aktualności
Knurów. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Knurów

Cukrzyca
to nie wyrok

Modlitwy krwiodawców
Prezes
Włodzimierz
Nadolny

Mówią, że mimo choroby starają się
normalnie żyć. Sił dodaje im wspólne
dzielenie trosk i radości. Członkowie
Knurowskiego Stowarzyszenia
Diabetyków ubolewają, że ludzie
cierpiący na cukrzycę zamiast przyjść do
nich, zamykają się w czterech ścianach

Foto: Paweł Gradek

Oprócz lekarzy specjalistów i prezesa LWSM na spotkanie przybył
prezydent Adam Rams

łych, bezinteresownych intencji
- mówi Stanisław Frydrych, prezes
klubu. - Nabożeństwem w intencji
honorowych dawców krwi chcemy
się zrewanżować i podziękować...
Msza rozpocznie się o godz.
9.00.
/bw/

Knurów

Małżeństwa jak diamenty
Osiem knurowskich par obchodzić będzie
diamentowe gody, czyli 60-lecie swoich
małżeństw. Wraz z nimi cieszyć się będą
jubilaci złoci i szmaragdowi
Wraz z diamentowymi jubilatami
świętować będą małżonkowie z 55letnim stażem (szmaragdowe gody
- dziewięć par) i półwieczem (złote
gody - 15 małżeństw).
Uroczystości zaplanowano na
czwartek, 19 listopada, w Protosie.
Honory gospodarzy czynić będą
prezydent Knurowa Adam Rams i
przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Kachel. Przedstawicielom
władz miasta przypadnie w udziale

przyjemność przekazania złotym
jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżonkom z półwiecznym stażem przyznał je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości zorganizowanej
przez Urząd Stanu Cywilnego udział
zapowiedzieli najbliżsi jubilatów, ich
przyjaciele i znajomi. Także przedstawiciele zakładów pracy, w których
małżonkowie pracowali przed przejściem na emeryturę.
/bw/

Podyskutujmy
o niepełnosprawnych

Mimo choroby, knurowscy diabetycy zachowują pogodę ducha

Foto: Lidia Lach

członkowie Zarządu KSD.
Czwartkowe spotkanie było okazją do uzupełnienia składu Zarządu.
Na stanowisko sekretarza wybrano
Lidię Lach, a nowym członkiem
Zarządu został Zbigniew Czarnecki.
Paweł Gradek

„Prawo wobec osób niepełnosprawnych” – to tytuł konferencji,
która odbędzie się w przyszłą środę,
25 listopada, w knurowskim Klubie
„Lokatorek” (ul. Armii Krajowej),
w godz. 9.30-13.00. Na konferencji
będzie m.in. mowa o obowiązkach
gminy i powiatu wobec niepełnosprawnych, o rencie socjalnej,
zatrudnieniu niepełnosprawnych,
padnie tez pytanie o to, czy osoby
z upośledzeniem umysłowym mogą
zawrzeć związek małżeński.
To już kolejne spotkanie z cyklu
„Zapobieganie marginalizacji spo-

łecznej osób niepełnosprawnych”,
organizowane przez Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Konferencja jest współfinansowana przez
Gminę Knurów.
MiNa

www.niebotak.pl

Gliwice

Syf i malaria w Bajce

W sobotę, 21 listopada, do Gliwic zawita znany z wielu
występów w programach telewizyjnych Kabaret Hrabi. Artyści
zaprezentują swój nowy program „Syf i Malaria”
Kabaret powst ał w 2002 r.
Tworzą go Dariusz Kamys i Joanna Kołaczkowska z byłego kabaretu Potem oraz pianista Łukasz
Pietsch i Tomasz Majer, który do
zespołu dołączył jesienią 2003 r.
Hrabi to jeden z nielicznych kabaretów, który nie ulega modzie
i trendom, a jednocześnie zachowuje wysoki poziom artystyczny
przedstawianych programów. Ich
programy nie męczą nachalnością,
mają lekkość i cały czas wydają
się świeże. Dowcip w nich zawarty jest pozbawiony politycznego

Foto: www.hrabi.pl

wadzili wykłady dotyczące wpływu
cukrzycy na różne aspekty życia.
KSD stawia na profilaktykę. W
czasie parafialnych festynów w lipcu
i sierpniu przeprowadzili przesiewowe badania u około 180 osób.
– Wszyscy przeszli je pozytywnie! – nie kryje zadowolenia prezes
Nadolny.
Integracji sprzyjają wspólne wyjazdy, takie jak czerwcowy na Górę
św. Anny czy grudniowe spotkanie
opłatkowe.

Bezbolesne ukłucie
- cukier w normie



Msza św. odbędzie się w niedzielę, 22 listopada, w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej w Knurowie
- Idea krwiodawstwa spotyka
się z żywym odzewem podczas wielu
organizowanych przez nas akcji. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy
wspierają nas, autentycznie własną
krwią dając świadectwo wspania-

Konferencja

Foto: Paweł Gradek

Pięć procent knurowian choruje
na cukrzycę, a tylko 80 z nich zasiliło
szeregi Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Prezes Włodzimierz
Nadolny z sentymentem wspomina
jeszcze nie tak dawne czasy, kiedy
stowarzyszenie liczyło 264 członków.
– Każdy ma swoje życie. Wykruszyli się, odeszli, niektórzy mają
więcej obowiązków, wnuki na głowie.
Trzeba się jakoś odnaleźć w świecie,
gdzie liczy się teraz przede wszystkim pęd za pieniądzem – mnożą
powody członkowie Zarządu KSD.
– Dla większości chorych to nadal
jest powód do wstydu. Mimo że są
zarejestrowani w poradni, nie chcą
się ujawniać, a wiadomo, jak teraz
pracodawcy patrzą na chorych ludzi.
Mało kto zrozumie, że czasem potrzebna jest kilkuminutowa przerwa,
żeby wstrzyknąć insulinę.
Profitów z członkostwa w KSD
jest wiele. Wszyscy podkreślają, że
tu wiedzę przekuwa się w praktykę.
W ciągu ostatniego roku knurowscy
diabetycy mieli okazję raz w miesiącu uczestniczyć w spotkaniach z
lekarzami specjalistami, którzy pro-

KSD co roku namawia knurowian, aby 1 proc. podatku przekazywali właśnie na nie. W tym roku
udało się zebrać 2 tys. zł, które zostaną spożytkowane na cele statutowe i
rehabilitację.
W ubiegły czwartek w Klubie
Gama diabetycy świętowali Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W
gronie lekarzy specjalistów, prezydenta miasta Adama Ramsa i prezesa
LWSM Bogdana Litwina podsumowali ubiegły rok.
- Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są z nami od początku, naszym członkom, którzy poświęcają swój wolny czas i aktywnie
uczestniczą w życiu stowarzyszenia
– dodaje prezes.
Lista życzeń na nowy rok jest
obszerna: - Niskiego cukru! – śmieją
się diabetycy. – Wszystkie nasze pozostałe życzenia może spełnić jedynie
minister zdrowia Ewa Kopacz. Marzy
nam się, żeby insulina nowej generacji, której ampułka kosztuje 50 zł,
była refundowana, żeby w przyszłym
roku żyło nam się lepiej, żeby gorzej
nie było... i jeszcze nowych członków
życzylibyśmy sobie więcej – mówią

Klub Honorowych Dawców Krwi im dra Floriana
Ogana zaprasza do udziału w nabożeństwie
w intencji krwiodawców

podtekstu, niekiedy zupełnie abstrakcyjny, a przy tym inteligentny.
„Syf i Malaria” rozpocznie się o
godz. 19 w Bajce – Kino Amok.
Bilety w cenie 35 zł.
Marek Węgorzewski

Jest to strona poruszająca problem
alkoholu, przeznaczona głównie dla
nastolatków. Została opracowana
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach projektu „Nie piję,
bo tak”. Stronę uruchomiono kilka dni
temu - 2 listopada.
Młodzież zapozna się tam z faktami i
mitami dotyczącymi alkoholu. Dzięki
stronie dowiemy się też, jak często
młodzi ludzie sięgają po alkohol,
czego po nim oczekują i w jaki sposób mogą radzić sobie z naciskami
rówieśników, którzy namawiają ich
do sięgnięcia po kieliszek. Na stronie
są testy, dzięki którym można sprawdzić swoją wiedzę oraz telefony, pod
którymi można szukać pomocy, gdy
w domu lub w najbliższym otoczeniu
pojawia się problem alkoholowy.
Marek Węgorzewski
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Szczygłowice

Kolejne żniwa
Sezon działkowy już dawno się
skończył... dla działkowców. Sezon
dla złodziejów zainaugurowano w
Święto Niepodległości. Deszczowa
pogoda i wyludnione działki zachęciły mężczyznę o nieustalonej
tożsamości do szabru w ogródkach
działkowych przy ul. Wieczorka. O
godz. 11.00 ujawniono, że z jednej
z altan skradł czajnik elektryczny,
telewizor, wieżę i wiertarkę. Fanty
o łącznej wartości 720 zł to jednak
nie wszystko.

Z kolejnej altany wyniósł czajnik, komplet narzędzi i ozdobne kufle do piwa. To wszystko o wartości
300 zł.
Z kolei w sobotę złodziej musiał
być bardziej niepocieszony. Wziął
na cel altanę przy ul. Szpitalnej.
Łupem osłodzi sobie koniec roku,
bo skradł... 15 kg cukru. Właściciel
oszacował straty na kwotę 37 zł.
Sprawę kradzieży badają policjanci z knurowskiego komisariatu.

Knurów

Gierałtowice

Zmarła ofiara pożaru, jaki
wybuchł dwa tygodnie
temu w bloku przy ul.
Kosmonautów

Afera hazardowa rozpaliła wyobraźnię 23-letniego mieszkańca
powiatu gliwickiego. Mężczyzna z
nadzieją na bajońskie sumy postanowił przysiąść do automatu do gier
i spróbować szczęścia. W ubiegłą
środę o godz. 22.45 zerwał kłódki
w drzwiach i włamał się do lokalu
gastronomicznego przy ul. Ks. Roboty. Złodziej poszedł va banque i
skradł z automatu nieustaloną kwotę
pieniędzy. Szczęście opuściło go
następnego dnia o godz. 14.00, kiedy
na horyzoncie pojawili się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Knurowie. 23-latka zatrzymano.

/pg/

W poprzednim wydaniu PL informowaliśmy o pożarze, do jakiego
doszło w mieszkaniu budynku przy
ul. Kosmonautów. Mieszkanka tego
lokalu – starsza, samotna kobieta
– w chwili wybuchu pożaru była
w domu. Trafiła do knurowskiego
szpitala, skąd została przewieziona
do Górnośląskiego Oddziału Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
Po kilku dniach kobieta zmarła nie
odzyskawszy przytomności.
MiNa

/pg/

ogłoszenia

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) informuje o zamieszczeniu na stronie www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazu od 06.11.2009 r. do 26.11.2009 r.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy Mieszkańców, iż od 1 stycznia 2010 roku
ulegają likwidacji Gminne i Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie do:
▪ zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczne;
▪ kosztów usuwania azbestu z terenu Miasta Knurów;
będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów do dnia 7 grudnia 2009 r.
Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania powinni złożyć
wnioski oraz niezbędne dokumenty w nieprzekraczalnym terminie
do 7 grudnia 2009 roku .
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania
dofinansowań jak również druki wniosków i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta www.knurow.bip.
info.pl w zakładce menu podmiotowe-wydziały-wydział GKRiOŚprocedury oraz w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu przy ul.
Ogana 5.

Foto: Marek Węgorzewski

Śmiertelny Jednoręki
skutek ognia ujęty

Knurów. Zakorkowana ulica Dworcowa

Rondo przy autostradzie
blokuje centrum
Rondo na ul. Dworcowej w przyszłości pewnie rozładuje ruch przy
zjeździe z autostrady A1, póki co wprowadzony w tym miejscu ruch
wahadłowy wprowadził duży zamęt i spowodował korki sięgające
końca ul. Niepodległości. Kierowcy klną na czym świat stoi,
wyczekując w nich nieraz i po kilkadziesiąt minut
Drogowcy nabierają wody w usta i nie chcą rozmawiać o przewidywanym terminie końca budowy. Nieoficjalnie wiadomo, że przy tym tempie robót nowe rondo
zostanie oddane do użytku 5 grudnia.
Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Dla niektórych wyjściem będzie wybór trasy al-

ternatywnej. Pozostali, stojąc w korku, mogą się jedynie
pocieszać, że ich poświęcenie nie pójdzie na marne, a
nowe rozwiązanie komunikacyjne (dostęp do autostrady
A-1) zrekompensuje obecne niedogodności.
/pg/
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Umowa Eryki Bochenek z firmą X, dotycząca sprzedaży
i montażu drzwi, została zawarta 1 czerwca br. Nowe drzwi miały
zostać wstawione w ciągu 3-4 tygodni. Do dziś ich nie
ma. - Chodziłam, wybierałam i w końcu wybrałam - jak się
okazało - najgorszą firmę. A mieli akurat takie drzwi, o jakie
mi chodziło – wzdycha pani Eryka

Gdzie jest ta firma?

