KNURÓW. ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ

Uczcijmy Święto Niepodległości
W przyszłą środę Polska świętować będzie 91. rocznicę odzyskania
niepodległości. W Knurowie obchody będą mieć podniosły charakter.
Rozpocznie je uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostanie odprawione w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego. Początek o godz. 11.

Honorowej asysty udzielą poczty
sztandarowe okolicznych organizacji
i stowarzyszeń. Oprawę wokalną
zapewni chór Slavica Musa.
Po mszy św. (około godz. 11.50)
uczestnicy święta udadzą się - prowadzeni przez Orkiestrę Dętą KWK
Knurów - przed pomnik powstańców
śląskich przy ul. Dworcowej. Tutaj

delegacje samorządu, instytucji,
organizacji i stowarzyszeń złożą
kwiaty oddając cześć wszystkim,
którzy na przestrzeni dziejów służyli
- nawet za cenę życia - Ojczyźnie.
Organizator - samorząd miasta
- serdecznie zaprasza mieszkańców
Knurowa do udziału w uroczystości.
/bw/

Zastanawia mnie, co to będzie, kiedy
rzeczywiście przyjdzie sroga zima...

Rajmund Bonk

JESIENNA ZADYMA
- W ubiegł ym tygodniu razem z
Przeglądem dostałem książeczkę
„Postępowanie na wypadek niebezpiecznych zdarzeń”. Radzi się w niej,
jak się ubierać w trakcie mrozów i
zamieci śnieżnych, oraz że wtedy
lepiej korzystać z komunikacji miejskiej... Córka jechała dziś autobusem
710 dwie godziny do szkoły! Pytam,
czy odpowiedzialni za odśnieżanie
dróg w mieście też potrzebują takiej
książeczki? To kpina, że odśnieżarki
pojawiają się na ulicach dopiero
pr zed godz. 8.0 0, kiedy miasto
zablokowane jest przez duże korki.

PODRZUCANE ŚMIECI
- Dzwonię ze wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja. 30 tys. zł wydaliśmy, by praktycznie i estetycznie
załatwić sprawę śmietnika w naszym
sąsiedztwie. Powstał obudowany i
zamykany na kłódkę obiekt. Jak się
okazuje, są ludzie, którzy nie szanują tego. Przy bramce notorycznie
ktoś podrzuca śmieci i odpadki. Czy
naprawdę trzeba sięgać po kary,
żeby niektórzy wreszcie nauczyli się
porządku i uczciwości?...

Szczygłowiczanin
Not. bw, pg

ZABRZE

Krall
- zmysłowo
i namiętnie
7 listopada o godz. 20 w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu. odbędzie
się jeden z trzech zaplanowanych w
Polsce koncertów Diany Krall. Spektakularny sukces odniosła w 1999
r., gdy na rynku pojawił się jej piąty
album „When I Look In Your Eyes”.
Diana została wówczas uznana za
najlepszą wokalistkę jazzową, a w jej
ręce trafiła statuetka Grammy. Materiał na nowej płycie Diany „Quiet
Nights” inspirowany jest brazylijską
bossą, ale jest przy tym niesłychanie
intymny. Ale żeby się o tym samemu
przekonać, trzeba przyjść na koncert
do Domu Muzyki i Tańca. Bilety w
cenie 180, 250 i 320 złotych.
Marek Węgorzewski
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Książki w Szóstce
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 podsumowała
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Uczniowie
udowodnili, że czytać lubią i chcą nie tylko od święta

Foto: Katarzyna Sołtysik

Foto: Bogusław Wilk
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www.11listopada1918.pl

Za kilka dni będziemy obchodzić
91. rocznicę odzyskania Niepodległości. Warto zajrzeć na specjalnie
przygotowaną z tej okazji przez
Polską Agencję Prasową stronę
internetową. Jest to w yjątkowe,
obszerne i rzetelne pod względem
merytorycznym kompendium wiedzy
o wydarzeniach, które doprowadziły
do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Znajduje się
tam katalog postaci, które w ciągu
tych minionych 91 lat zapisały się i
tworzyły historię naszego państwa.
Z kolei katalog wydarzeń pozwoli
nam prześledzić wydarzenia od
1918 r., poprzez II wojnę światową,
aż do 1989 r.
Marek Węgorzewski

W szkolnym etapie konkursu na
baśniową mapę braci Grimm wśród
klas młodszych I miejsce zdobyła
Weronika Leśniak, tuż za nią uplasowali się Julia Zaremba i Sebastian
Wieczorkiewicz, a III miejsce zdobył
Mateusz Malinowski.
W klasach starszych zwyciężyła
Iza Cieplik, II miejsce przypadło
Agnieszce Andrysiak, a III Maćkowi
Kwiecińskiemu.
Konkurs z „Muminkiem pod
rękę” wśród klas młodszych wygrała
Weronika Leśniak, II miejsce zajęła
Alicja Patelska, a III Nikola Kusz.
Wyróżniono Wiktorię Baja, Wik-

KATOWICE. REMONT KLUCZOWEJ ARTERII MIASTA

Komunikacyjny paraliż
na Mikołowskiej
dotyka też knurowian
Do połowy grudnia potrwa remont ul. Mikołowskiej
w Katowicach. To spory kłopot dla kierowców
i pasażerów komunikacji miejskiej.
Także knurowian, zwłaszcza studentów
Mikołowska to jedna z najważniejszych arterii Katowic, ale o znaczeniu wykraczającym poza stolicę
województwa. Codziennie korzystają z niej tysiące kierowców kierujących się zarówno do centrum jak i w
przeciwną stronę - do autostrady A-4
i na południe od miasta.
We wtorek na ul. Mikołowskiej
rozpoczęły się roboty związane z
wymianą nawierzchni i regulacją
studzienek kanalizacyjnych. Wykonywane będą etapowo. Najpierw
n a o d ci n k u o d sk r z y ż owa n ia
ul. Mikołowskiej z ul. Sądową i Matejki, później stopniowo obejmując
dalsze odcinki tej ulicy, w kierunku
skrzyżowania z ul. Poniatowskiego.
Prace prowadzone mają być przez 24
godziny na dobę.
Roboty powodują utrudnienia.
Odczują je kierowcy i pasażerowie linii autobusowych. Także ci
z Knurowa i okolicy, na przykład
korzystający z linii nr 120. Szczególnie studenci, na co dzień klienci
KZK GOP.
Jak informuje Przegląd Alodia
Ostroch, rzecznik prasowy prze-

woźnika, w godzinach 6-19 mogą
wystą pić opóźnienia w stosunku
do rozkładu jazdy odczuwane przez
pasażerów linii autobusowych o
numerach: 9, 10, 11, 12, 13, 37, 43,
46, 48, 110, 115, 120, 130, 133, 154,
170, 177, 193, 296, 297, 600, 615, 632,
653, 657, 672, 675, 688, 689, 804, 812,
880, 905, 912.
Dla linii autobusowych nr 804
i 812 Komunikacyjny Związek Komunalny GOP wprowadza obsługę
przystanku autobusowego „Katowice
Mikołowska”, kierunek do centrum
Katowic.
- I bez remontu centrum Katowic
jest zatłoczone. Po południu można
wręcz oszaleć z bezsilności. Najpierw czekając kilkadziesiąt minut
na autobus, potem w gnieżdżąc się
w tłoku i stojąc w niewyobrażalnym
korku - mówi Mariusz z Knurowa,
na co dzień student jednej z wyższych uczelni. - Teraz to już całkiem
wszystko się zatka, a nie daj Boże, jak
się zdarzy jaka stłuczka, to... - macha
ręką młody żak.
Remont ul. Mikołowskiej potrwa
około sześciu tygodni.
/bw/

torię Pilanz, Jagodę Karmowską i
Natalię Parę. Wśród klas starszych
bezkonkurencyjny okazał się Maciej
Kwieciński, a za nim Agnieszka Andrysiak i Agnieszka Jaśków.
Konkurs fotograficzny wygrała
Anna Joniec, II miejsce zdobyła Natalia Madej, a III Agnieszka Andrysiak,
którą dodatkowo wyróżniono.
Uczniowie MSP-6 wybrali też
swoich faworytów: I miejsce przypadło Martynie Jakubowskiej, II Natalii
Madej, a III Katarzynie Urbańskiej.
Wszyscy otrzymali nagrody i
pamiątkowe dyplomy.
/-/

Nie zapomnij

11.XI – Święto Nie

podległości

CHUDÓW

Wandale
na zamku
Tym razem to nie jest zaproszenie
na kolejną imprezę organizowaną na
chudowskim zamku. 24 października
(sobota), około godz. 22.00 nieznani
sprawcy pomalowali farbą w sprayu
ściany spichlerza, dwie rzeźby, nakrycie namiotu, stoły i lampy. Fundacja „Zamek Chudów” oszacowała
straty na 1000 zł.
/pg/
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Barista?
Albo kawiarz był sprawcą kradzieży, do jakiej doszło 22 października przy ul. Kosmonautów.
Około godz. 22.50 nieznany sprawca
wybił szybę w Mitsubishi, z którego
skradł... sprzęt do parzenia kawy.
Właściciel oszacował straty na kwotę
1 tys. zł.
/pg/
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KUŹNIA NIEBOROWSKA. SZEŚCIU POSZKODOWANYCH W WYPADKU DROGOWYM

SZCZYGŁOWICE.
54-LATKA POTRĄCONA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Bus dachował

Piesza uszła
z życiem

Zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale i kierowców.
W środowy poranek doszło do groźnego wypadku na
ul. Gliwickiej. Bus zjechał z pasa jezdni i dachował.
Sześciu pasażerów trafiło do szpitala
niektórych poszkodowanych musieli
użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.

Okoliczności wypadku bada Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
/pg/
Foto: Bogusław Wilk

W związku z opadami śniegu sytuacja na drogach jest bardzo trudna.
Policja prosi kierowców o dostosowanie prędkości jazdy do warunków
panujących na drodze, koncentrację
i wyobraźnię.
Około godz. 5.45 w Kuźni Nieborowskiej doszło do w y pad k u
drogowego. Ze wstępnych ustaleń
drogówki w ynika, że kier ujący
Volkswagenem LT zjechał z jezdni
do lasu i przewrócił się na dach.
W samochodzie jechało osiem osób,
z czego sześć z obrażeniami ciała
przewieziono błyskawicznie do szpitala. Jedna osoba została zwolniona
do domu po opatrzeniu. Stan jednego
z pasażerów określono jako ciężki.
Na miejscu pojawili się strażacy,
którzy, aby wydobyć z mikrobusa

Tuż po wypadku na trasie Rybnik - Gliwice zrobił się potężny
korek zaczynający się chwilami już w Ochojcu

Przy Pocztowej
łatwiej
zaparkować

Foto: Bogusław Wilk
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ul. Pocztowej 36 miejsc, przy Kapelanów – 11, przy Dywizji Kościuszkowskiej – 45, a także przy Mieszka
I. W planie jest jeszcze oddanie do
użytku 30 miejsc na osiedlu Wojska
Polskiego. Oddane do użytku miejsca postojowe przy ul. Pocztowej
są chyba najbardziej spektakularną
zmianą. W miejscu przypominającym gruzowisko powstał miły dla
oka obiekt wkomponowany w ogrodzony skwer.

Do wypadku doszło 26 października. Około godz. 6.20 na
schodzącą z przejścia dla pieszych
przy al. Piastów kobietę najechał
Opel Combo. Za kierownicą siedziała 26-letnia katowiczanka.
54-latka została przewieziona
do szpitala, a sprawą zajęła się
Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
- Żona nie czuje się najlepiej.
Doskonale pamięta to, co się
wydarzyło. Porozmawia ze mną
minutę i już się męczy – mówi
wstrząśnięty całym zdarzeniem
Wiesław Grabowski. – Głowę ma

potłuczoną, podobnie z miednicą. W
płucach jest krew.
W poniedziałek lekarze mieli
zadecydować, czy pani Maria trafi
do gipsu. W szpitalu pojawiła się
sprawczyni wypadku. – Przepraszała. Twierdzi, że nie zauważyła żony
na przejściu. No nic się już teraz nie
zrobi, stało się i trzeba będzie z tym
żyć – dodaje Grabowski.
Twierdzi, że trauma pozostanie
u żony na długo. Sam, w 1996 roku
odniósł poważne obrażenia w wypadku na kopalni. – Byłem w szoli,
która spadła na dół. Nadal mam lęk
przed wsiadaniem do windy.
/pg/

Do niedawna w tym miejscu przy ul. Pocztowej było
gruzowisko. W październiku powstał nowy parking
z 36 miejscami postojowymi
- Samochodów ciągle przybywa,
a miejsc do parkowania nadal jest w
Knurowie za mało – uważa Bogdan
Litwin, prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni mieszkaniowej, która zrealizowała inwestycję.
– Dlatego staramy się każdego roku
zwiększać liczbę miejsc postojowych
na tyle, ile to możliwe.
Warto przypomnieć, że ogółem na terenie spółdzielni są 2.283
miejsca do parkowania. W tym roku
przybyło 118 nowych, w tym przy

Obie nogi połamane w podudziach,
złamane trzy żebra, poobijana miednica
i trauma na całe życie. 54-letnia Maria
Grabowska została potrącona na
przejściu dla pieszych. – Krok dzielił
ją od tego, by bezpiecznie stanąć na
chodniku – mówi mąż Wiesław

KNURÓW

PILCHOWICE

Na nowy
dom

Wyparował
tynk

Okazja czyni złodzieja, a tę
najwidoczniej upatrzył na działce
budowlanej przy ul. Niepodległości.
23 października, tuż po godz. 22.00
z terenu budowy „znikło” 1600 (!)
pustaków. Właściciel poniósł straty
w wysokości 11 tys. zł.
Sprawę bada knurowska policja.

