aktualności
KNURÓW. WSTYDLIWY PROBLEM

Gdzie się załatwić?

KNURÓW

Chaszcze kłują w oczy

- Gdzie w Knurowie można skorzystać z publicznej toalety? Czy
w ogóle jest takie miejsce? – docieka nasza Czytelniczka.
– W innych miastach są takie przybytki. A u nas?
szymy od młodego pana.
– Do tej pory pozwalano mi skorzystać z WC, ale wiem, że różnie z
tym bywa. Są miejsca, gdzie trzeba
za to zapłacić. No, chyba że się jest
klientem, to wówczas nie – dodaje.
- Trzy ubikacje typu Toi Toi stoją
przy wejściu na targ od ul. Targowej
– to już konkretne wskazanie od innego rozmówcy. – Ale to jedyne znane
mi takie miejsce.
- Można się ratować wchodząc
do supermarketu – podrzuca pomysł
kolejny knurowianin.
– Może miasto pomyśli o publicznych toaletach? – sugeruje nasza

Czytelniczka.
Anna Lewandowska z Urzędu
Miasta, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska, wyjaśnia, że
mieszkańcy mogą skorzystać z toalet
we wszystkich placówkach zarządzanych przez samorząd.
– Do tych miejsc zaliczamy też
obiekty zarządzane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji czy też
Centrum Kultury – mówi.
– Oczywiście wszystkie są czynne
w godzinach otwarcia owych obiektów
– zastrzega naczelnik Lewandowska.
DC
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W przeszłości publiczne toalety
działały na terenie miasta. Potem
znikały jedna po drugiej.
– Teraz jest problem ze skorzystaniem z ubikacji – zauważa nasza
rozmówczyni.
Nie ona jedna.
- No cóż, nie wiem, gdzie można
się załatwić – odpowiadają jeden po
drugim, zahaczani o wychodkowy
problem, knurowianie.
– W Gliwicach to przy Placu Piastów, a u nas... hm, nie mam pojęcia.
Jak sobie więc radzić, gdy potrzeba przyciska?
- Wchodzę do jakiejś knajpki –sły-

KNURÓW. NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI

Złodziej się przeliczył

21-letni knurowianin wyniósł ze sklepu alkohol o wartości 179
złotych. Kiedy zatrzymała go Policja, ochoczo przystał na wypisanie
mu mandatu za - jak sam określił - popełnione wykroczenie. Nie
wiedział jeszcze, jak bardzo się przeliczył
Knurowianin wiedział, że za
kradzież do 400 zł grozi mu jedynie
mandat karny. Nie wziął jednak pod
uwagę, że policjanci wezmą pod lupę
jego wcześniejsze grzechy...
Kilka dni temu 21-latek dokonał dwóch podobnych kradzieży.
Łączna suma strat wyniosła 669 zł.
To dało mundurowym podstawę do

zatrzymania złodzieja w policyjnym
areszcie.
- Młody człowiek nie doczytał
widocznie kodeksu - mówi rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, komisarz Marek Słomski.
- Nie wiedział, że od dłuższego czasu
istnieje jeszcze jeden zapis mówiący,
że kwoty kradzieży sumują się. I tak

Za kilka tygodni po okolicy nieść
się będzie warkot kosiarek. Ale
są też miejsca, gdzie już by się
przydały...

już dwa czyny popełnione przez tę
samą osobę, w których straty wynoszą
powyżej 400 zł, traktowane są jak
przestępstwo.
Dlatego 21-latkowi nie grozi
grzywna do 500 zł, tylko kara pozbawienia wolności do 5 lat.
/g, kmp gliwice/

Foto: Mariusz Kowalczyk

foto-migawka

Knurowianom nie podobał się zaniedbany teren
przy prosektorium - ich uwagi urzędnicy wzięli
sobie do serca, skwer został uprzątnięty

Nie trzeba szukać daleko. Wystarczy rzut oka na teren przy domu
przedpogrzebowym i prosektorium
przy ul. Floriana 5 w Knurowie.
– Ostatni raz było tu chyba koszone w ubiegłym roku albo jeszcze
dawniej – zastanawia się Czytelniczka, która zgłosiła nam problem.
– Chaszcze takie, że ho, ho...
– Zieleń wokół bloków ładnie
utrzymana, a tutaj jakiś zapomniany zakątek. Ciekawe, czyj on jest –
docieka knurowianka.
Jej zdaniem to niezbyt dobra
wizytówka miasta.
- W pogrzebach biorą udział ludzie z innych miast, nieraz i z zagranicy. No i komentują ten niechlujny
wygląd. Nieraz o tym słyszałam –
dodaje. – To trochę wstyd, żeby obok
prosektorium było tak zarośnięte.
Jeszcze kiedyś było tu całkiem ładnie.
A teraz to szkoda gadać.
W knurowskim magistracie - w

Wydziale Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa –
ustaliliśmy, że administratorem
zarośniętego obszaru jest Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Skontaktowaliśmy się z biurem
prasowym urzędu. Opowiedzieliśmy o krytycznych uwagach knurowian.
– Przekazaliśmy zgłoszenie naszej jednostce – Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości – usłyszeliśmy w
odpowiedzi.
- Jego pracownicy mają dokonać wizji lokalnej we wskazanym
miejscu i w razie stwierdzenia
uchybień teren zostanie uporządkowany – zapewniali urzędnicy
marszałka województwa.
Dotrzymali słowa. Przed weekendem chaszcze zostały ścięte, a na
skwerze zapanował porządek
DC

SPROSTOWANIE
Nie Kilińskiego, lecz Ko łłątaja
5 – taki jest prawidłowy adres
budynku w Szczygłowicach, objętego – z inicjatywy lokatorów
– monitoringiem. Kamery nie są
atrapą , o czym pr zekonali się
sprawcy pobicia. Sprawę opisaliśmy przed tygodniem w artykule
„Nagrali się, gdy bili”. Za pomyłkę
Czytelników i zainteresowanych
przepraszamy.
Redakcja

ogłoszenie

We wtorek 9 zastępów straży pożar nej
walcz yło z pożar em w Elektr owni Rybni
k. Najpierw zapalił się transformator jednego z bloków energetycznych,
a chwilę później od ognia zajął się olej
chłodzący urządzenie. Płonąca
ciecz dostała się do tuneli kablowych
pod halą elektr owni.
Po 90 minut ach strażacy opanowali żywio
ł. Nikomu nic się nie stało. Co ważne
, pożar nie wpłynął negat ywnie
na środowisko.
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aktualności
Radny Marek Sanecznik zataił prawdę w oświadczeniu
majątkowym, twierdzi Dariusz Jezierski, gliwicki dziennikarz
obywatelski. - To kłamstwo i pomówienie – ripostuje radny
i zapowiada pozew sądowy

Rada Miasta Knurów VI kadencji
na ręce Przewodniczącego RM, Pana Jana Trzęsioka
dotyczy: ujawnionego zatajenia przez radnego Rady Miejskiej Miasta Knurów Marka Sanecznika posiadania udziałów w spółce prawa
handlowego (oświadczenie majątkowe za rok 2012)

KNURÓW

Zatajenie
czy pomówienie?

W toku moich analiz funkcjonowania gliwickiego samorządu, w związku
z faktami dotyczącymi jednego z radnych Rady Miejskiej w Gliwicach, powziąłem
informacje dotyczące radnego Rady Miejskiej Miasta Knurów Marka Sanecznika, mające istotne znaczenie dla społeczności Knurowa i funkcjonowania
organu stanowiącego tego miasta. Zobligowało mnie to do powiadomienia
Pana o tych okolicznościach, co czynię za pośrednictwem niniejszego pisma.

Oto istotne fakty, wskazujące jednoznacznie na zatajenie prawdy
w oświadczeniu majątkowym Marka Sanecznika za rok 2012 (złożonym 18
kwietnia 2012 roku):
13 grudnia 2012 roku poprzedni udziałowcy ATB sp. z o.o. zbyli swoje
udziały, a nowymi udziałowcami zostali: Marek Sanecznik (objął 100
udziałów o łącznej wartości 50 000 zł) oraz spółka „KOSAWI” sp. z o.o.
(objęła 360 udziałów o łącznej wartości 180 000 zł)
Udziałowcem „KOSAWI” sp. z o.o. jest Sylwia Sanecznik, żona Marka
Sanecznika, która jest prezeską spółki i posiada większościowy pakiet
udziałów (216 o łącznej wartości 108 000 zł)
Już 18 stycznia 2013 roku Marek Sanecznik zbył swoje udziały w ATB
sp. z o.o. na rzecz Sylwii Sanecznik, występującej jako osoba fizyczna.
Informuję, że powyższe fakty zostały opublikowane na info-poster.eu
(http://info- poster.eu/tadeusz-olejnik-zatail-posiadanie-udzialow-w-spolce/)
Podkreślić należy, że zgodnie z prawem oświadczenia majątkowe muszą
być złożone do 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
W świetle dokumentów KRS nie ulega żadnej wątpliwości, że 31 grudnia 2012
roku Marek Sanecznik był posiadaczem 100 udziałów w kapitale zakładowym
ATB sp. z o.o. o łącznej wartości 50 000 zł i miał ustawowy obowiązek wykazać
to w oświadczeniu majątkowym. Obowiązku tego nie dopełnił.

Foto: Archiwum

Uważa, że radny w oświadczeRadny Marek Sanecznik
niu majątkowym powinien jednak zostawić ślad o posiadaniu
przez pewien czas, a potem zbyciu, udziałów. Nieuczynienie
tego traktuje jako błędną interpretację ustawy o samorządzie
gminnym.
W opinii knurowskiego
radnego tekst powiadomienia
do przewodniczącego Rady
Miasta jest pomówieniem.
Zapowiada oddanie sprawy
do sądu.
- Uruchomiłem działania prawne przeciwko panu
Dariuszowi Jezierskiemu –
powiedział Przeglądowi we
wtorek. – Nie ma mojej zgody
na pomawianie.
- Jestem w każdy sposób
do dyspozycji w wypadku, jeśli
ktoś uzna, iż w jakikolwiek
sposób naruszyłem jego dobra
wiedzieliśmy, przewodniczący Jan
osobiste – deklaruje Dariusz Jezierski Trzęsiok wystosował pisma do dyna stronie Regionalnej Platformy rektora Urzędu Kontroli Skarbowej
Informacyjnej Info-Poster.eu.
w Katowicach i Prokuratury RejoJaką decyzję podejmuje przewod- nowej Gliwice-Zachód. Wnioskuje
niczący Rady Miasta? Zgodnie z pra- w nich o „wszczęcie dochodzenia w tej
wem to na nim spoczywa obowiązek sprawie i powiadomienie o wynikach
przeprowadzenia analizy oświadczeń postępowania”.
/bw/
majątkowych radnych. Jak się do-

W związku z tym, że zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępstwa,
na funkcjonariuszach publicznych, którzy powzięli wiedzę na ten temat,
spoczywa obowiązek (zgodnie z art. 304 § 2) złożenia odpowiedniego
zawiadomienia do Prokuratury. Tryb złożenia takiego zawiadomienia określono w przepisie słowem „niezwłocznie”, przy czym należy podkreślić, że
ewentualne uchylenie się od tego obowiązku powoduje, iż funkcjonariusz
publiczny podlegać będzie odpowiedzialności karnej na mocy art. 231 § 1 kk.