Kiedy przewidziany umową termin minął, knurowianka usiłowała
skontaktować się z firmą, aby wyjaśnić powód zwłoki. Jak relacjonuje,
dzwoniła do X o różnych porach
dnia, a nawet w nocy, ale z reguły
nikt tam nie odbierał. Nagrywała się
wielokrotnie na pocztę głosową, bez
odzewu. – Dwa razy udało mi się
kogoś złapać, powiedzieli wtedy, że
będą 15 lipca o godzinie 15. Nikt się
nie pojawił. Wreszcie po wielu moich
interwencjach otrzymałam pismo z
prośbą o prolongatę terminu realizacji umowy do 15 września. Termin
minął, a na temat drzwi cisza. Czekałam do końca września. W końcu
się zdenerwowałam i postanowiłam
osobiście wybrać się do siedziby firmy. Zastanowiło mnie też to, że pismo
było wysyłane z Chorzowa.
Knurowianka wybrała się do
Świętochłowic, na ulicę Katowicką.
Jak mówi, pod wskazanym adresem
znalazła zamknięty na kłódkę blaszak. W świętochłowickim urzędzie
pani Bochenek dowiedziała się, że
firma jest zarejestrowana w Rudzie
Śląskiej. – Pojechałam tam. Stałam
reklama

Od pięciu miesięcy knurowianie czekają na zamówione
drzwi, za które systematycznie spłacają kredyt

Na drzwi
jak na Godota
przed domofonem i dzwoniłam, ale
nikt mi nie otworzył. Z tego, co mówili sąsiedzi wynika, że to mieszkanie
rodziców właścicielki firmy X, a ona
sama już tu nie mieszka.
Pani Eryka odwiedziła też drugi
– obok świętochłowickiego – oddział
firmy, w Chorzowie, przy ul. Wolności. – Na początku nie mogłam go
znaleźć. W końcu weszłam do znajdującego się tam lombardu, który
jest jednocześnie komisem, stały tam
też automaty do gier. Zapytałam o
X. Dowiedziałam się, że oni tu tylko
wynajmują biurka, a główną siedzibę
mają w Świętochłowicach. Już miałam wychodzić, gdy do pomieszczenia
weszła pani, z którą podpisywałam
umowę. Tłumaczyła się trudnościami
w firmie. W końcu sporządziła pisemne oświadczenie, że do 10 listopada
X zrealizuje umowę.
W oświadczeniu jest napisane, że
„termin ten jest terminem ostatecznym. W przypadku nie wywiązania
się z tego terminu umowa zostanie
rozwiązana i nastąpi zwrot gotówki.”
Termin ostateczny nie został dotrzymany, za to tego dnia właścicielka
firmy osobiście zadzwoniła umawiając się na kolejny – 18 listopada.

Tak, ale później

W międzyczasie, we wrześniu,
knurowianka szukała pomocy u powiatowego rzecznika konsumentów.
Po tej konsultacji wysłała dwa pisma
do X, żadne z nich nie zostało odebrane – wróciły do nadawcy.
– Knurowianka nie jest jedyną
osobą, która zgłosiła się do mnie
w związku z nadużyciami firmy X
– mówi Ryszard Kowrygo, powiatowy rzecznik konsumentów. – Miałem
w tej sprawie kilkanaście sygnałów,
nie tylko z Knurowa, ale także z

Gliwic i innych miejscowości. Cóż,
zalecałbym szczególną ostrożność
przy zawieraniu tego typu umów.
Można chociażby zażądać referencji
od osób z tej samej miejscowości,
które już skorzystały z usług firmy.
Szczególnie niekorzystne w tym wypadku jest zaciągnięcie kredytu, bo
na odstąpienie od niego konsument
ma tylko 10 dni, zaś realizacja umów
związanych z montażem zazwyczaj
następuje później.
W przypadku pani Eryki i podobnych historiach z niesolidnymi
firmami schemat jest taki: firma
otrzymała na początku całość kwoty, ociąga się z realizacją umowy,
a konsument zostaje z kredytem do
spłacenia. Jak przyznaje rzecznik,
z reguły te pieniądze są nie do odzyskania. Nie ma też co liczyć za
bardzo na dotrzymywanie kolejnych
terminów, bo zwykle toczy się tu gra
na zwłokę. – Przedstawiciele tych
firm zazwyczaj nie mówią „nie”, tylko „tak, ale później”- dodaje Ryszard
Kowrygo.

Uśmiech tylko na papierze

Firma X na umowie powołuje się
na współpracę ze Stowarzyszeniem
Uśmiech z Mikołowa. Wiadomo,
każdy tym chętniej kupi cokolwiek,
jeśli przy okazji pomoże chorym
dzieciom. Co prawda Stowarzyszenie
Uśmiech pomaga nie tylko chorym
i nie tylko dzieciom, lecz osobom i
rodzinom potrzebującym, ale firma
X nie wdaje się w szczegóły.
reklama

liwość korzystania z logo
Stowarzyszenia oraz
o wymienianie jej
nazwy podczas
imprez przez
nie organizowanych.
– Jedna z naszych

nia Uśmiech mówią tu o bezsilności. – To wszystko jest krępujące i
smutne. Nasze prośby, telefony nic
nie dały i jestem przekonana, że
kolejne też niczego nie zmienią.

Kolejny Blef?

Po nieudanych próbach skontaktowania się z firmą X udało nam
się dodzwonić bezpośrednio do jej
właścicielki, ale rozmowa nie trwała długo: – Drzwi będą w środę, a
ja nie muszę z panią rozmawiać!
– właścicielka nie chciała nawet
słyszeć żadnych pytań, rozłączyła
się bez pożegnania.
- Nie wiem, czy
miałam wyjątkowego pecha, czy
może takich
firm jest więcej
– mówi Eryka
Bochenek. –
Chodziłam,
wybierałam
i w końcu
wybrałam
- jak się
ok a zało Foto: Mirella Napolska

Ulotkę z informacją na temat
firmy - nazwijmy ją „X” - ze Świętochłowic Eryka Bochenek znalazła
na klatce schodowej. Podczas wizyty
agentki firmy w mieszkaniu knurowianka upewniła się, że drzwi w
ofercie X odpowiadają jej jak żadne
inne – okleina w ładnym odcieniu
beżu, oryginalne szybki. Dodatkową
zachętą do zawarcia umowy była informacja, że zamawiając drzwi u X
wspiera się Stowarzyszenie Uśmiech,
nazywane tu „Fundacją na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych”.
Pani Eryka zamówiła 3 rodzaje skrzydeł drzwiowych wraz z
montażem, łączny koszt – 2380 zł.
Plus oprocentowanie, bo na poczet
zakupu knurowianka zacią gnęła
kredyt, czyli w sumie około 2800 zł.
Umowa została zawarta 1 czerwca.
Drzwi miały zostać zamontowane w
mieszkaniu państwa Bochenków w
ciągu 3-4 tygodni.
– Spłaciłam już 10 z 15 rat,
a drz wi cią gle nie ma – mówi
k nurowian ka. – Kolejny termin
montażu mam wyznaczony na 18
listopada, ale ja już nie wierzę w
te terminy. Rzecznik konsumentów,
który pomagał mi w tej sprawie, też
nie wierzy. Jedynym optymistą jest
mój mąż, który daje na to raptem 1
procent szans.

– To nie pani pierwsza dzwoni w
tej sprawie – odbiera telefon Irena
Bondel, członek zarządu Stowarzyszenia. – Od kilku lat nie mamy z tą
firmą nic wspólnego, odbieramy za
to po kilka telefonów miesięcznie od
osób skarżących się na X. Dzwonią
nie tylko ze Śląska, ale nawet z
Warszawy, zazwyczaj starsi ludzie,
których niewiedza i dobre serce
zostały wykorzystane.
Według informacji przekazanych przez Irenę Bondel, kilka lat
temu, 17 marca 2005 roku, Stowarzyszenie Uśmiech zawarło z firmą
X umowę, w której X zobowiązuje się przekazywać Stowarzyszeniu 5 zł od każdej
zawartej umowy. W zamian firma prosi o moż-

- Miała być radość, wyszły
kłopoty - mówi Eryka
Bochenek
ówczesnych pracowniczek współpracowała z tą firmą i to ona nas zachęciła do zawarcia tej umowy – wyjaśnia
Bondel. – Wszystko, co otrzymaliśmy
od X, to 300 zł wpłacone po tym, jak
interweniowałam u naszej ówczesnej
pracowniczki. Na dodatek zaczęły do
nas docierać sygnały, że firma nie dotrzymuje terminów. Na początku 2006
definitywnie zerwaliśmy umowę.
A co z logo, nadal używanym
przez X? Członkowie Stowarzysze-

najgorszą firmę. A mieli akurat takie
drzwi, o jakie mi chodziło – wzdycha.
– Jeśli tych drzwi nie założę, o innych
nie chcę już słyszeć. Mam dość.
W środę, 18 listopada knurowianka czekała bezskutecznie. Co prawda
jeszcze rano zapewniano ją, że drzwi
dojadą, jednak po południu usłyszała,
że będą dopiero w piątek. - To kolejny
blef, następna bajka - ocenia Eryka
Bochenek.
Mirella Napolska

ogłoszenia

Prezydent Miasta Knurów
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz
nr 43/GB/09 nieruchomości gruntowej położonej w Knurowie
przy ul. Kapelanów Wojskowych przewidzianej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.

Prezydent Miasta Knurów
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy
ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.
bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz nr 42/GD/09
nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. 1 Maja,
Alei Piastów, Dworcowej, Żwirki i Wigury przewidzianych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
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Knurów. Amatorzy ślizgania chłodno przyjmują ocieplenie

Dla lodowiska minus to plus
Silna, zwarta i gotowa - mowa o firmie WM International,
wykonawcy sztucznego lodowiska w Knurowie. Ekipa
szykuje się do montażu. Sygnał przyjdzie... z nieba
- Św. Mikołaj to wręcz wymarzony termin. Idealny na prezent
dla wszystkich miłośników ślizgania
po lodzie. Jednak w tym przypadku
najwięcej do powiedzenia będą
mieć nie ludzie, a Natura - mówi
Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie, koordynującego ze strony
miasta realizację sztucznego lodowiska. Obiekt ma stanąć na Orliku na
osiedlu Wojska Polskiego II.
To, co w ludzkiej mocy, jest
robione na bieżąco. W poniedziałek
WM International przejął oficjalnie
plac budowy. Pojawiły się pierwsze
materiały i urządzenia. W obrębie
boiska położono zrolowaną instalację. Obok budynku gospodarczego
stanęły spore pojemniki. W środku
glikol - płyn chłodzący (informacja
dla ekstremalnie zainteresowanych:
szkodliwy po spożyciu...). Wykonano
też pierwsze wykopy. Będą potrzebne do ułożenia części instalacji.
- Od strony technicznej wszystko przebiega bez zarzutu - zapewnia kierownik Sekcji Obiektów

Kilka godzin po zrobieniu tego zdjęcia
instalacja została ułożona na boisku

Dla Przeglądu

Na plac budowy dotarł już - w sporych pojemnikach - płyn
chłodzący; na zdjęciu (od prawej) kierownik Sekcji Obiektów
MOSiR-u Waldemar Kośmider, dyrektor Krzysztof Stolarek i Henryk
Chruśnik
MOSiR-u Waldemar Kośmider.
Jeszcze w tym tygodniu na miejsce
dotrze agregat. - Termin dostawy
i montażu określony został na 30

listopada - precyzuje.
Dyrektor Stolarek chwali wykonawcę z podkrakowskich Myślenic:
- To firma o znakomitej renomie.

Skrzyżowanie do poprawki

Foto: Paweł Gradek

Nasza ubiegłotygodniowa publikacja „Skrzyżowanie
z zakazami” rozpętała wśród knurowian prawdziwą burzę,
a na linii Powiatowy Zarząd Dróg – Zarząd Dróg
Wojewódzkich niemałe spięcia...

Tydzień temu, opierając się na
informacji pochodzącej od rzecznika Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Katowicach napisaliśmy, że zgodnie
z projektem zmiany organizacji ruchu utrudniony zostanie dojazd za
Biedronkę przy skrzyżowaniu ulic
Niepodległości i Szpitalnej. Według
rzecznika zmiany miały dotyczyć
zakazu skrętu z ul. Niepodległości
(od strony ronda) w uliczkę koło
Biedronki i zakazu jazdy na wprost
z ul. Szpitalnej.
Redakcję odwiedził wzburzony
właściciel sklepu za Biedronką ,

zwracając uwagę, że zmiany godzą
w jego interesy, a zmiana organizacji
ruchu spowodowałaby spadek liczby
klientów. Mężczyzna odwiedził
Powiatowy Zarząd Dróg i usłyszał,
że żaden projekt zmiany organizacji
ruchu nie powstał, a podane przez nas
informacje są wyssane z palca.
Jan Osman, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gliwicach także
był zaskoczony informacjami, które
podał nam Ryszard Pacer, rzecznik
ZDW. – Nigdy takie zmiany nie wchodziły w grę. Rozważaliśmy, aby ustawić na skrzyżowaniu z ul. Niepodle-
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Przygotowywała między innymi
obiekty na potrzeby mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym, a
także edycji programu „Gwiazdy
tańczą na lodzie”.
Po montażu przewidziany jest
próbny rozruch. Jeśli wszystko przebiegnie tak jak trzeba, obiekt będzie
gotowy do otwarcia.
O terminie zadecyduje Natura. W
tym przypadku plusem będą minusy.
Te na termometrze. Z technologicznego punktu widzenia możliwe byłoby funkcjonowanie lodowiska i przy
kilku, nawet 10, stopniach Celsjusza.
Możliwe, ale bardzo kosztowne.
- Spoglądanie na kręcący się licznik
prądu groziłoby chorobą morską...
- śmieje się dyrektor Stolarek.
Jak zachowa się aura? Tego jeszcze nie wie nikt. Najzagorzalsi miłośnicy łyżwiarstwa liczą, że ochłodzi
się dostatecznie i sprawi im prezent.
Dokładnie na św. Mikołaja.
Bogusław Wilk

