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Pijany za
kółkiem

Fałszywa administracja

Na nic apele o trzeźwą jazdę.
Tym razem na prowadzenie auta
po spożyciu alkoholu odważył się
kierowca Fiata zatrzymanego w
niedzielną noc. Tuż po północy patrol Policji i Straży Miejskiej poddał
kontroli samochód poruszający się
po ul. 1 Maja. Szybko wyszło na
jaw, że bardziej niż na auto, trzeba
zwrócić uwagę na kierowcę. Badanie na alkometrze nie pozostawiło
złudzeń: nie był trzeźwy. Dalsze
czynności prowadzi knurowski Komisariat Policji.

Od kilku tygodni apelujemy na
naszych łamach (ostatnio robił to
także komendant Komisariatu Policji w Knurowie), aby nie wpuszczać
obcych do domu. Niestety, w ubiegłym tygodniu kolejna osoba dała się
oszukać. Mowa o 74-letniej kobiecie,

która w piątek o godz. 18.00 wpuściła
do mieszkania przy ul. Kazimierza
Wielkiego dwie złodziejki, podające
się za pracownice administracji.
Kobiety wykorzystały ufność knurowianki i skradły jej 1200 zł.

/g/

/b/

Knurów

Pięściarz?

Policja z Knurowa poszukuje
mężczyzny, który w ubiegły piątek
zaatakował na ul. Janty 15-letniego
chłopaka. Napastnik okładał pięściami swoją ofiarę powodując liczne
obrażenia.

/g/

Ksiądz Józef Durok był lubianym i szanowanym kapłanem

We wtorkowy wieczór (około
godz. 17.20) doszło do wypadku
na ulicy Szpitalnej w Knurowie. Na
oznakowanym przejściu dla pieszych
samochód osobowy potrącił 62-latka.
Mężczyzna zmarł w szpitalu

problemów zdrowotnych. Jego osoba
oraz posługa kapłańska, którą sprawował, niosła ulgę w cierpieniu wielu
mieszkańcom ośrodka – czytamy na
stronie internetowej www.caritas.
knurow.pl.
Ksiądz Józef był zapalonym
grzybiarzem. - Znał takie sekretne
miejsca, że zawsze wracał z pełnymi
koszami – mówił dyrektor ośrodka
Aleksander Szendzielorz podczas
setnych urodzin pani Neoniły z
knurowskiego Domu Seniora.
Obecnie trwa postępowanie,
wyjaśniające okoliczności całego
zdarzenia. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym
kobiecie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.
DC

Knurów

chciał się zabić?

2

Zrób
Bosonogi to sam… w Sztukaterii

próbował popełnić samobójstwo
topiąc się w stawie Moczury. Interweniujący uznali, że konieczna jest
pomoc lekarska. Wezwaną przezeń
karetką przewieziono próbującego
popełnić samobójstwo mężczyznę do
szpitala w Toszku.
/b/

na ulicy

Był piątkowy wieczór. Uwagę
strażników miejskich zwrócił mężczyzna, który leżał na ul. Koziełka.
Co ciekawe, był bez obuwia. Bosonogi gliwiczanin (co wyszło na jaw
później) został przewieziony do Komisariatu Policji. Tam ustalono jego
miejsce zamieszkania i skontaktowano się z rodziną. Jeszcze tego samego
wieczoru zagubiony(?) mieszkaniec
Gliwic trafił do domu.

/b/

W Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”
rozpoczął się nowy cykl zajęć dla dzieci –
warsztaty plastyczne. Podczas inauguracyjnego
spotkania dzieci pracowały nad lampionami
i notatnikami

Pierwsze dwugodzinne warsztaty
odbyły się w sobotę. Prowadziła je
Agnieszka Pacia. Następne mają być
przeprowadzane co dwa tygodnie. Z
jednym wyjątkiem:- Ponieważ kolejne zajęcia wypadłyby w wigilię, więc
odbędą się dzień wcześniej - w piątek
23 grudnia od godz. 10. Dzieci chętne
do udziału w warsztatach należy

zgłaszać telefonicznie w Sztukaterii
(tel. 32 332-63-93) lub w kinie (32
332-63-81) najpóźniej dzień przed
zajęciami – informuje Justyna Kosik
z Centrum Kultury.
Podczas najbliższych zajęć dzieci
będą tworzyć świąteczne ozdoby.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Nie zapomnij

17 XII – Dzień bez
przekleństw
18 XII – Międzynar
odowy Dzień
Emigrantów
20 XII – Dzień Ryb
y, Międzynar odow y Dzień Solidarno
ści
21 XII – Światowy
Dzień Pozdrawiania Brunetek

Knurów

Bitka na
rauszu

Około godz. 3 na ranem w sobotę wspólny patrol Straży Miejskiej i
Policji interweniował przy ul. Szpitalnej w rejonie jednego z lokali.
Został wezwany przez mężczyznę,
który zgłosił, iż pobił go znajdujący
się w lokalu klient. Funkcjonariusze
szybko ustalili, że obydwaj panowie
są pod wpływem alkoholu. Obydwu
też „zaprosi li ” do Komisa riatu
Policji w celu w yjaśnienia całej
sytuacji.

Foto: Paweł Gradek

zginął na pasach

W poniedziałkową noc (kwadrans po pierwszej) patrol Straży
Miejskiej i Policji interweniował w
jednym z mieszkań przy ul. Batorego.
Powodem była awantura między ojczymem i pasierbem. Już na miejscu
funkcjonariusze usłyszeli od młodszego z mężczyzn, że jego ojczym

Knurów

Knurów

Knurów

Wypadek zdarzył się naprzeciwko Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie. 41-latka, mieszkanka
powiatu gliwickiego, kierująca fiatem, potrąciła mężczyznę, którego
w ciężkim stanie przewieziono do
szpitala. Niestety, w skutek odniesionych obrażeń nie udało się go
uratować.
Ofiarą wypadku był ksiądz Józef
Durok, który od 5 lat pełnił posługę
duszpasterską w Ośrodku Matka
Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie. Wyszedł z ośrodka dosłownie
na chwilę, do sklepu.
- Był osobą bardzo lubianą,
szanowaną i niezwykle pogodną.
Otoczony osobami niepełnosprawnymi, starszymi, schorowanymi nie
tracił optymizmu, pomimo własnych

Twórcza zabawa sprawiła dzieciom sporo przyjemności
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Foto: KPP Kędzierzyn -Koźle

W takim zderzeniu kierowca
osobowego auta nie miał zadnych
szans na przeżycie...

Knurowianie nabroili, teraz grozi im więzienie

Kędzierzyn-Koźle, Knurów

Kurs za kraty

Do 12 lat więzienia grozi 19- i 28-latkowi z
Knurowa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju,
bezprawnego pozbawienia wolności. Ponadto
młodszy pod wpływem alkoholu kierował
samochodem. Do przestępstwa doszło
w Kędzierzynie-Koźlu

Knurów, Gliwice. Śmierć na drodze

Koszmarny
wypadek
na Rybnickiej

W piątek około godziny 12.40 doszło do tragicznego
wypadku na trasie Gliwice-Rybnik (DK78). Jadący
od strony Gliwic kierowca Opla wpadł pod koła
jadącego z naprzeciwka TIR-a i zginął na miejscu

Był czwartek (8 grudnia) około
godz. 21.45. Dyżurny kędzierzyńskiej Komendy odebrał zgłoszenie, że dwóch mężczyzn próbuje
wciągnąć do samochodu innego,
prawdopodobnie nieprzytomnego
mężczyznę. Zdarzenie miało miejsce na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu.
W drodze na miejsce zdarzenia
patrol minął samochód podobny
do tego ze zgłoszenia. Policjanci
ruszyli w pościg za fiatem. Dogonili go dopiero na osiedlu Piastów.
Za kierownicą siedział 19-latek od
którego czuć było alkohol. Badanie
alkomatem wskazało 1,3 promila. Pasażerem okazał się 28-letni
mieszkaniec Knurowa. On także był
nietrzeźwy (1,8 promila). W czasie
przeszukania policjanci znaleźli u
niego portfel i dokumenty należące
do 22-letniego kędzierzynianina.
Zatrzymani upierali się, że pozostawił je chłopak, którego podwozili z
Ujazdu do Kędzierzyna.
W międzyczasie drugi patrol
pojechał do właściciela dokumen-

tów. Okazało się, że 22-latek oprócz
portfela stracił także buty i bluzę.
Z relacji poszkodowanego wynika, że feralnego wieczora wraz
z rówieśnikiem wracał z imprezy
w Ujeździe. Mężczyźni poprosili
kierowcę fiata i jego pasażera o
podwiezienie na osiedle Azoty.
Gdy dojeżdżali na miejsce doszło
do kłótni. Kierowca zażądał zapłaty. Kędzierzynianie nie mieli
takiej kwoty, więc doszło do bijatyki. Jeden z napadniętych zdołał
uciec, drugi nie miał tyle szczęścia.
Sprawcy pobili go i odjechali. Kiedy
poturbowany mężczyzna doszedł
do siebie, ruszył w kierunku domu.
Niestety, załodze fiata było ciągle
mało mocnych wrażeń. Mężczyźni
zawrócili i wciągnęli pobitego siłą
do samochodu. Wtedy ukradli mu
portfel, odzież i odjechali z miejsca
zdarzenia.
Po w y trzeźwieniu usłyszeli
zarzuty, za które grozi im do 12 lat
więzienia.
/pg/, /kpp kędzierzyn-koźle/

Knurów

Promile
ścinają z nóg

To niekończąca się na gazetowych łamach
historia. Zmieniają się aktorzy, ale fabuła jest
ta sama: najpierw piją, a potem padają z nóg
wykładając się w rozmaitych miejscach miasta

Wypadek miał miejsce w rejonie skrzyżowania Żernica-Bojków, na granicy Gliwic i Knurowa.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
kierowca Opla Vectry zjechał na
przeciwny pas i zderzył się czołowo
z TIR-em. Samochód osobowy został zepchnięty z drogi, wgnieciony
na rosnące na poboczu drzewo i
całkowicie zmiażdżony. Na miejscu
śmierć poniósł 24-letni kierowca
Opla - jak udało się ustalić Policji
– mieszkaniec Rydułtów.
Na miejsce przyjechały również

służby ratownicze z Knurowa.
- Zaraz po otrzymaniu informacji o wypadku na miejsce zdarzenia
udało się 5 jednostek strażackich
– mówi kapitan Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie. – Akcja, mimo że
nie należała do najtrudniejszych, ze
względu na niesprzyjające warunki
atmosferyczne trwała dosyć długo.
Wypadek na kilka godzin sparaliżował ruch, a droga była nieprzejezdna w obu kierunkach do godz.
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17.20. Z tego powodu Policja kierowała wszystkich przez Knurów, co
spowodowało gigantyczne korki na
ul. 26 Stycznia.
- Trwa dochodzenie mające
wyjaśnić dokładne okoliczności
wypadku. Na tę chwilę nie jestem w
stanie nic więcej powiedzieć. Musimy
czekać na wyniki śledztwa  – informuje komisarz Marek Słomski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
DC

Foto: JRG Knurów

Tym razem w czwartkowy wieczór strażnicy miejscy ratowali z
opresji pijanego mężczyznę, którego
alkohol powalił przy skrzyżowaniu
ulic Wilsona i Puszkina. Jak wykazało badanie, stężenie alkoholu było
tak duże, iż konieczna okazała się
interwencja lekarska. Wezwana przez
funkcjonariuszy karetka przewiozła

zamroczonego pana do szpitala.
W nieco lepszej formie był z
kolei nietrzeźwy mężczyzna, który
w sobotni poranek padł przed klatką
schodową bloku przy ul. Jagiełły.
Strażnikom udało się postawić go do
pionu i sprawić, by niebawem znalazł
się w domu.
/b/

Wilcza

Fiat w ogniu

Policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzymali w sobotę dwóch 18-latków. Knurowianie wdali się w bójkę z kierowcą i pasażerem fiata cinquecento,
po czym podpalili samochód. Poszkodowanym udzielono pomocy. Właściciel
spalonego doszczętnie fiata oszacował straty na 500 zł. Podpalaczom grozi do
5 lat pozbawienia wolności.
Zdarzenie miało miejsce na ul. Wysokiej.

/g/
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Knurów. Odnalazł się zaginiony mieszkaniec DPS

Lekcja do odrobienia Nocny złodziej
Knurów

W czwartek policja rozpoczęła
poszukiwania niepełnosprawnego
podopiecznego Domu Pomocy Społecznej
w Knurowie. Mężczyzna odnalazł się
- był... w domu
Tuż po zgłoszeniu na policyjnych
stronach pojawił się rysopis zaginionego: wiek z wyglądu 47 lat, wzrost
około 176 cm, szczupłej budowy cia-

ła, krótkie, czarne włosy, oczy koloru
piwnego, odstające duże uszy, średni
nos i wąsy. Pan Andrzej, w chwili
zaginięcia, miał na sobie granatowe

spodnie dresowe, bluzę bez kaptura,
a na nogach tenisówki.
- Mieszkańcy naszego ośrodka
chodzą do szkoły. Tak było w przypadku tego podopiecznego. Po lekcjach,
zamiast wrócić do nas, zakręcił do
domu. W piątek rano się znalazł.
Podczas pobytów w poprzednich
placówkach dopuszczał się ucieczek mówi dyrektor Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie
/g/
Aleksander Szendzielorz.