Co z pediatrą?

- Tydzień temu pisaliście, że od kwietnia w Przychodni Brackiej w Szczygłowicach zacznie przyjmować lekarz
pediatra. Czy to oznacza likwidację
poradni dziecięcej przy al. Piastów?
Czytelniczka
Od redakcji: Bynajmniej. Miesiąc
temu dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, dr n. med. To-

masz Pitsch, zdementował na naszych łamach pogłoski o likwidacji
przychodni w Szczygłowicach. Jest
zadowolony z pracy doktor Antoniny
Zwolskiej, czego potwierdzeniem są
opinie rodziców małych pacjentów.
ZOZ zdaje sobie sprawę, że wieżowiec nie jest odpowiednim miejscem
na prowadzenie przychodni, dlatego
planuje przeniesienie jej gdzie indziej.
Pod uwagę bierze wyłącznie teren
Szczygłowic.

W związku z powyższym, wnoszę o podjęcie przewidzianych prawem
kroków. Proszę również o pisemną odpowiedź na niniejsze pismo, zawierającą
informacje o podjętych lub planowanych krokach.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Jezierski – info-poster.eu

Foto: JRG Knurów

Do przewodniczącego Rady Miasta w Knurowie wpłynęło pismo
(treść w ramce), którego autor –
Dariusz Jezierski – powiadamia, iż
powziął „informacje dotyczące radnego Rady Miejskiej Miasta Knurów
Marka Sanecznika, mające istotne
znaczenie dla społeczności Knurowa
i funkcjonowania organu stanowiącego tego miasta”.
Jezierski uważa, że radny zataił
fakty w oświadczeniu majątkowym
za 2012 rok. W jaki sposób? Nie
uwzględniając w nim udziałów spółki ATB (o wartości 50 tys. zł), kupionych 13 grudnia 2012 roku, a odsprzedanych żonie 18 stycznia 2013
roku. Zdaniem dziennikarza udziały
powinny być ujęte w oświadczeniu
majątkowym, potwierdzającym stan
posiadania na 31 grudnia 2012 roku.
- Miał ustawowy obowiązek wykazać to w oświadczeniu majątkowym – nie ma wątpliwości Jezierski.
– Obowiązku tego nie dopełnił.
- To nieprawdziwe informacje
– zdecydowanie zaprzecza Marek Sanecznik. - 20 grudnia 2012 roku zostały
zbyte wszystkie moje udziały w spółce
ATB Sp. z o.o., co potwierdza Akt Notarialny Repertorium A nr 6839/2012.
W związku z powyższym nie mogłem
ujawnić posiadania udziałów w moim
oświadczeniu majątkowym za 2012 rok,
bo w oświadczeniu podaje się na dzień
31 grudnia 2012 roku.
Jak wyjaśnić rozbieżności w datach? Te, które podaje Jezierski,
pochodzą z dokumentów Krajowego Rejestru Sądowego. Procedura
zmiany wpisu sporo trwa (niektórzy
z przekąsem mawiają, że „w polskich
sądach od razu to można tylko
umrzeć”), więc wskazane tam daty
nie są zgodne z rzeczywistością.
Prawdziwa data nabycia udziałów to
30 sierpnia 2012 roku.
Gliw ick i dzienni karz mimo
wszystko obstaje przy swoim zdaniu.

Szanowny Panie!

Kierującej nic się nie stało,
ale jej pojazd mocno ucierpiał

KNURÓW. NIEBEZPIECZNIE NA AUTOSTRADZIE

Fiat
rozbił
się
Podpalili butlę z gazem
na barierkach
SZCZYGŁOWICE. DZIAŁKOWCY SPŁOSZYLI ZŁODZIEI, A CI...

2 godziny strażacy schładzali butlę z gazem, by zapobiec
jej wybuchowi. Sprawcy podpalenia, a zarazem działkowi
złodzieje, są już w rękach Policji
Sezon działkowy rozpoczęty.
Także dla złodziei. W niedzielę,
około godz. 21.30, grupa mężczyzn
włamała się do jednej z altanek
przy ul. Parkowej. Niewiele udało
im się uk raść, bo spłoszyli ich
działkowicze pilnujący dobytku.
Sprawcy zdążyli jeszcze podpalić
butlę z gazem i uciec.
Poszkodowani nie stracili zimnej krwi. Powiadomili o zdarzeniu

Policję i wezwali straż pożarną.
Informacja o samochodzie, jakim
przyjechali złodzieje, pozwoliła
stróżom prawa szybko ująć jednego ze sprawców. Niedługo potem
wpadli jego wspólnicy.
Złodziejami okazali się 4 knurowianie (16-latek i trzej 21-latkowie).
Z wstępnych ustaleń policji wynika,
że okradali rodzinne ogródki działkowe w Szczygłowicach ze wszyst-
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kiego, co uznawali za cenne: opon,
sprzętu wędkarskiego, narzędzi i
artykułów spożywczych.
21-latkom grozi od 3 miesięcy
do 8 lat więzienia. O najbliższej
przyszłości nieletniego zdecyduje
Sąd Rodzinny. Wobec 16-latka mogą
zostać zastosowane środki wychowawcze, z których najostrzejszy to
umieszczenie w poprawczaku.
/g/

Nienajlepsze warunki drogowe
i nieostrożność były prawdopodobną
przyczyną kolizji na zjeździe z autostrady A1
Do zdarzenia doszło w niedzielę,
23 marca, tuż przed godz. 14.
– Prowadząca fiata sienę kobieta
próbowała zjechać z autostrady A1 na
A4 – informuje mł. bryg. Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. – Nie
zapanowała jednak nad samochodem
i uderzyła przodem pojazdu w barierę
energochłonną.

Na miejscu pojawiło się pogotowie ratunkowe. Jak się okazało, kierującej nic poważnego się nie stało.
Kobieta odmówiła przewiezienia do
szpitala na obserwację.
Na czas usuwania skutków zderzenia ruch odbywał się tylko jednym
pasem.
DC
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KNURÓW. POWSTANIE PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW KOLONII

Będzie cieplej i ładniej
Zlikwidowanie kotłowni, palenisk węglowych, wykonanie centralnego
ogrzewania i odnowa elewacji − to tylko część planów związanych
z termomodernizacją budynków na Kolonii. Właśnie ruszyła
procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej
Wiekowe budynki przy ul. Dworcowej
29 i 31 zachowają pierwotną
architekturę. Urzędnicy przekonują,
że termomodernizacja korzystnie
wpłynie także na wygląd estetyczny
„beamcioków”

W przyszłości, dzięki wsparciu
finansowym z Unii Europejskiej,
Kolonia przejdzie kolejny etap odnowy. Głównym zadaniem, jakie
postawili przed sobą urzędnicy,
jest termomodernizacja budynków
przy ul. Dworcowej o numerach 7,
9, 11, 13, 15, 29, 31, ul. Sienkiewicza
nr 1 i Mickiewicza nr 2 i 6.
− Termomodernizacja polegać
będzie na likwidacji lokalnych
źródeł ciepła, tj.: indywidualnych
kotłowni lub palenisk węglowych,
i wykonaniu wewnętrznej instal acji gazowej oraz centralnego
ogrzewania i centralnej ciepłej
wody − t ł u macz ą u r z ę d n ic y z
knurowskiego magistratu – z Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych. − Natomiast wyko-

nanie termomodernizacji budynków
wielorodzinnych z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, zgodnie z
zakresem wynikającym z audytu
energetycznego, stanowić będzie
element towarzyszący likwidacji
lokalnego źródła ciepła opalanego
paliwem stałym.
Budynki zostaną zmodernizowane, a tereny wokół nich odnowione. W planach jest wykonanie m.in.
doja zdów do posesji, plac yków
gospodarczych i postawienie ławek.
Czy roboty budowlane nie zaszkodzą wiekowej architekturze
„beamcioków”?
Urzędnicy uspokajają, że nie.
− W budynkach przy ul. Dworcowej 29 i 31 o ciekawych i wartych
zachowania elewacjach , należy
rozważyć wykonanie ocieplenia od
strony wewnętrznej, a zewnętrzną
elewację poddać należy odnowie i
konserwacji – wyjaśniają.
W marcu rozpoczęła się procedu ra w yłon ien ia w ykonawc y
dokumentacji projektowej prac termomodernizacyjnych. Kiedy ruszy
inwestycja? Do tego droga daleka.
− Terminy realizacji zostaną
ustalone po opracowaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji i oszacowaniu niezbędnych kosztów − informują pracownicy urzędu.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

nekrologi

Z powodu śmierci

MATKI

KNURÓW

Elektrośmieci zdasz gratis...
...a ekotorbę dostaniesz w prezencie. Bezpłatna zbiórka zużytego
i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego odbędzie się w sobotę, 29 marca

Panu PIOTROWI GRZELAKOWI
Pełnomocnikowi do spraw Proﬁlaktyki i Promocji
Zdrowia,
oraz najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Zdając elektrośmieci, zyskasz podwójnie: pozbędziesz
się gratów i otrzymasz użyteczny upominek

Pani
DOROCIE GRZELAK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

Foto: lomza.pl

składa
Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie

Z powodu śmierci

MATKI

Zajrzyj na strych i do piwnicy. Z
pewnością jest tam coś, co je zagraca. Stara pralka, lodówka, prehistoryczny komputer, przedpotopowy
telewizor – już ich nie użyjesz, a
miejsce zajmują. W sobotę nadarzy
się okazja do pozbycia się gratów.
- Zbieramy sprzęt komputerowy,
RTV, AGD, akumulatory, monitory,
4

telewizory, lodówki, pralki, zmywarki
– wyliczają pracownicy Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Technika z Gliwic, organizatorzy zbiórki.
Do zdawania elektrośmieci zapraszają w godzinach 10-13. Zbiórka
odbędzie się na parkingu przy markecie Intermarché w Knurowie (ul.
Szpitalna 42).