Piotr Surówka, zastępca
prezydenta
Knurowa: Organizacyjnie realizacja
lodowiska
znajduje się
pod pełną
kontrolą. Warto dodać, że złożony przez Gminę
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej
przyniósł pozytywny skutek. Dofinansowanie unijne sięgnie 429 tys. zł z
503 tys. kosztów ogółem. Co ciekawe,
nasza inicjatywa z wyprzedzeniem
wpisała się w pomysł „Białych Orlików”, czyli rządowej koncepcji wykorzystania infrastruktury Orlików do
stworzenia zimą na boisku lodowisk.
Co istotne, przedsięwzięcie spotkało
się z dużym poparciem radnych Rady
Miasta. Przychylność ta zaowocowała
zagwarantowaniem odpowiednich
środków w budżecie miasta. Jestem
przekonany, że lodowisko dobrze
przysłuży się naszym mieszkańcom.
Da im sposobność spędzania czasu w
sposób atrakcyjny, a przy tym zdrowy.
Nie wątpię, że skrzętnie z tej okazji
skorzystają.
Not. bw

Informacja

głości dodatkowe światła. Nic z tego
nie wyszło, dlatego postanowiliśmy
skrócić podwójną linię ciągłą na ul.
Niepodległości, ponieważ mieliśmy
przypadki, że kierowcy byli karani
za przekraczanie jej.
Dyrektor Osman nie krył zdziwienia wypowiedzią rzecznika Pacera. Z
kolei rzecznik w nadesłanym do nas
piśmie poinformował: - To, co napisałem poprzednio jest zgodne z prawdą.
Nieścisłość powstała z tego powodu,
że projekt, który wykonał Powiatowy
Zarząd Dróg w Gliwicach, został
zmieniony później na etapie zatwierdzania przez Urząd Marszałkowski.
Rzeczywiście, po tych zmianach,
przejazd ze Szpitalnej na wprost jest
możliwy. Prawdą jest także, że zarówno we wspomnianym projekcie, jak i
w uwagach wniesionych przez ZDW
w Katowicach nie było sugestii, by zamykać wjazd w uliczkę koło Biedronki
– czytamy w nadesłanym e-mailu.
W rozmowie telefonicznej Ryszard Pacer dopowiada, że pierwotny
projekt, który wysłano do akceptacji
Urzędowi Marszałkowskiemu zakładał wprowadzenie ograniczeń na
skrzyżowaniu. – Projekty z naniesionymi zmianami do nas nie wracają,
stąd to całe nieporozumienie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie planuje otwarcie lodowiska przy ul. Ułanów 8
na niedzielę, 6 grudnia. Jednak
w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura powietrza powyżej 0°C),
termin ten może ulec zmianie.
Szczegółowe informacje dotyczące programu i godziny
otwarcia zostaną podane w
terminie późniejszym.
reklama

/pg/



rozmaitości

Każdy z nas może zostać kimś
na kształt świętego Mikołaja. Wystarczy włączyć się w ogólnopolską
akcję Szlachetna Paczka. To już
jej dziewiąta edycja, a K nurów
uczestniczy w niej po raz drugi. W
ubiegłym roku udało się pomóc 26
rodzinom.
W tym roku do Paczki dołączyły Gierałtowice, zaś organizatorzy
liczą, że uda się tym razem pomóc
większej liczbie rodzin. – Mamy aż
65 wolontariuszy i około 80-100
rodzin oczekujących pomocy. To
nawet więcej niż sobie wyobrażałam – mówi Aneta Nowak, audytor
w Śląskiej Radzie Regionu Akcji.
– Rejon Knurów/Gierałtowice na-

Szlachetna Paczka 2009

Rusza paczkowa
baza danych
Foto: Zbiory UTW

Czas na
sporządzanie
świątecznych
prezentów – już
od 22 listopada w
internetowej bazie
będą dostępne
dane rodzin,
które możemy
obdarować
w ramach
ogólnopolskiej
akcji Szlachetna
Paczka
organizowanej
przez
Stowarzyszenie
„Wiosna”

Szlachetna Paczka ma wolontaruszy także wśród słuchaczy UTW

prawdę wybija się w województwie
śląskim, jest o nas głośno i świetnie
sobie radzimy. Przedział wiekowy
naszego sztabu wolontariuszy jest
imponujący, od 15 do 74 lat! Silną
grupę wolontariuszy tworzą osoby
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To
pokazuje, że w Szlachetną Paczkę
można się zaangażować bez względu na wiek. Wolontariusze włożyli
w akcję dużo pracy i zaangażowania, teraz przyjdzie kolej na darczyńców. To od nich zależy dalsze
powodzenie akcji.
Jak dodaje Aneta Nowak, niektóre rodziny objęte akcją mają bar-

dzo ciężką sytuację, ich mieszkania
nadają się do remontu, brakuje im
sprzętu gospodarstwa domowego.
– Dobrze byłoby, gdyby wśród
darczyńców znalazły się sklepy
AGD – apeluje audytor. – Dzięki
temu udałoby się wyposażyć rodziny w lodówki czy pralki, których
często brak.
I nfor macje na temat osób i
rodzin czekających na wsparcie,
ich potrzeb i oczekiwań zebrali wolontariusze Szlachetnej Paczki. Od
przyszłego wtorku (22 listopada),
na stronie www.szlachetnapaczka.pl, przez trzy tygodnie (do 12

grudnia) będzie dostępna baza ich
danych.
Biorąc udział w akcji, najlepiej
działać w grupie. Warto rozejrzeć
się wokół, namówić znajomych,
krewnych, sąsiadów czy kolegów
z pracy lub z klasy. Dzięki temu
łatwiej będzie o zebranie takich
środków finansowych, które pozwolą w pełni odpowiedzieć na potrzeby
wybranej rodziny, poza tym – więcej
osób to więcej pomysłów. Kiedy już
wiadomo, kto chce pomóc, trzeba
zdecydować się, do kogo pomoc
trafi. W internetowej bazie danych
można znaleźć opis sytuacji poszczególnych rodzin, zapoznać się
z ich potrzebami i wybrać tę, której
deklarujemy pomoc. Wejście do
bazy danych znajduje się na głównej
stronie portalu. Aby ułatwić sobie
posz u kiwania, należ y najpier w
wybrać województwo, miasto i rejon, w którym będzie się znajdował
magazyn. To ważne, bowiem paczkę
trzeba będzie dostarczyć do magazynu samodzielnie. Po tym, jak
wybierzemy z bazy rodzinę i zgłosimy na stronie chęć przygotowania
dla niej paczki, skontaktuje się z
nami wolontariusz, który będzie pośrednikiem w przekazaniu paczki.
Lista konkretnych potrzeb wybranej
rodziny zostanie przesłana mailem.
W mailu zostanie podany również

Marek Dymkowski, lider Szlachetnej Paczki w rejonie Knurów-Gierałtowice:
- Nasze działania idą pełną parą
- kończymy już ankietowanie rodzin.
Jest to budujące, kiedy się widzi, że
mamy w Knurowie i Gierałtowicach
tak wspaniałych i wrażliwych ludzi
jak nasi wolontariusze. W akcję
promocyjną angażują się ochoczo
wszystkie okoliczne media. Na forum
Wirtualnego Knurowa oraz www.
szczyglowice.pl emitujemy codziennie nowe odcinki komiksu pod tajemniczym tytułem „O czym myśli Skin
Bogdan”. Komiks został przygotowany specjalnie dla potrzeb Paczki
przez studenta ASP w Katowicach
Dawida Cmoka.
Widzimy więc, że Paczka to wydarzenie dające radość i satysfakcję tak
organizatorom, jak i darczyńcom, ale
przede wszystkim rodzinom, które
dzięki niej odzyskują wiarę w ludzi i
w lepszą przyszłość.
Nie zawiedźcie nas kochani darczyńcy!
Not. MiNa

adres magazynu, do którego 11, 12
lub 13 grudnia należy dostarczyć
paczkę. Następnie wolontariusze
Rejonu Knurów/Gierałtowice dostarczą paczki do adresatów.
Lokalny finał akcji odbędzie się
22 grudnia w knurowskim Kinie
Scenie Kulturze.
Ambasadorami akcji Szlachetna Paczka 2009 zostali prezydent
Knurowa Adam Rams i wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel.
MiNa

Knurów. Comenius 2009 w szkolnej „Siódemce”

Nauka przez sztukę
We wtorkowy poranek w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7 pojawili się goście z Turcji i Bułgarii. Przybyli dzięki
uczestnictwu „Siódemki” w programie „Uczenie się przez
całe życie” Comenius

Goście zostali powitani serdecznie i tradycyjnie - chlebem i solą

Gości powitała - w imieniu
pedagogów i szkolnej społeczności
- dyrektor placówki Danuta Hibszer.
Honory gospodarza ze strony samorządu miasta czynił zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka.
Z myślą o wszystkich zebranych
uczniowie szkoły przygotowali
specjalny występ. W udany sposób
połączyli artystyczne wątki sięgające do tradycji Bułgarii i Turcji oraz
rodzime, polskie. Wyrazem tych



ostatnich był polonez odtańczony
przez pierwszoklasistów.
Po występach goście zostali
zaproszeni na poczęstunek, później wzięli udział w lekcjach. Plan
wizyty jest bogaty. Jej najważniejszym punktem jest opracowanie
harmonogramu dalszej współpracy.
MSP 7 jest beneficjentem programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius, który będzie realizowany w latach 2009–2011. Projekt

Wspólna fotka przyjaciół z Bułgarii, Turcji i Polski
nosi tytuł „Learning by Art”, czyli
Nauka przez Sztukę. Krajami, które
partnerują „Siódemce” są Bułgaria,
Turcja i Anglia.
W czasie realizacji projektu
szkoły partnerskie będą przybliżały
swoje narodowe i regionalne zwyczaje. Przedstawią je w formie piosenek,
tańców, legend, baśni. Uczniowie
będą również wykonywali różnego

rodzaju prezentacje, broszury, foldery, kalendarze. Najbardziej aktywni
uczniowie, posługujący się sprawnie
językiem angielskim, będą mogli
w nagrodę wyjechać na kilkudniowy wyjazd do szkoły partnerskiej.
Program jest finansowany przez
Komisję Europejską.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Comenius 2009
Główne cele projektu to podnoszenie świadomości uczniów w
zakresie poznania dziedzictwa
kulturowego, historii, tradycji i obrzędowości swojego kraju i krajów
partnerskich. Ponadto wspieranie
międzynarodowej współpracy i
wymiany między szkołami, poznanie krajów partnerskich, doskonalenie znajomości języków obcych.
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Knurów. Niezwykły gość w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7

Lekcja przyrody
w Kamerunie

reklama

Śpią po sześć osób na jednej pryczy w domu zbudowanym
z bambusa i błota. Świat, tak różny od naszego, oglądają nie
przez okna, a dziury. O tym wszystkim uczniom „Siódemki”
opowiedziała siostra Edyta ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek,
misjonarka z Kamerunu

informacja

W ramach obchodów

ŚWIATOWEGO DNIA RZUCANIA PAPIEROSA
21 listopada 2009 r. (w sobotę)
w godz. 10:00-13:00

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

zaprasza
do Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach
na:
BEZPŁATNE badania profilaktyczne w kierunku chorób odtytoniowych.
Badania obejmować będą spirometrię, czyli określenie życiowej
pojemności płuc, pomiar ciśnienia krwi oraz konsultacje lekarza
specjalisty chorób płuc.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!
Organizator: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach,
44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31. Informacje szczegółowe
można uzyskać pod nr. tel. 032 235 65 27 w. 379
nekrolog

Koleżance Małgorzacie Żabik
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MĘŻA
składają
Koleżanki i Koledzy
z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych

12 grudnia
2009 roku,
godz. 18:00
Kino
Scena
Kultura

Spotkanie z siostrą Edytą okazało się dla dzieci ważną lekcją o życiu ich rówieśników na
odległym kontynencie
Przygoda siostry Edyty z misjami rozpoczęła się nietypowo. – Będąc
małą dziewczynką uczestniczyłam w
takim spotkaniu jak wy, gdzie pokazywano nam slajdy i opowiadano o
Afryce. Praca w misjach stała się
moim marzeniem – opowiadała uczniom siostra, która przepracowała na
„czarnym lądzie” już 27 lat.
Siostra odwiedziła „Siódemkę” dzięki nauczycielce przyrody
Barbarze Lisowskiej i Aleksandrze
Barchańskiej, współwłaścicielce
- wraz z mężem Piotrem - zakładu
fotograficznego.
– Pan Piotr kilka lat temu był w
Kamerunie i tam nawiązał kontakt
z siostrą. Pomyślałam, że to dla nas
wspaniała okazja, by tradycyjną lekcję przyrody wzbogacić o spotkanie
z kimś, kto widział miejsca, które
znamy jedynie z książek bądź telewizji

Do najbardziej znanych skeczy należą z pewnością „Blacharz” i „Urząd
Pracy”, oraz... striptiz do słynnej piosenki Joe Cockera „You can leave your hat
on” z choreografią Izabeli Barskiej. Kontrowersyjny taniec podzielił widzów
i jurorów, budząc zawsze sprzeczne emocje i niezmiennie burzę oklasków i
pisków piękniejszej części widowni.
Drugim programem - „Ubrany facet też może być śmieszny” - Młodzi
Panowie wywalczyli kilka ważnych nagród. Skecze: „Nauczyciele”, „Amerykanin”, „Supermarket”, „Drogówka” czy piosenkę „Władza” emitowały
stacje telewizyjne, m.in. TVP2, Polsat, TVN i HBO.

