aktualności
POWIAT

służba zdrowia niedomaga
Szpital w Knurowie Sp. z o.o. jest zadłużony na 1,4
mln zł. – Nie jest to kura o złotym odcieniu – tak
barwnie ocenił sytuację spółki starosta Michał
Nieszporek podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego
Sesja odbyła się w ubiegły czwartek. Została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek klubu radnych Zgoda i Przyszłość. Temat:
stan służby zdrowia w powiecie, ze
szczególnym naciskiem na sytuację
knurowskiego szpitala po wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Przypomnijmy,
że w sierpniu sąd orzekł nieważność
uchwały Rady Powiatu (podjętej 26
marca 2009 r.) w sprawie przekształcenia SP Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie, na podstawie której
większość świadczeń zdrowotnych
przejęła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital w Knurowie [pisaliśmy o problemie przed
tygodniem w artykule pt. „Powiat
prywatyzował szpital niezgodnie z
prawem”].
- Powiat podejmie działania
zmierzające do wykonania [wyroku], czyli przywrócenia stanu sprzed
przekształcenia knurowskiego SP
ZOZ-u – zapewniają władze powiatu.
- Oznacza to w praktyce, iż spółka z
o. o. Szpital w Knurowie nie będzie
dzierżawiła majątku ruchomego
i nieruchomości – jak do tej pory
– od Powiatu Gliwickiego, ale od SP
ZOZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Knurowie.
- Pewnych spraw nie da się odwrócić – przyznał zarazem starosta
Michał Nieszporek. – Nie jesteśmy w
stanie spółki ad hoc zlikwidować.
Faktycznie sytuacja po wyroku
jest skomplikowana. Przesądzają o
tym zarówno podjęte przez strony
zobowiązania (np. umowy dzierżawy
nieruchomości i ruchomości oraz
sama umowa spółki), jak i inny niż
przed 3 laty stan prawny. Nie sposób
też podpatrzeć jak inni sobie radzą
(zapadały już podobne wyroki w
innych samorządach), bo chyba jeszcze nikomu nie udało się klarownie
rozwiązać takiej sytuacji. Nic dziw-

nego, że zebrani w sali sesyjnej radni
i zainteresowani goście nie usłyszeli
konkretnych decyzji – można było
odnieść wrażenie, że wiadomo co
trzeba zrobić, ale nie do końca jak
to uczynić.

szPitaLe POd KresKĄ

Tak jak niemal w całej Polsce,
także i w powiecie gliwickim służba zdrowia niedomaga. Głównie
finansowo, bowiem pieniądze z kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia nie pokrywają wszystkich
potrzeb.
Szpital w Pyskowicach generuje
co miesiąc średnio po 125 tys. zł straty. Obecnie dług przekracza 1 mln zł.
Według symulacji opracowanej przez
dyrektora placówki Leszka Kubiaka
na koniec roku zadłużenie może
sięgać zarówno niespełna 700 tys. zł
(wersja optymistyczna) jak i 1,4 mln
zł (wariant pesymistyczny).
Knurowski SP ZOZ, prowadzący
przychodnie zdrowia, do września
miał 70 tys. zł straty. Zdaniem jego
dyrektora Tomasza Pitscha jest realna szansa wyzerowania zadłużenia
do końca roku. Tym bardziej, że SP
ZOZ nie ma przeterminowanych
zobowiązań ani problemów z płynnością finansową.
Trudniejsza jest sytuacja spółki Szpital w Knurowie. Strata do
września zbliżyła się do 1,4 mln zł.
Podobnie jak dyr. Kubiak, także
i prezes Michał Ek kert w y tknął
NFZ-owi traktowanie szpitali „po
macoszemu”, czyli wykorzystywanie
mocniejszej pozycji i narzucanie
rozwiązań niesatysfakcjonujących
placówki zdrowia finansowo (w tym
także niechętne regulowanie przez

Knurów. diaBetYcY zaPraszaJĄ

nie leczymy – zapobiegamy
Na spotkanie edukacyjne pod tytułowym hasłem
zaprasza Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków
– we wtorek, 15 listopada, o godz. 11 w Kinie
Scenie Kulturze.
Czas zebranym wypełni uroczysta konferencja z okazji Dnia Cukrzyka,
wykład lekarzy – urologa i diabetologa – a także badanie poziomu glukozy
we krwi. Będzie okazja do pytań do specjalistów i dyskusji.
/bw/

NFZ płatności za tzw. nadwykonania).
Jak zaradzić zadłużaniu się placówki? - Jeśli zaistnieje taka konieczność, będą cięcia – zapowiedział
prezes Ekkert. I zaraz zastrzegł: - Ale
nie na wynagrodzeniach.
Koszty osobowe w spółce sięgają
70 proc. wydatków. – Większość to
uposażenie lekarzy – ujawnił starosta.
– Obniżając o 10 proc. wydatki osobowe można by wyjść „na zero”.
Prezes Ekkert wyliczył wprowadzone już działania, które przynoszą
oszczędności (m.in. zmniejszenie
kosztów zakupu leków, zmiany organizacyjne) i inwestycje, mające
zwiększać wpływy. Kolejne zamierzenia mają być przedmiotem obrad
Rady Nadzorczej spółki.
Skutek planowanych działań
może przesądzić o „być albo nie być”
spółki. Jak poinformował zebranych
starosta Nieszporek, w przypadku
gdy zadłużenie przekroczy (na koniec roku rozrachunkowego) połowę
kapitału założycielskiego wynoszącego 2,55 mln zł, możliwe stają się
dwa warianty: opracowanie programu naprawczego albo ogłoszenie
upadłości spółki.
Czy problemy szpitali w Pyskowicach i w Knurowie odbiją się na
pacjentach? Starosta Nieszporek
zapewnia, że nie ma takiego zagrożenia.
– Ich normalnemu funkcjonowaniu nic nie zagraża, choć muszą działać w trudnych warunkach. Nie oznacza to żadnych zmian pod względem
świadczonych usług medycznych. Są
one realizowane zgodnie z wcześniej
zawartym kontraktem z NFZ.
/bw/

GieraŁtOwice

Płynna jazda

55-letni mężczyzna dwa razy się zastanowi zanim wsiądzie na rower. W
ubiegły wtorek (8 listopada) wybrał się na wieczorną przejażdżkę ruchliwą
ulicą Korfantego. Nie ujechał daleko, ponieważ potrąciła go ciężarówka,
którą kierował 24-latek z Kędzierzyna-Koźla. Rowerzyście, na szczęście,
nic poważnego się nie stało, jednak badanie alkomatem wskazało u niego
aż 3 promile!

/g/

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej wiadomości wykaz nr 12/GP/11 nieruchomości zabudowanej
budynkiem użytkowym - przychodnia zdrowia- położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego ograniczonego oraz wykaz nr 17/GP/11 nieruchomości lokalowej nr 2 położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 17 przewidzianej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz
z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
reklama

ogłoszenie własne wydawcy

pasjaswiata.pl

Pokazanie fascynującego i różnorodnego świata jest głównym
celem autorów strony. Ciekawostki, rady podróżnicze oraz opis
geograficzny i historyczny przemierzanych miejsc −to wszystko
można znaleźć na portalu, który
powstał z pasji podróżowania.
Piękne fotografie przybliżają nieznane regiony i pobudzają wyobraźnię odwiedzających. Autor
objechał cały świat, powrócił i
teraz już zawsze „chce odkr ywać, uczyć się świata i próbować
go zrozumieć. Chce też ten świat
trochę ponaprawiać.”
JB
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waŻne

Gwałciciel poszukiwany

Knurów. zaPrószenie OGnia PrzYczYnĄ POŻaru ŁazienKi

Pożar w szpitalu

Dym unoszący się nad prawym
skrzydłem szpitala zauważył jeden
z mieszkańców, który natychmiast
powiadomił telefonicznie Jednostkę
Ratowniczo-Gaśniczą w Knurowie.
Tuż po godz. 15.30 na teren
szpitala wjechał pierwszy wóz strażacki. Kilka minut wcześniej jeden z
pacjentów próbował ugasić płonący
kosz gaśnicą. Nie udało mu się.
Strażacy weszli do pomieszczenia w
aparatach tlenowych i przystąpili do
akcji gaśniczej.
W międzyczasie przed budynkiem szpitala ustawiały się kolejne
wozy strażackie, w sumie było ich 5
(2 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie, 1 z OSP Knurów i 2 z
Gliwic).
- Taka procedura - tłumaczy
dowódca JRG Knurów kapitan Wojciech Gąsior. - W przypadku pożaru
szpitala mogła zaistnieć konieczność
ewakuacji pacjentów. Na szczęście
tym razem nie była konieczna.
Ogień strawił plastikowe wyposażenie łazienki. Według wstępnych
ustaleń prawdopodobną przyczyną
pożaru było zaprószenie ognia, np.
niedopałkiem papierosa. Wstępne

Foto: JRG Knurów

Mimo że na terenie knurowskiego szpitala obowiązuje
całkowity zakaz palenia papierosów, tydzień temu
w łazience na oddziale ginekologiczno-położniczym
wybuchł pożar. Prawdopodobną przyczyną było
zaprószenie ognia np. niedopałkiem papierosa

Źródło : KMP Gliwice

Foto: Paweł Gradek

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach poszukują gwałciciela, który
od sierpnia zaatakował co najmniej
3 kobiety

W ustaleniu tożsamości mężczyzny mają pomóc dwa portrety pamięciowe, sporządzone na podstawie
zeznań pokrzywdzonych. Poszukiwany jest wzrostu około 175-180 cm,
szczupły. Ma około 30 lat.
Policja prowadzi postępowania
dotyczące trzech przypadków napaści na kobiety.
Ktokolwiek rozpoznaje męż-

czyznę na załączonych portretach,
proszony jest o kontakt z Wydziałem
Kryminalnym KMP w Gliwicach,
tel. 32 33 69 285, 32 33 69 280 lub z
najbliższą jednostką policji.
Kryminalni proszą o także o
zgłaszanie się kobiet, które zostały
zaatakowane, ale dotychczas nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie.
oprac. /g/

waŻne

rower czeka
na właściciela

19 września (poniedziałek) funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Knurowie znaleźli srebrno-granatowy rower męski marki Laguna Winora.
Ktoś porzucił go na terenie byłej cegielni przy ul. 1 Maja. Właściciel proszony jest o kontakt z komisariatem przy ul. Dworcowej.

/g/

reklama

Ogień strawił część wyposażenia łazienki

straty oszacowano na 1,5 tys. zł.
- Zgłosiliśmy pożar ubezpieczycielowi. Sporządzono już protokół z
oględzin. Czekamy na kosztorys, jednak wiem, że straty będą większe niż
1,5 tys. zł - mówi zastępca dyrektora
ds. administracyjno-biurowych knurowskiego szpitala Henryk Hibszer.
Potwierdza, że na terenie szpi-

tala obowiązuje bezwzględny zakaz
palenia papierosów, o czym przypominają tabliczki informacyjne.
- Personel ściga pacjentów i pacjentki,
którzy palą w szpitalu. Część przenosi
się na balkony, inni przed szpital. To
jest problem, którego nie da się w 100
procentach wyeliminować - dodaje.
/pg/

Knurów

samobójstwo w zagajniku zyski
Knurów

i straty

W Dzień Zaduszny, 2 listopada, doszło
do tragicznego wydarzenia. Młody
knurowianin rozstał się z życiem

Zwłoki 25-latka znaleziono w środowe popołudnie, po godz. 15, w
leśnym zagajniku w pobliżu ul. 26 Stycznia. Jak poinformowała policja,
wstępne ustalenia wskazują, że doszło do samobójstwa. Mężczyzna powiesił się na jednej z gałęzi przy pomocy linki holowniczej. Nie stwierdzono
dodatkowych obrażeń ciała, wykluczono też działanie osób trzecich.
Knurowianin był żonaty, osierocił dziecko. Sprawę bada gliwicka
prokuratura.
MiNa

15-latkowi z Knurowa nie
było do śmiechu, kiedy w ubiegłą
sobotę zatrzymali go policjanci.
Nastolatek ma na sumieniu kradzież portfela z mieszkania przy
ul. Wolności. Nie wystarczyło mu
200 zł, które znalazł w środku.
Chłopak zrobił użytek z karty
płatniczej. Wypłacił z bankomatu
1200 zł. Skąd znał kod PIN, wie
tylko właściciel portfela.
/g/
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Być może niedawna wizyta w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Borowej
Wsi sprawi, że 5 niepełnosprawnych otrzyma zatrudnienie

Knurów Bez szans na Zakład Aktywności Zawodowej
dla niepełnosprawnych?

