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czarny diament dla kopalni
knurów-szczygłowice

te co skaczą i fruwają

Foto: Archiwum

Ścigany
złapany

Kopalnia Knurów-Szczygłowice została uhonorowana
Czarnym Diamentem – nagrodą nadawaną przez
Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego
W 13. edycji prestiżowej nagrody charytatywne.
kapituła wyróżniła 9 firm, instytucję
Kopalnia Knurów-Szczygłowice
i trzy osoby.
została doceniona za produkcję
- Wskazaliśmy najlepszych z wysokiej jakości węgla koksowego
najlepszych – mówi Andrzej Żylak, (sprzedawanego w kraju i na eksprezes Izby. – „Czarny Diament” to port) oraz budowę powierzchniowej
klasa, poważanie i duma. To znak, że stacji odmetanowania wraz z siecią
laureaci dbają o swoich pracowników wodociągów.
i środowisko, przeciwdziałają bezHonorowy patronat nad nagrodą
robociu, wprowadzają innowacyjne pełni prof. Jerzy Buzek – przewodnitechnologie do swoich firm, wspierają czący Parlamentu Europejskiego.
/bw/
inicjatywy kulturalne, sportowe i

kryWałd. ŚWiąteczna inicjatyWa parafian

kubek na pamiątkę

Policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzymali w ubiegły
czwartek 37-letniego mężczyznę,
poszukiwanego na podstawie listu
gończego. Knurowianin dopuścił
się w przeszłości licznych kradzieży
i rozbojów.
17 listopada na ul. Dywizji Kościuszkowskiej zaatakował 33-latka.
Zadał mu nożem kilka ran - m.in.
lewego ramienia i twarzy. Teraz będzie miał sporo czasu w więziennej
celi na przemyślenie swojego postępowania.
/g/

/bw/

rYbnIK

jazzowe spotkania
Rybnik w najbliższych dniach
stanie się stolicą polskiego jazzu. A to
za sprawą organizowanego w Rybnickim Centrum Kultury − Silesian Jazz
Meeting. Spotkanie zapoczątkuje 25
listopada o godz. 18 koncert Trio RGG
oraz grupy Poluzjanci z genialnym
wokalistą Kubą Badachem. 26 listo-

pada o godz. 17 na scenie pojawi się
Adam Makowicz oraz zespół Wierba
& Schmidt Quintet. Koncerty poprowadzi Paweł Sztompke.
Bilety w cenie 15, 20 oraz 30 zł do
nabycia w kasie RCK.
JB

dżem z symfonią

www.tpsw.pl

Legenda muzyki bluesowej zespół Dżem wystąpi, w towarzystwie orkiestry
symfonicznej „Le Quattro Stagioni” oraz Poznańskiego Chóru Kameralnego, 25
listopada o godz. 19 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Muzycy oprócz znanych
utworów zagrają również premierowe kompozycje. Bilety w cenach od 75 do 150
zł, do nabycia w kasie DMiT lub on-line www.bilety.dmit.com.pl
JB

gliWice

festiwal filmów
offowych

Siódma edycja Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmowego tym razem urzeka
bogactwem propozycji na kinomaniaków. Festiwal rozpocznie się 25 listopada o
godz. 20 koncertem LAO CHE w ROCK’A Music Club. Drugi dzień festiwalu (26
listopada od godz. 16 w Kinie Amok) to projekcja dzieł nadesłanych na konkurs
oraz pokaz filmów podróżniczych starannie wyselekcjonowanych w czasie Przeglądu Filmów Górskich w Lądku Zdroju.
Więcej informacji na stronie www.goffrgliwice.pl. Bilety na koncert w
cenie 20 i 25 zł do nabycia w księgarni Czas lub w kasie klubu. Wejściówki na
przegląd po 5 zł można zakupić w kasie Kina Amok.
JB

sprostoWanie

Foto: Justyna Bajko

Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie zaprasza
na 20. wystawę gołębi, królików i drobiu. Żywą, piękną i głośną ekspozycję
będzie można podziwiać 26-27 listopada w hali sportowej w Szczygłowicach
przy ul. Górniczej. W sobotę w godzinach 9-17, w niedzielę - 9-16. Dzieci i
młodzież mają wstęp bezpłatny.

ZabrZe

Czy niepełnosprawność oznacza
koniec z przygodami? Nie! – zapewniają członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Szalonego Wózkowicza,
proponując alternatywne podejście do niepełnosprawności. Na
stronie stworzonej przez Towarzystwo roi się od pomysłów aktywnego spędzania czasu. Filmy
z podróży, porady m.in. jak przetrwać w komunikacji miejskiej,
informacje o szkoleniach i kursach.
TPSW chce zmieniać wizerunek
osób poruszających się na wózku i
przeciwdziałać ich dyskryminacji.
Szaleni wózkowicze już niedługo
znowu wyjeżdżają na miasto.
JB

Zbliżające się święta zainspirowały krywałdzką
Parafię pw. św. Antoniego do stworzenia cyklu
bożonarodzeniowych kartek i kubków
Widokówki zachwycają
bogact wem kolorów i pomysłowymi życzeniami. Na
kubku oprócz zdjęcia kościoła św. Antoniego znajduje
się wizerunek Matki Pięknej
Miłości.
− Kubki i kartki będzie
można nabyć w Parafii św.
Antoniego przed każdą mszą
świętą – informuje Karina
Zawadzka, pomysłodawczyni
projektu. – Przy okazji serdecznie dziękujemy państwu
Barchańskim za pomoc w przygotowaniu i wykonaniu.
Dochód ze sprzedaży bożonarodzeniowych artefaktów
zostanie przeznaczony na
potrzeby parafii.

Knurów. ZwIerZaKI na wYStawIe

Knurów

reGIon

W artykule „Strzelali, trafaili,
wygrywali. I tak w kółko...” [PL
nr 46/2011] błęd nie poda liśmy
nazwisko organizatora spotkania
kółka strzeleckiego, które prawidłowo powinno brzmieć Wolny. Za
pomyłkę Czytelników oraz samego
zainteresowanego serdecznie przepraszamy.

ogłoszenie własne wydawcy

Redakcja

JB

Knurów

gdzie jest tina?
Młoda, ufna suczka zaginęła
ponad dwa tygodnie temu.
Właściciele nie ustają
w poszukiwaniach, licząc na
pomoc Czytelników „Przeglądu...”
Dziesięciomiesięczna Tina to
niewielki kundelek, wzrostu około
40 cm.
– Ma charakterystyczny ogonek,
zakręcony ku górze – opisuje zgubę
właścicielka. – Uszy ma długie, szpiczaste, sierść krótką, czarną, a przy
łapkach i pyszczku trochę odcienia
brązowego.

2

Zwierzę jest wesołe, przyjazne,
ufne. Jak przyznają domownicy –
łasi się do każdego. Suczka zaginęła
w poniedziałek, 7 listopada w parku
naprzeciwko stadionu „Concordii”.
Podobno była widziana w środę, 16
listopada, na ulicach III Kolonii.
– Codziennie po kilka razy chodzimy po okolicy w poszukiwaniu

Tiny. Nie możemy się pogodzić z jej
zaginięciem. Najbardziej rozpacza
wnuczka – mówi pani Edyta.
Ktokolw iek może pomóc w
odnalezieniu Tiny, proszony jest
o kontakt telefoniczny (nr tel. 794
432 900). Dla uczciwego pomocnika
właściciele przewidują nagrodę.
MiNa
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Parking zamiast trawy?

Niestety, po raz
kolejny wypadek na
drodze skończył się
śmiercią...

Parkowanie w pobliżu budynku przy ul. Szpitalnej
8 to zmora masy kierowców – i tutejszych,
i przyjezdnych. Jest spora szansa, że problem
zniknie

Na brak miejsc do parkowania
skarżą się też najemcy lokali w budynku przy Szpitalnej 8. Podobno
niejeden kontrahent, nie mając gdzie
postawić samochodu, zrezygnował i
odjechał do konkurencji.
- Trudności z parkowaniem odstraszają klientów – przyznaje Joachim Grzegorczyk, którego firma
ma siedzibę właśnie przy Szpitalnej
8. – I nie jest to tylko moje zdanie.
Rozmawiamy na ten temat z innymi
najemcami lokali. Mają podobne
doświadczenia. O tym, że jest tam
ciasnota, wszystkim wiadomo. Ja sam
mam kilkunastu pracowników i oni
również nie zawsze mają gdzie zaparkować. To bywa niezwykle uciążliwe.
Wiem, że niektórzy parkują nawet za
starym ratuszem przy Niepodległości.
Jeśli trzeba przetransportować coś
ciężkiego, robi się problem.
Opt y ma lny m rozw ią zaniem
byłby, rzecz jasna, nowy parking.
Z kolei najlepszym miejscem na

Śmierć we wraku

Policja i prokuratura badają przyczyny
i okoliczności wypadku, do którego doszło
w ubiegły czwartek w Żernicy. Zginął 28-letni
mieszkaniec powiatu gliwickiego

Z wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło około godz.
22.00 na ul. Gliwickiej. Jadący od Gliwic w kierunku Żernicy samochód
niespodziewanie wypadł z drogi, uderzył w drzewo, a następnie kilkakrotnie koziołkował.
Na miejscu zmarł 28-latek. Rok młodszy mężczyzna trafił z ciężkimi
obrażeniami do szpitala. Z hondy civic został wrak.
jego utworzenie, według naszych
rozmówców, wydaje się trawiasty
teren po drugiej stronie ulicy, w
sąsiedztwie ogródków działkowych.
Jak zgodnie twierdzą, wystarczyłaby
nawet jego część, by problem parkowania w tym rejonie zniknął. Temat
został przedstawiony przez radnego
Jana Furgoła podczas ostatniej sesji
Rady Miasta. Jak się okazuje, postulat
utworzenia parkingu na gminnym
terenie przy Szpitalnej ma duże szanse na realizację.

Parking na błoniach

– Tuż przy budynku na Szpitalnej
8 gmina nie ma terenu na utworzenie
parkingu – mówi Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa.
– Natomiast po drugiej stronie ulicy
Szpitalnej mamy tzw. Błonia, dość
rozległy teren. Pracujemy nad stworzeniem nowej koncepcji, polegającej
na tym, by część tego terenu przeznaczyć na stworzenie parkingu.
Najbardziej prawdopodobnym

rozwiązaniem jest dokonanie podziału nieruchomości i odsprzedanie jej
części prywatnemu inwestorowi pod
utworzenie parkingu. Jak zapowiada
Barbara Zwierzyńska, konkretne
działania w tym kierunku miasto
chce podjąć już w przyszłym roku.
Przy okazji warto wspomnieć, że
pozostała część trawiastego terenu, o
którym mowa, w przyszłości ma się
zmienić w miejsce rekreacji.
- Na razie wszystko jest jeszcze w
sferze planów – podkreśla wiceprezydent.
Jednym z luźnych pomysłów na
zagospodarowanie Błoni jest utworzenie siłowni pod chmurką. Inna
wersja to plac zabaw – ale nietypowy,
różniący się od innych w mieście,
przyciągający tu całe rodziny. Być
może uda się w przyszłości pozyskać
dofinansowanie ze środków unijnych,
ale to na razie melodia przyszłości.
Parkingu przy Szpitalnej można się
spodziewać znacznie wcześniej.

/g/, foto: kmp gliwice

Knurów. Robota wre, a...

Znaków brak

- Jazda po takiej nawierzchni grozi zniszczeniem
m.in. miski olejowej - zwraca uwagę radny
Janusz Szydło. Zdziwił go brak jakiegokolwiek
oznakowania informującego kierowców
o robotach na ul. Klasztornej i Kwitka
Kierowcy wjeżdżający w ul. Klasztorną nie
wiedzą, że za chwilę natkną się na przeszkody

Mirella Napolska

Knurów

Zgubny wpływ alkoholu

Co kieruje osobami, które są po spożyciu
alkoholu, a mimo to decydują się zasiąść za
kierownicą? Głupota oraz brak wyobraźni
i odpowiedzialności za życie innych uczestników
ruchu drogowego

W ubiegłym tygodniu gliwicka
„drogówka” zatrzymała na ulicach
powiatu gliwickiego około 15 nietrzeźwych kierowców. Aż trzech z
nich kursowało po Knurowie.
Pierwszy wpadł w ręce policjantów z Wydziału Drogowego z Gliwic
w ubiegły piątek około godz. 19.10.
55-letni knurowianin spowodował
na ul. Lotników kolizję drogową.
Badanie wykazało 1,5 promila alkoholu.
Kilka godzin później na ul.
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1 Maja funkcjonariusze zatrzymali
54-letniego kierowcę volkswagena.
Gliwiczanin miał w wydychanym
powietrzu 0,7 promila alkoholu.
Ostatni przypadek jazdy po pijanemu policja odnotowała 21 listopada o godz. 5.35. Alkomat wskazał
u 40-latka przemierzającego oplem
ul. Dworcową 1,5 promila.
Mężczyźni stracili prawa jazdy.
Grozi im teraz do 2 lat więzienia.
/g/

Foto: Justyna Bajko

Kontrahenci uciekają

Żernica
W wypadku drogowym zginął 28-letni mężczyzna

Foto: Justyna Bajko

W budynku przy ul. Szpitalnej
8 ma swoją siedzibę Kompanijny
Ośrodek Szkolenia, a w drugiej jego
części – liczne firmy i instytucje.
Codziennie przez gmach przewija
się całe mnóstwo klientów, także
przyjezdnych. Często – zmotoryzowanych. Wielu z nich na dzień dobry
musi zmierzyć się z pytaniem „gdzie
by tu zaparkować?”. Nie jest to łatwe,
zwłaszcza, jeśli nie zna się miasta.
Problem rykoszetem odbija się na
mieszkańcach sąsiedniej ul. Floriana,
których parking notorycznie jest
zastawiany przez samochody odwiedzających Szpitalną 8.
- Człowiek ma przed domem parking, ale nie może z niego korzystać,
bo wiecznie wszystko jest zajęte – żali
się Henryk Królak, mieszkaniec budynku przy ul. Floriana. – Stoją dwa
znaki mówiące, że to parking tylko dla
mieszkańców ul. Floriana, ale nikt się
tym nie przejmuje. Często muszę zostawiać samochód gdzieś na Wilsona.
Człowiek wraca z działki, albo z targu
z zakupami i musi wszystko nosić taki
kawał do domu.
Jak zauważa pan Henryk, przy
Floriana mieszka wiele starszych
osób, a problem z parkowaniem
naprawdę utrudnia im życie. Przyjezdni mogliby zostawiać auta na
Ogana – jak zauważa knurowianin,
tam zawsze jest kilka wolnych miejsc.
Tyle że przyjezdni o tym nie wiedzą,
nie znają przecież miasta. – Na parkingu KOS za szlabanem też są wolne
miejsca, ale szlaban jest opuszczony,
a wjazd tylko dla kursantów – mówi
mieszkaniec budynku przy ul. Floriana. – Nawet jak ktoś przyjeżdża
do KOS, często musi chwilę poczekać.
A wtedy blokuje chodnik, więc piesi,
w tym dzieci idące do szkoły, muszą
wchodzić na jezdnię. Niektórzy kursanci KOS zamiast czekać, aż szlaban
się podniesie, też wolą stanąć na naszym parkingu, jeśli jest tam miejsce.

