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aktualności
Knurów

Knurów

wandale wyżyli się
na znakach

otwarte okno...

...w samochodzie stało się powodem utraty przez mieszkańca Dąbrowy
Górniczej telefonu komórkowego marki Samsung. 27-letni dąbrowianin nie
spodziewał się, że uchylone okno skusi złodzieja. Ktoś jednak skorzystał z
okazji i wzbogacił się o sprzęt wart 500 zł. Samochód stał zaparkowany przy
ul. Kołłątaja. Właściciel zgłosił brak telefonu 26 listopada o godz. 14.

Foto: Mateusz W.

W nocy z soboty
na niedzielę,
nieco po północy,
Straż Miejska
otrzymała
zgłoszenie
o grupie młodzieży
demolującej
pozostałości
po zakładzie
produkcji kotłów
przy ul. Rybnickiej

jb

Knurów

Pechowy spacer

23 listopada około godz. 23.30 knurowscy policjanci zatrzymali dwóch
spacerujących po ulicy 1 Maja knurowian. 30-latkowie mieli przy sobie 10
gramów amfetaminy. Czeka ich proces. Jeśli okaże się, że handlowali narkotykami, grozi im nawet do 10 lat więzienia, za posiadanie – do 3 lat.

Knurów

Koniec z bezbronnością!

...na spotkanie w ramach akcji
„Plan dla Polski. POrozmawiajmy o
konkretach”. Poseł Jan Kaźmierczak
zamierza zaprezentować uczestnikom projekty zapowiedziane niedawno w expose przez premiera.
Przewidziana dyskusja. Spotkanie
odbędzie się w Klubie Lokatorek (ul.
Armii Krajowej 1c) w poniedziałek, 3
grudnia. Początek o godz. 12. Wstęp
wolny.
/b/

stawowej nr 7, ul. Jedności Narodowej
5. Kurs to połączenie samoobrony i
aerobicu. Zabawy i nauki. Wystarczy
jedynie zabrać odpowiedni strój i
przyjść. To nic nie kosztuje! Złammy
stereotyp o bezbronności kobiet!

jb

Knurów

wpadł

22 listopada knurowska Policja zatrzymała 28-latka z Knurowa podejrzanego o liczne kradzieże na terenie miasta. Zdarzyły mu się także wyprawy na
teren kopalni. Knurowianinowi grozi od 3 do 5 lat więzienia.

jb

ZaBrZe

PilCHowiCe, Knurów

pies jak kamień w wodę iskierka
Z prośbą o pomoc zwraca się do
naszych Czytelników, ponieważ ślad
po Marcysi urywa się w Knurowie.
Jamniczka zgubiła się 21 października w Pilchowicach na Wielopolu. - Listonoszka widziała ją w
Wilczy, w okolicach rancza. Biegała
tam i z powrotem - opowiada pani
Agnieszka.
Obdzwoniła schroniska. Porozwieszała plakaty. Ufundowała nawet
nagrodę dla uczciwego znalazcy. I
nic.
Informacji, jakoby jamniczka
pojawiła się na skrzyżowaniu z ul.
Rybnicką (na granicy Wilczy i Pilchowic), nie da się zweryfikować.
Pani Agnieszka dowiedziała się, że
kamery zamontowane nad sygna-

Foto: arch. ZS Gierałtowice

Knurów
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− Ciąg

dla dzieci

Agnieszka Szendzielorz z Pilchowic od przeszło
miesiąca poszukuje jamniczki Marcysi. - Może
zgubiła ślad domu i poszła do ludzi albo ktoś ją
przygarnął? - zastanawia się kobieta

GieraŁtowice

zaginęła
kotka!

lizacją świetlną służą jedynie do
rejestrowania warunków meteorologicznych, a nie przejeżdżających
pojazdów.
W dniu zaginięcia Marcysia
miała na szyi czerwoną obróżkę.
Charakterystycznymi cechami psa
są: brązowa plamka na głowie i
dwucentymetrowa blizna na boku.
Właścicielka nie wyklucza, że ktoś
mógł przygarnąć psa. Zwraca uwagę,
że Marcysia wymaga dalszego leczenia (czeka ją kolejna operacja).
Jakiś czas temu pojawił się sygnał, że jamniczka była widziana w
Biedronce na osiedlu Wojska Polskiego II w Knurowie.
Wszyscy, którzy mogą ustalić
miejsce pobytu jamniczki, proszeni
są o kontakt telefoniczny z panią
Agnieszką (784 076 005) lub schroniskiem.
/g/