Straty w wysokości 1500 zł poniósł inwestor budowy przy ul. Dolnej Wsi. 21 października o godz.
22.00 nieznany sprawca dostał się
na teren budowy i skradł stamtąd 15
pojemników wypełnionych tynkiem
akrylowym.

/pg/

/pg/

reklama

MiNa

ogłoszenie

ZAPROSZENIE
Radni Powiatowi zapraszają na dyżur w każdy drugi wtorek miesiąca

Stanisław Rudzki - MSP Nr 6; godz. 16.00 – 17.30

www.ganinex.com.pl
Szymon Kościarz - Przychodnia Weterynaryjna,
ul. Stefana Batorego 5; godz. 18.00 – 19.00
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KNURÓW. RUSZYŁA BUDOWA PARKINGU
PRZY UL. KOSMONAUTÓW

Koniec
postoju
na półdziko
Jedna z wizytówek miasta – niedawno
wyremontowana ulica Kosmonautów – zostanie
niebawem uzupełniona o dodatkowe miejsca
postojowe w okolicy klubu „Sztukateria”
Zanim pojawili się robotnicy, miejsce już przypominało
pl a c bu d ow y. Roz je ż d ż o ne
pr zez sa mochody b łoto zalega ło na kost ce br u kowej.
Miejsce do parkowania szczególnie upatrzyli sobie rodzice
przywożący dzieci na zajęcia
do „Sztukaterii”. O problemie
pisaliśmy w marcu tego roku
[„Sz t u ka parkowania” – PL
n r 12 /20 0 9]. M ie sz k a ńc ów
sąsied n ich bloków i r y tował
wówczas widok pustych miejsc
parkingowych w bliskim sąsiedztwie ul. Kosmonautów i
rozjeżdżonego trawnika.
Ewa Szczypka, naczelnik
Wydziału Inwestycji UM Knurów zapowiedziała wówczas,

że problem zostanie rozwiązany
do końca roku. Dziś już wiemy,
że nowych 29 miejsc parkingowych knurowianie doczekają się
już 13 grudnia.
- Będzie to nawierzchnia z
k ostk i br uk owej. Zak res prac
obejmie również zabudowę dwóch
w p u stów w celu za pe w nie nia
odwodnienia terenu. Budka telefoniczna, która kolidowała z
zaplanowanymi robotami, zo stała przesunięta w kierunku
„Sztukaterii” – poinformowała
naczelnik Szczypka.
Inwestycja kosztuje 348 tys.
zł, a wykonawcą jest Zakład Budowlany Roman Tajak z Żor.

W ciągu miesiąca ten plac budowy
zamieni się w nowy parking

/pg/

ogłoszenie płatne

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO
W PANIÓWKACH PRZY ULICY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WRAZ
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.
1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice
Uchwały nr XXXIII/256/09 z dnia 25 czerwca 2009 o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego
w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.

Prawo
gratis

KNURÓW

Fronda pomoże

Biuro poselskie Jana Kaźmierczaka udziela bezpłatnych porad
prawnych. W Knurowie filia biura
mieści się przy ul. Szpitalnej 8 (pokój 424). Udziela gratisowych rad w
czwartki w godzinach 16-18. Wymagany jest wcześniejszy kontakt - pod
numerem telefonu 503 187 478.
Siedziba główna znajduje się
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa
26/1. Kontakt telefoniczny pod nr.
32 230 09 25.

Obywatelska Poradnia Prawna Stowarzyszenia Fronda wznawia dyżury.
Osoby chcące uzyskać darmową poradę prawną mogą skorzystać z usług
prawników w dniach: 6 i 20 listopada w klubie Gama (początek dyżurów o
godz. 16) oraz 15 listopada i 13 grudnia w salkach katechetycznych parafii
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego (od godz. 17).
Zainteresowani proszeni są o przyniesienie kserokopii dokumentów
niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.
/bw/

reklama

/b/
reklama

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy
w Referacie Budownictwa i Architektury Urzędu Gminy Gierałtowice,
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice oraz składać wnioski dotyczące zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty
48, 44-186 Gierałtowice
- ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Architektury,
Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:
budownictwo@gieraltowice.pl w terminie do dnia 27.11.2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości
(załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny
działki), której dotyczy.
Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim BARGIEL
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KNURÓW. KIEROWCY ZA NIC MAJĄ ZAKAZ, RODZICE POZWALAJĄ NA NIEBEZPIECZNE SKRÓTY. JEST WIĘC PROBLEM...

Szkoła (nie)bezpiecznej jazdy?
- Codziennie widzę z okien jak dzieci, które idą do szkoły
muszą kluczyć między samochodami. Kierowcy za nic mają
ustawiony tam znak zakazu wjazdu – denerwuje się Mariola
Papis. - To droga dojazdowa do szkoły, nie spacerniak!
– odpowiada dyrektor „Dziewiątki” Marzena Rudzewicz
Mariolę Papis denerwuje fakt, że kierowcy nie
respektują ustawionego przy drodze znaku

Foto: Paweł Gradek

Przez 30 lat Mariola Papis mieszkała przy ul. Szpitalnej. Jej 12-letni,
obecnie, syn uczęszczał od początku
do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
7. Drugi, 7-letni także wybrał „Siódemkę”, dlatego po przeprowadzce
na ul. Ziętka nie było mowy o zmianie szkoły.
– Znają tam wszystkich, mają
swoich kolegów, nie chciałam ich do
niczego przymuszać – mówi matka
chłopców.
Problem pojawił się, kiedy trzeba było do szkoły dotrzeć. Jedyną
– zdaniem matki – sensowną drogą
do MSP-7 była ta, biegnąca między
ogrodzeniem boiska a budynkiem
„Dziewiątki”.
– Nie ma ta m a ni sk ra wk a
chodnika. Dzieci, a jest ich kilka z
sąsiednich bloków, kluczą między
samochodami. Kierowcy za nic
mają ustawiony tam znak zakazu
wjazdu – nie kryje zdenerwowania
matka chłopców.
Rzeczywiście w połowie drogi,

na wysokości Miejskiej Biblioteki
Publicznej ustawiono zakaz wjazdu
z adnotacją, że obowiązuje od 7.30
do 16.30 - za wyjątkiem pracow-

ników szkoły. Rano sprawcami
największego ruchu na drodze są
rodzice, którzy przywożą dzieci
do szkoły. Nagminnie łamią zakaz,

KNURÓW. OD PIĄTKU RUSZA NOWA LINIA NA TRASIE KNURÓW-RYBNIK

Tanie Linie do Rybnika
Tanie Linie Autobusowe, znane do tej pory głównie z
przewozu autostradą do Katowic, uruchomiły nową
linię. – Teraz bez problemu pasażerowie będą
mogli dojechać pod Ośrodek Egzaminacyjny
Kierowców w Rybniku i szpital
w Orzepowicach – zapowiada właściciel TLA Jerzy
Jaroszek
6 listopada rusza nowa linia
okrężna na trasie Knurów-Rybnik
przez Szczygłowice, Wilczę, Ochojec i Wielopole. To odpowiedź TLA
na zapotrzebowanie pasażerów,
którzy coraz częściej dopytują o
możliwość dojazdu do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Rybnickiej Kuźni.

Sprostowanie
W tek ście „W Radosn ych
szkołach” powstaną sale zabaw”
(nr43/2009 PL), wymieniając knurowskie placówki, popełniłam
pomyłkę. To nie Szóstka – jak
widnieje w nagłówku tekstu – lecz
Miejska Szkoła Podstawowa nr
4 otrzymała już dofinansowanie
do ministerialnego programu, zaś
wśród placówek wnioskujących o
podobne wsparcie finansowe jest
MSP nr 3, a nie, jak napisałam MSP
4. Za pomyłkę – przepraszam.
Mirella Napolska

Kursy odbywać się będą tylko
w dni robocze pięć razy dziennie co
dwie godziny począwszy od 6.50.
Podobnie z powrotem, tylko że tu bus
będzie kursował o pełnych godzinach
– zaczynając od godz. 8.00.
- Koszt przejazdu na całej trasie
wynosi 5 zł – mówi Jerzy Jaroszek
z TLA. – Oczywiście dla dzieci,
uczniów i studentów przewidywane
są bilety ulgowe, a także promocje
– dodaje.
Od 2 stycznia wznowiony zostanie przewóz na trasie Knurów-Katowice-Knurów. – Zawiesiliśmy kursy

do końca roku z powodu robót na
autostradzie, które znacznie wydłużyłyby czas dojazdu do Katowic.
Mam nadzieję, że drogowcy uporają
się z robotą do końca roku i kursy
bez problemu zostaną wznowione
– tłumaczy Jaroszek.
Do Katowic bus będzie kursował trzy razy dziennie tylko w
dni robocze. TLA zrezygnowało z
przewozów weekendowych z powodu słabej frekwencji w ostatnim
sezonie. Nieznana jest jeszcze cena
biletu.
W najbliższych dniach rozkład
jazdy zostanie rozwieszony na
wszystkich przystankach autobusowych na trasie Knurów-Rybnik. Ponadto można go znaleźć na
stronie www.tla.com.pl. – Bus jest
odpowiednio oznakowany, także
bez problemu będzie można go zauważyć na przystanku – zapewnia
Jerzy Jaroszek.

wjeżdżając na parking zarezerwowany dla pracowników szkoły.
– Ci, którzy się tam nie mieszczą
parkują wzdłuż ulicy i ograniczają
widoczność. Straż Miejska umywa
ręce. Musi dojść do tragedii, żeby
ktoś zainteresował się tym problemem? – pyta Mariola Papis.
Marzena Rudzewicz, dyrektor
MSP-9 nie kryje swojego poirytowania faktem, że rodzice wysyłają
dzieci do szkoły nie chodnikiem,
a drogą , po której poruszają się
samochody. – To wielka nieodpowiedzialność z ich strony. Dla mnie
nie ma tematu, to jest droga dojazdowa do szkoły, nie spacerniak. Z
drugiej strony szkoły znajduje się
chodnik, którym te dzieci mogą
dojść do szkoły.
Dyrektorka przyznaje, że projektanci szkoły nie zadbali o dostateczną ilość miejsc parkingowych
wokół budynku. Przy zbyt dużej
ilości samochodów parkujących
na drodze może być problem z
dojazdem dla np. straży pożarnej.
Zdaje sobie również sprawę, że
ustawiony w połowie drogi zakaz
jest łamany.
– Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, które auto należy do naszego pracownika, a które nie. Szkoła
jest o tyle specyficzna, że w swoich
murach mieści także ogólnie pojętą
kulturę miejską. Mam tu na myśli
przeszło 18 zespołów z Centrum
Kultury, szkołę językową, bibliotekę, a także szkołę nauki jazdy.
Ostatnio dyrektor Rudzewicz
zdecydowała ustawić blokadę na
chodniku prowadzącym przed główne wejście szkoły. Jak mówi, samochody parkowały nawet przed
drzwiami budynku.
- Myślimy, by w przyszłości
zamontować w połowie drogi elektroniczny szlaban z czytnikiem kart,
który rozwiązałby problem. Niestety, przeszkodą jak zwykle są pieniądze. Takie urządzenie kosztuje 7
tys. zł. – mówi Marzena Rudzewicz
i zaznacza, że nie zmienia to faktu,
że droga dojazdowa nadal pozostanie drogą, a nie chodnikiem.