Kilka dni temu przejeżdżał ul. Koziełka. Wprawne oko policjanta
wypatrzyło brak oznakowania przy
wjeździe na remontowaną ulicę
Klasztorną. - Nie zauważyłem, aby
ktoś ustawił znak, że trwają roboty
drogowe, albo informujący o zakazie
ruchu za wyjątkiem właścicieli konkretnych posesji... - wylicza.
Szydło zaznacza, że to niedopuszczalne. Zwłaszcza, że każdy
projekt takie oznakowanie powinien
uwzględnić. Podobny przypadek
odkrył na ul. Kwitka.
- Powiadomiłem dyżurnego Stra-

ży Miejskiej. Obiecał wyjaśnić sprawę.
Mimo to sporządzę służbową notatkę
- zapewnia.
Interwencja przyniosła - na razie
- mizerny efekt. Co prawda, następnego dnia na ul. Klasztornej nie
zastaliśmy żadnego oznakowania, za
to przy ul. Wolności pojawił się cały
komplet.
Odpowiedzialni za oznakowanie
terenu robót pewnie nabiorą mądrości dopiero po szkodzie. Wszak to
nasza narodowa specjalność.
/g/



Odwykliśmy od takiego widoku? Lada
dzień może nam spowszechnieć

Foto: Archiwum

aktualności
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Ziemia (nieco
bardziej) kosztowna
O około 4,2 proc. wzrosną w przyszłym roku stawki
podatku od nieruchomości na terenie Knurowa.
Są porównywalne z obowiązującymi w okolicznych
miastach i gminach

Knurów. Administratorzy dmuchają na zimne...

Zanim zima
zaskoczy
drogowców

Mniej niż zero nad ranem, pierwsze
skrobanie szyb z lodu – nie ma zmiłuj,
zima nadchodzi. Czują to kierowcy,
przygotowują się drogowcy. Zarówno
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach,
jak i knurowski Urząd Miasta wybrały
firmy, których zadaniem będzie zadbanie
o właściwy stan dróg w mieście
Przetarg na utrzymanie dróg
powiatowych i wojewódzkich ogłoszony został we wrześniu. 6 października ZDP powiadomił, że
zajmie się tym, podobnie jak w
ubiegłym roku, firma Remondis z
Gliwic.
Łączny koszt utrzymania dróg
powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym wyniesie 652 847,
64 zł, natomiast na drogi wojewódzk ie przeznaczone zosta ło
260 418, 66 zł. W obu przypadkach
oferta firmy Remondis była jedyną, jaka wpłynęła po ogłoszeniu
przetargu.
W Knurowie firma będzie odpowiedzialna za odśnieżanie ulic
1 Maja, al. Piastów, Książenickiej,
Lignozy, Michalskiego, Szpitalnej
(od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Ułanów)

i Wilsona, a także za drogę wojewódzką 921, czyli ulice Rybnicką,
Niepodległości i Dworcową. Z kolei
utrzymaniem ulicy Zwycięstwa zajmie się - podobnie jak w ubiegłych
latach - Zarząd Dróg Powiatowych
w Rybniku.
Drogi będą odśnieżane według
drugiego standardu odśnieżania,
czyli na całej szerokości jezdni.
W przypadku dróg gminnych
obowiązki odśnieżania będzie ponownie wykonywać firma Komart
na mocy porozumienia zawartego
w roku ubiegłym.
Wykonawca jest zobowiązany
do odśnieżania i usuwania oblodzeń z nawierzchni dróg od 1 listopada do 31 marca, kiedy wymagać
tego będą warunki atmosferyczne.
DC

ogłoszenie

INFORMACJA
Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44 - 190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2,
tel. (32) 335-50-00 fax (32) 335-50-06
zaprasza podmioty działające w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej polegającym na świadczeniu
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania lub w ośrodku wsparcia na rzecz osób korzystających
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=881&r=o
oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
i Urzędzie Miasta Knurów.



4,2 proc. - tyle też wynosi wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu.
Wartość istotna, bo zgodnie z ustawą
o podatkach i opłatach lokalnych, ich
górne granice w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie
na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym właśnie temu
wskaźnikowi. Przyjęte przez Radę
nowe stawki dla nieruchomości na
terenie Knurowa w zdecydowanej
większości opierają się o ten 4,2-procentowy parametr. Uchwała wejdzie
w życie po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędow y m Województ wa Śląskiego (z mocą od 1.01.2012 r.), jej
pełną treść będzie można znaleźć na
stronie internetowej urzędu (www.
knurow.pl).
W przedziale od 2,2 do 4,3 proc.
wzrosną podstawowe stawki podatku od środków transportowych na
terenie miasta. Część z nich „pozostawała na niezmienionym poziomie
w latach 2009-2011, a część w latach
2010-2011”.
Rada Miasta ustaliła również
nowe stawki opłaty targowej na
obszarze Knurowa. „Obowiązujące
stawki opłaty targowej zostały ustalone uchwałą (...) z dnia 19.12.2007 r.
z mocą obowiązującą od 1.02.2008 r.
i nie były od tego czasu podwyższane”
– czytamy w uzasadnieniu do dokumentu.
Z początkiem roku zmianie ulegnie cennik za korzystanie z gminnych
obiektów sportowo-rekreacyjnych
oraz usług świadczonych przez MOSiR. Wynikły one m.in. z konieczności (wymuszonej różnorodnością
interpretacji prawa podatkowego)
w prowadzenia opłat dla stowarzyszeń, a także za lekcje w-f oraz
zawody sportowo-rekreacyjne organizowane przez przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja z terenu
Knurowa.
Prawie 1,5 mln zł – to kwota,
która zostanie wniesiona do kapitału
zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Knurowie. W zamian

Gmina obejmie 14800 udziałów

spółki. Za te pieniądze PWiK
kupi samochód specjalistyczny do
czyszczenia kanalizacji (beczkowóz
6 m3), odtworzy przyłącza kanalizacji
sanitarnej w ramach porządkowania
gospodarki ściekowej miasta i wymieni kanalizację sanitarną w rejonie
ulic Jordana i Michalskiego.
Centrum Kultury podejmuje realizację wniosku „Nowoczesny Dom
Kultury w Knurowie odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców regionu”.
Rada zdecydowała o przeznaczeniu
48 tys. zł dotacji dla CK w celu pokrycia kosztów opracowania projektu
przebudowy Domu Kultury w związ-

ku z jego realizacją.
Za zgodą Rady 5 tys. zł zostanie
przeznaczonych na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i
środka pianotwórczego dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
W planie tegorocznych wydatków uwzględniono prawie 15 tys. zł
na opracowanie projektu rozbudowy
budynku Urzędu Miasta przy ul.
Ogana o windę zewnętrzną.
Rada przyjęła „Program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012”.
Na realizację zadań prowadzonych
przez organizacje pozarządowe zaplanowano 469 tys. zł. Pieniądze zostaną podzielone w następstwie konkursów ofert na wykonawstwo zadań
publicznych w przyszłym roku.
W sumie pod głosowanie trafiło
prawie 30 uchwał. Spora część wprowadzała korekty w tegorocznym budżecie miasta. Pełna treść dostępna
jest w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl).

Ponad 20 spraw

i problemów zgłosili radni w ramach interpelacji. Joachim Machulik
dopytywał m.in. o stan przygotowań
drogowców do zimy i poprosił o
uzupełnienie oświetlenia w rejonie
kilku przejść dla pieszych. Jan Furgoł
wskazał na potrzebę większej ilości
miejsc parkingowych w sąsiedztwie
biurowca przy ul. Szpitalnej 8 i inkubatora przedsiębiorczości przy
ul. Dworcowej. Przemysław Dulias
przedstawił propozycję dotyczącą
emitowania w sieci zapisów dźwiękowych sesji. Franciszek Szafarz
poprosił m.in. o rozpowszechnienie

(Nie)potrzebny
znak?

- Co robi na ul. Zwycięstwa (przy
granicy ze Szczygłowicami) znak
ograniczający prędkość do 30 km/h?
Tabliczka pod nim ostrzega przed
szkodami górniczymi, ale – moim
zdaniem – po jezdni da się jechać
szybciej niż „trzydziestką”. Chyba, że
to taka podpucha, żeby łapać kierowców na przekraczaniu szybkości. Bo
jeszcze nie widziałem tam takiego,
który trzymałby się przykazanych
30 km/h...
Szymon

informacji o ewentualnych zamierzeniach związanych z działkami
przy ul. 1 Maja (część działkowiczów
ma obawy, że działki zostaną zlikwidowane) i o montaż oznakowania w
rejonie ulic Koziełka i Jęczmiennej.
Emil Szolc z dezaprobatą wyraził
się o stanie ul. Klasztornej, wytknął
nienajlepszą nawierzchnię (wyrwy
w jezdni) ul. Mieszka I i domagał
się całkowitego „wyczyszczenia” z
parkujących aut pobocza ul. Niepodległości, od ratusza w stronę
ronda. Elżbieta Gumienny dociekała, czy rozważana jest możliwość
budowy wybiegu dla psów, Włodzimierz Gwiżdż zasugerował drogowcom, by przyjrzeli się nawierzchni
ul. Niepodległości i doprowadzili ją
do właściwego stanu, Janusz Szydło
wniósł o lepsze oświetlenie rejonu
ul. Piłsudczyków i Marynarzy oraz
o rozważenie, czy nie przebudować
skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i 1
Maja w sposób ułatwiający kierowcom włączanie się do ruchu (są głosy
o ograniczonej widoczności przy wyjeździe). Eugeniusz Tymoszek pytał
o plany przebudowy al. Piastów, stan
prawny zajezdni w Szczygłowicach i
o zaawansowanie rekultywacji potoku Wilczańskiego. Przewodniczący
Jan Trzęsiok poprosił o informacje o
terminach zakończenia prac kanalizacyjnych przy ul. Klasztornej, Wilsona i Wolności, dopytując zarazem
kiedy nawierzchnia jezdni zostanie
odbudowana.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/

Za dużo emocji

- Trochę zbulwersowałem się sytuacją, którą Przegląd opisywał przed
tygodniem w artykule „Nagonka”. Też
nieraz biegam po okolicznych lasach i
do tej pory nie zdarzył się - ani mnie,
ani naszej Grupie Biegowej – podobny incydent, czyli konflikt biegaczy
z myśliwymi. Myślę, że wystarczyło
trochę zrozumienia i mniej nerwów, a
wszystko byłoby bezproblemowe. Myśliwi pełnią ważną i potrzebną funkcję
– należy to zrozumieć i docenić.
Bogdan Leśniowski
Not. bw
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aktualności
Knurów. Co dalej z terenem po ciepłowni?

serdeczności

Komin do rozbiórki,
teren czeka na inwestora

Kochanym Rodzicom

Barbarze i Henrykowi Malatyńskim!
W tak pięknym Dniu, jakim jest 40 rocznica Waszego Ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Złotych Godów

W lutym przyszłego roku wygasa umowa między
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
a telefonią komórkową na dzierżawę komina przy
al. Lipowej. Zniknie on z osiedlowego pejzażu.
Na zagospodarowanie terenu przyjdzie nam jednak
poczekać

ogłoszenie

PRZETARG

Wkrótce komin przestanie rzucać się
w oczy, gdyż zostanie zdemontowany

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:

Foto: Paweł Gradek

Po wyburzeniu zabudowań przy
al. Lipowej PEC zniwelował i uprzątnął teren oraz przekazał go miastu.
Jedyna pozostałość po ciepłowni to
nieczynny komin, na którym znajdują się nadajniki telefonii komórkowej.
W przyszłym roku dotychczasowy
krajobraz zmieni się znacznie - zniknie komin, pozostanie zaś zielona
połać.
- Umowa dzierżawy komina telefonii komórkowej wygasa w lutym
2012 roku. Były propozycje, aby ją
przedłużyć, jednak nie wyraziliśmy na
to zgody - mówi naczelnik Wydziału
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Mariusz Aleksiej.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
teren w rejonie al. Lipowej przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością
lokalizacji punktów usługow ych
(handel, drobna wytwórczość). Realia są jednak mniej optymistyczne.
Inwestycja wymaga wcześniejszego uzbrojenia terenu.
- Mimo iż działka jest położona
w atrakcyjnym miejscu (pomiędzy

Syn Michał, Córka Aneta z Rodziną i Córka Ilona z Rodziną

osiedlami, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Centrum Nowego
Miasta - przyp. red.), to brakuje inwestorów zainteresowanych budową
mieszkań wielorodzinnych - przyznaje naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych Krystyna
Kostelecka.
Przypuszcza, że wynika to z du-

żej podaży na rynku nieruchomości
przy małym popycie.
O tym, czy jest zainteresowanie
na nowe mieszkania, przekonamy się
niebawem na przykładzie Miejskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Planuje ono przy ul. Batorego
budowę 2 bloków.

