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Knurów. SuKceS mariuSza wójciKa w KonKurSie „StrażniK miejSKi roKu 2011”

wśród najlepszych

Not. Dawid Ciepliński

Mariusz Wójcik pracuje w knurowskiej Straży
Miejskiej od dwóch lat. Przez ten czas dał się poznać
od najlepszej strony. Mimo to III miejsce w konkursie
wojewódzkim „Strażnik miejski roku 2011” było dla
niego sporą niespodzianką

Trwa wyburzanie zakładu prze
róbc zego przy szybie „Foc h”
– KWK Knurów-Szc zygłowice.
Budynek od kilkunastu dni jest
systematycznie rozbierany. Na
terenie pozostanie wieża, gdz
ie
znajduje się szyb wyciągowy.

Foto: Paweł Gradek

- Sukces? Po prostu robię swoje - mówi Mariusz Wójcik

straży i strażników oraz dokumentowanie przez strażników czynności
służbowych.
Stawka była w yrównana. Od
drugiego miejsca knurowianina
dzielił tylko 1 punkt i 20 sekund - w
ocenie liczył się także czas rozwiązania testu.
- Chciałem dostać się do pierwszej
10. Nie spodziewałem się, że będę trzeci w województwie - dodaje Wójcik.
- To miłe zaskoczenie, ale wiem, że
to też zasługa moich kolegów z pracy.
Dzielą się ze mną swoim doświadczeniem i pomagają.

GlIwICe

Premiera „Podzielonej klasy”
Andrzej Klamta, reżyser filmu
dokumentalnego „Podzielona klasa”,
dotknął sprawy trudnej - wysiedlenia
Górnoślązaków do Niemiec. Dzieło
powstałe przy współudziale Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej zostanie po raz pierwszy pokazane 28
października (piątek) w Willi Caro.

Premierę zaszczyci sam reżyser oraz
inni twórcy filmu. Początek seansu o
godz. 17. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizator prosi o
wcześniejszą rezerwację pod numerem 32 461 20 70.
JB

GlIwICe

III Festiwal „rytm”

28 października na scenie Kina Amok – Scena Bajka wystąpi 20 najlepszych wykonawców, wybranych w czasie Gliwickich Koncertów Konkursowych. Tegoroczną gwiazdą przeglądu będzie Renata Przemyk, artystka
nietuzinkowa i nieprzewidywalna. Koncerty rozpoczną się o godz. 16. Bilety
w cenie 7 zł do nabycia w kasie Kina Amok.
JB

ryBnIK

Hip-hop waglewskich

Fisz i Emade to artyści uznani na scenie hip-hopowej. Eksperymentują z
muzyką i słowem. Ich obecną twórczość trudno zaszufladkować. Wolność tworzenia, bezkompromisowość zjednuje ich muzyce coraz więcej zwolenników.
Bracia wystąpią na scenie Klubu Kulturalnego 27 października (czwartek) o
godz. 19.30. Rezerwacja biletów pod numerami 507156313 i 695671244.
JB
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Skąd w 27-latku takie zainteresowania? - Ciągnęło mnie do munduru
- mówi funkcjonariusz. - Odpowiada
mi taka specyfika pracy. Po prostu
robię swoje, a że robię to dobrze, to
jestem doceniany.
W środę, 26 października, podczas IV Konferencji „Razem bezpieczniej w Regionie” w Expo Silesia
w Sosnowcu Mariusz Wójcik odebrał
z rąk wicewojewody śląskiego Piotra
Spyry i komendanta wojewódzkiego
Policji Dariusza Biela nagrodę oraz
pamiątkowy puchar.

o
itał cyrk Arena. – Jeśli chodzi
We wtorek do Knurowa zaw
nast yce artygim
na
nie
głów
y
jem
bazu
program cyrkowy to
mamy w programie wspaniałych
stycznej i akrobatyce. Poza tym
czy też jednego z najlepszych
ami
nog
ę
lerk
ekwilibr ystów, żong
aniałego – mówi Mirosław
Wsp
nda
klaunów w Polsce – Ferdyna
Złotorowicz, dyrektor cyrku.
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Nie zapomnij
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uszki
03 XI − Święto My
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„Człowieka zdobi głębia umy
słu, siła ducha i miłość do inny
ch”
- powiedziała do pier wszokla
sistów z Miejskiej Szkoły Pod
stawowej nr 6 tuż przed ślubowa
niem Królowa Jadwiga. Do gron
a
pełnoprawnych uczniów „Szó
stki” przyjęte zostały dwie klas
y.
Dyrektor Eugeniusz Szybiak
złoż ył młodym żakom życzenia
radości z sukcesów i poc zuci
a dobrze spe łnionego obowiąz
ku.

Foto: Magdalena Górka

Dumy z osiągnięcia młodszego
strażnika Mariusza Wójcika nie
kryje komendant Andrzej Daroń.
- To sumienny i zdyscyplinowany
pracownik o analitycznym umyśle, co
przydaje się w rozwiązywaniu spraw
dotyczących wykroczeń - chwali funkcjonariusza.
Umiejętności młodszego strażnika już wcześniej zwróciły jego uwagę.
Wyróżnił się na etapie szkolenia podstawowego, które było warunkiem
przyjęcia do Straży Miejskiej. Na
egzaminie Mariusz Wójcik uzyskał
najlepsze oceny.
Z okazji jubileuszu 20-lecia Straży Miejskiej prezydent Knurowa
wręczył mu nagrodę pieniężną.
Komendant docenił funkcjonariusza, kierując go na stanowisko oskarżyciela publicznego przed sądem.
Mariusz Wójcik przyznaje, że
przed pierwszym etapem konkursu
na najlepszego strażnika miejskiego
przejrzał kodeksy: wykroczeń i drogowy. W osiągnięciu dobrego wyniku
przydała mu się wiedza, jaką zdobył
przed przyjęciem do Straży Miejskiej.
Z knurowskiej jednostki osiągnął
najlepszy wynik i trafił do finału,
gdzie zmierzyło się 20 strażników
z całego województwa - w sumie o
tytuł najlepszego walczyło 369 funkcjonariuszy.
Finałowy test (50 pytań) obejmował zagadnienia materialnego
prawa wykroczeń, postępowania
w sprawach o wykroczenie, prawa
o ruchu drogowym, uprawnienia

ryjek bawi
w rybniku

Miłośników kabaretów czeka nie
lada uczta. 27 października (czwartek)
w Rybnickim Centrum Kultury rozpoczyna się „Ryjek”, czyli Rybnicka
Jesień Kabaretowa. Na jednej scenie
wystąpią najlepsi specjaliści od rozśmieszania z całej Polski. Pojawią się
m.in.: Kabaret Młodych Panów, Ani
Mru Mru, Limo, Neo-Nówka oraz
Tomasz Jachimek. Szczegółowe informacje na stronie www.ryjek.eu.
Bilety w cenie od 60 do 90 zł do
nabycia na stronie www.biletynakabarety.pl.
JB
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Knurów. 60-letni przemytnik w rękach Straży Granicznej

Kontrabanda w skrytce

Foto: materiały Straży Granicznej

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
zlikwidowali „hurtownię” papierosów pochodzących
z przemytu. W ich ręce wpadł też 60-letni
knurowianin, który dobrowolnie poddał się karze

Wartość przemyconych papierosów zoatała oszacowana na 65
tys. zł

W trakcie przeszukania prywatnej
posesji (wedle naszych ustaleń znajdującej
się na osiedlu domków jednorodzinnych
Cztery Pory Roku) funkcjonariusze ujawnili 7 184 paczki papierosów z białoruskimi i rosyjskimi znakami skarbowymi
akcyzy. Ich wartość oszacowano na 65
tys. zł. Kontrabanda ukryta była w garażu
oraz dwóch samochodach: terenowym i
dostawczym.
Na uwagę zasługuje spryt „przedsiębiorczego” przemytnika, który ponad
połowę papierosów ukrył w specjalnej
skrytce między kabiną pojazdu, a przestrzenią ładunkową. Całość oddzielona
była podwójną ścianą. Tak przerobiony
samochód dostawczy prawdopodobnie
przewoził wyroby tytoniowe ze wschodniej Polski (gdzie trafiały po przemyceniu)
na Śląsk.
Przemytnik przyznał się do winy,
zgodził się na przepadek nielegalnego towaru i wystąpił z wnioskiem o dobrowolne
poddanie się karze. Usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego.
Funkcjonariusze Straży Granicznej
zatrzymali cały asortyment oraz przerobiony samochód. Obecnie ustalają, skąd
pochodziła kontrabanda i na jaką skalę
działała knurowska „hurtownia”.
To już drugi w tym roku przypadek
ujawnienia w Knurowie papierosów z
przemytu. W styczniu Straż Graniczna
skonfiskowała 11 tys. paczek. Trefny towar
znajdował się w budynku gospodarczo garażowym oraz w dwóch volkswagenach.
W kurniku funkcjonariusze ujawnili 20
litrów spirytusu w plastikowych butelkach. Zarzuty postawiono 50-letniemu
knurowianinowi oraz jego 54-letniemu
klientowi z Czerwionki - Leszczyn.
/pg/

ogłoszenie własne wydawcy

Żernica. Tragiczny finał pożaru

Spłonął człowiek
Był poniedziałkowy wieczór, godzina 20.54, kiedy do
Centrum Ratownictwa Gliwice dotarła informacja o pożarze
w Żernicy. Ogień zauważyli sami mieszkańcy, oni też wezwali
pomoc. Według informacji uzyskanych w knurowskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej, płonął budynek gospodarczy przylegający do domu jednorodzinnego. Konkretnie – użytkowe,
zamieszkałe poddasze tego budynku. Gdzieś w zabudowaniach
ciągle znajdował się człowiek.
Na miejscu zjawiła się straż pożarna z JRG w Knurowie i
Gliwicach, a także brygady OSP z Żernicy, Bojkowa i Przyszowic.
Strażacy, walcząc z ogniem szalejącym na poddaszu budynku
gospodarczego, chronili jednocześnie resztę zabudowań. Udało
się powstrzymać żywioł przed rozprzestrzenianiem. Poszukiwano
68-latka. Wiadomo było, że mężczyzna jest w którymś z budynków, nie było jednak wiadomo, gdzie dokładnie się znajduje.
- Straż OSP przeszukała pomieszczenia, jednak silne zadymienie i wysoka temperatura uniemożliwiły sprawdzenie
płonącego poddasza – informuje st. kpt. Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Knurowie.
Dopiero po około 30 minutach właśnie w tej części zabudowań znaleziono zwęglone ciało mężczyzny. Będący na miejscu
lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
Policja prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie.
MiNa
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Mimo szybkiej akcji kilku strażackich ekip nie udało się
uratować mężczyzny – ogień na to nie pozwolił

Ogień zmienił poddasze w zgliszcza
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- Skutki gospodarcze i społeczne
będą dramatycznie niekorzystne
dla naszego miasta – wieszczą
knurowskie władze i apelują do
premiera i rządu o renegocjację
z Komisją Europejską „Pakietu
Klimatyczno-Energetycznego”
Knurów. Rada Miasta apeluje:

Rządzie,
zrób coś z tym
pakietem
Przyjęty przed czterema laty
pakiet klimatyczno-energetyczny
zakłada, że do 2020 r. Unia Europejska ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 20 proc., zwiększy udział
źródeł odnawialnych w energetyce
do 20 proc. (w tym 10 proc. udziału
biopaliw w zużyciu paliw pędnych)
i o 20 proc. podniesie efektywność
energetyczną.
Pakiet wzbudził wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim wśród krajów, w których produkcja energii
elektrycznej i ciepła oparta jest
na węglu (m.in. w Polsce). Kraje
o niższym produkcie krajow ym
br ut to (PK B) a rg u mentują też ,
że do rozwoju będą potrzebować
więcej energii, więc pakiet stanie
się prz esz kod ą w ich roz woju .
Krytycy przewidują, że aby ominąć obostrzenia pakietowe firmy
będą przenosić zakłady do krajów
nieobjętych umową redukcji gazów
cieplarnianych.
Kością niezgody jest zwłaszcza
pula uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych. Od 2013 r. zakłady
będą musiały kupować prawa do
emisji na specjalnych aukcjach (na
razie są darmowe). Na zasadzie wyjątku elektrownie w Polsce i kilku
uboższych krajach będą mogły korzystać z bezpłatnych uprawnień w
latach 2013-2020 (lecz maksymalnie
do 70 proc.). Dla Polski decydujący
będzie właśnie 2020 r. – elektrownie
i przemysł będą zmuszone kupować
uprawnienia. Za jedną tonę CO 2
trzeba będzie zapłacić około 30
euro, choć słychać głosy, że i dwa
razy tyle. Ekonomiści już dzisiaj
przewidują wzrost cen prądu.
- Wobec faktu, że 95 proc. produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w Polsce pochodzi ze spalania węgla
kamiennego i brunatnego, skutki
gospodarcze i społeczne będą dramatycznie niekorzystne dla naszego
miasta – zauważają sygnatariusze
Apelu Rady Miasta K nurów do

Ławnicy

Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej. Prezydent Knurowa i radni
zwracają się do szefa rządu: – Apelujemy do Pana Premiera o podjęcie
wszelkich możliwych działań zmierzających do renegocjacji z Komisją
Europejską „Pakietu KlimatycznoEnergetycznego” tak, aby mając na
uwadze specyfikę gospodarki polskiej uniknąć nieodwracalnych strat
gospodarczych i społecznych, jakie
niewątpliwie stałyby się udziałem
wielu śląskich gmin, a w konsekwencji całego kraju.