Skazani
na bierność?
Pomysł stworzenia pierwszego w powiecie
gliwickim Zakładu Aktywności Zawodowej
nie spotkał się z zainteresowaniem.
- W innych powiatach ZAZ-y działają
z powodzeniem od kilku lat. U nas wychodzi
się z założenia, że wszystko czego
potrzebują niepełnosprawni, już mamy
- ubolewa Urszula Krawczyk,
przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną
Prawie dwa lata temu w głowie
Urszuli Krawczyk i Krystiana Pluty
narodził się pomysł stworzenia w
Knurowie Zakładu Aktywności Zawodowej. - Do tej pory, po ukończeniu
nauki w szkołach specjalnych zamykały się furtki do dalszej aktywności
niepełnosprawnych. Klasy przygotowawcze do podjęcia pracy, Warsztaty
Terapii Zajęciowej to ciągle za mało
- usłyszeliśmy wtedy.
Rozwiązaniem miał być ZAZ.
Podobne powstały m.in. w Żorach,
Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Tam niepełnosprawni pracują m.in. w pralni,
trudnią się ogrodnictwem, ciastkarstwem, albo prowadzą bar mleczny.
Zatrudnieni na 55 proc. etatu, w
skróconym wymiarze pracy objęci
są codziennie godzinną rehabilitacją. Za wykonaną pracę otrzymują
wynagrodzenie. Czują się potrzebni,
docenieni, zarabiają na swoje podstawowe potrzeby.

My odejdziemy i co dalej?

Takie pytanie zadaje sobie większość rodziców niepełnosprawnych
dzieci. Zadają je także pomysłodawcy
ZAZ-u w Knurowie.
Przedsięwzięcie mogłoby powstać
z inicjatywy starostwa powiatowego,
urzędu miasta lub stowarzyszenia,
jednak w ostatnim przypadku ciężar



finansowy jest nie do udźwignięcia.
Trzeba sfinansować 15 proc., resztę
dokłada Urząd Wojewódzki. Plan zakładał stworzenie w Knurowie pralni
obsługującej szpital, przychodnie
lekarskie, hotele i restauracje.
- Powiat zaoferował nam budynek
na tyłach knurowskiego szpitala, jednak
wymaga on przeróbek i remontów, których szacunkowy koszt wynosi około 2,5
mln zł. Brakuje dojazdu. Pojawiły się
także obawy rodziców niepełnosprawnych. Zupełnie nieuzasadnione, ponieważ pracownicy nie mieliby kontaktu
z brudnymi rzeczami. Te trafiałyby do
specjalnej śluzy - tłumaczy przewodnicząca stowarzyszenia.
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Barbara TerleckaKubicius przyznaje, że stworzenie
ZAZ-u wymaga zaangażowania i
współpracy wielu instytucji. Jest
jednym z założeń projektow ych
Samorządowego Programu Pomocy
na rzecz Osób Niepełnosprawnych z
terenu Powiatu Gliwickiego.
- Z uwagi na trudności z utworzeniem takiego zakładu, m.in. konieczność znalezienia odpowiedniego lokalu,
pozyskanie środków finansowych, a
przede wszystkim pojawienie się podmiotu, który podejmie się tworzenia
ZAZ-u nie potrafię określić terminu
jego powstania. W każdej chwili je-

steśmy gotowi do udzielenia wsparcia
merytorycznego podmiotowi, który
będzie organizatorem ZAZ-u - zapewnia dyrektor PCPR i zwraca uwagę na
inne działania aktywizujące niepełnosprawnych, jak np. program „Dobry
start w samodzielność”.

Szukają szansy gdzie indziej

Obecnie aktywność niepełnosprawnych ogranicza się do skończenia szkoły specjalnej, gdzie uczą się
podstaw ogrodnictwa, wykonywania
prac domowych. Większość trafia na
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które
z założenia są etapem pośrednim
między ZAZ-em a otwartym rynkiem pracy.
- Nikt nie organizuje staży dla
niepełnosprawnych intelektualnie,
ani nie zdaje sobie sprawy jak ciężko
tym osobom zaistnieć na otwartym
rynku pracy. Dlatego tak bardzo zależy nam na ZAZ-ie - tłumaczy Urszula
Krawczyk.
Niestety, na to się na razie nie
zanosi. Upadł pomysł stworzenia
grupy zajmującej się ogrodnictwem i
porządkowaniem miasta. Powód? Na
taką działalność brakuje pomieszczeń.
Dodatkowym problemem jest lęk
rodziców niepełnosprawnych przed
utratą renty socjalnej. Sęk w tym, że
aby tak się stało pracownik musi zarobić ponad 70 proc. średniej krajowej,
co w przypadku niepełnosprawnych
jest raczej mało prawdopodobne.
Problem mają też Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ci z podopiecznych,
którzy mogą podjąć pracę i zwolnić
miejsce na warsztatach innym oczekującym, mają z tym problem. Zakłady Pracy Chronionej odmawiają,
a ZAZ-ów jest jak na lekarstwo.
- Osoby, które przez kilka lat
nie opanowały w sposób dostateczny
umiejętności niezbędnych do zatrudnienia, mogą ubiegać się o inne
wsparcie, np. pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie
- uważa Barbara Terlecka-Kubicius.
Ostatnio uczestnicy warsztatów
odwiedzili dwa ZAZ-y - w Rudzie
Śląskiej i w Mikołowie-Borowej Wsi.
5 podopiecznych złożyło dokumenty
niezbędne w procesie rekrutacji.
Z danych Powiatowego Urzędu
Pracy w Gliwicach wynika, że obecnie w Knurowie jest 39 bezrobotnych
niepełnosprawnych. Osobną grupę
stanowią ci, którzy pobierają rentę
socjalną.

ogłoszenie

SESJA
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.11.2011 r o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
6.09.2011 r., 21.09.2011 r. oraz 19.10.2011 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2012”,
2) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
3) w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Knurów,
4) w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od środków transportowych na terenie Miasta Knurów,
5) w sprawie: określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
na terenie miasta Knurów,
6) w sprawie: trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
7) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego
do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian
udziałów,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
16) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
17) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
18) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
19) w sprawie: sprostowania Uchwały Nr XII/186/11 Rady Miasta
Knurów z dnia 19.10.2011 r, w sprawie: zmiany budżetu Gminy
Knurów na 2011 rok,
20) w sprawie: organizacji uroczystego obchodzenia w Knurowie
jubileuszy par małżeńskich z okazji: 50-lecia, 55-lecia,
60-lecia, 65-lecia pożycia małżeńskiego,
21) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
22) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
23) w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług
świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie,
24) w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej
na obszarze miasta Knurowa,
25) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011-2014
z późn. zm.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
reklama

Paweł Gradek

Przegląd Lokalny Nr 45 (975) 10 listopada 2011 roku

aktualności
Knurów

Dla Przeglądu

ulica Marynarzy cieszy
oko i kierowców

Krótka ceremonia odbyła się w
środę, w samo południe. Zgromadziła
przedstawicieli samorządu z zastępcami prezydenta Knurowa – Barbarą
Zwierzyńską i Piotrem Surówką – oraz
przewodniczącym Rady Miasta Janem
Trzęsiok iem i naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich Ewą Szczypką.
Wykonawcę – firmę Skanska - reprezentowali Kazimierz Krysiak i Jarosław
Szmitka, projektantów – Piotr Smuda z
Biura Organizacji Budownictwa, nadzoru technicznego – Marek Sobieszek i
Leszek Zubrzycki.
Gruntownej przebudowie poddano
dokładnie 847 m drogi. Stary, dziurawy
asfalt zastąpiła nowa i równa nawierzchnia. Wzdłuż jezdni wybudowano 275
miejsc postojowych (w tym 13 dla osób
niepełnosprawnych). Rowerzystom
przydaje się kolejny odcinek ścieżki rowerowej, piesi chwalą sobie brukowany
chodnik. Trasę oświetlają nowe lampy
na – także nowych – słupach. Przeorganizowany został ruch drogowy. Poza
tym uregulowano studzienki i ułożono
rury zabezpieczające kable. Stare, a bywa
że i rosnące gdzie popadnie, drzewa i
krzewy zostały wycięte. Zastąpiły je
– lecz już za doradą fachowców – młode
drzewka i krzewy, które z biegiem lat
będą dodawać uroku tej części osiedla
Wojska Polskiego.
Cała inwestycja została zrealizowana
bardzo szybko – wykonawcy wystarczyły
cztery miesiące. Wartość robót sięgnęła
2,6 mln zł.
- Dzięki środkom pozyskanym z
rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 miasto zaoszczędziło ponad milion złotych
– podkreśliła wiceprezydent Barbara
Zwierzyńska.

Foto: Bogusław Wilk

Bez fanfar, lecz mimo to w miły, uroczysty sposób
oficjalnie otwarta została ul. Marynarzy. Gruntownie
przebudowana, funkcjonalna i – nie ma co ukrywać
– ładnie się prezentująca

/bw/

W krótkiej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu,
wykonawcy i projektanta

szczYGŁOwice. KOMPania węGLOwa inwestuJe 45 MLn zŁ

wentylatory przewietrzą kopalnię
Po 3 latach od katastrofy budowlanej w Kopalni Węgla Kamiennego
„Szczygłowice” Kompania Węglowa ogłosiła przetarg na budowę
nowoczesnej stacji wentylatorów. Prace zakończą się w 2014 roku
Wraz ze stacją, w której pracować
będą 3 wysokowydajne wentylatory
powstanie także zasilająca ją linia kablowa oraz budynek nadszybia. Wartość inwestycji to prawie 45 mln zł.
Termin zakończenia prac przewidziano na 2014 rok.
We wrześniu 2008 roku w kopalni zawaliła się wieża szybu wentylacyjnego nr V. Zapadła się też stacja
wentylatorów i rozdzielnia wysokiego napięcia.
Kopalnia „Szczygłowice” zrezygnowała z eksploatacji jednej ze ścian
wydobywczych, znajdujących się w
rejonie katastrofy, co naraziło ją na
1,5 mln zł strat dziennie. Według
nieoficjalnych informacji, zawalenie
się szybu mogło kosztować kopalnię
nawet 100 mln zł.
Pracująca tam obecnie tymczasowa stacja wentylatorów ma zbyt słabe
parametry techniczne i wymaga zastąpienia przez nowoczesne, wydajne
i niezawodne urządzenia.
- Nowa stacja przejmie wentylację
szybu Krywałd w związku z planowaną jego likwidacją. Przejmie też
zadania wentylacyjne realizowane
uprzednio przez nieistniejący szyb
nr V - podkreśla rzecznik Kompanii
Węglowej Zbigniew Madej.
Nowa stacja wentylatorów położona w centralnej części obydwu

ruchów, przy szybie nr VI, umożliwi
eksploatację południowo-wschodniej
partii złoża Ruchu Szczygłowice.
Wśród zalet wymienia się skuteczne zwalczanie zagrożeń wentylacyjnych i temperaturowych w
południowej partii Ruchu Knurów.
Półroczna praca komisji ekspertów zajmującej się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy budowlanej wskazała
na rażące zaniedbania. Osoby odpowiedzialne za użytkowanie szybu
przez co najmniej kilka lat tolerowały
niewłaściwy stan obudowy i nie po-

dejmowały się jej remontu.
W lutym 2010 roku firma Ergo
Hestia, powołując się na ustalenia
ekspertów, odmówiła Kompanii
Węglowej wypłaty odszkodowania
za zawalony szyb. Decyzja ubezpieczyciela była ostateczna. KWSA nie
wykluczała wówczas wystąpienia na
drogę sądową.
Dziś rzecznik Madej nie chce
zdradzić o jaką kwotę odszkodowania chodziło. - Nie odwołujemy się od
tej decyzji - ucina.

