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Kobieta w
kabarecie

Firmy są, co prawda, wirtualne,
ale plany działań jak najbardziej
prawdziwe. Kolejne grupy uczniów
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
uczą się, jak z sukcesem rozkręcić
własną działalność gospodarczą.
Krok po kroku, od dobrego pomysłu
i rozpoznania miejscowego rynku,
poprzez niezbędne procedury po
start na rynku. Wszystko w ramach
uczestnictwa szkoły w projekcie
„Moja Firma w Mojej Gminie” Fundacji Viribus Unitis. Rozpoczęły się
już przygotowania do kolejnej edycji.
Jej kulminacją będzie, jak zwykle,
szkolny „Dzień Przedsiębiorczości”,
podczas którego młodzież pochwali
się efektami swojej pracy.
-Tym razem, jako że w projekcie
wezmą udział licealiści z II klasy
mundurowej, młodzież będzie zakładać agencję ochrony osób i mienia
– zapowiada Katarzyna Szwarczyń-

JB

Knurów

targnął się
na życie

W niedzielę w nocy (godz. 2)
funkcjonariusze Straży Miejskiej i
Policji interweniowali w jednym z
mieszkań przy ul. Poniatowskiego,
gdzie mężczyzna próbował popełnić
samobójstwo zaży wając znaczną
ilość tabletek. Na miejsce została
wezwana karetka pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został zabrany
do szpitala.
ogłoszenie

Ośrodek M.B.
Uzdrowienie Chorych
w Knurowie

ZATRUDNIĘ
PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
Tel. 698 639 221
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stopa,
werbel, bas

ska, szkolna koordynatorka projektu.
– Finał planujemy na 20 stycznia
2012.
To już ostatnia, szósta edycja projektu „Moja Firma w Mojej Gminie”,
a zarazem czwarta z udziałem knurowskiego ZSZ nr 2. Jednak szkoła
zakwalifikowała się do pierwszej
edycji kolejnego projektu fundacji
Viribus Unitis, zaty tułowanego
„Bądź Przedsiębiorczym”. To oferta
skierowana do szkół zawodowych,
podobna do „Mojej Firmy...”, jednak
wzbogacona o spotkania z doradcą
zawodowym i trenerem osobistym.
Przygotowania już trwają!
MiNa
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musica
Pro europa

Tym razem hasłem odbywających się co roku Międzynarodowych
Warsztatów Muzycznych, będzie
„Musica Pro Europa”. Spotkanie
rozpocznie się 22 października o
godz. 19.15 uroczystych koncertem w
gliwickiej katedrze. Kilka dni później
− 27 października o godz. 17.30 - w
sali Gliwickiego Centrum Edukacji
pojawi się knurowski chór „Slavica
Musa”, który przy współudziale
Zespołu Muzycznego Politechniki
Śląskiej wykona „Miss Plagiatę” Michała Zielińskiego i „Mszę góralską”
Tadeusza Matlakiewicza. Szczegółowe informacje na stronie www.
musicaproeuropa.pl. Na wszystkie
koncerty wstęp wolny.
JB

Już po raz dwudziesty do Gliwic
zawitają najlepsi perkusiści z całego
świata. 22 października na scenie
Kina Amok pojawi się Will Calhour
Trio. Koncert rozpocznie się o godz.
19, dwie godziny wcześniej artyści
zapraszają wszystkich pasjonatów
na warsztaty perkusyjne. Bilety w
cenach 39 i 49 zł do nabycia przez
serwis www.ticketportal.pl bądź w
Salonach Muzycznych „Ragtime”.

www.blondyniblondyna.
blox.pl

Foto: Iwona Kobryń

Była sprzedaż kolektorów słonecznych, był
pomysł na studio tańca, a jaki projekt uczniowie
knurowskiego ZSZ nr 2 przygotują tym razem?

Nie zapomnij
20

W najbliższy piątek 21.10 warto
się wybrać na koncert Marii Meyer.
Artystka wystąpi w Kinie Amok z
programem „Nie żałuję. Kobieta w
kabarecie”. Muzyczna opowieść o wędrówce kobiety przez różne epoki, od
dwudziestolecia międzywojennego po
lata 80. Patronami poszczególnych etapów podróży są najlepsi polscy twórcy
piosenki: Agnieszka Osiecka, Wojciech
Młynarski, Jeremi Przybora, Jan Pietrzak, Jonasz Kofta. Początek koncertu
o godz. 19. Bilety w cenie od 20 do 25 zł
do nabycia w kasie Kina Amok.

Not. Dawid Ciepliński, Marek Węgorzewski

icz i Renata Kraszewska otrzyLeokadia Humska, Zofia Maćkow
oletnie członkostwo w Związku
mał y kwiaty i dyplomy za dług
wodnicząca Koła nr 3 Lucyna
prze
Emerytów. Paniom gratulowali:
y Miasta Jerzy Pach, przewodKobryń, wiceprzewodniczący Rad
rowie - Zbigniew Mazur oraz
niczący Związku Emerytów w Knu
radny Eugeniusz Tymoszek.

Foto: Katarzyna Sołtysik-Andrysiak

23 października Związek Ormian
zaprasza wszystkie otwarte i ciekawe
świata osoby na niezwykłą podróż
w głąb muzyki, sztuki i literatury
ormiańskiej. Pierwszego dnia festiwalu (sobota, godz. 15) w dawnej sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul.
Zwycięstwa goście zaznajomią się z
dziedzictwem Ormian, posłuchają
arii operetkowych w wykonaniu śpiewaczki Nairy Ayyazyan i skrzypaczki
Magdaleny Białeckiej oraz zasmakują
ormiańskich potraw. Drugi dzień
(niedziela) rozpocznie się o godz. 11.00
w kościele pw. Świętej Trójcy przy ul.
Mikołowskiej. Tym razem zaprezentowany zostanie spektakl „Pieśń Wardawaru” Sambora Dudzińskiego. Wstęp
na wszystkie imprezy wolny.

Projekt się kończy,
projekt zaczyna

Knurowska reprezentacja zdomin
owała konkurs plastyczny „Wakacyjna skrzynia pełna skarbów
”. W kategorii „skr zynie średnie”
II miejsce zaję ły: Majka Kwiecińska
i Magdalena Łada z MSP-6.
„Małe skrzynie” Weroniki Leśniak
i Patr ycji Smolińskiej zdobyły
kolejno II i III miejsce. Wśród wyróżn
ionych znaleźli się uczniowie:
MSP-2, MG -3, Centrum Kultury
i MSP-6.

Foto: Marek Węgorzewski

dni Kultury
Ormiańskiej

„MoJa fIrMa w MoJeJ gMInIe” – zsz nr 2

20-lecie szkolnej „Dziewiątki” obfi
towało w wiele atrakcji. Podczas sobotniego festynu goście
mogli posilić się ciastem przygotowanym przez uczniów i nau
czycieli, spróbować szczęścia
na loterii czy skontrolować ciśnienie
. Zorganizowano też konkurs
karaoke – chętnych nie brakowa
ło.
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Promile nie
rozgrzały

Późnym wieczorem w ubiegły
poniedziałek uwagę strażników
miejskich obsługujących monitoring
zwrócił mężczyzna... klęczący na ławce na przystanku autobusowym przy
ul. Szpitalnej. Na miejsce udał się patrol Policji. Jak się okazało, mężczyzna był mocno tyleż wyziębiony co i
zamroczony alkoholem. Konieczna
okazała się pomoc medyczna – został
przewieziony do szpitala.
/b/

Co dla jednych jest wyrokiem,
dla Magdaleny Kulus, doktorantki
na Uniwersytecie Śląskim, stało
się początkiem dziwnej i trudnej
przygody. Pomimo choroby nie
zrezygnowała z pracy naukowej,
a energii i optymizmu może jej pozazdrościć niejeden zdrowy człowiek. W zmaganiach ze rdzeniowym zanikiem kości towarzyszy
jej Blondyn, czyli pies asystujący.
Blog to opowieść o ich wspólnym
życiu. Niezwykła pogoda ducha
pani Magdaleny sprawia, że codziennie jej strona czytana jest
przez kilkanaście osób. Niedawno
wszystkie zapiski zostały wydane
w formie książki pod zbiorczym
tytułem „Blondyn i Blondyna”.
JB

Foto: Dawid Ciepliński
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czas remontu schodów jedMarcina Dziedzica spotkaliśmy pod
I. – Przeprowadzamy generalny
nego z bloków przy ulicy Mieszka
owych, delatacji po ocieplanie
remont, od robienia spustów rynn
budynku – wyjaśnia Pan Marcin.
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Knurów. Od przybytku głowa... czasem boli

Nocna
kłótnia

Mieszkający przy ul. Wilsona
małżonkowie mieli sobie sporo do
wykrzyczenia, skoro do ich utemperowania konieczna była interwencja
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i
Policji. Do pełnego emocji zdarzenia
doszło w sobotnią noc (około godz.
2.30). Skończyło się na pouczeniu
zwaśnionych stron sporu.
/bw/

Knurów

Pracuj
bezpiecznie!
Kilka dni temu w kopalni „Bolesław Śmiały” odbył się półfinał
konkursu „Pracuj bezpiecznie”,
zorganizowanego przez Kompanię
Węglową. Pisemny test rozwiązywało 49 pracowników, wyłonionych
podczas eliminacji zakładowych.
Uczestnicy zmagań musieli wykazać
się dobrą znajomością przepisów
BHP i prawa pracy. Do finału, z
dobrym wynikiem wszedł Zbigniew
Trzaska, reprezentujący KWK „Knurów-Szczygłowice”. Powalczy z 15
konkurentami o główną nagrodę
- 10 tys. zł.

Darowanemu drzewu...

Chcąc kogoś uszczęśliwić, niechcący (i nieco wbrew logice) można
narobić mu kłopotów. Tak było w przypadku knurowian obdarowanych
przez MOPS drewnem na opał

Państwo P. (chcą pozostać anonimowi) korzystają ze świadczeń
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W październiku oprócz
regularnej pomocy otrzymali niespodziewany bonus – jednorazowy
przydział drewna na opał. Jednak to,
co w zamierzeniu miało im pomóc,
stało się problemem i powodem do
irytacji.
- Jak oni mi to drzewo zrzucili,
nie mogłem uwierzyć – relacjonuje
poirytowany knurowianin. – Takie
wielkie pniaki, nieporąbane – i co
mam z tym zrobić? Byłem przekonany, że ono będzie pocięte. Z tego co
wiem, kopalnia wozi ludziom pocięte
klocki. Myślałem, że będzie podobnie.
Już drugi tydzień drzewo zalega na
podwórzu. Wczoraj sąsiad wezwał
straż miejską, nie podoba mu się to
drewno. Przeszkadza mu w dojściu do
ogródka. Strażnicy kazali to drewno
przesunąć. Jak ja mam to zrobić?
Knurowianin nie miał zamiaru rąbać darowanego drewna. Jak
tłumaczył – nie ma czym. Oburzyła

/g/
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Alkohol ścina z nóg
Tydzień w tydzień piszemy o
knurowianach, których nadmiar wypitego alkoholu kładzie na wznak na
miejskich chodnikach, chodnikach,
skwerach czy po klatkach schodowych w budynkach. Nie inaczej było
i w ostatnich dniach – tym razem
strażnicy miejscy stawiali do pionu
– w dosłownym tych słów znaczeniu
– trzy osoby.
W ubiegły poniedziałek (godz.
21) uwagę strażników zwrócił leżący
na ziemi mężczyzna w sąsiedztwie
przystanku autobusowego przy ul.
Zwycięstwa. Pan był nietrzeźwy, miał

go rada udzielona przez MOPS. Jak
mówi, usłyszał, że może przecież
wynająć kogoś do pocięcia drewna,
przeznaczając na to część otrzymywanego zasiłku. – Mam wykładać na
to z własnej kieszeni? – pyta.

Podać dalej

Państwo P. pobierają z MOPS
zasiłek celowy, okresowy, celowy na
opał, gorący posiłek, a także rentę
socjalną z ZUS. Jak to się stało, że
otrzymali także drewno, które okazało się niechciane? I czemu drewno
było w takiej a nie innej postaci?
Okazuje się, że cała akcja była
dość spontaniczna, zaś obdarowani
drewnem stanowili naprawdę wąskie
grono.
- Otrzymaliśmy sygnał z wydziału geodezji, że po leśnej wycince
zostało drewno do zużycia, które
możemy rozdysponować między
na szych klientów – relacjonuje
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podobna sytuacja zdarzyła
się już dwa lata temu, ale wówczas
nikt z grona klientów MOPS nie był
zainteresowany propozycją. Znie-

Knurów

też rozcięty łuk brwiowy. Wezwana
na miejsce karetka pogotowia zabrała
mężczyznę do szpitala.
Dwa dni później o tej samej porze
strażnicy ratowali przed wyziębieniem pana, który pod wpły wem
nadmiaru alkoholu zaległ w rejonie
ul. Konopnickiej. Z kolei w sobotni
wieczór podobnej pomocy udzielili
nietrzeźwemu wtulonemu w przymarzający trawnik przy ul. Lignozy.
Obydwaj panowie trafili do domów
– pierwszy w objęcia żony, drugi pod
opiekę mamy.