Więcej kamer

W tajnym głosowaniu Rada Miasta wybrała 18 ławników w Sądzie
Okręgowym w Gliwicach na kadencję obejmującą lata 2012-2015 (lista
w ramce).
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji przeprowadza termomodernizację budynku
przy ul. Szpitalnej 8b (na ten cel przewidziano 650 tys. zł). „Lokalówka”
uznała, że warto też objąć budynek
monitoringiem (dzięki kamerom w
budynku po sąsiedzku ustalono niedawno sprawców dewastacji wjazdu
na pobliski parking) i wystąpiła o 15
tys. zł na ten cel. Radni zgodzili się.
Kolejne 33 tys. zł pozwoli MZGLiA
na wymianę sprzętu komputerowego,
a dodatkowych 7 tys. zł na wykonanie
dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i
informatycznej w budynku przy ul.
Szpitalnej 8b.
Na wniosek komendanta Straży
Miejskiej w Knurowie zwiększono
w budżecie Knurowa kwotę zaplanowanych wydatków na rozbudowę
monitoringu miejskiego. Obecnie
jest to 60 tys. zł.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (ratusz przy
ul. Niepodległości) i w internecie - na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Ławnicy do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: Roman
Adamczyk, Gabriel Polywka, Wiesława Kanicka, Barbara Dang.
Ławnicy do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w sprawach
z zakresu prawa pracy: Mieczysław Kocierz, Piotr Tkocz, Mirosław Czuba,
Mariola Dusza, Jerzy Makowski, Janusz Owczarski.
Ławnicy do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach z wyłączeniem
spraw z zakresu prawa pracy: Ewa Gajewska, Krzysztof Hink, Alina Król,
Zygmunt Mierzwa, Eugeniusz Rusin, Barbara Kusio, Barbara Wiercioch,
Grzegorz Mordal.



Przez kilka ostatnich
miesięcy ciężarna
kobieta spała w foliowym
namiocie, gotowała
na ogniu i zbierała
złom. W wyprawach po
osiedlowych śmietnikach
towarzyszył jej partner.
Co w jej życiu zmieniło
się od naszej ostatniej
publikacji?

O Annie i Krzysztofie (imiona
zostały zmienione - przyp. red) po
raz pierwszy napisaliśmy przeszło
miesiąc temu. Koczowali wtedy w
zagajniku, gdzie urządzili sobie namiastkę domu.
- Wylądowałam, kurde, na dworze, bo mieszkaliśmy na ogródku u
taty. On się zaczął do mnie dobierać,
tośmy stamtąd poszli... - tłumaczyła
się 33-latka.
Każdy dzień zaczynała od obejścia osiedlowych śmietników. Żyła
ze sprzedaży złomu i puszek. Nie
chciała słyszeć o wizycie w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, ani o
schronisku. Odpowiadał jej koczowniczy tryb życia. Wspominała zresztą, że już dużo wcześniej zdarzyło jej
się mieszkać na działce w Sosnowcu.
Nie myślała nad przyszłością
swoją, dziecka. - My pójdziemy do
domu. Jak będę z ojcem dobrze żyła
- odpowiadała po długim namyśle.
Sprawą zainteresowaliśmy knurowski MOPS, który zobowiązał
Annę do współpracy. Niestety, kobieta nie skorzystała z pierwszej szansy.
Po publikacji artykułu w redakcji
rozdzwoniły się telefony. Ci, którzy
od wielu lat znają Annę są przekonani, że za jej dramatem stoi alkohol.
Potwierdzili to pracownicy socjalni. Potrzebowali aż 4 godzin, aby
nakłonić pijaną ciężarną, żeby poszła
do szpitala. W międzyczasie okazało
się, że Anna nie myła się od czerwca.
Próbowała nawet zaprzeczyć, że jest
w ciąży.
Kobieta zmarnowała kolejną
szansę, kiedy na własne życzenie
opuściła szpital. Nie skorzystała też
z propozycji pobytu w schronisku,
ale obiecała pracownikom MOPS, że
poszuka sobie lokum.

Foto: Paweł Gradek

Kolejna szansa

Wiele osób od tygodni próbuje Annie pomóc, ta jednak
nie chce niczyjego wsparcia...

MOPS w ysłał pisma do prokuratury, sądu i innych instytucji
- wszystko dla dobra Anny i jej nienarodzonego jeszcze dziecka.
Minął miesiąc. W międzyczasie otrzymy waliśmy sygnały, że
Krzysztof nadal zbiera złom, jednak
już bez Anny. Czytelnicy pytali o
dalsze losy kobiety.
- Od tego czasu wiele się zmieniło
- usłyszeliśmy od Małgorzaty CisekSopel, dyrektor MOPS. - Współpraca
z tą panią była niezwykle ciężka.
Niechętnie przyjmowała jakąkolwiek
pomoc. Codziennie, nawet po dwa
razy, na zmianę ze strażnikami miejskimi, odwiedzaliśmy ją w miejscu
koczowiska. Wydawało się, że nie jest
pod wpływem alkoholu.
Anna dotrzymała słowa i znalazła dach nad głową. Przeprowadziła
się z Krzysztofem na działkę do

Sesja Rady Powiatu Gliwickiego

Obyśmy tylko
zdrowi byli

Sprawy zdrowia zdominują obrady
Rady Powiatu Gliwickiego podczas
czwartkowej (27.10) sesji
W harmonogramie ujęto 17
punktów. Radnym przedstawione
zostaną m.in. informacja o stanie
zdrowia ludności powiatu za rok
2009 i sprawozdanie o realizacji

Powiatowego Programu Promocji
Zdrowia na lata 2010-2015. Mowa
też będzie o wykonawstwie zadań
oświatowych Powiatu Gliwickiego
w ubiegłym roku. Zebrani usłyszą

Gliwic. Termin porodu, zaplanowany na 21 listopada, przesunie się na
początek grudnia. - Na to wskazują
badania wielkości płodu, przeprowadzone jeszcze w knurowskim szpitalu
- dodaje dyrektor MOPS.
18 października otrzymała od
knurowskiego MOPS skierowanie do
mieszkania chronionego, gdzie mogłaby trenować umiejętności społeczne. Anna przebywała tam zaledwie 3
dni, po czym wróciła do Gliwic.
Kolejną szansą na wyjście ciężarnej
z bezdomności jest pobyt w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej. Anna mogłaby tam przebywać
razem z dzieckiem. Na razie odebrała
skierowanie i pojechała na miejsce.
O tym, czy zatrzyma dziecko
zdecyduje sąd. Wiele zależy też od
niej samej.
Paweł Gradek

również analizę oświadczeń majątkowych, przeprowadzoną przez
przewodniczącego rady i starostę
gliwickiego.
Pod głosowanie trafi kilka projektów uchwał dotyczących m.in.
zmian w tegorocznym budżecie
oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu, a także w sprawie
prowadzenia przez Powiat Gliwicki
działalności w zakresie telekomunikacji. Ta ostatnia uchwała związana
jest z uruchomieniem – w ramach
unijnego projektu – bezpłatnych
punktów dostępu do Internetu na
terenie powiatu.
Obrady toczyć się będą w sali
sesyjnej starostwa w Gliwicach (ul.
Zygmunta Starego 17) . Początek o
godz. 15.
/sisp, b/
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aktualności
Śladem naszych publikacji

O kominie raz
jeszcze

Darowanemu drzewu...

Nasza publikacja dotycząca przebudowy komina
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy
sprowokowała kolejne głosy Czytelników w tej
sprawie
Przy pomnijmy. Konieczność
rozbiórki dotychczasowego komina
i postawienia nowego wynikła nagle
kilka miesięcy temu. Wiosną dokonano częściowej rozbiórki, tak, aby
ogrzewanie budynku było nadal możliwe. Gmina pozyskała na inwestycję
100 tys. zł z ministerialnej subwencji,
2 września ogłoszono przetarg, a
obecnie trwają prace nad przebudową
(wykonawca ma czas do końca października). Część rodziców uczniów
żernickiej placówki była zbulwersowana tym, że komin nie został odbudowany podczas wakacji. Niepokoiło
ich to, że – jak twierdzili – dzieci w
szkole marzną. O wyjaśnienie sprawy
poprosiliśmy dyrektora ZSP i wójta
gminy Pilchowice. Usłyszeliśmy, że
uzyskanie środków z subwencji MEN
musiało trwać, stąd zwłoka. Zapewniono nas też, że szkoła jest dogrzewana. Po naszej zeszłotygodniowej
publikacji [„Od komina do komina”,
nr 42 PL, s.4] rozdzwoniły się telefony. Czytelnicy – rodzice i babcie
– zapewniali, że dzieci w szkole nie
marzną. Także pani Aleksandra, interweniująca wcześniej w tej sprawie,
zadzwoniła, by powiedzieć, że wedle
słów jej dziecka temperatura w szkole
się poprawiła – jest już ciepło i można
siedzieć bez kurtek.

Zdziwienie i niepokój

W sprawie żernickiego komina
chodzi jednak nie tylko o bieżące
warunki, w jakich przebywają dzieci.
Po ukazaniu się artykułu otrzymaliśmy sygnał od zbulwersowanej pani
Joanny, która już wcześniej interweniowała w tej sprawie.
Przeczytałam artykuł „Od komina do komina” i jestem zdziwiona
faktem, że pani Wójt mówi, że subwencję dostała w sierpniu – pisze
Joanna Macha. – Proszę zajrzeć na
stronę BIP Gminy Pilchowice, gdzie
na sesji 2 czerwca nastąpiła zmiana planu w oświacie o 100.000 zł z
przeznaczeniem na remont komina.
Następnie na sesji w dniu 14 lipca 2011
w pkt.18 protokołu jest wniosek wójta
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.Uchwała ta dotyczy
kwoty subwencji oświatowej w kwocie
100.000 dotyczącej remontu komina.
Kłamstwa pani Wójt nie mają końca, ponieważ na sesji 6 lipca (str. 16
protokołu z sesji-dostępny na stronie
BPI urzędu) Pani Wójt mówi: „że nie
zapłacę za remont komina, a kosztowałby nas ok.30 tys., jeśli nie więcej.
A ten pracownik robi to teraz po godzinach...” Proszę sprawdzić jak brzmi
przetarg z dnia 2 września: Żernica:
„Remont komina-zaprojektowanie
i wykonanie”. Wszystkie informacje
uzyskałam ze strony BIP Urzędu Gminy Pilchowice i jestem zaniepokojona

i zbulwersowana zaistniałą sytuacją.
Powyższe zapytania skierowałam do
Rady Gminy Pilchowice na sesji w
dniu 12 października, a także złożyłam pisemnie w Urzędzie Gminy,
ale niestety do dnia dzisiejszego nie
otrzymałam odpowiedzi. Tak szanuje
się mieszkańców Gminy Pilchowice
– podsumowuje Joanna Macha.

Co w BIP-ie piszczy

Zajrzeliśmy na strony Biuletynu
Informacji Publicznej. Rzeczywiście,
jak wynika ze sprawozdania z sesji
Rady Gminy Pilchowice, 2 czerwca
br. na wniosek pani wójt radni przyjęli
uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej [nr VIII/73/11]. Miało to
związek z unijną refundacją przyznaną na budowę sieci wodociągowej
w Wilczy. 240 tys. zł wreszcie – ze
sporym, kilkumiesięczny poślizgiem
– wpłynęło do gminnej kasy. Z tej
kwoty 100 tys. zł przeznaczono w zamyśle na postawienie nowego komina
w żernickim Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Jednak, jak wyjaśniała
podczas sesji wójt, ta kwota to tylko
połowa potrzebnych środków – według wstępnych szacunków inwestycja miałaby kosztować około 200 tys.
zł. Połowa ta potrzebna była do tego,
aby móc się ubiegać o 100 tys. zł dotacji w ministerstwie edukacji. Starając
się o te dotacje, gmina miała czas do 15
czerwca, aby wykazać się wobec MEN
wkładem własnym. – Jesteśmy też w
kontakcie telefonicznym, gdzie kontrolujemy, czy ta dotacja jest dla nas w
miarę realna – czytamy na stronach
BIP wypowiedź wójta Pilchowic, Joanny Kołoczek-Wybierek. – Na pewno
będzie ten nasz wniosek rozpatrywany.
Nie ukrywam, że monitujemy, że nam
zależy na pozyskaniu tych środków i
to jeszcze w miarę pilnym trybie, no
bo remont powinien się odbyć w okresie
wakacyjnym.
14 lipca na wniosek wójta radni
jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą 100 tys. zł pochodzących z subwencji przeznaczonych na żernicki
komin. Do gminy dotarła wówczas
informacja z ministerstwa o tym,
że środki zostały przyznane. Zatem
przyznano ją w lipcu, nie w sierpniu.
Czy w związku z tym można uznać, że
gminni urzędnicy, a zwłaszcza wójt,
postępowali opieszale? Wydaje się, że
przy podejmowaniu uchwały wszystkim zależało na czasie – przegłosowano ją, mimo że jej projekt nie był
wcześniej omawiany na Wspólnym
Posiedzeniu Komisji (informacja z
ministerstwa nadeszła już po tym
posiedzeniu). Podczas sesji skarbnik
zapewniał, że dokumentacja przetargowa na budowę komina jest już
prawie przygotowana – brakowało
tylko jednego elementu. Ostatecznie
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jednak przetarg ogłoszono 2 września. Czemu nie wcześniej?
- Środki fizycznie wpłynęły na
konto gminy dopiero w sierpniu
– mówi pani wójt. – W lipcu otrzymaliśmy z ministerstwa edukacji
jedynie faks z informacją, że środki
przyznano.
Czytelniczka cytuje też w swoim
mailu wypowiedź Joanny KołoczekWybierek z 6 lipca – jednak występuje
tu pewna istotna nieścisłość. Według
BIP wójt mówi, że nie zapłaci za
„projekt” komina (a nie, jak napisała
Czytelniczka – „remont”). Wypowiedź nie jest odmową udzielenia
wsparcia finansowego dla prac w żernickiej szkole. Przykład komina jest tu
przywołany jako ilustracja gminnych
oszczędności – zamiast płacić za osobny projekt, można zdecydować się na
tańszą koncepcję „projektuj i buduj”.