Dla Przeglądu

Andrzej Daroń,
komendant Straży
Miejskiej w Knurowie:
- Jeżeli przepisy ruchu drogowego
łamane są na drodze wewnętrznej
rozwiązania powinien szukać jej
administrator. Ustawa pozwala
strażnikom miejskim interweniować na drogach publicznych, w
strefach zamieszkania, a także
tam, gdzie jest to konieczne dla
uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu.
W ostatnim czasie dość popularne stało się ustawianie znaków
zakazu na drogach i terenach
prywatnych. Mam tu na myśli np.
wspólnoty mieszkaniowe, które
próbują nas angażować do wyciągania konsekwencji wobec tych,
którzy do takiego oznakowania się
nie stosują.
Niestety, zgodnie z ustawą Prawo
o ruchu drogowym takie działania
leżą już poza obszarem naszych
kompetencji.
Not. pg

Roz w ią z a n ia proble mu n ie
sat ysfa kcjonują Mar ioli Papis.
– Dosłownie przed godziną po
chodniku biegnącym po drugiej
stronie szkoły jechał ford. Przy
bramie parkują samochody. To jest
bezpieczne dojście do szkoły? Co
z psami puszczanymi samopas po
placu? – rozkłada bezradnie ręce.
Jak znaleźć wyjście z sytuacji,
by dojście do szkoły było w stu procentach bezpieczne? Bezwzględnie
egzekwować zakazy, czy liczyć
na zdrowy rozsądek wszystkich
uczestników?
Paweł Gradek

reklama

Paweł Gradek

ogłoszenie

Dużury Radnych
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.11.2009 r. w godz. od 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9
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- ul. Słoniny
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa
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rozmaitości
Foto: arch. B. Szyuguła

Z HISTORII PSZCZELARSTWA W KNUROWIE

Pszczołom przysłużył
się... cukier na kartki
„Patria ubi aer salubris ager fertilis mellifica”, czyli „kraina, gdzie
powietrze zdrowe, role urodzajne i lasy miodem płynące...” – tak
o Polsce pisał kronikarz Gall Anonim w 1110 roku. Minęło dziewięć
wieków. Ze zdrowym powietrzem bywa różnie, ale miód można
znaleźć. Choć trzeba wiedzieć gdzie...
Zachowały się dokumenty przewo- ju hobby ich właścicieli. Okoliczni
zowe z lat 1937 i 1938. Wynika z pszczelarze nie patrzyli na nie przez
nich m.in., że cukrownia „Leśmierz” pryzmat wielkich hodowli, lecz osowysłała do koła w Knurowie 1226 kg bistej pasji.
W latach 80.
cukr u. Przesyłkę
Pszczoły w ludowych
doszło do unif ipokwitował i cukier
powiedzeniach
kacji pszczelarzy
rozdysponował Mi- * Święty Ambroży miodu dołoży
Knurowa i Pilchokołaj Długaj.
* Jak w styczniu pszczoła z ula
wylatuje, to zły rok nam zwiastuje
wic. Popular noDostawcy nie
ści pszczelarstwa
zmienili się podczas II wojny światowej. Potwierdza- sprzyjała... reglamentacja cukru w
tamtym okresie.
ją to dokumenty niemieckie.
Obecnie w kole działa 26 pasjoRejestr pszczelarzy Koła Knurów z 1941 roku zawierał 87 nazwisk. natów pszczelarstwa, z których 15 to
W Knurowie było 38 pszczelarzy, w mieszkańcy Pilchowic. W ich posiaSzczygłowicach – 12, w Czuchowie daniu znajduje się 390 uli (średnio
– 1, w Wilczy – 12, w Książenicach na jednego pszczelarza przypada 15
uli). Członkowie stale wymieniają się
informacjami, dzielą doświadczeniami. Organizują również kursy, pokazy, prelekcje, wycieczki szkoleniowe,
a także spotkania z naukowcami.
Pszczelarze 80 lat działalności
koła świętowali 30 września 2006
roku. Już wówczas podk reślali,
że przychodzi im działać w nowej
rzeczywistości. Jej ramy określa
funkcjonowanie w Unii Europejskiej. To szansa. Pszczelarstwo jest
bowiem postrzegane jako działalność
prozdrowotna (m.in. jako apiterapia).
Może liczyć na wsparcie funduszy
unijnych.
W nowych warunkach Kołem
Pszczelarze propagują zdrowotne walory miodu na
Pszczelarskim w Knurowie kierują:
kiermaszach; na zdjęciu Albert Wienchol prezentuje wyroby
Joachim Jureczko – prezes, Alfred
z własnej pasieki
Wegner, Albert Wienchol, Jan Herman
i Andrzej Kopernik.
W tym samym roku doszło do – 1, w Gierałtowicach – 7, w PrzyFoto: Bogusław Wilk

W Knurowie koło pszczelarskie
powstało ponad osiem wieków po
napisaniu znamiennych słów przez
k ronikarza. W 1926 roku. Było
efektem starań Mikołaja Długaja z...
Paniówek. To Długaj – późniejszy
pierwszy knurowski prezes koła
- zaczął namawiać do budowania
uli i hodowli pszczół. Zachęcał
kogo się dało - górników, pracowników prochowni w Krywałdzie oraz
rzemieślników, kupców, lekarzy i
nauczycieli. Skutecznie. Górnicy z
familoków zakładali ule w przydomowych ogródkach. W 1935 roku w
okolicy doliczyć się można było już
80 pasiek.

zinstytucjonalizowania śląskiego
pszczelarstwa. W Katowicach powstało wówczas Stowarzyszenie
Pszczelarzy Śląskich (SPŚ). Zrzeszeni w kole w Knurowie pszczelarze
stali się członkami SPŚ.
W latach 30. koło nawiązało
współpracę z cukrownią Chybie na
Śląsku Cieszyńskim oraz z cukrownią i rafinerią „Leśmierz SA” pod
Łęczycą. W nich to knurowianie
zaopatrywali się hurtowo w cukier.

szowicach - 4, w Paniówkach – 8, w
Bujakowie – 3, Chudowie – 1.
W latach 50. i 60. pszczelarstwo
stało się gałęzią rolnictwa zajmującą
się całokształtem spraw związanych
z hodowlą pszczół, ich użytkowaniem (produkcją miodu, wosku,
mleczka pszczelego), udoskonaleniem ras pszczoły miodnej, uli i
sprzętu pasiecznego. Nie zmienia to
faktu, że pasieki w przydomowych
ogródkach pozostały czymś w rodza-

Pszczelarze Koła Knurów w latach 1939-1940
Knurowianie: Mikołaj Długaj, Jan Pindur, Jan Szendzielorz, Alojzy Pollok, Franciszek Dyrbuś, August Muszkiet, Jan Morciniec, Adam Górecki, Józef Szlachta,
Jan Szyrmel, Teofil Panczek, Hieronim Świtała, Antoni Morgała, Emanuel Lenża,
Konrad Naczyński, Karol Lenża, Piotr Kłosek, Edmund Morciniec, Jan Szczeszak,
Karol Wilk, Józef Kwitek, Józef Myca, Ryszard Szulc, Józef Pohl, Franciszek
Czogalik, Paweł Nandzik, Leon Wawrzynek, Franciszek Gilner, Paweł Zaremba,
Józef Kalisz, Antoni Sarnes, Izydor Bismor, Edward Czerny, Franciszek Szoppa,
Józef Drost, Robert Studnik, Paweł Szyrmel.
Pszczelarze mieszkający w Szczygłowicach: Franciszek Brawański, Wacław
Baron, Wilhelm Ciura, Henryk Czempiel, Jerzy Czempiel, Józef Fibic, Józef
Glania, Józef Grychtoł, Józef Kneifel, Józef Kolenda, Teodor Sznapka, Wilhelm
Szendzielorz.
Do knurowskiego koła należeli również pszczelarze z Czuchowa i Wilczy: August
Wyrobek, Piotr Szulc, Paweł Granieczny, Jan Winkler, Juliusz Szymura, Józef
Szewioła, Nikodem Wojtalla, Wilhelm Groborz, Oswald Zawadzki, Franciszek
Nastula, Ryszard Szydło, Dominik Tekla, Bruno Kontny.
Wiktor Sacher mieszkał w Książenicach. Mieszkańcami Gierałtowic byli: Herman
Czaplok, Franciszek Granieczny, Józef Matuszek, Antoni Gonsior, Robert Nowak,
Leopold Nocoń, Emil Kubicki
Pszczelarze z Przyszowic: Paweł Blaut, Emanuel Fudała, Edward Makselon,
Ignacy Latocha. W Paniówkach mieszkali: Jan Dendler, Franciszek Bartoszek,
Emanuel Przybyła, Alojzy Nalepa, Jerzy Kowol. Z Bujakowa pochodzili Wilhelm
Smerczek, Józef Moric i Wiktor Tkocz.
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Maria Grzelewska

Święty
Ambroży

ks. dr Stefan Siwiec

Pamięć o Koziełku
wiecznie żywa
Trudno sobie wyobrazić jakim Knurów
byłby dziś miastem, gdyby nie postać
ks. Alojzego Koziełka. 20 listopada
minie 60 lat od jego śmieci
Na k nu rowskim cmentarz u
parafialnym przy ul. 1 Maja spoczywa wielce zasłużony w rozwój
duchowy i intelektualny miasta
człowiek. Za namową Bogusława
Szyguły, kustosza Izby Tradycji
przy KWK „Knurów”, licealiści z
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego otoczyli opieką grób ks. Alojzego
Koziełka. Obok niego spoczywają:
ks. dr Stefan Siwiec i brat ks. Alojzego – ks. Jan Koziełek.
- To ks. Alojzy, zwany Wielkim,
organizował szkolnictwo w polskiej
części Górnego Śląska. Wraz z
księdzem Stefanem Siwcem zapalił
„kaganek oświaty” w powiecie
rybnickim, do którego należał wtedy
także Knurów – mówi Bogusław
Szyguła.
Nie sposób przecenić zasług
księdza jako proboszcza parafii
pw. św. Wawrzyńca. 8 sierpnia
1937 roku, w dniu odpustu patrona, wykonano pierwsze prace pod
budowę kościoła pod wezwaniem

św. Cyryla i Metodego. Wybuch
II wojny światowej pokrzyżował
plany, jednak wytrwałość księdza
Alojzego doprowadziła inwestycję
do końca. Nową świątynię poświęcono 13 lipca 1947 roku.
Bogusław Szyguła, miłośnik
historii, zwraca uwagę na niezwykle
istotne z dzisiejszej perspektywy
dzieło autorstwa ks. Koziełka. Monografia miasta jest nieocenionym
dokumentem dla badaczy historii
jak i mieszkańców.
Co ważne, wielkość zasł ug
księdza docenili knurowscy radni,
nadając jego imię głównej ulicy w
starej części miasta.
20 listopada uczniowie ZS im.
I.J. Paderewskiego i Miejskiego
Gimnazjum nr 1 planują uczcić
pamięć wybitnego knurowianina.
Bogusławowi Szygule marzy się,
aby także uczniowie pozostałych
knurowskich szkół zapoznali się z
dorobkiem księdza.
/pg/

serdeczności

- patron
pszczelarzy
Żył w latach
339 – 397. Legenda mówi,
że gdy Ambroż y (w ł aśc.
Ambrosius
Aurelius) był
dzieckiem,
pewnego razu
przyleciały do
niego pszczoły i zaczęły wchodzić
mu do ust, ale zaraz wylatywały i
unosiły się w górę nic złego mu nie
czyniąc. Przez jego ojca zostało to
odczytane jako znak przepowiadający, że Ambroży będzie kimś wielkim.
Faktycznie. Zarządzał rzymskimi
prowincjami Ligurią i Emilią, był
doradcą cesarzy Gracjana i Teodozjusza I Wielkiego. Został wybrany
biskupem, w momencie konsekracji
oddał Kościołowi i biednym cały swój
majątek. Był autorem wielu traktatów
teologicznych. To z jego rąk św. Augustyn przyjął chrzest.
Na zdjęciu mozaika z kościoła św.
Ambrożego w Mediolanie (miejsce
wiecznego spoczynku świętego).
Źródło: wikipedia

ks. Alojzy Koziełek

KNURÓW. 60. ROCZNICA ŚMIERCI KS. ALOJZEGO KOZIEŁKA

Podziękowanie
dla Mieszkańców ul. Armii Krajowej,
Jedności Narodowej i Szarych Szeregów
oraz dla Rodziców przedszkolaków
i Dyrekcji Przedszkola Nr 12
za udzielone poparcie dla budowy miejsc parkingowych.

Stanisław Rudzki

reklama
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aktualności
Dzięki pomocy wielu knurowian
Dawid czyni postępy w walce z chorobą

KNURÓW. BUDYNEK PEC-U ZNAKOMICIE NADAWAŁBY SIĘ NA KULTURALNE CENTRUM
POSTINDUSTRIALNE

PEC? Pat!

ANI SPRZEDAĆ, ANI WYDZIERŻAWIĆ
– Sprawa jest na etapie rozstrzygania – wyjaśnia Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta miasta
Knurów. – PEC wystąpił z wnioskiem
o uwłaszczenie się na wszystkich nieruchomościach w Knurowie. Jednak
PEC nie spełnia wszystkich wymogów określonych w przepisach. Aby
uwłaszczenie było możliwe, należy
udokumentować, że formalnie nieruchomość była w zarządzie przedsiębiorstwa, po drugie – powstała w
oparciu o pozwolenie na budowę, po
trzecie – jej budowa została sfinansowana ze środków własnych PEC

W tej chwili losy budynku zależą od decyzji sądu

Foto: Paweł Gradek

W Knurowie znalazłyby się poprzemysłowe nieużytki, które można
by zaadaptować dla celów kulturalnych. Ot, choćby stojące odłogiem
obiekty pozostające w użyteczności
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu. Pomysł przekształcenia dawnej wymiennikowni PEC,
znajdującej się przy ul. Witosa 14, w
centrum kulturalne zgłosił podczas
miejskiej sesji Przemysław Dulias.
- To jest budynek, który straszy
od kilku dobrych lat – tłumaczy
radny Dulias. – A myślę, że świetnie
nadawałby się na centrum kulturalne. W Knurowie można mieć piękne,
ciekawe miejsce, które znakomicie
wpisywałoby się w przemysłowy
charakter miasta.
Jednak, jak się okazało, idea
nawet jeśli znalazłaby wielu zwolenników musi poczekać z realizacją
ze względu na nieuregulowany status prawny budynku, a konkretnie
– gruntu, na którym on stoi.