/bw/

Auto w ogniu
W niedzielną noc (godz. 3.40)
wspólny patrol Straży Miejskiej
i Policji interweniował w rejonie
skrzyżowania ulic Szpitalnej i Niepodległości, gdzie doszło do podpalenia samochodu przez nieznanych
sprawców. Palące się auto ugasili
strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Dalsze czynności prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.

Foto: Mirella Napolska
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Pracownicy MOPS nie spodziewali sie, że drzewny „gest dobrej
woli” obróci się przeciw nim...
chęciło ich to, że musieliby sami
zorganizować transport drewna.
Jednak w tym roku było łatwiej
– firma prowadząca wycinkę podjęła się również dostarczenia drewna
pod wskazane adresy. Nie było go
wiele, toteż przyznano je zaledwie
2-3 rodzinom.
- Nie dawaliśmy tego drewna
niepełnosprawnym ani chorym, lecz
osobom, które poradzą sobie z jego
przygotowaniem na opał – mówi
dyrektor. – W tym wypadku pani jest
niepełnosprawna, jednak pan powinien podołać wyzwaniu. Przyznając

drewno tym państwu, kierowaliśmy
się informacją od administratora
budynku, że ich mieszkanie jest niedogrzane. Nie spodziewaliśmy się, że
wyniknie z tego problem.
Na niechciany prezent jest łatwy
sposób – wystarczy przekazać go innej osobie, którą on ucieszy. I tak się
stało tym razem. Udało się. Pracownik socjalny dotarł do rodziny, której na tym drewnie bardziej zależy i
która zrobi z niego właściwy użytek
Państwo P. wyrazili na to zgodę.
MiNa

ogłoszenie własne wydawcy

/b/

reklama
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Żernica, gmina Pilchowice

Od komina
Kasowanie do komina...
na czas
W sierpniu KZK GOP podniósł ceny biletów
autobusowo-tramwajowych. W styczniu
wprowadzi taryfę czasową. Za 15-minutową
podróż zapłacimy tyle, ile za jazdę po jednym
mieście

Foto: Dawid Ciepliński

Pasażerowie komunikacji miejskiej przy każdej podwyżce cen
biletów domagali się wprowadzenia
taryfy czasowej. KZK GOP długo
nie chciał o tym słyszeć. - Jesteśmy
zdania, żeby obowiązywała jedna,
w miarę przejrzysta taryfa. Jeżeli
zaczniemy wprowadzać kolejne opcje, wszystko się skomplikuje - usłyszeliśmy w maju od Anny Koteras,
rzeczniczki prasowej KZK GOP.
Zarząd KZK GOP zmienił jednak zdanie i już w styczniu będą
obowiązywać bilety 15 i 30-minutowe. W ofercie pozostanie także bilet
godzinny.
Cena biletów czasowych rozczarowała pasażerów. 15-minutowy
ma kosztować 2,80 zł, a 30-minutowy - 3,40 zł, czyli tyle co bilety w
granicach jednego i dwóch miast.
Taryfa czasowa obowiązuje także
w przypadku biletów ulgowych.
Wszystkie uprawniają do jazdy z
przesiadkami
Mimo wszystko to i tak jedna
z droższych taryf. We Wrocławiu
bilet 30-minutowy kosztuje 2,40 zł,
a godzinny - 3,60 zł. W Krakowie za
15 minut jazdy zapłacimy 2 zł, za 30
minut 2,80 zł, a za godzinę 3,60 zł.
Taryfa czasowa budzi wiele wątpliwości. Co w przypadku, gdy podczas jazdy obliczonej na kwadrans
autobus utknie w korku, albo na
trasie zdarzy się wypadek? - W taryfie
strefowej nie mamy takiego problemu.
W czasowej nie płacimy za przebywanie w pojeździe, tylko za przejechany
odcinek. Będziemy musieli to jakoś

W żernickim Zespole Szkolno-Przedszkolnym
trwa przebudowa komina. Jego rozbiórka
i postawienie nowego to inwestycja
nieplanowana, wynikła z nagłej konieczności.
Gminie udało się na nią pozyskać środki
z subwencji oświatowej. Jednak część rodziców
jest oburzona, że z pracami zwlekano od wiosny
do jesieni

rozwiązać. Oczywiście, jeśli pojawią
się niezależne od kierowcy opóźnienia,
to będziemy się trzymać rozkładu mówi Anna Koteras.
Rok temu KZK GOP wprowadził
możliwość zakupu biletów przez
telefon komórkowy. Wystarczyło
ściągnąć odpowiednią aplikację,
która to umożliwiała, a w czasie kontroli biletów pokazać telefon. Oferta
adresowana jest przede wszystkim
do tych pasażerów, którzy nie mają w
pobliżu kiosku lub automatu z biletami. Rzeczniczka KZK GOP mówi,
że wprowadzenie udogodnienia
było dobrym pomysłem. We wrześniu 2010 roku przewoźnik sprzedał
„przez telefon” 1800 biletów, a rok
później 4400.
/pg/

nekrolog

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.”

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami
w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
naszego ukochanego
Męża, Tatusia i Dziadziusia
  

śp. TADEUSZA MAŁOTA
składają pogrążeni w bezgranicznym smutku
Żona Danuta, dzieci i wnuczęta

O przebudowie komina w żernickim Zespole Szkolno-Przedszkolnym dowiedzieliśmy się od rodziców
uczniów placówki.
- Komin rozebrano wiosną i do
tej pory go nie postawiono, a przecież
były na to całe wakacje – mówi pani
Aleksandra. – W szkole jest zimno.
Moje dziecko było niedawno chore i nie
chciałabym, aby to się powtórzyło.
Kontaktujący się z naszą redakcją
rodzice nie są zadowoleni, że remont
trwa w okresie grzewczym. Zastanawiają się, czemu dopiero teraz i kto
jest temu winien.
– Jako matkę dziecka uczęszczającego do tej szkoły martwi mnie fakt, że
od maja do 17 października komin nie
został wyremontowany i dzieci mają
zimno w szkole – ubolewa pani Joanna.
– Pani wójt gminy Pilchowice obarcza
winą panią dyrektor szkoły. Moim
skromnym zdaniem również pani wójt
wraz ze swoimi współpracownikami nie
wywiązała się z powierzonych jej zadań.
Nikt nie interesuje się natomiast faktem,
że dzieci siedzą i marzną w szkole, a co
za tym idzie chorują.

Taka gmina

Rodzice zabierali w tej sprawie głos
podczas niedawnej sesji Rady Gminy.
Nie uzyskali zadowalających ich odpowiedzi na pytania. Byli za to zaskoczeni,
że, jak mówią, całą odpowiedzialnością
za sytuację obarcza się dyrekcję szkoły,
skoro to gmina ogłaszała przetarg na
rekonstrukcję komina.
Joanna Kołoczek-Wybierek, wójt
Pilchowic, w rozmowie z nami nie
wskazuje winnych, tłumaczy za to,
że ten remont był dla gminy dość zaskakującą koniecznością. Nie przewidziano go w tegorocznym budżecie.
– Prawo daje nam w takich sytuacjach możliwość ubiegania się o
środki z subwencji na wydarzenia
losowe. Udało nam się je pozyskać, ale
to musiało trwać – mówi pani wójt.
– Otrzymaliśmy je w sierpniu.
Z kolei po tym, jak środki zostały
przyznane, nie można było zwlekać z
remontem do wiosny, bo fundusze z
subwencji trzeba wykorzystać do koń-
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Test syren

W czwartek (20 października)
zostanie przeprowadzony wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności.
O godz. 12.00 emitowany będzie
dźwięk ciągły trwający trzy minuty
– oznaczający odwołanie alarmów
powietrznego i o skażeniach.
/b/



ca bieżącego roku kalendarzowego.
Gmina otrzymała 99 900,00 zł.
Resztę musiała dołożyć z własnego
budżetu.
Wydawało się, że koszt inwestycji
sięgnie w sumie 200 tys. zł.
- Jednak zgodnie z radą inspektora nadzoru zdecydowaliśmy się na
remont według koncepcji „projektuj
i buduj”, otwierając rynek dla firm
proponujących rozmaite nowoczesne
technologie. Dzięki temu udało się
nieco obniżyć koszty oraz wymienić
inne elementy, których wstępne założenia projektowe nie przywidywały
– dodaje wójt.
Dodatkowa uciążliwość rozbiórki
ma związek z tym, że na kominie są
umieszczone anteny firm telekomunikacyjnych. Przy rekonstrukcji komina to także zostanie uwzględnione
– platformy utrzymujące anteny będą
dobrane tak, aby udźwignąć ten ciężar
bez ryzyka, że stabilność komina bądź
samych anten zostanie naruszona.

Jaki powód? Czyja wina?

Również dyrekcja szkoły pytana o
powody zaistniałej sytuacji podkreśla,
że konieczność rozebrania dotychczasowego, mierzącego około 33 m komina wynikła dość niespodziewanie.

Ścieżka nie jak
z obrazka

- Wiele się mówi o ułatwieniach
dla niepełnosprawnych, ale szkoda,
że za słowami nie zawsze idą czyny.
Jako knurowianin znam sporo miejsc,
które dla mnie, a zapewne i dla innych
nie w pełni sprawnych osób, są przeszkodami trudnymi do pokonania.
Należy do nich ścieżka wzdłuż nasypu
kolejowego łącząca ulice Wilsona i
Niepodległości. Kiedyś była w miarę
równa, a do tego oświetlona. Teraz to
trakt pełen wertepów i pułapek – płytek ubyło, pozostały tylko połamane,
natomiast przybyło śmieci. Najgorsze,
że to śmiecenie jest bezkarne – nie
słyszałem, by sprawców złapano i
ukarano. W ten sposób przez wandali
i śmieciarzy, a także 20-letnie zaniedbanie, malownicza ścieżka stała się
szlakiem jak z koszmaru.
Patrzę też, co się dzieje w sąsiedztwie dawnego domu kultury przy ul.
1 Maja. Na razie nie wszystko jest tak
jak należy z punktu widzenia osób
niepełnosprawnych. Wejście jest ład-

– Komin był rozebrany w trybie
natychmiastowym, natomiast sam
jego remont to sprawa wymagająca
dużej kwoty – mówi dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy,
Jolanta Bieniek. – Gmina musiała
znaleźć środki na tę inwestycję, co
musiało trochę potrwać, bo sprawa
nie była planowana. Nie mogliśmy nic
zrobić, dopóki nie mieliśmy pewności,
że będą na to fundusze.
Częściowa rozbiórka najwyższych
partii komina, grożących zawaleniem
się, została przeprowadzona w marcu
br. Jednak zrobiono to tak, aby ogrzewanie budynku było nadal możliwe.
Remont trwa. Wykonawca teoretycznie ma czas do końca października
i – według słów dyrektor szkoły – jeśli
utrzyma dotychczasowe tempo pracy,
ma szansę zdążyć w terminie. Jednak
tegoroczny październik do najcieplejszych nie należy. Formalności to jedno,
ale co z uczniami i przedszkolakami z
żernickiej placówki? Zdaniem części
rodziców ich dzieci w szkole marzną,
przez co są bardziej narażone na choroby. Tymczasem dyrektor zapewnia,
że wszystko jest zorganizowane tak, aby
temperatura w budynku była utrzymana na znośnym poziomie.
- Stary komin jest fragmentarycznie zdekonstruowany, jednak nadal
dogrzewa szkolne pomieszczenia, choć
nie w takim stopniu jak zwykle – mówi
Jolanta Bieniek. – Rodzice zostali
uprzedzeni o tej sytuacji i poproszeni
o dopilnowanie, aby dzieci ubierały się
na zajęcia cieplej. Dzisiaj mamy wszędzie ciepłe kaloryfery. Przedszkolaki są
dodatkowo zabezpieczone – ich sale są
wyposażone w elektryczne grzejniki,
które na bieżąco zapewniają maluchom
komfortową temperaturę.
W trakcie remontu przyjdzie taki
moment, kiedy dawny komin będzie
rozebrany do końca – wówczas rzeczywiście szkoła zostanie pozbawiona
ogrzewania. Co wtedy? Jak zapowiada
dyrektor, firma wykonująca prace
została poproszona o to, aby ten etap zaplanować na weekend. A jeśli okaże się,
że okres bez ogrzewania się przeciągnie,
wówczas ten dzień bez ogrzewania stanie się dniem wolnym od lekcji.
Mirella Napolska

niejsze, ale wcale nie łatwiejsze. Uskok
ma chyba z 40 cm i bardzo trudno
dostać się do apteki.
Uważam, że niektórych problemów można z łatwością uniknąć.
To nie jest kwestia pieniędzy, ale
odpowiedniego myślenia i utrzymania
porządku. My, niepełnosprawni, widzimy to wyraźnie. Dlaczego w pełni
sprawni nie potrafią tego dostrzec?...
Knurowianin

Będzie ślisko

- Spora warstwa błota oblepia ul.
Lignozy od mostu nad Bierawką w
stronę osiedla. Nawiozły je ciężarówki
wyjeżdżające z pobliskich hałd. Póki
jest sucho, nad jezdnią unoszą się
tumany kurzu. Gdy spadnie deszcz,
droga zmieni się w błotną ślizgawkę.
Bardzo niebezpieczną ślizgawkę.
Przestrzegam już teraz, zanim pierwsze auta wpakują się w barierki lub
– co gorsze – dojdzie do poważniejszych wypadków...
Kierowca ze Szczygłowic

Not. bw
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aktualności

Kanalizacja pretensji

Knurów. Porządkowanie gospodarki ściekowej miasta - finał nieco bliżej, ale przeszkód nie brakuje...