Knurów

Łatwiej zaparkować
przy Orliku
20 aut więcej zmieści
się na parkingach
w sąsiedztwie
Orlika. Nowe miejsca
postojowe ulżą
nieco okolicznym
mieszkańcom
i zmotoryzowanym
użytkownikom
sportowego
kompleksu

Lubimy chodzić
na skróty

- Rację ma Czytelniczka, która
w „Sygnałach...” przed tygodniem
zauważa, iż ludzie często omijają
przejścia dla pieszych i chętnie
skracają sobie drogę przechodząc
przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. To chyba już taka nasza

Foto: Dawid Ciepliński

W ciągu kilkunastu dni w bezpośrednim sąsiedztwie hydroforni
powstało 20 wybrukowanych miejsc
parkingowych. Do tego odcinek chodnika (w sumie 70 m2) i fragment jezdni
manewrowej (160 m2). Wykonano też
nowy słup oświetleniowy oraz kanalizację deszczową (o długości 120 m).
Lepsze możliwości parkowania
powinny ulżyć zmotoryzowanym

Nowy parking - jeszcze pustawy
- z pewnością przyda się kierowcom

– zarówno lokatorom bloków po sąsiedzku, jak i użytkownikom orlikowych boisk. Nieraz bowiem – zwłaszcza popołudniami i wieczorami
– znalezienie w tym rejonie wolnego
„boksu” dla auta graniczyło z cudem.
To „wkurzało” przede wszystkim lokatorów zmuszanych do zostawiania

samochodów kawał drogi od domu
(sportowcy dłuższy spacer do boisk
mieli za wstępną rozgrzewkę przed
właściwymi ćwiczeniami).
Całkowity koszt robót wyniósł
275 tys. zł. Został sfinansowany za
pieniądze z budżetu miasta.

natura ludzka. Niestety, bywa że
obracająca się przeciwko takim
pieszym, bo o wypadek przecież
nietrudno. Mieszkam w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 1 Maja i
Dąbrowskiego i nieraz widzę, jak w
tym niebezpiecznym miejscu ludzie
się zachowują. Łamanie przepisów
ułatwia im tam brak w jednym
miejscu barierek. Ta luka aż prosi do

tego, by z niej korzystać. I zazwyczaj
ryzykantów nie brakuje. Myślę, że
zamontowanie takiego brakującego
segmentu poprawiłoby sytuację.
Starsi przechodnie na pewno nie
byliby skłonni próbować przeskakiwać przez taką wysoką dla nich
przeszkodę...

Knurów

Elektrośmieci
zdaj za darmo

- Każdemu, kto odda elektrośmieci, sprezentujemy
eko-torbę – zapewnia Janusz Szydło zachęcając
do bezpłatnego pozbywania się sprzętu RTV, AGD
i komputerowego, akumulatorów i świetlówek
Knurowski radny po raz wtóry
zaprasza do pozbywania się elek-



trośmieci. Tak jak przed kilkoma
miesiącami w akcji partneruje mu

DC

Pan Czesław

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika z Gliwic.
- Czekamy 16 grudnia, czyli w
piątek, na parkingu obok Biedronki
przy ul. Witosa od godz. 14.30 do
18.00 – mówi Szydło.
Z myślą o tych, którzy chcą się
pozbyć sprzętów znacznych rozmiarów – np. lodówek czy zamrażarek
– organizatorzy akcji przewidzieli
możliwość odbioru bezpośrednio z
terenu posesji.
- W takim przypadku prosimy
o kontakt pod telefonem 512 017 886
– dodaje Janusz Szydło.

To nie był św. Mikołaj. Przeciwnie – we wtorkową noc (6 grudnia)
do jednego z mieszkań przy ul.
Krasickiego przez okno dostał się
złodziej. Skradł 500 zł i telefon

komórkowy. Wezwany na miejsce
patrol Straży Miejskiej i Policji nie
był w stanie ustalić sprawcy. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła
Policja.
/b/

ogłoszenie

sesja rady miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.12.2011 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
16.11.2011 r. oraz 29.11.2011 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2012”,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2012 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich
Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy
Gierałtowice,
3) w sprawie: przyjęcia od Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz
zmiany Statutu Związku,
4) w sprawie: przyjęcia do Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz
zmiany Statutu Związku,
5) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim
na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie w roku 2012 przez Powiat Gliwicki,
6) w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012,
7) w sprawie: określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
10) w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków
w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego
terminu realizacji każdego wydatku,
11) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata
2011-2014 z późn. zm,
12) w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/11
z dnia 20.10.2011r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
13) w sprawie: zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy
Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady
Miasta Knurów na 2012 rok,
14) w sprawie: rozpatrzenia skargi ………. na działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie,
15) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
16) w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2012 rok.
10. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
informacja własna wydawcy
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aktualności
Do niedawna sposób prywatyzacji szpitala
w Knurowie przez gliwicki powiat stawiany był
za wzór innym samorządom. Skończyła się jednak
dobra passa. Teraz ratowanie placówki przed
upadłością odbywa się kosztem pracowników
i pacjentów, a inni uczą się na popełnionych błędach

Personel
ratuje szpital
Zanim szpital stał się spółką
odnotowywał kilkumilionowe nadwyżki. Biuletyn „Twój Szpital” pod
redakcją prezesa zarządu Michała
Ek ker ta informowa ł co miesiąc
na kredowym papierze o nowych
inwestycjach. Ostatni (odchudzony
o kilka stron) wrześniowy numer
miesięcznika informuje m.in. o jubileuszu 100-lecia szpitala. Kolejne numery nie ukazały się. Z jednej strony
szkoda, a z drugiej czym tu się teraz
chwalić, kiedy trzeba zapuścić dren
w kieszenie pracowników, by ratować
szpital przed zadłużeniem?
Kilka dni temu związki zawodowe z knurowskiej placówki po konsultacjach z załogą zgodziły się na finansowe wyrzeczenia, dzięki którym
szpital uniknie upadłości. Postawiły
jednak pracodawcy warunek

Żadnych zwolnień

Związkowcy zaakceptowali 10procentową obniżkę dodatków za
staż pracy oraz wstrzymanie wpłat
na fundusz socjalny przez 12 miesięcy.
Zdaniem prezesa Michała Ekkerta oszczędności mają zostać przeprowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu odczuli je: personel i
pacjenci.
- Związki zawodowe działające
przy szpitalu ustaliły wspólne stanowisko, proponując zmniejszenie wynagrodzeń o ok. 1,5 proc. Oczywiście
zmniejszenie wynagrodzeń dotyczy
wszystkich grup zawodowych, w tym
również lekarzy i dyrekcji. Proponowane zapisy zostały zaakceptowane.
Nie grozi szpitalowi zamknięcie ani
przerwa w udzielaniu świadczeń
zdrowotnych - czytamy w nadesłanym do redakcji oświadczeniu.
Determinacja części pracowników i dyrekcji nie powinna nikogo
dziwić, zwłaszcza że z 500-osobowej
załogi co 10 osoba zdecydowała się
na kupno udziałów spółki (koszt
jednego udziału to 1000 zł). Wśród
nabywców są nie tylko dyrektorzy
i lekarze, ale również pracownicy
średniego szczebla.
Pozostali zgodzili się na „zaciskanie
pasa” w obawie przed utratą pracy.
Zmiany w wynagrodzeniach dadzą
szpitalowi około 480 tys. oszczędności.
- Przygotowaliśmy program restrukturyzacyjny, który zakłada zmiany podwykonawców na tańszych,
zmianę gospodarki stanami magazynowymi, dodatkowe negocjacje z
usługodawcami - wylicza Ekkert.

Gdzie ci potrzebujący?

Większe oszczędności, bo aż
700 tys. zł, ma przynieść likwidacja
oddziału dla przewlekle chorych.
Wed ług prezesa Ek ker ta powód

Nowoczesny Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
miał być oczkiem w głowie
dyrekcji knurowskiego
szpitala. Plany spełzły
na niczym

jest jeden: - Brakuje chętnych na te
świadczenia, w sytuacji, gdy wprowadzone przez nas opłaty (75 zł za dzień
- przyp. red.) nie są w stanie pokryć
kosztów jego funkcjonowania. Opłaty
obecnie uiszczane za pobyt ledwie wystarczają na wynagrodzenia. Mamy
wiele pustych łóżek i dlatego oddział
ten jest nierentowny, a jego likwidacja
od kilku miesięcy jest tematem rozmów z załogą.
Sięgamy do archiwalnych wydań
„Twojego Szpitala”, z których wynika, że przekształcenie oddziału w
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy było
w y jściem naprzeciw pot rzebom
mieszkańców powiatu, a także odpowiedzią na zmiany demograficzne
- starzejące się społeczeństwo. Dzięki temu miał nie zostać zmarnowany
potencjał oddziału, wynikający z
przeszło 40-letnich tradycji.
- Otrzymujemy wiele zapytań z
ośrodków prowadzących leczenie krótkoterminowe o możliwość umieszczania
chorych na płatnym oddziale - mówił
wówczas ordynator Marian Gabryś.
- Nasz oddział został utrzymany
i choć od stycznia 2010 roku pobyt w
nim jest płatny, praktycznie cały czas
mamy niemal pełne obłożenie. Jest to
dowód, że istnieje liczna grupa osób
potrzebujących długotrwałej, specjalistycznej pomocy – brzmiały wypowiedzi dyrekcji we wrześniu 2010.
Oddział dla przewlekle chorych
zaplanowano przenieść do budynku
przy ul. Dworcowej, gdzie docelowo
miał się mieścić Zakład OpiekuńczoLeczniczy. Aby tak się stało konieczny
był kapitalny remont, dostosowujący
pomieszczenia do wymogów unijnych. Na inwestycję przeznaczono 2
mln 350 tys. zł. Przebudowa rozpoczęła się w maju 2010 roku. Pierwsi
pacjenci mieli pojawić się przy ul.
Dworcowej już we wrześniu. Tak się
nie stało, bo prace przeciągały się. Od
ładnych kilku miesięcy, trawestując
inżyniera Mamonia z kultowego
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„Rejsu”, można powiedzieć, że przy
ul. Dworcowej „w ogóle brak akcji
jest. Nic się nie dzieje”.

Dlaczego?

- Z powodu problemów z wykonawcą
prace budowlane zostały przerwane, a
sprawę przeciwko wykonawcy skierowaliśmy do sądu. W tej chwili trudno podać
konkretną datę uruchomienia nowych
świadczeń - wyjaśnia Michał Ekkert.
Foto: Justyna Bajko

Knurów. Płacowe wyrzeczenia załogi

Knurów. Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli...

O jakich świadczeniach mowa,
skoro oddział dla przewlekle chorych z
miesiąca na miesiąc okazał się nierentowny z powodu drastycznego spadku
chętnych? Nie wiadomo. Prezes podkreśla, że to nie Szpital w Knurowie,
a Narodowy Fundusz Zdrowia podjął
przed dwoma laty decyzję o zaprzestaniu kontraktowania świadczeń na tego
typu usługi. Twierdzi, że jedyną szansą
na dalsze prowadzenie oddziału jest
zmiana decyzji NFZ. Na to jednak się
nie zanosi.
Budowę Zakładu OpiekuńczoLeczniczego bez wątpienia można
zaliczyć do chybionych inwestycji,
które jako jedną z przyczyn kilkumilionowego zadłużenia wskazuje
na stronie „Solidarności” Regionu
Ślą sko -D ąbrowsk iego L eok ad ia
Wa lcza k, przewodnicząca NSZZ
„Solidarność” w knurowskim szpitalu (nie zgodziła się na rozmowę z
Przeglądem Lokalnym).
Mimo kilku prób nie udało nam
się skontaktować z Jadwigą Kotańską,
przewodniczącą oddziału zakładowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Jeszcze raz zaglądamy do biuletynu „Twój Szpital”. Czytamy w
nim, że w budynku sąsiadującym ze
Szpitalem, gdzie mieści się oddział
dla przewlekle chorych, ma w przyszłości powstać Poradnia Zdrowia
Psychicznego lub Psychiatryczny
Oddział Dzienny. Pytamy o ten plan
prezesa Ekkerta. - Jest on w chwili
obecnej daleki od realizacji, tym
bardziej, że nic nam nie wiadomo,
by w ciągu najbliższych lat NFZ miał
kontraktować wyżej wymienione
zakresy na terenie Knurowa.
Chyba nikt z obecnych na urodzinowej fecie sędziwego jubilata (szpitala
w Knurowie) nie przypuszczał, że kolejny rozdział w jego historii rozpocznie
się od toastu nawarzonym piwem.
Paweł Gradek

Esperanto
to jest to!

