mecz kontrolny pozostał do rozegrania
piłkarzom Concordii przed
inauguracją rundy wiosennej.
W sobotę knurowianie zagrają z Gwarkiem Ornontowice,
a w przedostatniej grze kontrolnej zremisowali z GKSem II Katowice 2:2.
Rezer wiści z Bukowej
zostali wzmocnieni zawodnikami pierwszej drużyny,
którzy dzień wcześniej rozpoczęli rywalizację o awans
do piłkarskiej ekstraklasy.
W gronie tych piłkarzy znalazł się wychowanek Con-

cordii – Michał Zieliński,
który najpierw dał GieKSie
prowadzenie, a następnie
podwyższył na 2:0.
M i mo dw ubra m kowej
straty, knurowianie nie „prosili” o najniższy wymiar kary.
A że mieli w swych szeregach
Pawła Krzysztoporsk iego,
strzelili nie tylko gola kontaktowego, ale i wyrównującego
stan rywalizacji.
- Wcześniej „goniliśmy”
wynik z Zagłębiem Sosnowiec, teraz z GKS-em Katowice i każdy z tych meczów kończył się remisem. To oznacza,

że jestem po tych spotkaniach
zadowolony z postawy swych
zawodników – mówi trener
Wojciech Kempa.
Wyniki w ymienionych
meczów muszą cieszyć, ale dla
równowagi, martwi m.in. kontuzja Pawła Jaroszewskiego, a
także rozregulowany celownik
Solomona Mawo.
W Katowicach Concordia
zagrała w następującym składzie: Krasoń 46’ Wasilewski, Seemann 46’ Paśnicki,
Krzysztoporski, Mikulski,
Bączkiewicz, Suchiński, Salwa, Żyrkowski, Maciejewski

Nowa rola
Artura Jankowskiego
Na pierwszej konferencji
prasowej w roli prezesa Górnika Zabrze, w listopadzie 2011
roku, Artur Jankowski wspominał, że piłkarską przygodę
rozpoczął, jako trampkarz
ówczesnego Górnika Knurów.
Kariery, jako zawodnik nie
zrobił, ale w historii rodzimego futbolu zapisał się właśnie
jako prezes najbardziej utytułowanego polskiego klubu. Za
stery Górnika Zabrze chwycił
9 listopada 2011 roku. Kilka
dni później „trójkolorowi”
odnieśli prestiżowe zwycięstwo w wyjazdowym meczu z
Wisłą Kraków.
Piastując tak prestiżowe
i odpowiedzialne stanowisko
zjednał wokół siebie wiele
osób, co nie oznacza, że nie
był atakowany przez obóz
krytykantów.
Po stronie plusów, Artur
Jankowski może zapisać bardzo dobre wyniki sportowe

osiągane przez zespół w trudnym okresie organizacyjno-finansowym. Górnik stał się
ostatnio klubem, który zaczął
dostarczać do reprezentacji
nie tylko piłkarzy, ale i trenerów. Kolejne plusy to powstanie Akademii Piłkarskiej i
Fundacji Górnika.
Po stronie minusów trzeba zapisać to, że Prejuce Nakoulma wciąż jest zawodnikiem
Górnika i odejdzie z Zabrza za
darmo. A mówiło się, że klub
zarobi na nim co najmniej
kilka milionów złotych. Sam
Artur Jankowski mówi, że
swego rodzaju porażką jest
przedłużająca się budowa
stadionu.
W ubieg ł y m
tygodniu
Artura Jank ow s k i e g o
zastąpił na
sta now isku pre-

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 4 MARCA:
1. Zdzisław Mral
2. Tadeusz Kamczyk
3. Zbigniew Ciszewski
4. Henryk Brola
5. Józef Antończyk
6. Bogumił Barczyk
7. Ginter Fabian
8. Tadeusz Żogała
9. Edward Nowak

– 2.367
– 2.264
– 2.118
– 2.031
– 1.996
– 1.888
– 1.831
– 1.644
– 1.636

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Luberta
– 9.008
2. Leonard Spyra
– 8.866
3. Jerzy Makselon
– 8.634
4. Henryk Brola
– 8.549
5. Zdzisław Mral
– 8.327
6. Jerzy Pluta
– 8.286
7. Bogumił Wolny
– 8.123
8. Piotr Pakura
– 8.030
9. Bernard Wróbel
– 7.926
10. Michał Fojt
– 7.883
Kolejny turniej odbędzie się 18 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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zesa profesor Zbigniew Waśkiewicz. Knurowianin zasiada
teraz w Radzie Nadzorczej
zabrzańskiego klubu. Pełni też
m.in. funkcję wiceprezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