bilety: 30 zł
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– mówi Barbara Lisowska. – Jestem
zdania, że z takich spotkań dzieci
więcej wynoszą, więcej zapamiętują i
kto wie, być może w przyszłości któreś
z nich pójdzie śladem siostry Edyty i
zdecyduje się na pracę w misjach.
Młodzi knurowianie dowiedzieli
się m.in., że kameruńscy rówieśnicy
żywią się maniokiem, który serwowany jest w sosie z orzeszków
ziemnych, frytkami z bananów, które
w Kamerunie są tak popularne, jak u
nas ziemniaki.
– Kuchnia to garnek na trzech
kamieniach. Mówi się, że Kameruńczycy są rozpieszczeni przez Boga, bo
jedzą wszystko, co się rusza – węże,
gąsienice... – opowiadała siostra.
Kiedy pierwszy raz przyjechała
do Afryki, zaskoczyła ją bieda.
– Ludzie żyją tam gorzej niż
zwierzęta w Europie. Klimat sprzyja

malarii. Sama choruję co dwa miesiące. Objawy są takie same, jak przy
naszej grypie. Gdyby nie malaria, nie
miałabym okazji odpocząć – żartowała siostra Edyta, która przyjechała
do Polski przebadać się na tę okoliczność. Przyznała, że leki na malarię
zniszczyły jej wątrobę.
Uczniowie z uwagą oglądali pokaz slajdów. Dowiedzieli się z niego,
że ananasy nie rosną na drzewach,
tylko w ziemi, jak wygląda kakaowiec i jak rośnie kawa oraz że nauka
w Kamerunie to dla dzieci zaszczyt.
– 36 euro pozwala na roczne
kształcenie, dożywianie i leczenie
jednego dziecka. To niewiele, a dla
nich ogromna pomoc – dodała siostra
Edyta, zachęcając młodych knurowian do wsparcia misyjnego dzieła.
Paweł Gradek

Pomimo tego, że KMP tworzą artyści z dużym doświadczeniem i dorobkiem scenicznym, kabaret jest wciąż bardzo „młody”. Znajduje się w fazie
intensywnego rozwoju, ciągłego odkrywania swoich możliwości, poznawania
mocnych i słabych stron, kształtowania niepowtarzalnego stylu i szukania
swojej drogi.
Stale rośnie jego popularność, a wraz z nią liczba koncertów na terenie
całego kraju. Co będzie dalej? Czas pokaże.
Rezerwujcie czas i bilety już teraz!
KSK

Jedno podwójne
zaproszenie
nagrodą
w krzyżówce
- str. 11



rozmaitości
Szum wokół
wyburzonego
budynku klasztoru
Sióstr Służebniczek
zdążył już dawno
ucichnąć. Wszyscy,
którzy w ubiegłą
sobotę mieli okazję
uczestniczyć
w poświęceniu nowej
siedziby byli zdania,
że ta inwestycja
wyszła Staremu
Knurowowi na dobre

Siostry idą z duchem czasu

- Mamy talent! - przekonały swoim występem zaproszonych
gości przedszkolaki
każdą z sal. Nie obyło się bez specjalnych, przygotowanych na tę okazję,
występów małych podopiecznych
sióstr. Dzieci zaprezentowały program artystyczny ze scenkami z
życia Edmunda Bojanowskiego, ojca

Foto: Marek Węgorzewski

W sobotnie popołudnie w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego odbyła się msza św.
koncelebrowana przez katowickiego
biskupa pomocniczego – Gerarda
Bernackiego z udziałem gości i
mieszkańców, którzy przyczynili się
do budowy nowej placówki.
Po nabożeństwie jej uczestnicy
udali się do nowej siedziby sióstr.
Tutaj biskup Bernacki poświęcił

Knurów. Poświęcono nową siedzibę Sióstr Służebniczek

Nowa siedziba przedszkola Sióstr Służebniczek przy ul. Koziełka
informacja własna wydawcy

założyciela zgromadzenia.
Na widowni oprócz biskupa
zasiedli m.in.: proboszcz parafii pw.
św. Cyryla i Metodego – Andrzej
Wieczorek, Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa, Urszula
Antończyk – dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie, a także dyrektorzy
knurowskich szkół, przedstawiciele
firm i rodzice.
Wszyscy bardzo pozytywnie
ocenili nową siedzibę sióstr, gdzie
mieści się ponadto świetlica środowiskowa i przedszkole.
– Wnętrza są estetyczne, ciepłe,
robią bardzo dobre wrażenie. Inwestycja rozwiała wszelkie wątpliwości, które narosły wokół rozbiórki
starego klasztoru. Bez wątpienia ta
część miasta wiele dzięki tej budowie zyskała – mówi uczestniczący
w uroczystości Krzysztof Stryczek,
kierownik Biura d/s Funduszy Strukturalnych, Współpracy z Zagranicą i
Informacji UM Knurów.
Nowa siedziba Sióstr Służebniczek

Wśród podziwiających popisy dzieci był biskup Gerard
Bernacki; z wdzięczności za przybycie maluchy nagrodziły
gości kwiatami

Ciepłych słów pod adresem prowadzących przedszkole
nie szczędził zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
przewodzący miejskiej delegacji podczas uroczystości
ma szansę stać się centrum edukacyjno-kulturalnym Starego Knurowa.
– Prowadzone przez siostr y
przedszkole z pewnością będzie
prezentować wysoki poziom, a ze
świetlicy środowiskowej na pewno
skorzysta wiele dzieci z okolicy

– usłyszeliśmy po uroczystości.
Przyczynić się ma do tego 30
tys. zł, które gmina Knurów przeznaczyła na prowadzenie świetlicy
środowiskowej.

cka 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 wsz ystko,

bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspa n iał y bajkow y sea ns.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić -32 332 63 81 lub napisać
- e-mail: info@kinoscenakultura.pl.

/pg/

Foto: Krzysztof Stryczek/BWZ UM Knurów

informacja własna wydawcy

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 dzie-
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aktualności
Krywałd

ogłoszenie

Pielgrzymi odwiedzają
Matkę Pięknej Miłości
Modlitwą w intencji małżeństw, rodziny,
mieszkańców i całego kraju uczcili
Święto Niepodległości pielgrzymi,
którzy przybyli w środę wieczorem
przed oblicze Pięknej Madonny

Foto: Monika Pieciak

Na tę formę święta zdecydowali się parafianie z kościoła Matki
Bożej Częstochowskiej w Knurowie i świątyni pod wezwaniem
św. Urbana w Paniówkach.
- Pielgrzymi modlili sie przed obliczem Pięknej Madonny
prosząc o wstawiennictwo i potrzebne łaski, a zwłaszcza o dar
miłości - powiedział Przeglądowi Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji KWK Knurów, inicjator powrotu figury Matki
Boskiej do Knurowa.
Modlitwie przewodził ks. Marek Antosz. - Nabożeństwo
upiększyła schola Ruchu Światło - Życie, a zwieńczył je
wspólnie zaśpiewany Apel Jasnogórski - dodaje Szyguła.
Jak mówi kustosz, przygotowywany jest specjalny
album ukazujący ciekawą historię figury Matki Boskiej.
- Ta jedyna w swoim rodzaju fotograficzna opowieść o
naszej najstarszej, bo 600-letniej, knurowiance nosić
będzie tytuł „Piękna Madonna z Knurowa – Matka
Pięknej Miłości –od zapatrzenia i fascynacji do kultu i
zawierzenia” - zdradza Bogusław Szyguła. - Przypomnijmy, że przeszło sześć wieków knurowska Madonna była obiektem zawierzenia i kultu mieszkańców
naszego miasta. Matce Bożej nadano tytuł Matki
Pięknej Miłości.
Najbliższe maryjne nabożeństwa przewidziano
na 21 listopada (wspomnienie Ofiarowania NMP)
i 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP). Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie internetowej parafii św. Antoniego: www.
parafia.krywald.net.

Z

okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy swoją codzienną pracą
świadczą pomoc osobom będącym w potrzebie.
Wraz z wyrazami wdzięczności
za zaangażowanie w wypełnianie
trudnej misji społecznej
kieruję szczere życzenia wszystkiego co najlepsze,
zdrowia, pomyślności
i szczęścia w życiu osobistym
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

reklama

/bw/

Nasza najdroższa
Madonno Piękna
Knurowska Pani
Matko Najświętsza
To pierwsze słowa hymnu specjalnie ułożonego na uroczystość intronizacji figury Pięknej
Madonny z Knurowa.

Ponad 200
przedszkolaków
dowiedziało
się, czym
jest przyjaźń.
Opowiedział im
o tym Teatr
Wit-Wit

Żernica

Teatr o przyjaźni

Wit-Wit, reprezentowany przez aktorów
Gl iw ick iego Te at r u
Muzycznego, gościł na
scenie Domu Kult ur y w Żer nicy po raz
trzeci. Przedstawienie
sfinansowała gminna
Komisja d/s Rozwiąz y wania Problemów
Alkoholowych. O dowiezienie dzieci zadbał
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach. W
przygotowania włączyli
się radni oraz dyrektor
Irena Foit z przedszkola
w Nieborowicach.
/-/
Foto:
Janusz Pogorzelski
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WAŻNE
TELEFONY!

Pilchowice

Goście z Kraju Tulipanów

Foto: ZS Pilchowice

Pani Józefa, obecnie członkini
Rady Gminy Pilchowice, może mieć
powody do satysfakcji. Zainicjowana
przed dwiema dekadami współpraca

nie słabnie. Korzyści są obopólne
- dla Holendrów i mieszkańców
gminy.
Piękny kraj z krajobrazem urozmaiconym wiatrakami odwiedziło
już przeszło trzy setki dzieci. Większość spędziła tam niezapomniane
wakacje. W tym roku wspaniałe
wrażenia z Nuenen przywiozło 15
osób w wieku 7-12 lat. To miasteczko
działa na wyobraźnię. Jego czarowi
uległ m. in. słynny malarz, Vincent
van Gogh.
Dzięki wieloletniej współpracy

Foto: ZS Pilchowice

Zainicjowana przed 20 laty przez Józefę Margiciok
współpraca z fundacją „Polskie Dzieci w Nuenen” trwa.
Dzięki niej już przeszło 300 dzieci z gminy Pilchowice
odwiedziło Holandię

Przecięcie wstęgi z udziałem holenderskich gości
w symboliczny sposób otwarło nowy plac zabaw w Pilchowicach
z fundacją nazwy „Pilchowice”,
„Śląsk” i „Polska” mają pozytywne
odniesienia dla wielu Holendrów
z Nuenen. Przed kilkoma dniami
zakończyła się tygodniowa wizyta
delegacji z zaprzyjaźnionej miejscowości. Doskonałą okazją okazało

się otwarcie - współfinansowanego
przez fundację - placu zabaw przy
ul. Strażaków. Goście mieli okazję
poznać gminę i jej mieszkańców. Odwiedzili też Kraków, Częstochowę i
Oświęcim.

AT, bw

Nowy plac zabaw

Knurów. Miejski Ośrodek Pracy Pozaszkolnej zaprasza na atrakcyjne ferie

Zima w Węgierskiej Górce
Emocjonujące kuligi, spacery w górskiej scenerii,
kręgle, bilard, kryty basen i świetne warunki – słowem:
doskonała zabawa i wypoczynek. To wszystko podczas
ferii z MOPP. Knurowski ośrodek poleca atrakcyjny turnus
w Węgierskiej Górce
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej przygotowało nową ofertę
na ferie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

MOPP proponuje sześciodniowe
turnusy – od 15 do 20 lutego 2010
r. Propozycja dla uczniów podstawówek zawiera: wyżywienie (trzy

posiłki i deser), kryty basen, zakwaterowanie w pokojach z łazienką
i TV, konkursy i zabawy, spacery
po okolicy, dyskoteki, kręgle, tenis
stołowy i bilard.
Z myślą o gimnazjalistach w programie ujęto: wyżywienie (trzy posiłki
i podwieczorek), pokoje z łazienką i TV,
kulig zorganizowany przez właściciela
firmy „Rymer”, konkursy i zabawy,

dyskoteki, tenis stołowy, ponadto – za
dodatkową opłatą - możliwość korzystania z bilardu i basenu krytego.
Koszt tur nusów ustalono na
315 zł.
Informacje o zapisach i wszelkie
dodatkowe szczegóły można uzyskać
w sekretariacie MOPP (Knurów, al.
Lipowa 12) lub telefonicznie pod nr.
Tel. 32 235 27 13 w godzinach 9-14.
Jak zastrzegają organizatorzy,
ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje zasada: „Kto pierwszy, ten
lepszy”.
/bw/

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Milena Podlas

Ania Penkala z Gliwic

ur. 2.11.2009 r., 2750 g, 51 cm

ur. 9.11.2009 r., 3700 g, 55 cm

córka państwa Suskich z Knurowa

Sebastian Banasiak z Knurowa

ur.12.11.2009 r., 3550 g, 57 cm

Mateusz Dyrbuś z Czerwionki

ur. 15.11.2009 r., 3660 g, 53 cm

10

ur. 13.11.2009 r., 3460 g, 53 cm.