nekrolog

Rodzinie

GŁÓD

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci

KRZYSZTOFA

składa
w imieniu Związku
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
Krzysztof Leśniowski
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A d am R am s, p r e z yd e nt
Knurowa:
- Właśnie oddaliśmy do użytku gruntownie przebudowaną
ul. Marynarzy, czyniąc tym
samym zadość oczekiwaniom
mieszkańców osiedla Wojska
Polskiego. Bardzo istotne w
tym przedsięwzięciu było pozyskanie pieniędzy z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, popularnie
zwanego „ Sc het ynówką”.
Uzyskane 1,2 mln zł stanowi
blisko połowę całkowitego
kosztu. Realizacja zadania
przebiegła bardzo sprawnie,
starannie i terminowo.
W tej części miasta pozostały nam jeszcze drogi wewnątr zosiedlowe, któr ych
stan będziemy sukcesywnie
polepszać. W obszarze infrastruktury drogowej będziemy przebudowywać ulice
Starego Knurowa, jak tylko
uporamy się z pracami ziemnymi w ramach porządkowania gospodarki ściekowej.
Aktualnie na ukończeniu jest
pr oje k t pr ze budow y A le i
Piastów w Szczygłowicach.
Do września 2012 r. chcemy
złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach
„Schetynówki”.
Zakończona przebudowa ul.
Mar ynar z y c ie sz y mie szkańców, kierowców i rowerzystów i w dużej mierze
zaspokaja zapotrzebowanie
na miejsca postojowe. Warto
też zauważyć nowe nasadzenia ozdobnych roślin – poprawiają estetykę przestrzenną
tej części naszego miasta.
Not. bw

ogłoszenia

PRZETARG
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Adminstracji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do
Działu Technicznego i Administracji, szczegółowe informacje
na stronie http://www.knurow.bip.info.pl/ w zakładce Jednostki
Organizacyjne/MZGLiA

INFORMACJA
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 28 października 2011r.
o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XIII/98/11
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w
sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej”.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuję o
przyjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwałą Nr XIII/98/11 z
dnia 27 października 2011 r. dokumentu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w
sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej”.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w
art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej wyżej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu
Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48, pokój 109 – w godzinach
pracy Urzędu.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Gierałtowice.
Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel

5
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Oprac. b

Foto: Archiwum MP-7

Śluby w przedszkolu

Piosenkami, wierszykami i tańcem
wypełniły swój pierwszy publiczny występ maluchy z przedszkolnej „Siódemki” w Knurowie. W poniedziałek dzieci z
budynku przy ul. Ogana, w czwartek - z
placówki przy ul. Dąbrowskiego. Na koniec złożyły uroczyste ślubowanie stając
się oficjalnie przedszkolakami.

Knurów. MOPP zaprasza dzieci na zimowisko

W góry, w góry,
młody bracie!

Foto: Marek Węgorzewski

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9

Już przyjmowane są zapisy na ferie
zimowe, jakie tradycyjnie proponuje
dzieciom i młodzieży Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
Zimowisko w Węgierskiej Górce potrwa od 28.01 do 3.02.2012 r.
Uczestnicy będą mieć zapewnione pełne wyżywienie (3 posiłki i podwieczorek), a także pokoje z łazienkami i tv. Do dyspozycji knurowian będzie
kryty basen, bilard, kręgle i tenis stołowy. Wśród atrakcji przewidziano
turnieje sportowe, konkursy, karaoke, dyskoteki, spacery po okolicy,
spotkania z twórcami ludowymi, ognisko z pieczeniem kiełbasek i inne
zajęcia.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie MOPP Knurów, w
godz. 9.00-15.00 (al. Lipowa 12, tel. 32 2352713).

/mopp, MiNa/

ogłoszenie własne wydawcy

Klasa I A
Wychowawca: Sabina Janik – Lewandowska
Tomasz Adamus, Patrycja Aksman, Oliwia Bąba, Jakub Bonus, Filip Dmowski, Piotr Dmowski, Michał Domżoł,
Mateusz Horak, Łukasz Janicki, Paulina Kopczyńska, Nikola Kozicka, Nicole Krawczyk, Wanessa Mateja, Julita
Nowicka, Natalia Ocieczek, Dawid Pochmara, Aneta Rusinek, Dominik Rybacki, Wiktoria Słaboń, Mateusz Sobiech,
Maciej Strzępka, Nikola Szczepaniak, Bartosz Szot, Bartosz Śniewierski, Wojciech Wasik, Kamil Wioska, Martyna
Ziółkowska. Nieobecna: Maja Wiśniewska
reklama
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Powrót do szkoły

„Powrót do szkoły” - tak nazywa się program unijny, w ramach
którego wybrani urzędnicy Komisji
Europejskiej odwiedzają swoje byłe
szkoły i pokazują jakie możliwości
Unia oferuje młodemu pokoleniu.
W ubiegły piątek z piątoklasistami MSP-7 spotkała się Anna Buchta,
pracująca na co dzień w Dyrekcji Generalnej do Spraw Rynku Wewnętrznego w Komisji Europejskiej.
Z prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że Belgia to ojczyzna Lucky
Lucka, Thorgala i Smerfów. Słynie
m.in. z frytek i piw na 365 dni.
Najciekawsza okazała się prelek-

cja na temat obecności Unii Europejskiej w codziennym życiu. Podróże
po Europie bez paszportu, tańsze
rozmowy telefoniczne w roamingu,
ochrona środowiska, budowa autostrad i wspieranie inicjatyw kulturalnych, to tylko niektóre ze spraw
jakimi zajmuje się Unia.
Młodzi knurowianie bez problemu potrafili odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące instytucji
europejskich. Nagradzani byli za to
unijnymi gadżetami.
Na koniec, na wszystkich uczestników spotkania czekała niespodzianka - materiały dydaktyczne i

promocyjne Unii Europejskiej.
- Ania była niesamowicie aktywną
uczennicą - mówi o byłej uczennicy
dyrektor „Siódemki” Danuta Hiszbszer i na dowód prezentuje szkolną
kronikę z lat 80. - Proszę, pisaliśmy o
jej sukcesach na olimpiadach. Tutaj
jest na zdjęciu klasowym... Ogromnie
cieszymy się, że odwiedziła nas po
latach i poprowadziła bardzo ciekawą
lekcję.
Być może, ośmieleni sukcesami
starszej koleżanki, uczniowie „Siódemki” zwiążą swoją przyszłość z
Unią Europejską.

/pg/

Knurów PrzYŁĄcza się dO aKcJi teLewizYJneJ „PanOraMY”

Podarujmy dzieciom wakacje...
za telefon

Foto: Bogusław Wilk

Czy z niepotrzebnych telefonów
komórkowych może być jakiś
pożytek? Tak, można je zamienić
na... wakacje dla niewidomych dzieci

Telefony stare i niepotrzebne, a mimo to mogą być przydatne
– po zamianie na wakacyjną wycieczkę dla dzieci
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- 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. Są one przekazywane 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.
Większość z nich pierwszy raz w życiu...
– tłumaczy Bogdan Leśniowski, znany
knurowski maratończyk. Pan Bogdan
stara się rozpropagować akcję w Knurowie i ościennych miejscowościach.
Przed dwoma tygodniami ogłosiliśmy, że Knurów przyłącza się do akcji.
Każdy, kto ma niepotrzebną komórkę
– i chce się jej pozbyć – może to uczynić
dostarczając do naszej siedziby (ul. Niepodległości 5, obok ratusza). Są pierwsze
efekty. Nasi Czytelnicy nie zawodzą.
Przynoszą niepotrzebne aparaty i kolekcja starych komórek systematycznie
się powiększa. I na pewno jeszcze się
rozrośnie.
Akcja potrwa do świąt Bożego Narodzenia. - Przyłączcie się do nas, przyda
się każdy, nawet najbardziej zużyty telefon! – apeluje Bogdan Leśniowski.
/bw/

jego sugestia, że ten kierunek daje
mnóstwo fajnych możliwości, a furtek
nie zamyka żadnych. Na pewno praca
w Unii Europejskiej nie była wtedy
moim marzeniem – raczej kompletną
abstrakcją.
- Myślę, że dla większości Pani
dzisiejszych słuchaczy to abstrakcja
i coś poza zasięgiem.
- Myślę, że dziś już nie należy
tego widzieć w kategoriach abstrakcji.
Sama jestem najlepszym przykładem,
że jeśli ma się odpowiednią motywację
podpartą znajomością języków obcych, to praca w instytucjach unijnych
pozostaje w naszym zasięgu.
- „Siódemka” była pierwszą
szkołą w Knurowie, która przystąpiła do programu „Comenius”. Jak
ocenia Pani tę aktywność?
- Jestem zachwycona. Udział
w programach unijnych takich jak
Comenius to najlepszy sposób przybliżenia Unii Europejskiej najmłodszemu pokoleniu. Nie tylko niejako
ukierunkowuje dzieci i młodzież na
Europę, pokazując, czym ona jest w
praktyce, ale otwiera także perspektywy i możliwości, o których moje
pokolenie mogło tylko pomarzyć.
Trzeba pamiętać, że dla dzisiejszych
kilku- i kilkunastolatków bycie w UE
to sprawa najnormalniejsza w świecie.
Dzieci dorastają w przekonaniu, że

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

20 lat temu Anna Buchta opuściła
szkolne mury „Siódemki”,
a kilka dni temu powróciła, by
opowiedzieć uczniom o swojej
pracy w Komisji Europejskiej

Paweł Gradek: To Pani pierwsza
od 20 lat wizyta w byłej szkole. Tym
razem szkolną ławkę zamieniła
Pani na nauczycielskie biurko. Była
trema?
Anna Buchta: - Ogromna. Miałam w swoim życiu różne wystąpienia
publiczne, ale wiadomo, że dzieci i
młodzież to wyjątkowo wymagająca
publiczność. Tak sobie nawet myślałam, że wolałabym już chyba zaprezentować coś przed grupą roboczą
Rady albo w Parlamencie Europejskim.
Z „Siódemką” była wielka niewiadoma. Co dzieci wiedzą na temat Unii, a
przede wszystkim, jakie mają oczekiwania i czy się z nimi nie rozminę. To
byłaby wielka szkoda.
Trema jednak minęła bardzo
szybko. Dzieciaki okazały się fantastyczne: świetnie przygotowane, a do
tego głodne wiedzy i pełne entuzjazmu! Spotkanie z nimi było bardzo
wzbogacającym doświadczeniem.
Doceniłam przy tym trud pracy nauczyciela – przyciągnąć uwagę na cale
45 minut to jednak nie takie proste...
- Jakie wrażenia po przekroczeniu szkolnego progu?
- Bardzo pozytywne. Było mi miło,
że moja wizyta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Mam też nadzieję, że dzieci coś z niej wyniosły.
Muszę też powiedzieć, że szkoła