Jedni narzekają na rozkopane drogi i wszechobecne
błoto, drudzy ani myślą wpuszczać na posesje ekipę
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Droga przez mękę?

niających. Ulica Karłowicza ma nawierzchnię gruntową, co utrudnia
montaż progów. Pozostaje czekać
na zakończenie budowy kanalizacji
sanitarnej, a później na asfalt. Sęk w
tym, że to jeszcze potrwa.
Koniec I etapu inwestycji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przewidziano
na wrzesień 2012 roku. Finał II etapu
to maj 2013 roku.
- Znamy problem mieszkańców ul. Karłowicza, zgłaszaliśmy go
PWiK. Na razie dziury po wykopach w
drodze zostały wypełnione - tłumaczy
naczelnik Wydziału Gospodarki, Re-

strukturyzacji i Ochrony Środowiska
Anna Lewandowska.
To, jak podkreśla, jest tylko rozwiązaniem doraźnym. Prace przy budowie kanalizacji przy ul. Karłowicza
jeszcze się nie skończyły. Niebawem
droga znowu zostanie rozkopana,
ponieważ PWiK będzie budować
przyłącza kanalizacyjne. - Dopiero po
tych pracach na drodze zostanie tymczasowo położony destrukt asfaltowy
- dodaje Anna Lewandowska.

Pamiętajcie o ogrodach

W najbliższym czasie roboty budowlane rozpoczną się na kolejnych

Mieszkańcom ul. Koziełka żal
pielęgnowanych przez lata ogródków

Zaostrzą się kary
za wykroczenia drogowe
Kierowcy mają się czego bać. Nowe przepisy
spowodują, że będzie można stracić prawo jazdy
nie przekraczając nawet dozwolonej Prędkości.
Komisja Wspólna z udziałem przedstawicieli
rządu oraz samorządu zaakceptowała opracowany
przez MSWiA projekt rozporządzenia, który
wprowadza zmiany w taryfikatorze punktów
karnych
Nowy taryfikator ma być batem
na kierowców, którzy nagminnie
łamią przepisy ruchu drogowego. W
myśl nowych przepisów kierowcy,
którzy podczas jazdy samochodem
rozmawiają przez telefon komórkowy
bez używania zestawu głośnomówiącego, otrzymają pięć punktów
karnych. Obecnie za to wykroczenie
grozi jedynie mandat.
Projekt zwiększa także z trzech do
sześciu punktów karę dla kierowców,
którzy będą przewozić dzieci w sposób niezgodny z przepisami, czyli bez
obowiązkowego fotelika. Dodatkowo
wszyscy zapominalscy, którzy nie zapną pasów bezpieczeństwa powinni się

liczyć z tym, że teraz zamiast jednego
mogą dostać aż cztery punkty karne.
Proponowanych jest również pięć
punktów karnych dla tych kierowców, którzy w zimie będą ciągnęli
samochodem lub traktorem osoby na
sankach czy nartach.
Pozytywnie na temat nowo wprowadzonych zmian wypowiada się Policja. - Z naszych doświadczeń wynika,
że ostrzejsze kary działają na wyobraźnię kierowców – wyjaśnia komisarz
Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- Dowodem niech będzie porównanie
zachowań naszych kierowców jeżdżących po polskich drogach i tych
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Kobieta powołuje się na obietnice
urzędników, według których po zakończonych pracach kanalizacyjnych
na ul. Karłowicza miał zostać wysypany tłuczeń. Zdaje sobie sprawę, że
w takich warunkach wykluczone jest
położenie asfaltu. Zastanawia się, czy
nie można znaleźć takiego wyjścia z
sytuacji, aby bramy mieszkańców ul.
Karłowicza nie były upaćkane błotem, a ci mogli suchą nogą przejść do
swoich domów.
Knurowianka zwraca uwagę na
jeszcze jeden problem - szarżujących
po ulicy kierowców. - Jeździ tędy
sporo samochodów, za nic mają ograniczenia - dodaje.
To nie pierwszy taki sygnał. W
lutym 2011 roku opisywaliśmy pat
związany z budową progów zwal-

/pg/, DC
Foto: Dawid Ciepliński

Przy intensywnych opadach deszczu
ul. Karłowicza przypomina dorzecze
Amazonki

Foto: Dawid Ciepliński

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy rejon ul. Rakoniewskiego, której
mieszkańcy narzekali na żółwie – ich
zdaniem - tempo budowy kanalizacji.
Tuż po publikacji do redakcji spłynęły kolejne sygnały.
- Ulica Karłowicza nie nadaje się
do chodzenia ani przejazdu. Trwają
tu prace kanalizacyjne. Ostatnio
nierówności ktoś zasypał ziemią z
gliną. Latem mieliśmy tu rajd Safari. Teraz, po opadach deszczu, jest
jak w dorzeczu Amazonki - alarmuje
knurowianka (imię i nazwisko do
wiadomości redakcji).

ulicach, m.in. na Koziełka. Tu jednak
pojawił się problem.
W ubiegłym tygodniu PWiK
oraz wykonawca robót spotkali się
ze wspólnotami mieszkaniowymi z
ul. Koziełka. Te, widząc w drogach
dojazdow ych do posesji koleiny,
jakie powstały po ciężkim sprzęcie, zaczęły protestować. - Mamy
dziury w drogach, jak zalepione tak
zalepione, ale są już zrobione koleiny, których wcześniej tu nie było.
Wszystko przez ten sprzęt, który jeździł tędy cały dzień - usłyszeliśmy
od jednej z mieszkanek.
Ponadto mieszkańcy obawiają
się, że wygląd rejonu przy ulicy Koziełka po zakończonych pracach nie
będzie taki, jak przed rozpoczęciem

przebudowy kanalizacji.
Panie z bloku nr 43 nie chcą
zgodzić się na wymianę kanalizacji.
– Jak nam powiedział podwykonawca,
wymiana kanalizacji ma przejść przez
środek naszego ogródka, a na to się
nie zgodzimy! - mówi Anna Kopiec.
– Zbyt wiele naszej pracy w niego
włożyliśmy.
Panie wiedzą, że roboty muszą
zostać przeprowadzone, jednak chcą
zapewnienia, że ogródek wróci do
pierwotnego stanu.
Mieszkańcy ul. Koziełka skarżą
się, że nikt nie skonsultował z nimi
wcześniej projektu przebudow y
kanalizacji. Ich zdaniem, dopiero
wtedy inwestor może dokonać inwentaryzacji terenu pod przyszłe
prace budowlane.
Niestety, do zamknięcia wydania
nie udało nam się uzyskać w tej sprawie odpowiedzi od PWiK. Do tematu
wrócimy za tydzień.

Pięć punktów karnych grozi kierowcom za rozmowę
przez komórkę podczas jazdy samochodem bez zestawu
głośnomówiącego
samych kierowców przekraczających
granice Niemiec czy Czech, gdzie kary
są zdecydowanie ostrzejsze.
Przewinień, które będą poddane
zmianie i za które zwiększą się kary
jest jednak o wiele więcej. Pięć punktów karnych, a nie jeden jak dotychczas, mają dostać kierowcy, którzy
parkują na miejscach przeznaczo-

nych dla osób niepełnosprawnych.
Według policji wprowadzenie
większych kar w postaci punktów
karnych będzie lepszym straszakiem
niż wysokie mandaty. - Dla wielu ludzi szczególnie tych zamożniejszych,
punkty karne i wiążące się z tym zagrożenie utraty prawa jazdy jest dużo
większym problemem niż najwyższy

mandat – mówi komisarz Słomski.
- Powiem tak: rozsądnemu użytkownikowi dróg niestraszne nawet
drakońskie kary. Oponentami są niestety te osoby, które czegoś się obawiają. A czegoż to się obawiać, skoro się
jest mądrym kierowcą, jeżdżącym
bezpiecznie i przestrzegającym przepisów? – dodaje.
Wprowadzenie surowszych kar
jest efektem analizy bezpieczeństwa
na drogach. Wyższa punktacja dotyczy głównie wykroczeń najbardziej
uciążliwych i tych, których karanie
nie przynosiło dotychczas oczekiwanych rezultatów. - Myślę, że to oczywiste, że celem twórców nowych przepisów było podniesienie bezpieczeństwa
na drogach. W ubiegłym roku na
drogach Gliwic i powiatu gliwickiego
doszło do 4590 zdarzeń drogowych.
Zginęły 24 osoby, 464 odniosły rany!
Rodzi się pytanie, czy te straszne liczby wynikają z przepisowej i ostrożnej
jazdy? – pyta komisarz Słomski.
- Zagrożenie wysokimi karami poskramia niezdrowe zapędy i wymusza
zachowania zgodne z prawem u osób
z predyspozycjami do łamania przepisów. Surowiej mają być też karani
kierowcy łamiący prawa pieszych.
Nowy taryfikator zacznie obowiązywać po 30 dniach od publikacji
w Dzienniku Ustaw. Zmiany w punktacji karnej zostały ujęte w projekcie
rozporządzenia, w sprawie postępowania z kierowcami łąmiącymi
przepisy ruchu drogowego.
Dawid Ciepliński



rozmaitości
Knurowianin na festiwalu

Wydra czuje bluesa
Swoją przygodę z harmonijką ustną rozpoczął
jako sześciolatek. Ta pasja stała się sposobem
na życie. Dawid Wydra, muzyk rodem
z Knurowa, wystąpił z zespołem Wolna Sobota
na tegorocznej Rawie Blues

Podczas spotkania w ratuszu internautom gratulowali i dziękowali prezydent
Rams z zastępcą Barbarą Zwierzyńską oraz sekretarz miasta Piotr Dudło

Knurów. Internauci Wygrali plac zabaw Nivea

Dzieło naszych bohaterów
Po długich miesiącach żmudnego klikania i agitowania
w końcu się udało. Plac zabaw Nivei zdobyty! Najbardziej
zaangażowanym w akcję prezydent Knurowa Adam Rams
podziękował podczas wtorkowego spotkania w ratuszu

Foto: Krzysztof „Kwinto” Zientkiewicz

Katowicki festiwal to najstarsza impreza bluesowa w
Polsce (w tym roku odbył się
po raz 30.), a zarazem największy na świecie festiwal
odbywający się pod dachem.
O w ystępie na nim marzy
chyba każdy bluesman. Dawid
Wydra, knurowski harmonijkarz, w tym roku po raz drugi
zagrał na Rawie Blues.
Poprzednio, w ubiegłym
roku zaprezentował się na
dużej scenie z grupą Marek
Makaron Trio. Tym razem, 8
października, wystąpił jako
członek poznańskiej formacji
Wolna Sobota. Najpierw były
eliminacje na koncert na małej
scenie. Odbyły się na podstawie nagrań dostarczonych
przez wykonawców, a tych
były dziesiątki! Jurorzy (pod
przewodnictwem Ireneusza
Dudka), wybierają spośród
nich 8-10 zespołów, które zagrają na Rawie.
- Była to dla nas niespodzianka, zupełne zaskoczenie,
zwłaszcza że konkurencja była
dosyć duża – przyznaje harmonijkarz.
Wolna Sobota nie tylko
dostała się do finału na małej
scenie, ale też spodobała się
odbiorcom. W głosowaniu
publiczności zespół z Poznania zebrał najwięcej głosów i
dzięki temu wystąpił także na
dużej scenie.
- To duże wyróżnienie –
mówi Wydra. – Przede wszystkim, publiczność Rawy Blues to

Dawid Wydra na dużej scenie Rawy Blues
nie są przypadkowi ludzie, ale
słuchacze związani z tą muzyką od lat. Przekrój wiekowy też
jest ogromny – blues to muzyka, która łączy pokolenia. Na
festiwal przyjeżdżają zarówno
uczniowie, jak i słuchacze w
poważnym wieku.
Wolna Sobota to stosunkowo młody zespół. Istnieje od dwóch i pół roku i na
razie jest znany głównie w
macierzystym Poznaniu, ale
dzięki kolejnym sukcesom
i koncertom znajduje coraz
więcej fanów także w innych
częściach kraju.