Kłody pod nogi?

- Objęłam stanowisko 6 grudnia,
kiedy budżet na rok 2011 był już ustalony – mówi Joanna Kołoczek-Wybierek. – Kiedy okazało się, że komin w
żernickiej placówce wymaga remontu,
w budżecie nie było na ten cel ani złotówki. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby znaleźć fundusze. Po raz pierwszy
w historii naszej gminy udało nam
się pozyskać środki z subwencji na
wydarzenia losowe. Działaliśmy bardzo szybko. Procedura przetargowa
jednak zobowiązuje.
Po publikacji artykułu odbierałam telefony od rodziców, którzy
dziwią się temu, co przeczytali w
Przeglądzie Lokalnym, bo ich dzieci
w szkole nie marzną. Jak widać, są
też ataki, prowadzone na zasadzie,
że na kimś się trzeba wyżyć. Jestem
świadoma, że mam opozycję.
A dlaczego do tej pory pismo
Joanny Machy pozostało bez odpowiedzi? Jak tłumaczy Joanna
Kołoczek-Wybierek, na odpowiedź
trzeba poczekać – radni nie są etatowymi pracownikami, zbierają się
na zebraniach komisji w określonym
terminie.
W sygnałach naszych Czytelników pojawiały się sugestie, że cała
sprawa wokół żernickiego komina
ma podtekst personalny.
- Jeszcze się taki nie urodził, co by
wszystkim dogodził – mówiła sentencjonalnie pani Beata. – Mam wrażenie, że ktoś specjalnie rzuca kłody pod
nogi pani wójt. Przecież wójt objęła
urząd w grudniu, nawet rok nie minął. Skąd miała nagle wziąć pieniądze
na komin? Z pustego to i Salomon nie
naleje. Musiała te pieniądze zdobyć.
Nie rozumiem, jak ktoś może mieć
takie pretensje. Ale powiedział św.
Ignacy, że nie są wszyscy jednacy...

- Dostarczyli facetowi drzewo na
opał za darmo, a ten pyta, jak sobie
z pocięciem na szczapy poradzić?
Nie no, nic tylko załamać ręce... Jak
to przeczytałam, to nie wiedziałam,
czy się śmiać czy płakać. Co to, Bozia
rączek nie dała? Piłę albo siekierkę
w dłonie i ciupać! Jak by mi mój taki
numer wyciął, to bym go z domu
wygoniła – po co mi taki chłop, co ma
dwie lewe ręce (przepraszam złotorękich mańkutów) i gnuśny łeb. O mój
Boże, gdzie ci mężczyźni tacy...
Joanna

- Czytam, że „Państwo P. pobierają z MOPS zasiłek celowy, okreso-

wy, celowy na opał, gorący posiłek, a
także rentę socjalną z ZUS”. Dostali
też drewno i marudzą, że niepocięte
jak szczapy do kominka. Jedni dostają a inni zapierdzielają jak głupi,
żeby mieć co do garnka włożyć i ani
im w głowie wyciąganie ręki. Też
mógłbym ponarzekać, położyć się
do góry brzuchem i czekać na mannę z nieba, a inni niech harują na
mnie. Nie robię tego, bo mam dumę
faceta i poczucie przyzwoitości.
Ciekaw jestem co ten pan P. daje w
zamian społeczeństwu, które go tak
obdarza.
R.
Not. bw

Kanalizacja pretensji
Po ubiegłotygodniowej publikacji poświęconej pracom w ramach
porządkowania gospodarki ściekowej prowadzonym na zlecenie
PWiK Sp. z o.o. [„Kanalizacja pretensji” – PL nr 42/2011] otrzymaliśmy wypowiedź z Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. Poniżej
jej treść.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
(...) informuje:
W dniu 11.10.2011r. miało miejsce spotkanie z członkami zarządów
Wspólnot Mieszkaniowych z rejonu
ul. Koziełka, którego celem było
ustalenie zasad wejścia na tereny
będące w ich władaniu, w związku
z rozpoczęciem realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej. Podczas
spotkania ustalono, że protokoły
z przejęcia terenu będą spisywane z
każdą ze Wspólnot indywidualnie.
Terminy wejścia w teren uzależnione będą od ustaleń poczynionych
z zarządami poszczególnych Wspól-

Porządek musi być

- Sporo jeżdżę na rowerze i mam
parę przemyśleń z tym związanych.
Nie podoba mi się na przykład to,
że kierowcy samochodów zastawiają
przed sklepami stojaki na rowery.
Wbrew pozorom to nie rzadkość, lecz
dość częsta praktyka. Nie dociekam,
czy to przejaw bezmyślności czy bezinteresownej złośliwości. W każdym
razie powinna być tępiona – bądź to
przez właścicieli sklepów, bądź nawet
przez strażników miejskich.
Inna sprawa to zachowanie właś-

not Mieszkaniowych. Wykonawca
robót budowlanych przystąpi do prac
niezwłocznie po uzyskaniu zgody
od wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych.
Wykonawca robót budowlanych
rozpoczął prace na nieruchomościach, których właściciele wyrazili
protokolarną zgodę na wejście w
teren.
Jednym z obowiązków Wykonawcy robót budowlanych jest udokumentowanie stanu faktycznego
całego terenu przed rozpoczęciem
przez niego robót kanalizacyjnych.
Na podstawie sporządzonej dokumentacji fotograficznej możliwe
będzie rozstrzygnięcie ewentualnych
kwestii spornych dotyczących stanu terenu sprzed rozpoczęcia prac.
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy
po wykonaniu wszystkich prac jest
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z jego protokolarnym
przekazaniem właścicielowi.
/b

cicieli piesków. Niektórzy z nich wybierają się ze swoimi ulubieńcami na
zakupy. Przed sklepem przywiązują
czworonoga do jakiejś balustrady,
drzewka czy kraty i idą kupować. A
ten biedny psiak to albo piszczy, albo
szczeka, albo wreszcie... załatwia się
na chodniku. A właściciele nie poczuwają się do tego, by posprzątać po
swoich pupilach. I w tym przypadku
myślę, że jeśli nie pomaga edukacja,
to trzeba zabrać się za karanie. Może
poskutkuje.
Knurowianin

reklama

Mirella Napolska



rozmaitości

ogłoszenie

KOMunIKaCja

Świąteczne zmiany
Od niedzieli (30 października) do wtorku (1
listopada) wszystkie linie komunikacyjne KZK
GOP będzie obowiązywać rozkład sobotni.

Wyjątkowo 31 października ( poniedziałek) linia 120 kursuje jak w
dni robocze szkolne.
Aby ułatwić dojazd do nekropolii, od 30 X do 1 XI zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa (tzw. linia cmentarna) – C10.

JB

Knurów

premier docenił
zdolnych
Aneta Szulc

Trwa kolejna edycja szkoleń
realizowanych w ramach projektu
Grecka Arate rozwija oświatę

WRZESIEŃ
- szkolenie dla nauczycieli
przedszkoli.

Projekt realizowany jest
w ramach działania 9.4
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Temat: Przeciwdziałanie agresji
w grupie przedszkolnej.

- szkolenie dla pracowników
administracji oświatowej

Temat: Prowadzenie spraw
kadrowych

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Adam Krotowski

- szkolenie dla nauczycieli szkół
podstawowych i gimnazjów

Przemysław Gumienny

Foto: Justyna Bajko

Stypendia Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe przyznawane są najzdolniejszym uczniom
regionu. W tym roku wyróżniono
czterech knurowian: Przemysława
Gumiennego z Zespołu Szkół im.
I. I. Paderewskiego, Sebastiana Stepowanego z Technikum nr 1, Anetę
Szulc z Liceum Ogólnokształcącego
ZSZ nr 2 w Knurowie oraz Adama
Krotowskiego z Technikum ZSZ nr
2 w Knurowie. Na specjalnie zorganizowanej uroczystości w gliwickim
Starostwie Powiatowym gratulacje
stypendystom złożyli: wiceminister
edukacji Krystyna Szumilas i Dariusz
Wilczak wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Temat: Budowanie autorytetu
nauczyciela.

Sebastian Stepowany
reklama

JB

www.zwyklybohater.pl

Coraz częściej słyszymy w massmediach o ludziach, którzy w sytuacjach ekstremalnych zachowali
się heroicznie. Bycie bohaterem to
nie tylko wyróżnianie się odwagą.
Bohater potrafi poświęcić się dla
innych nie oczekując niczego w zamian. Od pewnego czasu na stronie www.zwykłybohater.pl można
zamieszczać historie o zwykłych
ludziach, dokonujących niezwykłych rzeczy. Spośród zgłoszonych
zostaną wybrane i nagrodzone trzy
osoby. Warto zajrzeć na portal,
przeczytać niektóre z opowieści,
by przekonać się, ze bohaterstwo
jest udziałem każdego.
JB

6

Zapraszamy do 1 Oddziału w Knurowie,
ul. Kosmonautów 18, tel.: 32 302 96 20, pon.-pt.: 9:30 do 17:00.
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rozmaitości
Przyszowice, Warszawa, Katowice

Knurów przyłącza się do akcji telewizyjnej „Panoramy”

Lipa na „piątkę”
Przypomnijmy. Drzewem Roku
2011 został dąb Grot – chluba Dęblina (3396 głosów). Głos na rosnącą w
Przyszowicach Witulę oddało 1005
internautów. Na 11 miejscu znalazła się lipa ze Stanicy (366 głosów).
Inicjatywa Klubu Gaja ma bardzo
dobrą prasę, więc wieści o sukcesie
rozniosły się po całym kraju, dając
mieszkańcom Przyszowic sporo
satysfakcji.
Jak się okazało, to jeszcze nie
koniec. 10 października w Bibliotece
Narodowej w Warszawie zainaugurowano 9 edycję Święta Drzewa.
Dyplom za piąte miejsce odebrał
Andrzej Biskup, prezes Towarzystwa
Miłośników Przyszowic (TMP zgłosiło Witulę do konkursu). W imieniu
samorządu gratulacje przyjmował
Tomasz Gajewski z Urzędu Gminy
w Gierałtowicach. Świadkami tej
miłej chwili byli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP,
ministerstw środowiska i edukacji
narodowej, Lasów Państwowych,
stołecznych instytucji oraz pozostali
laureaci.
Jak przystało na dbających o
przyrodę, uczestnicy uroczystości
nie poprzestali na ceremonii. Na
Polu Mokotowskim, obok ścieżki
Ryszarda Kapuścińskiego, posadzili
drzewka.
Dzień później w Katowicach
przed Biblioteką Śląską posadzone
zostały cztery lipy. Drzewka dedyko-

Foto: Archiwum Towarzystwa Miłośników Przyszowic

Sklasyfikowana na piątym miejscu w ogólnopolskim
konkursie internetowym na Drzewo Roku lipa Witula
daje raz po raz powody do satysfakcji mieszkańcom
Przyszowic i gminy Gierałtowice

W Warszawie podsumowano konkurs na Drzewo Roku 2011
i zainaugurowano koleją edycję Święta Drzewa; na zdjęciu (od
lewej): prezes TMP Andrzej Biskup, Urszula Biskup (TMP), prezes
Klubu Gaja Jacek Bożek, wiceprezes TMP Jolanta Krawiec, Tomasz
Gajewski (UG) i Jolanta Migdał (Klub Gaja)

wane są polskim literackim noblistom
- Wisławie Szymborskiej, Czesławowi
Miłoszowi, Władysławowi Rejmontowi i Henrykowi Sienkiewiczowi.
W sympatycznej uroczystości o konkursowych drzewach-finalistach ze
Śląska krótkie prelekcje wygłosili ich
reprezentanci. Lipę Witulę z Przyszowic zaprezentowała Jolanta Krawiec
– wiceprezes TMP.