Materiały o tematyce unijnej cieszyły się w MSP-7 sporym
zainteresowaniem

mocno się zmieniła przez te wszystkie
lata. Już z zewnątrz widać, że jest
zadbana, kolorowa, czyściutka. Budynek jest bardziej zachęcający niż
kiedyś. Atmosfera pozostała ta sama,
a dzieciaki, jak zwykle, żywiołowe.
Bardzo fajnie być tu z powrotem.
- Jaką uczennicą była Anna
Buchta?
- Wzorową, niestety. Chyba taką
typową nudziarą musiałam być
(śmiech). Mój tato był nauczycielem,
także w tej szkole. I chociaż wychodził
z założenia, że nikt nie musi o tym wiedzieć i dbał o to, aby nikt nie dawał mi
forów, to jednak czułam ciężar pewnej
odpowiedzialności. Przykładałam się
więc do nauki, nie trzeba było mnie do
tego specjalnie zachęcać.
- Pewnie jak każde dziecko miała Pani sporo pomysłów na swoją
przyszłość...
- Tak, chciałam być pielęgniarką,
lekarzem. Nie wiem, czy strażakiem,
ale coś ze strażą pożarną było (śmiech).
Długo nie wiedziałam, co chcę robić w
życiu. Wybór szkoły średniej podyktowany był zamiłowaniem do języków
obcych. Uwierzyłam, że otwierają
nowy świat. Nadal w to wierzę.
Nawet w liceum nie byłam jeszcze pewna, co chcę w życiu robić.
Wybrałam prawo na Uniwersytecie
Warszawskim między innymi dlatego, że Tomasz Lis, wtedy wschodząca
gwiazda dziennikarstwa, też skończył
prawo. Jakoś utkwiła mi w głowie

np. mogą podróżować po Europie z
dowodem osobistym – i dobrze! Warto
jednak inwestować w podobne programy, żeby tę świadomość podbudowywać konkretną wiedzą, przy okazji
dając młodym możliwość spotkania
rówieśników z innych krajów.
- Wśród pytań, które padły
podczas spotkania w szkole, pojawiły się także dotyczące kryzysu i
Grecji...
- Sytuacja jest bez wątpienia poważna. Jestem jednak przekonana, że
nasze instytucje w postaci Parlamentu
Europejskiego, Komisji Europejskiej
i Rady są zdolne do wypracowania
takiego rozwiązania, które pozwoli
strefie euro i całej Unii wyjść z obecnego kryzysu obronną ręką.
Czasem się zastanawiam czy ci,
którzy postulują, aby Grecja wystąpiła
ze strefy euro, a każde państwo miało
swoją walutę, zdają sobie sprawę z
prawdopodobnych konsekwencji takiego obrotu rzeczy. Już dziś blokowi
17 państw ledwo udaje się odeprzeć
napór spekulacji graczy na rynkach
finansowych i obronić wspólną walutę. Co by było, gdyby każde państwo
musiało grać do własnej bramki? Nie
mielibyśmy wtedy żadnych szans.
Ostatnie doświadczenia z kursem
franka czy złotego najlepiej pokazują
jak bezbronne są pojedyncze państwa.
Z tej perspektywy strefa euro to nadal
ostoja stabilności.
Rozmawiał Paweł Gradek
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PILCHOWICE

Bezpieczny szpital

„Dobro pacjenta na pierwszym miejscu” − to dewiza Szpitala Chorób
Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach. Doceniło to Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali
„Bezpieczny szpital 2011”, które z redakcją „Rzeczypospolitej” przyznało
placówce szóste miejsce w kategorii szpitali niezabiegowych.
Jak podkreśla dyrekcja szpitala, o jakości usług świadczy też to, że jest
on członkiem Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz posiada
certyfikaty Jakości ISO.
oprac. JB

Foto: Archiwum Szpitala św. Józefa

rozmaitości
Knurów

teatr cieni

10 listopada (czwartek) Teatr Figur z Krakowa zabierze zebranych w
Kinie Scenie Kulturze na przedziwną wędrówkę, przekraczającą wyobraźnię i zmysły. O godz. 18.00, bo wówczas rozpocznie się przedstawienie
„Zapach słoni po deszczu”. Sztuka luźno nawiązująca do dzieła Italo Calvino zaskakuje brakiem słów. Do wyrażenia niewyrażalnego wystarczy
tylko grana na żywo muzyka i cienie rąk. Bilety w cenie 10 zł do nabycia
kasie Centrum Kultury. Rezerwacja pod numerem – 32 332 63 81.
JB

reklama

Knurów
BezPŁatna MaMMOGraFia

daj sobie
szansę!
zbadaj swoje
piersi!

W dniach od 14 do
16 listopada 2011 r.
(poniedziałek –
środa) w godz. od 10
do 18 na parkingu
sklepu TESCO przy
ulicy Szpitalnej
37 zatrzyma się
mammobus. To
zachęta dla pań do
przebadania piersi

Badanie mammograficzne:
krótkie, bezbolesne i za darmo
– same korzyści...

Pa nie, k tóre zechcą wziąć
udział w badaniach, proszone są o
wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem 58 325 76 02 lub
58 325 76 05. Co ważne, diagnostyka jest bezpłatna dla pań od 50 do
69 roku życia (o ile nie wykonywały
badań w ciągu ostatnich 2 lat). Przy
zapisach niezbędny jest dowód osobisty. Badania przeprowadzi spółka
Geneva Trust Polska - Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka.
Zachęcając panie do badania
warto przy pomnieć, że przedwczesne w yk r ycie ra ka piersi
znacznie zwiększa szansę na całkowite wyleczenie.
JB
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rozmaitości
O działalności
knurowskich
krwiodawców
można mówić
wyłącznie
w superlatywach.
Oddając krew
przyczyniają się
do ratowania życia.
Czynią tak przez
lata. Nie inaczej
było i w tym roku

Knurów. Święto krwiodawców

Z potrzeby serca ratują życie
nił prezes knurowskiego oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża Klemens Bąk. Za słowami poszły gesty
– na sztandarze została przypięta
odznaka honorowa PCK II stopnia,
a najbardziej zasłużeni członkowie
klubu otrzymali odznaczenia PCK i

HDK oraz ordery św. Maksymiliana
Marii Kolbe.
Szczegóły działalności przybliżył
zebranym prezes klubu Stanisław
Frydrych. – Staramy się nadawać
naszej aktywności społeczny wymiar
– powiedział przypominając udział

Puchary, medale i gratulacje złożyły się na podsumowanie tegorocznej działalności Klubu HDK - PCK
im. dra Floriana Ogana. Zwołane
w tym celu spotkanie odbyło się w
sobotę w jednym z knurowskich lokali. Miało podniosły charakter – z
pocztem sztandarowym i hymnem
PCK. Zebrani minutą ciszy uczcili
pamięć nieżyjących krwiodawców.
Dokonania krwiodawców doce-

krwiodawców w wielu środowiskowych przedsięwzięciach, m.in.
prozdrowotnych, sportowych i edukacyjnych.
W ręce najaktywniejszych krwiodawców trafiły puchary oraz... złote
i srebrne serduszka. Fundatorami
trzech pięknych ozdób były siostry
Klar, jedno sprezentowali pospołu
wiceprezes klubu Adam Pobłocki i
jubiler Marek Starościk.
- Państwa niezwykle ważna i
– jak słyszymy – nader urozmaicona
działalność otaczana jest należnym
szacunkiem mieszkańców naszego
miasta – krwiodawcom uznania
nie szczędził prezydent Knurowa
Adam Rams. Podobnego zdania byli
przedstawiciele KWK „KnurówSzczygłowice”, a także przyjaciele i

członkowie zaprzyjaźnionych klubów honorowych dawców krwi.
Krwiodawcy docenili wspierających ich dobroczyńców i sympatyków. Honorowy prezes HDK Stanisław Bogumił ufundował serce, które
przekazał na ręce Ewy Klar. Było to
podziękowanie za wieloletnie wspomaganie działań krwiodawców.
Z inicjatywy klubu 20 listopada o
godz. 9 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej zostanie odprawione
nabożeństwo w intencji Honorowych
Dawców Krwi. Z kolei 26 listopada,
również o godz. 9, w siedzibie Klubu
HDK przy ul. Wilsona będą miały
miejsce wybory nowego zarządu.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Serdeczności

Serdeczne podziękowania dla Personelu Oddziału
Położniczo – Ginekologicznego Szpitala w Knurowie sp. z o.o.

- Wasza działalność otaczana jest należnym
szacunkiem - podkreślał prezydent Adam Rams
gratulując krwiodawcom licznych dokonań
i sukcesów
Odznaczeni podczas uroczystości:

Ewa Klar została obdarowana okazałym sercem za
pomoc... z sercem okazywaną krwiodawcom

Odznaczenie OH PCK IV stopnia – Marek Kusz, Odznaka ZHDK: I stopnia - Zbigniew Kuśmierz, II stopnia
– Marzena Burliga; Srebrne Ordery św. Maksymiliana
Marii Kolbe – Waldemar Marszałek, Adam Trząsalski,
Jan Skoczylas, Stanisław Marciniak, Ryszard Krygiel, Leszek Kobrzyński. Złote serduszka: Krzysztof
Socik, Adam Pobłocki, Stanisław Marciniak, Bogdan
Ostrowski. Puchary za aktywność w klubie – Adam
Pobłocki, Krzysztof Socik, Stanisław Bogumił.

Szczególne podziękowania kierujemy do:
ordynatora Oddziału dr. n. med. Marka Sitkiewicza za szybkie
i profesjonalne podejmowanie decyzji,
dr Marzeny Zakrzewskiej za prowadzenie ciąży, słuszne decyzje
i stanowczość lekarską,
dr. Krzysztofa Arabskiego i Marcina Nylca za sprawne i profesjonalne
przeprowadzenie trudnych operacji cięcia cesarskiego.
Dzięki pracy i zaangażowaniu całego personelu Oddziału możemy
cieszyć się zdrowiem i naszymi małymi pociechami.
Wdzięczne pacjentki
Barbara Malczyk i Marta Gajowa

reklama
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Oferta jest ograniczona w czasie. Cena Chevroleta Spark 1,0 l, 68 KM w kredycie 50/50. Cena Chevroleta Aveo 5d LS 1,2 l, 70 KM z rabatem promocyjnym w kredycie 50/50. RRSO: 3,63%. Wyliczenie RRSO nie uwzględnia kosztów składek ubezpieczenia pojazdu oraz kosztów
zabezpieczenia kredytu. Oferta jest przeznaczona dla klientów indywidualnych. Część elementów wyposażenia może stanowić wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Niektóre przedstawione tu modele nie są dostępne na rynku polskim. Szczegóły u dystrybutorów.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.chevrolet.pl

0

Zużycie paliwa (norma: 2007/715/UE) w cyklu mieszanym wynosi: dla Chevroleta Spark 5,1 l/100 km; emisja CO2: 119 g/km, dla Chevroleta Aveo 5,9 l/100 km; emisja CO2: 138 g/km.
Przegląd Lokalny Nr 45 (975) 10 listopada 2011 roku
RV__Aveo+Spark_A5_diler
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rozmaitości
Knurów

Krzyżówki na stawie

- To były udane łowy – zapewniają uczestnicy niedawnego
ptakoliczenia w Knurowie

Foto: Archiwum Aleksandry Sokół

114 polskich miast uczestniczyło
w Europejskich Dniach Ptaków. Na
ptakoliczenie wybrali się też knurowianie

Wzorem ubiegłych lat młodzi miłośnicy ornitologii wyruszyli na bezkrwawe łowy sprzed
szkolnej „Trójki” w Krywałdzie.
Wybrali się do lasu. W rolę przewodnika wcieliła się Aleksandra
Sokół, wolontariuszka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków.
Spacer okazał się obfity. Bogaty w ptactwo, które dzieciom
udało się zobaczyć. Przekonały
się, że na obrzeżach miasta żyją i
dobrze się miewają szpaki, sójki,
wróble, wrony i sikorki. A nade
wszystko kaczk i k rzyżówk i,
których w samym tylko sąsiedztwie Stawu Zacisze doliczono się
przeszło pół setki.
- Ciekawe, czy równie wiele
ptaków da się dostrzec zimą
– zastanawiali się uczestnicy akcji. Umówili się, że to sprawdzą.
Na kolejny spacer wybiorą się w
styczniu.