Sam Dawid wiele czasu
spędza w Poznaniu. Tam nie
tylko gra, ale i się uczy (właśnie rozpoczął studia magisterskie – akustykę). Jednak nie
zerwał kontaktów z Knurowem. Także muzycznie nadal
jest związany z rodzinnymi
stronami. Gra nie tylko w
Wolnej Sobocie, ale i w śląskiej
formacji Marek Makaron Trio.
– W Poznaniu mówię „u nas”
myśląc o Śląsku, a gdy jestem
na Śląsku, odwrotnie. Więc
chyba i tu, i tam czuję się u
siebie.

Tożsamość miasta budują
jego mieszkańcy. W świecie,
gdzie stawia się głównie na
jednostkę, tworzenie wspólnoty celów nie jest sprawą prostą. Knurowianom ta sztuka
się udała. Plac zabaw − symbol
współdziałania już niedługo
stanie w rejonie MSP-7 i MP12. Prezydent Rams dziękując
wszystkim lokalnym bohaterom, podkreślił, że tylko dzięki ich wspólnemu wysiłkowi i
aktywności udało się osiągnąć
cel. Dziękowano nie tylko

„klikaczom”, ale także osobom odpowiedzialnym za promocję całego przedsięwzięcia.
Nie wszystkie pseudonimy
lokalnych bohaterów udało
się rozszyfrować, nie wszyscy
chcieli się ujawnić.
− Zrobiliśmy to dla naszych
dzieci − mówi pani Monika,
jedna z bohaterek. − Ostatnie
48 godz. były naprawdę gorące,
Knurów walczył do końca.
Marcin Polywka, jeden z
prowodyrów akcji wspomina,
że codziennie wysyłał kilka-

naście SMS-ów, zachęcając do
głosowania. Namawiano do
oddawania głosów wszelkimi
możliwymi sposobami. Akcje
w sklepach, ulotki w gablotach
kościelnych i codzienny trud
„klikania” zaowocował.
− Zawsze z dumą będę
podkreślał, że ten plac to dzieło
naszych mieszkańców. Teraz
piłeczka jest po naszej, urzędniczej stronie − podsumował
prezydent Adam Rams.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów

Promyczek dobra

Działa od niedawna, jednak ma na koncie pierwsze
sukcesy. Ostatni to ponad 1260 zł, zebrane przez Fundację
Promyczek podczas Dni Knurowa i imprezy charytatywnej
We wrześniu Fundacja
Promyczek zorganizowała
imprezę charytatywną, podczas której, oprócz części
artystycznej, odbyła się licytacja obrazów wrocławskich
plastyków. Wcześniej, bo w
trakcie czerwcow ych Dni
Knurowa, wolontariusze fundacji również przeprowadzili
zbiórkę pieniędzy. W sumie
zebrano 1262 złote i 61 groszy. - Cały dochód ze zbiórki przeznaczymy na pomoc
niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom, a w szczególności
na sfinansowanie warsztatów plastycznych dla dzieci
niepełnosprawnych z Knurowa oraz na poradnictwo



psychologiczne, pedagogiczne
- mówi prezes fundacji Agnieszka Walczyk.
Promyczek działa od lutego, jednak idea pomocy
zrodziła się dużo wcześniej.
Prezes Agnieszka Walczyk
od wielu lat pracuje z dziećmi
niepełnosprawnymi. - Zależy
nam szczególnie na integracji
ze środowiskiem, przełamaniu barier międzyludzkich,
a także architektonicznych.
Chcemy pomagać naszym
podopiecznym w pozyskiwaniu funduszy oraz w dostosowywaniu pomieszczeń,
budynków do ich potrzeb.
Fundacji zależy, aby trafiały do niej jak najmłodsze

dzieci. Zdaniem pani prezes najwcześniej postawiona
diagnoza i natychmiastowa
terapia przynoszą zadowalające efekty terapeutyczne.
Promyczek jest na etapie
pozyskiwania funduszy. Z pomocą mają przyjść zajęcia dla
dzieci (ruchowe, plastyczne i
językowe), odbywające się w
godzinach popołudniowych.
- Od połowy października
ruszają warsztaty plastyczne
dla dzieci niepełnosprawnych.
Czekamy na nie w każdą środę o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Lokatorek”- zaprasza
prezes Agnieszka Walczyk.
Marek Węgorzewski
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20.X - Międzynarodowy Dzień Mediacji

Zgoda buduje

Foto: Paweł Gradek

Spora część konfliktów znajduje finał na sali sądowej.
Niewiele osób i instytucji wie, że ma prawo do mediacji.
- Ważne, by zastanowić się, co zrobić z sytuacją trudną
i rozmawiać o tym, co nas gnębi - radzi Ewa Czapelka,
mediator z knurowskiej Filii Polskiego Centrum Mediacji

Mediator - Ewa Czapelka
Paweł Gradek: - Jesteśmy kłótliwym narodem?
Ewa Czapelka, mediator wpisany
na listę mediatorów w Sądzie Okręgowym w Gliwicach: - Chciałabym
powiedzieć, że nie... ale mam wrażenie, że lubimy narzekać, okazywać
wrogość, nienawiść do drugiego człowieka. Lubimy knuć intrygi, kombinować, podcinać innym skrzydła, ale
dodam, że nie tylko nasz naród ma
takie tendencje.
- Z czego to wynika?

- Częściowo z ogólnej sytuacji
w kraju, Europie i na świecie. Niepewność jutra powoduje nerwową i
napiętą atmosferę. Ponadto różnica
charakterów, obrona swoich racji
odgrywają ważną i znaczącą rolę
w codziennym życiu. Oczywiście,
każdy ma prawo bronić swoich racji.
Natomiast w kontakcie z drugim człowiekiem jest tak, że racje są pośrodku.
Dobrze jest wysłuchać każdej strony i
dojść do wspólnego konsensusu, żeby
temat rozwiązać, a nie zaogniać.

Knurów. Koncert Charytatywny

Blues dla Wiktorii
3 koncerty, kilkunastu wykonawców,
a w puszce ponad 1700 zł. To wszystko,
by wspomóc 6-letnią Wiktorię Matusik
w powrocie do zdrowia

prac artystycznych przekazanych
przez autora (zastrzegł sobie anonimowość) na cel charytatywny.
- Łącznie zlicytowanych zostało
7 prac, z czego trzy osiągnęły war-

tość 50 zł, a w sumie ze wszystkich
koncertów udało nam się zebrać
ponad 1700 zł – informuje organizator koncertów charytatywnych
Zbigniew Baron. – Cała akcja zakończyła się sukcesem. Chcieliśmy
bardzo podziękować wszystkim, bez
których ta impreza nie mogła by się
odbyć, czyli Klubowi Muzycznemu
Riders, Delictum Arts, Produktowni.
com, Ivet s.c, Pubowi Metamorfoza i
Ofercie – dodaje.
Cała kwota zasili konto dziewczynki i wspomoże jej rehabilitację.

Dawid Ciepliński

lepiej dogadać się z drugą stroną i
spróbować zakończyć konflikt, niż się
spotkać w sądzie.
- Każdy i w każdym konflikcie
może korzystać z pomocy mediatora?
- Każdy, kto ma sprawę konfliktową. Spektrum konfliktów jest
naprawdę bardzo szerokie. Od dzieci
począwszy, skończywszy na dorosłych.
Nie ukrywam, że dorośli są bardzo zaangażowani i lubią się kłócić. Ważne
jest to, że na każdym etapie kontaktu
z instytucją jesteśmy w stanie rozmawiać mediacyjnie.
- Jakie cechy powinien mieć
mediator?
- Spokój (śmiech). Umiejętność
słuchania, bo nie jest to łatwe. Dodam, żeby ludzie nie odbierali mediatora jako osoby, która rozwiązuje
wszystkie konf likty. Nie jestem w
stanie. Moja rola polega na umiejętności słuchania stron i to one muszą
same znaleźć rozwiązanie. Mediator
jest osobą postronną. Wysłuchuje
stron i spisuje ich ugodę. Podpowiada,
pokazuje możliwości. Nie rozwiązuje
problemów, bo jest to niemożliwe.
- Dużo mediacji kończy się
fiaskiem?
- Nie nazwałabym tego fiaskiem,
ale modernizacjami. Nie każda ugoda
czy porozumienie do którego dochodzimy przy pierwszym spotkaniu,
sprawdza się, ale jest twórcze. Po
jakimś czasie możemy się ponownie
spotkać z inicjatywy zwaśnionych i
ustalić, co się sprawdziło, a co nie,
poszukać innego rozwiązania.
Najważniejsza jest inicjatywa i
wola obu stron. Ważne, by zastanowić
się, co zrobić z sytuacją trudną i rozmawiać o tym, co nas gnębi.
Rozmawiał Paweł Gradek

reklama

MEDIACJA
I PORADY W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
W FILII POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI
w Knurowie ul. Stefana Batorego 5
/w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6/
tel. 32 235 27 35, +48 697 989 660
e-mail;ewaczap@poczta.onet.pl
strona internetowa; www.mediacjeknurow.republika.pl
Zarząd Główny Polskiego Centrum Mediacji
03-468 Warszawa ul. Jagiellońska 58 tel/fax 22/8260663
www.mediator.org.pl
Mediator – Ewa Czapelka, wpisana na listę
mediatorów w Sądzi Okręgowym w Gliwicach

- pomaga w wypracowaniu porozumienia między
zwaśnionym stronami
- ułatwia rozmowę /zadaje pytania, łagodzi napięcia/
- ocenia realność składanych przez Strony propozycji
ugodowych
- organizuje posiedzenia mediacyjne
Mediacja to wizja sprawiedliwości XXI wiek

Foto: Dawid Ciepliński

Tydzień temu na wysokości
zadania stanęli hip-hopowcy. W
ubiegły weekend klub Riders wypełnił blues i rock.
Plan zakładał zorganizowanie
tylko jednego koncertu - w sobotę,
ale osoby zaangażowane w akcję
zaaranżowały jeszcze jeden występ. W piątkowy wieczór zagrały
zespoły Boneyard i Rio Grande,
natomiast dzień później gwiazdą
była grupa The Cumpels w składzie:
Wojtek Urban (wokal), Adam Szaruga (gitara), Krzysztof Skowroński
(bas), Jan Wilczek (gitara) i Krzysztof Gabryś (perkusja). Gościnnie z
zespołem wystąpił Zbigniew Baron,
prezentując umiejętności gry na
harmonijce ustnej.
Kapela wykonała utwory takich
artystów, jak: Jimi Hendrix, ZZ
Top, BB King czy Tadeusz Nalepa.
Po koncercie nastąpiła licytacja

- Często konsensus oznacza dla
zwaśnionych złożenie broni, okazanie słabości.
- Niekoniecznie. Myślę, że kontakt
z drugim człowiekiem polega na tym,
że mamy ze sobą współpracować,
porozumiewać się, jednoczyć, by miło
i przyjemnie spędzić czas.
- Są sprawy ze świecznika, którymi chętnie by się Pani zajęła?
- Nie będę ukrywać, że są to tematy najczęściej trudne do rozwiązania.
Nie wiem, czy dałabym radę, ale na
pewno spróbowałabym i zmierzyła
się z nowym wyzwaniem. Jestem
zdania, że szybciej dogadamy się na
zasadzie spotkania twarzą w twarz,
niż na sali sądowej. Zauważyłam, że
bardzo lubimy dochodzić swoich racji
w sądach, o czym świadczy choćby
ilość spraw i czas oczekiwania na
rozprawy. Najbardziej ubolewam
nad wzrostem liczby rozwodów. Ze
statystyk i literatury wynika, że aż
trzykrotnym. Z racji tego, że pracuję
również z dziećmi, zauważam traumatyczne, nieodwracalne w psychice
koszty, jakie ponosi dziecko, gdy nie
jest przygotowane na rozstanie się
rodziców.
- Czy mediator może pomóc
takim ludziom?
- Mediacja nie rozwiąże sprawy
rozwodu, bo to jest decyzja dorosłych
i sądu, ale na pewno pomoże ustalić

kontakty dziecka z rodzicami. W tej
kwestii rodzice powinni zasiąść do
jednego stołu i zastanowić się, jak
pomóc dziecku przebrnąć przez ten
trudny czas i ustalić, jak będą funkcjonować jako rodzice po rozwodzie.
Specjalizuję się w mediacjach rodzinnych i wiem, przez co przechodzą
dzieci manipulowane przez rodziców,
bądź jednego z nich. Nie radzą sobie i
teraz pytanie: kto ma im pomóc?
- Jak przebiega proces mediacji?
- Są dwie drogi. Pierwsza - dobrowolność każdej ze stron. Jeśli tyko
wiedzą, gdzie jest mediator, wiedzą, jaki problem chcą rozwiązać, i
znajdą akceptację drugiej strony do
rozwiązania konfliktu - mogą przyjść.
Wtedy zastanowimy się wspólnie, jak
konflikt zażegnać.
Druga - kierują instytucje, np.
policja, spółdzielnia mieszkaniowa.
Ostatecznością jest sąd, który może
skierować strony na mediacje, za ich
obopólną zgodą.
- Knurowska filia działa od 4
lat. Z jakimi problemami Pani się
stykała?
- Większość spraw dotyczyła
rozwodów i ustalenia kontaktów z
dzieckiem. Ostatnio zajmowałam się
konfliktami sąsiedzkimi. To była bardzo fajna współpraca ze spółdzielnią
mieszkaniową. Mile ją wspominam.
- Spotyka Pani później tych
ludzi na ulicy?
- Tak i powiem, że są różne efekty mediacji. W części spraw strony
dogadują się, są też sprawy zupełnie
niemediacyjne i nie da się pewnych
tematów rozwiązać. Często wynika
to z ilości instytucji zaangażowanych
w zażegnanie konfliktu, na co jako
mediator nie mam wpływu. Wierzę
i zawsze jestem dobrej myśli, że naj-