Foto: Archiwum domowe państwa Kilianów

Warszawska Praga ma swoją Fabrykę Trzciny, Gliwice
– Fabrykę Drutu. Modna na świecie tendencja tworzenia
galerii czy sal koncertowych w miejscach dawnych
przedsiębiorstw przemysłowych robi furorę także
w Polsce. Czy Knurów doczeka się kulturalnego centrum
w postindustrialnej przestrzeni?

lub poprzednika prawnego. Niestety,
PEC nie jest w stanie udokumentować tego ostatniego warunku, a
skoro tak, to owszem, jest możliwość
starania się o wieczyste użytkowanie
gruntu, natomiast za budynek trzeba
zapłacić. PEC stara się o rozstrzygnięcie sprawy na drodze sądowej
– tłumaczy wiceprezydent.
Jak mówi Marcin Kazimierski,
kierownik Zakładu Cieplnego Knurów PEC w Jastrzębiu, dotychczas
zainteresowanych kupnem budynku
przy ul. Witosa było sporo. – Zamierzano tu już zrobić i szkołę tańca, i
warsztat samochodowy – opowiada
kierownik. – Tymczasem my nie możemy go ani sprzedać, ani wydzierżawić. Kiedy kilka lat temu wynosiliśmy
się z tego budynku, wydawało się, że
szybko znajdzie swoje nowe przeznaczenie. Ale okazało się, że budynek
stoi odłogiem i jest balastem, bo
trzeba do niego dopłacać.

KNURÓW. DAWID KILIAN DZIĘKUJE ZA OKAZANĄ POMOC

PAT ROZSTRZYGNIE SĄD
- Te knurowskie budynki mają
swoją wartość, a są na gruncie gminy – wzdycha Albert Rduch, prezes
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu. – Problem w tym,
że ten budynek był w zarządzie, ale
ziemia w zarządzie nie była. Myśmy
podatek gruntowy płacili, ale nie
było w dokumentach sformułowania, że mamy ziemię w zarządzie. W
tamtych czasach, przed ’89 rokiem,
nie dbało się o zapisy w kwestii własności. A dziś gmina mówi – „kupcie
ziemię”, bo przecież nie mogą jej nam
dać za darmo. Z kolei my, PEC, też
nie możemy tak po prostu oddać nieruchomości gminie. Przepisy sprawiły, że sytuacja była patowa. Wreszcie
oddaliśmy sprawę w ręce prawnika,
który skierował ją do sądu.
Prezes dodaje, że rozstrzygnięcia
należy się spodziewać nie wcześniej
niż za pół roku.
Mirella Napolska

WAŻNE DLA „ŚWIEŻO UPIECZONYCH” RODZICÓW

Becikowe po nowemu
Do wtorku jedna osoba złożyła w Knurowie
wniosek o becikowe zgodnie z przepisami,
które obowiązują od 1 listopada
Od początku miesiąca przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę
bądź o dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia się dziecka wymagane jest przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego, że
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej
od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Na razie w Miejskim Ośrodku Po-

mocy Społecznej złożony został
jeden wniosek zgodnie z nowymi
regułami.
- Kilka osób dopytywało o szczegóły w tej kwestii - powiedziała Przeglądowi Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor MOPS w Knurowie.
Minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił, jaka
forma opieki medycznej uprawnia do
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dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
Wymienia świadczenia rodzinne w
ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych i leczenia szpitalnego.
Dodatek z t y t uł u urod zenia
dziecka przysługuje, jeżeli jedno
z wymienionych świadczeń było
udzielone kobiecie co najmniej raz
w każdym trymestrze ciąży.
Dodatek wynosi 1000 zł. Jest
świadczeniem jednorazowym. Podobnie zapomoga z tytułu urodzenia
się dziecka (1000 zł jednorazowo).
Szczegółowe informacje w tej
sprawie można uzyskać w siedzibie
MOPS przy ul. Koziełka 2 lub pod nr.
tel. 32 335 50 00.
/bw/

W podzięce
za serce
Kolejny raz knurowianie stanęli na
wysokości zadania i przekazali 1 procent
swojego podatku na szczytny cel – pomoc
dziewięcioletniemu Dawidowi Kilianowi
W ósmym miesiącu u chłopca rehabilitacyjnym, rodzice kupili mu
wykryto zespół Westa, czyli nie- kosztowny wózek. – Sam pracuję,
mowlęcą encefalopatię padaczkową a z jednej pensji ciężko byłoby to
z hipsarytmią. Przypadłość charak- wszystko opłacić. Miesięcznie na
teryzuje się tzw. „napadami zgię- leki wydajemy 1 tys. zł. Rehabilitacja
ciowymi”, zahamowaniem rozwoju jest też bardzo kosztowna – dodaje
psychoruchowego oraz hipsome- ojciec.
Po kilku publikacjach w Przetrycznym zapisem EEG.
Początkowo lekarze wróżyli glądzie Lokalnym Kilianowie stali
chłopcu, iż do końca życia będzie się w mieście rozpoznawalni. – Ludzie podchodzą na
przykuty do łóżka. Rodzice nie Pomóżmy Dawidowi przeznaczając ulicy, w sklepie,
poddali się, posta- pieniądze na jego rehabilitację: Fun- mówią , że przenowili walczyć. dacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” kazali na Dawida
01-685 Warszawa ul. Łomiańska 5.
Dzięki opłacanym Tytułem: darowizna na rehabilitację 1 proc. podatku.
r e h a b i l i t a c j o m i leczenie Dawida Rafała Kiliana To bardzo miłe i
D a w i d z a c z ą ł – 2944 41 1240 1037 1111 0010 1321 wzruszające, kiedy
pytają o zdrowie
siedzieć, a przed 93 62 – numer konta fundacji.
syna – opowiada
czwartym rokiem
życia chodzić. Przy pomocy leków, mama, która nie ukrywa, że kilka
niestety kosztownych, udało się ob- razy zdarzyło się w takich sytuacjach
niżyć ilość napadów padaczkowych z uronić łzę.
Kilianowie nadal walczą. Czekadwustu do pięćdziesięciu na dzień.
– Dawid robi postępy, coraz ją na pieniądze, które z powodu mipewniej chodzi. Nadal walczymy nisterialnych zawirowań wpłyną na
z jego padaczką, która jest lekoo- konto dopiero pod koniec listopada.
porna. Jeździmy z synem do Czech – Chcielibyśmy podziękować wszystna konsultacje lekarskie, tam też kim ludziom dobrej woli, także tym
kupujemy leki, które w Polsce są nie z Gierałtowic i Pilchowic, którym
do zdobycia. Nie możemy też liczyć nie jest obojętny los naszego synka.
na ich refundację z NFZ. Jedno Dzięki ich pomocy możemy cieszyć
opakowanie kosztuje 300 zł – mówi się z każdego postępu Dawida – nie
kryją wdzięczności Kilianowie.
mama Dawida.
Za pieniądze pochodzące z 1
Paweł Gradek
proc. Dawid uczestniczył w turnusie
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rozmaitości
Przedszkolną Dwójkę
odwiedzili policjanci.
Na maluchach
największe wrażenie
zrobił jednak
policyjny pies
Do Przedszkola nr 2 im. Jana
Brzechwy zawitali aspirant Piotr
Pępek, młodszy aspirant Emil
Świąder i starszy posterunkowy
Jarosław Kandora z Komisariatu nr
2 w Gliwicach.
Mundurowi opowiedzieli dzieciom o swojej pracy. Przestrzegali
przed czyhającymi na maluchów
niebezpieczeństwami. Uczyli, na
przykład, jak dzieci mają się zachować, gdy zgubią się w sklepie.
Na przedszkolakach największe
wrażenie zrobił policyjny pies. Inteligentne zwierzę popisało się przed
dziećmi swoimi umiejętnościami,
m.in. bez problemów pokonując tor
przeszkód. Dzieci nagrodziły psa
smakowitym poczęstunkiem.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

KNURÓW. POLICJANCI W PRZEDSZKOLU

Show ukradł... pies

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-

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.

Dni Muzyki Chóralnej
mają logo
Marek Powiecka
zwyciężył w konkursie
na logo Dni Muzyki
Chóralnych
Triumfator otrzyma nagrodę
podczas koncertu galowego XV Dni.
Impreza odbędzie się w dniach 20-22
listopada.
Miłą niespodzianką dla organizatorów konkursu była ilość uczestników. Szczególnie ambitni okazali

się uczniowie szkolnej Dwójki.
Wszyscy zostaną docenieni upominkami.
Konkurs był wspólnym dziełem
Centrum Kultury, Stowarzyszenia
Calvi Cantores i Chóru Kameralnego Slavica Musa.
/b/

ogłoszenie własne wydawcy

KNURÓW. ZAPROSZENIE NA KONCERT

Foto: Archiwum zespołu

Good Rock z Good Day w Sztukaterii

8

Młoda, dobrze rokująca i rockująca grupa Good Day rodem z
Raciborza zagra w sobotę, 7 listopada, w knurowskiej Sztukaterii.
Zespół powstał w 2005 roku. Ma
na koncie płytę demo i nagrody
rockowych festiwali. Good Day
tworzą: Tomasz Orliński (wokal),
Marek Blokesz (bas), Marcin Paurowski (gitara), Daniel Siniakiewicz (gitara) i Maciej Kwiatkowski
(perkusja).
Początek sobotniego koncertu
o godz. 19. Wstęp 5 zł.
MiNa
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aktualności
LĘK PRZED GRYPĄ A/H1N1

GRYPA - TO WARTO WIEDZIEĆ

Maseczka niech nie dziwi
Czujesz, że rozkłada cię
grypa? Nie zdziw się, jeśli
w poczekalni dostaniesz
maseczkę, a wśród
lekarskich zaleceń znajdzie
się częste mycie rąk

Recepty pacjentów są realizowane
bez problemów - zapewnia technik
farmacji Łukasz Sikorski z Apteki Brackiej

PODOBNA DO PRZEZIĘBIENIA
Grypa bywa mylona z przeziębieniem (a mówiąc precyzyjniej: w przeziębieniu doszukujemy się grypy). Podstawową różnicą jest katar - charakterystyczny dla przeziębienia, nie zawsze towarzyszący grypie. Przeziębienie
„bierze” nas stopniowo, natomiast grypa atakuje szybko i ostro.

Do wtorkowego południa na terenie województwa śląskiego potwierdzono 10 przypadków zachorowań
na grypę A/H1N1. W kraju chorobę
tę stwierdzono u 173 osób.
Do 28 października w następstwie grypy A/H1N1 zmarło na
świecie przeszło 6 tys. osób. Najwięcej - ponad 4,5 tys. osób - na terenie
obydwu Ameryk. W Europie - 294, z
czego 130 w Wielkiej Brytanii.
Od kilku dni najbardziej alarmujące informacje pochodzą z Ukrainy.
Według tamtejszego ministerstwa
zdrowia na grypę i ostre schorzenia
dróg oddechowych choruje przeszło ćwierć miliona mieszkańców
Ukrainy. Jednak grypę A/H1N1 potwierdzono u 22 osób, zdecydowana
większość przypadków to grypa
„zwykła”, sezonowa. W wyniku
ostrych schorzeń dróg oddechowych
i grypy zmarło około 70 osób.
Epidemię ogłosiła w poniedziałek Bułgaria. Zamknięto szkoły i
odwołano operacje w ośmiu miastach
(m.in. w Burgas i Warnie). Liczba
chorujących przekroczyła 100 tys.,
w tym na nową grypę - nieco ponad
300.

KNURÓW BEZ ŚWIŃSKIEJ GRYPY
- Zabrze, Gliwice i powiat gliwicki są wolne od świńskiej grypy
- mówi Wiesława Łopusiewicz, kierownik sekcji epidemiologii Oddziału
Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gliwicach. - Na tę chwilę żaden z
dziesięciu stwierdzonych przypad-

Foto: Bogusław Wilk

„Prawdziwy wróg nigdy cię nie
opuści” - te słowa jak ulał pasują
do grypy. Towarzyszy ludzkości od
dawna. Za nic nie chce się odczepić.
Co gorsza, mutując się w zawrotnym
tempie, jest trudnym wyzwaniem dla
lekarzy. Nowe odmiany budzą szczególny lęk. Należy do nich A/H1N1,
potocznie określany „świńską grypą”.