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,34 m2 składające się z 3
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. J. Sobieskiego 3D/3 – parter.
Cena wywoławcza 115.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 1.12.2011 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 11.500,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 30.11.2011 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 28.11.2011
r. od godz. 15:00 do 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

/pg/
informacja własna wydawcy

Knurów

Lustro poprawi bezpieczeństwo

Dla włączających się w ruch ul. Niepodległości szczególnie
ryzykowny jest skręt w lewo, w stronę centrum miasta

Dla kierowców próbujących włączyć się w ruch na ul. Niepodległości
łuk drogi w pobliżu Czarnawki jest
sporym, bo niebezpiecznym, problemem. Szczególnie ryzykowny jest
dlań wyjazd w kierunku centrum.
– Kiedy staramy się wyjechać z
naszych posesji w lewo, to widoczność
ogranicza się jedynie do 20 metrów –

Foto: Dawid Ciepliński

- Ileż można zdawać się na szczęście... – zastanawiają
się zmotoryzowani mieszkańcy posesji nr 98, 98a i 98b
przy ulicy Niepodległości. Nie mają na myśli totolotka,
lecz niebezpieczny wyjazd na główną drogę

wyjaśnia mieszkający w pobliżu Jan
Luczyk. – Dodatkowy problem stwarzają rosnące z lewej strony krzewy,
które na wiosnę i w lecie rozrastają się
zmniejszając pole widzenia.
Co prawda na odcinku, o którym mowa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, ale
nie wszyscy kierowcy się do niego
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stosują. Jeśli pojazd jadący ul. Niepodległości porusza się znacznie
szybciej, wyjeżdżający z bocznej
dróżki nie są w stanie zareagować na
tyle szybko, żeby uniknąć jakiegoś
nieszczęścia.
Mieszkańcy zdecydowali się
działać. Pomyśleli, że pomocne
okaże się ustawione w tym miejscu
lustro. – Razem z radnym Włodzimierzem Gwiżdżem, który pomógł
napisać odpowiednie pismo, przekazaliśmy sprawę do Urzędu Miasta w
Knurowie – mówi Jan Luczyk.
Wkrótce sprawa została zgłoszona do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który
jest administratorem drogi. ZDW
zgodził się z argumentacją. Zdecydował, że lustro stanie naprzeciw
wyjazdu z posesji nr 98, 98a i 98b.
O montaż ma zadbać Zarząd Dróg
Powiatowych.
Jak dowiedzieliśmy się, ZDP jest
w trakcie realizacji zadania. Jeśli
znajdą się pieniądze lustro stanie
jeszcze w tym roku. Jeśli nie, to
zostanie zamontowane na początku
2012 r.
DC

DZIAŁ REKLAMY 32 332 63 76


aktualności
Knurów. Powstała trzecia moneta z wizerunkiem św. Barbary

Doczekaliśmy się tryptyku

Dokładnie rok temu pytaliśmy na łamach Przeglądu
Lokalnego, czy seria monet z dwoma knurowskimi
Barbórkami doczeka się kontynuacji. - Mamy tryptyk!
- oznajmił nam kilka dni temu kustosz Izby Tradycji
KWK „Knurów” Bogusław Szyguła
Pamiątkowy numizmat z okazji
złotego jubileuszu kopalni „Szczygłowice” wybiła stemplem lustrzanym
Mennica Górnośląska. Trochę było
przy tym zamieszania, gdyż o św.
Barbarze z cechowni szczygłowickiej
kopalni wiadomo było niewiele. Tradycja jednak zobowiązywała. Dzięki
niej i uporowi Bogusława Szyguły
moneta, oprócz waloru estetycznego,
ma także walor edukacyjny.
Kustosz przeprowadził śledztwo,
którego wyniki okazały sensacyjne.
Do tej pory za najstarszy w Knurowie
wizerunek św. Barbary uznawano
mozaikę z cechowni KWK „Knurów”
(upamiętniono go na monecie w 2008
roku).
Dzięki dociekliwości Szyguły
okazało się, że starsza jest Barbórka
z kopalni „Szczygłowice”...
Skąd się wzięła w 50-letniej kopalni? - Rzeźba św. Barbary autorstwa
wrocławskiego snycerza Buhla została
wykonana dla parafii w Przyszowicach i poświęcona 4 grudnia 1890
roku. Przez 90 lat górnicy pobliskich
kopalń wypraszali u niej łaski w przyszowickich kościołach. Rzeźba ustąpiła miejsca innej, współczesnej. Trafiła
do magazynu - opowiada Szyguła.
Wydobył ją stamtąd dyrektor
pracy Stanisław Pilny, mieszkaniec
Trzy lata temu mennica, zlokalizowana 850 metrów pod ziemią,
wybiła pierwszą okolicznościową
monetę z wizerunkiem św. Barbary. Upamiętniła stuletnią obecność
wizerunku świętej w kopalnianej
cechowni.
W ubiegłym roku, z okazji połączenia obu knurowskich kopalń, wybito drugi numizmat. Tym razem
na awersie pojawił się wizerunek
Barbórki z Pola Zachód. Rzeźbę
stworzył Henryk Burzec z Zakopanego. Po likwidacji cechowni
Foch trafiła do Izby Tradycji KWK
„Knurów”.
reklama

Młodzież zadedykowała koncert nieżyjącym nauczycielom i uczniom

Knurów. Gimnazjalistów refleksje o przemijaniu

Śmierć jest
częścią życia

Trzeba zaakceptować to co nieodwołalne –
uznali gimnazjaliści „Dwójki”. I pokazali, że
o nawet o przemijaniu można mówić pięknie

Kolejna moneta z wizerunkiem patronki górników

Przyszowic. Zakonserwowana i pomalowana na nowo rzeźba znalazła
miejsce w cechowni kopalni „Szczygłowice”. Od 30 lat jest świadkiem
zjazdów i wyjazdów knurowskich
górników.
Mało znany wizerunek świętej
trafił na awers monety dostępnej w
trzech wersjach: mosiądz, mosiądz
oksydowany i stal nierdzewna.
Na rewersie znajduje się szyb
kopalni „Szczygłowice”.

Numizmaty w specjalnym opakowaniu ufundowały dla swoich
członków: Związek Zawodowy Kadra
i Związek Zawodowy Górników w
Polsce z KWK „Szczygłowice”. - Od
teraz górnicy będą mogli nosić swoją
patronkę przy sobie - dodaje Szyguła i
zapowiada, że limitowana edycja monet będzie dostępna dla numizmatyków na początku przyszłego roku.
Paweł Gradek

Wakacje za telefon

Czy z niepotrzebnych telefonów komórkowych
może być jakiś pożytek? Tak, można je zamienić
na... wakacje dla niewidomych dzieci
- Zbieramy zużyte telefony komórkowe dla niewidomych dzieci z
Lasek – ogłosiła Redakcja Audycji
Informacyjnych „Panorama” w Telewizji Polskiej S.A.
- Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej niepotrzebnych komórek. Trafiają
one do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
koło Warszawy, który przekazuje je

firmie utylizacyjnej. Za pozyskane
w ten sposób pieniądze dzieci pojadą
na wycieczkę – tłumaczy Bogdan
Leśniowski, znany knurowski maratończyk, który wypromował akcję w
ościennych miejscowościach.
Knurów wspiera dzieci z Lasek od
miesiąca. Zaangażowały się parafie i
szkoły. – W kościołach zebrano już
przeszło sto telefonów – mówi pan
Bogdan. Świetnie radzą sobie szkoły. – Dla najlepszej placówki Grupa
Biegowa Knurów ufunduje nagrodę
– 43-calowy telewizor.
Telefony trafiają też do naszej redakcji. Każdy, kto ma niepotrzebną komórkę – i chce się jej pozbyć – może to

uczynić dostarczając do naszej siedziby
(ul. Niepodległości 5, obok ratusza).
Akcja potrwa do świąt Bożego
Narodzenia. - Przyłączcie się do nas,
przyda się każdy, nawet najbardziej
zużyty telefon! – apeluje Bogdan
Leśniowski.

/bw/



Zapalone znicze, nastrojowa
muzyka i wiersze wielkich polskich
poetów stworzyły niepowtarzalny
klimat podczas Wieczorku Poetycko–Muzycznego. W jednym z
knurowskich lokali zorganizowali
go nauczyciele i uczniowie klas integracyjnych Miejskiego Gimnazjum
nr 2. Spotkanie poświęcono pamięci
nieżyjących nauczycieli i uczniów.
W twórczości jest sporo pięknych wierszy sk łaniających do
namysłu nad śmiercią. Nastolatki
wiedziały co wybrać, by dowodzić,
że śmierć jest częścią życia. Uczyniły to w sposób, który przypadł do

gustu licznej publiczności.
Wśród widzów sporo było rodziców gimnazjalistów i absolwentów szkoły. Młodych twórców
oklaskiwali m.in. Tomasz Rzepa,
przewodniczący Komisji Oświaty
i Kultury Rady Miasta, dyrektorzy
szkół i przedstawiciele miejskiej
oświaty.
Młodzieży radą i pomocą służyły wychowawczynie klas integracyjnych: Beata Gosiewska, Ewa Gołuch
i Ewa Śliwa, a pieczę nad oprawą
muzyczną sprawowali Katarzyna
Biadacz i Jerzy Rogoń.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

ogłoszenie

Trwa realizacja projektu pn. „Przepustka do samodzielności”. Projekt
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia
2010 r. i potrwa do 31 stycznia 2012 r. Projekt skierowany jest do 16 osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz 20 osób z ich otoczenia, które
mieszkają na terenie powiatu gliwickiego, rybnickiego oraz Zabrza.
Projekt ma na celu przede wszystkim zwiększenie szansy na wyjście z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz stworzenie warunków do integracji
społecznej.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczestniczące w zajęciach z zakresu florystyki i ogrodnictwa, ustawicznie doskonalą swoje
umiejętności. Tegoroczna jesień, niezwykle urokliwa z piękną, słoneczną pogodą, bogactwem barw, jest wyjątkowo inspirująca do tworzenia
ciekawych kompozycji florystycznych. Uczestnicy wykorzystali w nich
warzywa, kwiaty, owoce raz inne części roślin, które są symbolami tej
pory roku.
25 października br. w ramach czwartego wyjazdu integracyjnego
uczestnicy projektu pojechali do Krakowa. Program całodniowej wycieczki obejmował m.in. zwiedzanie jednej z najciekawszych dzielnic tego miasta - krakowskiego Kazimierza w tym: synagogi Remuh i starego cmentarza wokół niej oraz synagogi Kupa z niespotykanymi polichromiami.
Uczestnicy przeszli ulicami Kazimierza do sanktuarium na Skałce, gdzie
zwiedzili kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa oraz
Kryptę Zasłużonych. Wiele niezapomnianych wrażeń dostarczyło zwiedzenie muzeum w Podziemiach Rynku. Wszyscy uczestnicy wycieczki
uznali ją za bardzo ciekawą i udaną.
Dla bliskich z otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną
w dalszym ciągu prowadzone są warsztaty psychologiczne, spotkania
z wizażystką oraz indywidualne konsultacje z psychologiem oraz prawnikiem.
Realizacja projektu powoli dobiega końca. W grudniu zostaną zakończone działania skierowane do uczestników projektu. Odbędą się jeszcze
zajęcia sportowe, warsztaty z zakresu ogrodnictwa i florystyki, warsztaty
z kosmetyczką oraz wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego.
Realizatorzy już teraz mogą śmiało stwierdzić, że założone działania
i cele udało się osiągnąć. Serdecznie zapraszamy na stronę internetową
projektu ww.samodzielni.knurow.pl, gdzie zamieszczone są informacje
dotyczące projektu.

Projekt „Przepustka do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Weź głębszy oddech

- W dorosłym życiu oddychamy płytko i nieregularnie.
Powrót do oddychania przeponą to klucz do zdrowia,
do harmonii w organizmie– przekonuje Agnieszka
Kowalik, terapeutka RSA biofeedback

Agnieszka Kowalik – pedagog,
oligofrenopedagog, terapeuta
RSA biofeedback i EEG
biofeedback, nauczyciel
w Zespole Szkół Specjalnych
w Knurowie

Mirella Napolska: - Oddychanie
jest czymś naturalnym. Nie dość,
że każdy potrafi oddychać, to w
dodatku robimy to automatycznie, bez większego zastanowienia.
Po co więc w ogóle tak się na tym
skupiać?
Agnieszka Kowalik: - Wiadomo, że powietrze jest nam potrzebne
by żyć, więc każdy z nas oddycha.
Jednak jakość oddychania jest poza
nami, z reguły ją ignorujemy. Warto
podkreślić, że ta jakość nie jest bez
znaczenia. To klucz do harmonii w organizmie, do zdrowia. Ilość tlenu, jaki
sobie dostarczamy, jest kluczowa dla
funkcjonowania naszego organizmu,
dla samopoczucia.
- A czemu tak istotne jest oddychanie przeponą?
- Właśnie dlatego, że pozawala
dostarczyć organizmowi najwięcej
tlenu. Zapewnia dobrą synchronizację pracy serca i oddechu, co jest
bardzo ważne. Warto zaznaczyć, że
to sposób oddychania, z którym się
rodzimy – niemowlęta oddychają
brzuchem. Potem, w wyniku rozmaitych życiowych stresów, tracimy tę
naturalną zdolność. W dorosłym życiu oddychamy płytko i nieregularnie.
Niedobór tlenu fatalnie wpływa na
funkcjonowanie naszego organizmu,
a co za tym idzie – na samopoczucie.
Oddychanie przeponą powoduje zwolnienie, uspokojenie oddechu.
- Łatwo się tego nauczyć?
- To zależy od organizmu, jednym przychodzi to bardzo łatwo,
innym nieco trudniej. Ale każdy może

się nauczyć, a nawet wypracować
nawyk. To jest celem metody RSA
biofeedback. Sam skrót RSA oznacza
różnicę między pulsem na wdechu i na
wydechu. Sednem metody jest to, aby
jak najlepiej wykorzystywać układ
oddechowy i krążenia oraz nauczyć
się synchronizować ich pracę.
- Komu zalecany jest trening tą
metodą? Podejrzewam, że może się
przydać w zasadzie każdemu.
- Zgadza się. Jest polecana młodzieży, dorosłym, starszym, a także
dzieciom od 4 roku życia. Wbrew pozorom dzieciom również nie brakuje
w życiu sytuacji stresowych. A wiele
chorób ma swoje źródło właśnie w psychice. Także różne choroby wpływają
na utratę odruchowego oddychania
przeponą.
Wracając do samej metody – chodzi w niej o to, by współczynnik RSA
był jak najwyższy. U dzieci wynosi on
zwykle 40-50 uderzeń na minutę. Im
człowiek starszy, tym współczynnik
RSA, niestety, niższy. U dorosłych to
przeciętnie 20-25 uderzeń na minutę.
U chorych zaledwie 3-6, zaś w przypadku osób starszych nawet 1-3.
- Podobno powrót do oddychania przeponą może wspomóc terapię farmakologiczną przy różnych
schorzeniach.
- Tak, chociażby w przypadku
astmy. Umiejętność przeponowego
oddychania jest tu bardzo pomocna, a
jeśli uda się przekształcić ją w nawyk,
można nawet doprowadzić do odstawienia lekarstw. Oczywiście wszystko
to pod nadzorem lekarza. Polepsza
się stan pacjentów cierpiących na
migreny czy nadciśnienie, kobietom
przechodzącym klimakterium.
RSA biofeedback jest też polecany
kobietom w ciąży jako świetny instrument samoregulacji i samoznieczulenia przy czekającym je porodzie, który
może być krótszy i mniej bolesny.
Metoda pomaga zapobiec urazom
noworodka – niedotlenieniu czy zamartwicy.
Odgrywa dużą rolę także w profilaktyce, zwłaszcza chorób układów
oddechowego, krążenia i nerwowego,
wzmacnia odporność, pomaga w walce ze stresem. Poprzez trening można
zredukować kumulującą się agresję,
poprawić zdolność koncentracji. U
dzieci RSA biofeedback poprawia pamięć, koncentrację, zdolność nauki. Z