Jeśli ktoś chce się pozbyć sprzętu znacznych gabarytów, a nie jest
w stanie dostarczyć go na miejsce
zbiórki, może zgłosić taką potrzebą (tel. 519.572.371). Pracownicy
Techniki umówią się na konkretny
termin i odbiorą go prosto z posesji.
/bw/

Panu PIOTROWI GRZELAKOWI
Pełnomocnikowi do spraw Proﬁlaktyki
i Promocji Zdrowia,
oraz najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Dyrektor i Pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie
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Zakłócony wieczny
odpoczynek
- Skandaliczny jest sposób prowadzenia ewidencji
oraz stan dokumentów parafialnej części cmentarza
przy ul. 1 Maja - ocenia Renata Mazur.
- Wystarczyło trochę człowieczeństwa i dobrej woli,
aby nie doszło do drastycznej sytuacji...
23 lutego ś.p. Aldona Gucwa
obchodziłaby kolejne urodziny. Jej
wnuczka, Renata Mazur, poszła tego
dnia na cmentarz, by uczcić pamięć
babci i zapalić na grobie symboliczny
znicz.
- Czynię tak od wielu lat, a sama
też już jestem babcią - podkreśla pani
Renata. Zaduma szybko ustąpiła
miejsca zdumieniu, kiedy wnuczka
odkryła, że po nagrobku... nie ma śladu. Mało tego, od miesiąca spoczywa
tam inna kobieta.

GROBOWA NIEWIADOMA

Na cmentarzu przy ul. 1 Maja
pochowani są wszyscy przodkowie
pani Renaty. W 1989 roku dołączyła do nich babcia, Aldona Gucwa.
Spoczęła w miejscu, gdzie najpierw
pochowano jej tragicznie zmarłego
ojca, a później matkę.
Sprawami pogrzebowymi zajęła
się wnuczka. W kancelarii parafii pw.
św. Cyryla i Metodego (ówczesnego
administratora cmentarza przy ul. 1
Maja) opłaciła miejsce na 20 lat. Ma
na to dowód - kwit z datą 24.07.1989
r. i pieczęcią parafii.
Minęły 23 lata. W 2012 r. pani
Renata stawiła się w kancelarii parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
(obecnego administratora cmentarza), by uregulować należność za grób
babci. Pracownica kancelarii odmówiła przyjęcia pieniędzy, twierdząc
na podstawie dokumentacji przekazanej przez byłego administratora, że
w tym miejscu leży pan Mikoda, nie
mający żadnego związku z rodziną
pani Renaty.

- Zignorowała moje oświadczenie,
mimo że byłam pewna, kogo w 1989
roku złożyłam w grobie - ubolewa
pani Mazur. - Wystarczyło porównać
stan faktyczny z dokumentacją, ale to
już było za dużo dla zarządcy.
Wróciła na cmentarz, by - jak
poradzono jej w kancelarii - wyjaśnić
błąd z grabarzem. Ten miał potwierdzić, że w grobie spoczywa tylko
Aldona Gucwa.
Tu leży wina pani Renaty, bo nie
wyjaśniła sprawy do końca, tylko nadal opiekowała się pomnikiem babci.
Do 23 lutego 2014 r. ...

POMYŁKI SIĘ ZDARZAJĄ

Kiedy odkryła, że w miejscu
pochówku jej przodków od miesiąca
leży inna kobieta, udała się do kancelarii parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Proboszcz Jan Buchta miał
jej rzekomo powiedzieć, że „pomyłki
się zdarzają”.
- Owszem, ale za tę pomyłkę
została ukarana tylko moja rodzina
- nie kryje żalu kobieta. - Administratorowi łatwiej było zlikwidować
niezręczną, sporną okoliczność, niż ją
rozwiązać. Za miejsce na cmentarzu
byłam winna 100 złotych, a moje
straty moralne i materialne są dużo
większe.
Poszła na cmentarz raz jeszcze
rozmówić się z grabarzem. Wtedy ten
stwierdził na podstawie ewidencji, że
zlikwidował grób... pana Mikody. Nie
zastanowiło go nazwisko pani Aldony widniejące na płycie pomnika, ani
fakt, że to jej rodzina zalegała z opłatą
za miejsce na cmentarzu.

- Nie mam pojęcia, gdzie faktycznie znajdował się grób pana Mikody.
Na pewno nie tam, gdzie pochowana
była moja babcia - mówi pani Renata.
- Widocznie nikt z rodziny przez tyle
lat się o niego nie upomniał, a parafia
nie sprostowała tej pomyłki. Zresztą
nazwiska mojej babci w ogóle nie ma
w ewidencji cmentarnej.
Rozgoryczona knurowianka nie
ma co liczyć na zwrot pieniędzy za
nagrobek. Mało tego, miała usłyszeć,
że zostanie obciążona kosztami jego
rozbiórki. Nie usłyszała od administratora tego, na czym najbardziej jej
zależało, słowa „przepraszam”.
- Od osoby duchownej chciałoby
się wymagać więcej taktu i delikatności w zarządzaniu tak szczególnym
miejscem, jakim jest cmentarz - dodaje.

CZAS MINĄŁ

Proboszcz Jan Buchta zarzuca
pani Danucie mijanie się z prawdą.
- Ona kręci - mówi. - Posłałem ją
na cmentarz, żeby wyjaśniła sprawę
z grabarzem. Miała później do mnie
przyjść, nie przyszła. Pojawiła się w
tym roku i od razu popłaciła za resztę
swoich grobów.
Ksiądz jest przekonany, że rozbiórka pomnika nie powinna być dla
pani Danuty żadną niespodzianką.
Na uiszczenie opłaty czekał długo,
bo aż 5 lat. Ponadto o likwidacji
nagrobka informowały ją stosowne
karteczki.
- Nie chcę likwidować grobów, ale
jako administrator mam prawo zabrać
nieopłacone po 20 latach miejsce - tłumaczy proboszcz. - Zwykle dajemy ro-

Tak pomnik Aldony Gucwy wyglądał
w styczniu 2014 roku. Dziś nie ma po nim śladu

dzinom czas na dopełnienie formalności. W przypadku tej pani było to 5 lat.
Proboszcz Buchta podkreśla, że
jako administrator nie ma obowiązku informowania rodzin zmarłych
o wygasającej opłacie za miejsce na
cmentarzu.
- Za karteczki z przypomnieniami, które kleimy na grobach, jedni
nam dziękują, drugim jest wstyd
przed rodziną. Robimy to wyłącznie z
naszej dobrej woli.
Ksiądz nie widzi jednak innej
możliwości kontaktowania się z bliskimi zmarłych.
Renata Mazur z trudem otrząsnęła się po utracie miejsca spoczynku babci. Była w kancelarii parafii

pw. Cyryla i Metodego i dowiedziała
się, że przed laty do dokumentacji
wkradł się błąd. Proboszcz Andrzej
Wieczorek przeprosił ją za zamieszanie.
Pani Mazur sprawdziła, że za
przepisanie tablicy i umieszczenie
jej na grobie dziadka będzie musiała
zapłacić 600 zł.
- Nie chcę, by moje złe doświadczenie poszło na marne. Niech będzie przestrogą dla innych, którzy
mają pod opieką groby bliskich
- dodaje.
Imiona i nazwiska bohaterów artykułu
zostały zmienione.

Paweł Gradek

ZAMACH NA ŚWIĘTOŚĆ

Deputat węglowy – bitwa przegrana, ale wojna trwa
Ponad 200 emerytów górniczych spotkało się w klubie Gama, by przedyskutować, jak zareagować
na pozbawienie ich części deputatu węglowego
Spotkanie odbyło się w ubiegły
czwartek z inicjatywy radnego Franciszka Szafarza, jednego z tysięcy
górniczych emerytów, poszkodowanych decyzją ograniczającą deputat.
Zebrani wyłonili 17-osobową
grupę inicjatywną. Jej zadaniem
będzie dalsze prowadzenie działań
w imieniu wszystkich zainteresowanych.
- W grupie tej znaleźli się m.in.
byli związkowcy, bardzo krytycznie
oceniający porozumienie kierownictwa Kompanii Węglowej i organizacji

związkowych, skutkujące krzywdzącą emerytów decyzją – mówi Szafarz.
Na zaproszenie emer y tów w
spotkaniu wziął udział prawnik,
mecenas Michał Zapart.
- Rozeznanie sytuacji od strony
prawnej jest konieczne. Tylko uzbrojeni w taką wiedzę mamy szansę
próbować podważyć szkodliwe rozstrzygnięcia – nie mają wątpliwości
emeryci.
Konsekwencją ustaleń podczas
czwartkowego spotkania było następne. Tym razem w poniedziałek
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w Domu Działkowca.
- Członkowie grupy inicjatywnej
i prawnik ustalili zakres i formę
dalszego działania – mówi Szafarz.
– Między innymi rozważano, czy
warto wejść w spór zbiorowy, czy
może próbować innej drogi do osiągnięcia celu.
Górniczy emeryci mają świadomość, że sprawa nie jest łatwa.
Nie chcą jednak odpuścić. Są rozgoryczeni. Uważają, że to głównie
ich kosztem Kompa nia Węg lowa usiłuje wyjść z kryzysu. Mają

ogromne pretensje do organizacji
związkowych.
- Decyzję o ograniczeniu deputatu podjęto za naszymi plecami.
Nikt się nas o to nawet nie zapytał
– mówią. – Nie jesteśmy czynnymi
pracownikami kopalni, więc motywowanie ustaleń porozumienia
przepisami kodeksu pracy jest nadużyciem.
- Związki nas zdradziły i wyrolowały! – nie przebierają w słowach. – Ratują swoją skórę naszym
kosztem.

Kolejne otwarte dla wszystk ich zebra nie z apla nowa no w
piątek, 28 marca o godz. 16, w
klubie Gama.
- W jego trakcie wydawane
będą wnioski indywidualnych pełnomocnictw dla kancelarii radców
prawnych i ustalone zostaną koszty
postępowania, indywidualne i grupowe – mówi Franciszek Szafarz.
– Prosimy wszystkich zainteresowanych o obecność.
/bw/
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Trawnik to nie toaleta
− Wszędzie psie kupy! − śmieje się pan Jacek.
− Gdzie się nie obejrzysz psie kupy! Innym nie jest
do śmiechu - apelują do właścicieli: Sprzątajcie po
swoich pupilach!