Knurów

Krok do przodu

Foto: arch. M. Kilian

Dawida Kiliana nie trzeba nikomu przedstawiać.
Chłopiec od urodzenia walczy z ciężką chorobą.
Dzięki wsparciu knurowian robi to skuteczniej.
Ostatnio przeszedł operację stopy

Słowa lekarzy tuż po narodzinach chłopca zabrzmiały jak wyrok
- resztę życia miał przeleżeć w łóżku.
Szczęśliwe tak się nie stało. Dzięki
uporowi rodziców chłopiec postawił
pierwsze kroki, zaczął niepewnie
chodzić. Zmorą była jednak padaczka lekooporna. Jeszcze kilka lat
temu chłopiec miał aż 200 napadów
w ciągu dnia. - Ich liczba się zmniejszyła, jednak nadal jest duża. Przy
napadach istnieje ryzyko, że mózg

Dawida wyczyści się do zera. Na
szczęście tak się nie dzieje, a nabyte
umiejętności pozostają - opowiada
matka chłopca, pani Małgorzata.
Dawid ma dziś 11 lat. Dorasta,
robi postępy. Pomagają mu w tym
rehabilitacje i zajęcia z logopedą.
We wrześniu przeszedł operację
stopy. Przy kostce umieszczono mu
implant, który umożliwi ponowne
stanięcie na nogach. Chłopiec od
jakiegoś czasu niechętnie chodzi.
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12 października Towarzystwo
Miłośników Przyszowic włączyło się
do obchodów Święta Drzewa. Jak?
Sadząc kolejne drzewka. Młode jarzębiny i jarząby stanęły na skwerze
przy ul. Powstańców Śląskich. Rąk do
proekologicznego dzieła przyłożyli m.in.
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel
i sołtys Przyszowic Andrzej Gawlik.

Podarujmy dzieciom
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. – Przynosząc je można zrobić coś ważnego
dla dzieci.
- Chodzi o to, by zebrać jak
najwięcej niepotrzebnych komórek. Są one przekazywane do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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
k nu rowsk i ma ratończ yk . Pa n
Bogdan stara się rozpropagować
akcję w Knurowie i ościennych
miejscowościach.
- Cel jest tak szczytny, że nie
wymaga jakiegoś specjalnego uza-

sadnienia – mówi. – Wszyscy chyba
czujemy, że warto się w tę akcję
włączyć. Tym bardziej, że to nic
nie kosztuje, a nawet przeciwnie
– zyskamy uwalniając się od nikomu
niepotrzebnych już aparatów.
O przedsięwzięciu wiedzą już
knurowskie szkoły. - Informacją
o inicjatywie podzielili się z parafianami knurowscy księża podczas
niedzielnych nabożeństw – dodaje
pan Bogdan. – Poinformowałem też
Dziennik Zachodni.
Nasza redakcja też nie pozostaje obojętna. 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.
Bogusław Wilk

nekrolog

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

/bw/

Prawdopodobnie to wina wykrzywiających się nóżek. Na operację
czeka druga stopa.
Dzięki wsparciu knurowian,
którzy przekazali Dawidowi 1 proc.
podatku, powrót do zdrowia będzie
szybszy.
Ma łgorzata Kilian jedny m
tchem wymienia to, na co przeznaczyła pieniądze z 1 proc. i darowizn:
- Rehabilitacje, turnus nad morzem,
wkładki, leki, wyjazdy co 3 miesiące
do lekarza do Czech...
Rodzice nie poddają się, mimo
że lekarze py tanie „Co dalej?”
zbywają milczeniem. Od 5 lat do
Dawida przychodzi nauczycielka
z Zespołu Szkół Specjalnych. Indywidualne zajęcia to dla niego
prawdziwa szkoła życia.
Postępy 11-latka obserwują
knurowianie. Przy każdej okazji
zaczepiają Kilianów na ulicy i
wypytują o stan zdrowia syna.
- Pamiętają go sprzed kilku lat, mówią, że urósł. Jest jedna pani, która
za każdym razem zapewnia, że nie
może się na Dawida napatrzyć śmieje się Małgorzata Kilian.
- Chciałabym w imieniu Dawida
podziękować wszystkim tym, którzy
przekazali na niego 1 proc. podatku.
To dla niego ogromne wsparcie.
Dziękuję także za indywidualne
wpłaty. Zapewniam, że te pieniądze
zostaną rozsądnie wydane - dodaje
mama chłopca.

Hieronima Nowakowskiego
Żonie, Córkom i najbliższej Rodzinie
w imieniu NSZZ „Solidarność”
KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Knurów składa
Przewodniczący Krzysztof Leśniowski
reklama
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Foto: Marek Węgorzewski

ogłoszenie własne wydawcy

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6

Klasa I A
Wychowawca: Justyna Żyła
Amanda Czyż, Rafał Danowski, Aleksandra Dorożała, Mateusz Godziejewicz, Igor Gordzicki, Mateusz Grudziądz,
Nikola Iwańczyk, Roksana Kamieniak, Ewelina Kasza, Paulina Król, Kamil Leśnik, Wanessa Marciniak,
Małgorzata Mazur, Magdalena Orzechowska, Karolina Palenga, Hanna Pluta, Krzysztof Rostek, Daniel Siwirski,
Michał Szendzielorz, Aleksandra Szpada, Michał Wróblewski. Nieobecni: Igor Czapla, Patryk Kocierz, Łucja Skóra,
Oliwia Wilczyńska, Piotr Zychowicz

Klasa I B
Wychowawca: Dorota Śliwa
Kinga Biczak, Jakub Chłodnicki, Kalina Chołuj, Aleksandra Ciepińska, Szymon Dudziński, Piotr Jękner, Wojciech
Kaczorowski, Karolina Kawalec, Dawid Kot, Milena Kwiecińska, Kacper Łyczek, Marcin Miernow, Nikola
Modzelewska, Karolina Pilarska, Marta Rakoniewska, Dorian Różyński, Sara Rydzewska, Aleksandra Sałata,
Grzegorz Słomka, Damian Słowik, Łukasz Szymanek, Przemysław Widzisz, Hanna Wilczyńska. Nieobecni: Jakub
Staszewski, Julia Śniecińska, Zuzanna Wiecha
reklama
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Knurów. Dzień Seniora

Serce się nie starzeje…
Na starość się nie czeka, sama przychodzi nagle
i nieoczekiwanie. Zawsze zaskakuje, mimo że
przecież spodziewana. Nie ma w człowieku zgody
na starość, na ograniczenia, na samotność
Pani Marysia ma 84 lata, choć
twarz usiana zmarszczkami oczy
wciąż skrzą się jak u 20-latki. Kiedy
opowiada o swoim życiu, na jej ustach błąka się figlarny uśmiech.
− Swoje przeżyłam. Pamiętam ten
Knurów sprzed 50 lat, wtedy jeszcze
był małym miasteczkiem, nie to co
teraz. Wszyscy się znali, choć z widzenia, dzisiaj panuje anonimowość.
Pani Marysia jest w yjątkową
starszą panią. Niezwykła pogoda
ducha, ciągły głód życia i zdarzeń
sprawiają, że całkowicie nie przystaje
do wyobrażenia o stereotypowym
seniorze. Nie stroni od towarzystwa,
nie zamyka się w domu.
− Do życia potrzebni są ludzie,
dlatego udzielam się i w Apostolstwie
Dobrej Śmierci i w Kole Charytatywnym przy parafii. Aktywność pozwala
mi zachować zdrowie.
Dla niektórych starość przychodzi z momentem przejścia na emeryturę. Marginalizacja społeczna następuje powoli i jest najbardziej bolesna.
Dużo wolnego czasu, postępująca
samotność, zmiana perspektywy.
Coraz częściej myśli się o przyszłości
i końcu życia. Kiedyś starsi ludzie
byli nośnikami mądrości, wraz z
postępującą technologią ich wiedza
stała się nieprzydatna.
−Przez prawie 30 lat pracowałam
w jednej firmie, szanowali mnie. Po-

Spotkania w Dziennym Domu Pomocy Społecznej to dla seniorów
odskocznia od codziennych trosk

tem wprowadzili komputery, młodsi
się śmiali, że już za stara jestem na
naukę. Poszłam na rentę, siedzę w
domu i patrzę w telewizor – mówi
pani Basia, rencistka.
Starość to wieczne zmaganie się
z własnymi ograniczeniami. Rzeczy,
które kiedyś nie sprawiały trudności,
nagle stają się wręcz niemożliwe do
wykonania.
− Pamiętam ten moment, kiedy
uświadomiłam sobie, że już dawnej
Basi nie ma. Był taki piękny dzień,
chciałam umyć okno. Weszłam na
stołek i gruchnęłam o podłogę. Zakręciło mi się w głowie. Córka szybko

przybiegła i podnosząc mnie powiedziała: „Mamo, za stara już jesteś
na skakanie po oknach” – wspomina
pani Basia.
- Boże, jak ja wtedy płakałam,
czułam się taka niepotrzebna. Do
pracy się nie nadaję, do domu się nie
nadaję – dodaje.
Panujący kult młodości nie ułatwia radzenia sobie z przejściem w
inny wymiar życia. Starość traktowana jako coś mało estetycznego,
bywa pomijana również w mediach.
Pewnym przełomem było śledzenie
w telewizji papieża Jana Pawła II.
Nie dało się ukryć trzęsących rąk,

wypisanego na twarzy cierpienia,
Dostrzeżenie w starości szansy na
przygarbionej postaci. Nie dało się pełnię życia jest pierwszym krokiem
ukryć ciemnej strony starości za ko- do zmian. Spowolnienie pozwala na
lorowymi obrazkami roześmianego bardziej uważne przyglądanie się
seniora z Ciechocinka.
światu. Seniorzy dostrzegają więcej
− Wstydzę się swoich kalekich niż zagoniony, wciąż poszukujący
nóg, przecież kiedyś wszędzie było „młody człowiek”.
mnie pełno. Nie chcę brać laski na
− Pamiętam 80-letnią panią
spacer, ludzie dziwnie patrzą. Chyba Krysię. Robiłam jej zakupy. Tylko u
wciąż wolę udawać, że nic się zmieniło niej mogłam spokojnie wypić her– mówi pani Helebatę. Początkowo
na, seniorka.
trochę mnie denerPowolne wy- 19 października „Dzień Seniora” wowały te opowieświętowano w knurowskim Miejcof y wanie się z skim Domu Pomocy Społecznej. ści o czasach miaktywnego życia Wśród zaproszonych gości znaleźli nionych, przecież
jest udziałem wie- się m.in. zastępca prezydenta miałam tyle zajęć
Piotr Surówka oraz ksiądz
lu seniorów. Presja miasta
do których musiaAndrzej Ledwin. Seniorom czas
społeczna często umilały występy przedszkolaków łam biec. Potem
zamyka w domach oraz recytacja „Przesłania św. jednak doceniłam
nawet tych, którzy Franciszka” w wykonaniu Stani- te chwile spokoju,
mają siłę i ochotę, sławy Kodoń.
nieśpiesznego zaby dalej zajmować
jadania ciasteczek
się tym, co sprawiało im radość.
– mówi Weronika, wolontariuszka
− Och, w młodości lubiłam tań- „Caritasu”.
czyć, ale teraz wstyd. Jak trochę się
Zmieniający się świat często gubi
pokręciłam na festynie, to ludzie od gdzieś swoją pierwotną mądrość. Serazu mówili: „Taka stara i tak głupia”. niorzy posiadający inne spojrzenie na
Nawet ubrania noszę ciemne, choć rzeczywistość, przechowują zgromaw nie znoszę czerni! – mówi pani dzoną przez lata wiedzę o związkach,
Helena.
uczuciach.
Lęk przez starością jest potę- Kiedyś bycie z kimś oznaczało
gowany przez stereotypowy obraz zgodę na jego niedoskonałość. Teraz
seniora jako zgorzkniałego człowie- młodzi są niecierpliwi, jak coś się nie
ka, zanurzonego w rozmowach o udaje, to od razu rozwód – mówi pani
chorobach.
Helena.
Zanikają powoli rodziny wieloUwielbia rozmowę, razem ze
pokoleniowe, dzieci nie mają stycz- swoją przyjaciółką potrafi godzinami
ności z dziadkami, stąd ich lęk jest siedzieć na ławce pod blokiem i ogląraczej strachem przed niezrozumiałą dać przechodzących ludzi.
innością.
− Świat jest taki ciekawy, dlatego
Przebywanie z dziećmi działa żal mi z niego odchodzić. Nie wiem
również korzystnie na seniorów. kiedy minęło 80 lat, wciąż podobają
Obecnie w wielu przedszkolach i mi się ci sami chłopcy, wciąż lubię te
domach dziecka w prowadza się same lody. Ciało już nie to, ale serce
insty tucję „babci ”. Starsze pani wcale się nie zestarzało. Może ma
potwierdzają, że są wręcz oblegane tylko trochę więcej ran.
Tekst i Foto: Justyna Bajko
przez maluchy.
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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.
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SzczyGłowice. polecamy Koncert charytatywny w rytmach reGGae...