kolei osoby starsze po takim treningu
czują się dużo młodsze. Mąż którejś z
pań mówił: kobieta mi zwariowała,
na dancingi chce chodzić! Aby nabrać
energii i większej ochoty do życia,
wystarczyło poprawić oddech.
RSA biofeedback jest stosowany
również jako metoda wspomagająca
w logopedii. W szkole, gdzie pracuję,
stosujemy ją od stycznia tego roku.
Pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi, z różnym stopniem upośledzenia. Na efekty terapii trzeba tu więc
czekać stosunkowo długo, a i tak już
po niespełna roku są one widoczne,
właśnie w problemach logopedycznych.
- Jak szybko można wypracować w sobie nawyk prawidłowego
oddychania?
- To zależy od organizmu. Umiejętność można nabyć po 10-15 treningach. Czasami szybciej. Nawyk jest
sprawą indywidualną.
- Jak się sprawy mają z popularnością tej metody? Niby słyszy
się czasem o pojęciu „biofeedback”,
jednak czy wiele osób wie, o co z
grubsza chodzi?
- Ta metoda ma wiele modułów.
W Polsce najbardziej znany jest EEG
biofeedback, wykorzystujący plastyczność mózgu. Inne moduły rzeczywiście nie są jeszcze popularne. Często
zdarza się, że ktoś zgłaszając się do
mnie na terapię RSA ma na myśli
właśnie EEG. Samo pojęcie „biofeedback” oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne. W treningach, zarówno
w EEG, jak i w RSA, wykorzystywane
są programy komputerowe. W skrócie
wygląda to tak: – elektrody umieszczone na wysokości klatki piersiowej
monitorują nasz puls, zaś na monitorze pojawiają się wykresy obrazujące
naszą pracę nad oddechem. Jak się to
widzi, łatwiej dojść do wypracowania
prawidłowego oddechu, łatwiej też
się skupić.
W Rosji, skąd ta metoda do nas
dotarła, jest powszechna. Standardowo wykorzystuje się ją w szkołach,
a nawet w przedszkolach, podczas
ujętych w planie zajęć lekcji zdrowia.
Mam nadzieję, że zdobędzie popularność także w naszym kraju. Ma mnóstwo zalet – jest efektywna i prosta, w
dodatku – niefarmakologiczna.

knuróW. premiera studia piosenki i musicalu „gWiazdy ekranu”

rewia
legend ekranu
W najbliższą sobotę w Kinie Scenie Kulturze
wystąpią i zaśpiewają m.in. Greta Garbo,
Audrey Hepburn, Hanka Ordonówna i Marylin
Monroe. Wbrew pozorom nie będzie to seans
spirytystyczny, ale premiera spektaklu
muzycznego Studia Piosenki i Musicalu

Reżyserka Agnieszka BielanikWitomska przygotowała z dziewczętami z grupy Music Joy prawdziwą
ucztę dla koneserów starego kina,
ale nie tylko. Na scenie, oprócz
hollywoodzkich div, pojawią się
gwiazdy rodzimej rozrywki: Violetta Villas, Maryla Rodowicz czy
Hanka Ordonówna.
To szansa dla członkiń zespołu
Music Joy, by pokazać się w solowych występach, a przy okazji popisać umiejętnościami aktorskimi.
Całość dopełnią kostiumy z epoki
i wyświetlane w tle fragmenty filmów.
„Gwiazdy ekranu” to efekt warsztatów wyjazdowych w Rajczy,
gdzie knurowianki szlifowały wokal
i choreografię. To także odtrutka na

atakujące nas zewsząd informacje
o poczynaniach celebrytów, ukłon
w stronę prawdziwych osobowości
i talentów.
- Stawiamy na doznania estetyczne. Chcemy pokazać kobiece
piękno w filmowej oprawie. W spektaklu nie ma głównej roli, każda z
uczennic Studia Piosenki i Musicalu
dostała szansę konfrontacji swoich
umiejętności z publicznością - mówi
Agnieszka Bielanik-Witomska.
Co z tego wyjdzie? Będzie można ocenić w najbliższą sobotę o godz.
18.00. Bilety w cenie 10 i 15 zł.
Po części muzycznej odbędzie
się projekcja filmu z Marylin Monroe „Pół żartem, pół serio”. Gorąco
polecamy!

Rozmawiała Mirella Napolska

ogłoszenie
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Knurów. Co z przychodniami przy ul. Kazimierza Wielkiego i Marynarzy?

Zdrowie w prywatne ręce

Foto: Paweł Gradek

Przychodnia przy ul. Marynarzy

Nieruchomości są na razie własnością gminy, jednak to może się
zmienić już w lutym przyszłego roku,
kiedy w przetargu wyłonieni zostaną
nowi właściciele. Mogą nimi zostać
wyłącznie podmioty prowadzące
działalność leczniczą. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania
nie pozostawiają wątpliwości - w
budynkach nadal będą wykonywane
usługi medyczne.
Tak jest na przykład w przychodni przy ul. Koziełka. Budynek trafił
w ręce prywatnego właściciela, który
przeprowadził kapitalny remont.
Obecnie jest to najnowocześniejsza
przychodnia w mieście, spełniająca
wszystkie wymogi unijne.
Jak będzie z przychodniami przy
ul. Kazimierza Wielkiego i Marynarzy? Czas pokaże. Przynajmniej
przez rok od ich nabycia nowy właściciel ma obowiązek zachować zakres
usług medycznych w niezmienionym
kształcie.
- W praktyce oznacza to m.in.,
że nowy właściciel nie może zmienić
warunków najmu Zespołowi Opieki

Zdrowotnej - mówi zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
Szpitala w Knurowie sp. z o.o. Henryk
Hibszer.
Po roku nowy właściciel może
umowę ZOZ-owi w ypowiedzieć,
jednak nadal musi prowadzić w budynku działalność leczniczą, ale czy
z tym samym personelem?
Nowy właściciel nie ma obowiązku zatrudniać tych samych ludzi,
jednak na przykładzie przychodni
przy ul. Koziełka widać, że inwestor
opiera się na sprawdzonej i doświadczonej kadrze.
Wicedyrektor Hibszer, zapytany
o dalsze losy pracowników prywatyzowanych przychodni nie ukrywa,
że liczy na to, że trafią pod skrzydła
nowych właścicieli. Na pytanie, co
jeśli tak się nie stanie, usłyszeliśmy:
- Nie jestem w stanie odpowiedzieć na
to pytanie.
Ci pracownicy, którzy zdecydowali się z nami porozmawiać, nie
chcą ujawniać swoich nazwisk w obawie przed zwolnieniem. - Nauczyłam
się, że nie warto prosić o nowe szafki

(stare się rozlatują), bo będzie to
działać na moją niekorzyść. Prawda
jest taka, że w przychodniach mamy
więcej stanowisk niż pielęgniarek.
Przed okienkiem 40-osobowa kolejka,
zajechana drukarka ledwo wyrabia.
Nie ma czasu odbierać telefonu,
który dzwoni non-stop - słyszymy od
jednej z pracownic. - Część koleżanek
została z dnia na dzień zwolniona.
To kobiety z dużym doświadczeniem.
Szukają pracy, ale jest z tym ciężko.
Do upragnionej emerytury pozostały im 3-4 lata. Każda chciałaby ten
czas przepracować, jednak nie mają
pewności, czy kolejna prywatyzacja
będzie mieć tak optymistyczny finał
jak w przychodni przy ul. Koziełka.
Pielęgniarki zaznaczają, że nie
chcą, aby zabrzmiało to jak narzekanie. Wybrały ten zawód z powołania,
nie za karę. Przywykły już do obelg
pacjentów, którzy kanalizują pretensje przy okienku rejestracji. To
od nich dowiedziały się o planach
prywatyzacyjnych przychodni.
- Bądźmy realistami. Tego molocha przy ul. Kazimierza Wielkiego
nikt nie kupi. Lepiej i taniej byłoby go
wyburzyć i postawić nową przychodnię - mówi druga.
- Tacy lekarze... Oni w każdych
warunkach sobie poradzą. Tu etat,
tam prywatny gabinet, tu dyżur. Gorzej z nami...
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że największym zainteresowaniem potencjalnych właścicieli cieszy się przychodnia przy
ul. Marynarzy. Jednym z nich jest
stomatolog.
- I myśli pan, że będziemy tu mieć
przychodnię? Zrobi się tu centrum stomatologii, a ja będę szukać lekarza aż
na Koziełka! - komentuje pacjentka,
pani Zofia. - Lepiej, gdyby to kupił
jaki internista, ale przecież tego nikt
nie może zagwarantować...
Paweł Gradek

Foto: Mirella NApolska

W wykazie nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży znalazły się budynki przy ul. Kazimierza
Wielkiego i Marynarzy, w których obecnie mieszczą
się przychodnie zdrowia

Knurów

Patrol do bezdomnych
W przyszłym tygodniu patrol MOPS, przy
wsparciu SM, wyruszy na kolejny objazd miasta
w poszukiwaniu bezdomnych
Wraz z nadejściem jesiennych
chłodów życie bezdomnych staje
się bardziej uciążliwe. Pół biedy
z tymi, którzy w razie czego mają
w zanadrzu jakiś mieszkaniowy
azyl. Ciągle są też jednak tacy,
którzy pod gołym niebem spędzają
okrągły rok. Ilu ich jest w Knurowie? Orientacji w tej sprawie mają
służyć patrole organizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Straży Miejskiej.
W chłodniejszym sezonie patrole
będą objeżdżać miasto częściej.
Pierwszy w tym sezonie został
zorganizowany 26 września, kolejny 27 października, następny jest
planowany na przyszły tydzień.
- Podczas październikowego
patrolu nie wydarzyło się nic wyjątkowego – mówi Jolanta Bęben
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie. – Jedyny
ślad obecności bezdomnych, jaki
zauważyliśmy, to znane nam koczowisko w Szczygłowicach. Istnieje nie
od dziś. Tym razem nie zastaliśmy
jego gospodarzy, ale już wcześniej
proponowaliśmy im skierowanie do
schroniska. Odmówili. Otrzymaliśmy nawet ich odmowy na piśmie.
W październiku patrol natknął
się także na mężczyznę, który pomieszkuje w przyczepie, jednak
okazało się, że wbrew pozorom nie
jest to osoba bezdomna.

Można do schroniska

W lipcu przestała działać knurowska noclegownia dla bezdom-

nych. Tym, którzy z niej korzystali,
MOPS wystawił skierowania do
schronisk w innych miejscowościach. Spora część z nich skorzystała, ale są i tacy, którzy z różnych
powodów wybierają bezdomność
w Knurowie.
- Jest w mieście kilka osób,
które nie chcą skorzystać z oferty
schroniska Towarzystwa św. Brata
Alberta w Bojkowie – przyznaje
Jolanta Bęben. – To schronisko
całodobowe, z trzema posiłkami.
Jednak niektórzy, mając wciąż aktualne skierowania do schroniska,
wybierają bezdomność.
Również strażnicy miejscy od
czasu do czasu napotykają osoby
bezdomne.
- Udzielamy wówczas informacji o możliwości skorzystania
ze schroniska w Bojkowie – informuje Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej w Knurowie.
– Bylibyśmy nawet skłonni, w razie
konieczności, przewieźć taką osobę
do schroniska. Jeżeli bezdomny jest
nietrzeźwy, a jego stan nie zagraża
jego życiu lub zdrowiu, we współpracy z Policją transportujemy go
do Policyjnej Izby Zatrzymań.
Jak zapewnia Jolanta Bęben,
właściwie każde schronisko, również to w Bojkowie, interwencyjnie
przyjmie na noc bezdomnego
(pod warunkiem, że jest trzeźwy).
Formalnościami, czyli zgłoszeniem się do MOPS po uzyskanie
skierowania do placówki, można
się zająć następnego dnia.
MiNa

reklama
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bezpłatne badania dla pań

Badanie mammograficzne jest proste, krótkie,
bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania jest
niska i bezpieczna dla zdrowia. Badanie nie wymaga
żadnego dodatkowego przygotowania.
Potrzebna jest tylko dobra wola i chęć...
Rak piersi to najczęstszy nowotwór występujący u kobiet. Tylko
przedwczesne wykrycie daje szansę
na całkowite wyleczenie. Pomimo
dostępności badań tylko co 2-3 kobieta bada swoje piersi. Strach, brak
czasu a czasami nieświadomość
problemu sprawia, że panie same odbierają sobie szansę na wyleczenie.
Lada dzień pojawia się okazja do
zadbania o piersi. Świetna zwłaszcza
dla pań w wieku 50-69, bo właśnie
one mają prawo do bezpłatnych badań piersi.
Specjalistyczny pojazd – mammobus gliwickiego Centrum Onkologii – zatrzyma się przy Intermarché
przy ul. Szpitalnej 42.
Badania odbędą się 25 listopada
(piątek) od 10 do 17 oraz 28-30 listopada (poniedziałek-środa) w godz. od
9 do 16. Co ważne: nie jest wymagana
wcześniejsza rejestracja.
Do mammografii nie trzeba się
specjalnie przygotowywać. Mammobus wyposażony w rejestrację, przebieralnię i gabinet zaskakuje miłą
i przyjazną atmosferą. W sytuacji,
gdy mammografia wykonywana jest
po raz kolejny, należy zabrać ze sobą
zdjęcie i opis poprzedniego badania
dla porównania - to bardzo pomaga
lekarzom zinterpretować wynik.
Pierwszym etapem badania jest
rejestracja. Panie proszone są o
przedstawienie dokumentu ubezpieczenia społecznego (karta chipowa)