The Cumpels na scenie
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Powołanie i obowiązki
Knurów, Gliwice. Dzień Edukacji Narodowej

Niecodziennie docenia się trud,
jaki nauczyciele wkładają w kształcenie dzieci i młodzieży. Gdzieś umyka
fakt, że praca pedagoga to nieustanna
troska o rozwój emocjonalny i intelektualny tych, do których kiedyś będzie
należała i nasza przyszłość.
13 października prezydent Knurowa Adam Rams wraz z zastępcą
Piotrem Surówką i Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Foto: Justyna Bajko

Nauczyciel to nie
tylko zawód. To
zgoda na ciągły,
trudny dialog
z człowiekiem
niekoniecznie
chętnym do
współpracy.
W ubiegły
czwartek
mistrzowie zostali
nagrodzeni

W Gliwicach nauczycielom gratulował starosta Michał Nieszporek
Kontraktowi i mianowiani
Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskali: Anna Śpiewla-Panasewicz z
ZS. im. I.J. Paderewskiego oraz Anna Kocyba i Agnieszka Hałotta z ZSZ nr
2. Stopień nauczyciela mianowanego odebrali: Marzena Krasoń-Kapłanek,
Joanna Berszakiewicz, Marcin Pękała i Janusz Hajduk z ZS im. I.J. Paderewskiego oraz Jolanta Wickowska, Mariusz Łukaszczuk, Monika Wróbel,
Sebastian Wickowski, Dominika Kozubek i Małgorzata Foik z ZSZ nr 2 w
Knurowie. Ostatni stopień awansu zawodowego − nauczyciel dyplomowany
- otrzymała Katarzyna Panfiluk z ZSZ-2 w Knurowie.
Specjalną nagrodą starosty uhonorowano w tym roku: Jolantę Olejnik
– dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Grażynę Góralczyk
– dyrektor ZSS, Janusza Hajduka – ZS im. I.J. Paderewskiego oraz Jolantę
Polit – ZSZ nr 2 w Knurowie.

Praca pedagoga to nieustanna troska o rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci i młodzieży
- podkreślali uczestnicy knurowskich uroczystości; pedagogom dziękowali m.in. prezydenci
Adam Rams i Piotr Surówka oraz wiceminister Krystyna Szumulas

Krystyną Szumilas wręczył nagrody
najbardziej zasłużonym w dziedzinie
edukacji. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się także przedstawiciele
Urzędu Miasta, Śląskiego Kuratorium
Oświaty, związków zawodowych oraz
proboszczowie knurowskich parafii.
Prezydent Rams pogratulował
wszystkim nagrodzonym oraz złożył
życzenia. Głos zabrała również Sekretarz Stanu MEN Krystyna Szumilas.
Podkreślając wyjątkową rolę, jaką
mają do spełnienia nauczyciele, pani
minister przypomniała, że bycie
pedagogiem to przede wszystkim
zobowiązanie. Trudna praca na rzecz
człowieka, który dopiero się rozwija.
Nauczyciel jest wzorem, przewodnikiem, ale również osobą stawiającą
wymagania.
W pierwszej kolejności uhonorowane zostały placówki, które w roku

szkolnym 2010/2011 wypracowały
wysokie wyniki dydaktyczne. Po
chwili przyszedł czas na odznaczenia
indywidualne. Żadna z nagrodzonych
szkół nie szczyciłaby się takimi osiągnięciami, gdyby nie ciężka, codzienna
i cicha praca nauczycieli. Nie zapomniano również o pedagogach, którzy
po latach ciężkiej, ale owocnej pracy
udali się na zasłużony wypoczynek.
Uroczystość wzbogaciły występy
zespołu Music Joy.
Kilka dni wcześniej w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, z
rąk dyrektorki gliwickiej delegatury
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zdzisław y Waniek oraz starosty
Michała Nieszporka, stopnie awansu
zawodowego otrzymali knurowscy
pedagodzy (lista awansowanych w
ramce).

ogłoszenie

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



Justyna Bajko

Nagrodę za osiągnięcie najwyższych wyników w mieście (powyżej
średniej krajowej), potwierdzonych
sprawdzianem klas szóstych i egzaminem gimnazjalnym otrzymały:
MSP-7 oraz MG- 3. Wyróżnienia
przyznano: MSP-1, MSP-9, MSP3, MG-3 oraz MG-4. Nie zapomniano także o przedszkolach. Za
podejmowanie wielu kolorowych
działań na rzecz najmłodszych
mieszkańców miasta, prezydent
przyznał wyróżnienie MP-2.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymały:
Jadwiga Salwa – dyrektor MSP-4
oraz Ilona Wierzbowska-Pluta
– dyrektor MP-12.
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania
odebrały Barbara Bismor oraz
Mirella Stolarczyk – MG-3.
N agro d ę Śl ąsk ie go Kuratora
Oświaty, przyznawaną nauczycielom za wybitne osiągnięcia w
pracy dydaktycznej, za realizację
prac związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom oraz za
kreatywne wypełnianie zadań statutowych szkoły otrzymała Anna
Misiura – dyrektor MSP-1.
Nagrodę Prezydenta Miasta w
2011 roku otrzymali: Małgorzata
Dorabiała – dyrektor Żłobka Publicznego, Lidia Książek – dyrektor
MP-2, Grażyna Misztalewska – dyrektor MP-7, Aldona Rychlewska
– dyrektor MP-13, Barbara Iwanicka – dyrektor ZSP im. Feliksa
Michalskiego, Eugeniusz Szybiak
– dyrektor MSP-6, Danuta Hibszer
– dyrektor MSP-7, Marzena Rudzewicz – dyrektor MSP-9, Violetta
Mucha – dyrektor MG-2, Krystyna
Dziedzic – dyrektor MG-3, Dariusz
Dzindzio – dyrektor MG-4, Barbara Starek – zastępca dyrektora
MSP-1, Danuta Trela – zastępca
dyrektora MSP-2, Liliana Rudnicka
– MP-2, Gabriela Palenga –ZSP
im. Feliksa Michalskiego, Barbara
Pawlus –MP-13, Franciszek Rzepka –MSP-1, Alina Zyzik – MSP-2,
Katar zyna So ł tysik-Andr ysiak
– MSP-6, Ewa Czapelka − MSP-6,
Janusz Pluta – MSP-7, Aleksandra
Żydek –MG-1 oraz Dorota Stanek
− MG-3.
Listy gratulacyjne dla emerytowanych nauczycieli otrzymały: Dorota
Wawrzyniak − MP-10, Lucyna
Binias −MZJOś, Bogusława Sawoch −MP-12, Urszula Zylska −
MSP-4, Wanda Knapek− MSP-4
oraz Barbara Wójcik− MG-4.
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Knurów. Święto patrona w knurowskim MG-1
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Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3

Jesień w galerii
To były wyjątkowe obchody Święta
Patrona Miejskiego Gimnazjum nr 1,
którym jest błogosławiony Jan Paweł II.
Od 6 lat placówce przyświecają słowa
papieża: „Wymagajcie od siebie, nawet
gdyby inni od Was nie wymagali”

Foto: Paweł Gradek

Foto: Marek Węgorzewski

Klasa I
Wychowawca: Jolanta Bazydło
Zofia Borkowska, Martyna Drejws, Michalina Fret, Bartosz Jojko, Daria Karwat, Wojciech Kozioł, Jakub
Jakóbczyk, Maksymilian Pająk, Dawid Pietrykowski, Justyna Pietrykowska, Krzysztof Porembski, Amelia
Roj, Natalia Rupińska, Julia Seroczyńska, Sandra Strójwąs, Alan Szwan, Szymon Szydłowski, Karol
Tenerowicz

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4

Klasa I A
Wychowawca: Joanna Grobosz
Kacper Bronikowski, Przemysław Budny, Marcin Goczoł, Daria Janik, Kacper Kaczmarzyk, Kacper Klasa,
Mateusz Konic, Natalia Konic, Kacper Kremiec, Kinga Mrozek, Daniel Niemczyk, Oliwia Nieścior, Damian
Nowakowski, Daria Ofiara, Robert Rzeszutek, Aleksandra Simlat, Martyna Siwy, Bartosz Szary, Daniel
Wantulok, Oliwia Wilk, Grzegorz Zarzycki, Marek Ziaja, Aleksander Znaj. Nieobecny Mateusz Kubicki

Dyrektor Barbara Hankus i gimnazjaliści zapraszają do
obejrzenia wystawy „ Bliżej sacrum” - do piątku (21.10) włącznie
Złotych myśli przytoczono tego zentujemy efekty pleneru malarskiego
dnia kilka. Dyrektor gimnazjum „Moje miasto”. Dzięki gościnnemu
Barbara Hankus otworzyła wernisaż gimnazjum możemy przedłużyć żywot
wystawy plastycznej „Bliżej sacrum” wystawy o kilka dni i pokazać nasze
słowami Alberta Einsteina, zaś w prace wszystkim tym, którzy do galerii
księdze pamiątkowej znalazła się sen- mają nie po drodze. Mam nadzieję,
tencja Ignatio Silona „Lepiej wspólnie że dobra współpraca z panią dyrektor
mówić, niż przeciwko sobie milczeć”. pozwoli nam dobić do 10. wystawy Obchody rozpoczęły się od mszy mówiła prezes gliwicko-zabrzańskieśw. w intencji uczniów i ich rodziców, go ZPAP Anna Zawisza-Kubicka.
absolwentów, nauczycieli i pracowniCo prawda większość prac to
ków szkoły.
impresje na temat różnych zakątków
To już tradycja, że szkolna brać Gliwic, jednak prezes Zawisza-Kuspotyka się w Kinie Scenie Kulturze, bicka ma nadzieję, że w przyszłości
gdzie odbywa się akademia połączona artyści zawitają do Knurowa.
z obchodami Dnia Edukacji NarodoDo podejmowania malarskich
wej. Tradycją jest także to, że przygo- prób zachęcała uczniów MG-1 nestowany przez uczniów i nauczycieli torka gliwicko-zabrzańskiego ZPAP
program artystyczny zbiera wśród Janina Walas.
widowni bardzo dobre recenzje.
Na wernisaż wystawy przybyli
Żelaznym punktem obchodów m.in. samorządowcy, dyrektorzy
jest wystawa plastyczna „Bliżej sac- knurowskich szkół, artyści plastycy,
rum”. Raz w roku sala gimnastyczna uczniowie i absolwenci MG-1 oraz
MG-1 zmienia się w prawdziwą rodzice. Ci ostatni zadbali o jesienną
galerię, gdzie eksponowane są prace oprawę wernisażu.
członków Związku Polskich ArtyWystawa będzie czynna do 21
stów Plastyków okręgu gliwicko-za- października. Można ją oglądać w
brzańskiego.
godz. 8-17.
/pg/
- To jedyna szkoła, w której prereklama

Klasa I B
Wychowawca: Anita Osadnik
Oskar Chmielnicki, Marcin Cieślik, Michał Cieślik, Sabina Cudok, Patrycja Cyran, Maciej Dymkowski,
Nikola Dziok, Adam Dziuba, Michał Grondalski, Alicja Grzegoszczyk, Bartłomiej Jacheć, Bartosz Kaszuba,
Martyna Kubasiak, Michał Kubek, Wojciech Lasota, Jakub Lewicki, Igor Lipke, Kacper Machoczek, Natalia
Oszust, Klaudia Rogowska, Arkadiusz Rypień, Wiktoria Trocha, Rafał Winnicki, Kacper Zakrzewski
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Kocia musztra
Sposobów na przywitanie nowych uczniów
w szkole jest wiele. Liceum postawiło na
wizerunkową zmianę „kotów”, a Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 zorganizował
prawdziwą musztrę