KNURÓW. VI OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Właściciele kiosku obok przystanku „Cegielnia” mają dość traktowania ich własności jako psiej toalety

Gdyby zebrać wszystkie odchody... do kupy, pewnie powstawałaby
spora pryzma. Właściciele czworonogów niby wiedzą, że sprzątać się
powinno. Oficjalnie wszyscy pytani
zarzekają, że noszą ze sobą woreczki
i pieczołowicie zbierają odchody
pupilów. W praktyce wygląda to
zupełnie inaczej. Bo skoro wszyscy
sprzątają, skąd tyle „niespodzianek”
na trawnikach?
− Przejście przez plac 700-lecia to
istny slalom z przeszkodami. Kupa na
kupie! Powinni zmienić nazwę placu
na „wielka toaleta dla psów” − mówi
pan Jacek.
Nie dość, że właściciele nie sprzątają, to jeszcze puszczają psy luzem.
− Na placu 700-lecia nieodpowiedzialni właściciele psów codzienne
wyprowadzają swoje psy bez smyczy,
mimo że w pobliżu jest szkoła − pisze
w liście do redakcji pani Katarzyna.
− Dzieci codziennie chodzą pomiędzy
puszczonymi psami i psimi gównami.
Po zwróceniu uwagi właścicielowi
czworonoga można usłyszeć jedynie
wyzwiska i wulgaryzmy.
Rano na skwerze ruch jak w ulu.
Wesoło hasające pieski i zadowoleni
właściciele. Można zapalić, pobiegać
z pupilem. Pan Tomek spaceruje z
niewielkim psem. Temat sprzątania
wywołuje u niego lekki niepokój.
− No, ale gdzie ja mam z tym psem
chodzić?! Przecież musi się gdzieś załatwić − mówi.
Na pytanie, gdzie ma woreczek, z
rozbrajającą szczerością odpowiada,
że zapomniał, ale jak wróci wieczorem, to na pewno posprząta.
Problem nie dotyczy tylko placu
700-lecia. Na osiedlu 1000-lecia
spotkaliśmy starszą panią. Jej piesek
akurat załatwiał się na trawniku.
− Wychodzę tylko przed dom, bo
nogi mnie bolą. Nie chce mi się szukać
worków. Zresztą mój piesek jest malutki. Co on tam zrobi! Mała kupka,
6

która zaraz się rozłoży! Przecież to jak
nawóz − mówi knurowianka.
Nieopodal „toalety” pieska starszej pani jest przystanek „Cegielnia”.
Właściciele kiosku zlokalizowanego
w pobliżu zmagają się z problemem
psów regularnie obsikujących budynek.
− Niestety zdarza się, że chcemy
otworzyć skrzynię obok kiosku, a tutaj
obsikane. Mieliśmy już tego dosyć −
mówi pani Joanna, sprzedawczyni.
Na budynku zawisła kartka z
apelem do właścicieli psów, aby lepiej pilnowali swoich pupilów. Czy
pomoże?

KARA DO 500 ZŁ

Przepisy mówią jasno: każdy
właściciel ma obowiązek sprzątać po
swoim czworonogu.
− Obowiązki osób utrzymujących
zwierzęta domowe zostały określone w obowiązującym mieszkańców
„Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Knurów”
− tłumaczy Brygida Pluta z Wydziału
Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. − Punkt
6 wyraźnie zobowiązuje właścicieli
psów do „natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta w obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego”.
Postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych poruszających się
z pomocą psów przewodników oraz
osób niepełnosprawnych korzystających z psów towarzyszących.
Za nieprzestrzeganie przepisów
grozi mandat od 50 do 500 zł.
− Przeprowadzamy poranne kontrole, m.in. w parku przy ul. Ogana −
tłumaczy Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie. − Sporadycznie się zdarza, że mandat jest
wystawiony w obecności strażnika, bo
jednak, kiedy właściciele widzą Straż
Miejską, to zachowują się wzorowo.

Komendant przyznaje, że coraz
częściej mieszkańcy dzwonią w
sprawie właścicieli niesprzątających
po czworonogu. W takim przypadku
zgłaszający występuje w roli świadka.
− Nie ma tych mandatów zbyt
wiele, to pojedyncze przypadki − dodaje komendant Daroń.

DO KOSZA „ŁADUNEK” WRZUĆ

Na terenie Knurowa znajduje
się 40 koszy na psie odchody z zasobnikiem na woreczki lub pakiety
higieniczne. Mieszkańcy skarżą się,
że jest ich zbyt mało i muszą przejść
pół miasta, aby jakiś znaleźć. Z tą
opinią nie zgadza się Brygida Pluta.
− Przecież zebrane odchody można wrzucać do każdego kosza ulicznego − mówi. − W bieżącym roku
planujemy postawienie kolejnych koszy, ale myślę, że to i tak nie rozwiąże
problemu. Część właścicieli po prostu
nie sprząta po swoim psie, ponieważ
nie widzi takiej potrzeby.
Większe miasta zdecydowały się
na stworzenie specjalnych wybiegów
dla czworonogów. Choć w Knurowie
nie ma takich miejsc, to jak tłumaczy
Brygida Pluta, na obrzeżach miasta
jest sporo terenów niezagospodarowanych, gdzie psy mogą się swobodnie wybiegać.
− Jednak ze strony właścicieli
psów wymaga to odrobiny wysiłku −
dodaje Pluta.
A znacznie łatwiej wyjść przed
dom...
Urzędnicy z Bytomia do walki ze
zwierzęcymi odchodami wytoczyli
ciężkie działa. Kupili specjalny odkurzacz zbierający psie „niespodzianki”. Czy to dobry pomysł?
− Dopóki sami właściciele nie zrozumieją potrzeby sprzątania, jeden
specjalny odkurzacz nie załatwi sprawy psich odchodów − podsumowuje
Brygida Pluta.

Tak, pomagam
28 i 29 marca (piątek i sobota) w sklepach
Biedronka przy ul. Szpitalnej 29 i Witosa 4
zostanie przeprowadzona zbiórka żywności
z długim terminem przydatności. Dary trafią
do potrzebujących - podopiecznych Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

Poprzednia zbiórka, którą przeprowadzono przed Bożym Narodzeniem, spotkała się z wielką
życzliwością i ofiarnością knurowian. Na piątek i sobotę pracownicy
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych wraz z wolontariuszami z
ZS im. I. J. Paderewskiego i ZSZ nr
2 zaplanowali kolejną.
Chcą pozyskać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, które są łatwe
w przechowywaniu: mąkę, cukier,
makaron, ryż, płatki kukurydziane,
olej, konserwy, herbatę, słodycze...

Zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących w formie
świątecznych paczek oraz pozwolą
na przygotowanie świątecznego posiłku dla podopiecznych ośrodka.
- Serdecznie zachęcamy do zakupu produktów spożywczych i
pozostawienie ich za kasami sklepowymi w specjalnie przygotowanych
koszach - mówią organizatorzy
zbiórki.
W grudniu 2013 roku klienci
Biedronki przekazali potrzebującym 844 kg żywności.
/g/

reklama

Tekst i foto: Justyna Bajko
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Na bakier z higieną

Błoto
na Lignozy

Foto: Bogusław Wilk

- Nie podoba mi się zachowanie niektórych
ekspedientek w sklepach mięsnych. Są na bakier z
higieną. Wielokrotnie byłem świadkiem, jak ważyły
i pakowały mięso i wędliny, nie mając czystych dłoni. Wcześniej wydawały nimi pieniądze, dotykały
mokrych szmat, więc palce nie mogły być czyste.
Na zwróconą uwagę reagowały obrażoną miną, a

zdarzały się nawet pretensje, że śmiem się odzywać i
wymagać zachowania higieny. To oczywiście wyjątki,
ale i te trzeba piętnować. Tyle się trąbi w mediach
o czystości, jako sposobie zapobiegania chorobom,
że – wydawać by się mogło – to oczywistość. Jak się
okazuje, jednak niezupełnie. Stąd ten mój głos. Może
ktoś go sobie weźmie do serca...
Klient
Not. bw

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności

Nierówne chodniki

- Mam dwie uwagi, które dotyczą podobnego problemu. Chodzi o nierówne
chodniki. Pierwszy z nich to sąsiedztwo szkolnej „Dwójki” przy ul. Wilsona, niedaleko skrzyżowania z sygnalizacją. Dzieci, które idą do szkoły, zasługują na nieco
lepszy trotuar niż ten w obecnym stanie. Drugie, kłopotliwe dla pieszych, miejsce
znajduje się przy ul. 1 Maja naprzeciw pubu „777”, ale po drugiej stronie ulicy.
Na chodniku (pewnie po robotach kanalizacyjnych) zrobiło się spore zagłębienie
z nierównościami. Gdy pada deszcz, powstaje tam spora kałuża. Nie da się jej
przeskoczyć, bo jest za duża. Stanowi spory problem dla osób (wiele z nich ma już
swoje lata), które idą z cmentarza na osiedle, gdyż zagradza im dojście do przejścia dla pieszych. Myślę, że nie trzeba dużo zachodu, by załatwić te dwie sprawy.
Moim zdaniem koszty też nie byłyby duże. Potrzeba tylko chęci, by to załatwić...
Knurowianin

Cz y telnic y Przeg lądu
wielokrotnie sygnalizowali
potrzebę większej dbałości
o czystość ul. Lignozy. Co
jakiś czas skarżą się na błoto, gubione przez ciężarówki, zjeżdżające z pobliskich
hałd. Nie są to puste słowa
– świadczy o tym choćby
zdjęcie zrobione w ubiegły
czwartek na wysokości mostu
nad Bierawką. Pokazuje sporą
kupkę błota, która w porannej
wilgoci zmieniła się w śliską
maź. Niektóre z samochodów
omijały ją, zjeżdżając na przeciwległy pas jezdni.
tekst sponsorowany

Konto za darmo to rynkowy standard,
ale 5 tys. zł w nagrodę? Tylko w Banku BGŻ
Aż sto osób otrzymało 5 tys. zł dzięki udziałowi w Loterii Wielka Kasa Banku BGŻ.
Ponadto wylosowano jedną nagrodę w wysokości 500 tys. zł, a więc łączna pula
nagród wyniosła okrągły milion złotych.
– Spełnię swoje marzenia. Wreszcie będę
podróżować. Może uda mi
się polecieć do Brazylii,
która do tej pory pozostawała w sferze marzeń – tak podsumowała
swoją główną wygraną w
Loterii, jej zwyciężczyni,
Pani Paulina, która jest
klientką oddziału w Kaliszu.
W akcji promocyjnej
Banku BGŻ mogli wziąć
udział zarówno obecni
klienci posiadający już
rachunek, jak i nowi,
którzy założyli dowolne
konto osobiste.
Był to jedyny warunek, jaki należało spełnić, aby wziąć udział w
losowaniu nagród. Poza
Panią Pauliną pozostali
laureaci to klienci 82

oddziałów, a największa
liczba wygranych padła
w regionie północnym:
aż 17 osób. Szczęśliwcy
otrzymają nagrodę w
formie przelewu na swoje nowe konto w Banku
BGŻ.
- Na terenie regionu
południowego, obejmującego swoim zasięgiem
województwa śląskie i
opolskie też możemy pochwalić się niemałą, bo
10-osobową grupą zwycięzców. Wśród nich znalazł się również mieszkaniec naszego miasta
- powie dzia ła Jagoda
Skrzypczyk-Polit, dyrektor Oddziału Banku BGŻ
w Knurowie.
- Od zawsze cieszyliśmy się dużym zaufaniem i lojalnością wśród
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obecnych klientów, ale
chcieliśmy też zachęcić
nowe osoby do poznania
wysokiej jakości naszych
usług. Ogromnie cieszy

nas fakt, że aż tyle osób
spełni swoje marzenia, a
jednocześnie będzie mogło korzystać z naszych
w y j ą t ko w yc h p r o d u k-

tów i usług – podkreślił
Toma s z Nie dz wie dzk i,
dyrek tor Oddziału Regionalnego Banku BGŻ w
Katowicach.