internauci pomagają zuzi

Dzięki knurowskim internautom w najbliższy piątek w Domu Kultury
w Szczygłowicach odbędzie się koncert charytatywny. Poprowadzi
go Adam Giza – prezenter TV Silesia. Impreza przysłuży się
ośmioletniej Zuzi, która urodziła się z rozszczepem kręgosłupa...
Klikanie wychodzi knurowsk im internautom coraz lepiej. Najpierw zdalnie
głosując zdobyli plac zabaw
w konkursie Nivea, a teraz
przyczynili się zwycięstwa w
konkursie na najlepszą inicjatywę wolontariacką.
Konkurs „Kreatywnie w
wolontariat” został zorganizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Wolontariatu z Katow ic i
CRIS z Rybnika. – Żeby wziąć
udział w konkursie należało

do 26 września zgłaszać swoje
inicjatywy wolontariackie,
przesyłając do organizatorów
zgłoszenie zawierające podstawowe informacje o organizacji oraz opis inicjatywy
wolontariackiej – wyjaśnia
Aneta Nowak, prezes Stowarzyszenia Cztery Pory Roku.
W następnej części konkursu
pole do popisu należało do
internautów. Poprzez stronę www.strefa-wolontariat.
pl/konkurs mogli oddawać
głos na najlepszy pomysł, co

zapewniło przejście do następnego etapu sześciu najlepszym projektom. Knurowscy
internauci również tym razem
stanęli na wysokości zdania.
- Wśród nich znalazła się
nasza impreza - Koncert Charytatywny „Pomagamy w rytmach reggae” – nie ukrywa radości pani Aneta. 410 głosów
pozwoliło zająć 3 miejsce.
- W ostatnim etapie konkursu komisja konkursowa
z sześciu inicjatyw wybrała
trzy najlepsze. Kierowała się

informacja własna

głównie liczbą zdobytych głosów oraz też samą ideą, treścią
- tego co chcemy zrobić – wyjaśnia Aneta Nowak.
Wygra ną w kon kursie
był... udział znanych osób
– jako wolontariuszy.
- Dzięki znalezieniu się w

trójce zwycięzców, nasz koncert
jako wolontariusz poprowadzi
Adam Giza, który m.in. jest
prezenterem Telewizji Silesia
– mówi Anet Nowak.
Wśród znanych osobistości „dostępni” byli jeszcze
Kamil Durczok (odwiedzi
Publiczne Przedszkole nr 17
w Jastrzębiu Zdroju) i Kabaret
Młodych Panów (z ekipą Szalonego Jonego wypełni czas
niepełnosprawnym dzieciom
w stowarzyszeniu Oligos).
- Głównym organizatorem
Koncertu jest Stowarzyszenie
Cztery Pory Roku z Knurowa i
koordynatorka koncertu Magdalena Kozdroń, uczennica
Technikum nr 1 w Knurowie

– informuje Nowak.
Celem koncertu jest pomoc finansowa dla ośmioletniej Zuzi, która urodziła się z
rozszczepem kręgosłupa i porusza się na wózku inwalidzkim oraz promocja idei wolontariatu i propagowanie kultury za pomocą muzyki reggae.
Koncert uświetnią SensiMilion, NKS i Dziobak, Sound
System oraz Radio Propaganda.
Impreza odbędzie się w
najbliższy piątek (28 października) w Domu Kultury
w Szczygłowicach. Początek
o godzinie 18. Bilety w cenie
5 zł.
Dawid Ciepliński

Knurów

podróże z akordeonem

Największe utwory muzyki klasycznej, jak i współczesnej
wykonane na akordeonie zabrzmiały w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria”. W „AkordeoNOWĄ Podróż Muzyczną” zabrał
słuchaczy Warszawski Duet Akordeonowy
Wa r s z a w s k i D u e t
Akordeonowy tworzą Jacek
Małachowski oraz Piotr
Kopietz. I to właśnie oni
zabrali słuchaczy w podróż
od baroku po współczesność, prezentując własne
opracowania utworów Jana
Sebastiana Bacha, Arama
Chaczaturiana, Manuela de
Falli czy Richarda Galliano.
Okraszonych tradycyjnymi
melodiami bałkańskimi i
żydowskimi.
Niektóre z utworów zostały wykonane na akordinie – nic dziwnego: Kopietz jest jedynym w Polsce
artystą koncertującym na

tym niewielkim francuskim
instrumencie. Dodatkowej
wartości koncertowi dodawały też ciekawe opowieści
Gabrieli Machowskiej-Ko-

pietz o autorach prezentowanych dzieł i ich muzyce.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Jacek Małachowski i Piotr Kopietz, czyli Warszawski
Duet Akordeonowy

Foto: Justyna Bajko

łukasz malczyk z Knurowa

ur. 15.10.2011 r., 3230 g, 53 cm

Hanna Kubis z Chudowa

ur. 16.10.2011 r., 3070 g, 52 cm

wojciech niedziela z Gierałtowic
ur. 16.10.2011 r., 3730 g, 57 cm

Marzena Pietruszka z Knurowa
ur. 17.10.2011 r., 2500 g, 50 cm

zoﬁa brejza z czerwionki

ur. 19.10.2011 r., 3180 g, 55 cm
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Szymon hoppe z ligoty łabędzkiej
ur. 22.10.2011 r., 3690 g, 55 cm
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marcin Szydlik z łan wielkich

ur. 22.10.2011 r., 3930 g, 51 cm

Mateusz Piechula ze stanicy

ur. 24.10.2011 r., 4220 g, 57 cm
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Foto: Piotr Skorupa

sport
była Emilia Brachaczek, która 2
października świętowała swoje
12 urodziny. Nastolatka nie
miała łatwego zadania w konfrontacji z bardziej doświadczonymi rywalkami i 50-kilogramowym manekinem. Mimo,
że przyszło jej rywalizować z
nawet o siedem lat starszymi
ratowniczkami to udowodniła,
że ma olbrzymi talent, który
podparty ciężką pracą daje
efekty. W sobotę tym efektem
było 20. miejsce w klasyfikacji
juniorek (na 33 startujące).

Najwięcej powodów do
zadowolenia miała Karolina
Zajonc (rocznik 1995), która
zakończyła ry walizację na
drugim miejscu, przegrywając
z o dwa lata starszą Agnieszką
Tlagą (WOPR Sochaczew).
Godna odnotowania jest
również postawa sztafety 4x25
metrów z holowaniem manekina, która w składzie Karolina Zajonc, Magdalena Wolny,
Agata Rzepa i Martyna Nowak
zajęła drugie miejsce.
Piotr Skorupa

Przyjaciele OM WOPR Knurów:

Drugie miejsce
Karoliny Zajonc
z 15 oddziałów.
Przed przystąpieniem do
rywalizacji odbyło się uroczyste otwarcie Grand Prix
Polski, którego dokonał Piotr
Surówka. Zastępca prezydenta Knurowa podziękował
przy okazji organizatorom
za olbrzymi wkład pracy w
przygotowanie tej rywalizacji
i życzył uczestnikom zawodów
osiągnięcia jak najlepszych
wyników.
Po ot w a rc iu , a pr z e d
pierwszą konkurencją byliśmy świadkami wciągnięcia

f lag i WOPR, k tórego dokona li młodzi k nurowsc y
ratownicy: Karolina Zajonc,
Mar t y na Nowa k i Kacper
Dziubliński.
Oddział Miejski WOPR
K nu rów, ja ko gospod a r z
Grand Prix Polski miał okazję
zaprezentować swoich mło-

Foto: Piotr Skorupa

Rywalizacja odbywała się na 50 metrów z holowaniem
manekina, 100 metrów ratowanie w płetwach, 100
metrów ratowanie kombinowane, 4x25 metrów z
holowaniem manekina i 100 metrów ratownik.
Członkowie naszej drużyny zajęli w klasyfikacji
generalnej następujące lokaty:
- kobiety-junior (sklasyfikowano 28 zawodniczek)
– 2. Karolina Zajonc, 8. Magdalena Wolny, 9. Martyna
Nowak, 17. Maja Dziublińska, 19. Agata Rzepa, 20.
Emilia Brachaczek, 24. Jagoda Orlik,
- mężczyźni junior (sklasyfikowano 21 zawodników) –
6. Kamil Bojdoł, 10. Kacper Dziubliński, 12. Krzysztof
Gałecki.
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Marek Węgorzewski

Knurów dla uczestników
Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym jest miastem
w y jąt kow y m. Wsza k to w
naszym mieście odbyły się
pier wsze tego t y pu zawody. Było to 9 lutego 20 08
rok u . Od i naug u r ac y jnej
serii ratowniczej rywalizacji
minęły niespełna cztery lata
i krajowa czołówka WOPRowców ponownie zawitała
do K nurowa. W pł y wa lni
krytej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji wystąpiło
70 ratowniczek i ratowników

dych i utalentowanych ratowników, którzy swoje umiejętności szlifują zarówno w OM
WOPR, jak i w Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice. W
żeńskim zespole wystąpiły:
Maja Dziublińska, Emilia Brachaczek, Jagoda Orlik, Agata
Rzepa, Magdalena Wolny,
Martyna Nowak i Karolina
Zajonc. Męską ekipę reprezentowali: Kacper Dziubliński,
Krzysztof Gałecki i Kamil
Bojdoł. Trenerem reprezentacji był Wojciech Zajonc, a
kierownikiem Dariusz Brachaczek.
Najmłodszą ratowniczką
– nie tylko w naszym zespole, a
wśród wszystkich startujących Foto: Piotr Skorupa

Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym

Urząd Miasta Knurów, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie, Centrum Kultury, PPHU Komart Sp. z o.o., Mistral Sp. j.,
Decker Bud, LWSM w Knurowie,EXORIGOUPOS SYSTEM, Koszt-Bud, WMS, Orzesko-Knurowski Bank
Spółdzielczy, Apteka Św. Barbary, Kaden, SANIT, Powszechna
SKOK w Knurowie.

Kurs
OM WOPR w Knurowie informuje, że rozpoczęcie kursu
przygotowawczego na stopień Młodszego Ratownika WOPR
odbędzie się 29.10.2011 (sobota) o godzinie 18.30 na Pływalni
Krytej MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2. (Hala Sportowa)
Wszyscy uczestnicy powinni mieć ze sobą strój kąpielowy
oraz czepek.
Z ratowniczym pozdrowieniem
Zarząd OM WOPR Knurów

Pływanie

Rywalizacja
i integracja

W Tychach odbył się IV
Międzynarodowy Integracyjny Mityng Pływacki im.
Maćka Maika, w którym wystąpili m.in. młodzi reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice.
W grupie pływaków urodzonych w latach 1996-1998
najlepiej z reprezentantek
knurowskiej sekcji zaprezentowała się Martyna Nowak, która dwukrotnie zajęła
pierwsze lokaty. Nastolatka
z Knurowa nie miała sobie
równych na dystansie 50 i 100
metrów stylem klasycznym.
Miejsca na podium wywalczyli również: Wiktoria
Musioł, Magdalena Wolny,
Aleksandra Bańbor i Krzysztof Hołysz.
W Tychach wystąpili:
- Wiktoria Musioł - 1.
miejsce na 100 m st ylem
zmiennym, 3. miejsce na 100
m stylem grzbietowym, 3.
miejsce na 100 m stylem motylkowym, 4. miejsce na 200
m stylem zmiennym,
- Magda lena Wolny 2. miejsce na 50 m stylem
grzbietowym, 6. miejsce na
400 m st ylem dowolnym,
6. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym, 8. miejsce na
100 m stylem motylkowym,
- Aleksandra Bańbor - 1.
miejsce na 50 m stylem dowolnym, 2. miejsce na 100 m
stylem dowolnym,
- Martyna Nowak - 1.
miejsce na 50 m stylem klasycznym, 1. miejsce na 100
m stylem k lasycznym, 10.
miejsce na 400 m stylem do-

wolnym, 10. miejsce na 100 m
stylem motylkowym,
- Agata Rzepa - 6. miejsce
na 100 m stylem zmiennym,
11. miejsce na 50 m stylem
motylkowym,
- Patrycja Sładek - 12.
miejsce na 50 m stylem dowolnym, 11. miejsce na 50 m
stylem klasycznym, 16. miejsce na 200 m stylem zmiennym,
- Jagoda Orlik - 14. miejsce na 50 m stylem dowolnym,
11. miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 15. miejsce na 200
m stylem zmiennym,
- Nicola Kaletka - 19.
miejsce na 50 m stylem dowolnym, 12. miejsce na 50 m
stylem klasycznym,   
- Paweł Sosna - 15. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,
20. miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 29. miejsce na 400
m stylem dowolnym,
- Maciej Dzindzio - 22.
miejsce na 50 m stylem dowolnym, 24. miejsce na 100
m stylem dowolnym,          
- Krzysztof Hołysz - 2.
miejsce na 50 m stylem dowolnym, 3. miejsce na 100 m
stylem dowolnym, 3. miejsce
na 400 m stylem dowolnym,   
- Michał Godula - 7. miejsce na 50 m stylem dowolnym,
8. miejsce na 100 m stylem dowolnym, 12. miejsce na 400 m
stylem dowolnym,
- Jakub Michalów - 9. miejsce na 200 m stylem zmiennym, 12. miejsce na 50 m
stylem dowolnym, 12. miejsce
na 100 m stylem zmiennym.
PiSk
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Tak rodziło się
zwycięstwo
Ofiarna gra
piłkarzy
Concordii
przyniosła
im cenne
zwycięstwo
nad jednym
z kandydatów
do awansu

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Mecz numer 250

KLASA OKRĘGOWA

Bardzo dobr y m w ystępem i
przede wszystkim zwycięstwem z
Unią Bieruń Stary (4:3) piłkarze
Concordii K nurów uczci li 250.
występ w lidze. Ćwierć tysiąca gier
o punkty po tym, jak zlikwidowano GKS Concordię i powołano KS
Concordię to najnowsza historia
knurowskiego klubu. W owych 250.