- W latach 80. przy KWK „Knurów”
działało Koło Górników Esperantystów.
Z czasem ludzie rozjechali się po świecie,
część przeszła na emeryturę - wspomina
Stanisław Mandrak - przewodniczący
zarządu gliwickiego oddziału Polskiego
Związku Esperantystów

Językiem esperanto posługuje się
od przeszło 35 lat. Nie zasypia gruszek
w popiele - jeździ po całej Polsce i uczy
innych. Z sentymentem wspomina czasy, kiedy pracował w KWK „Knurów”.
W latach 80. ponad dwudziestoosobowa grupa górników wraz z rodzinami
tworzyła w Knurowie Koło Esperantystów. Wśród członków znajdowali się
przedstawiciele Polskiego Czerwonego
Krzyża. Stanisław Mandrak wspomina
kursy, które odbywały się w Domu
Kultury. Z czasem grupa entuzjastów
zaczęła się wykruszać. Część wyjechała do Niemiec, część przeszła na
emeryturę.

stworzony przez Polaka - Ludwika
Zamenhofa prawie 150 lat temu. Twórca znał 10 języków z których wybrał
najłatwiejsze zasady gramatyczne.
Stanisław Mandrak twierdzi, że całą
gramatykę esperanto może pomieścić
16-kartkowy zeszyt. Aby wytłumaczyć
te zasady wystarczą 3 dni.

Wszędzie i nigdzie

Na stronach internetowych poświęconych językowi znajdujemy
motto: „Jeśli chcesz zarabiać pieniądze - ucz się angielskiego, jeśli chcesz
zdobyć przyjaciół - ucz się esperanto”.
Stanisław Mandrak potwierdza te słowa. - Z tego wynika też moje lenistwo
do nauki języków. Znajomość esperanto
Mający nadzieję
- Była długa przerwa, po której załatwia wszystko. Jestem za granicą i
kolega Zdechlik próbował krzewić espe- nawaliło mi auto. Dzwonię do esperantysty i nie muszę się o nic
ranto wśród uczniów Zemartwić. Mam gdzie spać,
społu Szkół Zawodowych
mam co jeść. Ten język
nr 2, a ja przez 2 lata
poszerza horyzonty.
prowadziłem lektorat
30 lat temu, w czasie
na Politechnice Śląskiejstanu wojennego, pod
opowiada przewodniadresem Mandraka przyczący.
chodziły pocztówki i listy
Wśród uczniów ZSZ
z całego świata. Rzecz
nr 2 nie udało się znaleźć
jasna, wszystkie w języku
chętnych do nauki espeesperanto. - Listonosz zaranto. Aleksander Zdepytał mnie nawet, co tak
chlik upatruje przyczyczęsto do mnie listy przynę w braku znaczących
chodzą. Odpowiedziałem,
wzmianek o tym języku Stanisław Mandrak
w programach nauczania. - Mówię że jestem esperantystą. Nie wiem, czy
uczniom o esperanto, aczkolwiek przed- wiedział kim jest esperantysta. Kiwnął
mioty elektryczne, które prowadzę w głową jakby wiedział, a co sobie pomyszkole temu nie służą. Uczniowie uczą ślał - nie wiem - śmieje się.
Wśród pokaźnej kolekcji koresię z reguły 2 języków obcych. Kolejnego
spondencji znalazły się także takie z
już im się nie chce.
Nauczyciel ubolewa, bo jego zda- pieczęcią „ocenzurowano”. Mandrak
niem wystarczą 4 miesiące (2 razy w podejrzewa, że wśród cenzorów w
tygodniu po 2 godziny), by posługiwać bytomskiej centrali korespondencji
się esperanto w stopniu komunika- musiał być jakiś szpieg, znający esperanto.
tywnym.
Ciekawostką jest, że papież Jan
- Ja dzięki temu językowi zwiedziłem trochę świata. Byłem m.in. w Paweł II był wielkim orędownikiem
języka stworzonego przez Zamenhofa.
Japonii - dodaje.
Knurowianka Sylwia Lipka jest Za jego pontyfikatu wprowadzono do
przykładem na to, że esperanto wcale liturgii mszał esperanto. Nawet nowonie jest trudne. Podczas XIX Ogólno- roczne orędzie „Urbi et Orbi” wygłaszapolskiego Festiwalu Piosenki Obcoję- ne jest w tym języku. - Podczas jednej z
zycznej we Wrocławiu reprezentowała pielgrzymek do Polski papież zwracał
Knurów piosenką Johna Lennona się do ludzi w różnych językach. Mówił
„Imagine” z tekstem esperanto. - np. teraz jedziemy do Meksyku, teraz do
Chciałam być oryginalna i.. udało się. Francji. W pewnym momencie powieWybrałam ten język, ponieważ uczę dział, a teraz wszędzie i nigdzie. Mała
się go! Jest bardzo łatwy i przyjemny w konsternacja wśród zgromadzonych. I
nauce. Na razie potrafię podstawowe wtedy usłyszeliśmy esperanto - wspozwroty i słowa, ale mam nadzieję, że mina Mandrak. - I to jest bardzo trafne
niedługo to się zmieni. Jestem espe- określenie tego, czym jest esperanto.
15 grudnia obchodzony jest Dzień
rantystką - mam już nawet odznakę.
Byłam też na międzynarodowym zjeź- Ludwika Zamenhofa. To okazja, by
dzie w Gliwicach, gdzie również zapre- zapoznać się z jego biografią i dziełem,
zentowałam „Imagine” (w esperanckim które przyniosło mu sławę na całym
świecie.
„Imagu”) - opowiada knurowianka.
Polski Związek Esperantystów
Zdaniem Stanisława Mandraka
moda na angielski nie pomaga espe- - oddział w Gliwicach zaprasza na
rantystom. Obecnie gliwicki oddział stronę internetową: www.esperanto.
tworzą ludzie obracający się w środo- cba.pl. Tym, którzy chcą zgłębić tajniki
wisku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. tego języka, proponujemy kontakt z
przewodniczącym Stanisławem ManNie brakuje osób z Knurowa.
Esperanto („mający nadzieję”) drakiem, tel. 660 427 967.
Paweł Gradek
to uniwersalny język pomocniczy,
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Czy górnicze koła rozpoczną „drugie życie”?...

Foto: Piotr

Kościół w świetle

Knurów. Historia szybu „Piotr” kołem się toczy

Zakręcą się na
rondzie?

6 grudnia wieczorem gierałtowicki kościół pod wezwaniem Matki
Bożej Szkaplerznej ukazał się okolicznym mieszkańcom inaczej niż
zwykle - za sprawą gustownego oświetlenia, które podkreśliło piękno
świątyni. Zresztą, po co słowa, skoro można zobaczyć. Zdjęcie przesłał
nam Krzysztof Wiaterek.

- Koła szybu są symbolem kopalni. Kiedyś ludzie żartowali, że
jak się koła kręcą to kopalnia istnieje, a jak przestały, to musiał
wygrać Górnik Zabrze - śmieje się kustosz Izby Tradycji KWK
„Knurów” Bogusław Szyguła. Chce ocalić koła szybu „Piotr” przed
złomowaniem
W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy w gazecie fotoreportaż z
rozbiórki jednego z najbardziej charakterystycznych symboli Knurowa
- szybu „Piotr”. 42-metrowa konstrukcja niszczała od przeszło 15 lat.
Wtedy podjęto decyzję o zasypaniu
szybu. O jego rozbiórce przesądziły
względy bezpieczeństwa.
Z naszych ustaleń wynika, że
serce szybu (koła) pozostanie w Knurowie i być może na nowo zacznie
się kręcić! Za tym pomysłem stoi
strażnik górniczych tradycji - kustosz
Bogusław Szyguła. - Koła zostały

zabezpieczone i znajdują się na terenie kopalni, nie dam ich przetopić
- potwierdza nasze ustalenia.
Chce uniknąć scenariusza sprzed
lat, kiedy koła najstarszego szybu
„Paweł” trafiły w trakcie remontu na
złomowisko.
Marzy, by wprawić koła „Piotra”
na nowo w ruch lub wyeksponować
je w odpowiednim miejscu. - Tak jak
zrobili to w Zabrzu, przed kopalnią
Guido - dodaje.
Wśród prawdopodobnych lokalizacji wymienia m.in. teren przed dyrekcją KWK „Knurów-Szczygłowice”

/b/

serdeczności

i sąsiedztwo Izby Tradycji. - Jesteśmy
miastem na węglu wyrosłym, więc
taka wizytówka na rondzie w pobliżu
zjazdu z autostrady byłaby wskazana.
Rybnik ze swoimi rondami mógłby
nam wtedy pozazdrościć - rozmarza
się kustosz.
Nie ukrywa, że do urzeczywistnienia planu potrzebny jest sponsor.
- Wiem, że za kilka lat kopalnia zlikwiduje kolejne szyby. Będą następne
koła, jednak te z „Piotra” są najstarsze
- tłumaczy Szyguła.

informacja własna wydawcy

/pg/

ogłoszenie

Wyjątkowe odwiedziny w O.K. BANKU SPÓŁDZIELCZYM
To nie żart, dzieci listów nie pisały, a tutaj taka miła niespodzianka.
6 grudnia br. w O.K. Banku Spółdzielczym w Oddziale w Knurowie
przy ulicy Kosmonautów 11A prawdziwy Św. Mikołaj z ogromnym workiem
prezentów zapukał do drzwi.
Na odwiedzających czekało mnóstwo prezentów i konkursów.
Dzieci ochoczo prezentowały swoje artystyczne zdolności przed Św.
Mikołajem począwszy od śpiewania piosenek, recytowania wierszy po pokaz
tańca nowoczesnego. Nawet opiekunowie, rodzice pociech z ogromnym
zdziwieniem przyglądali się jaki potencjał twórczy drzemie w ich dzieciach.
Przy odbieraniu prezentów Święty wysłuchał wiele obietnic o „byciu
grzecznym”, „pilnym uczeniu się w szkole”, „słuchaniu rodziców i nauczycieli”. Dobrej zabawie nie byłoby końca gdyby nie fakt, że Św. Mikołaj miał
na swojej liście jeszcze odwiedziny w wielu miejscach.
Na zakończeniu tego sympatycznego popołudnia dzieci pożegnały Św. Mikołaja, odprowadziły niechętnie do drzwi wyjściowych, a on zapewnił, że za rok znowu przyjedzie,
aby koniecznie sprawdzić wykonanie tych wszystkich obietnic i deklaracji.

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY – www.okbank.pl
– Serdecznie zapraszamy – warto zapytać o Świąteczny kredyt
„GOTÓWKA PLUS” z pendrive’m.
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Knurów, Warszawa. Film na horyzoncie...

Niespodzianka (z) kluczem do sukcesu
- Akurat wychodziłem wyrzucić śmieci i kiedy otwierałem kluczem
śmietnik, wpadłem na pomysł, żeby nakręcić film, którego
motywem przewodnim będzie klucz otwierający wszystkie
drzwi i zamki – wspomina moment natchnienia licealista Paweł
Ciepliński. Filmowa wizja z kluczem doprowadziła trójkę młodych
knurowian do dziesiątki najlepszych uczestników prestiżowego
ogólnopolskiego konkursu
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt o dziesięcioletniej
tradycji, powstały z myślą o młodych
widzach. Trzej licealiści – Paweł Ciepliński, Mateusz Dzierżawski i Radosław Kowalski - postanowili wziąć
udział w piątej już edycji projektu
„Film na horyzoncie” skierowanego
do uczniów gimnazjów i szkół ponad
gimnazjalnych.
O projekcie nastoletni adepci sztuki filmowej dowiedzieli się
pocztą pantof lową. – Usłyszeliśmy
o nim od koleżanki, która uprzednio dowiedziała się wszystkiego od
swojej nauczycielki. Jako że zawsze
chcieliśmy stworzyć coś związanego
z filmem, postanowiliśmy zgłosić się
do programu. Dzięki temu mieliśmy
dodatkową motywację – wyjaśnia
Paweł Ciepliński.
Głównym celem projektu jest
przybliżenie uczniom informacji o
procesie tworzenia filmu. Zadaniem
uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu dokumentalnego, fabularnego lub animowanego w oparciu o
informacje, które są zamieszczane na

stronie projektu. W tym roku po raz
pierwszy realizowany jest w dwóch
wersjach: podstawowej (BASIC – w
formie kursu internetowego) i zaawansowanej (PRO – wzbogaconej
o trzy spotkania warsztatowe w
Warszawie).
Żeby przystąpić do projektu
trzeba było nakręcić krótki film (nie
dłuższy niż jedna minuta) bez dialogów, z możliwością wykorzystania
muzyki lub efektów dźwiękowych.
Tematem przewodnim filmu miała
być „Niespodzianka”.
- Na początku nie mieliśmy w
ogóle żadnej koncepcji – przyznaje
Paweł.
Natchnienie pojawiło się niespodziewanie. – Akurat wychodziłem
wyrzucić śmieci i kiedy otwierałem
kluczem śmietnik, wpadłem na pomysł, żeby nakręcić film, którego
motywem przewodnim będzie klucz
otwierający wszystkie drzwi i zamki.
Zaczęliśmy tę ideę rozwijać. W efekcie powstał film, który kręciliśmy i
montowaliśmy na ostatnią chwilę, a
następnie wysłaliśmy do Warszawy

– tłumaczy knurowianin.
Kilka dni później Komisja Rekrutacyjna wybrała 10 ekip – wśród
nich grupę młodych knurowian
- które zakwalifikowały się do wersji
PRO (z warsztatami w Warszawie
pod okiem profesjonalistów ze świata filmu). Pozostałych 60 zespołów
weźmie udział w wersji BASIC (bez
warsztatów w stolicy).
Na warsztaty pojechała dwójka licealistów, bo tylko tylu uwzględniali
organizatorzy. Knurowianie spędzili
w stolicy trzy dni poznając tajniki
sztuki filmowej pod okiem Ireny
Gruca-Rozbickiej i Filipa Kovcina z
magazynu branży audiowizualnej
Film PRO. Gośćmi specjalnymi
warsztatów byli Bartosz Konopka,
reżyser i ambasador projektu, oraz
scenarzyści Wojtek Lepianka i Łukasz Karbowski.
- Komisja nie miała do naszego
filmu żadnych zastrzeżeń, przeciwnie – bardzo się jej spodobał – wyjaśnia knurowianin. – Zostaliśmy
pochwaleni za jakość i pracę kamery
i za zabawę z głębią ostrości. Jurorzy

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego...