ZAGRYPIONY CAŁY ŚWIAT

OBJAWY
Choroba zaczyna się na ogół dość gwałtownie. Może mieć sporo różnych objawów, spośród których najbardziej charakterystyczne są: wysoka
gorączka (39-41 stopni Celsjusza), dreszcze, bóle mięśni, kości i stawów,
intensywny ból głowy (nieraz ze światłowstrętem i bólem oczu), suchy
kaszel, ból gardła, brak apetytu.

ków w województwie śląskim nie
odnosi się do naszego terenu.
Chorujemy za to na „zwykłą”
grypę. - W październiku w Gliwicach
i powiecie zanotowaliśmy 168 zachorowań. W listopadzie 17. Na razie...
- dodaje kierownik Łopusiewicz.
Statystyki Sanepidu wyraźnie
pokazują sezonowość grypy. Miesiące
letnie są zazwyczaj (czasem zdarzają
się pojedyncze przypadki) od niej
wolne. Od października jest ich coraz
więcej, szczyt przypada zwykle na
styczeń, po czym widać wyraźny
spadek.
Sezon na grypę
W styczniu 2009 r. na obszarze gliwickiego Sanepidu stwierdzono 812
przypadków grypy (635 w Gliwicach
i powiecie). W lutym - 606, marcu
- 314, kwietniu - 110 (84 w Gliwicach
i powiecie).

Liczby pokazują, że nieco przesadzamy mianem „grypy” określając
nawet zwykłe przeziębienia. Zdecydowana większość oczekujących coraz
tłumniej w knurowskich przychodniach to osoby z przeziębieniem.
- Ten sezon nie różni się specjalnie od innych, nie widać objawów jakiegoś szczególnego zaniepokojenia
wśród klientów - uspokaja Wojciech
Namysłowski, właściciel Apteki Brackiej w Knurowie. - Przeziębienia
oraz grypa były, są i będą, ale jesteśmy dobrze zaopatrzeni i reagujemy
na potrzeby pacjentów.
Jedyną rzeczą, którą „wymiotło”
z okolicznych aptek, jest maseczka. Aptekarze są przekonani, że to
efekt dramatycznych doniesień zza
wschodniej granicy.

DOMOWE SPOSOBY, CZY LEKARZ?
Lekarz. Jeśli to naprawdę grypa - zdecydowanie lekarz. Stosowanie
metod domowych może być przydatne w końcowym stadium choroby. Także
przy rekonwalescencji. Nie należy nawet próbować grypy „przechodzić”. To
grozi poważnymi powikłaniami, nawet śmiercią. Poza tym chorzy narażają
na zarażenie inne osoby.

Grypa typu A/H1N1 - infolinia

POWIKŁANIA NIOSĄ ŚMIERĆ

W kwietniu została uruchomiona
infolinia, która udziela wszelkich
informacji w zakresie wirusa grypy
typu A/H1N1. Na pytania odpowiadają eksperci Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Numery telefonów: (22) 54 21 412
– czynny całodobowo, (22) 54 21 413 i
(22) 54 21 414 – czynne w godz. 8-16.

Sama grypa nie zabija. Ale czyni takie spustoszenie, że robią to za nią
powikłania. Lista powikłań jest długa. Budzi prawdziwą grozę. Są na niej
m.in. nagły zgon sercowy, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mózgu
lub opon mózgowych, porażenie wstępujące, ostra niewydolność nerek,
niewydolność oddechowa.

Jeśli ktoś naprawdę zachoruje na
grypę, Sanepid szybko się o tym dowie. ZOZ-y mają obowiązek zgłaszać
zachorowania w ciągu 24 godzin od
ich stwierdzenia.

PANI MINISTER REKOMENDUJE
W Polsce zasady postępowania
wobec osób, które zgłaszają się do
lekarzy z objawami grypopodobnymi, zarekomendowała minister
zdrowia Ewa Kopacz. Wczytując
się w zalecenia można pomyśleć,
że to działanie na zasadzie „lepiej
dmuchać na zimne niż się gorącym
sparzyć”. Jednak w żadnym razie
nie jest to problem wyolbrzymiony.
W przypadku choroby, która może
skończyć się śmiercią, takie podejście jest jak najbardziej na miejscu.
Nie zdziwmy się więc nakazowi
założenia maseczki jeszcze w poczekalni podczas oczekiwania na wizytę
u lekarza. W trosce o zdrowie swoje
i najbliższych dobrze jest stosować
się do zasad. Warto też wiedzieć, co
nas czeka, gdy - odpukać - faktycznie
lekarz będzie podejrzewać u nas grypę typu A/H1N1. Poniżej pełna treść
zalecenia minister zdrowia.

SZCZEPIĆ, CZY NIE SZCZEPIĆ?
Wielu zwolenników, sporo przeciwników. Większość lekarzy namawia
do profilaktycznych szczepień ochronnych. Nie jest to gwarancja stuprocentowa, bo wirusy tak szybko się mutują, że ośrodki badawcze nie są w
stanie zareagować na aktualnie występujący nowy szczep. Szczepiąc się w
tym roku tak naprawdę inwestujemy w przyszły sezon grypowy.

A MOŻE PROFILAKTYKA
Grypa szerzy się drogą kropelkową. Należy więc starać się unikać
dużych skupisk ludzkich. Często... myć ręce (dotykamy rzeczy potencjalnie
zanieczyszczonych), używać chusteczek jednorazowych i unikać kontaktu
ze śluzówkami oka. To proste, ale też dość skuteczne metody unikania choroby. Choć oczywiście nie zawsze do zastosowania...
serdeczności

Dla Sewery Kabat
Kochana Mamo w 80 rocznicę Twoich urodzin
składamy Ci z serca płynące życzenia:
zdrowia, szczęścia, pomyślności, stu lat życia,
moc radości, marzeń spełnienia.
I dziękujemy Ci za Twoją miłość,
mądrość i oddanie – za to, że jesteś z nami.
Marysia, Karol, Roksana i prawnuczka Wiktoria

reklama

Bogusław Wilk

Zasady postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza
Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii
krajowych konsultantów ds. Chorób Zakaźnych oraz ds. Epidemiologii rekomenduje następujące zasady postępowania
wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza:
1. Osoba, u której wystąpią objawy
grypopodobne, zgłasza się do lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli
nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent
powinien być oddzielony od innych
pacjentów oczekujących w izbie przyjęć
(poczekalni) lub nosić maseczkę. Osoba,
która ma jeden lub więcej objawów grypy,
powinna, w miarę możliwości, ograniczyć
bliskie, w tym intymne, kontakty z innymi
osobami i niezwłoczne powinna się
zgłosić do lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
2. Lekarz przeprowadza wywiad, w
którym ustala, czy pacjent w okresie
ostatnich 7 dni odbył podróż zagraniczną
do jednego z krajów, w których nowa
grypa szerzy się w populacji albo, czy
pozostawał w kontakcie bezpośrednim w
tym samym okresie z osobą lub osobami,
podejrzanymi o zachorowanie na nową

grypę A/H1N1.
3. Po zebraniu wywiadu i zbadaniu
pacjenta lekarz, jeżeli podejrzewa zakażenie wirusem nowej grypy A/H1N1 podejmuje decyzję o leczeniu w warunkach
domowych lub hospitalizacji, biorąc pod
uwagę stan kliniczny pacjenta.
4. Rekomenduje się leczenie w warunkach domowych, jeżeli wskazania
lekarskie nie wskazują na konieczność
leczenia w warunkach szpitala zakaźnego. Leczenie w warunkach szpitala
zakaźnego powinno dotyczyć w pierwszej kolejności ciężkich przypadków
zachorowań.
5. Jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmie decyzje o leczeniu w
warunkach domowych, wdraża leczenie
metodami skutecznymi dla grypy sezonowej oraz przekazuje choremu lub jego
opiekunom (domownikom) zalecenia
dotyczące opieki nad chorym na grypę
w warunkach domowych, w tym o podstawowych środkach ograniczających
szerzenie się zakażeń (częste mycie rąk,
unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena
kaszlu itd.). Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej informuje pacjenta, iż, w przypadku wystąpienia objawów grypowych
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u innych domowników – niezwłocznie
powinni zgłosić się do lekarza.
6. Jeżeli lekarz podejmie decyzję o
konieczności hospitalizacji, wówczas
kieruje chorego do najbliższego szpitala
zakaźnego (oddziału zakaźnego). W
szpitalu przeprowadza się diagnostykę
w kierunku wykrycia wirusa grypy pobierając od pacjenta materiał do badania
metodą biologii molekularnej (RT PCR),
zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka
ds. Grypy i przesyła do jednego z laboratoriów wykonujących takie badanie (listę
takich laboratoriów prowadzi Główny
Inspektorat Sanitarny). W szpitalu zakaźnym obowiązują procedury określone
przez Konsultanta Krajowego do spraw
Chorób Zakaźnych.
7. Transport osoby, u której wystąpią objawy grypowe nie powinien odbywać się
środkami transportu zbiorowego. Środki
transportu użyte do przewozu chorego
lub podejrzanego o zachorowanie na
grypę powinny podlegać właściwym
zabiegom sanitarno-higienicznym (zmywanie powierzchni z użyciem detergentów itp.).

Minister Zdrowia
Ewa Kopacz
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rozmaitości
KNURÓW

Szkolne Halloween

oprac. MiNa

Foto: Arch. MSP-3

Jak co roku, w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 3 uczniowie bawili się na obchodach
„strasznego” Święta Halloween

WAŻNE
TELEFONY!

Tego dnia w szkole rządziły duchy, czarownice i inne straszydła, na
które w klasach czekały różne konkursy i zabawy. Okazją do zaprezentowania fantazji i pomysłowości był szkolny konkurs na najstraszniejszą
dynię. Tak atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób na przybliżenie dzieciom tradycji krajów anglojęzycznych to zasługa Agnieszki Baranowskiej, szkolnego nauczyciela j. angielskiego. To ona, wraz z samorządem
uczniowskim, zorganizowała Święto Halloween.

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Aleksandra Bajowska z Knurowa

Alicja Bajowska z Knurowa

Maciej Rusak z Gierałtowic

Mateusz Szyma z Czerwionki-Leszczyn

ur. 27.10.2009 r., 2760 g, 50 cm

ur. 27.10.2009 r., 2495 g, 49 cm

ur. 27.10.2009 r., 3990 g, 56 cm

ur. 27.10.2009 r., 3195 g, 55 cm

Julian Herczyk z Zabrza

Paulina Kowolik z Pichowic

Martyna Budrewicz z Pilchowic

Alan Ziemiańczyk z Wilczy

ur. 28.10.2009 r., 3870 g, 58 cm

ur. 28.10.2009 r., 3160 g, 55 cm

ur. 29.10.2009 r., 4100 g, 53 cm

ur. 30.10.2009 r., 3480 g, 58 cm

Kinga Stawska z Czerwionki

Milena Szolc z Pilchowic

Julia Czechmann z Gliwic

Piotr Pogoda z Wilczy

ur. 31.10.2009 r., 3570 g, 56 cm

ur. 31.10.2009 r., 3160 g, 51 cm

ur. 1.11.2009 r., 3905 g, 56 cm

ur. 1.11.2009 r., 3410 g, 54 cm
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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)
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Najlepsze
czytelniczki
Marta Osajda i Martyna Rzepa wygrały
wakacyjny maraton czytelniczy. Przeczytały
najwięcej książek
Konkurs zorganizowała
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie
pod jednoznacznym hasłem:
„Wybieramy najlepszego czytelnika wakacji”. Najwięcej
książek przeczytały Marta
Osajda - uczennica I klasy

Marta Osajda

Miejskiego Gimnazjum nr
3 i Martyna Rzepa, szóstoklasistka Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7.
Najbardziej oczytane nastolatki otrzymały nagrody.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Martyna Rzepa

informacja własna wydawcy

Piękne kanarki, hałaśliwe papugi i grożące
oczopląsem - bo tak barwne - ptactwo
z egzotycznych rejonów świata będzie można
zobaczyć i usłyszeć w najbliższy weekend
w Knurowie

KNURÓW

Skrzydlata
egzotyka
Knurowski Oddział Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza na wystawę swoich skrzydlatych podopiecznych do byłego Domu Związkowca przy ul. Szpitalnej 3.
- Będ zie napra wdę co
oglądać - zapewnia Bogusław
Wieczorek, hodowca z Ornontowic. - Ci, co przyjdą, zobaczą piękne kanarki, papugi
i wiele wspaniałych okazów
ptaków egzotycznych.
Wieczorek przewiduje,
że żywą ekspozycję stworzy
prawie dwieście wspaniałych
dziobatych okazów. - Udział
zapowiedzieli hodowcy z Knurowa i okolic. Z pewnością
mają się czym pochwalić - dodaje ornontowiczanin.