Symboliczne przekazanie nagrody Laureatom Loterii
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Z KART HISTORII

Za kradzież krowy przez
kata na szubienicy obwiesion był...
Przeglądając archiwalia, szperając po starych dokumentach, pytając
pamiętających dawne czasy, można natrafić na ciekawe „migawki”
z historii. Kilka z nich odnoszą się do najbliższej okolicy
Dura lex, sed lex (z łaciny: twarde
prawo, ale prawo) – mawiali starożytni.
Jak surowe musiało być szesnastowieczne prawo, świadczy konkretny
przykład z Knurowa. W księgach
wieczystych z 1596 rok zanotowano,
iż na karę śmierci został skazany niejaki Maciej Chudek z Knurowa, który
ukradł krowę. Nie uchroniło nawet
przyznanie się do winy.
„Z naszego prawa wyrokujemy,
żeby tenże Maciej Chudek na postrach
i opamiętanie innych złoczyńców
przez kata na szubienicy obwiesion
był” – orzekli gliwiccy ławnicy.
Tak że na karę śmierci − jak
czytamy w dokumentach sądowych
− został skazany złodziej za kradzież siedmiu beczek masła. Tak w
imię sprawiedliwości i nauczki dla
innych złodziei orzekli ostatecznie
ławnicy.
Zapewne zawiłe, z punktu widzenia prawa, musiały być problemy
przygraniczne w rejonie Knurowa w
dwudziestoleciu międzywojennym.
Potwierdza to jeden z faktów.
Uroczyste przy jęcie polsk iej
części Górnego śląska odbyło się w

czerwcu 1922 roku. Ostateczne uznanie granicy polsko-niemieckiej przez
obydwie strony nastąpiło w podpisanej 27 stycznia 1926 roku w Poznaniu
„Konwencji polsko-niemieckiej w
sprawie uregulowania stosunków
granicznych”. W załączniku szczegółowym do Konwencji znalazł się między innymi następujący zapis: „Ma
być spisany protokół gwarantujący
prawo właściciela Ballucha z Knurowa do koszenia trawy nad rowem i w
rowie granicznym w Knurowie”.
Zapis z koszeniem trawy w tak
ważnej, międzynarodowej umowie
polsko-niemieckiej wskazuje na
jednostkowe problemy i dramaty
Górnoślązaków mieszkających bezpośrednio w rejonie pogranicza.
Wydarzenia sprzed prawie 90
lat na pograniczu polskim (Knurów,
Kry wałd, Szczygłowice) oraz na
pograniczu niemieckim (Kuźnia
Nieborowska, Nieborowice) stwarzały wiele problemów po 1939 roku.
Odcinek granicy górnośląskiej został
oznakowany literami od L do O.
Sekcja N wspomnianego pogranicza
obejmowała odcinek od Rept do
Knurowa, zaś sekcja O − od Knu-

Knurowianin pod Zbarażem
Kto by pomyślał, a jednak! Jednym z uczestników oblężenia twierdzy Zbaraż na Ukrainie był Jan Ganc z Knurowa. Twierdza na Ukrainie oblegana
była przez wojska kozacko-tatarskie, zaś szturmowały ją wojska polskie
dowodzone przez Jeremiego Wiśniowieckiego od 10 lipca do 22 sierpnia
1649 roku.

W kompanii honorowej
W 1938 roku do Polski sprowadzone zostały doczesne szczątki kanonizowanego Andrzeja Boboli. W uroczystościach państwowo-religijnych na Okęciu
i w kościele na Krakowskim Przedmieściu uczestniczył knurowianin. Był
nim żołnierz odbywający służbę w Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

rowa do granicy z Czechosłowację.
Jak czytamy w dokumentach archiwalnych: „najbardziej generującym
spory obszarem industrialnym jest
sekcja N” wspomnianego pogranicza
(a więc Knurów).
Teren przygraniczny to także obecność obszaru warownego
„Śląsk”, budowanego w latach 19331939 przez armię polską w celu osłony terenów przemysłowych Górnego
Śląska. W linii prostej OW „Śląsk”
zajmował ponad 60 km, tworzyło go

około 200 schronów. Każdy bunkier
dostosowany został do topografii
terenu. Na tym odcinku spotykamy
budowle polowe przeznaczone do
dłuższego przebywania, a także budowle bojowe, w których przebywało
się w czasie walki. Dzięki pasjonatom
zrzeszonym w Stowarzyszeniu na
rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro
Fortalicum” poznajemy coraz to
więcej szczegółów.
Maria Grzelewska

Żołnierz z Knurowa w Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego
w Warszawie. Czy ktoś zna jego
nazwisko?

Piasek w cenie

W sąsiedztwie dzisiejszego ronda w Krywałdzie znajdował się
młyn. Na niemieckojęzycznej widokówce umieszczony był napis:
„Starostzik − Műhle” (młyn Starościka)

Czy ktoś to jeszcze pamięta?
10 września 1919 roku Naczelna Rada Ludowa podjęła decyzję zaangażowania Edmunda Rydygiera, ówczesnego dyrektora teatru w Poznaniu. Jego
zadaniem było zorganizowanie zespołu teatralnego, w celu przedstawienia
serii spektakli na Śląsku dla uchodźców górnośląskich po I powstaniu
śląskim.
E. Rydygier i jego zespół aktorów teatru poznańskiego przybył na Śląsk.
Wystąpił też w Knurowie (marzec-maj 1921 roku). W repertuarze miał:
„Mazepę” Juliusza Słowackiego, „Konfederaci barscy” Adama Mickiewicza,
„Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry czy „Polowanie na męża” Michała
Bałuckiego.

Kr ywałd ma piaszczystą gleb ę. Wł a ś nie s t ąd f ur mankami wożono piasek na początku
XX wieku, gdy zaczęto budowę
kolonii robotniczych, szpitala
oraz kamienic czynszowych przy
obecnych ulicach ks. Alojzego
Koziełka i Niepodległości. Przy
obecnej ulicy Rybnickiej właścicielem piaskowni był niejaki Unger (Ungier?). To stąd pochodził
piasek od wznoszenia budynków
przemysłowych knurowskiej kopalni oraz kopalnianych kolonii
mieszkalnych. Duże ilości piasku
zalegały również nieco dalej przy
tej samej ulicy Rybnickiej (obecne posesje 17 i 17 B). Jeszcze
w latach 50. XX wieku były tam
nieużytki po dawnej piaskowni.
Mieszkańcy Krywałdu nazywali
ten teren „Zandgruba” (z języka
niemieckiego „sandgrube – piaskownia, piaskownica).
Duże ilości piasku znajdowały
się także w rejonie dzisiejszego kąpieliska „Leśne Zacisze”,
obecnego krywałdzkiego ronda,
a także po nieparzystej stronie
obecnej ulicy Rybnickiej, w stronę Kuźni Nieborowskiej. Widać to
jeszcze dzisiaj, po obniżającym
się, nierównym terenie.

informacja własna

GLIWICE

Porozmawiają
o energetyce
2 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach kolejne spotkanie w ramach
cyklu „Demokracja Energetyczna”. Tym
razem prelegenci poruszą kwestię energetyki
odnawialnej
Sesja rozpocznie się o godz. 9 w
sali sesyjnej starostwa, potrwa do
godz. 13. Zaproszenie skierowane
jest do wszystkich zainteresowanych korzyściami płynącymi z
transformacji energetycznej. W
roli prelegenta wystąpi m.in. Dariusz Szwed, przewodniczący Rady
8

Programowej Zielonego Instytutu.
W czasie spotkania, przed starostwem, zostaną zaprezentowane
instalacje solarne. Wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie www.
demokracjaenergetyczna.pl.
jb
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Koncert dla Dawida
KNURÓW. MŁODZIEŻ NIE ZAWODZI...

Ponad 3.700 zł to plon koncertu charytatywnego
zorganizowanego przez społeczność Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego. Tym razem nastolatki
zagrały z myślą o Dawidzie Kopcu, swoim byłym
koledze, którego los srodze doświadczył

Knurowskie nastolatki po raz kolejny
dowiodły, że nieobcy jest im los
potrzebujących - tym razem czynnie
wsparli swojego starszego kolegę

Koncert odbył się w ubiegł y
czwartek w murach szkoły. Na scenie
zaprezentowali się uczniowie Paderka, a także gimnazjalnej „Dwójki”
i „Trójki”. Gwiazdą wieczoru był
absolwencki zespół Cropla. Imprezę
poprowadzili Patrycja Przybyła i
Karol Dąbrowski.
– Co roku staramy się wprowadzić trochę świeżości do imprezy,
wymyślając coś nowego. Stąd właśnie
pomysł, by nie występowali tylko
nasi podopieczni, ale też uczniowie
z innych knurowskich szkół – mówi

Dawid Szymała, nauczyciel języka
niemieckiego w Paderku.
Młodzież poświęciła imprezę Dawidowi Kopcowi. Knurowianin, dzisiaj 29-letni, jest absolwentem szkoły.
Niezwykle zdolny, pilny, kolekcjoner
osiągnięć absolwent informatyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego– świat
stał przed nim otworem. Stał, bowiem
w 2012 roku uległ ciężkiemu wypadkowi [„Bóg dał cud życia, sprawi też
cud uzdrowienia” – PL nr 47/2013].
Otarł się o śmierć. Nie tylko w chwili
wypadku, ale i później, gdy wielo-

krotnie wydawało się, że nie wygra
walki o życie. Dawid nie poddaje się,
choć potrzebuje całodobowej opieki i
rehabilitacji.
Kosz t y lecz enia i opiek i są
ogromne. Bliscy nie są w stanie pokryć wszystkich. Stąd pomoc grona
ludzi dobrej woli, którzy wspierają
ich w walce o zdrowie Dawida. Do
tej wyjątkowej grupy osób dołączyły
nastolatki.
– Jesteśmy zadowoleni, że udało
nam się zorganizować koncert u nas w
Paderku – mówi Szymała. – Tym bar-

dziej, że niełatwo było zainstalować
scenę, a mieliśmy też obawy związane
z nagłośnieniem sali.
– Okazało się jednak, że nowa
hala świetnie się spisała. Sami jesteśmy w szoku, że tak dobrze było
wszystko słychać. Najważniejsze jednak, że na imprezie pojawiło się dużo
ludzi, bo koncert został zorganizowany dla Dawida, dla niego graliśmy i
dla niego zbieraliśmy pieniądze – nie
kryje satysfakcji nauczyciel.