Muszkieterowie spieszą
z pomocą potrzebującym

Filip Korcin z magazynu branży audiowizualnej Film PRO zapoznawał
knurowian i ich koleów biorących udział w warsztatach z tajnikami
sztuki filmowej

wypowiadali się bardzo pozytywnie o
naszej pracy.
Ciekawie zinterpretowano wymowę filmu. – Jury jako niespodziankę uznało to, że bohater filmu, który
dostał klucz umożliwiający otwarcie
każdego zamka i drzwi, postanowił
przenieść się w inny wymiar, do innej
rzeczywistości – wyjaśnia Paweł.
Po warsztatach knurowianie dostali „pracę domową”. Do 5 grudnia
musieli napisać scenariusz kolejnego
filmu. Będą go konsultować z komisją, a następnie nakręcą.
Młodzi filmowcy mówią, że to
świetna zabawa, ale też przyznają,
że chcieliby się rozwijać w tym kierunku. Założyli nawet własne studio:
Niekonwencjonalne Studio Filmowe
Fraktal.

Okazją do podnoszeniu umiejętności będzie dalszy udział w projekcie
„Film na horyzoncie” i następne warsztaty, także w stolicy, na początku
marca. – Pierwsze uczyły nas jak powinien wyglądać scenariusz, z ilu etapów
ma się składać, jak powinno się przedstawiać bohatera – zdradza szczegóły
zajęć Paweł. – Kolejne będą mieć charakter operatorski i montażowy. Mamy
wziąć ze sobą kamery, więc być może
będziemy uczyć się czegoś praktycznego,
ponieważ te listopadowe zajęcia miały
charakter bardziej teoretyczny.
Film knurowian, dzięki któremu dostali się na warsztaty, można obejrzeć w serwisie YouTube
pod adresem: www.youtube.com/
watch?v=VNtNKaIUXRM.
DC
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W ubiegły wtorek po raz 11 ruszył
w Polskę Konwój Muszkieterów
Do końca stycznia muszkieterowie odwiedzą 245 domów dziecka i
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każde z nich otrzyma po 3500
zł. Knurowskie Intermarché przekaże czek Parafialnemu Funduszowi
Stypendialnemu przy parafii Matki
Bożej Częstochowskiej.
- Jak co roku kampania odbywa
się pod hasłem „Konwój Muszkieterów Dzieciom” – mówi Izabela Peszel,
dyrektor knurowskiego Intermarché.
– Jej ideą jest udzielenie pomocy
najbardziej potrzebującym placówkom opiekuńczo-wychowawczym i
ośrodkom pomocy społecznej z miejscowości, w których znajdują się sieci
Intermarché i Brichomarché.
W ciągu 10 lat konwój dotarł do
prawie 1500 placówek udzielając im
wsparcia o wartości ponad 6 mln zł.
- To nasi sąsiedzi, więc tym bar-

dziej nie możemy zapominać o nich w
tym świątecznym okresie – podkreśla
Marek Feruga, Prezes Grupy i Fundacji Muszkieterów.
Klienci obydwu sieci mogą bezpośrednio zaangażować się w Konwój
Muszkieterów. W tym celu Fundacja Muszkieterów przygotowała
specjalne torby zakupowe, dochód
z ich sprzedaży w całości zostanie
przekazany ośrodkom opiekuńczym
i domom dziecka.
- Aby wspomóc akcję wystarczy
zakupić torbę za symboliczną złotówkę – mówi dyrektor Peszel.
- Od lat w inicjatywę Muszkieterów angażują się tysiące osób. Są
wśród nich klienci sklepów, partnerzy
biznesowi, a także artyści estradowi
– dodaje prezes Feruga. – Dzięki temu
Konwój może pomagać coraz większej
liczbie dzieci.

Fundacja Muszkieterów
założona została w 2002 r. Jej głównym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, a zwłaszcza dzieciom
z domów dziecka.
Grupa Muszkieterów
jest zrzeszeniem ponad 190 niezależnych polskich przedsiębiorców, zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami
typu „dom i ogród” Brichomarché.
Muszkieterowie są obecni w ośmiu krajach Europy. W sieci liczącej 3760
sklepów zatrudnionych jest 130 tys. osób.
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W tym roku do przedsięwzięcia
dołączy wokalista Jacek Stachursky,
który 28 stycznia wystąpi w specjalnym koncercie zorganizowanym na
zakończenie akcji.
Konwój Muszkieterów to nie
jedyny dowód na społeczne zaangażowanie sieci supermarketów.
– Warto przypomnieć akcję „Zbieramy krew dla Polski”, promującą
honorowe krwiodawstwo, budowane
Place Zabaw Muszkieterów, czy kampanię „Muszkieterowie dla Polek”, w
ramach której prowadzone są badania
mammograficzne – wylicza dyrektor
Izabela Peszel. – Każda z dotychczasowych akcji w Knurowie spotykała
się z pozytywnym odzewem naszych
klientów. To jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że warto
inicjować przedsięwzięcia, które mają
ważny społeczny wymiar.
/bw/



aktualności
Knurów. Zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Powstanie serce z butelek
Graffiti jam, warsztaty taneczne, koncerty
rockowe i hip-hopowe – to tylko namiastka atrakcji
zaplanowanych w budynku szkolnej „Dziewiątki”
podczas XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W zabawę wpleciony zostanie też akcent proekologiczny
Jubileuszowy finał WOŚP zaplanowano na 8 stycznia 2012 r. Tym razem Orkiestra zbiera fundusze na zakup najnowocześniejszych urządzeń
dla ratowania życia wcześniaków
oraz pomp insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą (stąd hasło
przewodnie: „Gramy z pompą!”).
W K nurow ie w ielk ie granie
przyjmie formę festynu, na którym
każdy będzie miał szansę znaleźć coś
dla siebie. W gmachu MSP-9 przewidziano koncerty hip-hopowe i rockowe, graffiti jam, występy zespołów
Centrum Kultury, a także warsztaty
taneczne oraz plastyczne. Dla ciekawych otwarte będą również podziemia szkoły, w których mieszczą się
sale prób lokalnych zespołów, czyli
tzw. Hard Rock. Tuż obok „Dziewiątki”, na placu 700-lecia, przez cały
dzień układane będzie wielkie serce
z plastikowych butelek.

- Tym razem stawiamy na różnorodność. Dlatego na scenie pojawi się
nie tylko rock’n’roll, ale także hip-hop
i inne gatunki muzyczne. Tych, którzy
niekoniecznie lubią głośną muzykę,
zapraszamy na warsztaty plastyczne i
taneczne. Będzie także wystawa ręcznie malowanych serduszek i graffiti
jam. Co więcej, Orkiestrę w Knurowie
uzupełniamy o element ekologiczny.
Już teraz zachęcamy wszystkich do
segregacji odpadów i odkładania plastikowych butelek, z których na placu

700-lecia będziemy układać wielkie
serce – mówi Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury w Knurowie.
Fest y n w MSP-9 rozpocznie
się o godzinie 13. Potrwa do 21.30.
Wkrótce znany będzie szczegółowy
program knurowskiego finału.
Orga n i z atora m i X X Fi na ł u
WOŚP w Knurowie są Centrum
Kultury w Knurowie i Produktownia.com.
CK, b
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ogłoszenie

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„ODLOTOWE I BOMBOWE SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE”
Dobiega końca pierwsza edycja projektu pn. Odlotowe i bombowe
są kompetencje kluczowe.
Projekt ma na celu podniesienie ośmiu kompetencji kluczowych zdefiniowanych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
z dnia 8 grudnia 2006, tj.:
1 – porozumiewanie się w języku ojczystym
2 – porozumiewanie się w języku obcym
3 – kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne
4 – kompetencje informatyczne
5 – umiejętność uczenia się
6 – kompetencje społeczne i obywatelskie
7 – inicjatywność i przedsiębiorczość
8 – świadomość i ekspresja kulturalna.
Wsparciem objęto 925 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Knurów, u których rozwijane były kompetencje
kluczowe. Utworzono 156 grup realizujących kółka zainteresowań,
odpowiadających poszczególnym kompetencjom.
Dla wzmocnienia przekazu i ugruntowania wiedzy zdobytej na
zajęciach uczestnicy projektu skorzystali z wycieczek tematycznych
do kina, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Planetarium
w Chorzowie oraz Kopalni Guido w Zabrzu. W ramach prowadzonej
ewaluacji odbywają się konkursy wiedzy dla uczestników projektu.
Zakupione zostały nagrody dla
zwycięzców oraz zestawy pomocy dydaktycznych dla każdej
ze szkół.

Foto: arch MZJOś

Foto: arch MZJOś

Beneficjent:
Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Realizator:
Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów

Czas realizacji:
1.08.2011 r. – 31.07.2013 r.
Budżet projektu:
1 359 270,00 zł
Foto: arch MZJOś

Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel. 032 235 27 07
e-mail:odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl
Projekt „ Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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aktualności
Knurów. studio PiosenKi i musicalu

zanim rozbłysną światła...

Foto: Tomasz Rak

...rozsunie się kurtyna i w sali knurowskiego Centrum Kultury rozebrzmieją pojedyncze
nieśmiałe oklaski; mali artyści ze Studia Piosenki i Musicalu, ocierając czoło, powtarzają
już raz który te same układy. By potem zadziwiać, by zachwycać

Musical „Koty” w dziecięcym wykonaniu okazał się prawdziwym twórczym sukcesem Studia Piosenki
i Musicalu
ogłoszenie

Szkolenie dla kadry zarządzającej

Kontakt:
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
www.arate.knurow.edu.pl
e-mail: arate@knurow.edu.pl
tel.\fax. 32 235-27-07

Szkolenie dla pracowników administracyjno
biurowych
Beneficjent:
Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
Realizator:
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów

Biuro Projektu:
Koordynator projektu - Krzysztof Stryczek, Asystentka koordynatora projektu - Aleksandra Dziedzic, Referent ds. monitoringu
i ewaluacji projektu- Agnieszka Huczek, Księgowy projektu - Witold Dumała, Informatyk projektu– Grzegorz Niewidok
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Justyna Bajko

SERWIS: pn.: 12-20, wt.-pt.: 8-17; SKP: pn.-pt.: 8-20, sob.: 8-14

Czas realizacji:
1.01.2011 r. – 31.12.2012 r.
Budżet projektu:
489 940,85 zł

wszechstronności. Dzieci pod okiem
specjalistów szlifują taniec, śpiew i
grę aktorską. Spora ilość osób pracuje na ostateczny kształt spektakli.
Piosenka to tylko kilka dźwięków i
parę słów, dopiero osobowość artysty
czyni z niej sztukę. Oprócz zajęć wokalnych, dzieci uczestniczą również
w warsztatach teatralno-tanecznych
prowadzonych przez solistkę chorzowskiego baletu − Małgorzatę
Ochabowicz.
Agnieszka Bielanik-Witomska,
założycielka Studia, od lat jest związana z muzyką. Swoim doświadczeniem zdobytym na deskach chorzowskiego Teatru Muzycznego czy
w kabarecie „Pod Egidą”, dzieli się
teraz z małymi artystami
− Decyzja o nauczaniu przyszła
jako naturalna kolej rzeczy. Chcąc
mieć rodzinę i jeszcze czas dla niej nie
mogłam podążać w kierunku własnej
kariery − mówi Bielanik-Witomska
− Choć muszę przyznać, że praca z
dziećmi i młodzieżą jest także bardzo
wymagająca. To właśnie im oddaję
moją miłość i pasję do muzyki.
Studio Piosenki i Musicalu w
najbliższym czasie planuje zaprezentować spektakl muzyczny „Akademia Pana Jana” w wykonaniu najmłodszego zespołu − „Kolorowych
Nutek”.
Przygoda z muzyką młodych
knurowian nie zakończy się dopóki
starczy zapału i pomysłów. Świat
piosenki czeka na artystów, nie tylko
wykonawców. Czy Studio Piosenki
i Musicali stanie się taką kuźnią talentów? Czas pokaże. Jednego można
być pewnym, rozbudzona miłość do
muzyki przetrwa na pewno, choćby
tylko po to, by przekazać ją dalej.
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Foto: arch MZJOś

Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
413 pracowników systemu oświaty w Gminie
Knurów, w tym:
- nauczyciele miejskich szkół podstawowych
i gimnazjów,
- nauczyciele miejskich przedszkoli,
- kadra zarządzająca oświatą,
- pracownicy administracyjni szkół,
- pracownicy administracyjno-biurowi jednostki
zarządzającej oświatą
otrzymują kompleksowe wsparcie w postaci
kursów doskonalących. Szkolenia realizowane w
ramach projektu podnoszą kwalifikacje zawodowe
uczestników oraz dostarczają im niezbędną wiedzę
i kompetencje, kluczowe z punktu widzenia zachodzących na lokalnym rynku pracy zmian.