129 pań skorzystało z badań przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu w Knurowie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Geneva Trust Polska.
− To bardzo dobra frekwencja w porównaniu z innymi miastami – powiedziała
Przeglądowi Anna Niklas z Geneva Trust Polska

lub dowodu osobistego i wypełnienie
ankiety. Drugi etap to przejście do
przebieralni i przygotowanie się do
badania. Mammobusy są ogrzewane.
Trzeci - to samo badanie. Podczas badania pacjentka pozostaje w pozycji
stojącej lub siedzącej. Badana pierś
zostanie uciśnięta plastikową płytą
kompresyjną. Uciskowi, trwającemu
kilka sekund, może towarzyszyć ból,
który warto wytrzymać. Ucisk jest
konieczny, aby uzyskać zdjęcie dobrej
jakości, a tylko dobra jakość pozwoli

na dokładny opis badania. Po wszystkim każda z pań otrzyma karteczkę z
numerem badania oraz informacją o
miejscu odbioru wyniku. Należy zachować karteczkę, będzie potrzebna
przy odbiorze wyniku. Jeśli będzie
prawidłowy, badanie trzeba powtórzyć dopiero za 2 lata. W wykrytych
nieprawidłowości, pacjentka zostaje
telefonicznie poinformowana o konieczności skorzystania z bezpłatnej
diagnostyki.
Oprac. i foto: Justyna Bajko

krystyna szumilas
ministrem edukacji

Knurowianka została powołana na urząd Ministra
Edukacji Narodowej przez premiera Donalda Tuska.
Przysięgę przez Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim złożyła18 listopada. Ministerialne
obowiązki rozpoczęła w poniedziałek

- Edukacja to bardo ważna dziedzina życia społecznego. Zabrzmi
to górnolotnie, lecz prawdziwie: od
prawidłowej edukacji zależy przyszłość dzieci i naszego kraju – mówiła
Przeglądowi w lipcu ówczesna sekretarz stanu w MEN. Teraz Krystyna
Szumilas będzie kreować przyszłość
narodowej edukacji jako minister w
rządzie premiera Tuska.
Rządowa posada jest pokłosiem
dotychczasowej pracy knurowskiej
posłanki (sprawującej mandat od 10
lat) w MEN oraz jej bardzo dobrego
wyniku wyborczego. W październikowych wyborach parlamentarnych
uzyskała poparcie ponad 42 tys.
wyborców. To jeden z najlepszych
wyników w województwie, a i w skali
kraju godny docenienia.
Krystyna Szumilas urodziła się
w Knurowie. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Śląskiego (specjalność: matematyka nauczycielska).
Ukończyła też studia podyplomowe
z zakresu prawa samorządu terytorialnego, zarządzania oświatą,
zarządzania zasobami ludzkimi oraz
informatyki.
Nie stroniła od działalności publicznej. Była radną miejską i powiatową. Zasiadała w zarządzie powiatu
gliwickiego (1999-2001). Prywatnie
jest mamą trójki dzieci i babcią
dwóch wnuczek.
Nowa minister jest mocno związana z edukacją. Przez 16 lat (19751991) uczyła w szkolnej „Szóstce”.
Przez kolejne cztery była pełnomocnikiem Zarządu Miasta Knurowa do

Foto: Archiwum Krystyny Szumilas

mammobus ponoWnie zaparkuje W knuroWie

- Od prawidłowej edukacji
zależy przyszłość dzieci
i naszego kraju – podkreśla
minister Krystyna Szumilas

spraw oświaty, by w latach 1995-1998
kierować Miejskim Zespołem Jednostek Oświatowych. Jako posłanka
przewodniczyła sejmowej Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży.
- Chcę, aby najbliższy okres był
dla polskiej szkoły czasem stabilizacji
i spokojnego wdrażania zainicjowanych wcześniej działań - zapowiedziała minister Szumilas. - Dzisiaj
najważniejsza jest pomoc nauczycielom i dyrektorom we włączaniu do
praktyki szkolnej wprowadzonych
projektów. Na tym zamierzam się
skupić. Ważny jest również dialog
ze środowiskiem, wsłuchiwanie się
w głosy rodziców i nauczycieli oraz
reagowanie na ich potrzeby. Natomiast nadrzędną wartością musi być
zawsze dobro uczniów, bo to oni są
najważniejsi.
/bw/

reklama
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rozmaitości

Knurów

Wyciągali groch z... piasku. Lewą
ręką. Kto przegrywał, trafiał do
„stylistki”. Oj, to nie był dobry
adres...

Twarz w kocie wzorki czy zsypująca
się z głowy mąka to nie jest szczyt marzeń
nastolatków. Chyba, że w otrzęsiny – tak
jak w przypadku pierwszoklasistów gimnazjalnej Trójki. Zmuszeni byli mówić
wierszem, pięknie śpiewać, rozwiązywać
zagadki, wreszcie... przeciągać linę. Przegrani maszerowali do „kociego stylisty”.
Wygrani zresztą też...
Po zabawie każdy w yglądał jakoś
inaczej. Jednak nikt nie czuł się z tym źle,
co potwierdzał goszczący na twarzach
uśmiech.

Foto: Archiwum MP-13

młodzi ekowojownicy

Kamila Walkowiak

Mowa o dzieciach
Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w
Knurowie, którzy wybrali się na spacer po
lesie z leśniczym. Piotr
Nieszporek ujawniał
ma lcom t ajem n ic e
przyrody, pokazywał
ślady zwierząt i uczył
rozpoznawać drzewa.
Dzieci rozmaw ia ł y
też z ekologiem – ich
spotkanie miało tytuł:
„Młodzi Eko-wojownicy segregują odpady
na Śląsku”.
Oprac. b

Foto: Archiwum ZSP Gierałtowice

otrzęsiny w kocim stylu

Foto: Archiwum MG-3/www.picasaweb.gogle.com

Knurów

Laureaci Wierszykarni

gierałtoWice

Wierszykarnia
na wysokim poziomie

I Szkolny Konkurs Recytatorski okazał się udaną
inicjatywą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gierałtowicach
Celem „Wierszykarni”, było przede wszystkim
przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów,
popularyzacja poezji dziecięcej. Udało się, bo chętnych do publicznego recytowania nie brakowało.
- Dzieci nie tylko świetnie znały wersy utworów,
ale też ciekawie i twórczo je interpretowały – podkreślają konkursowi jurorzy. – Poziom był naprawdę
wysoki.

Zwycięzcy
Wierszykarni
Klasy I:
Magdalena Smolnik
i Justyna Rupprich;
klasy II:
Szymon Madeja;
klasy III:
Monika Matera.

Małgorzata Socha, Grażyna Lubszczyk

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

patrycja felis z gliwic

szymon krypczyk z czerwionki

paulina mazur z gliwic

michał zygmunczyk z leszczyn

ur. 15.11.2011 r., 3560 g, 54 cm

ur. 16.11.2011 r., 3310 g, 53 cm

ur. 16.11.2011 r., 3670 g, 57 cm

ur. 16.11.2011 r., 3190 g, 52 cm

franciszek kuchta z czerwionki

krzysztof łupieżowiec z knurowa

michał gawrysiak z knurowa

mateusz grzegorzyca z czuchowa

ur. 16.11.2011 r., 3170 g, 53 cm

ur. 17.11.2011 r., 3760 g, 59 cm

ur. 16.11.2011 r., 2900 g, 52 cm

ur. 17.11.2011 r., 3550 g, 55 cm

filip machelak z knurowa

ur. 16.11.2011 r., 3520 g, 52 cm

Wojciech zielski z gliwic

ur. 17.11.2011 r., 3300 g, 54 cm

reklama

antoni górecki z knurowa

ur. 18.11.2011 r., 3890 g, 55 cm
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samanta słomska z czerwionki
ur. 18.11.2011 r., 3760 g, 52 cm

maciej stajniak ze szczygłowic
ur. 19.11.2011 r., 4420 g, 54 cm
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- Zakończenie prac przy
mode r niz acji i tworzeniu
31 pomieszczeń planujemy
do końca listopada – mówi
Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i

Foto: Dawid Ciepliński

Dobiega końca gruntowna modernizacja 600 metrów
kwadratowych powierzchni
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9, która od początku
grudnia pow inna już służyć zarówno uczniom, jak i
sportowcom korzystającym z
„Orlika” oraz sąsiadującego z
nim pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną
nawierzchnią.

Rekreacji. – Po tym terminie
oddamy do użytku między
innymi sześć szatni z wyposażeniem i pełnym węzłem
sanitarnym, a więc ubikacjami i natryskami. Całość dostosowana będzie do potrzeb
osób niepełnosprawnych. W
tym celu wybudowano rampę
najazdową oraz platformę
do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Po zakończeniu remontu –
obok szatni – oddane zostaną
do użytki m.in. pomieszczenia
administracyjne, magazyn
sprzętu sportowego oraz pomieszczenia dla sędziów oraz
nauczycieli i trenerów.

Piotr Skorupa

APN

Reprezentanci Akademii
Piłki Nożnej nie próżnują.
Z boisk przenieśli się do hal
i tam rozegrali wewnętrzny
turniej, w któr y m nie zabra k ło bra m k a rsk ich parad, składnych akcji, celnych
strzałów i nagród.
W r y wa lizacji bra li
udział chłopcy urodzeni w
latach 2002 i 2003. Najlepsi
okazali się „Pomarańczowi”
występujący w składzie: Michał Jasiński, Wojciech Jasiński, Bartek Kata i Szymon
Krzyżowski.
Pozostałe zespoły wystąpiły w następujących składach:
- Niebiescy – Lebiodzik,
Szczepanik, Maciągowsk i,
Greczek,
- Czerwoni – Kowalik,
Kołaczek, Nowak, Toczko,
Imiołek,
- Zieloni - Szaruga, Sziewczyk, Biegański, Rybicki,
W roli bramkarzy wystą-

Foto: APN

Wygrali „pomarańczowi”

Zwycięzcy wewnętrznego
turnieju Akademii Piłki
Nożnej

pili: Szwagrzyk i Szymajda.
- Każdy z uczestników
zawodów otrzymał koszulkę
oraz plecak ufundowane przez
firmę MVK Line – relacjonują
organizatorzy z APN-u.
Wyniki spotkań (mecz i
rewanż):
Pomarańczowi - Czerwoni
1:0 i 1:0 (bramki: Michał Jasiński), Zieloni - Niebiescy 0:1
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Tegoroczny Puchar Śląska
miał specjalną oprawę, bowiem jego organizator – Uczniowski Klub Sportowy Eugen
Knurów – obchodził 10-lecie
istnienia. Z tej okazji na ręce
prezesa i założyciela klubu Eugeniusza Mehlicha składano
życzenia kolejnych sukcesów
i podziękowania za to, czego
już dokonali jego podopieczni.
A dokonali wręcz rzeczy niemożliwych, o czym świadczy
około 400 medali zdobytych
w zawodach rangi mistrzostw
Polski.
Eugeniusz Mehlich nie krył
satysfakcji z osiąganych wyników i jednocześnie dziękował
tym, którzy przez te wszystkie
lata wspierali jego działalność.
Wśród w yróżnionych specjalnymi podziękowaniami
– wręczali je członkowie Zarządu Klubu, Danuta Malcher
i Eugeniusz Mehlich - znaleźli
się: Gmina Knurów – wyróżnienie odebrał zastępca prezydenta Piotr Surówka, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
– dyrektor Krzysztof Stolarek,
Miejska Szkoła Podstawowa
nr 7 – zastępca dyrektora
Danuta Pluta, UPOS System
– Mirosław Bartoszek, WMS
– Mirosław Siewka, Kazimierz
Kachel – były dyrektor MSP-7,
ZZG w Polsce KWK KnurówSzczygłowice – Ryszard Pomarański, Marek Paczkowski,
Krzysztof Kozubowski.
Miło nam poinformować
naszych Czytelników, że UKS
Eugen docenił też naszą rolę w
promocji i popularyzacji sportów siłowych, za co oczywiście
serdecznie dziękujemy.
W imieniu władz samorządowych Knurowa, z życzeniami dla jubilata przybył
zastępca prezydenta Piotr Surówka, który dziękując UKSowi Eugen za rozsławianie
miasta i popularyzację sportowego trybu życia wśród mieszkańców, życzył zawodniczkom
i zawodnikom, by ich ciężka
praca wykonywana na treningach przynosiła spodziewane
efekty w czasie zawodów najwyższej rangi.
W odpowiedzi, Eugeniusz

Foto: Piotr Skorupa

Życzenia
oraz podziękowania
dla i od jubilata

W ramach knurowskich zawodów zmagało się
ze sztangą ponad 60 zawodniczek i zawodników

Meh lich st w ierdzi ł, że te
wszystkie medale jego młodzież dedykuje miastu Knurów i jego mieszkańcom.
Rywalizacja w tegorocznym Pucharze Śląska – przy
wypełnionej niemal do ostatniego miejsca widowni - odbywała się w kategoriach junior,
senior i weteran. Do Knurowa
przyjechali siłacze z Władysławowa, Warszawy, Kielc,
Wrocławia, Legnicy, Krakowa i wielu śląskich miast. O
w ysokiej randze zawodów
świadczyła też obcność trenera kadry narodowej kobiet
Mirosława Łukasiuka.
Gospodarz – UKS Eugen
Knurów – wystawił do rywalizacji 15 reprezentantów, którzy zajęli w swych kategoriach
następujące lokaty:
- juniorki do 20 lat (open
według punktacji Wilksa) Paulina Mularczyk (1 miejsce,
wynik 47,5 kg), Karolina Szczot

i 0:1 (Lebiodzik, samobójcza),
Niebiescy - Czerwoni 0:1 i 3:0
(Kowalik - Szczepanik 2, Greczek), Zieloni - Pomarańczowi
0:1 i 0:0 (Michał Jasiński),
Niebiescy - Pomarańczowi 0:0
i 0:0, Czerwoni - Zieloni 1:0 i
0:1 (Kowalik - Szaruga).
PiSk

KLASYFIKACJA
końcowa
1. Pomarańczowi, 2. Niebiescy, 3. Czerwoni, 4. Zieloni.