Jak widać, nie było lekko, ale pierwszoklasiści nawet przez takie przeszkody brnęli z uśmiechem
na ustach

Pierwszoklasiści z liceum pokonali szereg zadań przygotowanych
w ramach szkolnego chrztu

Jako pierwsi młodszych kolegów
przywitali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Knurowie. Malowanie twarzy i
ciała, ćwiczenia oraz przeróżne potrawy to tylko nieliczne z „atrakcji”
przygotowanych przez kolegów ze
starszych klas. Każdy uczeń biorący
udział w chrzcie otrzymywał prawo
do jednego nieprzygotowania z wybranego przez siebie przedmiotu. Po
skończonej zabawie przyszła pora na
obowiązkowe... sprzątanie.

szKOłA PrzetrwANiA
Kilka dni później swój chrzest
przechodziła klasa mundurowa w
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie. Starsi koledzy razem ze
Sławomirem Tokarzem, trenerem
ze Spartana, przygotowali pierwszakom prawdziwą szkołę przetrwania.
Pierwszoroczni musieli zmierzyć
się z takimi przeszkodami jak skok
przez kozła, czołganie się w błocie,
marsz na kolanach po szyszkach. Na

koniec każdy załapał się na darmowe
wiadro z wodą.
Po otrzęsinach uczniowie otrzymali certyfikat pozwalający im od
następnego dnia przychodzić do
szkoły w mundurach. Klasa mundurowa, oprócz chrztu, złoży jeszcze
uroczystą przysięgę 11 listopada pod
pomnikiem Powstańców Śląskich w
Knurowie.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

małgorzata maciejczak z czuchowa
ur. 9.10.2011 r., 2880 g, 53 cm

emilia włodyka z Knurowa

ur. 11.10.2011 r., 3530 g, 53 cm

bartosz radoń z leszczyn

ur. 9.10.2011 r., 2700 g, 49 cm

Nadia mazur z Knurowa

ur. 12.10.2011 r., 2810 g, 50 cm

tomasz Haider ze stanicy

ur. 10.10.2011 r., 4030 g, 53 cm

julia Kaczor z Knurowa

ur. 13.10.2011 r., 2300 g, 48 cm

Arkadiusz Kasprzyk

ur. 10.10.2011 r., 3980 g, 55 cm

jakub sienkiewicz z Knurowa

ur. 10.10.2011 r., 3520 g, 54 cm

sabina Kowalczyk z czerwionki-leszczyn syn państwa macochów z Knurowa
ur. 13.10.2011 r., 3900 g, 56 cm

ur. 13.10.2011 r., 2630 g, 48 cm

reklama

zuzanna wasilewicz z gliwic

ur. 13.10.2011 r., 2190 g, 47 cm

10

Adrian Fudali z Pilchowic

ur. 14.10.2011 r., 3060g, 53 cm

dawid gurawiec z Knurowa,

ur. 14.10.2011 r., 3500 g, 55 cm
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ROZRYWKA nr 42/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Szczygłowice

Graffiti Jam
po raz trzeci

- Staramy się pokazać ludziom,
że graffiti to także forma sztuki
- przekonuje Marek Dymkowski,
organizator kolejnej odsłony
artystycznego malowania na ścianach

21-22.10.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Johnny English
Reaktywacja
- godz. 16.00, 18.00
Colombiana
- godz. 20.00

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 40/2011

brzmiało: Tamiza. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Artur Wiaterek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

42

nice i ważne wydarzenia – wyjaśnia Marek Dymkowski.
Tematem tegorocznej odsłony Graffiti Jam są „Oblicza
Wielkości”. – W planach mamy
wykonanie portretu osoby, która
może być autorytetem moralnym
w dzisiejszych czasach – mówi
tajemniczo Dymkowski.

27.10.2011r.
CZWARTEK
Johnny English
Reaktywacja
- godz. 17.15
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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informacja własna wydawcy

DC

24-25.10.2011 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Johnny English
Reaktywacja
- godz. 16.00, 18.00
Colombiana
- godz. 20.00

   
www.kinoscenakultura.pl

konkurs

ponowane, a długość grafiki
będzie wynosić ok. 10 metrów,
więc całość powinna się bardzo
fajnie wkomponować w prace
wykonane przy okazji poprzednich odsłon Graffiti Jam – zapewnia Marek Dymkowski.

foto: szczygłowice.pl

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

23.10.2011 r.
NIEDZIELA
CELTIC MOTION PROJECT
Koncert Beltaine i występ
Comhlan
- godz. 18.00

foto: szczygłowice.pl

Poprzednie dwie edycje
odbyły się w maju i wrześniu
2010 roku, a ich rezultatem
były grafiki upamiętniające
smoleńską katastrofę lotniczą
oraz atak na wieże World
Trade Center w Nowym Jorku
pod hasłem „Stop wojnie i
terroryzmowi”. – Organizując
imprezę staramy się zawsze
wkomponować w różne rocz-

Trzecia edycja odbędzie się
już w ten weekend i zostanie
podzielona na dwa dni. – Sobota upłynie na przygotowaniu
podłoża pod grafikę, którą wykona Dawid Cmok, a następnego dnia powstanie rysunek
autorstwa Mariusza „Morsa”
Brodowskiego. Jest to pierwsza
liga polskich grafficiarzy, tak że
o poziom artystyczny pracy nie
ma co się martwić – zapewnia
organizator.
Grafika powstanie w sercu Szczygłowic, pomiędzy
ulicą Lignozy a Al. Piastów.
– Miejsce jest bardzo wyeks-

informacja własna wydawcy
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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.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel.
664 455 253

8-odw.

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

42-43/11

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

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie na
ul. Sienkiewicza 53 m2 (nowe bloki). Tel.
602 630 937
42-43/11

2

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Atrakcyjne działki w Knurowie. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

42/11

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10

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

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

Centrum. 2-pokojowe, 139 tys. AS. Tel.
501 533 977

12-43/11

34-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

37-43/11

42/11

42/11

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

42/11

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

01-odw.

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

1-51/52/11

42/11

M - 4 Mar ynar z y, 62 m 2 , LO KUS. Tel.
793 679 367

42/11

M - 4 U ł a n ó w 6 3 m , L O K U S . Te l .
793 679 367
2

42/11

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

42/11

42/11

Do wynajęcia sklep o pow. 30 m2 w Knurowie na ul. Koziełka. Tel. 662 281 335

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

42-44/11

42/11

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

M - 5 Ł o k i e t k a , 6 5 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

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

M - 5 M i e s z k a , 6 2 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

42/11

42/11

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

ok. Intermarche, dom w zabudowie szeregowej, 319 tys. AS. Tel. 501 533 977

42/11

42/11

33-odw.

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

41-45/11

PRZYPOMNIJ SOBIE NAS – TAPETY.
KNURÓW. NIEPODLEGŁOŚCI 22

42/11

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

42/11

Kawalerka 36 m2. Okazyjna cena!!! AS. Tel.
512 393 052

42/11

KAWALERKA Floriana, do zamieszkania,
30 m2, LOKUS. Tel. 793 679 367

42/11

41-42/11

3-odw.

Rolety – tapety – farby. Sklep Knurów,
Niepodległości 22

40-42/11

Sprzedam działkę na Suwalszczyźnie, 1
ha. Tel. 603 807 979

41-44/11

Sprzedam lub wynajmę obiekt usługowohandlowy Knurów, ul. Chrobrego 11 A. Tel.
509 168 190

41-42/11

Sprzedam M-3, K. Wielkiego 39 m2 lub zamienię na większe. Tel. 501 679 567

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

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

42/11

42-44/11

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

42/11

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

42/11

M - 3 J a g i e ł ł y 3 8 m 2 , L O K U S . Te l .
793 679 367

42/11

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

42/11

41-42/11

12

Dyplomowana dietetyczka, po studiach,
Knurów. Tel. 883 068 656. Możliwość dojazdu do klienta

42/11

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

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

41-45/11

Niemiecki – matura, korepetycje, egzamin
gimnazjalny. Tel. 506 573 117

Firma z Pilchowic szuka lakiernika konstrukcji stalowych. Kontakt tel. 32 235 67
12; office@budotechnika.com.pl
42-43/11

Zatrudnię ciastkarza. Tel. 502 082 442

41-42/11

Zatrudnię instruktora do prowadzenia zajęć
Yogi. Tel. 519 592 631

42/11

Zatrudnię pomocnika do cukierni. Tel.
502 082 442
41-42/11

40-42/11

Terapia i diagnoza pedagogiczna, zajęcia
wyrównawcze, zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi/nieśmiałymi, kursy i warsztaty.
Oferta www.logos-szczyra.com.pl; Tel.
501 962 352
40-43/11

RÓŻNE
Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

41-43/11

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

40-43/11

42/11

42/11

Wynajmę 3-pokojowe, 70 m2 w prywatnym
domu, Knurów, ul. Wilsona 50 E. Tel.
503 076 035
40-42/11

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m , LOKUS. Tel.
793 679 367
42/11

ZDROWIE I URODA

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

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

41-42/11

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

3-47/11

42/11

1-odw.

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

38-43/11

Wynajmę garaż murowany – Koziełka. Tel.
602 365 617

2

DAM PRACĘ

42-45/11

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

42/11

40-43/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Sprzedam mieszkanie 61,70 m2, Knurów.
Tel. 663 141 253

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

41-odw.

2

M - 3 Lotników 4 8. 5 m , LO K US. Tel.
793 679 367

42/11

2

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

42-44/11

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

35-43/11

TA P E T Y. N A J W I Ę K S Z Y W Y B Ó R .
SPRAWDŹ – ZOBACZ – KUP. KNURÓW,
NIEPODLEGŁOŚCI 22

Spr ze dam dzia ł kę na Kozie ł ka. Tel.
887 644 337

Knurów, ul. Witosa 23, lokal 82 m 2, media, parter, parking do wynajęcia. Tel.
505 701 587, 32 236 03 34

42/11

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

42/11

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

40-42/11

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

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

Kawalerka po kapitalnym remoncie, 30 m2,
108 tys. AS. Tel. 512 393 052
42/11

10-odw.

42/11

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

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

10-odw.

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

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

38/11-17/12

40-42/11

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

42/11

36-45/11

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Emerytka szuka pracy jako opiekunka lub
niania. Tel. 793 953 727

M - 4 Szp i t alna, 5 4 m 2 , LO K U S . Te l.
793 679 367

42-45/11

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

40-42/11

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

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e . Te l .
798 493 139

41-47/11

MOTORYZACJA

Emerytka szuka pracy (sprzątanie, mycie
okien). Tel. 793 953 727

M - 4 S o ko ł a , 6 0 . 5 m 2 , LO K U S . Te l.
793 679 367

41-43/11

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

42/11

42/11

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

42-43/11

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

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

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

42/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

42/11

SZUKAM PRACY

42-46/11

42-43/11

Wynajmę lokal na działalność 38 m2, Gierałtowice. Tel. 604 497 626
42-46/11
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TKKF Szczygłowice – zwycięzcy siatkarskiego
turnieju powiatowego

Siatkówka

Bezlitośni
gospodarze
Finał Turnieju Piłki Siatkowej dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego odbył się

w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach, gdzie po

Sportowa
rywalizacja
ratowników
22 października (najbliższ a s ob ot a) do K nu row a
zjedzie k rajowa czołówka
ratowników wodnych, by w
sportowej rywalizacji zdobywać kolejne punkty w klasyfikacji Grand Prix Polski. To
spore wyróżnienia zarówno
dla naszego miasta, jak i Oddziału Miejsk iego WOPR.
Nie pierwsze zresztą, wszak
w Knurowie odbyły się pierwsze zawody z tego cyklu i to
właśnie ich doskonała organizacja dała szansę na bycie

gospodarzem tych zawodów
po raz kolejny.
- Ratownicy r y walizować będą na krytej pływalni
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach – informuje Jerzy
Pach, prezes honorowy knurowskiego oddziału WOPR.
- Wśród startujących nie zabraknie oczywiście przedstawicieli OM WOPR Knurów,
którzy w cyklu Grand Prix
Polski występują, jako reprezentanci woje wódz twa

Pierwszy etap
– trzecie miejsce
Młodziczki z Sekcji Piłki
Siatkowej TKKF Szczygłowice zakończyły pierwszy
etap ligowych rozgrywek na
trzecim miejscu w grupie. W
etapie drugim nasza drużyna
zmierzy się z KSS Gumisie Pyskowice oraz MCKS Czeladź.
O s t at n ie dw a me c z e
pierwszego etapu rozgrywek
zespół TKKF-u rozegrał we
własnej hali i okazał się bardzo gościnny dla rywalek. W
pierwszym meczu podopieczne Zbigniewa Rabczewskiego
uległy 0:2 SiKReT Gliwice, a
w kolejnym 1:2 Burzy Borowa
Wieś MOSiR Mikołów.
- Publiczność miała okazję zobaczyć dzielną postawę
zawodniczek TKKF Szczy-

głowice. Mimo przegranych
na początku rozgrywek okazuje się, że dziewczyny na
początku swojej „wędrówki”
grają jak równi z równym, a
o końcowych wynikach często
decyduje brak doświadczenia
– podsumow uje pier wszy
etap rozgrywek trener Zbigniew Rabczewski.
TKKF Szczygłowice: Marzena Adamska, Kinga Brot,
Karina Dyndał, Patrycja Jagła, Karolina Kiszka, Justyna
Kramorz, Natalia Kroczyk,
Marta Leśnik, Ewelina Lewandowska, Dagmara Pura,
Natalia Stepień, Paulina Stępień, Ewelina Sura.
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PiSk

WYNIKI:
TKKF Szczygłowice – Sośnicowice 1:2 (23:21, 18:20,
11:15), Dach Decker Pilchowice – ZSMK 2:0 (20:15,
20:18), Sośnicowice – Dach
D e c k e r P i l c h o w i c e 1: 2
(17:20, 20:18, 17:19), Gumisie Pyskowice – TKKF
Szczygłowice 0:2 (21:23,
17:20), Dach Decker Pilchowice - Gumisie Pyskowice
2:1 (20:14, 12:20, 15:2),
ZSMK – Sośnicowice 0:2
(15:20, 15:20), Gumisie Pyskowice – ZSMK 0:2 (19:21,
15:20), TKKF Szczygłowice Dach Decker Pilchowice 2:1
(20:18, 17:20, 15:4), ZSMK
- TKKF Szczygłowice 2:0
(23:21, 20:17), Sośnicowice
– Dach Decker Pilchowice
2:1 (20:17, 18:20, 18:16).