Foto: arch MZJOś

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Studio Piosenki i Musicalu w
Knurowie działa od pół roku, nieustannie zaskakując nowymi, coraz
ambitniejszymi projektami. Studio to
wspólne dzieło zespołów działających
już od pewnego czasu w knurowskim
Centrum Kultury: Music Joy, Happy
Band oraz Kolorowych Nutek.
− Moment otwarcia Studia Piosenki i Musicalu poprzedził proces
jego stopniowego tworzenia od listopada 2004 r., kiedy to związałam się
ze szczygłowickim Domem Kultury
jako instruktor zespołu wokalnego. Z
roku na rok przybywało chętnych (na
początku było 10 osób, dziś jest ok. 70)
− mówi Agnieszka Bielanik-Witomska, założycielka studia.
Pierwszym spektaklem otwierającym działalność Studia był musical
„Koty”, w którym wzięli udział artyści z zespołu Happy Band. Drugim
− „Kobieta w kinie”, przygotowany
przez starszą grupę. Założycielom
Studia udało się stworzyć profesjonalną przystań dla młodych, knurowskich talentów w szczygłowickim
DK. Pod cierpliwym okiem zaangażowanych instruktorów młodzież
uczy się, nie tylko jak odnajdywać się
na scenie, ale także walki z własnymi
kompleksami i ograniczeniami.
− Na tej wspólnej drodze napotykamy różne trudności. Jest to
prawdziwe wyzwanie dla mnie i dla
moich podopiecznych − mówi pani
Agnieszka. − Satysfakcja przychodzi
wówczas, gdy udaje nam się przebrnąć przez ten proces tworzenia i pokazać publiczności COŚ, dzięki czemu
innych możemy rozbawić, wzruszyć,
przenieść na chwilę w inny świat.
Trema, nieodłączna towarzyszka
wszystkich występów małych i dużych artystów, zmniejsza się z każdym nowym wyjściem na scenę.
Musical jest sztuką wymagającą

BS Szymecki

Serwis Samochodowy

Stacja Kontroli
Pojazdów
już otwarta!
Zapraszamy na przeglądy
rejestracyjne
ul. Sienkiewicza 30, Knurów
tel.: 32/235-15-28

www.szymecki.pl

Bosch Car Service...
jakość i kompleksowa
obsługa w zasięgu ręki
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rozmaitości
eduKacJa. zmiany w eGzaminie GimnazJalnym 2011/2012

Pierwszy taki test

PilcHowice

Jak bronić gospodarkę
przed importem kryzysu?

Do tej pory uczniowie
gimnazjów zdawali obowiązkowe egzaminy z części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. A
szkoły ponadgimnazjalne
rekrutując uczniów brały
pod uwagę wyniki z tych
dwóch testów oraz średnią
ocen.
Tegoroczny - na razie
próbny - egzamin, który
młodzież pisała 7, 8 i 9 grudnia jest pierwszym, który
przebiega w zmienionej formie. Pierwszym novum jest
rozdzielenie części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej na dwa testy.
Tym samym uczniowie podeszli do dwóch osobnych
egzaminów: z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz
z języka polskiego (część
humanistyczna).
– Nie wiedzieliśmy, czego się mamy spodziewać

– przyznaje nam się gimnazjalistka Magda. Zadania z
historii i WOS-u uczniowie
uznali za proste. Wyzwaniem okazał się za to test z
języka polskiego (należało
wyjaśnić, co znaczy „być
człowiekiem” w kontekście
„Dziadów cz. II”).
– Te m a t z a s k o c z y ł
wszystkich. Był trudny i
mało ciekawy – oceniają
zgodnie Marta i Magda.
Jeszcze więcej trudności sprawiły uczniom testy
z przyrody i matematyki.
– By ło t rochę kłopotów
z przy rodą , ale to pewnie dlatego, że nie przerobiliśmy jeszcze całego
materiału, podobnie jak z
matematyką. Ale w kwietniu powinno już być lepiej
– mówi Szymon.
Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało, że
należy też zweryfikować

znajomość języków obcych.
Dlatego już od roku szkolnego 2011/2012 każdy trzecioklasista będzie zdawał nowy
egza min – z w ybranego
przez siebie języka obcego.
W zależności od wybranego
poziomu uczniowie będą pisali jeden egzamin (poziom
podstawowy) lub dwa (na
poziomie podstawowym i
rozszerzonym). Co ważne,
uczący się wybranego języka
w wymiarze rozszerzonym
będą musieli podejść do
trudniejszej wersji testu.
– Część podstawowa była
łatwa i myślę, że poradziłem
sobie dobrze, natomiast z
rozszerzoną było już więcej
problemów. Reasumując:
poziom tych wszystkich egzaminów, które pisaliśmy
oceniam na 6 w dziesięciostopniowej skali – dzieli się
swoimi uwagami Jakub.
Nowością jest też 45-mi-

nutowa przerwa pomiędzy
testami. Uczniowie jednak
nie pieją z zachwytu. – Przerwa pozwoli nieco ochłonąć
po napisaniu pierwszej części. Ale 45 minut to zdecydowanie za dużo – mówi
Szymon.
Częste reformy w systemie edukacji nie spotykają się z aprobatą uczniów.
– Czujemy się trochę jak króliki doświadczalne – mówi
Dorota. Jakub stara się jednak dostrzegać jasne strony
tej sytuacji. – Dobrze, że
pokazują nam jak to wszystko wygląda. Jako pierwszy
rocznik, w którym są wprowadzone zmiany, chyba będziemy mieć łatwiej, niż nasi
młodsi koledzy.
Egzaminy gimnazjalne
w przyszłym roku odbędą
się 24, 25 i 26 kwietnia.
DC

Rozprawka nad tytułowym dylematem dała
Tomaszowi Biadaczowi, gimnazjaliście z Zespołu Szkół
w Pilchowicach, trzecie miejsce w ogólnopolskim
konkursie Narodowego Banku Polskiego pod
patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Foto: Archiwum Arkadiusza Trzebuniaka

Sześć testów w trzy dni - przed takim zadaniem stanęli uczniowie,
którzy w przyszłym roku kończą gimnazjum. Próbny egzamin ma
ich przygotować na zmiany wprowadzane przez MEN. Zapytaliśmy
nastolatków o pierwsze odczucia

Sukces w świetle reflektorów i w oku kamer: Tomasz Biadacz i Arkadiusz
Trzebuniak podczas warszawskiej gali podsumowującej konkurs NBP

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 2 grudnia w Warszawie.
Praca Tomasza Biadacza, podopiecznego Arkadiusza Trzebuniaka,
otrzymała trzecią lokatę wśród 134 opracowań gimnazjalistów z całej
Polski. Nagroda zdobyta przez gimnazjalistę ma wymiar prestiżowy,
ale też wymierny, czyli – jak na NBP przystało – finansowy.
Dla Arkadiusza Trzebuniaka nie był to jedyny w ostatnim czasie powód
do satysfakcji. Podczas gali Impuls 2011 – pod auspicjami NBP i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – otrzymał nagrodę dla Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w województwie śląskim.
/bw/

Foto: Justyna Bajko

oliwia Gawron z czuchowa

ur. 4.12.2011 r., 3350 g, 53 cm

Julia Promny z Knurowa

ur. 6.12.2011 r., 3970 g, 58 cm

magdalena Jucha z trachów

ur. 5.12.2011 r., 3570 g, 54 cm

igor armatys z zagacia

ur. 7.12.2011 r., 3840 g, 51 cm

oskar malorny z bełku

wiktoria truchała z ligoty łabędzkiej

wojciech Krzyżek z Knurowa

bartłomiej Kudryk z Knurowa

ur. 5.12.2011 r., 2880 g, 53 cm

ur. 7.12.2011 r., 3600 g, 58 cm

ur. 5.12.2011 r., 3360 g, 53 cm

ur. 7.12.2011 r., 3490 g, 53 cm

Sebastian witkowski z Knurowa
ur. 5.12.2011 r., 3700 g, 52 cm

emilia snopek z czuchowa

ur. 7.12.2011 r., 3800 g, 57 cm

reklama

oskar wiliński z ornontowic

ur. 7.12.2011 r., 3250 g, 53 cm
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milena adamczyk z leszczyn

ur. 8.12.2011 r., 4130 g, 56 cm

Zuzanna Strzelec z Knurowa

ur. 8.12.2011 r., 3600 g, 53 cm
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Cieplej nie tylko
od sportowych emocji

Na najwyższym stopniu
podium Alicja Idzikowska...

Foto: Dawid Ciepliński

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Pływanie

Medale
9-latków

Hala w nowej szacie
prezentuje się efektownie

Knurowska pływalnia „aQuaRelax” była areną zmagań 9-latków w
ramach ligi śląskich klubów. W kilku
konkurencjach prym wiedli młodzi
pływacy TKKF Szczygłowice. Na
szczególną uwagę zasługują występy
Alicji Idzikowskiej i Damiana Goduli, którzy wygrywali rywalizację na
50 metrów stylem grzbietowym i 100
metrów stylem klasycznym.
Ponadto na brawa zasłużyła
dziewczęca sztafeta, która w składzie
Alicja Idzikowska, Karolina Kaleta,

Karolina Szołtysek i Maja Namysłowska nie miała sobie równych na
4x50 metrów stylem dowolnym.
Ponadto barw Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice bronili: Klaudia
Siedlik, Patryk Łowicki, Tomasz
Gontarewicz, Jakub Erfurt i Szymon
Grzybowski.
Dodajmy, że pływacy z rocznika
2002 są szkoleni przez trzech trenerów:
Andrzeja Wesołowskiego, Grzegorza
Skopka oraz Sławomira Prędkiego.
PiSk

... i Damian Godula

za nami. Odbyły się odbiory techniczne, a całość wykonanych robót
pochłonęła około 3 i pół miliona złotych – kontynuuje dyrektor Krzysztof
Stolarek.
Ekipy remontowe „wyprowadziły
się” na kilka najbliższych miesięcy.
Wrócą do obiektu po świętach wielkanocnych i wtedy rozpocznie się
drugi etap prac.
Na zewnątrz elewację wzbogacą
ledowe napisy i sylwetki sportowców, a w środku nastąpi wymiana
park ietu i systemu centra lnego
ogrzewania oraz remont i malowanie sufitu hali sportowej.
Zakończenie prac zaplanowano
na 31 lipca 2012.
- Po całkowitym zakończeniu

Zmiany widać też wewnątrz obiektu
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tej inwestycji oszczędności energii
cieplnej wzrosną do około 40 procent
– kończy Krzysztof Stolarek.
Dodajmy, że drugi etap remontu
kosztować będzie około dwa miliony
dwieście tysięcy złotych.

Piotr Skorupa
Foto: Dawid Ciepliński

Dla Przeglądu
Piotr Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa:
- Prace, zrealizowane w ramach
I etapu inwestycji, miały znaczący zakres i taki
też – istotny – przynoszą skutek.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to
efekt wizualny. W moim odczuciu
nowa elewacja sprawia pozytywne
wrażenie. Jest nie t ylko efektowna, ale też efektywna, gdyż
termomodernizacja pr zyniesie
wymierne, bo finansowe, wyniki, czyniąc ogrzewanie obiektu
znacznie tańszym niż dotychczas.
Zmiany, także na lepsze, zauważyli zapewne amatorzy pływania.
I w tym przypadku zadbaliśmy
o funkcjonalność po łąc zoną
z estetyką. Właśnie taką podwójną
rolę spełnia nowy sufit pływalni.
Można wymienić więcej dodatkowych zmian i ulepszeń jako wyniku
I etapu modernizacji – sporo z nich
korzystający z obiektu dostrzegają na co dzień. Efekt wszystkich
poczynań będzie można w pełni
ocenić i docenić już po zakończeniu całości inwestycji. Myślę,
że opinie będą pozytywne.