23’ Liszka, Mawo 75’ Nalepa,
Kapusta 67’ Kruk.
A na l i z ując sk ład , n ie
trudno zauważyć, że chyba
różni się on od tego, w jakim Concordia rozpocznie
pierwszy tegoroczny mecz o
punkty. – Do meczu ligowego pozostało jeszcze trochę
czasu, dlatego nie chcę wypowiadać się na temat wyjściowej jedenastki – mówi trener
Wojciech Kempa. – Każdy
kibic domyśla się zapewne, na
jakich pozycjach mogą zagrać
inni piłkarze…
Na dzisiaj wydaje się, że
pozycję między słupkami wygrał Paweł Krasoń, bowiem Patryk Wasilewski ze względu na
obowiązki zawodowe nie mógł
uczestniczyć we wszystkich
treningach. W obronie brakuje

przede wszystkim kontuzjowanego Pawła Jaroszewskiego, ale z drugiej strony
trzeba trzymać kciuki za
Łukasza Bączkiewicza,
którego nie wrócił
do Concordii po
to, by siedzieć na
ławce. Ponadto
w Katowicach nie
zagrał Łukasz Pilc.
W drugiej linii zabrakło Marcina Rozumka,
najlepszego w wewnętrznym rankingu piłkarza
Concordii w rundzie
jesiennej.
Czy to oznacza, że przed meczem ligowym w
składzie nastąpią trzy zmiany? Paweł Krzysztoporski niczym

Foto: Piotr Skorupa

Michał Zieliński
– Paweł Krzysztoporski 2:2

Piotr Skorupa rasowy napastnik strzelił
w sobotę dwie bramki

Rozstrzygnięcie konkursu

Piotr Skorupa

No i wszystko jasne. Na konkursowym zdjęciu twarz zasłonił
Wojciech Kempa.
Nagrodę – piłkę z autografami
piłkarzy Concordii – otrzymuje
Izabela Cybulska.
Po odbiór nagrody zapraszamy
na mecz Concordii z Sarmacją Będzin - 22 marca na Stadion Miejski
w Knurowie.

Turniej

foto-migawka

szachowy
LWSM w Knurowie
zaprasza mieszkańców
K nu row a i okol ic do
udziału w turnieju szachowym, który odbędzie
się 24 marca (poniedziałek) o godzinie 16.30 w
Klubie LWSM „Lokatorek”.
Organizatorzy planują, iż będzie to pierwszy z
dziesięciu turniejów cyklu Grand Prix Knurowa
w szachach.
PiSk

Szczegóły na:
www.chessarbiter.com

(zakładka Turnieje szachowe).

Foto: Piotr Skorupa
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Trener
dał przykład

Foto: UKS Eugen

Eugeniusz Mehlich, jako
jedyny z siedmioosobowej
reprezentacji UKS Eugen
Knurów, został mistrzem
Śląska w wyciskaniu
sztangi leżąc.
Impreza, którą
zorganizowano w
Chorzowie miała
formułę otwartą
i zgromadziła
około 120 siłaczy,
co miało znacząc y w pł y w na
podniesienie
poziomu sportowego.
Eugeniusz
Mehlich przed
startem wniósł
na wagę 73,6 kg,
a zawody zakończył z wynikiem
165 kg i tytułem
mistrza naszego
regionu.
W juniorkach do 23
Eugeniusz Mehlich do
lat (open) Emilia Flis
bogatej kolekcji trofeów
dorzucił w Chorzowie
zajęła czwarte miejsce
zwycięstwo w Otwartych
(62,5 kg), Nikola ZaMistrzostwach Śląska
borowska była piąta