Wyniki 12. kolejki:

Kibice przewidzieli

Uzasadniona radość Jarosława
Kupisa, który dwukrotnie
wpisał się na listę strzelców

Wybierając się na mecz na szczycie pomiędzy Unią Bieruń Stary a
Concordią Knurów można się było
obawiać, że zamiast dobrego futbolu,
zespoły zaserwują kibicom piłkarskie szachy. Tak się jednak nie stało,
bowiem knurowianie od pierwszego
gwizdka sędziego ruszyli do ataku i
już w 7 minucie objęli prowadzenie.
Piłkarskich szachów nie było też
dlatego, że Concordia po objęciu
prowadzenia nie cofnęła się i nie
zamurowała własnej bramki.
W 37 minucie podopieczni Wojciecha Kempy prowadzili już 3:1 i
mogło się wydawać, że jest po meczu.
Chwilę później z sektora zajmowanego przez kibiców Concordii słychać
było: Jeden, dwa, trzy, mało! Sympatycy biało-zielono-czarnych jakby
przewidzieli, że trzy bramki mogą
nie wystarczyć do odniesienia zwycięstwa. Po chwili zrobiło się 3:2, a w
68 minucie mecz zaczął się jakby od
nowa, bowiem na tablicy świetlnej
widniał remis. Wtedy kibice z Knurowa zaśpiewali: Wygrajcie dla nas!
No i wygrali, a pieczęć pod tym
niewątpliwym sukcesem postawił
Wyniki 12. kolejki
(grupa 1)

W Bieruniu Starym piłkarzy
Concordii wspierała około
100-osobowa grupa kibiców

Kropkę nad „i” postawił
Marcin Grzegorzyca

Po ostatnim gwizdku sędziego
piłkarze razem z kibicami
cieszyli się z trzech punktów
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Klasa „A” Podokręg Zabrze

Po tej akcji z 5 minuty Łukasz
Spórna wywalczył rzut karny

W 7 minucie bramkarz
gospodarzy kapituluje
po raz pierwszy

spotkaniach nasz zespół odniósł
114 zwycięstw, 46 razy remisował i
zanotował 90 porażek.
Piłkarze Concordii strzelili w
tych meczach 398 goli. Niewykluczone zatem, że już w sobotę poznamy
nazwisko zawodnika, który zdobędzie bramkę numer 400…

Unia Bieruń Stary - Concordia 3:4
0:1 Kupis 7’ (rzut karny)
1:1 Pyrlik 16’
1:2 Zawisza 27’ (samobójcza)
1:3 Kupis 37’ (rzut karny)
2:3 Unijewski 39’ (rzut wolny)
3:3 Prażmo 68’
3:4 Grzegorzyca 84’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Bagiński, Jaroszewski, Wieliczko 69’ Gołębiowski, Salwa (żk), Kempa, Karwowski
(żk) 58’ Grzegorzyca, Spórna 90’
Przesdzing, Kupis (żk) 87’ Gałach.
LKS Bełk - Sokół Wola 1:1, Pogoń
Imielin - GKS II Katowice 0:2, Krupiński Suszec - Czarni Piasek 5:2,
Rozwój II Katowice - MKS Lędziny
3:2, Orzeł Mokre - Unia Kosztowy
1:0, Sokół Orzesze - Stal Chełm
Śląski 3:2, Śląsk Świętochłowice
- Ogrodnik Cielmice 0:1.
1. Krupiński
2. GKS II Katowice
3. Concordia
4. Bieruń Stary
5. Mokre
6. Rozwój II
7. Lędziny
8. Imielin
9. Kosztowy
10. Wola
11. Orzesze
12. Bełk
13. Piasek
14. Ogrodnik
15. Chełm Śl.
16. Śląsk

31 pkt
29
28
28
18
17
15
15
15
15
14
13
13
10
9
4

Marcin Grzegorzyca f inalizując
dośrodkowanie Łukasza Spórny,
którego wcześniej na lewym skrzydle
uruchomił kilkudziesięciometrowym
podaniem Wojciech Kempa.
Łukasz Spórna zanotował asystę
przy decydującej bramce, ale już w
5 minucie wypracował rzut karny,
którego na pierwszą bramkę w tym
meczu zamienił Jarosław Kupis.
Nim padł gol wyrównujący, futbolówka trafiła w lewy słupek knurowskiej bramki. Nikt w porę nie
zareagował i po dobitce było 1:1.
Kolejna bramka to trafienie samobójcze Damiana Zawiszy, a na 3:1
dla Concordii podwyższył – ponownie z rzutu karnego – Jarosław Kupis.
Tym razem jedenastkę wywalczył
Dawid Wieliczko.
Jeszcze przed przerwą kibice zobaczyli dwa znakomite strzały z rzutów
wolnych autorstwa Kamila Unijewskiego. Po pierwszym piłka trafiła w
poprzeczkę i odbiła się od linii bramkowej, po czym wyszła w pole gry.
Druga próba zakończyła się pełnym
powodzeniem i zespoły schodziły na
przerwę przy stanie 3:2 dla gości.
Bramka na 3:3 to efekt błędu w
ustawieniu knurowskiej defensywy,
a o golu numer cztery dla Concordii
było już wcześniej.
Knurowianie wygrali niezwykle
ważne spotkanie i jeżeli nie roztrwonią tego, co już wywalczyli to zapowiada się nie tylko ciekawa końcówka
rundy jesiennej, ale i emocjonująca
runda wiosenna.
Piotr Skorupa

Wyniki 12. kolejki
(grupa 4)
Jedność Przyszowice - Ruch II
Radzionków 4:3, Tempo Paniówki
- Płomień Połomia 1:0, Fortuna
Gliwice - Orzeł Miedary 3:2, Sparta
Zabrze - Silesia Miechowice 1:0,
Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- ŁTS Łabędy 1:2, Gwarek Zabrze
- Piast II Gliwice 1:1, MKS Kończyce
- Carbo Gliwice 4:1, KS 94 Rachowice - Polonia II Bytom 3:2.
1. Tempo
2. Jedność
3. Gwarek
4. Polonia II
5. Kończyce
6. Miedary
7. Piast II
8. Połomia
9. Fortuna
10. Rachowice
11. Ruch II
12. Tarnowiczanka
13. Silesia
14. Łabędy
15. Sparta
16. Carbo

Górnik II Zabrze - LKS 35 Gierałtowice 11:0, Zryw Radonia - Gwiazda
Chudów 2:3, Orły Bojszów - MKS II
Kończyce 3:0, Stal Zabrze - Przyszłość II Ciochowice 1:2, Zamkowiec Toszek - Amator Rudziniec
3:0, Czarni Pyskowice - Sokół Łany
Wielkie 3:1, Tęcza Wielowieś - MKS
Zaborze 2:1, Wilki Wilcza - Społem
Zabrze 2:1.

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

30 pkt
29
24
23
19
19
19
16
15
15
14
11
10
9
9
4

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Klasa B - grupa I
9 kolejka:
Naprzód Świbie - Victoria Pilchowice
7:0, Pogoń Ziemięcice - Naprzód
Żernica 2:0, Piast Pawłów - Leśnik
Łącza 1:0, Sośnica Gliwice - KS Bojków 5:0, Start Przezchlebie - Orzeł
Paczyna 3:1, Ruch Kozłów - Olimpia
Pławniowice 2:1.

Klasa B - grupa II
9 kolejka:
Start Kleszczów - Orzeł Stanica 5:3,
Tempo II Paniówki - Młodość Rudno
5:2, Walka Makoszowy - UKS Biskupice 1:1, Naprzód Łubie - Korona
Bargłówka 1:1, Kłodnica Gliwice
- Drama Kamieniec 4:1, Quo Vadis
Makoszowy - LKS 45 Bujaków 4:1.

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

21 pkt
19
18
16
15
15
14
11
10
6
4
3

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

21 pkt
20
19
19
15
14
11
11
10
8
4
0

Tenis stołowy

Pierwsza wygrana
W piątej kolejce pingpongowej
ligi okręgowej Orzeł Stanica odniósł pierwsze zwycięstwo pokonując u siebie ULKS II Pławniowice
aż 9:1 (punkty zdobyli: Dominik
Szmaj, Wojtek Zapar t i Micha ł
Żyła po 2,5, Bartek Dola - 1,5).
Wy ni k i i nnych meczów: Wi l k i

Wilcza - Ruch Pniów 6:4, Naprzód
Żernica - Wolej III Ruda Śląska 5:5.
W tabeli, najwyżej z naszych drużyn sklasyfikowany jest Naprzód
Żernica - 9 miejsce. Wilki są 11, a
Orzeł – 12.
PiSk

informacja

28 pkt
27
25
21
21
20
20
19
17
16
11
10
10
9
9
6
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- Nogi niosły do rekordów – mówią o biegowej
„dziesiątce” w Lubinie knurowscy biegacze.
Faktycznie, „życiówek” nie brakowało
Biegi. Udane zawody knurowian

Życiówki w Biegu
Barbórkowym
o Lampkę Górniczą
Zawody w Lubinie rozegrano po raz 26. Cieszą się
sporą renomą, nic dziwnego,
że zjechało na nie prawie 700
uczestników z całego kraju.
Nie zabrakło knurowian. Mieli powody do satysfakcji.
Znakomity czas (41 minut
57 sekund) osiągnęła Ela Lewicka. Reprezentantka Amatorskiego Klubu Biegacza zajęła trzecie miejsce w swojej
kategorii wiekowej (K35) i
ósme wśród wszystkich pań.
- Ten znakomity czas to
rekord życiowy Eli. Szczerze
jej gratulujemy – powiedział
Przeglądowi Czesław Nowak,
prezes AKB.
Pan Czesław też nie zasypiał gruszek w popiele. Na
przebiegnięcie 10 km potrzebował 41 minut i 6 sekund,

co dało mu wysoką, bo piątą,
lokatę w kategorii sześćdziesięciolatków. – To mój rekord
w tej kategorii wiekowej – nie
kryje satysfakcji prezes AKB.
Życiowy wynik zanotował
też Mariusz Łada. Czasem
46:27 zajął 75 miejsce w kategorii czterdziestolatków.
Świetnie wspomnienia
z zawodów w Zagłębiu Miedziowym będzie mieć Rafał
Gałuszka. Nie tylko dlatego,
że rezultat 33:14 okazał się
dlań najlepszym osiągnięciem
w tym roku. – Reprezentujący
w tym biegu KWK Bolesław
Śmiały Rafał wygrał w kategorii górników węglowych
– podkreśla Marek Zbigniew
Lewczuk, szef Klubu Biegacza
„Sokół”, w którym zawodnik
na co dzień trenuje. – Co istot-

/bw/

Siatkówka

Dwie porażki
Na pocz ątek d r ug iego
etapu siatkarskich rozgrywek
m łod ziczek zespół TK K F
S z c z y g ł ow i c e z a n o t ow a ł
dwie porażki. Podopieczne

Debiut pani Agnieszki
Wydarzeniem 5. kolejki
był debiut w tych rozgrywkach Agnieszki Ochoty. Piłkarka reprezentująca zespół
IPA Knurów radziła sobie
znakomicie i nie czuła zupełnie respektu przed swoimi
rywalami. Pomimo wydatnego wzmocnienia, drużyna
pani Agnieszki uległa renomowanemu zespołowi Soccer
Sport Pub, który powrócił na
pozycję lidera.
Dot ychczasow y lider Vibovit przystąpił do meczu z Concordią w mocno
ok rojony m sk ładzie, a le i
tak zdołał po trudnym meczu wywalczyć trzy punkty.
M łod zie ż owc y C oncord i i
pokazali jednak, że ich ambitna postawa dobrze rokuje
na przyszłość.
Najciekawszym spotkaniem okazał się pojedynek
Apteki Św. Barbary z Teamem
Stalmet. Zespoły kierowane
odpowiednio przez Marcina
Polywkę i Dariusza Flisa stoczyły zacięty bój, z którego
zwycięsko wyszli ci drudzy.
W rozgrywkach drugiej
ligi rewelacyjnie spisują się

Coca-Cola Cup

Z bi g n ie w a R a b c z e w s k ie go uległy 0:2 MCKS-owi II
Czeladź i KSS-owi Gumisie
Pyskowice.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 18 października:
1. Alferd Wagner
2. Zdzisław Mral
3. Władysław Kogut
4. Antoni Malcherek
5. Emil Kasperek
6. Ryszard Nosiadek
7. Jerzy Makselon
8. Jan Kowalski
9. Stefan Wroblowski
10. Czesław Antończyk

ne, było to dla niego trzecie
zwycięstwo z rzędu.
Bardzo dobry wynik osiągnął Piotr Bieliński z Sokoła.
Czasem 34:12 zajął 21 miejsce
wśród trzydziestolatków. Na
32 pozycji uplasował się Kamil
Klonowski z czasem 36:35.
- Razem z nami na zawody
wybrał się Łukasz Oślizło, który reprezentując barwy Łazisk
zdobył 4 miejsce (czas: 28:22).
Do podium zabrakło mu 9 sekund – dodaje pan Marek.
- Bieg Barbórkowy o Lampkę Górniczą to impreza godna
polecenia wszystkim biegaczom
– chwali organizatorów prezes
Nowak. – Cząstkę udziału w
naszym sukcesie mają panowie Antoni Falikowski i Jerzy
Woźniak, którzy wsparli nasz
wyjazd logistycznie – za co
dziękujemy.