Weronika Baran z Leszczyn

ur. 16.11.2009 r., 4425 g, 57 cm

Olaf Buczek z Czerwionki

ur. 10.11.2009 r., 2930 g, 53 cm

Maja Bilaszewska z Knurowa

ur. 14.11.2009 r., 3730 g, 58 cm

Jacek Bylica z Przyszowic

ur. 16.11.2009 r., 4400 g, 59 cm

Roksana Stanięda z Rybnika

ur. 11.11.2009 r., 3900 g, 55 cm

Wiktoria Kluska z Gliwic

ur. 14.11.2009 r., 3460 g, 56 cm

Alan Ciszewski z Knurowa

Straż Miejska
– 986 330 15 58
Policja – 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 112
Straż Pożarna – 998;
235 12 11
Numer alarmowy – 112
Punkt Interwencji Kryzysowej
- 32 335 50 11
***
Pogotowia:
gazowe – 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
32 303 09 91
ciepłownicze – 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
32 330 01 55; 032 330 01 50
***
Szpitale:
Szpital Miejski w Knurowie,
ul. Niepodległości, administracja
– 32 331 93 34, izba przyjęć
– 32 331 92 80, oddział chorób
wewnętrznych I
– 32 331 92 50, oddział chorób
wewnętrznych II
– 32 331 92 70, oddział chirurgii
ogólnej – 32 331 92 75, oddział
położniczo-ginekologiczny – 32 331
92 40, oddział noworodków i wcześniaków – 32 331 92 45, oddział dla
przewlekle chorych
– 32 331 92 90.
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków – 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Kościuszki
29; 44-100 Gliwice, tel. 231-82-21,
fax. 238-95-50; Izba przyjęć: 23149-25; Pediatria: 231 46 78; Oddział
chirurgii ogólnej: 231 42 53; I Oddział
chorób wewnętrznych: 231 79 13;
Oddział kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Kościuszki 1, 44-100 Gliwice, tel.
231-37-44, 238-20-91; Izba przyjęć:
238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przychodnią
SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20;
44-100 Gliwice, tel. 231-32-68, 23188-88; Izba przyjęć: 231 88 88 wew.
315; Rejestracja: 230 49 39; Oddział
chirurgiczny: 231 88 88 wew. 319;
Oddział laryngologiczny, okulistyczny: 231 88 88 wew.321; Oddział
dla przewlekle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddział wewnętrzny: 231
88 88 wew.324; Oddział ortopedyczny: 231 88 88 wew.317; Stomatologia: 231 88 88 wew. 344; OIOM: 231
88 88 wew. 326
Zespół Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr
3, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, tel.
0 662 193 395, 662 192 462; Oddział
chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw PacjentaŚląskiego
NFZ, tel. 32 735 17 07
***
Apteki:
Św. Barbary w Knurowie
ul. Ks. Koziełka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336 26
82/83.
***
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
3316926 (środa 7.30-11.30; czwartek-piątek 7.30 - 15.30).
***
Informacja KZK GOP w Katowicach
32 251 78 62 (bezpłatna infolinia
0 800 16 30 30)

ur. 16.11.2009 r., 2700 g, 52 cm
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Materiały prasowe GTM /Tomasz Zakrzewski
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Ireneusz Miczka znany jest m.in.
z roli Figaro w „Cyruliku sewilskim”

Knurów. Udany wieczór operetkowy w Kinie Scenie Kulturze

Usta milczą, dusza śpiewa,
kiedy skrzypki grają
„I feel pretty” dało się słyszeć nie tylko
ze sceny. Co bardziej wprawne ucho
wyłapywało je z... widowni
W nied zielny wieczór
d ziesiąt ka a r t ystów na
scenie miała sporą konkurencję. Ćwierć setki razy
liczniejszą. Wy pełniającą
do ostatniego miejsca widownię Kina Sceny Kultury.
Publiczność.
Ale to ich wina. Artystów. Tak bowiem zagrali i
tak zaśpiewali, że słuchacz y por wali. Do nucen ia
właśnie.
Wi nowajca m i-wokalistami okazali się Ireneusz
Miczka – solista Gliwickiego
Teatru Muzycznego, Maciej
Komandera – głos Oper y
Bytomskiej oraz rodzime,
knurowskie talenty śpiewacze – Marta Pagacz i Anna

Tchórzewska. O wspaniałą
oprawę instrumentalną zadbał kwintet fortepianowy,
tworzony przez Adama Zająca, Macieja Afanasjewa
(skrzypce), Piotra Parniewskiego (altówka), Ronalda
Tucz ykont a (kont rabas) i
Adama Mazonia (fortepian).
W d ź więcznej pod róż y
wspaniałym przewodnikiem
okazał się Jacek Nowosielski
z Gliwickiego Teatru Muzycznego.
Jesienny Wieczór Operetkowy wypełniły najsłynniejsze melodie muzyki klasycz nej. Wy jąt k i z d z ie ł
m.i n. L eha r a , D vor z a k a ,
Bizeta, Bernsteina, Zellera,
Leigha, Kalmana, Wasser-

mana, Dariona i Dariona.
Por y wają ca a r ia Tev iego
ze „ Sk rz y pka na d achu”,
niesamowita „Habanera” z
„Carmen”, „Rusałka”, czy
„Śnić sen” z „Człowieka z
La Manche’y”. Wyśpiewane
w duet ach „Ust a m ilczą ,
dusza śpiewa” i „W r y t m
walczyka serce śpiewa”. Dla
przeciwwagi – gorący czardasz „Kiedy skrzypki grają”
i „Graj Cyganie”.
–
To był piękny wieczór! - nie kryła satysfakcji
Justyna Kosik, kierownik
Kina Sceny Kultury. - Znakomici artyści i wspaniale
reagująca publiczność...
Opinia jak najbardziej
trafna. Podkreślona gromkimi brawami – nagrodą dla
śpiewaków i muzyków – oraz
ukłonami w drugą stronę.
Bogusław Wilk

ROZRYWKA nr 46/2009

PIĄTEK-WTOREK
20-24.11.09 r.
„Fame”
- godz. 16.00, 18.00
„Nowszy model”
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Hrabina nas zaszczyci
W piątek, 20 listopada, na deskach
Gliwickiego Teatru Muzycznego odbędzie
się premiera operetki „Hrabina Marica”.
W roli hrabiego Tassilo wystąpi
knurowianin, Adam Sobierajski
„Hrabina Marica” to najsłynniejsza, obok „Księżniczki
Czardasza”, operetka Emmericha
Kálmána. Prawdziwa skarbnica
operetkowych przebojów, takich
jak - „Ach, jedź do Varasdin”,
„Lekko, zwiewnie”, „Kochanie
moje”, „Graj, Cyganie!”.
W Gliwickim Teatrze Muzycznym Maricę wyreżyseruje
Henryk Konwiński, który w
1990 roku za reżyserię tego

Gliwice. Salon Poezji

właśnie tytułu w Operetce
Śląskiej otrzymał Złotą Maskę.
W roli Hrabiny Maricy wystąpią trzy aktorki: Małgorzata
Długosz, Jolanta Kremer i Anita Maszczyk. Hrabiego Tassilo
na zmianę grać będą Janusz
Ratajczak, Adam Sobierajski
i Witold Wrona. Dyr yguje
Ruben Silva.
Premiera – 20 listopada o
godz. 19. Bilety na premierowe

przedstawienie w cenie 60 i 50
zł, a na kolejne spektakle od
28 do 43 zł.

Marek Węgorzewski

informacja własna wydawcy

Spotkaj się
z zalotną
Telimeną
W niedzielę, 22 listopada,
kolejna odsłona Salonu Poezji w Gliwicach. Tym razem
prawdziwa gratka dla miłośników epopei narodowej – Pana
Tadeusza.
Szlachecka epopeja zostanie zaprezentowana w atrakcyjnym skrócie. Przybyli mają
szansę na prawdziwą literacką
ucztę: spotkanie z zalotną Telimeną, rozkoszną Zosią, tajemniczym Księdzem Robakiem
i młodym tytułowym Panem
Tadeuszem.
Fragmenty przeczytają aktorzy związani z Gliwickim Teatrem Muzycznym: Katarzyna
Wysłucha, Bernard Krawczyk,
Michał Musioł i Maciej Wizner.
Oprawę muzyczną zapewni
Anna Szewczyk.
Bilety za symboliczną złotówkę.
Marek Węgorzewski

- Do wygrania podwójny bilet do kina

oraz podwójne zaproszenie
na „Kabaret Młodszych Panów ”

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 prawidłowych
odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino
oraz podwójne zaproszenie na
występ „Kabaretu Młodych
Panów” (12 grudnia 2009).
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

CZWARTEK
19.11.09 r.
„Odlot”
- godz. 16.15
„Solista”
- godz. 18.00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00

ŚRODA
25.11.09 r.
„Nowszy model”
- godz. 16.00
„Fame”
- godz. 18.00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00

Gliwice. Premiera w GTM

Poziomo: 1) roślina zielna z rodziny baldaszkowatych; 8)
lewy lub prawy, na śrubie; 9) kawa zbożowa; 10) pompa bez
tłoka; 11) nadziewany i czekoladowy; 13) Klio lub Urania; 15)
Józef (zm. 1932) działacz gosp. i społ. na Śląsku; 16) łączą
koła wagonu; 18) miłośnik muzyki; 21) mniejsza od jachtu;
22) olejek różany (z wyrazu ARTA); 23) małe wzniesienie; 24)
jednorazowa, do zastrzyków
Pionowo: 1) kula ziemska; 2) dawna gra w karty; 3) indiański
lub andyjski; 4) gaz palny ; 5) zepsute jajko; 6) ... Stary, miasto koło Tych; 7) wiązany na specjalny trójkątny węzeł; 12)
najludniejsze państwo (po Chinach) świata; 13) dzielnica Warszawy; 14) echo, podźwięk; 15) ... Bueno, batonik dla dzieci;
17) rzeczny statek towarowy; 18) nocne zjawy, widziadła; 19)
potężny kij; 20) ... Twain

46
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 44/2009 brzmiało:
„Pęczek”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena Bernas.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Działkę pięknie położoną w Stanicy 1090 m2
- 160.000 zł. Tel. 601 077 290
46/09

Handel i Usługi

Działkę budowlano-rolną w Knurowie sprzeda
ALFA. Tel. 32 331 02 33, 506 103 536
46-47/09

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 32 331
73 63, 888 400 830.
44-51/52/09

Działki w Stanicy 869 m2 i 740 m2. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
46/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111
01-odw.

Knurów - działkę 985 m2 - 90.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 773 313
46/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów
3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
01-odw.

Lokal użytkowy wynajem, „Planeta”, 92 m 2.
Lokus, tel. 793 679 367
46/09

Czyszczenie dywanów i tapicerki Karcher. Tel.
607 600 727
45-50/09
Transport – kraj, zagranica. Tel. 600 801 320
46/09-02/10

Lokali handlowych do sprzedaży poszukuje AS.
Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
46/09
M-3 Lotników, 39 m 2 , 127 tys. Lokus. Tel.
793 679 367
46/09
M - 3 S i e n k i e w i c z a , 5 5 m 2. L o k u s , t e l .
793 679 367
46/09
M-3: Pocztowa, 124 tys. Lokus, tel. 793 679 367
46/09
Mieszkanie 3 pokojowe, 51 m2, po remoncie ul.
Łokietka. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
46/09
Nieborowice - działkę 710 m2 - 115.000 zł, Biuro
M3. Tel. 603 773 313
46/09

Firma budowlana: profesjonalne kafelkowanie
pod projekty, montaż kominków, kompleksowe
wykańczanie wnętrz. Tel. 600 623 218
44-47/09

Nowy dom wolnostojący w Pilchowicach o pow.
200m2, działka 1077 m2. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
46/09

WĘGIEL EKO-GROSZEK, ORZECH, GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I LUZEM
Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54
Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP
ZŁOMU). Tel. 515 191 401
05–51/52/09

FOTOBOOK .PL – t woje fotoksią żki
z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
33-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
33-odw.

W Y WROTK A DO 3,5 T – USŁUGI.
Tel. 515 191 401
35-51/52/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3.
Tel. 516 055 825
46/09
29m2 kawalerka, ul. Kap. Wojskowych. Cena 80
tyś. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
46/09
2-pokojowe sprzeda M-3. Tel. 516 055 825
46/09

Kredyty do 20 000 na oświadczenie - złóż
wniosek przez telefon, bezwiekowo, nieterminowe spłaty Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137
45-51/52/09
Kredyty hipoteczne konsolidacyjne na
oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za operat
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137
45-51/52/09
Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata 429 zł,
bez BIK pod zastaw samochodu, Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137
45-51/52/09
Ocieplanie elewacji, podbitki, poddasza, gładzie, malowanie, panele, remonty. Tel. 32 793
60 85 po 16.00
44-47/09
Przeprowadzki. Tel. 504 925 709
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07-51/52/09

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży. AS. Tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977
46/09
Poszukuję mieszkań do wynajęcia. AS. Tel.
501 533 977
46/09

Sprzedam dom w Ochojcu, 220 m2 powierzchni
mieszkalnej, na działce 1750 m2, plus garaże 100
m2. Tel. 696 453 266
46-47/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości 59.
Tel. 32 336 23 68
01–odw.