- Dziękujemy firmie Ragtime za
scenę i nagłośnienie, firmie Event
360 za oświetlenie i efekty specjalne,
MSP-7 i Centrum Kultury za wypożyczenie krzeseł oraz pracującej nocami
szkolnej ekipie technicznej - nie kryją
wdzięczności organizatorzy.
Dzięki koncertowi udało się
zebrać dokładnie 3.709 zł. Pieniądze
przysłużą się Dawidowi.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Dla Dawida
Liczy się każde wsparcie, każda złotówka. Dawid jest podopiecznym fundacji
Votum. Darowizny na jego leczenie można wpłacać na konto 32 1500 1067
1210 6008 3182 0000 z dopiskiem: dla Dawida Kopiec.
Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej OPP wpisać dane: KRS: 0000272272 z dopiskiem: dla Dawida Kopiec.

GIERAŁTOWICE

Do Józefów robota lgnie

Fascynująca
historia
Józefa

Foto: Jerzy Miszczyk

- Panie Józefie – co rusz dało się słyszeć w ubiegłą środę
w gierałtowickim urzędzie. Nic dziwnego – tego dnia wśród gości
wójta przeważali Józefowie

Zaproszenie wójta Joachima Bargiela przyjęli Józefowie - Buchczyk, Jaworek, Kornas, Maślanka, Nowak,
Organiściok, Posiłek i Rożek – oraz księża Jan Glinka i
Marek Sówka.
Spotkania Józefów w miejscowym urzędzie to już
tradycja. Nie każdy z nich jest mieszkańcem gminy, ale
wszyscy są z nią związani jako społecznicy, reprezentanci
okolicznych instytucji i organizacji środowiskowych.
Święty Józef to patron robotników, toteż rozmowa
toczy się zazwyczaj wokół pracy. Nie inaczej było i tym
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Spotkania
z Józefami
są tradycją
w gierałtowickim
urzędzie; na
zdjęciu (od lewej):
ks. Jan Glinka,
Józef Organiściok,
Józef Buchczyk,
Józef Rożek, Józef
Jaworek, ks.
Marek Sówka, wójt
Joachim Bargiel,
Józef Kornas, Józef
Posiłek, Józef
Nowak i Józef
Maślanka

razem. Nie zabrakło odniesień do życia Polaków za granicą. Zwłaszcza za wschodnią. Okazją była obecność ks.
Glinki, misjonarza-werbisty, od ponad 20 lat czyniącego
kapłańską posługę na Białorusi.

/bw/

(Prawie) co tydzień święto

Okazji do świętowania Józefom nie brakuje. Ich imieniny wypadają prawie 40 razy w roku. Co 9 dni święto.
Jak tu pracować? A jednak...

biblijnego patriarchy, opisana jest w Księdze Rodzaju. Józef i żona Putyfara
Był synem Jakuba i Rache- na obrazie Murilla
li. Szczególnie hołubionym
przez ojca, ponieważ „urodził mu się na starość”. Nieznoszonym za to
przez braci, gdyż niejedno mieli na sumieniu. Zła opinia szła w świat,
o czym Józef donosił ojcu.
Znienawidzili go do tego stopnia, że postanowili go zabić. Zamierzali
to uczynić, gdy przyszedł do nich, by wypasać owce. Przed śmiercią
uchronił go przyrodni brat, Ruben. Bracia pojmali Józefa i sprzedali
w niewolę Izraelitom. Ojcu powiedzieli, że zabiły go dzikie zwierzęta.
Józef trafił do Egiptu, gdzie był niewolnikiem Putyfara, dowódcy straży przybocznej faraona. Wkrótce został przezeń uczyniony zarządcą
całego majątku. Wpadłszy w oko żonie Putyfara nie dał się jej uwieść.
Urażona kobieta oskarżyła go fałszywie o próbę gwałtu, przez co został
wtrącony do więzienia.
Tam zasłynął spełniającymi się interpretacjami snów współwięźniów
(jednemu z nich, podczaszemu, przepowiedział powrót do dawnych
godności, drugiemu, nadwornemu kucharzowi – śmierć). Pewnej nocy
faraonowi przyśniło się siedem krów tłustych i siedem chudych oraz
siedem kłosów pełnych i tyleż samo pustych. Nie potrafił wyjaśnić tej
sennej wizji.
Na wezwanie podczaszego Józef trafił przed oblicze władcy. Orzekł, że
krowy symbolizują urodzaj i lata złych zbiorów, a powtórzony motyw
sugestię, że spełnienie nadejdzie niebawem. Zaproponował faraonowi
gromadzenie zapasów na wypadek nieurodzajnych lat. Władca ustanowił Józefa zarządcą całego Egiptu. Wkrótce Józef ożenił się z Asenat,
córką egipskiego kapłana Potifery. Miał z nią dwóch synów – Efraima
i Manassesa.
Zgromadzone w siedmioleciu urodzaju zapasy Józef sprzedawał w gorszych latach. Głód zmusił jego ojca do wysłania synów do Egiptu po
zakup zboża. Józef zemścił się na braciach, oskarżając ich o szpiegostwo i wtrącając jednego z nich do więzienia. Jednak przy drugiej
wizycie przebaczył im, po czym sprowadził ojca i resztę rodziny do
Egiptu. W czasie głodu wykupił większość ziem, zmieniając właścicieli
w dzierżawców. Zmarł, mając 110 lat.
Kiedy ta historia mogła się zdarzyć? Zdaniem naukowców około roku
1660 p.n.e.
Źródło: pl.wikipedia.org
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Do tego, by osiągnąć sukces
potrzebny jest nie tylko talent
Ponad 120 osób, zespołów muzycznych i klubów
sportowych zostało nagrodzonych i wyróżnionych
nagrodami prezydenta Knurowa - Adama Ramsa
za osiągnięte sukcesy w 2013 roku. Kolejna edycja
Gali Sportu i Kultury odbyła się 19 marca w Kinie
Scenie Kulturze
Spotkanie mieszkańców
Knurowa, którzy rozwijają
swój talent na wielu płaszczyznach kultury i sportu,
rozpoczęło się od występu
grupy Krzikopa. Po niej na
scenie zaprezentowała się

10

grupa uczestników zajęć w
Rodzinnym Centrum Rekreacji, Sportów i Sztuk Walki
WEFYA.
Ni m prez ydent Ad a m
Rams rozpoczął wręczanie
nagród i wyróżnień, stwier-

dził, iż jest pełen podziwu
dla artystów i sportowców,
którzy dzięki ciężkiej i mozolnej pracy realizują swe
plany, rozwijają talent, a przy
okazji rozsławiają Knurów.
Podkreślił również, iż zdaje

sobie sprawę z tego, że sam
talent nie wystarczy, by sięgać
po laury i bić rekordy. Dlatego
podziękował rodzicom młodych artystów i sportowców,
którzy w wielu przypadkach
ukierunkowali i wspomagali

swoje pociechy na początku
przygody z piosenką, tańcem,
czy też sportem.
Ze sceny knurowskiego
kina padły również podziękowania pod adresem dyrektorów szkół, nauczycieli, działaczy sportowych i trenerów.
Bo to przecież ich codzienna
praca i pomysł na prowadzenie zajęć ma znaczący wpływ
na to, czy młody artysta lub
sportowiec będzie się rozwijał.
Liczba nagrodzonych i wyróżnionych świadczy o tym, że
w Knurowie mieszkają nietuzinkowe osoby. Wielu z nich na

gali gościło nie po raz pierwszy,
ale byli i tacy, którzy debiutowali. Tak, jak m.in. Mirosław
Waśkowski, którego pasją są
- uwaga - psie zaprzęgi.
Scenariusz gali został
tak skonstruowany, by na
scenie mogli zaprezentować
się nagrodzeni. Obok wspomnianej wcześniej Krzykopy
i RCRSiSW WEFYA, pokaz
umiejętności dali również:
grupa taneczna Marzenie III
oraz wokaliści Sylwia Lipka i
Bartłomiej Kaszuba.
Piotr Skorupa
Foto: Paweł Gradek
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Nagrody prezydenta
w dziedzinie kultury
otrzymali:
Sylwia Lipka
Krzysztof Gołuch
Agata Żyła
Bartłomiej Kaszuba
Dominika Skoczylas
Krzikopa
Le Fleur
Marzenie III
Statuetkami za osiągnięcia sportowe i organizację
szkolenia młodzieży
oraz imprez sportowych
wyróżnieni zostali:
Remigiusz Rzepka
Fight Club Knurów
Rodzinne Centrum Rekreacji
Sportów i Sztuk Walki
WEFYA
Nagrody prezydenta
w dziedzinie sportu
otrzymali:
Dariusz Brachaczek
Jarosław Król
Sławomir Tokarz
Anna Cora
Igor Szkodny
Grzegorz Sobierajski
Szymon Kędzierski
Karol Dąbrowski
Piotr Zychowicz
Jakub Dziekanowski
Michał Stypułkowski
Askaniusz Sobierajski
Daniel Kwieciński
Olivia Kaczor
Adrian Materna
Dawid Lutyński
Karol Guzera
Andrzej Sadowski
Zbigniew Gulajski
Emilia Flis
Maciej Jaśkiewicz
Eugeniusz Mehlich
Łukasz Przybył
Karolina Szczot
Sara Kociołek
Nikola Zaborowska
Krystian Majdziński
Adam Przydatek
Dorota Tomaszewska
Adrian Heintze
Patryk Ludwiczak
Tomasz Tomaszewski
Dominik Korzeniewski
Rafał Krzyśka
Tomasz Dura
Mirosław Waśkowski
Łukasz Stawiarski
Daniel Sierotowicz
Sebastian Szkatuła
Wojciech Czarkowski
Dominik Kornacki
Jakub Kuzak
Agnieszka Dubiel
Małgorzata Turek
Aleksandra Bańbor
Kacper Przybyła
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Emilia Brachaczek
Martyna Nowak
Magdalena Wolny
Magdalena Ociepa
Agata Marek
Paulina Bieniek
Monika Wojtyna
Maja Dziublińska
Aleksandra Suchanek
Maja Namysłowska
Jakub Michałów
Tomasz Sosna
Wyróżnienia prezydenta
w dziedzinie sportu
otrzymali:
Mateusz Kręplewski
Sebastian Ryba
Jakub Stanik
Bartosz Sacha
Damian Durkacz
Patryk Kleta
Daniel Górka
Krzysztof Marczuk
Bartek Tokarz
Bartosz Rudzki
Krzysztof Hejno
Bartosz Czech
Bartosz Kata
Bartosz Bętkowski
Damian Drejws
Michał Bziukiewicz
Piotr Bieliński
Marek Lewczuk
Piotr Kalisz
Dawid Szafarczyk
Monika Bajorska
Damian Kozdroń
Mateusz Mikulski
Łukasz Pilc
Łukasz Żyrkowski
Grzegorz Krusiński
Łukasz Spórna
Dawid Wieliczko
Marcin Rozumek
Paweł Jaroszewski
Adrian Paśnicki
Paweł Gałach
Marcin Modrzyński
Piotr Karwowski
Wojciech Kempa
Piotr Winkler
Szymon Koza
Paulina Pikosz
Daria Mazur
Julia Borowska
Bartłomiej Adamczyk
Sabina Nowosielska
Paulina Knapik
Kacper Pinocy
Kacper Leszczyński
Paulina Nowosielska
Jakub Mleczko
Krystian Petrusiewicz
Michał Pietras
Sebastian Dąbrowski
Grzegorz Lalek
Alicja Idzikowska
Grzegorz Skopek
Karolina Zajonc
Karolina Szołtysek
Karolina Kaleta
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 13/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Jakub Gora z Knurowa