KLASYFIKACJA:
1. TKKF Szczygłowice, 2.
Sośnicowice, 3. Dach Decker Pilchowice, 4. ZSMK,
5. Gumisie Pyskowice.

prestiżowe zwycięstwo sięgnęli gospodarze reprezentujący
TKKF Szczygłowice.
(ps)

śląskiego. Start w
tej imprezie będzie
nie tylko szansą
na sprawdzenie
swych umiejętności ratowniczych
wśród najlepszych,
ale również kolejnym
e tape m pr zygotowań d o
zbliżających się zimowych
mistrzostw Śląska. Na przełomie lutego i marca będziemy
gospodarzem tych zawodów,
które odbywać się będą w
ramach 50-lecia Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce.
Wracając do sobotniej
rywalizacji dodajmy, że honorowy patronat nad Grand Prix
Polski objął prezydent Knurowa Adam Rams, uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano
na godzinę 10.00, a pierwsza
konkurencja rozpocznie się
kwadrans później.
PiSk

Sprawdzili formę
przed mistrzostwami
Start czterech reprezentantów Eugena w Pucharze
G ór Św iętok rz ysk ich był
sprawdzianem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w klasycznym wyciskaniu
sztangi leżąc. Na kieleckim
pomoście podopieczni Eugeniusza Mehlicha nie zawiedli,
a najlepiej zaprezentował się
Adrian Heintze, który wynikiem 102,5 kg zajął pierwsze
miejsce w kategorii 66 kg junior do lat 23 i drugie miejsce
w kategorii junior do 18 lat.
Na drugim miejscu r y walizację zakończyli również
Katarzyna Smykała (kategoria
open kobiet, wynik: 70 kg) i
Arkadiusz Wesoły (kategoria
do 83 kg, wynik: 150 kg). Ten
ostatni uplasował się też na
czwartym miejscu w kategorii
open weteranów, z kolei Doro-

Skat sportowy

Drugie
miejsce
drużyny

Szkaciorze z Knurowa zajęli drugie miejsce w punktacji
drużynowej w turnieju skata
sportowego o puchar starosty gliwickiego. Klasyfikację
zespołową wygrali reprezentanci Rudzińca (14.022 pkt).
Knurowianie zgromadzili na
swym koncie 13.992 punkty i
wyprzedzili zespoły z Gierałtowic (13.811 pkt), Sośnicowic
(10.875 pkt), Toszka (8.355
pkt), Pilchowic (7.210 pkt) i
Pyskowic (6.245 pkt).
Indy widualnie zw yciężył Stanisław Uszko z Rudy
Śląskiej.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 11 października:
1. Kazimierz Fąfara
2. Czesław Antończyk
3. Tadeusz Kamczyk
4. Michał Fojt
5. Mieczysław Polok
6. Janusz Nowak
7. Tadeusz Wodziczko
8. Zbigniew Ciszewski
9. Jerzy Makselon
10. Jan Pikus
11. Józef Fojt

- 2.210 pkt
- 2.107 pkt
- 2.058 pkt
- 2.019 pkt
- 1.909 pkt
- 1.890 pkt
- 1.864 pkt
- 1.844 pkt
- 1.778 pkt
- 1.769 pkt
- 1.762 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
2. Stefan Wroblowski
3. Ryszard Nosiadek
4. Jacek Zacher
5. Zdzisław Mral
6. Alfred Dworaczek
7. Kazimierz Fąfara
8. Emil Kasperek
9. Jerzy Makselon
10. Janusz Myszka
Kolejny turniej odbędzie się 25 października o
w klubie LWSM „Gama”.

- 11.449 pkt
- 9.931 pkt
- 9.810 pkt
- 9.324 pkt
- 9.308 pkt
- 9.295 pkt
- 9.204 pkt
- 9.082 pkt
- 9.061 pkt
- 9.015 pkt
godz. 16.30

ta Tomaszewska z wynikiem
37,5 kg zajęła piątą lokatę w
kategorii open kobiet.
Wspomniane na wstępie

Mistrzostwa Polski odbędą
się 22 września we Władysławowie.

PiSk

Foto: UKS Eugen

Foto: MOSiR

sport

Kadra UKS Eugen na Puchar Gór Świętokrzyskich.
Stoją od lewej: Arkadiusz Wesoły, Adrian Heintze,
Dorota Tomaszewska i Katarzyna Smykała

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Vibovit na czele
W poniedziałkowej serii
spotkań prowadzący dotychczas Soccer Sport Pub spotkał
się z Concordią Oldboje, która
podobnie jak mistrzowie posiadała na swoim koncie komplet punktów. W pierwszej
połowie Concordia stawiała
zacięty opór, ale przegrywała
0:1, a tuż po przerwie nieoczekiwanie wyrównała. Ci,

którzy wietrzyli w tym momencie niespodziankę, srogo
się zawiedli. Wyrównanie
tak rozsierdziło mistrza, że
po kolejnych kilku minutach
wynik brzmiał 1:7. W końcówce Concordia zdołała jeszcze
zmniejszyć rozmiary porażki,
a w drugiej połowie tego meczu padło aż 13 bramek.
WJ

WYNIKI 4. kolejki (17.10.2011):
Mistral – TKKF Apteka Św. Barbary 2:5 (1:4)
0:1 D. Kramorz 1’, 0:2 M. Boryga 2’, 0:3 P. Bara 6’, 1:3 A.
Manista 8’, 1:4 D. Skorupski 14’, 1:5 D. Kramorz 37’, 2:5 K.
Matuszek 38’.
żółta kartka: P. Bara (Apteka).
Concordia Oldboje – Soccer Sport Pub 5:9 (0:1)
0:1 D. Kozdroń 12’, 1:1 B. Wojciechowski 22’, 1:2 Ł. Spórna 23’,
1:3 P. Pietraczyk 24’, 1:4 Ł. Spórna 25’, 1:5 Ł. Spórna 26’, 1:6
D. Kozdroń 29’, 1:7 W. Rozumek 30’, 2:7 M. Górka 31’, 2:8 D.
Tałajkowski 32’, 3:8 M. Górka 34’, 4:8 A. Niewiedział 38’, 4:9
D. Kozdroń 39’, 5:9 B. Wojciechowski 40’.
żółte kartki: A. Niewiedział (Concordia), Ł. Spórna, D. Wieliczko
(Soccer Sport Pub).
IPA Knurów – LineTrans 7:4 (3:4)
1:0 R. Skiba 1’, 1:1 K. Kwietniewski 1’, 1:2 R. Skiba 7’, 2:2 M.
Klaczka 8’, 3:2 K. Ferenstein 10’, 3:3 I. Merkel 16’, 3:4 R. Skiba
19’, 4:4 K. Kwietniewski 24’, 5:4 D. Sterczek 30’, 6:4 K. Ferenstein 32’, 7:4 K. Kwietniewski 39’.
żółte kartki: T. Pierchała, R. Skiba (LineTrans).
TKKF Stary Knurów – TKKF Intermarche 2:5 (1:3)
1:0 M. Michniewski 2’, 1:1 P. Bodzioch 2’, 1:2 Ł. Winiarczyk 5’,
1:3 Ł. Winiarczyk 13’, 1:4 M. Mularczyk 27’, 1:5 A. Kasprzyk
28’, 2:5 D. Ceremuga 34’.
żółta kartka: R. Wolsztyński (Intermarche)
FC Apinex Czerwionka – Vibovit 2:9 (1:2)
1:0 P. Zagórski 5’, 1:1 M. Bagiński 17’, 1:2 P. Przesdzing 20’,
1:3 Ł. Pilc 21’, 1:4 R. Kasiński 24’, 1:5 A. Zabłocki 25’, 1:6 L.
Leszczyński 28’, 1:7 A. Zabłocki 36’, 1:8 A. Zabłocki 38’, 1:9
M. Bagiński 38’, 2:9 L. Bartyzel 40’.
Team Stalmet - Tomsat 2:3 (1:0)
1:0 A. Niewiedział 18’, 1:1 S. Dolaciński 28’, 1:2 G. Bartoszek
29’, 1:3 R. Metelski 30’, 2:3 S. Basak 38’.
żółte kartki: D. Flis, S. Basak (Team Stalmet) – po dwie, czerwone kartki : D. Flis, S, Basak.

prograM
5. KOLEJKI (24.10.2011):

TABELA

Concordia Oldboje - Vibovit
(18.00), LineTrans - Mistral
(18.45), TKKF Apteka Św.
Barbary – Team Arttelekom
(19.30), Soccer Sport Pub
– IPA Knurów (20.15), TKKF
Intermarche – FC Apinex
Czerwionka (21.00), Tomsat – TKKF Stary Knurów
(21.45).

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

13

szczygłowice

Trenowali pod
okiem mistrza

Halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji opanowało
w sobotę ponad 50 zawodników sportów walki. Wszystko
za sprawą seminarium sportowego, które poprowadził Rafał
Simonides, mistrz Muay Thai oraz jedyny Polak, który walczył
na dworze króla Tajlandii
Seminarium zorganizowanego przez knurowski Fight
Club oraz MOSiR Knurów podzielone było na dwie półtorej
godzinne sesje treningowe.
Pierwsza część rozpoczęła
się o godz. 10. Rafał Simonides zaprezentował biorącym
udział w treningu techniki
obrony i ataku rękami i nogami, kombinację ciosów oraz

pracę na tarczach PAO.
- Zajęcia oceniam bardzo
pozytywnie. Widać było, że
grupa się angażuje i chce się
czegoś nauczyć. Wykazują dużą
werwę i chęć treningu – chwalił
zawodników Rafał Simonides.
Drugi trening rozpoczął
się o godzinie 14 pokazem
s t a roż y t nej sz t u k i wa l k i
Muay Bora n, a następnie

wszyscy doskonalili swoje
umiejętności i techniki walki
zademonstrowane najpierw
przez mistrza świata.
Podczas dwugodzinnej
przerwy pomiędzy zajęciami
każdy z zawodników otrzymał poczęstunek oraz mógł
skorzystać z darmowego wejścia na basen.
W treningu wzięło udział

ponad 50 osób z 8 klubów
s p or t ow yc h . O pr ó c z r e pre z ent a ntów rod z i mego
podwórka z Fight Clubu i
Spartana pojawili się także zawodnicy z pobliskich
miast, m.in. z Gliwic, Zabrza,
Rybnika, Częstochowy, a nawet z Wrocławia. Ponadto seminarium gościło przedstawicieli służb mundurowych
z Plutonu Rozpoznawczego
6 Batalionu PowierzchnioDesantowego w Gliwicach,
Grupy Interwencyjnej Służby
Więziennej oraz gliwickiej
policji.
To na pewno nie ostatnia
wizy ta Rafała Simonidesa
w Knurowie. – Chciałbym
w przyszłym roku zorganizować turniej Muay Thai w
Knurowie i połączyć to razem z dniami Tajlandii, żeby
przybliżyć mieszkańcom ten
piękny kraj – mówi o sowich
najbliższych planach mistrz
świata.

aQuarelax
zaprasza
na 5. urodziny
Kryta pływalnia aQuaRelax już od pięciu lat służy
mieszkańcom Knurowa i okolic. W tym czasie wiele młodych osób po raz pierwszy w
życiu zetknęło się z pływaniem.
W murach tego obiektu osoby
uczą się pływać, podnoszą
swoje sportowe umiejętności, a
także zdobywają medale w czasie zawodów organizowanych
dla szerokiej rzeszy miłośników tej dyscypliny sportu.
- 5 lat pływalni aQuaRelax
to ponad 525 tysięcy osób, które dotychczas odwiedziły ten obiekt
– mówi kierownik
pływalni, Marcin
K a s pr z y k . - To
również dziesiątki
zawodów pływackich zorganizowanych zarówno dla
dzieci i młodzieży,
jak i dorosłych.
aQuaRelax
to druga w Polsce
pełnowymiarowa

informacja

(p)

Foto: Marek Węgorzewski

Punktowali
naprzód i orzeł

Żyła. Piąty punkt zdobyła para
deblowa Szmaj/Zapart.
W innych meczach drugiej
grupy ligi okręgowej ULKS II
Pławniowice uległ Naprzodowi Żernica 4:6, natomiast
Strażak Mikołów pokonał
Wilki Wilcza 8:2.