Miejska liga piłki
nożnej halowej

(65 kg), a Monika Zaremba z
wynikiem 62,5 kg zajęła szóste
miejsce (o kolejności decydowała waga zawodniczek).
Szóste miejsce zajęła również
Katarzyna Smektała w seniorkach (open, wynik 90 kg).
W rywalizacji mężczyzn
– masters 40-49 lat – Arkadiusz Wesoły w wadze +83 kg
wycisnął 180 kg i został sklasyfikowany na pozycji piątej,
natomiast Tomasz Tomaszewski zajął trzynaste miejsce
w juniorach do lat 20 (open,
waga 83 kg, wynik 107,5 kg).
- Start naszej siódemki
oceniam, jako udany, bowiem
Zaborowska, Zaremba i Tomaszewski poprawili swoje rekordy życiowe, co jest dobrym
prognostykiem przed mistrzostwami Polski w Tarnobrzegu – podsumowuje trener i
zawodnik w jednej osobie
- Eugeniusz Mehlich, który
zdradza jednocześnie, iż do
powrotu po urodzeniu córeczki przygotowuje się mistrzyni
świata, Paulina Mularczyk.
PiSk

Podium już zajęte
Po ubiegłotygodniowych
porażkach faworyci Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
zgodnie wygrali swoje mecze
i tym samym na trzy kolejki przed końcem rozgrywek
zapewnili sobie medalowe
pozycje. Prowadzący w tabeli Vibovit Studio DENIM
po trudnym meczu pokonał
Tritech Big-Bud i na podium
MLPNH znajdzie się po raz
16. z rzędu. Mający tę samą

liczbę punktów i równy bilans gier bezpośrednich TKKF
Mistral Intermarché wygrał z
Olympiakosem, co sprawia, że
coraz bardziej prawdopodobny
wydaje się baraż o mistrzostwo.
Trzeci z faworytów Team Stalmet ma już niewielkie szanse
na wygranie ligi, ale będzie za
to języczkiem u wagi, gdyż w
dwóch najbliższych kolejkach
spotka się właśnie z dwójką
prowadzących.

Z pozostałych wyników
godne odnotowania jest piąte
w sezonie, a drugie z rzędu,
zwycięstwo zespołu PTK DB
Schenker i awans tej drużyny na dziewiąte miejsce w
tabeli. Rzadkim wyczynem
popisał się w tym spotkaniu
Sz y mon Waw rzon kowsk i,
który strzelił dla zwycięzców
wszystkie sześć bramek.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 19. KOLEJKI Z 10.03.2014
Vibovit Studio DENIM - Tritech Big-Bud 3:2 (2:1)
1:0 R. Kasiński 9’, 2:0 R. Kasiński 12’, 2:1 G. Górka 20’, 3:1 R. Kasiński 39’, 3:2 G. Górka 40’.
PTK DB Schenker – ZZ Kadra 6:1 (1:0)
1:0 S. Wawrzonkowski 13’k. 2:0 S. Wawrzonkowski 25’, 3:0 S. Wawrzonkowski 29’, 4:0 S. Wawrzonkowski 32’, 5:0 S. Wawrzonkowski 35’, 5:1 P. Jędrzejczak 36’, 6:1 S. Wawrzonkowski 40’.
Olympiakos Gierałtowice - TKKF Mistral Intermarché 2:6 (0:2)
0:1 P. Kośmider 11’, 0:2 J. Gendarz 17’, 0:3 P. Kośmider 21’, 0:4 P. Kośmider 25’, 0:5 K. Idziaszek
30’, 1:5 D. Kabała 34’, 1:6 B. Pietras 35’, 2:6 Ł. Górczyk 39’.
żółta kartka: K. Idziaszek (TKKF Mistral Intermarché).
Sośnicowice - Nacynianka 7:2 (5:1)
1:0 R. Chrzan 6’, 2:0 J. Karmański 14’, 3:0 J. Karmański 15’, 3:1 J. Faber 16’, 4:1 Damian Rogon
17’, 5:1 Damian Rogon 18’, 5:2 Ł. Baron 30’, 6:2 Damian Rogon 33’, 7:2 Damian Rogon 35’.
IPA Knurów – Team Stalmet 3:6 (0:2)
0:1 M. Stopa 3’, 0:2 M. Stopa 16’, 1:2 T. Macha 22’, 2:2 T. Macha 24’, 2:3 R. Wolsztyński 27’, 3:3
K. Ferenstein 30’, 3:4 B. Flis 33’, 3:5 B. Flis 34’, 3:6 M. Stopa 37’.
żółta kartka: T. Macha (IPA Knurów).
PROGRAM 20 KOLEJKI
1. Vibovit Studio DENIM
17 42 118-52 14 0
3
(PONIEDZIAŁĘK, 17.03.2014):
2. TKKF Mistral Intermarché 17 42 100-44 13 3
1
3. Team Stalmet
17 37 128-63 12 1
4
Olympiakos Gierałtowice –
4. IPA Knurów
18 26 80-80
8
2
8
PTK DB Schenker (18.00), ZZ
5. Sośnicowice
17 24 59-78
7
3
7
Kadra – Nacynianka (18.50),
6. Concordia Oldboje
17 22 63-79
6
4
7
Tritech Big-Bud – Sośnico7. Tritech Big-Bud
18 22 82-77
6
4
8
wice (19.40), Vibovit Studio
8. ZZ Kadra
17 19 60-71
5
4
8
DENIM – Concordia Oldboje
9. PTK DB Schenker
17 15 58-87
5
0 12
(20.30), Team Stalmet – TKKF
10. Olympiakos Gierałtowice 18 14 73-93
3
5 10
Mistral Intermarché (21.20).
11. Nacynianka
17 9 36-132 3
0 14