Foto: Dawid Ciepliński

Zakończył się pierwszy etap
prac modernizacyjnych hali sportowej i pływalni krytej Miejskiego
Ośrod k a Spor t u i Rek re ac ji w
Szczygłowicach. Efekt? Zewnątrz
obiekt zyskał wizualnie, a wewnątrz
jest po prostu cieplej. Temperatura
w hali sportowej znacznie wzrosła i
nie ma to związku z emocjami sportowymi, a wspomnianymi pracami
termomodernizacyjnymi.
- Już teraz oszczędzamy około 20
procent energii cieplnej – mówi zadowolony Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – To efekt prac prowadzonych
od połowy czerwca. Od tego czasu
przeprowadzono między innymi wymianę pokrycia dachowego i elewacji. Ponadto proces wymiany przeszła
cała stolarka okienna i drzwiowa.
W tym miejscu warto dodać, że w
hali sportowej zamurowana została
znaczna część okien, natomiast w
hali basenowej zamontowano specjalne żaluzje ograniczające stopień
naświetlenia wody.
Dodajmy, że w hali basenowej
zamontowano też efektowny podwieszany sufit i częściowo zmieniono
system wentylacji.
Prace związane z pierwszym etapem modernizacji szczygłowickiego
obiektu obejmowały też gruntowny
remont zewnętrznych tarasów i ciągów pieszych.
- Pierwsza część remontu jest już

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Praca w SP TKKF idzie w dobrym kierunku,
o czym świadczą wyniki i uśmiechy na twarzach

Not. bw
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sport
Boks

Do finałów szli,
jak burza

PiSk

Knurów

Gminna Rada Sportu
w nowym składzie
Prezydent Knurowa powołał
Gminną Radę Sportu II
kadencji. Jej inauguracyjne
spotkanie odbyło się we wtorek.
Przewodniczącym GRS został
Jerzy Pach
Jerzy Pach
Nową radę tworzą: Dariusz Brachaczek, Damian Chlubek, Waldemar
Kośmider, Wojciech Kempa, Eugeniusz Mehlich, Marcin Polywka, Jerzy
Pach, Krystian Pluta i Piotr Skorupa.
Podczas pierwszego spotkania
– w sali MOSiR-u – wybrano (w tajnym głosowaniu) prezydium GRS.
Przewodniczącym rady został Jerzy
Pach, zastępcą przewodniczącego
Dariusz Brachaczek, a sekretarzem
Krystian Pluta.
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: Dawid Ciepliński

dosławowi Barańskiemu (Ostrowiec
Świętokrzyski).
W finale kategorii 91 kg wystąpił
Tomasz Czarkowski. Knurowianin
w półfinale pokonał 3:0 Arkadiusza Kordka (Przemyśl), a w finale
przegrał jednogłośnie z Martinem
Gottschallem (Naprzód Lipiny).
Bez konieczności toczenia walk eliminacyjnych, w finale wystąpił junior
Dawid Kostrubała (kat. 52 kg), który
stosunkiem głosów 1:2 musiał uznać
wyższość Marcina Kocha (RKS Łódź).
Po półfinałowym zwycięstwie z
Konradem Pisarskim (Wisłok Rzeszów) szansę wygrania kategorii do 80
kg w kadetach miał Mateusz Rumin.
Niestety – podobnie, jak knurowianie
– zawodnik Gardy Gierałtowice uległ
jednogłośnie w finale Dawidowi Iwińskiemu (Walter Rzeszów).
Cenne doświadczenie w krakowskim ringu zdobył Grzegorz Kochański, który w półfinale swojej kategorii
zmierzył się z Ukraińcem Jurijem
Tsapem, przegrywając jednogłośnie
na punkty.

Górnik i Ruch
- oni zweryfikowali
plany Concordii
Wygrać turniej, którego jest
się gospodarzem i pozostawić w
pokonanym polu takie piłkarskie
firmy, jak Górnik Zabrze, Ruch
Chorzów, GKS Katowice czy Piast
Gliw ice – ta k ie było sobotnie
marzenie Concordii Knurów. Od
razu zaznaczmy, że Concordii
złożonej z 14-latków, którymi z
ławki trenerskiej kierował były
piłkarz knurowskiego klubu Damian Mehlich.
Ja k trudno ta k ie marzenia
zrealizować, młodzi adepci futbolu z Knurowa przekonali się
po wyjściu z grupy eliminacyjnej
osiemnastego już halowego turnieju poświęconego pamięci Tadeusza Wierciocha, wieloletniego
działacza ówczesnego Górnika
Knurów.
W rozgry wkach grupow ych
Concordia zrobiła swoje, czyli
awansowała do półfinałów, pokonując MOSiR Jastrzębie i remisując z Piastem Gliwice i Ruchem
Chorzów. „Schody” zaczęły się
w półfinale, gdzie na knurowian
czeka ł Górnik Zabrze. Ja k się

później okazało, „trójkolorowi”
wygrali tę konfrontację 3:0 i bez
większych problemów zostali najlepszym zespołem turnieju.
Po porażce z Górnikiem Concordii pozostał na rozkładzie jeszcze jeden markowy rywal – Ruch
Chorzów, z którym rywalizowali
o miejsce na najniższym stopniu

W imieniu Zarządu KS Concordia
nagrody wręczał Dariusz Kardas

Wyniki:

Członkowie GRS zapoznali się z
projektami uchwał: w sprawie budżetu miasta na 2012 r. – ze szczególnym
uwzględnieniem wydatków na działania związane z upowszechnianiem
kultury fizycznej i sportu, oraz w
sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania nagród i wyróżnień
za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym. Oceniono
je pozytywnie.
kp, b

- grupa A
Górnik Zabrze – GKS Katowice 2:0, Stadion Śląski Chorzów – MSPN Górnik
Zabrze 1:3, Górnik Zabrze – Stadion Śląski Chorzów 2:0, GKS Katowice
– MSPN Górnik Zabrze 0:0, Górnik Zabrze – MSPN Górnik Zabrze 6:1, GKS
Katowice – Stadion Śląski Chorzów 3:0
- grupa B
Ruch Chorzów – Piast Gliwice 1:1, MOSiR Jastrzębie – Concordia Knurów
1:2, Ruch Chorzów – MOSiR Jastrzębie 2:1, Piast Gliwice – Concordia
Knurów 0:0, Ruch Chorzów – Concordia Knurów 1:1, Piast Gliwice – MOSiR
Jastrzębie 2:2
- półfinały
Górnik Zabrze – Concordia Knurów 3:0, GKS Katowice – Ruch Chorzów
0:0 karne 3:1
- o 3. miejsce
Concordia Knurów – Ruch Chorzów 0:3
- finał
Górnik Zabrze – GKS Katowice 3:1
Concordia: Dawid Suchocki, Kacper Idziaszek, Bartosz Steiman, Bartosz
Kruk, Michał Kopczyński, Jacek Grabowski, Bartosz Lewandowski, Adrian
Kominiak, Patryk Lipka, Jakub Pączko, Kamil Biniakiewicz, Paweł Goncerzewicz.

podium. Rywalizowali bez powodzenia i ostatecznie musieli zadowolić się czwartą lokatą, ustępując
miejsca tuzom śląskiej piłki: Górnikowi, Ruchowi i „GieKSie”.
Dodajmy, że ostatni turniejowy występ Concordii okazał się
pechowy dla bramkarza Dawida
Suchockiego. Golkiper knurow-

Foto: Piotr Skorupa

Jeden reprezentant Gardy Gierałtowice – Mateusz Rumin i czterech
zawodników BKS Concordia Knurów
- Piotr Pyra, Dawid Torzecki, Tomasz
Czarkowski i Dawid Kostrubała
wystąpiło w finałach bokserskiego
turnieju „O złotą rękawicę”.
Żadnemu z nich nie udało się
wygrać i Kraków opuszczali nieco
zaw iedzeni. Szczególnie Daw id
Torzecki (senior - kategoria 60 kg),
który zdaniem obserwatorów, przegrał swój finałowy pojedynek po
dość kontrowersyjnym werdykcie
sędziowskim (arbitrzy punktowali
2:1 na korzyść Niemca Alima Aydinema).
Wcześniej Dawid Torzecki pokonał jednogłośnie dwóch rywali:
Mateusza Borca z Wisły Kraków i
Bolesława Guzaka z Dębicy.
Trzy pojedynki stoczył w stolicy małopolski Piotr Pyra (senior
– kategoria 75 kg). W ćwierćfinale
zwyciężył 2:1 Piotra Sokoła z Wisły
Kraków, w półfinale jednogłośnie
wygrał z Wojciechem Wlazło (Stalowa Wola), by w finale ulec 0:3 Ra-

18 edycję turnieju im. Tadeusza Wierciocha Concordia
Knurów zakończyła na czwartym miejscu

skiej drużyny doznał kontuzji
nosa i musiał się udać na badania
do szpitala, co uniemożliwiło mu
odbiór nagrody dla najlepszego
bramkarza turnieju.
K rólem st rzelców zosta ł z
kolei reprezentant Górnika Zabrze – Michał Trąbka, który pięć
razy znalazł sposób na pokonanie
bramkarzy rywali. Odebrał on
nie tylko nagrodę przygotowaną
przez organizatorów, ale i przez
Roma na K a spr z y k a – byłego
napastnika Concordii Knurów,
reprezentanta Polski i srebrnego
meda list y mistrzost w Europy
juniorów, a dziś trenera zespołów
młodzieżowych w Śląskim Związku Piłki Nożnej.
Piotr Skorupa
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sport
grand prix knurowa
w skacie sportowym

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Vibovit wraca na szczyt

WYNIKI z 6 grudnia:
1. Stefan Wroblowski
2. Zbigniew Ciszewski
3. Stefan Dylus
4. Grzegorz Grzemba
5. Piotr Arent
6. Mieczysław Polok
7. Dariusz Skowron
8. Adam Dudzińki
9. Jan Pikus
10. Jan Szczeszak

- 2.222 pkt
- 2.052 pkt
- 1.901 pkt
- 1.776 pkt
- 1.759 pkt
- 1.655 pkt
- 1.647 pkt
- 1.645 pkt
- 1.619 pkt
- 1.572 pkt

Po blisko dwóch miesiącach w rozgrywkach MLPNH
nastąpiła zmiana lidera. Przed
tygodniem informowaliśmy
o ataku czołowych drużyn
na pozycję zajmowaną przez
obecnego mist rz a Soccer
Sport Pub. Zgodnie z oczekiwaniami zespół Tomsatu był
wymagającym rywalem dla
obrońców tytułu, chociaż po
9 minutach tego meczu Soccer
Sport Pub prowadził 2:0 i wydawało się, że spędzi w fotelu
lidera kolejny tydzień. Drużyna Łukasza Spórny i Dawida

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 22.685 pkt
2. Zdzisław Mral
- 20.719 pkt
3. Ryszard Nosiadek
- 20.371 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 20.324 pkt
5. Jerzy Makselon
- 20.095 pkt
6. Michał Fojt
- 19.960 pkt
7. Tadeusz Wodziczko
- 19.386 pkt
8. Jerzy Niewiadomski
- 19.059 pkt
9. Jerzy Pluta
- 18.992 pkt
10. Emil Kasperek
- 18.354 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 20 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

I liga - Wyniki 10. kolejki (12.12.2011 r.):

Tenis stołowy

Kolejne
zwycięstwo
Wi l k i Wi lcz a od n ios ł y
kolejne z w ycięst wo w rozgrywkach ligi okręgowej. Tym
razem pokonały 6:4 Młodość
Rudno i awansowały w tabeli
na siódme miejsce.
Połow iczny m su kcesem
zakończył się występ Naprzodu Żernica, któr y podzielił

się punkta mi z LKS-em 45
Bujaków.
Jedenasta kolejka nie była
szczęśliwa dla Orła Stanica, który uległ w wyjazdowej konfrontacji z ULKS-em Pławniowice 3:7
(punkty dla pokonanych zdobyli:
Wojtek Zapart - 1,5, Michał Żyła
- 1, Dominik Szmaj - 0,5).
PiSk

Pływanie

Strzał
w dziesiątkę
Dziesięć medali wywalczyli pływacy TKKF-u Szczygłowice w czasie międzynarodowego mitingu w Pawłowicach. Ogółem do rywalizacji
przystąpiło 344 zawodników,
a knurowska sekcja pływacka
reprezentowana była przez
dziesięć osób.
Kilka tygodni temu informowaliśmy na naszych łamach
o udanym występie Tomasza
Sosny w Mistrzostwach Śląska
10-latków. W tym czempionacie nasz pływak wywalczył trzy
medale, a w Pawłowicach sięgnął po cztery „krążki”. Tomek
nie miał sobie równych na 50
metrów stylem dowolnym. Na
drugim miejscu kończył rywalizację na 100 metrów stylem
motylkowym i na 100 metrów
stylem zmiennym, natomiast
trzecie miejsce zajął na 100
metrów stylem dowolnym.

Wieliczki dłużej utrzymywała
się przy piłce, a większość
jej akcji pachniało golami.
Tomsat otrząsnął się po 10
minutach i wkrótce Robert
Metelski zdobył kontaktowego
gola. Choć na poziom gry w
pierwszej połowie nie można
było narzekać, to druga część
przyniosła jeszcze więcej emocji. Tomsat co rusz groźnie
atakował i gdyby w ykazał
większą skuteczność mógłby
wyjść na prowadzenie.
W 31 minucie spotkania
najlepszy strzelec ligi Robert

10-letniemu multimedaliście kroku dotrzymywała
o rok starsza Julia Kaczmarczyk, która stawała na podium
trzy razy (2. miejsce na 100
metrów stylem zmiennym, 3.
miejsca na 50 i 100 metrów
stylem klasycznym).
Wśród medalistek znalazły się też dwie inne zawodniczki TKKF Szczygłowice.
11-letnia Julia Świstuń zajęła
trzecie lokat y na 50 i 100
metrów stylem dowolnym,
natomiast 12-letnia Katarzyna Durczyńska była trzecia
na 50 metrów stylem k lasycznym.
Ponadto w Pawłowicach
w ystąpili: Szymon Pawlik,
Klaudia Warmińska, Syntia
Paliszewska, Karolina Musiolik, Paulina Bieniek i Kinga
Kruszniewska.