(3 miejsce, wynik 47,5 kg),
- juniorki do 23 lat (open
według punktacji Wilksa)
– Katarzyna Smykała (1 miejsce, wynik 80 kg – rekord życiowy), Emilia Flis (2 miejsce,
wynik 42,5 kg), Dorota Tomaszewska (3 miejsce, wynik
45 kg),
- seniorki (open według
punktacji Wilksa) – Natalia
Mikulska (2 miejsce, wynik
70 kg)
- juniorzy do 20 lat –
Adam Przydatek (1 miejsce w
kat. 53 kg, wynik 45 kg – rż),
Dominik Korzeniewsk i (1
miejsce w kat. 59 kg, wynik
75 kg – rż, debiut), Daniel
Drubek (2 miejsce w kat. 59
kg, wynik 45 kg, rż, debiut),
Remigiusz Szymik (3 miejsce
w kat. 66 kg, wynik 70 kg, rż),
Adrian Heintze (3 miejsce
w kat. 74 kg, wynik 117,5 kg,
rż), Łukasz Przybył (5 miejsce
w kat. 74 kg, wynik 110 kg),

Zastępca prezydenta
Knurowa Piotr Surówka
uroczyście otworzył zawody
o Puchar Śląska i złożył
Eugeniuszowi Mehlichowi
życzenia z okazji 10-lecia
działalności UKS Eugen

Danuta Malcher z Zarządu UKS Eugen składa
podziękowania osobom, które wspierają
działalność knurowskich siłaczy

Foto: Piotr Skorupa

Finisz

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

VI Otwarty Puchar Śląska w wyciskaniu sztangi leżąc

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Dawid Ciepliński

sport

Patryk Ludwiczak (6 miejsce
w kat. 74 kg, wynik 75 kg, rż,
debiut), Tomasz Tomaszewski
(7 miejsce w kat. 74 kg, wynik
70 kg, rż), Marcin Sobolew (8
miejsce w kat. 74 kg, wynik 65
kg, rż, debiut).
Dodajmy, że Katarzyna
Smykała zajęła też drugie
miejsce w kategorii open kobiet, a Paulina Mularczyk
sięgnęła po trzecie miejsce w
tej samej kategorii.
Piotr Skorupa
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sport
Grand Prix Knurowa w pływaniu

Mistrzostw Knurowa o Puchar
Prezydenta. Kolejna nowość to
nagradzanie nie trzech, a dziesięciu najlepszych pływaków w
każdej kategorii wiekowej. Ci,
którzy plasują się na miejscach
1-3 otrzymują puchar, medal i
dyplom, za miejsca 4-7 nagradzamy medalami, a za pozycje

8-10 wręczamy pamiątkowe
dyplomy.
Ponadto, obok klasyfikacji
indywidualnej prowadzimy
rywalizację szkół.
W sobotę na starcie stanęło
149 młodych pływaków, a kolejne zawody zaplanowano na
17 grudnia.
PiSk

Nagrodzeni w poszczególnych konkurencjach:
- 25 metrów stylem dowolnym – kategoria 7 lat i młodsi – dziewczęta - 1. Anna Idzikowska, 2. Emilia Świstuń, 3.
Nina Namysłowska, 4. Małgorzata Wasilewska, 5. Marysia Pępek, 6. Weronika Morciszek, 7. Alicja Rokita, 8. Martyna
Surówka, 9. Patrycja Reda, 10. Małgorzata Pępek, - chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk, 2. Bartek Ciesielski, - kategoria 8
lat – dziewczęta - 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Agata Szyrmel, 4. Monika Wojtyna, 5. Julia Wałkiewicz,
6. Magdalena Ociepa, 7. Amelia Stańczyk, 8. Magdalena Majewska, 9. Wiktoria Masiarek, 10. Weronika Ostrowska,
- chłopcy - 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik Szafarczyk, 3. Jakub Sikora, 4. Dawid Milczanowski, 5. Daniel Osada,
6. Ryszard Kała, 7. Patryk Zieliński, 8. Wojciech Kuśmierski, 9. Szymon Rokita, 10. Dawid Rams, - kategoria 9 lat
– dziewczęta - 1. Alicja Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Klaudia Siedlik, 4. Karolina Kaleta, 5. Karolina Szołtysek,
6. Aleksandra Machoczek, - chłopcy - 1. Damian Godula, 2. Patryk Łowicki, 3. Bartosz Bieniek, 4. Jan Pawlik, 5. Jakub
Erfurt, 6. Szymon Grzybowski, 7. Jakub Basiński, 8. Mark Moździeż, 9. Tymoteusz Pająk,
- 25 metrów stylem grzbietowym – kategoria 7 lat i młodsi – dziewczęta - 1. Anna Idzikowska, 2. Emilia Świstuń, 3.
Weronika Morciszek, 4. Nina Namysłowska, 5. Alicja Rokita, 6. Patrycja Reda, 7. Małgosia Wasilewska, 8. Karolina
Wolny, 9. Martyna Surówka, 10. Weronika Cybulska, - chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk, 2. Bartek Ciesielski,
- kategoria 8 lat – dziewczęta - 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Agata Szyrmel, 4. Monika Wojtyna,
5. Julia Bałkiewicz, 6. Wiktoria Masiarek, 7. Amelia Stańczyk, 8. Magdalena Majewska, 9. Emilia Kosztowny, 10.
Ewelina Augustynowicz, - chłopcy - 1. Dawid Milczanowski, 2. Dominik Szafarczyk, 3. Przemysław Rozumek,
4. Jakub Sikora, 5. Daniel Osada, 6. Patryk Zieliński, 7. Ryszard Kała, 8. Kamil Golec, 9. Szymon Rokita, 10.
Wojciech Kuśmierski, - kategoria 9 lat – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Karolina
Kaleta, 4. Karolina Szołtysek, 5. Klaudia Siedlik, 6. Karolina Koś, - chłopcy - 1. Damian Godula, 2. Jan Pawlik, 3.
Bartosz Bieniek, 4. Patryk Łowicki, 5. Jakub Erfurt, 6. Szymon Grzybowski, 7. Mark Moździeż, 8. Jakub Basiński,
9. Tymoteusz Pająk,
- 50 metrów stylem dowolnym - kategoria 10 lat – dziewczęta - 1. Klaudia Warmińska, 2. Joanna Bismor, 3. Natalia
Mazur, - chłopcy - 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Karol Rzepa, 4. Oliwier Sikora, 5. Piotr Gradowski, 6. Oskar
Kachel, 7. Dominik Brzozowski, 8. Łukasz Szopa, 9. Jakub Orlik, - kategoria 11 lat – dziewczęta - 1. Julia Świstuń,
2. Julia Kaczarczyk, 3. Aleksandra Szyrmel, 4. Syntia Paliszewska, 5. Paulina Żyrkowska, 6. Karolina Musiolik, 7.
Natalia Blacha, - chłopcy - 1. Dominik Romanów, 2. Mateusz Kamiński, 3. Dawid Szolc, 4. Szymon Romanów, 5.
Błażej Bemben, 6. Maciej Brzozowski, 7. Henryk Cieślik, 8. Daniel Antonowicz, 9. Szymon Ociepa,
- kategoria 12 lat – dziewczęta - 1. Paulina Bieniek, 2. Katarzyna Durczyńska, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy
- 1. Wojciech Gradowski, 2. Miłosz Stańczyk, 3. Adam Babiński,
- 50 metrów stylem grzbietowy – kategoria 10 lat – dziewczęta - 1. Klaudia Warmińska, 2. Joanna Bismor, 3.
Natalia Mazur, - chłopcy - 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Karol Rzepa, 4. Oskar Kachel, 5. Dominik Brzozowski, 6. Piotr Gradowski, 7. Łukasz Szopa, - kategoria 11 lat – dziewczęta - 1. Julia Kaczarczyk, 2. Aleksandra
Szyrmel, 3. Julia Świstuń, 4. Syntia Paliszewska, 5. Paulina Żyrkowska, 6. Karolina Musiolik, 7. Natalia Blacha,
- chłopcy - 1. Mateusz Kamiński, 2. Dominik Romanów, 3. Dawid Szolc, 4. Szymon Romanów, 5. Błażej Bemben, 6.
Henryk Cieślik, 7. Daniel Antonowicz, - kategoria 12 lat – dziewczęta - 1. Katarzyna Durczyńska, 2. Paulina Bieniek,
3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy - 1. Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech Gradowski, 3. Adam Babiński,
- 200 metrów stylem dowolnym – kategoria 13 lat – dziewczęta - 1. Wiktoria Musioł, 2. Kamila Sołtys, 3. Karolina Wierzbicka, - chłopcy - 1. Paweł Sosna, 2. Przemysław Wieloch, 3. Maciej Dzindzio, 4. Bartłomiej Kuczma,
5. Krzysztof Wejner, 6. Jakub Zegzuła, 7. Patryk Karpierz, 8. Szymon Bałdyga, 9. Mateusz Opozda, 10. Mateusz
Dziopa, - kategoria 14 lat – dziewczęta - 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Julia Grojewska, 4. Weronika
Pistor, - chłopcy - 1. Michał Godula, 2. Dominik Sodel, 3. Mateusz Wadas, 4. Mateusz Krysik, 5. Maciej Skrzyński,
6. Tomasz Podolski, 7. Piotr Kotyla, 8. Michał Wawszczak, - kategoria 15 lat – dziewczęta - 1. Ania Stefaniak, 2.
Jagoda Orlik, - chłopcy - 1. Krzysztof Hołysz,
- 100 metrów stylem klasycznym – kategoria 13 lat – dziewczęta - 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina Wierzbicka,
3. Kamila Sołtys, - chłopcy - 1. Rafał Czerwiec, 2. Krzysztof Wejner, 3. Mateusz Opozda, 4. Olaf Kotula, 5. Marcin
Stańdo, 6. Robert Lis, 7. Patryk Karpierz, 8. Jakub Zegzuła, 9. Mateusz Dziopa, - kategoria 14 lat – dziewczęta - 1.
Aleksandra Bańbor, 2. Monika Kwiatkowska, 3. Patrycja Sładek, 4. Paulina Sołtys, 5. Julia Rojewska, - chłopcy
- 1. Remigiusz Kolawa, 2. Dominik Sodel, 3. Jakub Kuczma, 4. Michał Wawszczak, 5. Łukasz Stępiński, - kategoria
15 lat – dziewczęta - 1. Martyna Nowak, 2. Ania Stefaniak, 3. Jagoda Orlik, 4. Agata Rzepa, 5. Nikola Kaletka,
- chłopcy - 1. Jakub Nogieć, 2. Filip Wajszczyk, 3. Grzegorz Tide, 4. Dominik Kasprzyk,
- 100 metrów stylem grzbietowym – kategoria 13 lat – dziewczęta - 1. Magdalena Wolny, - chłopcy - 1. Maciej
Dzindzio, 2. Marcin Stańdo, 3. Robert Lis, 4. Dawid Bistuła, - kategoria 14 lat – dziewczęta - 1. Anna Konieczna,
2. Weronika Pistor, 3. Paulina Sołtys, - chłopcy - 1. Remigiusz Kolawa, 2. Michał Godula, 3. Damian Gałach, 4.
Jakub Kuczma, 5. Tomasz Podolski, - kategoria 15 lat – chłopcy - 1. Jakub Michałów,
- 50 metrów stylem motylkowym – kategoria 13 lat – dziewczęta - 1. Wiktoria Musioł, - chłopcy - 1. Przemysław
Wieloch, 2. Paweł Sosna,- kategoria 14 lat – dziewczęta - 1. Anna Konieczna, 2. Katarzyna Wojciechowska, 3.
Monika Kwiatkowska, - chłopcy - 1. Łukasz Stępiński, 2. Mateusz Wadas, 3. Damian Gałach, 4. Krzysztof Tide, 5.
Mateusz Krysik, 6. Piotr Kotyla, - kategoria 15 lat – dziewczęta - 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, - chłopcy - 1.
Dominik Kasprzyk, 2. Krzysztof Hołysz, 3. Jakub Nogieć, 4. Jakub Michałów, 5. Filip Wajszczyk.

Remis w meczu
gigantów

Kolejna ser ia spot k a ń
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej stała pod znakiem
konfrontacji najlepszych futsalowych drużyn ostatnich
lat, czyli zespołów Soccer
Sport Pubu i Vibovitu. Obie
drużyny od lat nie mają sobie
równych w lidze, a od 2000
roku zdobyły łącznie 10 z
12 mistrzowskich tytułów.
Pierwsza połowa meczu toczyła się pod wyraźne dyktando Soccer Sport Pubu i
t yl ko k il ka w yśmienit ych
interwencji Bartłomieja Poręby uchroniło Vibovit przed
stratą gola. Druga część gry
była już wyrównana, a oba
zespoły zdobyły po jednym
golu. Najpierw Patryk Pietraczyk zaskoczył golkipera Vibov itu strza łem pod
poprzeczkę, a dwie minuty
potem Tomasz Dura strzałem
głową pokonał strzegącego
bramki Soccer Sport Pubu
Pawła Krasonia. Tradycyjnie
rywalizacja tych drużyn stała
na bardzo wysokim poziomie
i zadowoliła licznych kibiców.
Warto nadmienić, że w meczach tych zespołów padają
niezwykle rzadkie jak na futsal
niskie wyniki. W poprzednich
dwóch sezonach brzmiały one:
2:0, 1:2, 1:1 i 0:2.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 8. kolejki (21.11.2011 r.):
Concordia Oldboje – Apteka Św. Barbary 10:2 (6:1)
1:0 P. Hawlicki 6’, 2:0 D. Gawron 8’, 2:1 G. Kania 9’, 3:1 B. Wojciechowski 12’, 4:1 A. Niewiedział 13’, 5:1 D. Wiercioch 14’, 6:1
M. Pastor 16’, 7:1 D. Wiercioch 22’, 8:1 D. Wiercioch 24’, 8:2 J.
Gendarz 31’, 9:2 D. Walus 36’, 10:2 M. Pastor 40’.
Mistral – TKKF Stary Knurów 1:6 (0:2)
0:1 M. Latacz 12’, 0:2 R. Makowski 19’, 1:2 M. Steiman 23’, 1:3
M. Koczy 34’, 1:4 M. Latacz 39’, 1:5 R. Makowski 40’, 1:6 K.
Stępień 40’.
żółte kartki: P. Molata, D. Jakubowski (Mistral), K. Stępień (TKKF
Stary Knurów).
FC Apinex Czerwionka – Team Stalmet 4:4 (2:1)
1:0 T. Michalski 4’, 2:0 S. Kupczyk 13’, 2:1 S. Basak 19’, 3:1 P.
Zagórski 21’, 4:1 P. Janas 26’, 4:2 A. Niewiedział 34’, 4:3 S. Basak
40’, 4:4 S. Basak 40’.
żółte kartki: Ł. Mazur (Apinex), S. Basak (Team Stalmet).
IPA Knurów – Tomsat 2:5 (1:3)
0:1 S. Kubisz 1’, 1:1 M. Milczarek 13’, 1:2 P. Botor 17’, 1:3 R.
Metelski 20’, 1:4 R. Metelski 28’, 2:4 M. Milczarek 32’, 2:5 G.
Bartoszek 40’.
Soccer Sport Pub - Vibovit 1:1 (0:0)
1:0 P. Pietraczyk 29’, 1:1 T. Dura 31’.
żółte kartki: D. Tałajkowski, Ł. Żyrkowski (Soccer Sport Pub),
A. Zabłocki (Vibovit).
LineTrans – TKKF Intermarche 2:9 (0:4)
0:1 Ł. Winiarczyk 12’, 0:2 A. Kasprzyk 13’, 0:3 Ł. Winiarczyk 14’,
0:4 R. Wolsztyński 15’, 0:5 R. Wolsztyński 21’, 0:6 Ł. Winiarczyk
29’, 0:7 Ł. Wolsztyński 30’, 0:8 Ł. Wolsztyński 34’, 0:9 R. Wolsztyński 36’, 1:9 M. Skoczylas 39’, 2:9 M. Skoczylas 40’.
1. Soccer Sport Pub
2. Vibovit
3. TKKF Intermarche
4. Tomsat
5. Team Stalmet
6. Apteka Św. Barbary
7. Concordia Oldboje
8. Mistral
9. FC Apinex Czerwionka
10. TKKF Stary Knurów
11. IPA Knurów
12. LineTrans

19
19
18
18
13
10
9
6
4
4
3
0

W n a j b li ż s z y p o ni e dz i a łek (28 listopada) zagrają
drugoligowcy: Orchidea Concordia 94/95 (18.0 0),
Black&Decker – Nacynianka
(18.45), PK DB Schenker
- Sanit (19.30), Milenium
– Soft Processing (20.15),
C ontra – Felgus M eksyk
(21.00).