Akademia Piłki Nożnej
wzięła udział w halowym turnieju organizowanym przez
Promotor Zabrze, w którym
uczestniczyło 10 drużyn z
rocznika 2006. Podopieczni
Krzysztofa Nieradzika po raz
kolejny pokazali się z dobrej
strony, zajmując trzecie miejsce. Po drodze do półfinału
młodzi knurowianie odnieśli
komplet zwycięstw i dopiero
w walce o finał ulegli późniejszemu triumfatorowi, drużynie Piasta Strzelce Opolskie.
W meczu o trzecie miejsce
po golu Oskara Guziora APN
okazał się lepszy od zespołu
z Tychów, dzięki czemu knu-

rowianom przypadły brązowe
medale. – Cieszymy się z kolejnego sukcesu naszych młodych
adeptów futbolu. Mamy przekonanie, że w Knurowie rodzi
się wiele piłkarskich talentów,
które trzeba pielęgnować. Na
tle rówieśników z innych miast
wypadamy bardzo korzystnie.
Świadczy o tym choćby wygrana nad zespołem gospodarzy,
którzy są naturalnym zapleczem ekstraklasowego Górnika
Zabrze – powiedział Krzysztof
Nieradzik, opiekun zespołu.
Wyniki APN Knurów: 4:0
z Promotorem Zabrze (bramki:
Guzior 2, Adamus, Bulanda-Bożek), 3:1 z AKS-em Cho-

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

rzów (Stępień 2, Mazurek), 2:0
z Herkulesem Kochanowice
(Dudek, Jatta), 7:0 z KSB Lędziny (Guzior 3, Mazurek
2, Stępień 2), półfinał: Piast
Strzelce Opolskie – APN Knurów 4:0, mecz o 3. miejsce:
APN Knurów – Grom Tychy
1:0 (Guzior).
Skład brązowych medalistów z Knurowa: Karol Szymecki, Kacper Jatta, Oskar Guzior,
Dominik Dudek, Kamil Mazurek, Oskar Bulanda-Bożek,
Maciek Stolarczyk, Oliwier
Nawacki, Szymon Adamus,
Dominik Kondratowicz, Oliver
Mansfeld, Kacper Stępień.
Waldemar Jachimowski

Reprezentanci śląskich
klubów spotkali się na kolejnych walkach sparingowych. Tym razem zjechali do
Rybnika, do Absortio Gym,
gdzie oprócz k nurowian i
gospodarzy, doświadczenie
zdobywali zawodnicy Paco

Katowice, Gymnazjon Sosnowiec, Tekwondo Feniks Arette
i Kodokan Gliwice.
Knurowski klub reprezentowali: Bartek Tokarz, Marcin
Wiewiórka, Mateusz Kręplewski, Jakub Stanik, Kamil
Szewczuk i Piotr Bil.

Trener Sławomir Tokarz
nie kryje zadowolenia z postawy swych podopiecznych,
którzy zdobywają w czasie
walk sparingowych jakże potrzebne doświadczenie.
PiSk
Foto: Spartan

APN z medalami

Foto: APN

Sparingi Spartana

Ekipa Spartana na rybnickie
walki sparingowe
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foto: arch. BSiPG Katowice

Foto: Paweł Gradek

Po przebudowie szyb będzie
prezentować się dużo ładniej
i nowocześnie

GÓRNICTWO. OGRANICZENIE DEPUTATU WĘGLOWEGO

Zamach
na świętość

Demonstracja przed siedzibą Kompanii
Węglowej, skarga do Rzecznika Praw
Obywatelskich czy pozew zbiorowy?
– zastanawiają się górniczy emeryci,
oburzeni odebraniem jednej tony węgla
z uświęconego wieloletnią tradycją
deputatu