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

- 2.211 pkt
- 2.178 pkt
- 2.019 pkt
- 1.955 pkt
- 1.947 pkt
- 1.918 pkt
- 1.914 pkt
- 1.909 pkt
- 1.908 pkt
- 1.801 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 13.200 pkt
2. Stefan Wroblowski
- 11.739 pkt
3. Ryszard Nosiadek
- 11.728 pkt
4. Zdzisław Mral
- 11.486 pkt
5. Emil Kasperek
- 11.029 pkt
6. Jerzy Makselon
- 10.975 pkt
7. Alfred Dworaczek
- 10.968 pkt
8. Jerzy Pluta
- 10.742 pkt
9. Janusz Myszka
- 10.644 pkt
10. Bernard Wróbel
- 10.162 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Grają dalej
Ucz n iow ie -pi ł k a r z e z
Miejskiego Gimnazjum nr 3
pokonali kolejną przeszkodę
w turnieju Coca-Cola Cup. Po
zwycięstwie eliminacji miejskich, podopieczni Przemysława Kopieckiego pokonali
na szczeblu powiatu rówieśników z Pilchowic.
Miejskie Gimnazjum nr
3 liga
kobiet
- grupa
śląska
7 kolejka:
Naprzód Żernica - LKS Goczałkowice Zdrój 1:3, Gwiazda Ruda Śląska - 1. FC AZS
AWF Katowice III 2:0, UKS
Gamów - Polonia Tychy 0:3,
Czarni II Sosnowiec - UKS
Tygryski Świętochłowice 2:2,
KKS Zabrze II – pauza.
1. Goczałkowice 7 m 21 pkt
2. Katowice
7
13
3. Ruda Śląska
6
13
4. Tychy
6
10
5. Żernica
6
7
6. Zabrze II
5
4
7. Sosnowiec II
6
4
8. Gamów
6
3
9. Świętochłowice 5
2

3 w Knurowie reprezentują:
Grzegorz Górka, Paweł Olbryś, Adam Niedbała, Szymon Nowak, Rafał Gałązka,
Marcel Szlachetka, Marcin
S or n at , B a r to s z Kut y p a ,
Patryk Urbański, Mateusz
Brzińczek.
PiSk

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ
okręgowa liga
juniorów
Energetyk ROW Rybnik Concordia 5:1

regionalna liga
juniorów
Zaborze – Concordia 4:0

liga trampkarzy
rocznik 1997: Concordia –
MSPN Górnik Zabrze 1:1
rocznik 19 9 8: Conc ordia
– Piast Gliwice 2:4
rocznik 19 9 9: Conc ordia
– Stal Zabrze 4:2
rocznik 2000: Concordia Sośnicowice 2:1, APN Knurów
– Trampkarz Biskupice 6:4

młodzi piłkarze Concordii
94/95, którzy w kolejnym meczu pokonali Soft Processing.
Drużyna ta staje się powoli
faworytem do awansu, jednak zadaniem jej opiekuna
Wojciecha Górki jest studzenie rozpalonych głów swoich

młodych podopiecznych. W
innym meczu faworyzowany
PTK DB Schenker zaledwie
zremisował z Contrą, która
zdobyła nie tylko pierwszy
punkt w rozgry wkach, ale
także pierwsze bramki.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 5. kolejki (24.10.2011 r.):
Concordia Oldboje - Vibovit 1:3 (0:1)
0:1 A. Zabłocki 11’, 0:2 R. Kasiński 27’, 1:2 M. Górka 28’, 1:3 R.
Kasiński 32’.
żółta kartka: Bęben (Vibovit).
LineTrans – Mistral 0:11 (0:3)
0:1 D. Lewandowski 8’, 0:2 A. Manista 10’, 0:3 D. Lewandowski
19’, 0:4 M. Steiman 22’, 0:5 M. Steiman 24’, 0:6 M. Steiman 28’,
0:7 K. Matuszek 32’, 0:8 M. Szczot 34’, 0:9 K. Matuszek 36’, 0:10
A. Manista 39’, 0:11 Ł. Dembowski 39’.
żółta kartka: D. Dudek (LineTrans).
TKKF Apteka Św. Barbary – Team Stalmet 1:2 (0:0)
0:1 P. Galbierz 26’, 0:2 A. Niewiedział 28’, 1:2 D. Kramorz 36’.
żółta kartka: K. Majewski (Apteka).
Soccer Sport Pub – IPA Knurów 13:2 (5:0)
1:0 Ł. Spórna 2’, 2:0 Tałajkowski 5’, 3:0 S. Jezierski 6’, 4:0 P.
Pietraczyk 15’, 5:0 D. Tałajkowski 19’, 6:0 Ł. Spórna 24’, 7:0 P.
Pietraczyk 27’, 8:0 W. Rozumek 30’, 9:0 S. Jezierski 34’, 10:0 Ł.
Spórna 35’, 10:1 B. Durczyński 36’, 10:2 K. Kwietniewski 38’, 11:2
D. Tałajkowski 38’, 12:2 W. Rozumek 39’, 13:2 W. Rozumek 40’.
TKKF Intermarche - FC Apinex Czerwionka 5:3 (4:2)
1:0 P. Kośmider 3’, 2:0 Ł. Winiarczyk 5’, 2:1 Ł. Mazur 15’, 2:2
S. Kupczyk 17’, 3:2 Ł. Winiarczyk 18’, 4:2 Ł. Winiarczyk 19’, M.
Reguła 27’, 5:3 P. Kośmider 36’.
żółte kartki: M. Reguła, S. Kupczyk (Apinex).
Tomsat – TKKF Stary Knurów 10:1 (4:1)
1:0 P. Botor 5’, 2:0 R. Metelski 9’, 3:0 R. Metelski 10’, 4:0 G. Bartoszek 13’, 4:1 D. Jabłoński 16’, 5:1 M. Stopa 26’, 6:1 S. Kubisz
28’, 7:1 G. Bartoszek 35’, 8:1 S. Dolaciński 36’, 9:1 R. Metelski
38’, 10:1 R. Metelski 40’.
żółte kartki : S. Dolaciński, S. Kubisz (Tomsat), D. Ceremuga,
D. Jabłoński (TKKF Stary Knurów).

Wyniki 4. kolejki II ligi MLPNH (19.10.2011 r.):
Contra – PTK DB Schenker 5:5 (3:3)
0:1 R. Nowosielski 4’, 0:2 R. Nowosielski 8’, 1:2 A. Śmietański
11’, 1:3 J. Urbański 14’, 2:3 K. Gałęziowski 17’, 3:3 R. Wesołowski
18’, 3:4 R. Nowosielski 21’, 4:4 A. Śmietański 24’, 5:4 A. Skupień
32’, 5:5 T. Nowosielski 34’.
żółta kartka: S. Gec (Contra).
Sanit – Black&Decker 7:5 (1:4)
0:1 W. Kalkowski 5’, 0:2 Ł. Dziużyński 8’, 0:3 W. Kalkowski 9’, 1:3
Arkadiusz Paśnicki 12’, 1:4 Ł. Dziużyński 14’, 2:4 K. Napierała
22’, 2:5 G. Gomola 24’, 3:5 T. Barwicki 25’, 4:5 K. Buczak 31’, 5:5
T. Barwicki 32’, 6:5 T. Barwicki 33’, 7:5 P. Rolnik 35’.
Żółte kartki: K. Napierała (Sanit) – M. Czarnecki (Black&Decker).
Concordia 94/95 – Soft Processing 7:4 (4:1)
1:0 G. Górka 3’, 2:0 S. Juzwuk 10’, 2:1 Ł. Rakowski 11’, 3:1 G.
Górka 14’, 4:1 K. Górka 19’, 4:2 D. Kaiser 24’, 4:3 P. Jamróz 26’,
4:4 Ł. Rakowski 30’, 5:4 G. Górka 32’, 6:4 S. Juzwuk 34’, 7:4 S.
Napierała 35’.

I ligA
1. Soccer Sport Pub
12
2. Vibovit
12
3. TKKF Intermarche
9
4. Tomsat
9
6
5. Mistral
6. Apteka Św. Barbary
6
7. Concordia Oldboje
6
8. Team Stalmet
6
9. FC Apinex Czerwionka 3
10. IPA Knurów
3
11. LineTrans
0
12. TKKF Stary Knurów 0

II ligA
1. Concordia 94/95
2. Sanit
3. PTK DB Schenker
4. Felgus Meksyk
5. Milenium
6. Nacynianka
7. Black&Decker
8. Soft Processing
9. Orchidea
10. Contra

7
6
5
4
4
3
3
3
3
1

W najbliższy poniedziałek (31 października) pierwszoligowcy
odstąpią parkiet piłkarzom 2. ligi. Spotkają się: Concordia
94/95 – PTK DB Schenker (18.00), Black&Decker – Soft
Processing (18.45), Felgus Meksyk – Nacynianka (19.30),
Milenium – Sanit (20.15), Contra – Orchidea (21.00).

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

35-47/11

Ku p i ę m i e s z k a n i e z a g ot ó w kę. Te l.
691 680 601

Sprzedam kawalerkę. Okazyjna cena!!!
AS. Tel. 512 393 052

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

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

Lokal do wynajęcia na działalność gospodarczą, 32 m2; c.o. i internet, ul. Koziełka.
Tel. 665 502 385

Sprzedam M-3 w Knurowie, 46 m , bez
pośredników. Tel. 509 693 401

41-odw.

42-44/11

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

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

Terapia i diagnoza pedagogiczna, zajęcia
wyrównawcze, zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi/nieśmiałymi, kursy i warsztaty.
Oferta www.logos-szczyra.com.pl; Tel.
501 962 352

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

43/11

3-47/11

33-odw.

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10
12-43/11

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

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

8-odw.

43/11

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

43/11

M -3 Jagiełł y 38 m 2 , LOKUS. Tel. 793
679 367

43/11

34-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

37-43/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

M-3 Jedn. Narodowej, 43 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

43/11

2-pokojowe, 49 m2, I piętro, loggia. Sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

43/11

M-3 Lotników 48.5 m2, LOKUS. Tel. 793
679 367

43/11

3-pokojowe na os. WP II. 172 tys. AS. Tel.
512 393 052

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

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

3-pokojowe, I piętro, balkon, 185.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

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

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

Atrakcyjne działki w Knurowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

M-3 w Knurowie 57 m2, 115 tys. Atrium. Tel.
791 862 794

43/11

42-43/11

Bojków, nowy dom, okazyjna cena!!! AS.
Tel. 512 393 052

M-4 Jedn. Narodowej, 53 m , LOKUS. Tel.
793 679 367

01-odw.

01-odw.

43/11

43/11

43/11

2

43/11

2

43/11

43/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Do w ynajęcia dom w Gierał towicach,
na działalność gospodarczą. Tel. 501
533 977

1-51/52/11

43/11

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

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie, 32 m 2 . Tel.
501 606 957

41-47/11

42-45/11

Do wynajęcia sklep o pow. 30 m2 w Knurowie na ul. Koziełka. Tel. 662 281 335
42-44/11

Dom przy ul. Niepodległości, 421 tys. AS.
Tel. 512 393 052
43/11

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

Dom w Gierałtowicach w stanie surowym,
200 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

42-43/11

36-45/11

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

43/11

M-4 Marynarzy, 62 m2, 1 piętro, LOKUS.
Tel. 793 679 367
43/11

M-4 Marynarzy, 62 m2, LOKUS. Tel. 793
679 367
M-4 Sokoła, 60.5 m 2, LOKUS. Tel. 793
679 367

43/11

43/11

M-5 Mieszka, 62 m , LOKUS. Tel. 793
679 367
2

43/11

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
43-44/11

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

41-45/11

Remont od A do Z elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776
43/11

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

3-odw.