Świętowanie po śląsku umiliły seniorom indiańskie
występy przedszkolaków z Trzynastki

KNURÓW

Niewykluczone, że niek t óre z pięk nych pt a ków
zmienią właścicieli. Będzie
bowiem możliwość kupna
wybranych „eksponatów”.
Organizatorzy zapraszają
od piątku do niedzieli (6-8
listopada) w godzinach 9-17.

Tradycyjny śląski obiad w uroczystej oprawie
- w taki sposób Dzień Seniora przeżywali
podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie

/bw/

GLIWICKI TEATR MUZYCZNY ZAPRASZA

Zagraj w musicalu
Chcesz zmierzyć się z Johnem Travoltą?
Będziesz miał do tego okazję. Gliwicki Teatr
Muzyczny rozpoczyna poszukiwania odtwórców
męskiej roli w kolejnej megaprodukcji
Po sukcesach takich musicali jak „Footloose” czy „High
School Musical” już wkrótce
na deskach teatru zostanie wystawiony „Grease” Jima Jacobsa i Warrena Caseya w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.
W niedzielę, 15 listopada, od
godz. 10 w siedzibie GTM przy
Nowym Świecie rozpocznie
się casting do ról męskich.

Seniorzy
świętowali
po śląsku

Kandydaci powinni zaprezentować dynamiczną piosenkę,
do której należy przynieść
ze sobą podkład muzyczny
lub nuty, a także opracować
dowolny fragment prozą.
Przed udziałem w castingu należy też zgłosić swoje uczestnictwo pod adresem mailowym
casting@teatr.gliwice.pl
Marek Węgorzewski

Pracownicy ośrodka zaprosili seniorów do placówki
przy ul. Szpitalnej w środę.
Nie obyło się bez życzeń. W
imieniu MOPS złożyła je dyrektor Małgorzata Cisek-Sopel. Z oczywistych względów

nadzieję kierowano ku lepszej
przyszłości: przede wszystkim
zdrowej, ale i bardziej pomyślnej materialnie, dającej powody do osobistej satysfakcji.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

KNURÓW

Biblioteka na medal
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie zajęła III
miejsce w konkursie „Bibliolato 2009” na najciekawszą
ofertę spędzenia wakacji organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Gliwicach. Organizatorzy
docenili urozmaicony i cie-

kawy program przygotowany
przez placówkę z myślą o
najmłodszych czytelnikach.
Kierującej MBP w Knurowie Brygidzie Dreślińskiej
gratulacje złożyła Krystyna
Wołoch, dyrektor PBP w Gliwicach.
/b/

ROZRYWKA NR 44/2009 - DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA
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.

CZWARTEK
5.11.2009 r.
„Julie i Julia”
– godz. 16.00
„Weronika postanawia umrzeć”
– godz. 18.15
Próba teatru Paranoja
– godz. 20.00
PIĄTEK-SOBOTA
6-7.11.2009 r.
„Gwiazda Kopernika”
– godz. 16.30
„Dzieci Ireny Sendlerowej”
– godz. 18.15
„Mniejsze zło”
– godz. 20.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

NIEDZIELA
8.11. 2009 r.
The Globetrotters
– godz. 18.00
9-11.11.2009 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
„Gwiazda Kopernika”
– godz. 16.30
„Dzieci Ireny Sendlerowej”
– godz. 18.15
„Mniejsze zło”
– godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Poziomo: 1) małomówność; 8) włókno łykowe otrzymywane z
łodyg szczmielu białego (z wyrazu MIARA); 9) ... piękności; 10)
polsko-grecka piosenkarka; 11) matacz - oszust; 13) cząstka
filmu; 15) lekkoduch, pędziwiatr; 16) siatkarze z Bełchatowa;
18) Raul z Realu Madryt; 21) fiasko, bankructwo; 22) ryba z
podrodziny siei; 23) wujaszek z Czechowa; 24) automatyczna
... (w telefonie);
Pionowo: 1) jezioro, drugie po Śniardwach; 2) Zbyszko; 3)
roślina z rodziny storczykowatych; 4) fiskalna w sklepie ; 5)
imię hiszpanki; 6) dawniej: elaborat, referat; 7) głos wróbla;
12) słynna włoska wyspa; 13) przerażający sen; 14) figiel; 15)
... prask; 17) komplet kart do gry; 18) pastwiska w górach; 19)
pójdźka lub puchacz; 20) rywal skina

44
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 42/2009 brzmiało:
„Górnik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Michał Romaniuk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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Do wynajęcia sklep o pow. 37 m2 na osiedlu
WP II, koło Biedronki. Tel. 793 729 533

HANDEL I USŁUGI

37-43/09

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 32 331 73 63, 888 400 830.

Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m2.
Lokus, tel. 793 679 367

44-51/52/09

44/09

Dom Zabrze-Maciejów sprzeda M3. Tel.
0 516 055 825
44/09

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367
44/09

Domów do sprzedaży poszukuje AS. Tel.
32 238 02 41 lub 501 533 977

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

44/09

Domy szeregowe, nowe. 112m2, cena od
330 tyś. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

01-odw.

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

.

44/09

07-51/52/09

Działka budowlana 1433 m 2, uzbrojona.
Lokus, tel. 793 679 367
44/09

Działka pow. 1190m2, ok. Wilsona. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977
44/09

Działki w Stanicy 869m2 i 740m2. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977
44/09

Kiosk do sprzedania 16m2 w Knurowie. Tel.
693 235 241
43-44/09

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

Kiosk do wynajęcia 28 m2 w Knurowie. Tel.
693 235 241

01-odw.

43-44/09

Lokali handlowych do sprzedaży poszukuje
AS. Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
44/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki.
Tel. 603 198 006
40-44/09

Firma budowlana: profesjonalne kafelkowanie pod projekty, montaż kominków,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
600 623 218

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
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

M-3 Lotników, 39 m2, 127 tys. Lokus. Tel.
793 679 367
44/09

M -3 Sienkiewicza, 55 m 2 . Lokus, tel.
793 679 367
44/09

M-3: Pocztowa, 124 tys. Lokus, tel. 793
679 367
44/09

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 793 679 367

44-47/09

44/09

Nowe domy wolnostojące. 132m2, cena od
420 tyś. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977
44/09

Ok. ul. Koziełka. Dom wolnostojący, pow.
180m2, działka 1200m2. Sprzedam. AS. tel.
0 501 533 977

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

44/09

33-odw.

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

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

W Y W ROT K A D O 3 , 5 T – U S ŁU G I .
Tel. 515 191 401
Gładzie, malowanie, regipsy, adaptacja
poddaszy, remonty. Tel. 602 407 190
40-46/09

35-51/52/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825
44/09

2- p o ko j o w e, 1 p i ę t r o s p r z e d a M - 3 .
Tel. 516 055 825
44/09

3-pokojowe os. 1000-lecia, komfortowe 187
tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825

Poszukuję mieszkań do wynajęcia. AS. Tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977
44/09

Sprzedam 2-pokojowe, 36 m 2 mieszkanie w Szczygłowicach, ul. Konopnickiej.
Tel. 661 570 269
42-45/09

Sprzedam mieszkanie 39 m2, 122 tys. Tel.
510 131 491
43-44/09

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie
na ul. Kapelanów Wojskowych 12 - po
generalnym remoncie (antywłamaniowe
drzwi wejściowe, wymienione drzwi
wewnętrzne, wymienione okna, gładzie
gipsowe, kafelki w łazience, kuchni i w
przedpokoju, przedpokój - tynk strukturalny, pokoje - panele podłogowe,
podwieszany sufit w łazience, przedpokoju, wbudowana szafa przesuwna
z lustrem. Tel. 788 175 230. CENA DO
UZGODNIENIA

44-46/09
2

44/09

3-pokojowe, os. Ks. Koziełka, 148 tys.
sprzedam M3. Tel. 516 055 825
Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54
39-51/52/09

44/09

AS. Nowy dom wolnostojący w Pilchowicach o pow. 200m 2 , działka 1077m 2 .
Sprzedam. tel. 501 533 977
44/09

Sprzedam nowy dom o pow. 240m , działka
990m2. Farskie Pola. AS. tel. 501 533 977

44/09

Ocieplanie elewacji, podbitki, poddasza,
gładzie, malowanie, panele, remonty. Tel.
32 793 60 85 po 16.00
44-47/09

44/09

AS. Sprzedam na ul. Koziełka 3-pokojowe
pow. 63m2. tel. 501 533 977

Studio kosmetyczne zaprasza na makijaże:
andrzejkowe, sylwestrowe i studniówkowe.
Tylko 35 zł. Planeta, tel. 664 005 930
44/09

Naprawa samochodów osobow ych,
wszystkie marki, konkurencyjne ceny.
Tel. 0 691 353 477
42-45/09

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

44/09

SZUKAM PRACY

44/09

43-47/09

Teren ogrodzony do wynajęcia pod budowę
np. garaż lub hala. Tel. 0049 625 163 611
ul. Mieszka I 3-pokojowe o pow. 53m2, po
remoncie. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977
Umeblowane 2-pokojowe do wynajęcia,
odstępne 500 zł. Tel. 32 236 70 14
43-44/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu
44/09

DAM PRACĘ

ZWIERZĘTA
Sprzedam szczenięta boksera. Oszczenione 21 sierpnia 2009. Posiadają książeczkę
zdrowia, odrobaczone, zaszczepione. Tel.
600 694 218
44/09

H A L LO PI Z Z A G I ER A ŁTOW I C E z a trudni kierowców rozwozu pizzy. Tel.
506 187 677
44/09

Wynajmę pensjonat dla koni z pełnym
wyżywieniem, duże pastwiska. Tel. 0049
625 163 611
44-45/09

Kelnerki przyjmiemy. Tel. 0 660 420 077
42-47/09

44/09

Przyjmę za bar. Gierałtowice. Tel. 32 235
32 29, 0 510 119 325
40-44/09

EDUKACJA

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

Podejmę się opieki nad dzieckiem (z
doświadczeniem) lub starszą osobą. Tel.
668 966 707

Chudów. Działki pow. 1029m 2 i 1067m 2.
Sprzedam. AS. tel. 501 533 977
Do wynajęcia 3-pokojowe w centrum Knurowa. AS. tel. 501 533 977

Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie.
Tel. 0 669 696 161

Przyjmiemy do pracy pracowników na
dział budowlany i ogród (mile widziane
doświadczenie) Koimbra, ul. Szpitalna 40.
Tel. 32 330 20 36

44/09

42-49/09

41-44/09

44/09

12

09-51/52/09

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

44/09

AS. Poszukujemy mieszkań do sprzedaży.
Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 32 236 02 99

44/09

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

44-45/09

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

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

43-46/09

Sprzedam mieszkanie woj. świętokrzyskie, M-4, blok, c.o., nowa kuchnia. Tel.
507 578 799

44/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, sprzedam.
M3. Tel. 516 055 825

ZDROWIE I URODA

SPRZEDAM
D r e w n o k o m i n k o w e . Ta n i o . Te l .
0 603 198 006
40-44/09

Sprzedaż komputerów używanych. Komis,
ul. Koziełka 12
40-44/09
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sport
SKAT SPORTOWY

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Awans
po barażach

WYNIKI Z 27 PAŹDZIERNIKA:
Kazimierz Fąfara
Wiesław Mentel
Władysław Kogut
Tadeusz Kamczyk
Bernard Musiolik
Zdzisław Mral
Jan Pikus
Jerzy Hadrawa
Dariusz Skowron
Edward Nowak

Pilchowice
Szczygłowice
Knurów
Knurów
Wilcza
Knurów
Gliwice
Knurów
Knurów
Gliwice

2.080 pkt
2.045 pkt
1.950 pkt
1.856 pkt
1.847 pkt
1.822 pkt
1.683 pkt
1.642 pkt
1.635 pkt
1.617 pkt

Foto: archiwum Czesława Antończyka

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

Angelika Jakubaszek
po występach
w gliwickim
AZS-ie powróciła
do drużyny z Knurowa

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1.
Michał Szczecina
Nieborowice
14.790 pkt
2.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
14.351 pkt
3.
Jerzy Makselon
Przyszowice
13.707 pkt
4.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
13.639 pkt
5.
Bernard Wróbel
Knurów
13.433 pkt
6.
Jan Pikus
Gliwice
13.094 pkt
7.
Piotr Arent
Knurów
12.704 pkt
8.
Stefan Wroblowski
Gliwice
12.652 pkt
9.
Joachim Makselon
Przyszowice
12.568 pkt
10. Jerzy Niewiadomski
Knurów
12.447 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 10 listopada o godzinie 16.30 w
Klubie LWSM „Gama”.

SKAT SPORTOWY

Gościnny
Knurów
Foto: archiwum Czesława Antończyka

LWSM Knurów (górny rząd od lewej): Bogumił
Wolny, Wojciech Napierała, Bernard Musiolik, Adam
Dudziński, Ryszard Nosiadek, Bogdan Litwin,
Piotr Arent, Jerzy Niewiadomski, Józef Antończyk,
Dariusz Skowron, Zdzisław Mral, Bernard Wróbel. W
dolnym rzędzie od lewej: Kazimierz Fąfara, Robert
Cipold, Janusz Myszka, Jan Szczeszak, Czesław
Antończyk.