Pływają – zwyciężają

Cztery medale i puchar – to dorobek młodych pływaków
z TKKF Szczygłowice Knurów w sobotnich zawodach
Ligi Klubów Śląskich rocznika 2002

Do zawodów zgłosiło się
ponad 180 uczestników. Rywalizowali oni ze sobą na
dystansie 50m w stylu klasycznym i dowolnym oraz w
sztafecie mieszanej 8 x 50m
stylem dowolnym.
W r y w a l i z a c ji i nd ywidualnej dziewcząt bezkonkurencyjna okazała się

1

PiSk

Dawid Ciepliński

Tenis sTołowy

Pierwszy punkt w rozgrywkach ligi okręgowej zdobyli pingpongiści Orła Stanica, remisując w wyjazdowym
meczu z LKS 45 Bujaków 5:5.
Dwie wygrane w singlach
zanotował Dominik Szmaj,
a po jednym zw ycięstwie:
Wojciech Zapart i Michał

niecka basenowa wykonana
ze stali nierdzewnej oraz - jak
dotychczas - jedna z niewielu w
województwie śląskim niecka o
długości 25 metrów posiadająca homologację nadaną przez
Polski Związek Pływacki.
Z okazji piątych urodzin
p ł y wa l n i wsz ysc y chę t n i
mogą skorzystać ze specjalnej
oferty przygotowanej przez
Miejsk i Ośrodek Spor tu i
Rekreacji. Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński
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Alicja Idzikowska z TKKF
Szczygłowice Knurów. Alicja
triumfowała w obu stylach
zdobywając podwójne złoto.
Wśród ch łopców na 50m
stylem dowolnym zw yciężył Łukasz Górka z UKS 54
Delfinek Bytom, a drugi był
Da m ia n G odu la z T K K F
Szczygłowice Knurów. Da-

mian zrewanżował się w konkurencji na 50m stylem klasycznym i chłopcy zamienili
się miejscami na podium.
Najwięcej emocji przyniosły zmagania drużynowe
8 x 50m stylem dowolnym.
W skład sztafety mieszanej
wchodziło 8 zawodników – 4
dziewczyny i 4 chłopców. Jako

pierwsza w TKKF Szczygłowice Knurów wystartowała
A licja Idzi kowska. Przewaga, ja k ą w y pracowa ła
dla drużyny wystarczyła do
zwycięstwa. Pływacy TKKF
Szczygłowice Knurów o prawie 10 sekund pokonali drużynę ze Szkoły Podstawowej
nr 5 z Chorzowa i zdobyli
puchar.
Po zawodach najbardziej
utytułowana zawodniczka
Alicja Idzikowska nie kryła
zadowolenia. – Cieszę się,
ze swojego występu, bo nie
spodziewałam się, że popłynę
tak dobrze. Wyniki, którymi
zdobyłam dziś złote medale
były moimi rekordami życiowymi. Również Damian
Godula zaliczył zawody do
udanych – Mój występ oceniam dobrze, chociaż żałuję,
że nie udało mi się zdobyć
podwójnego złota.
Marek Węgorzewski

Skład sztafety TKKF Szczygłowice Knurów: Alicja Idzikowska, Bartek Bieniek,
Zuzanna Maciejczak, Jakub
Erfurt, Maja Namysłowska,
Patryk Łowicki, Karolina
Sołtysek, Damian Godula
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Zaczęła się
operacja Bieruń

Foto: Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA

Bramka defensora – Łukasza Pilca (przy piłce) dała
Concordii jeden punkt w spotkaniu z Bełkiem
W najbliższą sobotę Concordia rozegra bodaj najważniejszy mecz rundy jesiennej.
Wynik wyjazdowej potyczki z
Unią Bieruń Stary może decydować o tym, czy knurowianie
wciąż należeć będą do czołówki, czy też strata do lidera
wzrośnie do sześciu punktów.
Mecz z liderem to melodia
najbliższej przyszłości, natomiast w miniony weekend
k nurowianie podejmowali
zespół LKS-u Bełk i po raz
drugi z rzędu stracili punkty.
Przed tygodniem całą pulę,
Wyniki 11. kolejki
(grupa 1)
Concordia – LKS Bełk 1:1
0:1 Zagórski 8’
1:1 Pilc 21’ (głową)
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Bagiński, Jaroszewski, Wieliczko
62’ Karwowski, Salwa, Kempa, Spórna, Żyrkowski 83’
Przesdzing, Kupis 76’ Boroń.
GKS II Katowice – Sokół
Orzesze 4:0, Krupiński Suszec - Śląsk Świętochłowice
1:0, Czarni Piasek - Rozwój
II Katowice 1:3, MKS Lędziny - Orzeł Mokre 4:1, Unia
Kosztowy - Pogoń Imielin
1:4, Stal Chełm Śląski - Unia
Bieruń Stary 1:1, Sokół Wola
- Ogrodnik Cielmice 1:0.
1. Bieruń Stary
2. Krupiński
3. GKS II Katowice
4. Concordia
5. Imielin
6. Lędziny
7. Kosztowy
8. Mokre
9. Wola
10. Rozwój II
11. Piasek
12. Bełk
13. Orzesze
14. Chełm Śl.
15. Ogrodnik
16. Śląsk

28 pkt
28
26
25
15
15
15
15
14
14
13
12
11
9
7
4

tym razem dwa. Można rzec,
że owe dwa „oczka” odebrały
Concordii osoby, które nie
są dla knurowskich kibiców
anonimowe. Na ławce gości usiadł przecież były piłkarz Concordii Jacek Polak,
a bramkę otwierającą wynik
tej potyczki strzelił Przemysław Zagórski, syn Krzysztofa
– byłego piłkarza i trenera
knurowskiego klubu.
Jeden punkt wyżej notowanej Concordii zapewniła
celna główka Łukasza Pilca,
jednak remis okazał się niewystarczający, by utrzymać
pozycję na podium. Zespół
z Knurowa został z niego
zepchnięt y przez rezer w y
katowickiej „GieKSy”.
Piotr Skorupa

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

25 pkt
24
24
21
20
19
18
16
14
13
11
10
10
6
6
6

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa
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Jubileusz

To już kolejny jubileusz tej jesieni obchodzony w knurowskim
klubie. Po Marcinie Grzygorzycy
i Wojciechu Kempie, pamiątkowa
statuetka za 150. meczów rozegranych w najnowszej historii
knurowskiego klubu (po likwidacji GKS Concordia i powołaniu
do życia KS Concordia) trafiła do
Marcina Salwy. Sobotni występ
tego piłkarza był już 152. meczem
tego pomocnika w biało-zielonoczarnych barwach. Dodajmy,
że w bieżącym sezonie Marcin
Salwa strzelił dwie bramki, a
wspomnianą statuetkę wraz z
życzeniami kolejnych udanych
występów wręczył jubilatowi
Ryszard Kempa, członek zarządu
klubu.
PiSk

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ
okręgowa liga
juniorów
Concordia – Nędza 0:10

regionalna liga
juniorów
Concordia – Ruch Radzionków 6:2

liga trampkarzy
rocznik 1997: MKS Zaborze
- Concordia 3:1
rocznik 1998: MKS Zaborze
– Concordia 4:2
rocznik 2000: MSPN Gornik
Zabrze - APN Knurow 3:4
(bramki dla APN: Aleksander
Tanistra 2, Kamil Maj, Sebastian Sujecki)

3 liga
kobiet
- grupa
śląska
6 kolejka:
KKS Zabrze II - Naprzód
Żernica 1:3, 1. FC AZS AWF
Katowice III - UKS Gamów
3:0 (vo), LKS Goczałkowice
Zdrój - Gwiazda Ruda Śląska
3:1, Polonia Tychy - Czarni II
Sosnowiec 3:0, UKS Tygryski
Świętochłowice – pauza.
1. Goczałkowice 6 m 18 pkt
2. Katowice
6
13
3. Ruda Śląska
5
10
4. Tychy
5
7
5. Żernica
5
7
6. Zabrze II
5
4
7. Gamów
5
3
8. Sosnowiec
5
3
9. Świętochłowice 4
1

Jerzy Dudek pojawił się na spotkaniu z wolontariuszami korzystając m.in.
z zaproszenia Anety Nowak, prezes Stowarzyszenia Cztery Pory Roku

Jerzy Dudek:

Oddaję innym
trochę siebie
W sobotę do K nurowa
przyjechał Jerzy Dudek. Zwycięzca piłkarskiej Ligi Mistrzów z 2005 roku zawitał na
Stadion Miejski, gdzie Concordia grała o ligowe punkty
z Bełkiem, a następnie udał
się do budynku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, w
którym odbywało się spotkanie wolontariuszy „Szlachetnej
Paczki” z całego Śląska.
- Po zawieszeniu piłkarskiej
kariery mam więcej czasu na
inne sprawy, a że od ubiegłego
roku jestem ambasadorem akcji
„Szlachetna Paczka”, przyjechałem na spotkanie z wolontariuszami, którzy wykonują
wspaniałą pracę w niesieniu
pomocy potrzebującym. Poprzez
tego typu spotkania w jakiś
sposób oddaję innym trochę
siebie – powiedział nam były
reprezentacyjny bramkarz i
wychowanek Concordii Knurów w jednej osobie.
Jerzy Dudek zawitał do
Knurowa uśmiechnięty, wypoczęty i zadowolony z decyzji,
jaką podjął przed kilkoma miesiącami. – Po kilkunastu latach
życia poza granicami naszego
kraju zdecydowaliśmy wspólnie
z rodziną, że wracamy – kontynuuje były bramkarz. – Na
razie wiele czasu poświęcam
na to, co przez te wszystkie lata
gry w piłkę zaniedbywałem, bo
tego czasu zawsze brakowało.
Co teraz robię? Spędzam czas
z rodziną, popularyzuję piłkę
nożną i zbliżające się finały
Euro, a także grę w golfa.
Jerzego Dudka zapytaliśmy
o to, czy ma zamiar wrócić na
piłkarskie boisko. – Po wzruszającym rozstaniu z Realem
Madryt zawiesiłem swoją grę w
piłkę i myślę, że to słowo „zawieszenie” najlepiej do tej sytuacji
pasuje – słyszymy w odpowiedzi.
– Nie odbieram sobie więc szansy

na powrót do grania. Na razie o
tym nie myślę, ale jak poczuję
głód piłki to na pewno ponownie
stanę między słupkami.

Wracając do spotkania Jerzego Dudka z wolontariuszami,
warto dodać, że uczestniczyło w
nim około 50 osób. Mieli oni
okazję zapytać o przebieg kariery i okoliczności, w jakich został
twarzą „Szlachetnej Paczki”.
Były reprezentant Polski, nie
patrząc na zegarek, cierpliwie
odpowiadał na pytania, rozdawał autografy i pozował do
pamiątkowych zdjęć.
PiSk

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

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

27 pkt
26
21
20
19
19
16
16
12
12
11
11
10
9
9
4

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Klasa B - grupa I
8 kolejka:
Victoria Pilchowice - Sośnica
Gliwice 0:2, Naprzód Żernica
- Naprzód Świbie 1:1, Pogoń
Ziemięcice - Ruch Kozłów
2:2, Leśnik Łącza - Star t
Przezchlebie 6:0, KS Bojków
- Piast Pawłów 2:4, Orzeł
Paczyna - Olimpia Pławniowice 0:3.

Klasa B - grupa II
8 kolejka:
Orzeł Stanica - Tempo II Paniówki 3:0, Młodość Rudno
- Quo Vadis Makoszowy 4:2,
UKS Biskupice - Kłodnica
Gliwice 1:5, Korona Bargłówka - Walka Makoszowy 2:1,
Drama Kamieniec - Star t
Kleszczów 1:5, LKS 45 Bujaków - Naprzód Łubie 4:3.

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

18 pkt
18
16
15
13
12
11
11
7
6
4
3

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

19 pkt
19
18
16
15
13
11
8
7
7
3
0

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