ur. 17.03.2014 r., 3870 g, 55 cm

Lena Abramek z Knurowa

ur. 18.03.2014 r., 3250 g, 54 cm

Klara Krygier z Żernicy

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

Mia Schymura ze Stanicy

ur. 17.03.2014 r., 3220 g, 52 cm

Krzysztof Kałużny z Knurowa

ur. 18.03.2014 r., 3320 g, 51 cm

Emilia Kupiecka z Knurowa

ur. 18.03.2014 r., 3200 g, 52 cm

ur. 20.03.2014 r., 3200 g, 54 cm

Miron Kaczmarek z Knurowa

Maja Marcinkowska z Knurowa

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 11/2014 brzmia ło: „Ł ękotka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje MARIAN MARCZAK. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

28.03 – 2.04.2014 r.
PIĄTEK- ŚRODA

ur. 21.03.2014 r., 3420 g, 54 cm

ur. 25.03.2014 r., 3050 g, 51 cm

GLIWICE

Herbert na rynku

27 marca czwartek między godz. 15 a 16 po Gliwicach będą przechadzać
się bibliotekarze. Każdy, kto o tej porze pojawi się na rynku, dostanie zakładkę
z fragmentem poezji Zbigniewa Herberta. Tego samego dnia o godz. 17 w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17 odbędzie się spotkanie pt. „Czytam
Herberta”. Wieczór wypełniony twórczością poety jest częścią ogólnopolskiej
akcji „Czytam w podróży... Herberta”.

27.03.2014 r.
CZWARTEK
Cnota
− godz. 17.00
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jb

KNURÓW

Zabić bobra
− godz. 20.00

Noe. Wybrany przez Boga
2D dubbing
− godz. 13.00
Noe. Wybrany przez Boga
3D napisy
− godz. 17.30
Noe. Wybrany przez Boga
2D napisy
− godz. 20.15

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

12

Cnota w kinie
Jerzy Cnota i Eugeniusz Kluczniok,
czyli bohater i reżyser filmu „Cnota.
Historia życia śląskiego aktora” będą
gośćmi specjalnego pokazu w Kinie
Scenie Kulturze. Promocyjna projekcja
została zaplanowana na czwartek, 27
marca. Początek o godz. 17.
Wstęp wolny.
/bw/
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aktualności
KNURÓW. BIBLIOTECZNY KONKURS

Różowe szkiełko pani Ewy

Baranki z masy piankowej, jeże
z wykałaczek, zając z rękawiczki
– prace zgłoszone na konkurs plastyczny
„Nie rób dziecko smutnej miny, czytaj
wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny”
zachwycają bogactwem form
i oryginalnością
Inspiracją ich twórców były wiersze lubianej przez dzieci
pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny. W tym roku świętujemy 115
rocznicę urodzin literatki.
–Ewa Szelburg-Zarembina patrzyła na życie przez różową
szybkę – mówi Anna Czulińska, bibliotekarka w Filii nr 3. – Nie
miała lekkiego życia, ale zawsze starała się uśmiechać.
Zmagania zorganizowała Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Udział w konkursie wzięły Miejskie Szkoły Podstawowe
nr 2, 4 i 6 oraz Przedszkole „Wesołe Nutki”.
– Niełatwo było wskazać zwycięzców – przyznaje kierownik
MBP Brygida Dreślińska.
- Macie nieograniczoną wyobraźnię i jesteście kopalnią pomysłów – pochwaliła młodych twórców podczas rozdania nagród.
Podsumowanie odbyło się w ubiegły czwartek. Dzieci otrzymały dyplomy, książki i - co wzbudziło najwięcej entuzjazmu
– kolorowe balony i słodkie krówki.
– Jak my teraz wsiądziemy z tymi balonami do autobusu –
śmiała się Katarzyna Sołtysik-Andrysiak, nauczycielka w MSP-6.
Tekst i foto: Justyna Bajko

foto-migawka
Na wycieczkę do Białki Tatrzańsk
iej wybrali się pracownicy kopa
lni KWK Knurów-Szczygłowice. Udał o nam się uchw
ycić wycieczkowic zów tuż prze
z wyjazdem. – Niestety
jedziemy w góry tylko na wee
kend, choć chciałoby się spęd
zić i miesiąc – śmiali się.

wiosnę.
ola nr 7 uroc zyście przy witały
Maluchy z Miejskiego Przedszk
enno- zimowe
wios
wały
iązy
rozw
.
m.in
ci
- Podc zas uroc zystości dzie
śnieżkaroku rzucały się papierow ymi
zagadki, po raz ostatni w tym
ponowały
kom
oraz
Zimy
i
ny
Wios
Pani
mi, projektowały suknie dla
butelki i
, wykorzystując plastikowe
ekologic zne wazony z kwiatami
Łyczek,
a
Anet
oraz
uda
Kom
e
Beatrycz
zakrętki oraz słomki - mówią
wały zabawę.
goto
przy
e
któr
,
MP-7
z
lki
nauc zycie
: arch. MP-7

Oprac. jb, foto

Tekst i foto: Justyna Bajko

ły Podstawowej
zerówkowicze z Miejskiej Szko
przyiwali na cztery strony świata
by wszystkim zapominalskim
– Przyszła wiosna! – wykrzyk
ów,
Knur
zał
mier
prze
ną
z Panią Wios
wiosennej nowiny odwiedzili
ańcy
nr 2. Kolorowy korowód na czele
posł
Mali
y.
szaf
do
oko
ki i kożuchy głęb
kujemy! Dzięki
pomnieć, że czas schować czap
radości i uśmiechu. Bardzo dzię
lnego, przynosząc całe kosze
także redakcję Przeglądu Loka
y moc niej!...
Wam słońce zaświecił o jakb
Tekst i foto: Justyna Bajko
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aktualności
KINO SCENA KULTURA

Pełna sala, salwy śmiechu i gromkie brawa. Tak wyglądało sobotnie popołudnie w knurowskim Kinie Scenie Kulturze, gdzie publiczność gagami
i dowcipami bawił kabaret Limo

Foto: archiwum MG-3

Limo (za) bawiło

Gimnazjaliści pokazali się
młodszym kolegom z jak
najlepszej strony

KNURÓW. GIMNAZJALNY DZIEŃ OTWARTY

Kabaretu Limo specjalnie przedstawiać nie trzeba. To już od kilku lat
czołówka polskiej sceny kabaretowej,
a solowe występy jednego z członków
grupy - Abelarda Gizy - należą do
najlepszych w kraju.
Nie inaczej było też w sobotę,
gdy o poziom i wesołość gagów publiczność specjalnie martwić się nie
musiała.

Mocną stroną Limo są skecze improwizowane,
dzięki czemu zaskakują świeżością
- publiczność to uwielbia

Mocną stroną formacji są skecze
tworzone „ad hoc”, czyli improwizowane. Wymyślane na bieżąco
żarty nadawały programowi świeżości. A tego, co bywalcy wieczorów kabaretowych zauważają, nie
wszystkie zespoły oferują w nadmiarze. Nieuwzględniane wcześniej
w scenariuszu żarty powodowały,
że ze śmiechu wytrzymać nie umia-

ła nie tylko publiczność, ale i sami
kabareciarze.
Limo ujęło okolicznych widzów
wieloma odniesieniami do Knurowa. Nic dziwnego, że zebrało burzę
braw. I nie zeszło ze sceny, dopóki
nie „wykupiło się” kolejną dawką
humoru na bis.
DC

KNURÓW. AKCJA „MAM HAKA NA RAKA”

Limfa przeszła dalej

Grupa „Limfa”, działająca przy Zespole Szkół
Zawodowych nr 2, przeszła do drugiego etapu
programu „Mam haka na raka”, organizowanego
przez Polskę Unię Onkologii
Młodzież z ZSZ nr 2 przez kilka
tygodni przekonywała knurowian o
korzyściach płynących z badań profilaktycznych. Młodzi organizowali
koncerty, happeningi i wykłady.
− Z rakiem można wygrać, jeżeli
odpowiednio wcześniej zostanie wykryty − zapewniali.
Działania grupy docenili eksperci. „Limfa” dostała się do drugiego etapu programu „Mam haka

na raka”.
− Jesteśmy przeszczęśliwi! − mówią „Hakowicze”. − Znaleźliśmy się
w gronie 80 szczęśliwców wybranych
spośród 636 zespołów lokalnych z
całej Polski.
Akcje „Limfy” można śledzić na
blogu www. mamhakanarakawknurowie.blogspot.com. Drugi etap
potrwa do końca czerwca.
jb

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

Szóstoklasiści oglądali przestronne sale lekcyjne, klasopracownie
wyposażone w nowoczesny sprzęt,
kompleks boisk oraz szkolne ZOO.
Zajrzeli także do szatni, szkolnego
sklepiku i siłowni.
Jeżeli ktoś nie mógł wziąć
udziału w Dniu Otwartym, nic
straconego. Wszystkie informacje
o ofercie edukacyjnej, wydarzeniach z życia szkoły oraz nowych
zasadach rekrutacji można znaleźć
na stronie www.mg3knurow.republika.p.
Oprac. jb

Zostań majoretką
Foto: Arch Klub HDK

KNURÓW

Krwiodawcy
szachują

Zwyciężył długoletni mistrz,
Stanisław Marciniak. Drugie miejsce wywalczył Stanisław Gdowski,
a trzeci był Stefan Wolny.
Sędziował Arkadiusz Wojdowski. Po zakończeniu turnieju
prezes Klubu HDK im. dra F. Ogana, Adam Pobłocki pogratulował
wygranym.
/g/

14

7 marca „Trójka” otworzyła swe
podwoje dla wszystkich chętnych.
Szóstoklasiści naocznie przekonali
się, jak wygląda nauka w MG-3.
Z ust najlepiej poinformowanych,
czyli samych gimnazjalistów, przyszli uczniowie usłyszeli o ofercie
edukacyjnej szkoły, sukcesach, formach spędzania czasu pozalekcyjnego i organizowanych imprezach.
Prezentacje uatrakcyjniły występy
grup wokalnych i akrobatycznych.
Po oddechu artystycznym do
zwiedzania szkoły zachęciła gości
dyrektor MG-3, Krystyna Dziedzic.