Najlepsi „szkaciorze” turnieju wraz z kierownikiem
zawodów – Winfrydem Ficoniem (z lewej)
„Szkaciorze” z Knurowa
okazali się niezwykle gościnni
podejmując na swoim terenie
miłośników tej starej śląskiej
gry karcianej w turnieju o puchar starosty powiatu gliwickiego. Miejscem rywalizacji
był osiedlowy klub LWSM
– „Gama”, w którym przy stolikach zasiadło 52 zawodników.
Reprezentanci siedmiu gmin
powiatu gliwickiego wyłonili
ze swego grona najlepszego
zawodnika i najlepszą drużynę.
Indywidualnie triumfował Ryszard Warzecha z Gierałtowic
(2.393 pkt). Za nim uplasowali

się: Joachim Termin z Rudzińca (2.296 pkt), Franciszek
Guz z Toszka (2.115 pkt), Jan
Krzysteczko z Gierałtowic
(2.078 pkt), Michał Szczecina z
Pilchowic (1.906 pkt) i Dariusz
Skowron z Knurowa (1.891 pkt).
Tak wyglądała czołowa szóstka
zawodników, z kolei w klasyfikacji drużynowej triumfowały
Gierałtowice (7.984 pkt) przed
Rudzińcem (7.501 pkt), Pilchowicami (6.713 pkt), Toszkiem
(6.645 pkt), Knurowem (6.498
pkt) i Knurowem-Szczygłowicami (6.398 pkt).
PiSk

Stowarzyszenie
Piłki Siatkowej
ma 5 lat
W poprzednim numerze
informowaliśmy o Turnieju
w Piłce Siatkowej Mężczyzn
z okazji 5 rocznicy powstania
Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w K nurowie. Teraz
przybliżamy działalność SPS.
Stowarzyszenie d ziała
od 5 lat i liczy obecnie ok.
60 członków. Prezesem jest
Stanisław Rudzki, a wice-

prezesem Marek Cieszyński.
Systematycznie prowadzone są
zajęcia szkoleniowe z piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz gier i
zabaw z ukierunkowaniem na
piłkę nożną. Stowarzyszenie
organizuje rozgrywki i turnieje
dla dzieci i młodzieży. Najlepsi
siatkarze uczestniczyli w rozgrywkach Amatorskiej Ligi
Siatkówki, a piłkarki ręczne w
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P r z e d k i l ko m a d n i a mi informowaliśmy
o su kcesie d r u ż y ny skata
sportowego TKKF Szczygłowice, która awansowała do III
ligi. Okazuje się, że nie był to
jedyny awans knurowskich
„szkaciorzy”, bowiem promocję do III ligi otrzymali
również reprezentanci LWSM
I Knurów.
- Przed ostatnią kolejką
ligi okręgowej nic nie wskazywało na to, że zajmiemy
miejsce premiowane grą w
barażach, gdyż zajmowaliśmy
czwartą lokatę – mówi Czesław Antończyk z knurowskiej drużyny.
Niespodzianki w sporcie
należą do cod zien ności i
jedną z nich sprawili zawodnicy LWSM I K nurów. W
ostatniej kolejce klasy okręgowej knurowianie zdobyli
13 punktów, wygrali swoją
grupę i awansowali na drugą
pozycję, co oznaczało premię
w postaci gry w barażach
o awans do III ligi. Baraże

odbyły się w KatowicachGiszowcu, gdzie brało udział
pięć drużyn. Knurowianie
zakończyli zmagania na drugiej pozycji, a więc miejscu
premiowanym upragnionym
awansem. – Osiągnięcie takiego sukcesu było możliwe
dzięki życzliwości, uprzejmości i poparciu LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie,
a w szczególności pomocy
pre ze s Bogd a n a Lit win a ,
któremu składamy serdeczne podziękowania – kontynuuje Czesław Antończyk.
W zakończonym sezonie
drużynę LWSM I Knurów
reprezentowali: Piotr Arent,
Wojciech Napierała, Zdzisław Mral, Bogumił Wolny, Dariusz Skowron, Jacek
Zacher, Bernard Musiolik,
Rober t Cipold i Czesław
Antończyk.
W lidze okręgowej startowała również druga drużyna
LWSM Knurów, która zakończyła sezon na piątej pozycji.

Piorunujący
początek
To była inauguracja - marzenie w wykonaniu tenisistek
KS Concordia Powszechna
SKOK Knurów. Podopieczne
Piotra Mazurka pewnie pokonały Wilki Wilcza, a udany

come back (mimo przegranej
gry singlowej) zanotowała
Angelika Jakubaszek, która
wróciła do Knurowa z AZS-u
Gliwice.
PiSk

WYNIKI 1. KOLEJKI:
KS Concordia Powszechna SKOK Knurów – Wilki Wilcza 9:1
Agnieszka Fliszkiewicz – Aneta Górecka 3:1 (11:8, 12:10,
7:11, 11:7)
Angelika Jakubaszek – Aneta Szulc 3:1 (5:11, 11:6, 12:10, 11:5)
Patrycja Rybicka - Monika Szulc 3:0 (11:5, 11:4, 11:4)
Agnieszka Fliszkiewicz / Angelika Jakubaszek – Aneta Szulc /
Monika Szulc 3:0 (11:4, 11:7, 11:8)
Angelika Jakubaszek – Aneta Górecka 2:3 (8:11, 11:5, 11:7,
3:11, 8:11)
Agnieszka Fliszkiewicz – Monika Szulc 3:0 (11:8, 11:7, 11:8)
Patrycja Rybicka - Aneta Szulc 3:0 (11:7, 11:5, 13:11)
Patrycja Suchart – Agnieszka Jaruga 3:0 (11:7, 11:9, 11:4)
Patrycja Rybicka – Aneta Górecka 3:2 (9:11, 10:12, 11:7,
11:6, 11:8)
Agnieszka Fliszkiewicz – Aneta Szulc 3:1 (11:9, 11:8, 8:11, 11:6)
ULKS Pławniowice – KU AZS WSAiZ Zawiercie 6:4
AKS Mikołów – BTTS Silesia Miechowice Bytom (przełożony)
LKS 45 Bujaków II Mikołów – ULKS Ruch Pniów 9:1
LKS Victoria Pilchowice OPP – pauza
1.KS Concordia Powszechna SKOK Knurów
LKS 45 Bujaków II Mikołów
2.ULKS Pławniowice
3.KU AZS WSAiZ Zawiercie
4.Wilki Wilcza
ULKS Ruch Pniów
AKS Mikołów
BTTS Silesia Miechowice Bytom
LKS Victoria Pilchowice OPP

1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
0
0
0
-

9:1
9:1
6:4
4:6
1:9
1:9
-

informacja

PiSk

wtorki, w godz. 18-20
i w MSP 7 w soboty
od 10 do 12. Prowadzą je Mateusz Siwiec
oraz prezes Stanisław
Rudzki. Zajęcia z piłki ręcznej są w MSP 6
w środy od 16.00 do
17.30 i w soboty od
10.15 do 12.30 oraz
w hali Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w
Stanisław Rudzki bez piłki ręcznej
soboty od 11 do 14.
nie wyobraża sobie życia
Zajęcia z u k ier u nrozgrywkach Śląskiego Związ- kowaniem na pił kę noż ną
ku Piłki Ręcznej.
prowadzi Ryszard Nowak we
SPS w Knurowie wspierany wtorek od 19.30 do 20.30 w
jest ze środków Urzędu Miasta. hali MOSiR-u w SzczygłoWiększość zajęć prowadzona wicach. Wszystkie zajęcia
jest w ramach wolontariatu.
odbywają się bezpłatnie.
Zajęcia z piłki siatkowej
Marek Węgorzewski
odbywają się w hali MSP 2 we
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sport
KLASA OKRĘGOWA
- GRUPA IV

IV LIGA - grupa II

Jeszcze dwie
W sobotę knurowianie wyjechali na Podbeskidzie, gdzie
podjęli trzynastą w tym sezonie próbę wywalczenia trzech
punktów. Po raz kolejny próbę
n ieud a n ą . C onc ord ia u leg ła
Rekordowi Bielsko-Biała 1:3,
a na pocieszenie pozostaje po
t y m me cz u fa k t , ż e n ajła d -

WYNIKI 13. KOLEJKI

niejszą bramkę strzelił Łukasz
Sendlewski, który precyzyjnie
przymierzył z rzutu wolnego.
I n ny m pocieszen iem d la
k nu r ow ia n moż e być t o, ż e
do zakończenia tegorocznych
rozgrywek pozostały już tylko
dwie kolejki.
PiSk

WYNIKI 13. KOLEJKI
Rekord Bielsko-Biała - Concordia Knurów 3:1 (2:1)
1:0 Rumiński 23’, 2:0 Woźniak 36’, 2:1 Sendlewski 40’ (rzut
wolny), 3:1 Woźniak 73’.
Żółte kartki: Salwa, Bagiński, Przesdzing, Sendlewski.
Concordia: Kamil Góra, Dawid Wieliczko, Paweł Gałach, Marcin
Salwa, Michał Grodoń, Michał Bagiński 70’ Mateusz Mikulski,
Wojciech Kempa 85’ Michał Szczot, Łukasz Sendlewski, Karol
Michalski, Paweł Przesdzing, Piotr Wysogląd.
Trener: Wojciech Kempa. Asystent: Damian Mehlich.

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

32
30
27
27
22
21
19
18
18
17
15
11
10
10
9
8

33:7
36:17
30:20
23:13
24:15
26:17
25:19
25:19
16:29
26:25
18:25
15:26
21:28
11:38
17:27
13:34

ZESTAWIENIE PAR 14. KOLEJKI (7-8 LISTOPADA):

POZOSTAŁE WYNIKI:

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

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

MIEJSKA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

32
31
26
24
20
19
19
18
16
16
15
14
14
13
12
3

25:4
27:13
19:13
22:8
25:18
21:21
21:21
23:22
19:15
21:19
20:24
25:28
12:26
8:18
13:18
10:43

ZESTAWIENIE PAR 15. KOLEJKI (11 LISTOPADA):
Jedność Przyszowice - Szombierki Bytom, Silesia Miechowice - Tempo Paniówki, Urania Ruda Śląska - MOSiR Sparta
Zabrze, KS Strzybnica - Fortuna Gliwice, Orzeł Miedary
- Orzeł Nakło Śl., Gazobudowa Zabrze - Gwarek Zabrze,
Ruch II Radzionków - Tęcza Wielowieś, Walka Zabrze - Carbo
Gliwice.
informacja

PROGRAM 14. KOLEJKI (7 LISTOPADA):
Concordia Knurów - Przyszłość Rogów (godz. 13.30), Polonia Łaziska Górne - MRKS Czechowice-Dziedzice, KS Żory
- Gwarek Ornontowice, Rekord Bielsko-Biała - Unia Rędziny,
Górnik Pszów - Grunwald Ruda Śląska, Polonia Marklowice
- AKS Mikołów, Unia Racibórz - LKS Czaniec, Zapora Porąbka
- GTS Bojszowy.

PROGRAM 15. KOLEJKI (11 LISTOPADA):
Unia Rędziny - Concordia Knurów, Grunwald Ruda Śląska
- Rekord Bielsko-Biała, AKS Mikołów - Górnik Pszów, LKS
Czaniec - Polonia Marklowice, GTS Bojszowy - Unia Racibórz, MRKS Czechowice-Dziedzice - Zapora Porąbka, Gwarek Ornontowice - Polonia Łaziska Górne, Przyszłość Rogów
- KS Żory.