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

43/11

RÓŻNE

42-45/11

Sprzedam mieszkanie 61,70 m2, Knurów.
Tel. 663 141 253
38-43/11

Sprzedam mieszkanie Wilcza, blisko głównego skrzyżowania, 60 m2, 3 pokoje, parter,
wymieniona stolarka, garaż, piwnica, ogródek, niski czynsz. Cena do uzgodnienia.
Tel. 603 199 557, 693 926 966

43/11

ul. Niepodległości, dom z 2008 r. 570 tys.
AS. Tel. 501 533 977

43/11

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

42-46/11

Wynajmę garaż murowany – Koziełka. Tel.
602 365 617

42-43/11

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

43/11

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie na
ul. Sienkiewicza 53 m2 (nowe bloki). Tel.
602 630 937

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

41-43/11

Wróżę z tarota, kart klasycznych, zdjęcia.
Tel. 693 820 567

40-43/11

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.

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

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

42-43/11

Wynajmę na działalność nowe lokale przy
ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

43/11

MOTORYZACJA

41-43/11

43/11

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

Sprzedam mieszkanie 61,70 m 2 Knurów,
WP II, ul. Piłsudczyków. Tel. 600 401 297

43/11

M-5 Łokietka, 65 m 2 , LOKUS. Tel. 793
679 367

43/11

40-43/11

43-45/11

M-4, WP II, 61,70 m2, I p., Marynarzy, 178
tys. Tel. 604 227 196

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

Dywizji Kościuszkowskiej, mieszkania: 48,
62, 67 i 73.5 m2, LOKUS. Tel. 793 679 367

43/11

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

41-45/11

M - 4 Ułanów 63 m 2 , LOKUS. Tel. 793
679 367

43/11

33-odw.

2

43/11

M-5 Dywizji Kościuszkowskiej, 67 m2, LOKUS. Tel. 793 679 367

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

43/11

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

40-43/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

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

43/11

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

43/11

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

43/11

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

43/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 32 337 00 22 lub
501 533 977
43/11

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

42-43/11

Praca dodatkowa od 4000 złotych, stanowiska managerskie od 6000 złotych.
CV: rozmowy.kwalifikacyjne@interia.pl,
zgłoszenia telefoniczne 535 592 775 w dniu
27.10 w godz. 9.00 do 15.00

43/11

43/11

2

Firma z Pilchowic szuka lakiernika konstrukcji stalowych. Kontakt tel. 32 235 67
12; office@budotechnika.com.pl

ZDROWIE I URODA
Masaż leczniczy, relaksacyjny. Oferta www.
logos-szczyra.com.pl; Tel. 501 962 352
40-43/11

RSA Biofeedback. Profilaktyka i Terapia.
Więcej na www.terapia-biofeedback.pl lub
889 406 874

36-43/11

EDUKACJA
MATEMATYKA – dowolny etap nauczania.
Tel. 606 705 264
38-43/11

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 na Suwalszczyźnie, 1
ha. Tel. 603 807 979

41-44/11

Sprzedam działkę w Knurowie, wszystkie
media. Biuro M3. Tel. 601 077 290

43/11

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

42-44/11
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 43/2011

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 41/2011

brzm ia ło: K ręga rz. Podwójny bilet do kina otrzymuje Sylw ia Babi ń sk a .
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

43
Tancerki zespołu Comhlan dorobiły się grona wiernych sympatyków

Knurów. Celtyckie klimaty

Triú w kinie

W niedzielny wieczór Kino Scena
Kultura zamieniło się w Zieloną Wyspę.
Za sprawą formacji Beltaine, która
wraz z zespołem tańca irlandzkiego
i szkockiego Comhlan zaprezentowała
spektakl taneczno - muzyczny „Celtic
Motion Project”
Zespół Beltaine miał już
okazję w ystąpić w Knurowie. Pojawił się ponownie,
by udowodnić, że zasługuje
na miano jednego z najciekawszych zespołów polskiej
sceny folkowej.
Muzycy zaprezentowali
utwory z debiutanckiego albumu Rockhill oraz z ubiegłorocznej płyty Triú. Nie
zabrakło solowych popisów
na skrzypcach i bębnach. Lider zespołu Grzegorz Chudy,
dowcipnie prowadził kon-

feransjerkę, rzucając anegdotami jak z rękawa, dzięki
czemu szybko złapał kontakt
z publicznością.
W Knurowie występ formacji Beltaine wzbogaciły
dziewczyny z zespołu tanecznego Comhlan z Krakowa. To
najstarszy tego typu zespół
tańca irlandzkiego i szkockiego w naszym kraju, działający
od 1993 roku. Dziewczyny
z Comhlan zaprezentowały
m.in. step i sleep jiga.
Wśród publiczności -zna-
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lazły się osoby, które
przygodę z muzyką
i rla nd z k ą dopiero
rozpoczynają.
– Nigdy nie mieliśmy okazji posłuchać takiej muzyki,
znajomi mówili, że warto,
dlatego przyszliśmy z ciekawości zobaczyć jak to wygląda
– mówił Marcin, który na
koncert wybrał się ze swoją
dziewczyną. Byli też pasjonaci
od lat zakochani w celtyckim
folklorze.
- Jestem tu, bo muzyka irlandzka jest mi bardzo bliska.
Na koncertach Carrantuohill
czy Beltaine bywam kilka razy
w roku, więc gdy tylko dowiedziałam się, że w Knurowie
ponownie zagości zespół Beltaine od razu kupiłam bilet–
mówiła Małgorzata Jaworska,
która na koncert przyjechała
specjalnie z Gliwic. Z taką
publicznością zespół czuł się
znakomicie, a za wspaniałe
przy jęcie odwdzięczył się
bisami.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

konkurs

27.10.2011 r.
CZWARTEK
Johnny English
Reaktywacja - godz. 17.15
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00
28-29.10.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA
O północy w Paryżu
- godz. 17.00, 20.15
Ki - godz. 18.45
30.11.2011 r.
NIEDZIELA
O północy w Paryżu
- godz. 17.00, 18.45
Ki - godz. 20.15
31.11.2011 r.
PONIEDZIAŁEK
Ki - godz. 18.00
Halloween w wersji fun
O północy w Paryżu
- godz. 20.00
1.11.2011 r.
WTOREK
KINO NIECZYNNE
2.11.2011 r.
ŚRODA
Ki - godz. 17.00
O północy w Paryżu
- godz. 18.45, 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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Knurów. Zabawa „po naszymu” na urodziny szkolnej „Dwójki”

„Bądźmy zawsze uśmiechnięci”,
czyli Biesiada u Tereski
Foto: Dawid Ciepliński

„Dwójka” bardzo starannie kultywuje śląskie tradycje

Honory gospodarza czyniła dyrektor szkoły Teresa
Bochenek; w kolejce po kawałek urodzinowego tortu
oczekują wiceminister Krystyna Szumilas, wiceprezydent
Piotr Surówka i przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok

Foto: Dawid Ciepliński

Sobotnia biesiada odbyła się w
podobnym tonie, z tym, że publiczność uległa diametralnej zmianie. Zamiast uczniów „Dwójki” na

szkolnych krzesełkach zasiedli tym
razem jej absolwenci, a także przedstawiciele samorządu lokalnego z
wiceprezydentem Piotrem Surówką,
przewodniczącym Rady Miasta Janem Trzęsiokiem, radnymi miejskimi i powiatowymi, a także poseł na
Sejm RP – Krystyną Szumilas.
Po przedstawianiu nagrodzonym burzą oklasków, przyszedł czas
na poczęstunek. Żaden z gości nie
wyszedł bez kawałka urodzinowego
tortu i drobnego upominku. Przed
rozpoczęciem biesiady wsz ysc y
wzięli udział w wielk iej loterii,
a posiadacze szczęśliw ych losów
otrzymali atrakcyjne nagrody.

Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Nauczycielskim okiem:

Edyta Rutkowska:
- Pracę w „Dwójce” jako nauczyciel rozpoczęłam w 1998 roku.
Szkoła bardzo zmieniła się przez ten czas. Kiedyś była bardziej
tradycyjna, natomiast w tej chwili stała się bardziej nowoczesna, multimedialna. Teraz zdarzyło mi się uczyć dziecko
mojej uczennicy, z mojej pierwszej klasy, którą uczyłam jako
nauczycielka. Jest to na pewno bardzo miłe, ale z drugiej strony patrząc na
nią, człowiek zdaje sobie sprawę z upływu lat.
Barbara Michalska:
- Pamiętam, że jak ja zaczynałam chodzić do pierwszej klasy
w „Dwójce”, to wszystkie dzieci chodziły jeszcze w fartuszkach i
kołnierzykach. Natomiast na mundurku, trzy palce od góry na
klatce piersiowej, musiała być przyszyta tarcza szkolna. Jak się
wracało do domu i ewentualnie rozrabiało, to wtedy każdy wiedział z której szkoły jest dziecko, łatwo było rozpoznać. Było na pewno inaczej.
Hanna Pyka:
- Kiedyś byłam uczennicą tej szkoły, a od 23 lat pracuję w
niej jako nauczyciel. Dużym sentymentem darzę spędzone
tu lata dzieciństwa. Wydaje mi się, że wtedy był inny klimat,
zwłaszcza wśród dzieci, nauczycieli. Teraz wszystko pędzi tak
szybko, że dzień za dniem mija i czuję jakby ten czas uciekał
nam zdecydowanie szybciej.

Not. Dawid Ciepliński

Foto: Justyna Bajko

Foto: Dawid Ciepliński

Jak urodziny to urodziny – uczniowie na
pewno będą mieć słodkie wspomnienia...

Pani dyrektor przyjmowała zasłużone gratulacje
– lada moment złożą je radny powiatowy Dawid
Rams i sekretarz Knurowa Piotr Dudło

wzbudziła zainteresowanie t y m
większe, że jednym ze strofujących
niegrzecznych uczniów był Karol Miarka. Głównym moty wem
mu z yczny m spa lając y m prz edstawienie była piosenka „Dostał
Jacek elementarz” wykonywana w
różnych stylach − od biesiadnego
do hip-hopowego. W wędrówce
przez wieki towarzyszył duchowi
Kazikowi pan Izydor, dawny uczeń
MSP-2.
Czarowi wspomnień dali się
ponieść wszyscy goście. Uczniowie
słuchali jak zaczarowani opowieści
o dawnych czasach. Po pobycie w
przeszłości, razem z duchem Kaziem
uczniowie przenieśli się w czas,
który dopiero ma nadejść. Komputery zamiast książek, kod kreskowy
zamiast list obecności oraz system
Windows w wersji śląskiej – tak wyglądała lekcja z przyszłości. Imprezę
zakończyła wspólnie odśpiewana
piosenka, której refren: „Bądźmy
zawsze uśmiechnięci” jeszcze długo
brzmiał w głowach gości.

Foto: Justyna Bajko

Foto: Dawid Ciepliński

Tegoroczna biesiada zbiegła się z obchodami
80-lecia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie. Podczas
dwudniowej imprezy na zaproszonych gości czekały
występy dzieci, tradycyjny śląski kołocz, urodzinowy tort
i loteria z nagrodami
Piątkowe święto szkolnej „Dwójki” rozpoczęły zajęcia poświęcone
patronowi szkoły. Tego dnia uczniowie klas I do III przyszli do szkoły w
śląskich strojach, a po skończonych
lekcjach wszyscy ruszyli na uroczystą mszę świętą w kościele św.
Cyryla i Metodego. Kulminacyjnym
punktem obchodów była Biesiada
Śląska „U Teresk i ” pod hasłem
„Momy wielgie świynto”, którą rozpoczęła wspólna piosenka dyrektor
Teresy Bochenek i uczennicy Julii.
To co d zia ło się potem, z askoczyło nawet t ych, którzy już
niejedno w życiu widzieli. Sceną
zawładnął …duch. Rolę nieziemskiej postaci brawurowo zagrała
jedna z nauczycielek - Hanna Pyka.
Duch szkoły, któremu uczniowie
nadali imię Kazik (to tylko jedna z
propozycji, wśród których znalazły
się m.in. Zygmunt, Marian a nawet
Abraham Lincoln) przeprowadził
gości przez wszystkie epoki w dziejach placówki, a na koniec również
zaprezentował swoje paranormalne
umiejętności taneczne wywijając
na parkiecie do utworu „Thriller”
Michaela Jacksona.
Podróż rozpoczęła się w pierwszych latach funkcjonowania placówki. Klasa w początków lat 40.

Uczniowie niezwykle sugestywnie
pokazali szkołę sprzed wielu, wielu lat;
w odwiedziny wpadł też... Karol Miarka

Opowieści sprzed lat snuje absolwent „Dwójki”
Izydor Golec, słuchają uczniowie i... duch
informacja własna wydawcy