sympatycznego wieczoru we dwoje,
najpierw w kinie, a następnie przy
audycji radiowej tworzonej przy aktywnym udziale radiosłuchaczy.
Po filmie dalszy ciąg randki
przewidziano w samochodach przed
radiem. Każde małżeństwo dostanie informację, na jakich falach
posłuchać specjalnej interaktywnej
audycji.
- Nasza randka to nowoczesna
propozycja spędzenia miłego wieczoru
we dwoje – dodaje pan Joachim. - Jest
to akcja skierowana przede wszystkim do małżeństw, w tradycyjnym i
najlepszym tego słowa znaczeniu, ale
formuła tego wyjątkowego wieczoru
jest na tyle pojemna, że również osoby
pozostające w związkach mniej for-

weronika szczygieł z Knurowa
ur. 31.10.2011 r., 4090 g, 62 cm

wojciech skamel z Bełku

ur. 1.11.2011 r, 3570 g, 53 cm

Bartosz węgrzyk z Kamienia

ur. 2.11.2011 r., 2630 g, 48 cm

Foto: 123rf

Małżonkowie, czas na randkę!
Akcja, zainicjowana przez Domowy Kościół Diecezji WarszawskoPraskiej, rozlewa się po całym kraju.
Na Górnym Śląsku włącza się do
niej kilkanaście miast. Wśród nich
i Knurów.
Początek randkowania w kinach
– w Knurowie w Kinie Scenie Kulturze – punktualnie o godzinie 17 w
niedzielę, 20 listopada. Rozpocznie
je filmowy seans „Ognioodpornych”
(„Fireproof”, reż. Alex Kendrick).
- Recenzje osób, które ten film widziały, mówią o wielu wzruszających
przeżytych emocjach i wrażeniach
– podkreśla Joachim Machulik, który
zaangażował się w rozpropagowanie
akcji w Knurowie i okolicy. - Pragniemy zaprosić Państwa do przeżycia

Kacper Kraziński z Knurowa

ur. 31.10.2011 r., 3090 g, 52 cm

Oprac. b

Knurów. wYstarczY KinO, autO i... FaLe radiOwe

Już przeszło pół setki chętnych
zgłosiło się do „Samochodowej Randki
Małżeńskiej” w Knurowie

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

malnych odnajdą tu wiele powodów
do radości i wzruszeń. A może będzie
to okazja by odkryć moc Sakramentalnego „TAK”...
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.randkamalzenska.pl
Bilet po 10 zł można zamówić przez
internet. Niekorzystający z sieci
mogą zgłosić chęć kupna biletów za
pośrednictwem Joachima i Ireny Machulików pod numerami telefonów
606634705 lub 322363350.

Hanna Karolczyk z Gliwic

ur. 3.11.2011 r., 3320 g, 52 cm

syn państwa Mulewskich z czerwionki
ur. 3.11.2011 r., 2560 g, 49 cm

Oprac. b

Patrycja Mitko z Knurowa

ur. 5.11.2011 r., 3580 g, 51 cm

Franciszek Majer z rydułtów

ur. 6.11.2011 r., 4250 g, 59 cm

Michał stajniak z Knurowa

ur. 5.11.2011 r., 2200 g, 49 cm

emilia szydło z Gliwic

ur. 6.11.2011 r., 2810 g, 51 cm

ogłoszenie własne wydawcy

reklama
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Foto: APN

sport
BoKs

seria zwycięstw
Co można było wygrać to
wygrali. Tak w skrócie można
opisać ostatnie występy knurowskich pięściarzy. Dwóch
reprezentantów BKS Concordia: Daniel Sierotowicz i Sebastian Szkatuła wywalczyli
tytuły strefowych mistrzów
Polski, natomiast Grzegorz

aKadeMia piłKi noŻnej

Polski, Remigiusza Rzepki.
Niecodzienny gość prowadził
zajęcia z dziećmi, które marzą o prawdziwej piłkarskiej
karierze, prezentując im wiele
ciekawych ćwiczeń, poprawiających m.in. koordynację,
technikę i szybkość.
Dodajmy, że Remigiusz

Rzepka jest knurowianinem,
który przed kilkoma miesiącami rozpoczął pracę w
kadrze prowadzonej przez
Franciszka Smudę. Odpowiada w niej m.in. za przygotowanie fizyczne reprezentantów Polski.
Pisk

Sebastian Szkatuła

pływanie

Emilia Brachaczek, Katarzyna
Durczyńska, Kinga Kruszniewska i Paulina Bieniek.
W innych konkurencja
bliskie zdobycie medali były:
Katarzyna Durczyńska (4.
miejsca na 100 i 200 m stylem
klasycznym), Emilia Brachaczek (4. miejsce na 100 m
stylem dowolnym), natomiast
da lsze miejsca zajmowa li
Miłosz Stańczyk i Dominik
Romonow.
Na zakończenie wróćmy
jeszcze do 13-latków, wszak
ta grupa wiekowa ma za sobą
też udział w Lidze Klubów
Szkół Gimnazjalnych Województwa Śląskiego. Pierwsza
runda tych rozgrywek odbyła
się w stolicy naszego woje-

wództ wa, a reprezentanci
knurowskiej sekcji pięć razy
stawali na podium. Wiktoria
Musioł zajęła w Katowicach
pierwsze miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym i
drugą pozycję na 50 metrów
stylem motylkowym. Magdalena Wolny dwukrotnie
zajmowała drugie miejsca (na
100 m stylem dowolnym i 100
m stylem zmiennym). Drugie
miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym wywalczyła z
kolei Maja Dziublińska.
Ponadto w ligowych rozgr y wkach w ystąpi ł Paweł
Sosna , k tór y dw u k rot n ie
plasował się w trzeciej dziesiątce.
Piotr skorupa

Złote knurowianki: Magda Wolny oraz Wiktoria Musioł
wraz z trenerem Sławomirem Prędkim

też na podium w konkurencji
800 metrów stylem dowolnym,
plasując się na trzecim miejscu.
Kolejną naszą medalistką

Knurowska sztafeta zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Śląska 12-latków
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Daniel Sierotowicz

informacja

Foto: SP TKKF Szczygłowice

podkreśla Dariusz Brachaczek, słowa uznania należą
się wszystkim reprezentantom Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice, bowiem praca,
jaką w ykonują pod okiem
trenera Sławomira Prędkiego
przynosi piorunujące efekty.
We wspomnianym Radlinie
knurowianki zdobyły 11 medali
mistrzostw Śląska. Aż cztery
z nich – i to te najcenniejsze
- wywalczyła Wiktoria Musioł,
zwyciężając na 50 metrów stylem motylkowym, 200 metrów
stylem grzbietowym, 100 metrów stylem grzbietowym i 100
metrów stylem motylkowym.
Na kilku dystansach za
Wiktorią Musioł była klasyfikowana inna pływaczka knurowskiej sekcji. Tak było na 100
i 200 metrów stylem grzbietowym, gdzie srebrne krążki
wywalczyła Maja Dziublińska.
Ta sama zawodniczka stanęła

Foto: SP TKKF Szczygłowice

wygrała z mistrzynią polski,
pobiła rekord śląska
Dla takich chwil warto trenować. Reprezentantka Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice – Wiktoria Musioł ustanowiła rekord Śląska i pokonała
mistrzynię Polski sprzed roku.
Wszystko to działo się w czasie
mistrzostw Śląska, które odbyły się w Radlinie.
- Wiktoria Musioł pływaniem zajmuje się od sześciu lat,
a w naszej sekcji trenuje od roku
– charakteryzuje zawodniczkę
kierownik knurowskiej sekcji
Dariusz Brachaczek. – Wiktoria ma 13 lat, mieszka i uczy
się w Czerwionce i podobnie,
jak pozostali nasi pływacy, jest
sumienna i pracowita. Efekt jest
taki, że niepokonana przez wiele
miesięcy mistrzyni Polski z poprzedniego roku - Miriam Kwiatek z Gilowic musiała uznać
wyższość naszej zawodniczki.
Sukces Wiktorii Musioł
jest bezdyskusyjny, jednak jak

Pisk

Foto: Jan Pluta

Piłkarska jesień w rozgrywkach trampkarzy i juniorów przechodzi już do historii.
Młodzi zawodnicy knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
zapamiętają zapewne – obok
ligowych występów - możliwość trenowania pod okiem
członka sztabu reprezentacji

Wspomniany wcześniej
Grzegorz Tokarz (kat. 66 kg)
w drodze do turnieju finałowego musiał pokonać dwóch
r y wa li. Zarów no pojedynek z Konradem Patykiem
(Jaworzno), ja k i wa lka z
Tomaszem Strzelcem (Sosnowiec) zakończyły
się jednogłośną
wygraną knurowianina.

Foto: Jan Pluta

niecodzienny gość

Tokarz bez problemu awansował do finałowego turnieju
Pucharu Polski.
Strefowe Mistrzostwa Polski Młodzików i eliminacje
do Pucharu Polski Kadetów
odbyły się w Brzesku.
W kategorii wagowej 56 kg
Daniel Sierotowicz jednogłośnie pokonał Szymona Kajdę (Jaworzno), natomiast
Sebastian Szkatuła (kat.
59 kg) półfinałową walkę wygrał walkowerem,
a w finale po zaciętym
pojedynku pokonał na
punkty (2:1) Dawida
Sucheckiego (Myślenice).

mistrzostw Śląska jest Magdalena Wolny. 13-latka wygrała
rywalizację na 400 metrów stylem dowolnym, a ponadto zajęła drugie miejsca na 100 i 200
metrów stylem zmiennym.
Dzięki fantastycznej postawie trzech wymienionych
dziewcząt, Sekcja Pływacka
TKKF Szczygłowice uplasowała się na trzecim miejscu w
klasyfikacji medalowej.
Na brak możliwości do
startu w zawodach nie mogli
też narzekać 12-latkowie. Mistrzostwa Śląska tej kategorii
wiekowej odbyły się w Raciborzu, gdzie knurowianki
wywalczyły brązowy medal w
sztafecie 4x100 metrów stylem
dowolnym. Na „pudle” stanęły:
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MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
Foto: Piotr Skorupa - Archiwum

KLASA OKRĘGOWA

Dawid Wieliczko (w środku) strzelił
w sobotę swojego pierwszego gola
w bieżącym sezonie

Blisko, coraz bliżej
W sobotę zakończy się
pierwsza runda rywalizacji
w klasie okręgowej. Runda
szczególna, bowiem aż trzy
zespoły z naszego terenu walczą o awans. W grupie 1 coraz bliżej pozycji lidera jest
Wyniki 14. kolejki
(grupa 1)
Pogoń Imielin – Concordia 3:5
0:1 Przesdzing 21’
0:2 Kupis 27’
0:3 Kupis 34’
0:4 Pilc 43’
1:4 Polarz 51’
2:4 Polarz 65’
2:5 Wieliczko 89’
3:5 Salwa 90+2’ (samobójcza)
Concordia: Zarzycki, Pilc,
Mikulski, Bagiński, Jaroszewski, Karwowski 61’ Wieliczko,
Kempa 46’ Salwa, Żyrkowski,
Spórna, Przesdzing 77’ Piwowarczyk, Kupis 87’ Paśnicki.        
Śląsk Świętochłowice - LKS
Bełk 3:6, Unia Bieruń Stary Ogrodnik Cielmice 1:2, Sokół
Orzesze - Sokół Wola 0:3,
Orzeł Mokre - Stal Chełm
Śląski 2:2, Rozwój II Katowice - GKS II Katowice 4:0,
Czarni Piasek - MKS Lędziny
1:3, Krupiński Suszec – Unia
Kosztowy 2:3.
1. Krupiński
2. Concordia
3. GKS II Katowice
4. Bieruń Stary
5. Kosztowy
6. Wola
7. Rozwój II
8. Mokre
9. Bełk
10. Lędziny
11. Imielin
12. Piasek
13. Orzesze
14. Ogrodnik
15. Chełm Śl.
16. Śląsk