Kompleksowy remont mieszkań i łazienek,
aranżacja wnętrz, materiał własny lub powierzony. ul. 1 Maja 13, tel. 32 236 20 63,
666 852 100
46-47/09

Poszukujemy lokali handlowych do wynajęcia.
AS. Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
46/09

Poszukuję pokoju do wynajęcia lub taniej kawalerki. Tel. 792 891 015
46-47/09

Gładzie, malowanie, regipsy, adaptacja poddaszy, remonty. Tel. 602 407 190
40-46/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54
39-51/52/09

Ok. ul. Koziełka. Dom wolnostojący, pow.
180m 2 , działka 120 0 m 2 . Spr zedam. AS.
Tel. 501 533 977
46/09

Sprzedam kawalerkę, pokój z wnęką, przedpokój,
kuchnia i łazienka, I piętro. Knurów, Krasickiego.
90 tys. do negocjacji. Tel. 32 236 90 66
46-47/09
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe (37 m2, parter,
150 PLN czynszu), Knurów ul. Pocztowa. Tel.
696 075 320
46-47/09
Sprzedam mieszkanie 50 m2 w Knurowie. Tel.
32 235 35 06, 502 148 318
46-47/09
Sprzedam mieszkanie w Knurowie, ul. Lotników,
os. Wojska Polskiego, 48,5 m2, II piętro, cena 155
tys. do negocjacji. Tel. 694 563 084
46/09
Sprzedam mieszkanie woj. świętokrzyskie, M-4,
blok, c.o., nowa kuchnia. Tel. 507 578 799
44-46/09
Sprzedam na ul. Sienkiewicza 2 pokojowe, pow.
55 m2. AS. Tel. 501 533 977
46/09

EDUKACJA
Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie. Tel.
0 669 696 161
42-51/52/09

RÓŻNE

2-pokojowe wynajmę M-3. Tel. 516 055 825
46/09

Sprzedam nowy dom o pow. 240 m2, działka
990m2. Farskie Pola. AS. Tel. 501 533 977
46/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, sprzedam. M-3.
Tel. 516 055 825
46/09

Stary Knurów. Dom wolnostojący o pow. 220 m2,
działka 1450m2. Sprzeda AS. Tel. 501 533 977
46/09

3-pokojowe, os. Ks. Koziełka, 145 tys. sprzedam
M-3. Tel. 516 055 825
46/09

Szukam domów do wynajęcia. AS. Tel. 32 238
20 41 lub 501 533 977
46/09

Bojków dom o pow. 100 m2 na działce 1400 m2,
360.000 zł, Biuro M3. Tel. 603 773 313
46/09

Szukam działek do sprzedaży. AS. Tel. 32 238
20 41 lub 501 533 977
46/09

Chudów. Działki pow. 1029 m2 i 1067 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
46/09

ul. Mieszka I, 3 pokoje o pow. 53m2, po remoncie.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
46/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266
35-51/52/09

Własnościowe M-3 zamienię na kawalerkę w
Knurowie. Tel. 694 022 081
46-49/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel. 0
607 566 006
01-odw.

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą
32 m2. Tel. 501 606 957
46-50/09
Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m 2.
Lokus, tel. 793 679 367
46/09
Dom Zabrze-Maciejów sprzeda M-3. Tel.
0 516 055 825
46/09
Domek fiński z budynkiem pod działalność 229
m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367
46/09
Domów do sprzedaży poszukuje AS. Tel. 32 238
20 41 lub 501 533 977
46/09
Działka budowlana 1433 m2, uzbrojona. Lokus,
tel. 793 679 367
46/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

46/09

Sprzedam
Sprzedam suknię ślubną wzrost 170, rozmiar 40, ecrue. Tel. 792 891 015

Zgubiono legitymację studencką. Przemysław Żak.
46/2009

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy
gotówką. Tel. 728 591 141
09-51/52/09

SZUKAM PRACY
Podejmę się opieki nad dzieckiem (z doświadczeniem) lub starszą osobą. Tel. 668 966 707
43-47/09

DAM PRACĘ
Kelnerki przyjmiemy. Tel. 0 660 420 077
42-47/09
Pub-Restauracja 777 zatrudni kelnerów/kelnerki, osobę do wywozu pizzy. Tel. 32 236 43
58, 0 603 941 135 lub w lokalu
42-47/09

zdrowie i uroda
Studio kosmetyczne zaprasza na makijaże:
andrzejkowe, sylwestrowe i studniówkowe.
Tylko 35 zł. Planeta, tel. 664 005 930

46/09

46-47/09

Turystyka

Działka budowlana w Książenicach o pow. 1529
m2 – sprzedam. Tel. 603 882 134
45-47/09
Działka o pow. 1190 m2, ok. Wilsona. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
46/09
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sport

Widać postępy
Grand Prix w pływaniu dzieci i młodzieży z Knurowa

Wyniki z 10 listopada:

Foto: Piotr Skorupa

Najmłodsi mieszkańcy Knurowa,
dla których pływanie stało się
od pewnego czasu najlepszym
sposobem na zagospodarowanie
czasu wolnego od nauki, mają
już za sobą kolejną edycję Grand
Prix. Uczestnicy pływackiej
rywalizacji tradycyjnie spotkali się
na szczygłowickim basenie. Nie
zabrakło tam emocji sportowych
oraz gorącego dopingu, wszak na
trybunach zasiedli najbliżsi młodych
pływaków z rodzicami na czele

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Sędziny przed swym
debiutem w Grand Prix

2.391 pkt
2.200 pkt
1.996 pkt
1.932 pkt
1.842 pkt
1.832 pkt
1.819 pkt
1.806 pkt
1.804 pkt
1.755 pkt
1.737 pkt

Biegi

Wspólnie
z Polonią

Foto: Piotr Skorupa

- uczniowie klas I-III – styl dowolny – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Julia Świstuń, 3. Natalia Tkocz,
- chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3. Szymon Wąsik, - styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Julia Świstuń, 3. Paulina Żyrkowska, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3.
Szymon Wąsik,
- uczniowie klas IV – styl dowolny – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Bartosz Sacha, 3. Wojciech Gradowski, - styl grzbietowy – dziewczęta
– 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2.
Wojciech Gradowski, 3. Adam Babiński,
- uczniowie klas V – styl dowolny – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska,
- chłopcy – 1. Mateusz Michalski, 2. Maciej Dzindzio, 3. Kacper Przybyła, - styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Maja
Dziublińska, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Magdalena Wolny, - chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3.
Mateusz Tchórzewski,
- uczniowie klas VI – styl dowolny – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna Lepiorz,
- chłopcy – 1. Krzysztof Malich, 2. Michał Godula, 3. Michał Hejna, - styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Adrianna Lepiorz, 3. Oliwia Miecznikowska, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3.
Michał Godula, - styl klasyczny – dziewczęta – 1. Patrycja Sładek, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2. Grzegorz
Gołyś,
- uczniowie klas gimnazjalnych – styl dowolny – dziewczęta – 1. Katarzyna Nowak, 2. Jagoda Przybyła, 3. Agata
Rzepa, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Fryderyk Król, - styl grzbietowy – dziewczęta – 1.
Jagoda Przybyła, 2. Magdalena Ostrowska, 3. Dorota Czyżewska, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kamil Babiński,
3. Marcin Kinek, - styl klasyczny – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Alicja Kostelecka, - chłopcy
– 1. Kacper Dziubliński, 2. Patryk Dusza, 3. Szymon Kotański, - styl motylkowy – dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Fryderyk Król, 3. Krzysztof Malich.

go zaprezentowania się w
wyścigu z mistrzem. Sensacji nie było. Wygrał trener,
jednak dla nastolatków start
z utytułowanym pływakiem
był zapewne dobrą lekcją
i doświadczen iem, k tóre
pow i n no procentowa ć w
przyszłości.

Wspólny wyjazd biegaczy
Sokoła Knurów i Polonii Łaziska do Czech jest kolejnym dowodem na dobrze układającą
się współpracę między tymi
klubami. – Wspólnie z Polonią
pojechaliśmy do Frydka Mistka, by wziąć udział w biegu
na 10 km – mówi prezes knurowskiego klubu, Marek Lewczuk. – W sumie tworzyliśmy
15-osobową grupę, z czego 5
zawodników to reprezentanci
Sokoła.
Przed biegiem głównym,
w kategorii młodzik Mateusz
Kwiatkowski zajął 9 miejsce
na dystansie 800 metrów.

Na „dychę” za południową
granicą wystąpili:
- Piotr Bieliński – 58 miejsce w open i 25 w kategorii
wiekowej, czas: 36.01,
- Marek Lewczuk – 151 w
open i 9 w kategorii wiekowej,
czas: 41.40,
- Szymon Masarczyk – 161
w open i 17 w kategorii wiekowej, czas: 42.07,
- Bogusława Kondzielnik
– 240 w open i 10 w kategorii
wiekowej, czas: 46.44.
Startowało ponad 500 zawodników.
PiSk

Biegi

Foto: Piotr Skorupa

Dziewczyny!
Mistrzynie też tak
zaczynały
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Szczygłowice
Knurów
Nieborowice
Knurów
Gliwice
Knurów
Knurów
Przyszowice
Przyszowice
Przyszowice
Gliwice

Klasyfikacja generalna:

Wyniki listopadowej Grand Prix:

Na trybunach tłumy.
Doping był więc
znakomity

Edward Klaczka
Jacek Zacher
Ginter Fabian
Zdzisław Mral
Piotr Palica
Janusz Myszka
Tadeusz Kamczyk
Janusz Papkala
Jan Krzysteczko
Jerzy Makselon
Jan Pikus

1.
Michał Szczecina
Nieborowice
18.239 pkt
2.
Jerzy Makselon
Przyszowice
16.850 pkt
3.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
16.841 pkt
4.
Jan Pikus
Gliwice
16.589 pkt
5.
Bernard Wróbel
Knurów
16.384 pkt
6.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
15.931 pkt
7.
Jerzy Niewiadomski
Knurów
15.794 pkt
8.
Kazimierz Fąfara
Pilchowice
15.680 pkt
9.
Stefan Dylus
Gliwice
15.308 pkt
10. Piotr Arent
Knurów
15.047 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 listopada o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.

Kolejna możliwość konfrontacji to również kolejna
okazja do tego, by sprawdzić
postępy, jakie czynią potencjalne następczynie Otylii
Jędrzejczak i następcy Pawła Korzeniowskiego.
Po listopadowej Grand
Prix organizatorzy podkreślali przede wszystkim to, że
w zawodach występuje już
pięciu uczniów klasy pływackiej, która funkcjonuje
w naszym mieście od wrześn ia. – Na początku roku
szkolnego niektórzy bali się
wskoczyć do wody i zajęcia
mieli w brodziku. Dzisiaj już
bez problemu przystępują do
rywalizacji – mówi Tomasz
R zepa, jeden z pomysłodawców utworzenia klasy
pływackiej.
Dość n ie oczek iwa n ie
– poza konkurencją – w zawodach wystąpił Sławomir
Prędki, trener knurowskich
ratowników. Gimnazjaliści
startujący w stylu motylkowym mieli zatem dodatkową
motywację do jak najlepsze-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Już niebawem nadarzy
się kolejna okazja do zaprezentowania swych umiejętności, bowiem 6 grudnia na
pływalni aQuaRelax odbędą
się zawody mikołajkowe dla
przedszkolaków i uczniów
klas I-III.
PiSk

Trzeci
na 3 km
K nurowski biegacz Witold Kuć przy okazji wyjazdu w rodzinne strony
wystąpił w drugim Biegu
Niepodległości w Węgrowie.
– Bieg odbył się na dystansie
3 kilometrów – relacjonuje
pan Witold. – Organizatorzy
klasyfikowali nas tylko w

kategorii open, w której zająłem trzecie miejsce. Przegrałem jedynie z młodszymi
zawodnikami. Gdyby był
podział na kategorie wiekowe byłbym pierwszy.
Tym biegiem Witold Kuć
zakończył starty w tym roku
kalendarzowym.
PiSk
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

Wreszcie koniec

Wyniki 15. kolejki

Foto: Piotr Skorupa

Najgorsza runda w historii Concordii Knurów dobiegła
końca. W ostatnim tegorocznym meczu podopieczni Wojciecha
Kempy przegrali z Unią Rędziny 0:5.

Orzeł Stanica - Sośnica Gliwice 5:1, Sokół Łany Wielkie
- Czarni Pyskowice 2:0, Zaborze Zabrze - Ruch Kozłów 6:1,
Piast Pawłów - Naprzód Żernica 1:3, LKS 35 Gierałtowice
- Gazobudowa II Zabrze 5:1, Gwiazda Chudów - Wilki Wilcza
4:2, Zamkowiec Toszek - Młodość Rudno 1:1, KS 94 Rachowice
- Społem Zabrze (brak wyniku).

Wyniki 16. kolejki

Zaborze Zabrze
Gwiazda Chudów
Orzeł Stanica
Czarni Pyskowice
Wilki Wilcza
KS 94 Rachowice
Ruch Kozłów
Młodość Rudno
Zamkowiec Toszek
Społem Zabrze
Sośnica Gliwice
Piast Pawłów
Sokół Łany Wielkie
LKS 35 Gierałtowice
Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze

16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16

34
33
31
30
28
27
25
24
21
21
19
17
15
13
13
9

42:17
50:27
40:27
32:25
36:26
39:20
38:39
31:29
23:18
27:26
22:28
20:35
21:47
24:43
27:40
16:41

Zestawienie par 17. kolejki (21-22 listopada):

Wyniki 15. kolejki
Unia Rędziny - Concordia Knurów 5:0 (0:0)
1:0 Dolniak 23’, 2:0 Załęcki 33’, 3:0 Andrzejewski 55’, 4:0 Kijak
56’, 5:0 Załęcki 60’.
Żółte kartki: Sendlewski, Przesdzing.
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Paweł Folcik
70’ Michał Szczot, Paweł Gałach, Michał Grodoń, Michał Bagiński 60’ Dominik Walus, Marcin Salwa, Wojciech Kempa, Łukasz
Sendlewski, Karol Michalski, Paweł Przesdzing.
Trener: Wojciech Kempa. Asystent: Damian Mehlich.