Team Stalmet – IPA Knurów 8:2 (3:1)
1:0 B. Flis 6’, 1:1 D. Krukowski 13’, 2:1 G. Krusiński 16’, 3:1 A.
Niewiedział 17’, 3:2 K. Kwietniewski 25’, 4:2 B. Flis 33’, 5:2 A.
Niewiedział 37’, 6:2 P. Galbierz 37’, 7:2 D. Flis 38’, 8:2 A. Niewiedział 39’.
LineTrans - TKKF Apteka Św. Barbary 1:9 (0:5)
0:1 D. Skorupski 4’, 0:2 M. Szymański 12’, 0:3 M. Boryga 12’,
0:4 M. Szymański 13’, 0:5 D. Kramorz 19’, 1:5 M. Hamrus 22’,
1:6 M. Duraj 23’, 1:7 G. Kania 29’, 1:8 P. Mastyj 31’, 1:9 M. Szymański 39’.
żółta kartka: J. Gendarz (TKKF Apteka Św. Barbary).
Concordia Oldboje – TKKF Stary Knurów 7:1 (2:1)
0:1 R. Makowski 1’, 1:1 D. Walus 3’, 2:1 P. Hawlicki 19’, 3:1 K.
Smętek 23’, 4:1 P. Hawlicki 30’, 5:1 A. Niewiedział 31’, 6:1 D.
Wiercioch 38’, 7:1 K. Calov 40’.
żółte kartki: K. Smętek, B. Wojciechowski (Concordia Oldboje),
D. Jabłoński (TKKF Stary Knurów).
Mistral – FC Apinex Czerwionka 4:6 (1:4)
1:0 A. Manista 4’, 1:1 M. Reguła 14’, 1:2 M. Grolik 15’, 1:3 P.
Zagórski 17’, 1:4 P. Zagórski 20’, 1:5 Ł. Mazur 25’, 2:5 P. Molata
26’, 2:6 M. Grolik 29’, 3:6 A. Manista 32’, 4:6 P. Molata 36’.
żółte kartki: B. Wójcik, T. Młynek (FC Apinex Czerwionka).
Vibovit – TKKF Intermarche 3:2 (0:0)
1:0 T. Dura 25’, 1:1 M. Mularczyk 29’, 2:1 T. Dura 30’, 2:2 Ł.
Winiarczyk 35’, 3:2 M. Mikulski 39’.
żółte kartki: K. Kijak, P. Przesdzing (Vibovit), A. Nakonieczny
(TKKF Intermarche).
Soccer Sport Pub – Tomsat 2:2 (2:1)
1:0 D. Wieliczko 4’, 2:0 Ł. Spórna 9’, 2:1 R. Metelski 12’, 2:2 R.
Metelski 31’.
żółte kartki: D. Tałajkowski, D. Wieliczko (Soccer Sport Pub), G.
Bartoszek, P. Botor (Tomsat).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vibovit
Soccer Sport Pub
Tomsat
Team Stalmet
TKKF Intermarche
TKKF Apteka Św. Barbary
Concordia Oldboje
FC Apinex Czerwionka
Mistral
IPA Knurów
TKKF Stary Knurów
LineTrans

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

25
23
22
19
18
13
12
10
6
6
4
0

64-17
76-21
52-25
38-26
43-25
32-26
37-38
41-51
46-48
22-72
22-64
20-79

8
7
7
6
6
4
4
3
2
2
1
0

1
2
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0

0
0
1
2
3
4
5
5
7
7
7
9

Metelski po raz drugi zaskoczył Pawła Krasonia i mimo
rozpaczliwych ataków Soccer
Sport Pubu wynik remisowy
utrzymał się do końca meczu.
Podział punktów w tym
pojedynku był na rękę Vibovitowi, przed którym otworzyła się szansa na objęcie
przodownictwa w tabeli. 7krotnego mistrza Knurowa
czekała jedna k niezw yk le
trudna przeszkoda w postaci
zespołu TKKF Intermarche.
Pierwsza połowa tego meczu
potwierdziła te obawy, gdyż
po wyrównanej grze żadnej z
drużyn nie udało się zdobyć
gola. Po przerwie wynik otworzył Tomasz Dura, jednak po
kilku minutach Intermarche
odpowiedziało bramką Mateusza Mularczyka. Wkrótce sytuacja się powtórzyła i
na drugie trafienie Tomasza
Dury odpowiedział Łukasz

Winiarczyk. Po tym golu Intermarche chwyciło wiatr w
żagle i co rusz kotłowało się
pod bramką Bartłomieja Poręby. Ostatnie słowo należało
jednak do Vibovitu. W przedostatniej minucie spotkania
strzał Mateusza Mikulskiego
okazał się golem na wagę
trzech punktów i pozycji lidera. O tym, czy Vibovitowi
uda się na dłużej pozostać
liderem przekonamy się już
w najbliższy poniedziałek,
kiedy dojdzie do jego meczu z
Tomsatem.
W rozgrywkach drugiej
ligi niespotykany przebieg
miał mecz Concordii 94/95
z Nacynianką. Knurowska
młodzież dokonała nie lada
wyczynu odnosząc zwycięstwo 7:6, chociaż jeszcze na
cztery minuty przed końcem
przegrywała 3:6.
Waldemar Jachimowski

II liga - Wyniki 9. kolejki (7.12.2011 r.):
Concordia 94/95 – Nacynianka 7:6 (1:1)
1:0 M. Szczurek 9’, 1:1 J. Grzywa 17’, 1:2 A. Nowak 21’, 1:3 J.
Grzywa 22’, 2:3 S. Napierała 25’, 2:4 K. Mysłek 28’, 2:5 J. Grzywa
31’, 3:5 M. Szczurek 33’, 3:6 A. Nowak 35’, 4:6 J. Podgórski 36’, 5:6
S. Napierała 37’, 6:6 M. Szczurek 38’, 7:6 M. Szczurek 40’.
Orchidea – Soft Processing 4:1 (2:0)
1:0 B. Rutkowski 6’, 2:0 S. Janosz 20’, 2:1 P. Tomecki 22’, 3:1 J.
Pacek 36’, 4:1 K. Pacek 37’.
żółta kartka: P. Tomecki (Soft Processing)
Felgus Meksyk – Sanit 2:3 (1:1)
0:1 P. Rolnik 11’, 1:1 R. Struff 15’, 1:2 A. Czerkies 29’, 2:2 D.
Roszyk 32’, 2:3 Adrian Paśnicki 33’.
żółte kartki: J. Sadlik, S. Morozan – dwie (Felgus Meksyk),
czerwona kartka: S. Morozan (Felgus).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orchidea
PTK DB Schenker
Milenium
Concordia 94/95
Nacynianka
Soft Processing
Sanit
Contra
FelgusMeksyk
Black&Decker

7
6
6
7
7
7
7
6
7
6

15
14
13
10
9
9
9
7
7
3

25-17
29-13
27-20
29-35
23-23
27-28
25-37
22-17
23-28
17-29

5
4
4
3
3
3
3
2
2
1

0
2
1
1
0
0
0
1
1
0

2
0
1
3
4
4
4
3
4
5

W najbliższy poniedziałek (19 grudnia) spotkają się: Concordia
Oldboje – FC Apinex Czerwionka (18.00), TKKF Stary Knurów
– IPA Knurów (18.45), TKKF Intermarche – Mistral (19.30), TKKF
Apteka Św. Barbary – Soccer Sport Pub (20.15), Team Stalmet
– LineTrans (21.00), Tomsat – Vibovit (21.45).
W środę (21 grudnia) zagrają zespoły drugiej ligi: Concordia
94/95 – Contra (20.00), Orchidea – PTK DB Schenker (20.45) i
Felgus Meksyk – Milenium (21.30).
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Sprzedam nowy dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

48-51/52/11

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

33-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

46-odw.

Stary Knurów, mieszkanie z ogrodem.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. tel. 502 772 197

Szczygłowice. Tanio sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku. AS. Tel. 501 533 977

Rencistki i emerytki zatrudnimy do biura.
Gliwice, tel. 32 661 07 02

WP II, 3 pokoje, cena 165 tys. AS. Tel.
501 533 977

Zatrudnię sprzedawcę do kwiaciarni w
Szczygłowicach. Tel. 32 236 85 36

50/11

50/11

50/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

46-51/52/11

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

01-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Centrum, po remoncie.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

MOTORYZACJA

50/11

3-pokojowe, I piętro 75 m2, 157.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

50/11

4-pokojowe na WP II sprzeda AS. Tel. 501
533 977
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
01-odw.

Czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerki. Tel. 607 600 727
48-50/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

50/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957
50-51/52/11

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 602 799 911
45-odw.

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

50/11

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006
50/11-8/12

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

33-odw.

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

50/11

45-51/52/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Skupujemy auta za gotówkę do 3 tys. Tel.
660 481 277

50/11

50/11-1/12

Lokal handlowy 38 m w Knurowie do wynajęcia. Tel. 32 235 11 40
50/11

SPRZEDAM
D y s k o t e k a , o d s t ą p i ę s p r z ę t . Te l .
515 182 015
48-51/52/11

Mieszkanie do wynajęcia w Szczygłowicach. Tel. 796 423 585

zdrowie i uroda

49-50/11

Nowy dom w Bojkowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052
50/11

Nowy dom w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052
50/11

Gabinet Urologiczny lek. M. Sadowski.
Knurów. Tel. 32 440 18 40
50-51/52/11

SZUKAM PRACY

OFERT Y NIERUCHO M OŚCI – w w w.
m3biuro.pl

Emerytka szuka pracy – pomoc domowa,
sprzątanie i mycie okien. Tel. 793 953 727

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

ok. Knurowa 3-pokojowe z ogródkiem i garażem 170.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

Świąteczna pożyczka dla odrzuconych
przez bank. Tel. 667 691 773

ok. Urzędu Miasta. 3-pokojowe, cena 165
tys. AS. Tel. 501 533 977

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

Parter domu z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

PILCHOWICE nowy dom wolnostojący
465.000. Biuro M3. Tel. 516 055 825

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 7.00
do 14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Tel. 501 385 666

48-51/52/11

49/11-2/12

46-odw.

50/11

50/11

50/11

50/11

50/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

50/11

Przyszowice. Działka 767 m2, 89 tys. AS.
Tel. 512 393 052
50/11

S p r z e d a m k a w a l e r kę. A S . Te l . 512
393 052
50/11

Sprzedam komfortowe mieszkanie WP
II, I piętro, 73 m2. Tel. 600 327 390

50/11-2/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I p., 48
m2, po remoncie, WP II. Tel. 696 086 669

49-51/52/11

Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe os.
1000-lecia. Tel. 889 969 234

48-51/52/11

14

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 24/GP/11 dot. przeznaczenia
do sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych oraz lokalu użytkowego
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w drodze przetargów
ustnych nieograniczonych.

45-51/52/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

3-odw.

INFORMACJA

Kupię Matiza, Corsę, Fiestę, Polo, Punto i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

49/11-4/12

49/11-2/12

50-51/11

2

50/11

Pewna pożyczka do 5 tys. bez BIKu. Tel.
664 732 963

50/11

50-51/52/11

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

38/11-17/12

50/11

Kupię M-4 lub M-5. Tel. 501 679 567

Lokale do wynajęcia w Knurowie i Gierałtowicach AS. Tel. 501 533 977

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

DAM PRACĘ

48-51/51/11

10-odw.

10-odw.

41-odw.

43-51/52/11

Gliwice. I Śląska Olimpiada Przedsiębiorczości

Rynek potrzebuje
rzutkich biznesmenów

Kim jest najbogatszy Polak? Jaka firma cieszy
się największym poważaniem na rynku − m.in.
z takimi pytaniami musieli się zmierzyć licealiści
na I Śląskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości
− Chcemy rozbudzać przedsiębiorczość − powiedziała Marta
Golbik, otwierając olimpiadę organizowaną przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości. 5
grudnia w pięknej drewnianej auli
zebrało się ponad 80. licealistów
z powiatu gliwickiego i okolic,
by wziąć udział w pierwszym
etapie konkursu.
− Je st to pie r wsz e
takie przed sięwzięcie
na Śląsku. Nie bardzo
wiemy czego się spodziewać − mówi jeden z
uczniów.
Uczestników przywitał
rektor GWSP dr inż. Tadeusz
Grabowiecki.
− Rynek potrzebuje przedsiębiorców. Wasi rodzice nie musieli się
martwić o pracę, wasza sytuacja jest
inna − powiedział rektor.
Pierwszy etap olimpiady obejmował test pisemny z wiedzy o
gospodarce, kraju i ekonomii.
− Pytanie dotyczyły nie tylko
wiadomości nabytych w trakcie lekcji
przedsiębiorczości w szkole, zdarzały
się tematy znacznie wykraczające
poza licealną wiedzę − powiedziała
Marta Golbik.