KNURÓW. SZYB FOCH I DO NAPRAWY, A FOCH II CZEKA PRZEBUDOWA

Szyb zmieni oblicze

Wieża szybu Foch II, górująca nad Polem Zachód KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Knurów, w końcu przestanie straszyć wyglądem.
Kompania Węglowa zmodernizuje wyciąg i wyposaży go w dwupiętrową
klatkę do transportu ludzi i materiałów wielkogabarytowych
Po zakończeniu prac szyb Foch
II będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową. Wyciąg szybowy zostanie wyposażony w dwupiętrową
klatkę wielkogabarytową i przeciwciężar. Umożliwi to jazdę ludzi (jednorazowo 40 osób na dolnym piętrze
klatki) oraz transport materiałów
długich i wielkogabarytowych.
Generalnym wykonawcą zadania

SZCZYGŁOWICE

Wentylatory
przewietrzą
kopalnię

jest Elektrometal, zaś zakres robót
budowlanych (pod klucz) powierzono Firmie Budowlanej Mazur.
Na naprawę i odt worz en ie
obudowy czeka szyb Foch I. Lada
dzień rozstrzygnie się przetarg
na to zadanie. Wyłoniona w nim
firma w ciągu 3 lat naprawi 375 m²
obudowy szybu.
/pg/

foto: arch. BSiPG Katowice

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach jest jeszcze w
trakcie wykonywania niezbędnej dokumentacji (projektów budowlanych,
wykonawczych i powykonawczych).
Jednak już sama wizualizacja zmodernizowanego szybu robi wrażenie:
mierząca ponad 62 m wieża z 1965
roku prezentuje się w barwach Kompanii Węglowej bardzo nowocześnie.

W tym roku powinna zakończyć się budowa nowoczesnej
stacji wentylatorów przy szybie VI KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Szczygłowice
To strategiczne przedsięwzięcie
zabezpieczy potrzeby wentylacyjne
kopalni.
Nowa stacja, zlokalizowana w
centralnej części obydwu ruchów,
przejmie zadania szybu Krywałd i
nieistniejącego szybu V (zawalił się
w 2008 roku).
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Dzięki temu możliwa będzie
eksploatacja południowo-wschodniej
partii złoża Ruchu Szczygłowice oraz
skuteczne zwalczanie zagrożeń metanowych i pożarowych w południowej
partii Ruchu Knurów.
Inwestycja warta 45 mln zł obejmuje budowę stacji wentylatorów

głównych, wyposażoną w 3 wentylatory (dwa pracujące w układzie
równoległym, jeden rezerwowy),
budynku nadszybia i infrastruktury
technicznej.
Budowa powinna się zakończyć
jeszcze w tym roku.
/pg/

- Przysługiwały mi trzy tony węgla
po latach pracy w Szczygłowicach.
Na początku lutego dałem wozakowi
bloczki, żeby go wybrał i przywiózł.
Wrócił i mówi, że muszą mi je przepisać, bo należą mi się już tylko dwie
tony. Zrobili to z dnia na dzień – skarży się znajomy emeryt górniczy.
Nie tylko jego spotkała niemiła
niespodzianka.
- Jak o tym przeczytałem w gazecie, to nie dałem wiary. Myślałem,
że to głupia plotka – mówi pan Józef.
On też przepracował lata w KWK
„Szczygłowice”. – Uwierzyłem, jak mi
znajoma z biura potwierdziła.
Pana Andrzeja zastaliśmy, gdy
wrzucał – łopata po łopacie – węgiel
z niedużej kopki do piwnicy.
- Tylko dwie tony, szybko pójdzie
– mówi. Odstawia łopatę i sięga po
papierosa.
Zmniejszenie o jedną tonę deputatu dla emerytów i rencistów jest
jednym z punktów porozumienia
między zarządem Kompanii Węglowej a zakładowymi organizacjami
związków zawodowych. Porozumienie
zostało zawarte 6 lutego. Jego przyjęcie zakończyło opiniowanie projektu
„Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020”.
– Tak nas załatwili, dyrektorzy i
związki – wzdycha pan Andrzej. I rozwija: - Pierwszych to nawet rozumiem,
od dawna tak chcieli. Nie udałoby się
im, gdyby nas związki nie zdradziły...
Wśród emerytów rozeszła się
plotka, że ci, którzy zdążyli przed 6
lutego odebrać „starą” ilość węgla,
zostaną pozbawieni jeszcze jednej tony
w przyszłym roku. Boją się, że zamiast
np. 3 ton, dostaną tylko jedną.
- Nikomu nie będziemy zabierać
już pobranej przez niego tony węgla
– uspokaja Zbigniew Madej, rzecznik KW SA. – W przyszłym roku nie
będziemy dokonywać żadnych korekt.
Dostaną więc odpowiednio 1,5 lub 2
tony węgla.
Deputatowy przywilej dla górników ma długą tradycję. Sięga okresu
międzywojennego. Ten współczesny,
o któr y m mowa, g warantowany
jest prawnie przez układ zbiorowy
pracy z grudnia 1991 roku. Został
zawarty przez ówczesnego ministra
przemysłu i handlu ze związkami
zawodowymi.