Foto: Dawid Ciepliński

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, 19 listopada wystartowała nowa edycja pływackiej rywalizacji w ramach
Grand Prix Knurowa. Areną
zmagań młodych talentów tradycyjnie była pływalnia kryta
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Szczygłowicach, a
w roli organizatorów wystąpili
przedstawiciele Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice.
- Udało nam się zrealizować wcześniej nakreślony plan
i tak jak już informowaliśmy,
nowa edycja Grand Prix odbywa się w nieco zmienionej
formule – mówią pomysłodawcy tych rozgrywek w osobach Dariusza Brachaczka i
Tomasza Rzepy. – Cały cykl
GP składać się będzie z sześciu
zawodów, a ponadto odbędą się

Foto: Marek Węgorzewski

Zgodnie
z zapowiedziami

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Możecie już
ostrzyć łyżwy

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji przygotowuje się do
okresu zimowego, co najlepiej
można zaobserwować na „Or-

liku”, gdzie od kilku dni trwają
prace związane z montażem
sztucznego lodowiska.
- Z przyjemnością zapro-

simy mieszkańców naszego
miasta na lód 6 grudnia – informuje Krzysztof Stolarek,
dyrektor MOSiR. – Jeżeli pogoda nie spłata nam figla to
wraz z miłośnikami jazdy na
łyżwach, na lodzie pojawi się
w tym dniu Mikołaj.
Prawdę mówiąc, na otwarcie
lodowiska będziemy gotowi od
początku grudnia. O konkretnej
dacie decydować będzie jednak
temperatura powietrza.
Przypomnijmy, że utworzenie lodowiska było w poprzednim sezonie przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
Obiekt cieszył się powodzeniem zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych
mieszkańców Knurowa. Nie
inaczej będzie zapewne i tym
razem. Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą zatem ostrzyć swój
sprzęt, a ci którzy takowego
nie posiadają, będą mogli skorzystać z wypożyczalni.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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sport

Mam dobrze
ułożoną stopę

Jarosław Kupis - najskuteczniejszy zawodnik Concordii w rundzie jesiennej klasy okręgowej:

meczu to wykorzystywać, a
gdy piłka leci tam, gdzie chcę
to radość jest ogromna.
- Wspomniał Pan o trenerze Jacku Zielińskim, ale
nie tylko on zapadł w Pana
pamięci, jako dobry szkoleniowiec.
- Tak, zgadza się. W mojej
ocenie trenerami przez duże
„T” są Michał Probierz i Dariusz Fornalak. Grając w ich
zespołach wiele się nauczyłem, a poza tym pokazali mi,
na czym polega profesjonalne
podejście do piłki nożnej.
- Zatem nie jest Pan zaskoczony t ym, że Micha ł
Probierz pracuje obecnie w
lidze greckiej.
- Zaskoczony nie jestem,
bo to czołowy polski szkoleniowiec, którego charakteryzuje
charyzma i w pełni profesjonalne podejście do swoich obowiązków. Muszę też wspomnieć
o tym, że to trener, który stawia
zawsze na najlepszych swoich
zawodników i wpaja piłkarzom
dyscyplinę niemal na każdym
kroku. Wielokrotnie mówił
nam, że mamy być zdyscyplinowani nie tylko w czasie
treningu czy meczu, ale także
poza klubem, w życiu prywatnym. Podkreślał, że piłkarzem
nie jest się przez dwie godziny
dziennie, ale trzeba o tym pamiętać cały czas.
- Wróćmy na knurowskie
„podwórko”. Spodziewał się
Pan, że po rundzie jesiennej
Concordia będzie liderem?
- Po tym, jak do Concordii
wrócili Łukasz Żyrkowski i
Łukasz Pilc, nasz zespół został poważnie wzmocniony i
wierzyłem przed sezonem, że
będziemy zajmowali miejsce
w pierwszej czwórce. Dzisiaj
wiemy, że jesteśmy liderami i
bardzo się z tego cieszymy, bo
jest to potwierdzenie nie tylko
naszych oczekiwań, ale i pracy,
jaką wykonujemy w czasie tre-

Foto: Piotr Skorupa

- Gratuluję zdobycia dziewięciu bramek w rundzie
jesiennej. Czy tak Pan sobie
w yobrażał pierwszą część
sezonu?
- Dziękując za gratulacje
muszę przyznać, że każda z
tych bramek dostarczyła mi
wiele radości. Cieszę się, że te
gole dawały nam zwycięstwa,
ale pamiętać należy o tym, że
o końcowym wyniku decyduje
gra całego zespołu. Nie powiem
nic odkrywczego, ale nie jest
ważne, kto i jak strzela, ważne
jest natomiast to, że tworzymy
zespół, który chce wygrywać i
jak na razie nam się to udaje.
- Mówi Pan, że nie ma
znaczenia, kto i jak strzela
bramki, ale nie da się ukryć,
ż e te gole zdoby te przez
Pana mają niezwykłą urodę.
Pierwszy przykład z brzegu
to bramka zdobyta z połowy
boiska w spotkaniu z rezerwami GKS-u Katowice.
- Gol zdobyty w meczu z
„GieKSą” to moim zdaniem
najładniejsze trafienie. Cieszę
się, że w tamtej akcji wszystko
potoczyło się tak, jak chciałem.
Najpier w z auważyłem , że
bramkarz stoi nieco oddalony
od linii bramkowej, a gdy udało się zabrać piłkę bocznemu
obrońcy to nie było czasu na
zastanawianie się. Strzeliłem z
połowy boiska, a że piłka idealnie „usiadła” mi na nodze,
bramkarz nie miał szans.
- Dodajmy, że to był strzał
lewą nogą. Wielu piłkarzom
służy ona tylko do podpierania…
- Lewonożnym zawodnikiem jestem od początku mojej przygody z piłką. Odkąd
pamiętam, trenerzy zawsze
mi powtarzali, że mam dobrze
ułożoną stopę i mam to wykorzystywać w czasie meczu.
Takiego zdania był m.in. trener Jacek Zieliński. Pamiętam
o tym i staram się w czasie

Jarosław Kupis strzelił w rundzie jesiennej 9 bramek
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ningów i meczów.
- Czy to oznacza, że w
Knurowie zbudowano już
zespół na awans?
- Na wywalczenie awansu
mamy dużą szansę, ale nie
ukrywam, że moim zdaniem
zespół powinien zostać wzmocniony. Runda rewanżowa do
łatwych na pewno nie będzie
należeć, a więc przydałoby
się jeszcze dwóch nowych, gotowych do gry zawodników,
którzy podnieśliby konkurencję
o miejsce w składzie i poprawili
naszą jakość na boisku.
- Ostatni tegoroczny występ Concordii oglądał Pan
z boku.
- Nie mogłem zagrać
i byłem tym bardzo
zmartwiony. Nie
lubię oglądać meczów swojej drużyny stojąc z boku.
A to był ostatni mecz rundy
jesiennej, po którym awansowaliśmy na pozycję lidera.
- W Pana karierze miało
miejsce przykre zdarzenie,
po którym musiał Pan wziąć
dłuższy rozbrat z piłką. Mam
oczywiście na myśli kontuzję,
jaką doznał Pan broniąc barw
Polonii Bytom.
- Pamiętam do dzisiaj, że
ten feralny mecz był rozgrywany w środę, a naszym rywalem
był zespół z Łomży. Była 88
minuta tego drugoligowego
spotkania, gdy piłkę zagrał mi
Grzesiu Podstawek. Grałem
wtedy na pozycji prawego pomocnika i chciałem w pełnym
biegu dośrodkować piłkę w pole
karne. W tym momencie noga
postawna wbiła mi się w ziemię,
a ciało siłą rozpędu poszło do
przodu. Niestety kostka tego nie
wytrzymała. Później były trzy
operacje, a po każdej pół roku
przerwy. Na szczęście kostkę
udało się poskładać, ale do profesjonalnego uprawiania sportu
już nie wróciłem. Gram zatem
amatorsko i dopóki będzie mi
to sprawiało radość, dopóty będę
walczył na treningach o miejsce
w wyjściowej jedenastce.

Tenis stołowy

„Szóstka”
Zaparta
Młodzi tenisiści stołowi
Orła Stanica brali ostatnio ud zia ł w turniejach
adresowanych do młodzików, juniorów i kadetów.
Najlepiej spisał się w nich
Wojciech Zapart zajmując
w minioną niedzielę szóste miejsce w Łaziskach
Górnych. W II WTK kadetów startowali też: Bartek Dola (sklasyfikowany
na miejscach 17-24) oraz
Damian Gilewski (33-48).
Wśród kadetek, Julia Mrzyk
zajęła miejsce 13-16 a Justyna Żyła - 33-48.
W Łaziskach Górnych

odbył się również II WTK
juniorów. Najlepszy w ynik osiągną ł w nim Michał Żyła, który wywalczył
miejsce 13-16. Domini k
Szmaj i Bartek Dola zajęli
lokaty 33-48.
Z kolei w Chybiu odbył
się II W TK m łod zi ków,
w którym startowali Julia
Mrzyk, Basia Pikulik, Natalia Domańska, Damian
Gilewski, Marcin Molenda
i Paweł Gutowski z Orła
Stanica. Cała szóstka zost a ła sk la s y f i kowa na w
przedziale miejsc 33-48.
PiSk

TENIS STOŁOWY
liga okręgowa
Orzeł Stanica - Gwarek II Ornontowice 7:3
Punkty dla zwycięzców zdobyli: Zapart i Szmaj po 2,5, Żyła
- 1,5, Dola - 0,5.
Ruch Pniów - Naprzód Żernica 3:7
LKS 45 Bujaków - Wilki Wilcza 6:4

Klasa „A”
Podokręg Zabrze
Wyniki 16. kolejki:

- Od lat nurtuje mnie
pytanie, jak to się stało, że
z Concordii odszedł Pan do
Miedzi Legnica?
- Po awansie z czwartej do
trzeciej ligi zanotowałem bardzo dobrą rundę. Strzeliłem
wtedy też dziewięć czy nawet
dziesięć bramek i okazało się,
że zainteresowała się mną
Miedź Legnica. Byłem wtedy
młodym zawodnikiem i nie
ukr y wam, że chciałem się
sprawdzić w innym otoczeniu. Tak też się stało i dzisiaj
wiem, że była to dobra decyzja. Z Miedzią podpisałem
wtedy trzyletni kontrakt.
- Jaki jest prywatnie najlepszy snajper Concordii bieżącego sezonu?
- Piłka cały czas sprawia
mi wiele radości, ale na pierwszym miejscu jest rodzina. Te
wszystkie bramki dedykuję
żonie Marioli, która jest moim
najwierniejszym kibicem i
jednocześnie bardzo dobrym
psychologiem. Jak tylko czas
pozwala to wybieramy się do
kina czy restauracji, a moim
oczkiem w głowie jest oczywiście córka Dominika.
Rozmawiał Piotr Skorupa

LKS 35 Gierałtowice - Społem Zabrze 3:5, Gwiazda
Chudów – MKS Zaborze 1:1,
Przyszłość II Ciochowice Tęcza Wielowieś 0:0, MKS II
Kończyce - Wilki Wilcza 2:3,
Amator Rudziniec - Górnik
II Zabrze 0:2, Sokół Łany
Wielkie - Zryw Radonia 0:1,
Zamkowiec Toszek - Stal
Zabrze 0:1, Czarni Pyskowice
- Orły Bojszów 1:1.

1. Górnik II
2. Ciochowice II
3. Pyskowice
4. Toszek
5. Wielowieś
6. Zaborze
7. Stal
8. Chudów
9. Bojszów
10. Wilcza
11. Gierałtowice
12. Kończyce II
13. Radonia
14. Rudziniec
15. Społem
16. Łany W.

41
33
33
28
26
24
22
21
21
20
18
16
16
15
12
7

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 15 listopada:
1. Michał Fojt
2. Henryk Hoinca
3. Jerzy Pluta
4. Jerzy Niewiadomski
5. Józef Fojt
6. Jan Chwolka
7. Piotr Arent
8. Bogdan Litwin
9. Zdzisław Mral
10. Bernard Musiolik

- 2.283 pkt
- 1.804 pkt
- 1.748 pkt
- 1.724 pkt
- 1.712 pkt
- 1.651 pkt
- 1.635 pkt
- 1.626 pkt
- 1.610 pkt
- 1.605 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 18.089 pkt
2. Zdzisław Mral
- 17.056 pkt
3. Stefan Wroblowski
- 16.234 pkt
4. Ryszard Nosiadek
- 16.167 pkt
5. Jerzy Makselon
- 15.696 pkt
6. Michał Fojt
- 15.247 pkt
7. Jerzy Niewiadomski
- 14.644 pkt
8. Jerzy Pluta
- 14.505 pkt
9. Emil Kasperek
- 14.461 pkt
10. Tadeusz Wodziczko
- 14.247 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 29 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, 58 m2, 113 tys. zł, ul. Łokietka.
LOKUS, tel. 793 679 367

Adaptacja poddaszy. Gładzie, malowanie
klatek, sufity podwieszane. Ankrowanie,
ścianki, remonty. Tel. 602 407 190
44-47/11

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.