34
34
32
28
21
21
20
19
19
18
18
16
14
13
10
4

Concordia Knurów, z kolei
grupie 4 przewodzą jedenastki
Jedności Przyszowice i Tempa
Paniówki. Niewykluczone, że
mistrzami jesieni w obu grupach będą nasze zespoły.
W miniony weekend Concordia odniosła jedenaste już
zwycięstwo, a kibice po raz
kolejny oglądali strzelecki
festiwal, wszak w pojedynku
z Pogonią Imielin piłka aż
osiem razy trafiała do siatki.
Losy meczu rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. Knurowianie na przerwę
schodzili prowadząc 4:0 i gospodarze co prawda udanie
Wyniki 14. kolejki
(grupa 4)
Płomień Połomia – Orzeł
Miedary 1:1, Tempo Paniówki - Silesia Miechowice 4:4,
Fortuna Gliwice - ŁTS Łabędy
1:0, Sparta Zabrze - Ruch
II Radzionków 4:2, Tarnowiczanka Stare Tarnowice Polonia II Bytom 5:2, Jedność
Przyszowice - Piast II Gliwice
4:2, KS 94 Rachowice - Carbo Gliwice 2:1, KS Kończyce
- Gwarek Zabrze 2:2.
1. Przyszowice
2. Paniówki
3. Gwarek
4. Kończyce
5. Miedary
6. Fortuna
7. Piast II
8. Polonia II
9. Rachowice
10. Połomia
11. Sparta
12. Ruch II
13. Tarnowiczanka
14. Silesia
15. Łabędy
16. Carbo

31
29
27
25
24
23
23
22
19
17
15
14
13
11
9
7

rozpoczęli drugą odsłonę,
jednak w dalszej jej części nie
byli w stanie odebrać Concordii prowadzenia.
Worek z bramkami rozwiązał Paweł Przesdzing, dla
którego był to pierwszy gol
zdobyty w bieżących rozgrywkach. Po raz pierwszy do siatki
rywala trafił też w tym sezonie
Dawid Wieliczko. Ponadto
nie zawiódł najskuteczniejszy
zawodnik w teamie Wojciecha Kempy, Jarosław Kupis.
Piłkarz ten ma już na swym
koncie dziewięć trafień.
Przed ostatnią tegoroczną
kolejką knurowianie zrównali
się punktami z Krupińskim
Suszec, który dość sensacyjnie
uległ przed własną publicznością Unii Kosztowy.
Na zakończenie rundy
jesiennej piłkarze Concordii
zagrają u siebie z Orłem Mokre
(sobota, godz. 13.30).
Piotr Skorupa

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ
okręgowa liga
juniorów
Polonia Łaziska - Concordia 3:1

regionalna liga
juniorów
Concordia – Sarmacja Będzin 1:3

liga trampkarzy
rocznik 1997: Concordia –
Gwarek Zabrze 0:1

Liderzy się „umówili”
Liderzy rozgrywek - Soccer Sport Pub i Vibovit odnieśli wysokie zwycięstwa nie
pozostawiając swoim rywalom żadnych złudzeń. Oba
zespoły były zgodne strzelając
po 14 goli.
Na trzecie miejsce awansował zespół Tomsatu, który
pokonał Apinex i dzięki tej
wygranej wyprzedził Intermarche lepszą różnicą goli.
Najwięcej emocji dostarczyło jednak spotkanie pomiędzy TKKF Stary Knurów a
TKKF Apteka Św. Barbary. Ci
drudzy pod koniec pierwszej
połowy objęli prowadzenie
i wydawało się, że pokonają
niżej notowanego rywala. W
drugiej odsłonie TKKF Stary
Knurów, który jest najmłodszą
drużyną w lidze wyrównał
za sprawą 17-latka Mirona
Michniewskiego. Po chwili
ten sam zawodnik miał szansę
wyprowadzić swój zespół na
prowadzenie, jednak wykonywany przez niego rzut karny
obronił bramkarz Apteki Łukasz Kruszkiewicz. Żadnej z
I ligA
1. Soccer Sport Pub
2. Vibovit
3. Tomsat
4. TKKF Intermarche
5. Team Stalmet
6. Apteka Św. Barbary
7. Mistral
8. Concordia Oldboje
9. FC Apinex Czerwionka
10. IPA Knurów
11. TKKF Stary Knurów
12. LineTrans

15
15
12
12
9
7
6
6
3
3
1
0

Klasa „A”
Podokręg
Zabrze
Wyniki 14. kolejki:
Tęcza Wielowieś - LKS 35
Gierałtowice 5:0, Wilki Wilcza
- Gwiazda Chudów 0:2, MKS
Zaborze - Społem Zabrze 2:1,
Górnik II Zabrze - Przyszłość
II Ciochowice 5:1, Zryw Radonia - MKS II Kończyce 2:3, Stal
Zabrze - Amator Rudziniec
1:3, Orły Bojszów - Sokół Łany
Wielkie 2:1, Czarni Pyskowice
- Zamkowiec Toszek 5:1.
1. Górnik II
2. Ciochowice II
3. Pyskowice
4. Toszek
5. Wielowieś
6. Zaborze
7. Bojszów
8. Stal
9. Gierałtowice
10. Chudów
11. Wilcza
12. Kończyce II
13. Rudziniec
14. Radonia
15. Społem
16. Łany Wielkie

35
31
29
27
25
22
19
19
17
17
16
16
15
10
9
4

drużyn nie satysfakcjonował
remis, dlatego do końcowej
syreny trwała wymiana „ciosów”. Pomimo wielu szans

z obu stron mecz zakończył
się pierwszym w tym sezonie
remisem.

Waldemar Jachimowski

Wyniki 6. kolejki (7.11.2011 r.):
Concordia Oldboje – TKKF Intermarche 3:6 (2:1)
0:1 Ł. Winiarczyk 6’, 1:1 M. Górka 18’, 2:1 P. Hawlicki 19’, 2:2 Ł.
Winiarczyk 25’, 2:3 Ł. Winiarczyk 30’, 2:4 M. Mularczyk 34’, 2:5
R. Wolsztyński 35’, 3:5 P. Hawlicki 36’, 3:6 Ł. Winiarczyk 40’.
TKKF Stary Knurów – TKKF Apteka Św. Barbary 1:1 (0:1)
0:1 D. Kramorz 16’, 1:1 M. Michniewski 23’.
żółta kartka: K. Stępień (TKKF Stary Knurów).
Mistral – Team Stalmet 3:4 (1:0)
1:0 D. Jakubowski 5’, 1:1 P. Galbierz 24’, 1:2 B. Flis 30’, 1:3 S. Basak 31’, 1:4 D. Flis 35’, 2:4 M. Steiman 37’, 3:4 S. Brodziński 38’.
żółte kartki: S. Brodziński (Mistral), B. Flis (Team Stalmet).
IPA Knurów - Vibovit 1:14 (1:6)
0:1 R. Kasiński 1’, 0:2 A. Zabłocki 2’, 0:3 A. Zabłocki 3’, 0:4 M.
Bagiński 10’, 0:5 A. Zabłocki 12’, 0:6 K. Kijak 17’, 1:6 K. Kwietniewski 18’, 1:7 G. Bęben 22’, 1:8 M. Bagiński 25’, 1:9 G. Beben
26’, 1:10 K. Kijak 28’, 1:11 M. Bagiński 29’, 1:12 P. Przesdzing
30’, 1:13 M. Bagiński 34’, 1:14 K. Kijak 35’.
żółta kartka: B. Poręba (Vibovit).
LineTrans – Soccer Sport Pub 2:14 (1:5)
0:1 P. Pietraczyk 1’, 0:2 S. Jezierski 4’, 0:3 D. Tałajkowski 8’, 1:3
D. Szymański 10’, 1:4 D. Tałajkowski 12’k. 1:5 D. Tałajkowski
18’, 1:6 Ł. Spórna 24’, 1:7 W. Rozumek 27’, 2:7 M. Hamrus 30’,
2:8 D. Tałajkowski 33’, 2:9 Ł. Spórna 35’, 2:10 P. Pietraczyk 36’,
2:11 P. Pietraczyk 37’, 2:12 W. Rozumek 37’, 2:13 Ł. Spórna 38’,
2:14 D. Tałajkowski 39’.
żółta kartka: K. Paczkowski (Soccer Sport Pub).
FC Apinex Czerwionka - Tomsat 5:10 (2:3)
1:0 Ł. Mazur 2’, 1:1 R. Metelski 11’, 1:2 G. Bartoszek 17’, 1:3 M.
Stopa 19’, 2:3 Ł. Mazur 20’, 3:3 Ł. Mazur 25’, 3:4 M. Stopa 28’,
3:5 B. Stopa 30’, 4:5 L. Bartyzel 35’, 4:6 M. Stopa 36’, 4:7 M.
Stopa 37’, 5:7 M. reguła 37’, 5:8 M. Stopa 38’, 5:9 R. Metelski
39’, 5:10 M. Małyska 40’.
żółta kartka: B. Stopa (Tomsat).
W najbliższy poniedziałek (14 listopada) spotkają się: Concordia
Oldboje – Tomsat (18.00), Team Stalmet – TKKF Stary Knurów
(18.45), Soccer Sport Pub – Mistral (19.30), TKKF Intermarche
– IPA Knurów (20.15), Vibovit - LineTrans (21.00), TKKF Apteka
Św. Barbary – FC Apinex Czerwionka (21.45).
Dwa dni później rozegrane zostaną trzy mecze 2. ligi: Orchidea
– Nacynianka (20.00), Soft Processing – Felgus Meksyk (20.45)
i Black&Decker – Milenium (21.30).

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Klasa B - grupa I
11 kolejka:
Naprzód Żernica - Victoria
Pilchowice 3:1, Ruch Kozłów
- Start Przezchlebie 7:2, Pogoń Ziemięcice - KS Bojków
4:0, Naprzód Świbie - Leśnik
Łącza 8:0, Sośnica Gliwice
- Orzeł Paczyna 8:0, Piast
Pawłów - Olimpia Pławniowice 0:0.

Klasa B - grupa II
11 kolejka:
K łodnica Gliwice - Or ze ł
Stanica 2:2, Młodość Rudno - LKS 45 Bujaków 7:0,
Tempo II Paniówki - Korona
Bargłówka 0:2, Quo Vadis
Makoszowy - UKS Biskupic e 4:2, Napr zó d Łubie
- D r a m a K a m i e n i e c 1:3 ,
Walka Makoszowy - Start
Kleszczów 2:3.