PILCHOWICE

Za nami otwarte
szachowe mistrzostwa
klubowe dla
krwiodawców
z Knurowa. I choć
zawodników było
tylko pięciu, emocji nie
brakowało.

informacja własna wydawcy

Wielojęzyczna prezentacja, występy
zespołów akrobatycznych i zwiedzanie
szkolnego ZOO - Dzień Otwarty
w Miejskim Gimnazjum nr 3 z pewnością
nie był nudny

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach
zaprasza dzieci w wieku od 6 do 8 lat do udziału
w zajęciach dla majoretek
Spotkanie pokazowe zaplanowano na 3 kwietnia o godz. 17 w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach.
- Zapewniamy tańce z pomponami i innymi rekwizytami, zabawy z chustą animacyjną, występy
na dożynkach i festynach a przede

wszystkim sporą frajdę – zachęcają instruktorzy. - Prosimy o zabranie wygodnego stroju sportowego i obuwia.
Więcej informacji w GOK Pilchowice oraz pod numerem: 32 233
09 96.
jb

Foto: Roman Matysik

Foto: Dawid Ciepliński

„Trójka” kusiła
szóstoklasistów

Formacja Mażoretek od
kilku lat działa w Knurowie dziewczęta są prawdziwą ozdobą
środowiskowych uroczystości
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

11-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-13/14

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

Sprzedam Dom 286 m2 w Zabrzu,398 tys.
działka 1560 m2. Tel. 515 181 585

12-15/14

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

Sprzedam lokal użytkowy 50 m , 94 m w
Gliwice. Tel. 515 181 585

NIERUCHOMOŚCI

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

1/14-odw.

12-15/14

11-15/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe ul.
Mieszka I, może być z garażem. Tel.
663 256 363

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719

13-14/14

Sprzedam nowe, bezczynszowe mieszkanie 2 pokoje – bez pośredników. Tel.
602 638 719

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

13-14/14

10-13/14

2 pokojowe os. Wojska 2 sprzedam BN M3.
Tel. 603 773 313

13/14

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

11-14/14

3-52/14

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

1-13/14

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

13-15/14

Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 515 181 585

12-15/14

S p r z e d a m t a n i o n o w y d o m . Te l .
508 192 750

13/14

13/14-odw.

DAM PRACĘ

3/14-odw.

Sprzedam M-3 w Knurowie WP II. Tel.
886 774 463

13/14

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

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

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

2

1/14-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

SPRZEDAM

1/14-odw.

13/14-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

Kobietę do sprzedaży roślin w Knurowie
zatrudnię. Tel. 531 965 459
12-13/14

PFI Sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu
handlowego, wymagania: prawo jazdy.
Tel. 32 236 60 77, 504 129 999
12 – 13/14

PFI Sp. z o.o. zatrudni pracownika do działu
handlowego, wymagania: prawo jazdy,
znajomość języka niemieckiego.
Tel. 32 236 60 77, 504 129 999
12-13/14

13/14-odw.

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

ZATRUDNIE SPRZEDAWCĘ DO SKLEPU
M E B LO W EG O W K N U R O W I E T E L .
513 030 301

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

Zatrudnię Handlowca stolarki okiennej i
drzwiowej. Tel. 502 360 063

7/14-odw.

13/14Y

12-15/14

6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

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

Do wynajęcia mieszkanie 60 m2, 3 pokoje,
os. WP Knurów. Tel. 509 041 270

13/14

13-14/14

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

13/14

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

13/14

Na sprzedaż mieszkanie 60 m , 3 pokoje,
os. WP w Knurowie. Tel. 509 041 270
2

13-14/14

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
10-13/14

Pokoje do wynajęcia. Tel. 607 169 509

13/14

Sprzedam bez pośredników M-3, 39 m2,
Knurów, Mieszka I, parter. Okna nowe
PCV drewnopodobne, nowe panele i gładzie gipsowe. Szafa przesuwna i meble
kuchenne zabudowane 3 lata temu – jak
nowe. Łazienka wykafelkowana z kabiną
prysznicową. Uwaga – niski czynsz 270 zł
(wspólnota mieszkaniowa). Cena 127.000
do małej negocjacji. Tel. 600 828 759. Do
zamieszkania od zaraz.

Urodziny w kinie

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 zabaw y.
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).

13-14/14

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.

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

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
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów ogłosił nabór kandydatów do pracy
na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska oraz Podinspektora
w Wydziale Inwestycji Miejskich. Szczegółowe informacje o warunkach
ubiegania się o zatrudnienie znajdują się na stronie BIP Urzędu
Miasta Knurów: (www.knurow.bip.info.pl).
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sport

Knurowska młodzież
tuż za podium

Świętujący w tym roku
jubileusz 35-lecia Oddział
Miejski WOPR w Knurowie
był organizatorem Otwartych Zimowych Mistrzostw
Ś l ą s k a w R at ow n ic t w i e
Wodnym. W imprezie wystąpiło 12 drużyn ratowniczych, a także 41 ratowniczek i 63 ratowników.
- To bez wątpienia jedne z najliczniejszych mistrzostw w historii - zauważa prezes honorow y knurowskiego Oddziału, Jerzy
Pach. - Cieszę się, że nasza
praca w czasie poprzednich
tego typu imprez została
wysoko oceniona i ratownicy chętnie przyjeżdżają do
Knurowa, by zaprezentować
swoje wysokie umiejętności.
OM WOPR Knurów wystawił do rywalizacji młodą
drużynę złożoną zarówno
z ratowników, jak i pływaków.
W efekcie bardzo dobrze zaprezentowała się m.in. Magdalena Wolny, która w wieloboju kobiet została sklasyfikowana na piątym miejscu.
- To duży sukces, tym bardziej, że w jednej konkurencji
została zdyskwalifikowana.
Owa dyskwalifikacja wynikała z braku doświadczenia
ratowniczego, bowiem prawdę
mówiąc Magdalena Wolny
i Martyna Nowak debiutowały
w tego typu imprezie - ocenia
członek zarządu śląskiego
WOPRu, Jerzy Pach.
Wśród panów najwyższe
- 10 miejsce - zajął Mateusz
Szumichora.
Drużynowo niewiele zabrakło, by zakończyć rywa16

lizację na podium.
Mów i się , ż e cz w a r te
miejsce dla sportowca jest
najgorsze, ale w przypadku
młodej knurowskiej drużyny Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego jest
inaczej. Zajęcie lokaty tuż za
podium daje wiele satysfakcji
i pozy t y wnego „kopa” do
dalszej, jakże trudnej pracy,
której celem jest doskonalenie umiejętności mających
wpływ nie tylko na wynik
sportowy, ale przede wszystkim na ratowanie zdrowia
i życia ludzkiego.
- Przed zawodami realnie ocenialiśmy, że stać nas
na zajęcie trzeciego miejsca
- kontynuuje Jerzy Pach. W trakcie rywalizacji była
szansa, by powalczyć o wicemistrzostwo, jednak mieliśmy
pecha, bo Karolina Zajonc ze
względu na stan zdrowia nie
mogła ukończyć zawodów,
a ponadto przytrafiło nam
się kilka dyskwalifikacji i stąd
miejsce czwarte. Ale na otarcie
łez wygraliśmy sztafetę kobiet.
Zimowe Mistrzostwa Śląska były okazją nie tylko do
rywalizacji ratowników, ale
i do wyróżnienia osób, które
od lat wspierają knurowski
WOPR. Właśnie za zasługi
dla WOPR złoty medal odebrał prezydent Adam Rams,
który objął zawody honorowym patronatem. Srebrnym
medalem została wyróżniona
Katarzyna Makarowicz (prezes firmy Komart), natomiast
brą zow y m Rola nd Bobek
(dyrektor techniczny KWK
Knurów-Szczygłowice).

Wyniki:
- wielobój kobiet - 1. Anna
Nocoń (Ruda Śląska), 2. Sandra Pietrzak (Katowice), 3.
Anna Bartczak (Zgiersko-Łęczycki), miejsca knurowianek: 5. Magdalena Wolny, 13.
Emilia Brachaczek, 19. Maja
Dziublińska, 28. Karolina
Zajonc, 33. Martyna Nowak,
35. Patrycja Sładek,
- wielobój mężczyzn - 1.
Arkadiusz Kula (Katowice), 2.
Marcin Szczypiński (Katowice), 3. Sebastian Karczewski
(Katowice), miejsca knurowian: 10. Mateusz Szumichora, 22. Jakub Michałów, 24.
Grzegorz Lalek, 30. Kacper
Dziubliński, 32. Michał Wojtaszek, 36. Robert Wladarz,
- klasyfikacja drużynowa
kobiet - 1. Ruda Śląska, 2.
Zgiersko-Łęczycki, 3. Katowice, 4. Knurów,
- klasyfikacja drużynowa
mężczyzn - 1. Katowice, 2.
Kędzierzyn-Koźle, 3. Zgiersko-Łęczycki, 5. Knurów,
- klasyfikacja drużynowa 1. Katowice, 2. Zgiersko-Łęczycki, 3. Ruda Śląska, 4. Knurów,

- sztafeta kobiet - 1. Knurów, 2. Katowice, 3. Zgiersko-Łęczycki,
- sztafeta mężczyzn - 1.
Katowice, 2. Kędzierzyn-Koźle, 3. Rybnik, 5. Knurów,
- klasyfikacja sztafet - 1.
Katowice, 2. Zgiersko-Łęczycki, 3. Knurów.
W klasyfikacji indywidualnej na uwagę zasługują
dwa drugie miejsca Magdaleny Wolny (na 50 metrów
z holowaniem manekina i na
100 metrów sztafety kombinowanej). Trenerem knurowskiej drużyny był Wojciech
Z ajonc , k tór y sprawowa ł
również f unkcję sędziego
głównego, natomiast kierownikiem knurowskiej ekipy
był Dariusz Brachaczek.

Medalami za zasługi
dla WOPR zostali
wyróżnieni: Adam Rams...

Przyjaciele Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie:
Komar t, Mis tr al, LWSM,
Kaden, Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”.

Współorganizatorzy mistrzostw: MOSiR oraz Centrum Kultury.

... Katarzyna Makarowicz...

Tekst i foto: Piotr Skorupa

... Roland Bobek
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