Ruch Kozłów - Czarni Pyskowice, Naprzód Żernica – Sokół Łany
Wielkie, Wilki Wilcza - Piast Pawłów, Młodość Rudno - LKS 35
Gierałtowice, Gazobudowa II Zabrze - MKS Zaborze, KS 94 Rachowice – Sośnica Gliwice, Orzeł Stanica - Zamkowiec Toszek,
Społem Zabrze - Gwiazda Chudów.

Klasa „B” Podokręg Zabrze

Pozostałe wyniki:
Grunwald Ruda Śląska - Rekord Bielsko-Biała 0:2, Przyszłość
Rogów - KS Żory 3:0, Gwarek Ornontowice - Polonia Łaziska
Górne 0:0, LKS Czaniec - Polonia Marklowice 2:0, AKS Mikołów
- Górnik Pszów 0:1, GTS Bojszowy - Unia Racibórz 8:1, MRKS
Czechowice-Dziedzice - Zapora Porąbka 2:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polonia Łaziska Górne
Gwarek Ornontowice
Zapora Porąbka
LKS Czaniec
Rekord Bielsko-Biała
Przyszłość Rogów
Unia Rędziny
MRKS Czechowice-Dziedzice
Grunwald Halemba
Górnik Pszów
Polonia Marklowice
GTS Bojszowy
Unia Racibórz
AKS Mikołów
KS Żory
Concordia Knurów

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

36
35
32
30
26
22
22
19
19
18
17
15
15
14
14
3

27:5
28:13
23:15
27:9
31:20
27:15
28:25
24:26
23:24
26:28
21:21
21:20
22:35
8:19
12:30
10:53

KLASA OKRĘGOWA
- Grupa IV
Wyniki 15. kolejki
Jedność Przyszowice - Szombierki Bytom 1:3, Silesia Miechowice - Tempo Paniówki 1:0, Urania Ruda Śląska - MOSiR Sparta
Zabrze 1:0, Walka Zabrze - Carbo Gliwice (przełożony), Ruch
II Radzionków - Tęcza Wielowieś 5:0, Gazobudowa Zabrze
- Gwarek Zabrze 4:0, Orzeł Miedary - Orzeł Nakło Śl. 1:3, KS
Strzybnica - Fortuna Gliwice 1:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

14

Gazobudowa Zabrze
Walka Zabrze
Carbo Gliwice
Urania Ruda Śląska
Ruch II Radzionków
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice
Silesia Miechowice
Orzeł Miedary
Tempo Paniówki
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śląskie
KS Strzybnica
Sparta Zabrze
Jedność Przyszowice
Tęcza Wielowieś

15
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

33
32
30
30
28
27
21
21
20
19
18
16
13
11
11
9

29:14
33:9
37:19
32:22
31:15
30:18
27:21
21:26
30:28
25:22
16:36
27:29
12:39
15:35
16:32
18:34

Niepowodzenia na
dużych boiskach
Wojciech Kempa
rekompensuje
sobie dobrą
grą i bramkami
strzelanymi w hali

Sośnica Gliwice – Czarni Pyskowice 0:1, Ruch Kozłów – Sokół
Łany Wielkie 4:2, Piast Pawłów - Gazobudowa II Zabrze 3:2,
LKS 35 Gierałtowice – Wilki Wilcza 0:2, Gwiazda Chudów
– Młodość Rudno 3:2, MKS Zaborze – Naprzód Żernica 3:1, KS
94 Rachowice – Orzeł Stanica 3:2, Zamkowiec Toszek – Społem
Zabrze 1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marcin Salwa był
jednym z najlepszych
zawodników Concordii,
jednak jako kapitan
prowadził drużynę
w niezwykle trudnym
dla niej okresie

Futsal - II Liga
Foto: Piotr Skorupa

IV LIGA - grupa II

Wyniki 11. kolejki – grupa I:
Olimpia Pławniowice - Leśnik Łącza 7:3, Amator Rudziniec - KS
Bojków 2:1, Start Przezchlebie - Orzeł Paczyna (nie odbył się),
Victoria Pilchowice - Pogoń Ziemięcice 0:2, Orły Bojszów - Start
Kleszczów 1:1, Naprzód Świbie - Zryw Radonia 3:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amator Rudziniec
Orły Bojszów
Start Kleszczów
Pogoń Ziemięcice
Naprzód Świbie
KS Bojków
Zryw Radonia
Orzeł Paczyna
Victoria Pilchowice
Olimpia Pławniowice
Leśnik Łącza
Start Przezchlebie

11
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
10

28
27
24
24
14
14
13
12
12
9
6
1

38:13
28:8
31:14
28:12
30:22
17:21
22:28
14:21
24:34
26:30
14:39
9:45

Wyniki 11. kolejki – grupa II:
Olimp Szczygłowice - Naprzód Łubie 0:3, LKS 45 Bujaków - Drama Kamieniec 1:3, MOSiR Stal Zabrze - Jedność II Przyszowice
6:4, Kłodnica Gliwice – pauza, Przyszłość II Ciochowice - Ślązak
Bycina (nie odbył się), Quo Vadis Zabrze - Korona Bargłówka
(nie odbył się).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Korona Bargłówka
Quo Vadis Makoszowy
MOSiR Stal Zabrze
Przyszłość II Ciochowice
LKS 45 Bujaków
Naprzód Łubie
Drama Kamieniec
Jedność II Przyszowice
Olimp Szczygłowice
Ślązak Bycina
Kłodnica Gliwice

9
9
10
8
10
10
10
9
10
9
10

25
21
20
18
17
16
15
9
6
3
3

18:2
32:6
28:19
15:7
23:17
25:21
23:20
22:30
8:30
5:26
10:31

Średnia osiem na mecz

Zespoły futsalowej 2. ligi
mają za sobą pięć serii spotkań. Cztery ostatnie mecze
z udziałem UPOS Komart
Knurów zakończyły się wygranymi podopiecznych Marcina Rozumka, którzy średnio strzelają w meczu osiem
bramek.
Patrząc na tabelę knurowianie wciąż wracają pamięcią do meczu pierwszej kolejki
w Gorzyczkach. Inauguracja
ligi nie była dla nich udana.
Absencja kilku zawodników
pozwoliła wtedy r ywalom
odnieść wysokie zwycięstwo
10:2 i właśnie dzięki tej wygranej zespół z Gorzyczek
wyprzedza dziś w tabeli knurowską „piątkę”.
Po wpadce z pierwszej kolejki knurowianie szybko się
otrząsnęli i w kolejnych czterech
meczach zdobywali komplet
punktów. W minioną niedzielę
UPOS Komart zagrał w hali w
Sośnicy z Gol-Sport Przyszowice i gładko wygrał 4:1.

Pier wsi zaatakowali w
tym meczu gospodarze i w
53 sekundzie Marcin Pela
„ostemplował” poprzeczkę
knurowskiej bramki. W odpowiedzi silnie strzelał Daniel
Tałajkowski, ale bramkarz
Gol-Sport zdołał ów strzał
obronić.
Na pierwszą bramkę nieliczni kibice czekali do 6
minuty i 35 sekundy. Wtedy to
swym doświadczeniem i sprytem błysnął Wojciech Kempa
dając gościom prowadzenie.
Pierwsza część spotkania
przyniosła jeszcze dwie bramki, a piłka trafiała do siatki
po technicznych uderzeniach
Wojciecha Kempy i Michała
Bagińskiego.
Druga odsłona to kolejny
gol Wojciecha Kempy i tylko
jedna skuteczna odpowiedź
gospodarzy, zatem po raz
kolejny trzy punkty dopisuje
do swego dorobku zespół z
Knurowa.
PiSk

Wyniki 5. kolejki
Gol-Sport Przyszowice - UPOS Komart Knurów 1:4 (skład
UPOS Komart: Bartłomiej Poręba, Wojciech Kempa – 3 gole,
Dawid Wieliczko, Wojciech Rozumek, Marcin Rozumek, Daniel
Tałajkowski, Michał Bagiński - 1, Łukasz Spórna, Mariusz Karaś,
Marcin Salwa, Marcin Rozumek), Victoria Chróścice - Tango
Gliwice 7:3, Orlik Brzeg - Dąbrovia MCKiS Jaworzno 13:6, GSF
Gliwice - Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki 1:5.
1.Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
2. UPOS Komart Knurów
3. Victoria Chróścice
4. Tango Gliwice
5. Orlik Brzeg
6. Dąbrovia MCKiS Jaworzno
7. Gol-Sport Przyszowice
8. GSF Gliwice

4
5
4
5
5
4
5
4

12
12
9
9
6
3
3
0

34:12
40:26
23:17
26:21
41:37
18:24
20:33
6:38

Zestawienie par 6. kolejki (15 listopada):
UPOS Komart – Victoria (godz. 18.00), Pizzeria Luciano – Orlik,
Dąbrovia - Gol-Sport, Tango - GSF.
informacja

Biegi

Solidarni na trasie
Zawodnicy Klubu Biegacza Endurance Solidarni
uczestniczyli w trzecim półmaratonie w Wodzisławiu.
Nowy knurowski klub reprezentowali: Czesław Ko-

strzak (98 miejsce w open,
28 miejsce w kategorii wiekowej, czas - 1.36.04) i Jerzy Wroński (194 miejsce w
open, 10 miejsce w kategorii
wiekowej, czas - 2.04.14).
PiSk
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Szermierka

Zwycięstwo
w Konstancinie

PiSk

Zestawienie
par 11. kolejki
(23 listopada):
Concordia Oldboje – Tomsat (godz. 18.00), FC Czerwionka – PTK Holding SA
(godz. 18.45), Team Stalmet
– Vibovit (godz. 19.30), Nacynianka – Mistral (godz.
20.15), Osiedle – Intermarche
A (godz. 21.00), FMS Gierałtowice – Veritax Gumiland
(godz. 21.45), Intermarche
– EFS (godz. 22.30).

Knurowska szablistka Małgorzata Turek
wygrała silnie obsadzony turniej w
Konstancinie, natomiast powracająca na
plansze po kontuzji Paulina Michalewicz ma
za sobą start w mistrzostwach Śląska.

Najpierw syn,
później ojciec

Intermarche A

Wyniki 9. kolejki

Osiedle Szczygłowice - PTK Holding S.A 5:3 (1:2)
0:1 L. Szklany 6’, 0:2 D. Adamczyk 15’, 1:2 A. Gładysz 18’, 2:2 Ł. Żyrkowski 34’, 3:2 A. Gładysz
36’, 3:3 D. Adamczyk 37’, 4:3 A. Gładysz 40’, 5:3 Ł. Żyrkowski 40’.
Oldboje Concordia – EFS 4:9 (1:3)
1:0 D. Wiercioch 2’, 1:1 D. Tałajkowski 6’, 1:2 D. Tałajkowski 10’, 1:3 P. Rozumek 17’, 1:4 M. Rozumek 22’, 1:5 D. Tałajkowski 23’, 1:6 D. Wieliczko 24’, 2:6 M. Wiercioch 26’, 3:6 D. Skowron 31’, 4:6
K. Smętek 32’, 4:7 D. Wieliczko 34’, 4:8 W. Rozumek 35’, 4:9 D. Wieliczko 37’.
żółte kartki: Z. Furch (Concordia), D. Wieliczko, W. Rozumek (EFS).
Team Stalmet - Veritax Gumiland 4:4 (2:2)
0:1 G. Dziuba 3’, 1:1 P. Przesdzing 13’, 1:2 R. Nowosielski 14’, 2:2 P. Przesdzing 15’, 3:2 G. Krusiński
21’, 4:2 M. Gołębiowski 22’, 4:3 G. Dziuba 26’, 4:4 M. Klaczka 39’.
Line-Trans Nacynianka – Vibovit 2:17 (2:7)
0:1 R. Kasiński 1’, 0:2 T. Dura 4’, 1:2 R. Leitner 7’, 1:3 L. Leszczyński 9’, 1:4 L. Leszczyński 10’, 1:5
G. Bęben 11’, 1:6 M. Bagiński 12’, 2:6 A. Tracz 17’, 2:7 M. Bagiński 18’, 2:8 R. Kasiński 21’, 2:9 K.
Kijak 23’, 2:10 R. Kasiński 30’, 2:11 G. Bęben 32’, 2:12 L. Leszczyński 33’, 2:13 K. Kijak 34’, 2:14
G. Bęben 35’, 2:15 T. Dura 36’, 2:16 M. Bagiński 37’, 2:17 M. Bagiński 40’.
FC Apinex Czerwionka – FMS Gierałtowice 7:2 (4:0)
1:0 A. Sarzała 16’, 2:0 R. Salamon 18’, 3:0 A. Majorczyk 19’, 4:0 T. Młynek 20’, 4:1 Ł. Rakowski
25’, 5:1 A. Sarzała 27’, 6:1 P. Bysiec 30’, 7:1 S. Gawin 33’, 7:2 M. Zdrzałek 40’.
Tomsat – Mistral 5:0 (vo)
drużyna Mistralu nie stawiła się do gry
Intermarche - Intermarche A 1:2 (0:0)
0:1 P. Kośmider 23’, 1:1 M. Pietraczyk 29’, 1:2 S. Wawrzonkowski 30’.
żółta kartka: R. Krzyśka (Intermarche).