1. Świbie
2. Kozłów
3. Pławniowice
4. Ziemięcice
5. Sośnica
6. Żernica
7. Pawłów
8. Łącza
9. Przezchlebie
10. Pilchowice
11. Bojków
12. Paczyna

27
23
22
22
21
19
18
11
10
6
4
3

1. Kleszczów
2. Bargłówka
3. Stanica
4. Kłodnica
5. Walka
6. Rudno
7. Bujaków
8. Paniówki II
9. Quo Vadis
10. Łubie
11. Biskupice
12. Kamieniec

27
26
23
20
18
17
14
13
11
8
7
3
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sport
MMA

Pływacy kontra siłacze

zorganizowanej przez Polską
Federację MMA przy współpracy firmy TCM Polska, była
hala chorzowskiego MORiSu.
„Mara” pojawił się w niej
świetnie dysponowany.
- W półfinale Krzysiek
spotkał się z Pawłem Dudziakiem z Kuźni Raciborskiej
– relacjonuje trener Sławomir
Tokarz. - Pojedynek składał się
z dwóch pełnokontaktowych,
pięciominutowych rund, w których zawodnicy wystąpili bez
jakichkolwiek ochraniaczy.
Nasz zawodnik od pierwszego gongu ruszył do ataku
nie pozostawiając przeciwnikowi żadnych złudzeń, że jest
Foto: prywatne archiwum

Mamy wicemistrza Polski
MMA! Prestiżowe trofeum
wywalczył zawodnik Spartana
Knurów – Krzysztof „Mara”
Marczuk.
Droga do wicemistrzowskiego tytułu nie była łatwa,
wszak wcześniej trzeba było
stoczyć k ilka pojedynków
eliminacyjnych, a dopiero
później można było pojechać
na turniej finałowy. We wspomnianych eliminacjach, które
odbyły się w Tychach, Krzysztof Marczuk odniósł cztery
zw ycięstwa. To oznaczało,
że zawodnik knurowskiego
klubu wystąpi Mistrzostwach
Polski MMA. Areną tejże gali,

Foto: Spartan

Wicemistrz
przegrał
z kontuzją

Karolina Zajonc potwierdziła, że należy
do krajowej czołówki ratowniczek wodnych

Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym

Karolina
tuż za podium
Duże brawa należą się 16letniej Karolinie Zajonc, która w klasyfikacji generalnej
Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym juniorów zajęła czwarte miejsce. Udany
start w GPP reprezentantka
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów zakończyła w Żyrardowie, gdzie 5 listopada
odbyła się ostatnia, siódma
runda tych zawodów.
Ratowniczka z Knurowa
wystąpiła w sześciu rundach,
zdobywając 17 medali w konkurencjach indywidualnych
(1 złoty, 9 srebrnych i 7 brązowych).
W końcowych klasyfikacjach Karolina Zajonc zajęła
kilka eksponowanych miejsc
w kategorii juniorów. Najwyżej – na drugiej pozycji – została sklasyfikowana na 100
metrów ratowanie manekina
w płetwach. Trzecie miejsce
zajęła w konkurencji 200 metrów pływanie z przeszkodami. W holowaniu manekina
na 50 metrów zajęła 4. miejsce,
na 100 metrów w ratowaniu
kombinowanym była piąta, a
w konkurencji 100 metrów ra-

townik zajęła pozycję szóstą.
Dzięki dobrej postawie w
Grand Prix Polski Karolina
Zajonc zakwalifikowała się
na Międzynarodowy Puchar
Niem iec , k tór y odb ę d zie
się w Werendor f ie (24-26
listopada).
PiSk

3 liga
kobiet
- grupa
śląska

1. FC AZS AWF Katowice
III - Naprzód Żernica 2:0,
Gwiazda Ruda Śląska - UKS
Gamów 5:0, UKS Tygryski
Świętochłowice - Polonia
Tychy 1:7, KKS Zabr ze II
- Czarni II Sosnowiec 3:1,
LKS Goczał kowic e Zdrój
– pauza.
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w szczytowej formie. Niestety
pod koniec pierwszej rundy
Krzysiek doznał poważnej kontuzji prawego śródstopia, która
uniemożliwiła mu swobodne
rozegranie tej i późniejszej walki finałowej. Pomimo poważnego urazu Krzysiek jednogłośnie
wygrał półfinałowy pojedynek
i zakwalifikował się do finału
kategorii 84 kg.
Niestety narastający ból
spowodował, że przed pojedynkiem finałowym zdecy-

dowaliśmy, że zdrowie jest
najważniejsze i nasz zawodnik
nie przystąpił do pojedynku.
Tytuł wicemistrza Polski
MMA to największy sukces
Krzysztofa Marczuka w jego
dotychczasowej karierze.
- Sztab szkoleniowy Spartana Team jest dumny z tak
wielkiego osiągnięcia, które
dla klubu jest najważniejszym
sukcesem tego sezonu – kończy
Sławomir Tokarz.
PiSk

Biegi

Elżbieta Lewicka
nie zwalnia tempa
Reprezentantka Amatorskiego Klubu Biegacza – Elżbieta Lewicka po raz kolejny
w tym sezonie zajęła miejsce
na podium w swej kategorii
wiekowej. Wysoką i stabilną
formę potwierdziła w czeskiej
miejscowości Frydek Mistek,
gdzie rywalizacja odbywała się
na dystansie 10 km. Elżbieta
Lewicka pokonała trasę w 42
minuty i 25 sekund, co dało
jej trzecią lokatę.
Tuż za podium – na miej-

scu czwartym - sklasyfikowany został prezes knurowskiego
klubu Czesław Nowak, który
„dychę” pokonał w 42 minuty
i 2 sekundy.
Piąty w swojej kategorii
wiekowej linię mety minął
Wiesław Maciejewski (czas:
44.55), a dziesiąty był Ryszard
Mojsiejczuk (52.17).
Na dalszych miejscach bieg
ukończyli: Mariusz Łada (45.42)
i Dariusz Potuszyński (49.58).
PiSk

Tenis stołowy

Punkty dla Wilków
Jedno zwycięstwo i dwie
porażki – tak w skrócie można scharakteryzować kolejne
występy zespołów z naszego
terenu w lidze okręgowej.
Punkty wywalczyły jedynie
Wilki Wilcza, pokonując u
siebie 6:4 Halembiankę Ruda
Śląska.

sztabu szkoleniowego na czele,
którego stoi Sławomir Prędki
też na marne nie idzie. Młodzi
knurowianie zdobywają i tytuły,
i medale, a przy okazji wciąż
marzą o kolejnych, coraz trudniejszych wyzwaniach.
Siłacze, pływacy... Jak ten
knurowski krajobraz sportowy się zmienił. W niedalekiej
pr z ec ie ż pr z e sz ło ś c i pr y m
wiedli przede wszystkim pięściarze oraz piłkarze nożni i
ręczni. Tych ostatnich nie ma
już na sportowej mapie Knurowa ładnych parę lat. Futboliści
jakby zaczęli się odradzać i
p owa ż n ie pu k ają do br a m
czwartej ligi. A co słychać u
pięściarzy? O tym będziemy
mog l i się prz ekonać ju ż w
najbl i ż sz y weekend, wsz a k
w ha li Miejsk iego Ośrod ka
Sportu i Rekreacji odbędzie
się kolejny turniej poświęcony
pamięci trenera Jerzego Krasnożona. Zatem do zobaczenia
w Szczygłowicach.
Piotr Skorupa

Boks

Lepsi od Niemców
Międzynarodowy sprawdzian zdali ostatnio w Rybniku pięściarze Bokserskiego
Klubu Sportowego Concordia.
Knurowianie wystąpili tam w
turnieju bokserskim o puchar
prezydenta miasta i dwukrotnie
zwyciężali Niemców.
Do Rybnika wyjechało czterech juniorów Concordii. Dawid
Kostrubała (kat. 52 kg) w pierwszej walce pokonał jednogłośnie
na punkt y Mateusza Kutnę
(Żywiec), a w walce finałowej
uległ 0:3 Kamilowi Pierchale
(Rybnik).
W kategorii 64 kg barw

BKS Concordia bronił Michael
Smokowski, który jednogłośnie pokonał Aybaya Korhana
(Niemcy) i przegrał 1:2 z Markiem Drenerem (Jastrzębie).
Kolejny pięściar z Knurowa
- Tomasz Czarkowski wygrał
swoją kategorią (91 kg) bez
walki, bowiem jego rywal Jakub
Hibner z Bytomia nie stawił się
w ringu.
Walczył z kolei Grzegorz
Kochański, który wygrał kategorię wagową +91 kg, pokonując jednogłośnie na punkty
Niemca Viala Domenica.

PiSk

informacja

Przegrały zespoły ze Stanicy i Żernicy. Orzeł uległ na
wyjeździe 3:7 Młodości Rudno
(punkty: Dominik Szmaj, Michał Żyła i Wojtek Zapart), natomiast Naprzód nie sprostał
Strażakowi Mikołów ulegając
aż 1:9.
PiSk

Zaproszenia

8 kolejka:

1. Goczałkowice
2. Ruda Śląska
3. Katowice
4. Tychy
5. Zabrze II
6. Żernica
7. Sosnowiec II
8. Gamów
9. Świętochłowice

Fragment walki z udziałem Krzysztofa Marczuka

Jakby nie spojrzeć na kalendarz, to i tak oznajmia on nam,
że końcówka roku tuż, tuż. A
jak koniec roku to i niebawem
rozpoczną się wszelakiej maści
plebiscyty i podsumowania.
W naszym Knurowie tak
zwaną klamrą spinającą sportowy rok są od kilku lat gale
organizowane cyklicznie w byłym kinie „Casino”, a dziś Kinie
Scenie Kulturze. Dotychczas
najliczniejszą reprezentację na
tych imprezach miał Uczniowski Klub Sportowy Eugen. To
właśnie ręce siłaczy najczęściej
ściskał prezydent Adam Rams
wręczając sportowcom nagrody
za osiągnięte wyniki sportowe,
a przy okazji za rozsławianie
miasta.
W czasie kolejnej gali, siłaczy również nie zabraknie,
bowiem kończący się rok był
niezwykle udany dla podopiecznych Eugeniusza Mehlicha.
Drugą silną i jednocześnie
liczną grupą będą zapewne
pły wacy. W tej sekcji praca

21 pkt
16
16
13
10
7
4
3
2

Siatkówka

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej działa już w Knurowie od
siedmiu lat i z okazji kolejnych urodzin zaprasza na turniej,
który odbędzie się 20 listopada w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Zgłoszenia do turnieju przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Stanisław Rudzki (tel. 692 629 439).
Dodajmy, że zespoły rywalizować będą o Puchar Stowarzyszenia Piłki Siatkowej. Początek turnieju o godzinie 12.00.

Szachy

18 listopada o godzinie 16.00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 odbędą się Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego.

PiSk
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

33-odw.

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

45/11

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

45/11

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

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

01-odw.

4-pokojowe na WP II. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

45/11

Do wynajęcia dom w Gierałtowicach. Tel.
501 533 977

45/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie, 32 m 2 . Tel.
501 606 957
42-45/11

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 0605 998 955
45-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

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

45/11

Farskie Pola. Atrakcyjne działki sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

45/11

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

M-3 Piłsudczyków, 48.5 m 2. LOKUS, tel.
793 679 367

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
1206 m2, Farskie Pola. Tel. 609 108 244

45/11

44-45/11

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

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

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

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

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

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

45/11

45/11

45/11

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

45/11

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

45/11

M-4 Marynarzy, 62 m 2, 1piętro. LOKUS,
tel. 793 679 367

45/11

M- 4 Sokoła, 60.5 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367
45/11

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

M - 4 U łanów 63 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367

45/11

41-47/11

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

45/11

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

45/11

DREWNO kominkowe, stemple – transport.
Tel. 603 198 006

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

45/11

KAWALERKA sprzedaż, ul. Floriana, stan:
b.dobry, 30 m2. LOKUS, tel. 793 679 367

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

45/11

45/11

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

Nowe lokale do wynajęcia przy ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

33-odw.

45/11

Krywałd. 2-rodzinny dom. 390 tys. AS. Tel.
501 533 977

45/11

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

41-45/11

POŻYCZKI, KREDYT Y, KREDYT Y HIPOTECZNE SZYBKO I BEZ ZBĘDNYCH
FORMALNOŚCI. KONTAKT 32 235 30 82,
502 967 913
45/11

Kupię dom lub działkę za gotówkę. Tel
792 496 905

45/11

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

45/11

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

45/11

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

45/11

45/11

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

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

45/11

45/11

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

10-odw.

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Knurowie (os. 1000-lecie). Tel. 888 116 999

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

45-46/11

45-49/11

Sprzedam mieszkanie 61,70 m Knurów,
WP II, ul. Piłsudczyków. Tel. 600 401 297

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

2

42-45/11

Szczygłowice. 3-pokojowe, 67 m2. 152 tys.
AS. Tel. 501 533 977
45/11

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

45-47/11

Wynajmę dom (mieszkanie; działalność) w
Gierałtowicach. Tel. 604 497 626

42-46/11

41-odw.