Ograniczenie deputatu zostało
odebrane przez emerytów górniczych
jak zamach na świętość. Żal miesza
się z oburzeniem. Powszechne jest
poczucie niesprawiedliwości.
- Dziwi się pan, to realna, wyrażona pieniędzmi, strata – nie ma wątpliwości Franciszek Szafarz, górniczy
emeryt, a zarazem prezes ROD im. ks.
Dzierżona. Knurowianin należy do
wielotysięcznej rzeszy poszkodowanych emerytów.
Poczucie krzywdy rodzi bunt. Tu
i ówdzie słychać o pomysłach na protesty jako sposób odwiedzenia górniczych decydentów od ograniczania
tradycyjnego przywileju. Do naszych
uszu doszła wieść z kręgów bliskich
kopalni „Szczygłowice” o przymiarce
do protestu przed siedzibą Kompanii
Węglowej w Katowicach. Nad taką
formą dezaprobaty mieliby zastanawiać się górniczy emeryci i renciści.
Wiele osób wiąże nadzieje z ewentualnym pozwem zbiorowym. To na
razie luźno rzucony pomysł, ale niewykluczone, że coś z niego się wykluje.
Tym bardziej że byli górnicy skrzykują
się za pośrednictwem okolicznych
środowisk działkowców. Ich celem jest
zorganizowanie specjalnego spotkania.
- Chcemy zaprosić na nie prawników, by poznać ocenę sytuacji od
strony legislacyjnej – mówi Szafarz.
– Bazując na tej wiedzy można potem
rozważać sens i szanse wstąpienia na
drogę sądową.
Szykowana jest też skarga do
Rzecznika Praw Obywatelskich. W
tym przypadku każdy z czujących się
poszkodowanym występowałby indywidualnie o „sprawdzenie czy jest zgodne z prawem odebranie części deputatu
węglowego, wcześniej przyznanego”, a
zarazem o „skierowanie tej sprawy do
Trybunału Konstytucyjnego”.
Sprawa jest tym bardziej paląca,
że z końcem 2015 roku wygasają
gwarancje wypłaty deputatów węglowych emerytom i rencistom. Co
później? Nie brak głosów, że przywilej zostanie w ogóle zlikwidowany.
Tylko w niewielkim stopniu obawy te
zmniejsza zapis w porozumieniu z 6
lutego mówiący, iż jego strony „będą
corocznie negocjować wymiar bezpłatnego węgla, uwzględniając kondycję
finansową Spółki”.
Bogusław Wilk

Plan naprawczy przyjęty

28 lutego Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. przyjęła program
naprawczy spółki na lata 2014-2020.
Program przewiduje:
zawieszenie na trzy lata wypłaty czternastej pensji dla pracowników
administracji. Przez ten czas będą mieć gwarancję zatrudnienia. Pozostali
pracownicy spółki mają zagwarantowaną pracę do 2020 roku;
możliwość przeniesienia pracowników w strukturze KW SA. Zastrzeżono
jednak, że mogłoby to odbywać się wyłącznie między zakładami, które
były wytypowane do połączenia (od planów takich fuzji odstąpiono w toku
negocjacji ze związkami);
likwidację funduszu motywacyjnego;
zmniejszenie o jedną tonę deputatu dla emerytów i rencistów oraz jego
całkowitą likwidację w przypadku przyszłych pracowników.
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