- Małgorzata Turek w tym sezonie zmieniła klubowe barwy
i występuje obecnie w AZS AWF Warszawa – relacjonuje Andrzej Michalewicz, organiza- dobrze, choć zabrakło jednego
tor turniejów szermierczych trafienia żeby było bardzo doz okazji Dni Knurowa. – Ta brze – opowiada pan Andrzej.
zmiana prawdopodobnie daje - O ile walki grupowe poszły
Małgosi duże możliwości w niespecjalnie, to w walce o
dalszym rozwoju sportowym. „szesnastkę” powalczyła tak jak
Mogliśmy się o tym przeko- od niej się oczekuje. Przegrała
nać 14 listopada w Konstan- wprawdzie w dogrywce 13:14 z
cinie, gdzie odbył się silnie Pauliną Jeziorowską, ale dało
obsadzony turniej w szabli się zauważyć w tym starcie,
juniorek młodszych. Knuro- że technicznie i kondycyjnie
wianka znakomicie się w nim jest dobrze przygotowana. Zaspisała, wygrywając w finale brakło po prostu walk przed
15:13 z Angeliką Wątor z TMS turniejem. Ostatecznie Paulina
Sosnowiec. Był to udany re- zajęła 32 miejsce indywidualnie
wanż za porażkę w turnieju w oraz siódme w drużynie repreKnurowie.
zentując Piast II Gliwice.
Przypomnijmy, że przed
Teraz Paulinę Michaleprzejściem do AZS AWF War- wicz czeka wyjazd na dwuszawa Małgorzata Turek bro- dniowy turniej Pucharu Euniła barw Bushido Rybnik.
ropy Kadetów do Heidenheim.
O kontuzji ręki zapomniała Startować tam będzie ponad
już inna knurowianka, szpa- ćwierć tysiąca dziewcząt.
PiSk
dzistka - Paulina Michalewicz,
która ma za sobą start w katowickich mistrzostwach Śląska juniorów. - Jak na pierwszy start
po kontuzji Paulina spisała się

Wyciskanie sztangi

Rekord świata!

Foto: archiwum UKS Eugen

Zgodnie z zapowiedzią
sprzed tygodnia, dzisiaj relacjonujemy przebieg dwóch
ser ii spot k a ń. - W k olejce numer 9 najciekawszym
s p ot k a n ie m b y ł d e rb ow y
mecz zespołów Intermarche
– mów i Waldema r Jach imowski. - Mimo przyjacielskich relacji między zawodnikami tych drużyn wszyscy
potraktowali to spotkanie
poważnie i stworzyli ciekawe widowisko zakończone
minimalnym z w ycięst wem
Intermarche A.
Potknięcie Intermarche
wykorzystały Vibovit i EFS.
Ten pierwszy wysoko ograł
outsidera Nacyniankę, drugi
zaś po pokonaniu Concordii
awansował na pozycję wicelidera.
W 10 kolejce specjaliści
od remisów - drużyna Team
Stalmet nie zawiodła i po raz
piąty w tym sezonie zdobyła
jeden punkt. Stalmet na 45
sekund przed końcową syreną zdobył gola na 4:3, ale
skuteczny manewr z lotnym
bramkarzem zespołu PTK
zaowocował wyrównaniem
na 25 sekund przed końcem
gry.
Rów nie e m ocjon ują ce
było spotkanie Concordii z
FMS. Zespół z Gierałtowic
prowadził już 4:2 i wydawało
się, że dowiezie wygraną do
końca meczu. W przedostatniej minucie Concordia zaryzykowała i wycofała bramkarza. Efekt był piorunujący
- najpierw Dawid Wiercioch
zdobył gola kontaktowego, a
kilkanaście sekund później
jego ojciec - Marek zapewnił
Concordii remis.
Jeden z faworytów - EFS
spotkał się w meczu wieczoru
z Tomsatem. Po bardzo dobrym meczu drużyny podzieliły się punktami, a główną
zasługą takiego rozstrzygnię cia b yła fa n ta st yc z n a
postawa bramkarza Tomsatu
- Marcina Rembaka.
Potknięcie EFS wykorzystał Intermarche A wracając
na pozycję wicelidera.
Co słychać w klasyfikacji króla strzelców? Liderem
jest obecnie Daniel Tałajkowski (EFS) z 22 bramkami.
„Oczko” ustrzelił do tej pory
Tomasz Dura (Vibovit), a po
17 bramek zdobyli: Robert
Kasiński i Michał Bagiński
z Vibovitu.

Foto: MOSiR

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Wyniki 10. kolejki
PTK Holding S.A - Team Stalmet 4:4 (2:2)
0:1 G. Krusiński 6’, 1:1 D. Adamczyk 11’, 1:2 P. Przesdzing 13’, 2:2 J. Urbański 18’, 3:2 M. Wasita
25’, 3:3 P. Przesdzing 30’, 3:4 M. Gołębiowski 40’, 4:4 M. Wasita 40’.
żółte kartki: M. Jaglarz (PTK), G. Krusiński (Team Stalmet).
Oldboje Concordia – FMS Gierałtowice 4:4 (2:2)
1:0 Z. Kapustka 2’, 1:1 A. Zalewski 9’, 1:2 M. Zdrzałek 15’, 2:2 M. Hornik 16’, 2:3 M. Frątczak 27’,
2:4 R. Metelski 36’, 3:4 D. Wiercioch 39’, 4:4 M. Wiercioch 40’.
żółta kartka: Ł. Rakowski (FMS).
Veritax Gumiland - FC Apinex Czerwionka 2:5 (1:2)
0:1 A. Bugla 4’, 0:2 S. Kupczyk 11’, 1:2 R. Nowosielski 12’, 1:3 R. Salamon 24’, 2:3 M. Gmyz 29’,
2:4 R. Salamon 36’, 2:5 T. Młynek 40’.
Vibovit – Osiedle Szczygłowice 7:2 (3:0)
1:0 M. Bagiński 4’, 2:0 K. Kijak 12’, 3:0 R. Kasiński 19’, 3:1 Ł. Żyrkowski 24’, 4:1 T. Dura 27’, 4:2 K.
Białecki 29’, 5:2 T. Dura 40’, 6:2 T. Dura 40’, 7:2 M. Bagiński 40’.
żółta kartka: G. Bęben (Vibovit).
Intermarche A – Line-Trans Nacynianka 8:2 (1:0)
1:0 S. Wawrzonkowski 11’, 2:0 S. Wawrzonkowski 21’, 3:0 S. Wawrzonkowski 22’, 3:1 M. Janowicz
23’, 3:2 A. Tracz 27’, 4:2 S. Basak 29’, 5:2 S. Jezierski 30’, 6:2 S. Basak 31’, 7:2 S. Jezierski 40’,
8:2 S. Wawrzonkowski 40’.
Mistral – Intermarche 2:1 (1:0)
1:0 D. Oleś 11’, 1:1 M. Pietraczyk 27’, 2:1 S. Kuś 40’.
żółte kartki: S. Antosz, M. Pietraczyk (Intermarche).
EFS – Tomsat 2:2 (1:1)
1:0 W. Rozumek 11’, 1:1 S. Dolaciński 18’, 1:2 P. Michalak 30’, 2:2 D. Tałajkowski 38’.

tabela po 10. kolejce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vibovit
EFS
Intermarche A
Intermarche
Tomsat
FC Apinex Czerwionka
Mistral
Osiedle Szczygłowice
FMS Gierałtowice
Team Stalmet
Veritax Gumiland
Oldboje Concordia
PTK Holding S.A.
Line-Trans Nacynianka
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

28
21
20
19
17
17
12
12
11
11
11
9
8
1

85-18
68-26
45-23
46-23
44-32
54-39
31-39
41-51
55-59
45-51
24-36
34-67
34-80
32-95

9
6
6
6
5
5
4
4
3
2
3
2
2
0

1
3
2
1
2
2
0
0
2
5
2
3
2
1

0
1
2
3
3
3
6
6
5
3
5
5
6
9

Trener gratuluje udanego występu swemu
wychowankowi, czyli Eugeniusz Mehlich
i jego mistrz - Zbigniew Gulajski
Rewelacyjne wyniki osiąga w tym roku Zbigniew
Gulajski. Jego profesjonalne
podejście do treningu i charakter sportowca powodują,
że zdobywa tytuły, o których
wielu może tylko marzyć.
Wychowanek Eugeniusza
Mehlicha ma już w swym
dorobku m.in. tytuły mistrza
świata i mistrza Europy oraz

Puchar Starego Kontynentu.
To ostatnie trofeum wywalczył 14 listopada w Rybniku.
Zawodnik Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Eugen”
Knurów poprawił tam również
rekord świata, który od soboty
wynosi 151 kg. Zbigniew Gulajski ustanowił go w kategorii
submaster do 67,5 kg.
PiSk

15

Gdzie to było?
Poniżej prezent ujemy
zdjęcie budynku, który kiedyś stał w K nurowie. Od
kilkudziesięciu lat nie ma po
nim śladu. Stąd nasz konkurs,
w którym pytamy, w którym
miejscu stał ten budynek. Interesuje nas konkretna lokalizacja (przy obecnej ulicy).
Spomiędzy autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 10 albumów „Oblicza Knurowa”, ukazujących

miasto i jego mieszkańców
przez pryzmat najciekawszych miejsc i zasłużonych
osobowości.
Na prawidłowe rozwiązanie konkursu czekamy do 23
listopada 2009 roku (koniecznie na wyciętym z gazety
kuponie).
O d p ow ie d z i p ro si my
nadsyłać do siedziby redakcji
-44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5.
Foto: Arch. Bogusława Szyguły

Od kilku tygodni Zakład Remontowo Budowlany Micro-Max ociepla blok
przy ul. Floriana 4. Robotnicy przecierali oczy ze zdumienia, kiedy po
wolnym weekendzie zobaczyli, że balkon na ostatnim piętrze z powrotem
zmienił kolor z łososiowego na zielony. Właściciel zerwał termoizolację...

Termoizolacja?
A po co to...
Knurów. Mieszkaniec bloku przy ul. Floriana 4 zerwał izolację budynku

Foto: arch. MZGLiA

Konkurs. Odpowiedz na pytanie
i wygraj efektowny album o Knurowie

Firma remontowa wyceniła straty na 4.800 zł.
Tyle mężczyzna musiałby
zapłacić za ponowne docieplenie balkonu. Do rachunku
doliczyć należy wywóz kilku
worów ze styropianem, które
właściciel mieszkania wystawił przed śmietnik. Nie
ma już po nich śladu. – Nie
wiem, kto je wywiózł. Jeśli
zrobił to Komart, poproszę o
wystawienie rachunku, którym obciążymy tego pana
– mówi Mieczysław
Kobylec.
Paweł Gradek

Album „Oblicza Knurowa” ukazał się nakładem Urzędu Miasta.
Publikacja liczy prawie 100 stron. Ukazuje Knurów i jego mieszkańców przez pryzmat najciekawszych miejsc i zasłużonych osobowości. Sięga do fascynującej historii, oprowadza po dynamicznej
teraźniejszości, nie stroniąc od zapowiedzi interesującej niedalekiej przyszłości. Trudno sobie wyobrazić domową biblioteczkę bez
tej ładnie wydanej pozycji.
Albumy trafiły do sprzedaży. Można je znaleźć w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12, w Domu Kultury
w Szczygłowicach i księgarni w kompleksie Merkury.

Ścia na blok u ,
gdzie mieszczą się
balkony została odebrana przez inwestora
dwa tygodnie temu, a
firma zdemontowała
rusztowania i przeniosła front robót na kolejną
ścianę. Kiedy kierownik
firmy zobaczył, że docieplenie balkonu zostało zdemolowane, nagrał telefonem
komórkowym film, żeby mieć
dowód, że to nie jest dzieło
jego robotników. Można go
zobaczyć na naszej stronie
www.przegladlokalny.eu.
– Widać na nim właściciela mieszkania, który
kończy zrywanie termoizolacji balkonu – opowiada
Kornelia Szołtysek-Hadik,
inspektor nadzoru z Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji,
która pojawiła się z samego
rana na miejscu zdarzenia.
– Zerwany ze ścian styropian wkładał w worki na
śmieci i wystawiał przed
śmietnikiem. Próbowaliśmy z
nim porozmawiać tego samego dnia, ale nie zastaliśmy go
w domu – dodaje inspektor
Szołtysek-Hadik, która przyznaje, że kontakt z właścicielem mieszkania jest bardzo
trudny. Mężczyzna nie odbiera korespondencji, nikogo
nie wpuszcza do domu, z
nikim nie rozmawia.
Sąsiedzi widzieli, jak
tego samego dnia uwijał się
z malowaniem balkonu na
zielony kolor.
Błyskawicznie na dewastację zareagował Zarząd
Wspólnoty przy ul. Floriana
4. – Zgłosiłem sprawę poli-

cji, będą
robić dochodzenie. On
zniszczył naszą część
wspólną! Nie pojawił się na
żadnym zebraniu, nic mi też
nie wiadomo, żeby kwestionował uchwałę zarządu dotyczącą ocieplania bloku – nie kryje
poir y towania całą sprawą
Henryk Baron.
Sprawa najpewniej znajdzie
finał w sądzie. Od dyrektora
MZGLiA – Mieczysława Kobylca – udało nam się dowiedzieć, że właściciel nie zgadzał
się na docieplenie budynku
zanim jeszcze ekipa robotników
rozstawiła rusztowania. – Był u
mnie i poinformował, że nie wyraża zgody. Odpowiedziałem,
że wspólnota zaciągnęła na ten
cel kredyt, podjęła stosowne
uchwały, a poza tym ociepleniu podlega tak zwana „część
wspólna”, którą jest elewacja
budynku. Nie przyjął tego do
wiadomości – rozkłada ręce
dyrektor Kobylec.
Mężczyzna nie podparł
protestu konkretnym argumentem. – Usłyszałem, że się
nie zgadza, bo nie – dodaje
Kobylec.

Lokatorowi wyraźnie nie
przypadł do gustu łososiowy
kolor elewacji; woli zielony...
informacja własna wydawcy