Drugi etap olimpiady poprzedzi szkolenie z tworzenia biznesplanu poprowadzone przez rektora
GWSP. Po odpowiednim przygotowaniu, licealiści wykorzystując
otrzymaną wiedzę i własną pomysłowość, stworzą samodzielne
biznesplany. Najlepsze wybrane
projekty, uczniowie przedstawią
komisji, składającej się z
pracowników naukowych
GWSP.
− Naszym głównym
celem jest rozwijanie idei
przedsiębiorczości wśród
młodzieży − mówi Marta
Golbik, organizator olimpiady. Oprócz niewątpliwej satysfakcji z wygranej i poszerzenia
wiedzy warto również zawalczyć
o nagrody. A te są bardzo atrakcyjne.
− Zdobywca pierwszego miejsca
otrzyma indeks GWSP czyli opłacone
wszystkie lata nauki. Srebrny medalista nie będzie się musiał martwić
opłatą za pierwszy rok, brązowy − za
pierwszy semestr − informuje Marta
Globik.
Wyniki znaleźć można na Facebooku - na profilowej stronie GWSP.
JB
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Szczygłowice. Niekonwencjonalne urodziny

Hip-hop na Językach

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Interesująca impreza dla entuzjastów hip-hopu
– w Szczygłowicach szykują się koncertowe
urodziny
powiada organizator-jubilat.
– Jeżeli uda się wszystko, co ma
się udać, w styczniu odbędzie
się następna impreza.
Koncertowe urodziny nie
są dla Guciasa celem samym
w sobie. Jego zdaniem w Knu-

rowie brakuje miejsc, gdzie
można by regularnie urządzać
spotkania w rytmie hip-hopu.
Być może takim miejscem
integracji miłośników gatunku okaże się Dworek na
Językach.
MiNa
Foto: Archiwum Guciasa

W sobotę, 17 grudnia knurowski hip-hopowiec Gucias
będzie hucznie obchodził swoje 25 urodziny. Na tę okazję
jubilat szykuje szczególną imprezę, otwartą dla wszystkich
chętnych – koncert w Dworku
na Językach, na którym zaprezentują się lokalne składy
z Knurowa i okolic, a także z
Zabrza. Większość występujących to młodzi artyści, którzy
dopiero będą się promować,
jedna ekipa to debiutanci. Swój
udział już zapowiedzieli: Nagiani Słowami, Eskadra, Delictum Ars, Raz Dwa + Skaj, OEC,
RMS oraz, rzecz jasna, sam
Gucias. Imprezę poprowadzi
DJ Olsen. Początek imprezy o
godz. 19, wstęp – 5 zł.
– Wszystkich, którzy się
tam pojawią, czeka dobra
zabawa do samego rana – za-

- Zapowiada się fajny koncert
– nie ma wątpliwości Gucias

Knurów

Listy w słusznej sprawie
Jabbar Salavan, student historii z Azerbejdżanu, został
skazany na dwa i pół roku więzienia za działalność
antyrządową (pokojową) i nieprawomyślne dla władz
wpisy na Facebooku. W jego obronie knurowianie
napisali przeszło półtora tysiąca listów
odwiedziły delegacje szkół,
zaproszeni goście i ochotnicy. Przybyli mieli okazję nie
tylko pisać, ale też uczestniczyć w przygotowanych przez
gimnazjalistów prezentacjach
multimedialnych dotyczących
praw człowieka, działalności
Amnesty International oraz
przedstawiających sylwetki
osób, w obronie których wysyłano listowne apele.
W obronie azerskiego studenta podpisali się m.in. dyrektorzy knurowskich szkół
- Dariusz Dzindzio, Krystyna
Dziedzic, Violetta Mucha,
Teresa Niżnikiewicz - oraz
nauczyciele niemal wszystkich
knurowskich placówek oświatowych. Akcję poparli też ks.
Joachim Glanc, radna powiatu
gliwickiego Ewa Jurczyga,
radni miejscy Tomasz Rzepa
i Wojciech Kempa oraz prezes Towarzystwa Miłośników
Knurowa Eugeniusz Jurczyga.

Młodzież wierzy, że ich akcja przyniesie
skutek i Jabbar Salavan uniknie kary
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Jabbar Salavan

Organizatorami tegorocznego Maratonu Pisania Listów
w Miejskim Gimnazjum nr 2
byli: Katarzyna Sygut, Sabina
Soroka oraz Mirosław Kirszensztejn, a także uczennice
klasy III D: Lucyna Adamska,
Sandra Dziuba, Natalia Gulajska, Martyna Morgaś, Anna
Swołek, Magdalena Swoboda i
Bernadeta Wamberska.
- Udało się napisać aż 1522
listy w obronie Jabbara Salavana. To prawie o 400 listów
więcej niż w zeszłym roku i
ponad trzy razy tyle, ile udało
się wysłać podczas pierwszego
Maratonu w Miejskim Gimnazjum nr 2 – nie kryje satysfakcji Mirosław Kirszensztajn,
dziękując zarazem współorganizatorom i uczestnikom.
Wszystkie listy po zliczeniu zostały wysłane w paczce
do biura prezydenta Azerbejdżanu – Ilhama Alijewa.
Uczestnicy akcji wierzą, że nie
pozostanie on obojętny na ich
liczny głos...
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 48/2011

br z m i a ł o: „ K rę g l a r z ” .
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Natalia Robak.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Tak liczna korespondencja
to efekt Maratonu Pisania
Listów Amnesty International przeprowadzonego przez
społeczność Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja
z oddziałami integracyjnymi
w Knurowie.
Szkoła po raz czwarty przyłączyła się do obrony więźniów
sumienia i politycznych prześladowanych w wielu krajach
świata (dla AI to już 12 akcja).
Nauczyciele i uczniowie chcieli
włączyć się w walkę o prawa człowieka i przyczynić się
do rozwoju demokracji oraz
sprawiedliwości społecznej,
pokazując zarazem, że losy
współczesnego świata nie są
im obojętne.
Przez tydzień uczniowie
knurowskich szkół pisali podczas lekcji listy w obronie
Salavana. Finał akcji odbył się
w piątek. Trwał osiem godzin.
Przez ten czas gimnazjum

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

konkurs

15.12.2011 r.
CZWARTEK

Baby są jakieś inne
− godz. 17.30
Próba Teatru Paranoja
− godz. 19.00
16-21.12.2011 r.
PIĄTEK- ŚRODA
Smerfy
− godz. 16.00
Jutro będzie lepiej
− godz. 17.45
Służące
− godz. 20.00

   
www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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Foto: Marek Węgorzewski

Dary z serca
płynące

Publiczność
nie próżnowała,
chętnie włączając
się do zabawy

Troskliwej opieki boskiej i ludzkiej życzył dzieciom
ks. senior Stefan Gruszka

Życzenia pomyślności, szczęścia, łaskawości
losu, a przede wszystkim dobra od ludzi
otrzymali podopieczni Ośrodka Kuratorskiego
w Knurowie

Zebranych
odwiedził
św. Mikołaj

Społecznej z Sośnicowic, Kuźni Nieborowskiej, Pilchowic, Wiśnicza i
Knurowa. Publiczność do wspólnego
śpiewu zachęcała Iwona Kobryń.
Występom towarzyszył przedświąteczny kiermasz, na którym
można było się zaopatrzyć w kartki
i ozdoby świąteczne, wieńce adwentowe, a także stroiki wykonane
przez pensjonariuszy DPS-ów. Biletami wstępu na koncert były zaś
symboliczne cegiełki.
Środki zebrane podczas koncertu zostaną przekazane na urozmaicenie świąt pensjonariuszy domów
opieki społecznej z terenu powiatu
gliwickiego. Impreza odbyła się pod
patronatem starosty gliwickiego
Michała Nieszporka. W szczygłowickim Domu Kultury występujących
oklaskiwali – oprócz wielu słuchaczy
wypełniających salę widowiskową wójt Gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel, przewodniczący Komisji

Aktorzy chętnie nawiązywali
do świąt Bożego Narodzenia

Oświaty i Kultury
Rady Miasta Knurów Tomasz Rzepa, radny Powiatu
Gliw ick iego Dawid Rams, a także
p r z e d s t aw i c i e l e
DPS-ów z powiatu
gliwickiego.
O k a z ji , j a k ą
dawał koncert, do
spotkania się z młodzieżą w przededniu świąt nie mógł
sobie odmówić św. Mikołaj. Pojawił
się, rzecz jasna nie z pustymi rękoma.

- Oj, to pracowity dla mnie tydzień
– przyznał się zebranym święty.
– Przemierzyłem całe miasto: odwiedziłem szkolną „Dwójkę”, zajrzałem
do banku, pocieszałem chorych w
szpitalu i rozdawałem prezenty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Słowa
dobrotliwego świętego potwierdza
znany knurowski społecznik, Izydor
Golec: - To wszystko prawda. Podobnie jak życzliwość sponsorów, którzy
pomogli Mikołajowi wzbogacić prezenty o słodkie podarki. Za wszystkie
serdecznie dziękuję...
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Konkurs rozstrzygnięty

Kalendarz na jubileusz
W przyszłym roku Gmina Gierałtowice będzie obchodzić 35-lecie. Jubileusz
okazał się wdzięcznym pretekstem do wydania specjalnego kalendarza. Przed dwoma tygodniami ogłosiliśmy na naszych
łamach konkurs, w którym nagrodami
były te właśnie, atrakcyjne kalendarze.
Uczestnicy naszego konkursu nie
mieli wątpliwości, że w skład gminy Gierałtowice wchodzą cztery miejscowości. I
taka była prawidłowa odpowiedź na nasze
pytanie. W losowaniu szczęście uśmiechnęło się do Marka Cyronia, Róży Hanslik,
Zygmunta Podrazy, Damiana Stanika i
Stanisława Waszki.
Zwycięzcom gratulujemy (zapraszając
do naszej redakcji po odbiór nagród),
serdecznie zarazem dziękując wszystkim
uczestnikom naszej zabawy.
Redakcja

Foto: Magdalena Makr

Impreza charytatywna odbyła
się w nied ziel ne popoł ud nie w
szczygłowick im Domu Kultur y.
Po przy witaniu gości przez Mariana Sadeckiego i Włodzimierza
Gw i ż d ż a z e Stowa rz ysz enia na
R z ecz Roz woju Gm i n Pow iat u
Gliwick iego „Moja Gmina Nasz
Powiat” koncert rozpoczął się z
wysokiego „C”, bo od gościa specjalnego dziewiątej edycji - chóru
Calvi Cantores z Knurowa.
Śpiewacy zaprezentowali własne
interpretacje największych przebojów muzyki rozrywkowej. Zebrali
gromkie brawa. Swoje inscenizacje
i występy artystyczne przedstawili
też pensjonariusze Domów Pomocy

Spotkanie opłatkowe dzieci i młodzieży skupionych w knurowskim
ośrodku odbyło się w poniedziałek.
Honory gospodarza czyniła kierownik placówki Marzena Krukowska,
a wśród przybyłych gości znaleźli się
samorządowcy z prezydentem Knurowa Adamem Ramsem i radną Elżbietą
Gumienny oraz dyrektorki - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Cisek-Sopel i Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej Jolanta
Leśniowska. Obecni byli sędziowie:
Łucja Oleksy-Miszczyk - wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach,
Cezary Naruszewicz i Maria Kubek,
kuratorzy okręgowi gliwickiego Sądu
Okręgowego w Gliwicach - Katarzyna
Tromszczyńska-Tomaszek i Gabriela
Sicińska, a tak że Krystyna Jasnos

- wcześniejsza kierownik ośrodka i
terapeuta Jan Tomczyk.
Kolędowanie rozpoczął ksiądz Stefan Gruszka, senior parafii Matki Bożej
Częstochowskiej. Poprowadził modlitwę, po której obecni w ośrodku podzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali.
Szczególny wymiar miały życzenia kierowane do dzieci i nastolatków, których
życie – mimo że przecież jeszcze dość
krótkie – nie zawsze rozpieszcza. – Niech
wam nie tylko los, ale nade wszystko dobrzy ludzie sprzyjają – usłyszeli młodsi
uczestnicy spotkania.
Dopełnieniem słów były upominki,
którymi dzieci zostały obdarowane.
I słodki poczęstunek podkreślający
radosny wymiar corocznego, odświętnego spotkania.
Marek Węgorzewski, b

Foto: Marek Węgorzewski

Występy artystyczne podopiecznych Domów Pomocy
Społecznej z powiatu gliwickiego wypełniły dziewiątą edycję
koncertu „Dary Serc”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego „Moja Gmina
Nasz Powiat”

Świątecznie
w ośrodku

Dla wszystkich uczestników spotkania – bez względu na wiek
– było ono sporym przeżyciem; na zdjęciu: opłatkiem
i życzeniami z najmłodszymi dzieli się prezydent Adam Rams
reklama