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

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

M-4 sprzedam, os. WP II, 67 m2. Cena: 215
tys. do negocjacji. Tel. 502 042 954
45-47/11

46-49/11

3-pokojowe, I piętro, 60 m2, 169 000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

M - 4 U łanów 63 m . LOKUS, tel. 793
679 367

47/11

47/11

Szukam pracy jako opiekunka posiadam
doświadczenie, dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412

4-pokojowe na WP II. Cena: 218 tyś!!! AS.
Tel. 501 533 977

M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m 2. LOKUS, tel. 793 679 367

47/11

47/11

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

M-5 Łokietka, 65 m2, blok z windą. LOKUS,
tel. 793 679 367

45-odw.

47/11

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

M-5 Mieszka, 62 m . LOKUS, tel. 793
679 367

Duży, nowy dom w Bojkowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2 . LOKUS, tel.
793 679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

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.

Marynarzy, M-4, I p., 62 m2, 168 tys. Tel.
604 227 196

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

Nowy dom w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

Sprzedam Opel Zafira 2.0 DTI, rok. prod.
20 02, 7- osobow y. Tel. 32 236 43 40,
724 733 519

47/11

47/11

47-48/11

Kupię dom lub działkę za gotówkę. Tel
792 496 905

47/11

Lokal w Gierałtowicach wynajmę. AS. Tel.
501 533 977

47/11

Lokale do wynajęcia przy ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977
47/11

2

2

47/11

47/411

46-49/11

47/11

Nowy dom wolnostojący sprzedam. Biuro
M3. Tel. 516 055 825

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

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

47/11

M-3 Al. Piastów, 52 m2, 119 tys., 2 piętro,
mieszkanie w b. dobrym stanie. LOKUS,
tel. 793 679 367
47/11

M-3 Dyw. Kościuszkowskiej, 48 m 2. LOKUS, tel. 793 679 367

Przyszowice. Działka 767mkw, 89 tyś. AS.
Tel. 512 393 052

47/11

M-3 Jedn. Narodowej, 43 m . LOKUS, tel.
793 679 367
2

47/11

M-3 Piłsudczyków, 48.5 m2. LOKUS, tel.
793 679 367

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

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m 2. LOKUS, tel.
793 679 367

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

47/11

47/11

M-4 Dyw. Kościuszkowskiej, 62 m2, 1 piętro. LOKUS, tel. 793 679 367
47/11

M-4 Dyw. Kościuszkowskiej, 73.5 m 2, 2
piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

47/11

M-4 Jedn. Narodowej, 53 m2. LOKUS, tel.
793 679 367
47/11

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

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.

47/11

Poszukuję mieszkania do zakupu, dla
klientów Lokus Nieruchomości, tel. 793
679 367

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

35-47/11

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

M-3 Armii Krajowej, 43 m2, 1 piętro. LOKUS, tel. 793 679 367
47/11

3-odw.

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

45-51/52/11

1-odw.

47/11

47-48/11

43-51/52

Szukam pracy, emeryt, górnik, 50+, niekarany, ochrona, kier. kat. B, praca fizyczna.
Tel. 516 697 530
46-47/11

DAM PRACĘ
Biuro handlowe zatrudni specjalistów do
zawierania umów handlowych z kontrahentami. Gliwice, tel. 32 661 07 00
47/11

Praca biurowa, obsługa Klienta tel.697
094 168

47/11

47/11

33-odw.

47/11

45-51/52/11

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

EDUKACJA
K O R E P E T Y C J E N I E M I E C K I . Te l .
535 854 570

47-49/11

47/11

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

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

41-odw.

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

O FERUJ EM Y D O G O D N E WA RU N K I
KREDY TOWE NA Z AKUP MIESZK AŃ
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI. LOKUS
NIERUCHOMOŚCI, tel. 793 679 367

ok. Urzędu Miasta. 3-pokojowe, okazyjna
cena!!! AS. Tel. 501 533 977

41-47/11

45-49/11

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

47/11

47/11

38/11-17/12

Szukam pracy – sprzątanie mieszkań, domów, mycie okien. Tel. 795 659 338

47/11

ok. Knurowa dom wolnostojący 270.000.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

MOTORYZACJA

M-4 Kołłątaja, 67.5 m2, 164 tys. LOKUS,
tel. 793 679 367
47/11

M-4 Marynarzy, 62 m2, 1piętro. LOKUS,
tel. 793 679 367

47/11

47/11

ZDROWIE I URODA
Kurs zdrowego odżywiania. Dołącz do
Grupy Wsparcia i Wygraj z nadwagą lub
niedowagą. Tel. 781 928 780
47/11

SPRZEDAM
Sprzedam tanio woreczki stomijne „Sen
sura” oraz płytki. Tel. 602 630 937

47/11

47/11

S p r z e d a m d o m w K n u r o w i e . Te l .
508 192 750
43-47/11

Sprzedam dom w Żernicy – duża działka.
Tel. 509 096 594 Biuro Nieruchomości
M-Kwadrat

47/11

Spółka zatrudni Głównego Księgowego.
Wymagania: doświadczenie na stanowisku
Głównego Księgowego min 2 lata, ugruntowana wiedza z dziedziny pełnej księgowości, bardzo dobra znajomość MS Office,
doświadczenie w pracy z programem
OPTIMA oraz WAPRO. Wynagrodzenie do
negocjacji. Tel. kontaktowy 32 335 51 06
47/11

47/11

Rozpoczęta budowa w Knurowie. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

Przyjmę do pracy grafika komputerowego
ze znajomością informatyki. biuro@biznesmedia.com.pl; Tel. 602 691 528

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

10-odw.

Zatrudnimy programistę PHP, JAVA, SQL.
Oferujemy pracę w młodym zespole, stałe
godziny pracy od 7 do 15 oraz wysokie
zarobki. CV – info@arpus.pl

45-47/11

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

47-49/11

Sprzedam działkę na Koziełka do negocjacji. Tel. 887 644 337
47/11

Sprzedam działki budowlane, Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

45-47/11

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. AS. Tel.
512 393 052

47/11

Sprzedam kawalerkę, 26 m na ul. Kazimierza Wielkiego 9. Cena do uzgodnienia.
Tel. 665 149 501
2

45-47/11

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

47/11

Szczygłowice. Sprzedam mieszkanie 2 i
3 pokojowe w niskim bloku. AS. Tel. 501
533 977

47/11

W y najm ę 3 - p o ko j owe. A S . Te l. 5 01
533 977

47/11

Wynajmę butik na targowisku w Knurowie.
Tel. 667 459 610

45-47/11

Wynajmę dom w Gierałtowicach. AS. Tel.
501 533 977

47/11
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rozmaitości
reklama

ROZRYWKA nr 47/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

informacja
informacja

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 Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 45/2011

brzmiało: „Żórawina” (naz wa m iejscowoś ci). Po dwójny bilet do kina otrzymuje Krzysztof Jaworski.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

47
Toszek. Świąteczny konkurs kulinarny

24.11.2011 r.
CZWARTEK
Król Lew
- godz. 15.30
Skóra, w której żyję
- godz. 17.00
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00
26.11.2011 r.
SOBOTA
Wieczór muzyczno-filmowy
„Kobieta w kinie”
- godz. 18.00
27-29.11.2011 r.
NIEDZIELA-WTOREK
Jane Eyre
- godz. 16.00
Wyjazd integracyjny
- godz. 18.00, 20.00
30.11.2011 r.
ŚRODA
Wyjazd integracyjny
- godz. 16.30, 18.15
Jane Eyre
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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Co upichcisz,
aby wygrać?

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat, Forum Kobiet Ziemi
Gliwickiej oraz Centrum Kultury „Zamek
w Toszku” organizują, cieszący się dużą
popularnością wśród mieszkańców
powiatu, „Konkurs na potrawę
świąteczną bożonarodzeniową”
Jur y weźmie pod uwagę nie tylko smak dania, ale
również sposób jego podania.
W konkursie mogą startować
tylko mieszkańcy powiatu gliwickiego lub gmin należących
do Spichlerza Górnego Śląska.
Rozstrzygnięcie nastąpi 10
grudnia o godz. 14 w restauracji Złota Kaczka w Toszku.
Zgłoszenie proponowanej

potrawy należy do 5 grudnia
wysłać e-mailem − marketing@zamektoszek.pl – lub
tradycyjną pocztą pod adresem: CK „Zamek w Toszku”,
ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek.
Więcej informacji pod
numerem telefonu- 32 233
44 93.
JB
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Foto: Bogusław Wilk

Knurowianie w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Katowice, Knurów. Piękny dzień knurowskiej oświaty

Honory dla dorosłych, owacja dla dzieci
Krzyżami zasługi i medalami za długoletnią służbę
zostało docenionych 32 pracowników z knurowskiej
oświaty. Uroczystości odbyły się we wtorek
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
Pyki i dyrektor Teresy Bochenek
- owację na stojąco.

/bw, jb/
Foto: Bogusław Wilk

stęp „po naszymu, czyli po śląsku”
oszołomił zebranych, którzy zgotowali dzieciom – pod opieką Hanny

Wyróżnieni:
Foto: Bogusław Wilk

W Sali Marmurowej srebrnymi
i brązowymi krzyżami zasługi oraz
medalami odznaczyli zasłużonych
wicewojewoda Piotr Spyra i śląski
kurator oświaty Stanisław Faber.
Odznaczenia, a zaraz potem gratulacje, przyjmowali pracownicy i
nauczyciele miejskich przedszkoli
nr 2 i 3, podstawowych „Dwójki”,
„Czwórki” i „Siódemki”, gimnazjalnych „Jedynki”, „Dwójki” i „Trójki”
oraz publicznego żłobka. Podwójnie
przyjemna rola przypadła zastępcy
prezydenta Knurowa Piotrowi Surówce – winszującemu wyróżnionym, a zarazem będącego adresatem
słów uznania ze strony wojewody i
kuratora, podkreślających wysoki
poziom miejskiej oświaty.
Nie tylko dorośli zbierali zasłużone honory. Furorę zrobiły dzieci
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2.
Piękny, pełen werwy i fantazji, wy-

Pracownikom i pedagogom
osobiste gratulacje złożył
wiceprezydent Piotr Surówka

Wicewojewoda Piotr Spyra odznacza Agatę Czaniecką

Srebrny Krzyż Zasługi: Cecylia Boryga – MP-2, Krystyna Grzesik - MP-3, Iwona
Stańczyk – MP-3.
Brązowy Krzyż Zasługi: Ewa Gołuch – MG-2, Beata Hołysz - MSP- 2, Joanna
Szymkiewicz - MSP-2, Alina Zyzik - MSP-2.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Sonia Guroś - Miejskie Przedszkole nr
3, Bożena Hanak – MSP-4, Sylwia Pinocy - Żłobek Publiczny, Maria Urbaniak
– MSP-7, Lidia Dębowska – MSP-2, Lidia Gendarz - MSP-2, Elżbieta Urbasek
- Żłobek Publiczny.
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Kornelia Barylska – MG-3, Danuta
Bobek – MSP-2, Agata Czaniecka – MSP-4, Grażyna Czernik – MG-1, Iwona
Grala – MSP-2, Barbara Karpińska – MG-3, Maria Klukowska – MSP-4, Danuta
Michalik – MSP-2, Zuzanna Michno – MSP-2, Lucyna Mnich – MG-2, Agata
Pawłowska-Giermak – MSP-2, Hanna Pyka – MSP-2, Małgorzata Pyra, MG3, Maria Pyszny – MSP-4, Dorota Stanek –MG-3, Katarzyna Sygut – MG-2,
Hildegarda Stodolnik – MSP-2, Karolina Żebrowska, MP-2.

Knurów

Najlepsi indywidualnie:

Król drżał przed szachem

W piątek do szkolnej Szóstki
zjechali młodzi szachiści z okolicznych miejscowości. Przybyli na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego
Moja Gmina Nasz Powiat, któremu
organizacyjnego wsparcia udzielił
samorząd miasta i MSP-6.
Ry walizacja odby wała się w
systemie szwajcarskim na dystansie
siedmiu rund w trzech indywidualnych turniejach. Sędziował Ryszard
Nowak. Organizatorzy zadbali o do-

Foto: Archiwum stowarzyszenia

62 zawodników
z 13 zespołów
rywalizowało
w I Międzyszkolnych
Mistrzostwach Szkół
Podstawowych

Klasy I: 1. Łukasz L achawiec
(Gliwice SP 10), 2. Mateusz Wilk
(Gliwice SP 9), 3. Łukasz Kocaj
(Gierałtowice). Klasy II: Mateusz
Skowron (Gliwice SP 28), 2. Łukasz Panenka (Gliwice SP 41), 3.
Mateusz Mańka (Gliwice SP 10).
Klasy III: 1. Antoni Jaszcz (Gliwice SP 41), 2. Klaudia Wagner
(Gierałtowice), 3. Filip Buława
(Gliwice SP 9). Klasy IV: 1. Weronika Górniak (Imielin), 2. Bolesław
Pawlas (Gierałtowice), Bartłomiej
Kurtycz (Wilcza). Klasy V: Paweł
Komandera (Imielin), 2. Łukasz
Domański (Gliwice Filomata), 3.
Adrian Materna (Knurów MSP-7).
Klasy VI: Klisz Karolina (Imielin),
Dawid Nowak (Knurów MSP-7), 3.
Karol Istel (Knurów MSP-7).

Klasyfikacja drużynowa:

- Szachy to niezwykle pasjonująca gra
- przekonywali młodzi uczestnicy turnieju

zwolone, a zarazem smaczne, „środki
dopingowe” – słodycze i napoje.
Po kilku godzinach gry wyłoniono
najlepszych. W imieniu stowarzyszenia

puchary i medale oraz nagrody wręczył
zwycięzcom Marian Gruszka.
Osoby lubiące grę w szachy są
mile widziane w sobotę, 3 grudnia

o godz. 15.30, w klubie Lokatorek.
Szczegóły na stronie www.chessarbiter.com/turnieje/2011/ti_4265/.

/bw/

1. Imielin SP - 38,3 pkt., 2. Gliwice SP 41 - 34,8 pkt., 3. Knurów
MSP 7 - 31,2 pkt., 4. Gliwice SP 28
- 29,9 pkt., 5. Gliwice SP 10- 29,4
pkt., 6. Gierałtowice SP - 29,0
pk t., Gliwice „Filomata” -27,1
pkt., 8. Gliwice SP 9- 24,8 pkt., 9.
Wilcza SP - 24,4 pkt., 10- Przyszowice SP - 19,8 pkt., 11. Gliwice
ETE - 18,7 pkt., 12. Knurów MSP
9 - 14,4 pkt., 13. Knurów MSP 6
- 13,5 pkt.