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
43-51/52

DAM PRACĘ

Wynajmę lokal na działalność 38 m , Gierałtowice. Tel. 604 497 626
2

42-46/11

Wynajmę lokal na działalność, 700 zł/mc.
AS. Tel. 501 533 977

45/11

Wynajmę mieszkanie, ul. Szpitalna. Tel.
601 528 689

45/11

MOTORYZACJA

45/11

Sklep meblowy w Knurowie zatrudni panią
ze znajomością komputera na stanowisku
sprzedawca. Tel. 32 336 23 30

45/11

45/11

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

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

ok. Intermarche, dom w zabudowie szeregowej, 299 tys. AS. Tel. 501 533 977

45-51/52/11

45/11

45/11

ok. Knurowa mieszkanie z ogródkiem, po
remoncie, 60 m2 – 175.000. Biuro M3. Tel.
603 773 313

45/11

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

45/11

35-47/11

43-45/11

Nowy dom w Bojkowie, okazyjna cena!!!
AS. Tel. 512 393 052

M-3 Jedn. Narodowej, 43 m . LOKUS, tel.
793 679 367
M-3 Lotników 48.5 m2, 2 piętro. LOKUS,
tel. 793 679 367

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

Spr zedam M - 3, K . Wielkiego 2. Tel.
501 679 567

41-45/11

Nowy dom ok. ul. Jęczmiennej. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

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

45/11

3-odw.

45-47/11

Matematyka, fizyka – korepetycje, matura.
Tel. 692 845 849

45/11

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

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

45/11

2

36-45/11

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

45-47/11

EDUKACJA

45-51/52/11

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

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

45/11

Przyszowice. Działka 767 m , 89 tys. AS.
Tel. 512 393 052
2

45-47/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

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

45/11

RÓŻNE

45/11

45/11

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

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

44/11

Zgubiono portfel 2 listopada w okolicy od
Komartu do rozwidlenia Rakoniewskiego
(ul. Wilsona). Uczciwego znalazcę prosimy o
zwrot do redakcji Przeglądu Lokalnego lub na
adres ul. Wilsona 52 a. Tel. 32 236 96 66
45-46/11

45/11

Sprzedam 3-pokojowe w Knurowie, okazyjna cena!!! AS. Tel. 512 393 052

45/11

Sprzedam 3-pokojowe, stary Knurów, 46
m2, 150.000 zł. Tel. 606 483 637

43-46/11

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 działkę budowlaną w Dębieńsku.
1900 m2, wszystkie media, w odległości ok.
1 km kościół, szkoła, przedszkole i autostrada A1. Cena 53 zł/m2. Tel. 506 727 606

45/11
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 45/2011

reklama

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

Knurów. Wyniki konkursu „Bibliolato 2011”

Lato z biblioteką

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Gliwice

Tegoroczna edycja Bibliolata udowodniła, że w
Miejsk iej Bibliotece Publicznej w Knurowie dzieją
się rzeczy ciekawe i zupełnie
zaskakujące.
JB

Foto: Archiwum Biblioteki Powiatowej Gliwice

nanych zostało 215 prac. Przy
realizacji projektu brała udział
pani Alina Włosek - nauczyciel
plastyki z Miejskiego Gimnazjum nr 3 − mówi Katarzyna
Bilińska, bibliotekarka z MBP
w Knurowie.

brzmiało: „Przekaz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Urszula Przynicka.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

45

Choć wakacyjne wspomnienia już dawno przykryły
jesienne liście, dopiero niedawno rozstrzygnięto
konkurs na najciekawszą realizację hasła
tegorocznej edycji Bibliolata – „Wakacyjna skrzynia
pełna skarbów”. Knurowska Miejska Biblioteka
Publiczna zdobyła III miejsce
Bibliolato to wakacyjny
konkurs przeznaczony dla
bibliotek miejskich i szkolnych
w terenu powiatu gliwickiego.
Projekt podzielony był na dwa
etapy: lipcowy − odbywający się pod hasłem „Podróże
w czasie i przestrzeni” oraz
sierpniow y − „Pamiątk i z
podróży”.
Głównym celem konkursu
była aktywizacja placówek
i młodzieży oraz edukacja
poprzez zabawę. Biblioteki w
ciągu tych dwóch miesięcy
inspirowały dzieci do czynnego spędzanie letniego wypoczynku.
− W trakcie zajęć odbywały się konkursy, warsztaty,
spacery i zabawy ruchowe.
Dzieci miały okazję poznać
tematykę książek z dziedziny
przyrody, techniki, kosmosu.
Czytane bajki były inspiracją
do zabaw i konkursów. We
wszystkich imprezach wzięło
udział 86 uczestników, wyko-

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 43/2011

10.11.2011 r.
CZWARTEK
Zapach słoni po deszczu
- godz. 18.00
11.11.2011 r.
PIĄTEK
Mniam
- godz. 18.00
1920 Bitwa Warszawska
- godz. 16.00, 20.00
12-15.11.2011 r.
SOBOTA - WTOREK
Mniam
- godz. 16.00
1920 Bitwa Warszawska
- godz. 18.00, 20.00

Festiwal Kultury
Buddyjskiej
Pod patronatem prezydenta Gliwic 14 listopada rozpoczyna się Festiwal Kultury
Buddyjskiej. W programie
m.in. wykłady prezentujące
historię buddyzmu, warsztaty
medytacyjne oraz specjalnie przygotowana wystawa

− „Stupa – żywy pomnik
Oświecenia”. Festiwal potrwa
do 20 listopada. Szczegółowe
informacje na stronie www.
gliwice.buddyzm.pl. Wstęp
wolny na wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach
festiwalu.
JB

konkurs

16.11.2011 r.
ŚRODA
Mniam
- godz. 16.00, 17.45

W imieniu knurowskiej placówki gratulacje
przyjmowała kierownik Brygida Dreślińska
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www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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Oddział Wspólnoty Rycerskiej Południowej Polski
z siedzibą w Knurowie zrzesza rycerzy z kilku
krajów; na zdjęciu z o. Janem Nalaskowskim
(z buławą w rękach), byłym generałem zakonu
Paulinów

Knurów, Częstochowa

Rycerze kultywują
tradycje i chcą
odnowy świata
- Na początku swego pontyfikatu, czyli 33 lata temu, Jan
Paweł II wołał ze wzgórza watykańskiego: „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. 20 lat temu głos ten usłyszało powstające
wtedy nasze Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.
Głos ten docierał do naszych serc, naszych dusz... – tymi
słowami o. Jan Nalaskowski, były generał zakonu Paulinów
i założyciel Rycerstwa przywołał początki zgromadzenia,
w którym znaczący udział mają knurowianie
Jubileuszowa msza św. została odprawiona w Kaplicy Matki
Bożej. Przewodniczył jej o. Nalaskowski, wśród koncelebrujących kapłanów był proboszcz ks.
Andrzej Wieczorek, proboszcz
parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Nie bez powo-

Knurów

Uczcijmy Święto
Niepodległości
W piątek Polska świętować
będzie 93. rocznicę odzyskania niepodległości. W Knurowie obchody
będą mieć podniosły charakter.
Rozpocznie je uroczysta msza
święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostanie odprawione w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Początek o
godz. 11. Honorowej asysty udzielą
poczty sztandarowe okolicznych
organizacji i stowarzyszeń.
Po mszy św. (około godz. 11.50)

błękitnym krzyżem i wizerunkiem
Matki Boskiej, a także łańcuch
orderowy i dyplom.
- To radość także dla Oddziału
Wspólnoty Rycerskiej Południowej
Polski, bowiem kilku nowo przyjętych rycerzy zasili nasze grono – nie
kryje satysfakcji komandor Cyprys. Podczas uroczystości, transmitowanej przez media, wygłosił
jubileuszową mowę przypominając
liczne dokonania.
- Niech chroni was zawsze tarcza
opieki Maryi Jasnogórskiej, Bogurodzicy – usłyszeli od ojców Paulinów
w podsumowaniu jubileuszowego
triduum rycerze. – Nigdy nie tracimy
wiary w jej moc – zapewnia Krystian
Cyprys.

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Rycerstwo Orderu
Jasnogórskiej
Bogarodzicy
powołał w 1991 r. o. Jan Nalaskowski. Zostało zatwierdzone w 1998
r. jako stowarzyszenie wiernych
Kościoła Katolickiego pod protektoratem papieża Jana Pawła II.
Prowadzi działalność charytatywną, kulturotwórczą i oświatową.
Rycerstwo liczy około 60 osób.
Ma charakter elitarny – zrzesza
wybitne postaci życia naukowego,
kulturalnego, społecznego. Wśród
r ycer zy są Niemc y, Austriac y,
Hiszpanie, Wł osi, Sz wajc ar z y,
Meksykanie i Polacy (m.in. Lech
Wałęsa).
Charakterystyczny jest strój rycerzy: biały płaszcz z ośmioramiennym błękitnym krzyżem (krzyż
wypełnia wizerunek Jasnogórskiej
Matki Boskiej z Dzieciątkiem);
ubiór dopełnia ciemnogranatowy
beret sześciokątny z błękitnym
krzyżem ośmioramiennym. Członkowie noszą także miniaturowy
Krzyż Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Zgromadzenie zrzesza około
60 rycerzy z Europy i Ameryki

du – to właśnie knurowska parafia
jest siedzibą Oddziału Wspólnoty
Rycersk iej Południowej Polsk i,
skupiającego -oprócz Pola ków
– r ycerzy z k ilku europejsk ich
krajów. Oddziałowi przewodniczy
Komandor Rycerst wa Kr ystian
Cyprys, knurowianin, wieloletni

Foto: Archiwum PL

W miniony weekend na Jasną
Górę do Częstochowy zjechali rycerze z 10 krajów, między innymi z
Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Meksyku i Włoch. Przybyli, by
wspólnie świętować 20-lecie założenia Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy.

prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku, mogący też poszczycić się tytułem Rzemieślnika Roku (1996),
chorążym jest inny knurowianin
- Marian Płaszczyk.
- Rycerze swym zasięgiem obejmują całą Europę. Gdziekolwiek są,
tam chcą prezentować te największe, najświętsze wartości, głosić
życiem swoim Ewangelię, pomagać
drugiemu człowiekowi w działalności charytatywnej – mówił w
homilii podprzeor Jasnej Góry, o.
Sebastian Matecki. - W środowiskach swoich, gdzie funkcjonują,
gdzie posługują często na bardzo
wysokich, wspaniałych stanowiskach profesorskich, lekarzy, ludzi
zaangażowanych w tak wiele bardzo ambitnych i wspaniałych zajęć
służących drugiemu człowiekowi.
- Od dwóch dekad rycerze zgodnie i twórczo dają świadectwo
ideałom, które przyświecają ich
życiu – mówi komandor Cyprys.
– Powstanie oddziału w Knurowie
zmotywowało nas do jeszcze aktywniejszego działania. Niezwykle
przecież potrzebnego współcześnie
w obliczu niezliczonych przejawów
agresji prowadzących do destrukcji
podstawowych cech prawdziwego
rozwoju człowieka i społeczeństwa.
Po nabożeństwie, w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, odbyła się uroczysta inwestytura, czyli przyjęcie
nowych członków do rycerzy.
- Pasuję Cię na rycerza orderu
Madonny z jaśniejącym obliczem
– słowa te o. Ja n Na laskowsk i
w y pow ied zia ł sied miok rot nie.
Chwilę później każdy z siedmiu
nowo przyjętych rycerzy otrzymał
bia ł y płaszcz z w yhaf towany m

uczestnicy święta udadzą się - prowadzeni przez Orkiestrę Dętą KWK
„Knurów” - przed pomnik powstańców śląskich przy ul. Dworcowej.
Tutaj delegacje samorządu, instytucji, organizacji i stowarzyszeń złożą
kwiaty oddając cześć wszystkim,
którzy na przestrzeni dziejów służyli
- nawet za cenę życia - Ojczyźnie.
Organizator - samorząd miasta
- serdecznie zaprasza mieszkańców
Knurowa do udziału w uroczystości.

/bw/

Przed rokiem świętowaliśmy w deszczu, czy tym razem aura będzie bardziej łaskawa?...