Pożegnaliśmy
Mariusza
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Po ośmiu kolejkach poznaliśmy samodzielnego lidera,
którym jest Vibovit. Zespół
ten wygrał mecz na szczycie
z Intermarche i jest obecnie
jedyną drużyną , która nie
przegrała jeszcze w tym sezonie.
- Vibovit wygrał po dramatycznej końcówce – relacjonuje Waldemar Jachimowski.
- Lider trzykrotnie obejmował
prowadzenie i tylekroć Intermarche odrabiało straty.
Trzeciego gola dla Intermarche zdobył Rafał Krz yśka
grający jako lotny bramkarz.
Gdy Vibovit po raz czwarty
wyszedł na prowadzenie, rywale ponownie spróbowali

gry w przewadze, jednak tym
razem manewr ten nie powiódł
się, a piłkę do pustej bramki
rywala skierował Krystian
Kijak. Był to jego 300. gol w
barwach Vibovitu.
Jak w klasyfikacji drużynowej tak i w klasyfikacji
króla strzelców mamy samodzielnego lidera. Po poniedziałkowej serii spotkań
jest nim Daniel Tałajkowski
z EFS, który o dwa trafienia
wyprzedza Tomasza Durę
(Vibovit).
Z ciekawostek statystycznych warto odnotować czwartą z rzędu porażkę Osiedla
Szczygłowice.
PiSk

WYNIKI 8. KOLEJKI
PTK Holding S.A – Line-Trans Nacynianka 7:5 (4:2)
0:1 P. Lemiesz 2’, 0:2 P. Lemiesz 3’, 1:2 D. Adamczyk 6’, 2:2 M.
Wasita 10’, 3:2 D. Adamczyk 14’, 4:2 J. Urbański 19’, 4:3 M. Janowicz 21’, 5:3 M. Wasita 28’, 5:4 P. Lemiesz 30’, 6:4 M. Wasita
32’, 6:5 M. Witkowski 34’, 7:5 D. Adamczyk 39’.
Oldboje Concordia – FC Apinex Czerwionka 1:4 (0:1)
0:1 A. Bugla 20’, 1:1 A. Nakonieczny 32’, 1:2 T. Młynek 39’, 1:3
M. Słupik 40’, 1:4 T. Młynek 40’.
żółte kartki: A. Niewiedział (Concordia), A. Majorczyk (FC
Apinex).
Veritax Gumiland – Osiedle Szczygłowice 4:3 (3:2)
1:0 R. Nowosielski 7’, 2:0 Z. Kołodziej 8’, 2:1 D. Kraska 8’, 2:2
Ł. Żyrkowski 15’, 3:2 R. Nowosielski 19’, 4:2 G. Dziuba 25’, 4:3
Ł. Żyrkowski 35’.
Mistral – EFS 1:9 (1:3)
0:1 D. Tałajkowski 1’, 0:2 W. Kempa 9’, 1:2 S. Kuś 12’, 1:3 W.
Kempa 17’, 1:4 Z. Matuszek 28’, 1:5 D. Wieliczko 29’, 1:6 M.
Rozumek 32’, 1:7 D. Tałajkowski 35’, 1:8 P. Karwowski 37’, 1:9
P. Karwowski 40’.
żółta kartka: A. Hanak (Mistral).
Intermarche A – Tomsat 5:2 (3:2)
1:0 S. Wawrzonkowski 4’, 2:0 P. Kośmider 14’, 2:1 P. Michalak 14’,
2:2 S. Kassolik 16’, 3:2 S. Wawrzonkowski 18’, 4:2 S. Jezierski
34’, 5:2 P. Kośmider 40’.
żółte kartki: S. Jezierski (Internarche A), M. Małyska, P. Michalak
(Tomsat).
FMS Gierałtowice – Team Stalmet 5:8 (2:4)
0:1 G. Krusiński 2’, 1:1 R. Metelski 6’, 1:2 P. Przesdzing 7’, 2:2
D. Machulik 10’, 2:3 D. Flis 15’, 2:4 M. Gołębiowski 18’, 2:5 P.
Galbierz 25’, 3:5 R, Metelski, 27’, 3:6 P. Przesdzing 28’, 4:6 M.
Frątczak 32’, 4:7 M. Gołębiowski 37’, 4:8 P. Przesdzing 40’, 5:8
R. Metelski 40’.
żółte kartki: R. Metelski (FMS), G. Krusiński, D. Flis (Team
Stalmet).
Vibovit – Intermarche 5:3 (1:1)
1:0 K. Kijak 12’, 1:1 M. Grodoń 18’, 2:1 R. Kasiński 24’, 2:2 K.
Pawlik 35’, 3:2 M. Bagiński 36’, 3:3 R. Krzyśka 37’, 4:3 Ł. Sendlewski 38’, 5:3 K. Kijak 40’.

TABELA PO 8. KOLEJKACH

INFORMACJA

11 listopada 2009 r. - godziny otwarcia obiektów
MOSiR Knurów:
Foto: Piotr Skorupa

Mariusz Kręcisz nie żyje
- ta wiadomość spadła na
nas w minionym tygodniu jak
grom z jasnego nieba.
Mariusz przez wiele lat był
związany z Olimpem Szczygłowice, gdzie zajmował się
m.in. szkoleniem młodzieży.
Spoczywaj w spokoju.

Pod dyktando
Vibovitu

- Pływalnia, kasa: ul. Górnicza 2: 10.00 – 20.00
- Hala Sportowa: całodobowo
- Sauna, siłownia, salka do tenisa: w godzinach
otwarcia kasy MOSiR.
- Pływalnia aQuarelax: 10.00 – 22.00

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

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

22
19
17
14
13
11
10
10
9
9
9
8
7
1

61-14
44-19
57-20
35-20
37-30
42-35
49-47
18-27
29-33
37-43
34-41
26-54
27-71
28-70

7
6
5
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
0

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

0
1
1
2
3
3
4
4
5
3
5
4
5
7

ZESTAWIENIE PAR 9. KOLEJKI (9 LISTOPADA):
Osiedle Szczygłowice - PTK Holding S.A. (godz. 18.00), Concordia Oldboje - EFS (godz. 18.45), Team Stalmet - Veritax
Gumiland (godz. 19.30), Nacynianka - Vibovit (godz. 20.15), FC
Czerwionka - FMS Gierałtowice (godz. 21.00), Tomsat - Mistral
(godz. 21.45), Intermarche - Intermarche A (godz. 22.30).
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EFS

FC Apinex Czerwionka

Oldboje Concordii

Team Stalmet

Uczestnicy
Miejskiej
Ligi Piłki
Nożnej
Halowej

Tomsat

Foto MOSiR Knurów

FMS

Veritax

Intermarche

Osiedle Szczygłowice

Vibovit

Nacynianka

PTK

Mistral
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Posiadasz w domu stare pieniądze sprzed
dewaluacji? Pamiętaj, do końca 2010 r. wciąż można
je wymieniać w NBP. Ale czy to dobry pomysł, by
pozbywać się tych bezwartościowych - wydawałoby
się - papierków? Niekoniecznie...
G d y by n ie o b c ię c ie
cz terech zer, bylibyśmy
milionerami. Średnio Polak zarabiałby dziś 25 mln
zł miesięcznie. Niestety,
nawet na drobne zakupy
wydawałby tyle, ile wynosi
w nowych złotych wygrana
w lotka. Byłoby tak, gdyby
nie wydarzenie z połowy
lat 90, czyli denominacja.
1 stycznia 1995 roku
pojawiła się moneta o nominale 1 zł. War ta tyle,
co 10 tys. starych złotych.
Przez dwa lata można się
było posł ugiwać równocześnie starymi i nowymi
banknotami. Sklepy miały
obowiązek w y wieszania
podwójnych cen. Do końca
1997 roku stare pieniądze
zostały definitywnie wycofane z obiegu. Pomimo
upływu lat w wielu domach
można jeszcze znaleźć stare banknoty czy monety.

ZDEWALUOWANE BANKNOTY... ZYSKUJĄ NA WARTOŚCI

Wyspiański
- bezcenny
na ścianie,
ale dobry
i w portfelu

NIE WYRZUCAJ, WYMIEŃ!
Niewiele osób wie, że
wciąż można je w y mieniać. Akcja zakończy się z
końcem przyszłego roku.
Posiadacze starych złotych
mogą zgłaszać się w celu
ich wymiany do oddziałów
ok ręgow ych Na rodowe go Banku Polskiego. Najmniejszą wartością podlegającą wymianie jest 100
starych złotych. Za banknot z podobizną Ludwika
Waryńskiego bank zapłaci
nam 1 grosz. Z danych NBP
wynika, że do końca 2008
r. wymieniono 99,83 proc.
banknotów sprzed denominacji. Według stanu na
30 kwietnia 2009 r. wartość
pieniędzy, które przestały
być pr aw ny m środ k iem
płat nicz y m, a pozostają
nadal w obiegu, wynosiła
175,2 mln zł, co stanowi
0,17 proc. ogółu wartości
wsz ystkich znaków pieniężnych waluty polskiej
pozostających w obieg u
- pod ał ban k cent ral ny.
Według NBP do placówek
banku, co roku zgłaszają
się osoby, które posiadają
jeszcze stare złote i chcą
wymienić je na nowe. Z
roku na rok wielkość wymiany się zm niejsza. W
2005 r. wymieniono pieniądze o obecnej wartości
1,8 mln zł; w 2006 r. 0,8
mln zł; w 2007 r. 0,7 mln
zł; a w ubiegłym roku - 0,6
mln zł.

WARTOŚCIOWE STAROCIE
- Jeżeli nie wymienimy
„sta r ych pienięd z y” d o
końca 2010 r., nie staną
się one bezwartościowe,
wręcz przeciwnie - zyskają
na wartości – mówi pan
Kazimierz ze Śląska, jeden z największ ych ko -

Za 10
tysięcy
z Wyspiańskim
dostaniemy
złotówkę w banku;
u numizmatyków
banknot „chodzi”
po 5 zł

lekcjonerów w Polsce. Z tą
różnicą, że od stycznia 2011
r. będą miały tylko wartość
kolekcjonerską i nie będziemy mogli ich wymienić w
banku, a jedynie sprzedać
numizmatykom.
– Wartość pieniądza nie
jest w żaden sposób określana – mówi numizmatyk.
- Dana moneta czy banknot
jest warta t yle ile jest w
stanie zapłacić za nią kolekcjoner - dodaje.
Na cenę danego banknotu ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim
należy pamiętać, że w latach
80. ba n k not y był y w iele
razy dodrukowywane, więc
cena zależy od serii, z której dany banknot pochodzi.
Pojawiały się też „buble”,
które były zaraz wycofane,
a przez to ich wartość dziś
jest kilka, a nawet kilkanaście razy większa, niż innego banknotu o tym samym
nominale pochodzącego z
innej serii.
– Błąd drukarski jest na
banknocie 2 000 000 zł w
serii A. Banknot został wypuszczony z błędem „Sejm
Kon st yt uc yjy” (zabra kło
literki n). Pomimo tego, że
przed wydaniem go przeszedł przez szereg kontroli
trafił do obiegu. Ale został
równie szybko wycofany i
zastą piony poprawną serią B. Dlatego dziś seria

A jest bard zo
droga. Cena
banknotu waha się
w granicach 2 tys. zł
– mówi kolekcjoner. Za
ten sam banknot w banku
dostaniemy tylko 200 zł.

DUŻA KASA ZA STO LAT
Jednak banknoty i bez
błędu również są droższe u
kolekcjonerów niż w NBP. Za 10 000 zł z Wyspiańskim
otrzymamy na pewno więcej niż 1 zł. Nie są to jednak
k wot y, które prz yprawią
nas o zawrót głowy, bo możemy dostać około 5 zł, czyli
5 razy więcej niż płaci bank
– mów i pa n K a z i m ier z.
Dlatego warto wyciągnąć z
domowego archiwum banknoty i zastanowić się, czy
spieszyć się i zdążyć z ich
w y mianą do końca 2010
r., czy poczekać, aż z czasem nabiorą one wartości.
Bo czas to kolejny ważny
czynnik, dzięki któremu
wzrasta cena.
- Za banknoty sprzed
dewaluacji naprawdę „duże
pieniądze” możemy dostać
za kilkadziesiąt czy nawet
kilkaset lat. Z czasem ich
ilość będzie się zmniejszać,
a co za tym idzie wartość
pójdzie znacznie w górę.
Niestety, prawdziwe kokosy
zbije na nich dopiero kolejne pokolenie numizmatyków – mówi ze smutkiem
pan Kazimierz.
Marek Węgorzewski

Po raz czwarty Zaduszki Rockowe przyciągnęły rzesze
wiernych fanów, którzy chcieli posłuchać piosenek
nieżyjących już muzyków w wykonaniu młodych
knurowskich artystów
KNURÓW

Rockmeni oddali
hołd zmarłym
muzykom
Wieczorem 2 listopada Klub Kultury Lokalnej
„Sztukateria” wypełnił się
po brzegi chętnymi, którzy poprzez uczestnictwo w
koncercie chcieli oddać hołd
zmarłym muzykom.
Wspaniałe rockowe „kawałki”, które pozostały w
muzycznej spuściźnie, w

t y m rok u zaprezentował y
zespoły związane z knurowskim Hard Rockiem. Wyst ą pi ł y g r upy: B.U.S.H,
Strangers From Red Planet
52, Starvin’ Marvin, Cropla
oraz bluesowo-rockowa formacja Bez Biletu.
Każdy wykonawca przed
występem zapalał symbolicz-

Wśród słuchaczy
byli też Artur
z Knurowa i Ania
z Rybnika

CO SIĘ WYDAJE

Oblicza Knurowa
Nakładem Urzędu Miasta ukazał się album pt.
„Oblicza Knurowa”. Publikacja liczy prawie 100 stron.
Ukazuje miasto 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
Libra w kompleksie Merkury.
/bw/
Polecamy.

ny znicz. Wszyscy, którzy w
ten poniedziałkowy wieczór
zdecydowali się odwiedzić
Sztukaterię zgodnie twierdzili, że było to kilka godzin
dobrego, momentami bardzo
mocnego grania.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