W sobotę, 24 listopada w okolicach ul. Wilsona zaginęła kotka o
imieniu Pusia. Kotka ma białą sierść
w tygrysie łatki. Pusia to bardzo ufne
zwierzę w trakcie leczenia, dlatego
tak istotne jest, by jak najszybciej trafiła do domu. Cenna jest każda wiadomość! Właściciele bardzo tęsknią
za kotką. Dla znalazcy przewidziano
nagrodę! Prosimy o każdą nawet najmniejszą pomoc w odnalezieniu Pusi
− nr telefonu 795 077 821.
jb
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poseł
zaprasza...

jb

Na miejsce udali się policjanci i strażnicy miejscy.
Nikogo nie zastali. Funkcjonariusze postanowili
skontrolować najbliższą
okolicę. W rejonie przejazdu kolejowego natknęli się
na trzech młodych mężczyzn, z których jeden – na
widok radiowozu Straży
Miejskiej – rzucił się do
ucieczki. Dwaj pozostali
Tej samej nocy ofiarą wandali padło
nie zdążyli i zostali zawięcej znaków przy ul. Rybnickiej.
trzymani.
Nasz Czytelnik, Mateusz W., podesłał
Rychło okazało się, że nam zdjęcia, na których widać zerwane
przeczucie mundurowych i powykręcane na drugą stronę tablice.
nie zawiodło. Młodzi miesz- Ciekawe, czy to sprawka opisywanej
kańcy Kuźni Nieborowskiej przez nas grupy wandali, czy tej nocy
przyznali się, że wcześniej mieli konkurencję w dewastacji...
wraz z trzema kolegami z tej samej
Dalsze czynności w tej sprawie
miejscowości, wyrwali znak drogo- prowadzi knurowski Komisariat
wy przy przejściu dla pieszych na ul. Policji.
Rybnickiej, po czym wrzucili go do
/bw/
pobliskiego ogródka.

Studium Sztuk Walk i Samoobrony Dju Su zaprasza na bezpłatny mini
kurs samoobrony dla pełnoletnich
pań. Zajęcia pod hasłem „Zdobądź
licencję na obezwładnianie” odbędą
się w dniach: 3, 10, 17 grudnia w godz.
17.30-19.00 w Miejskiej Szkole Pod-

Knurów

nie zapomnij

29 XI − Międzynar
odowy Dzień
So lida rno ści z Pal
est yńc zyk am i
30 XI − Andrzejki
1 XII − Dzień walki
z AIDS
2 XII − Światowy
Dzień Walki
z Uciskiem, Między
narodowy Dzień
Upamiętniający Zni
esienie
Niewolnic twa
3 XII − Międ
zynarodowy
Dz ień Os ób Nie pe
łno spr aw nyc h
4 XII − Dzień Górni
ka i Naftowc a
- Bar bórka
5 XI I − Mię dzy nar
odowy Dz ień
Wolontar iusza Wspie
rającego
Rozwój Gospodar czy
i Spo łec zny

Fundacja „Iskierka” działa na
rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Już po raz kolejny organizuje
koncert pod nazwą „Pasja życia”, w
którym wystąpi Dziecięca Orkiestra Onkologiczna pod batutą prof.
Piotra Sutta. Dziecięca Orkiestra to
zespół złożony z małych pacjentów
oddzia łów on kologicznych, zamiast kroplówek w ręku trzymają
m.in. instrumenty perkusyjne. Choć
Orkiestra tworzy się i koncertuje
tylko raz w roku, zdążyła już nagrać dwie profesjonalne płyty. 1
grudnia o godz. 17 na koncercie w
zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca
gościnnie z orkiestrą wystąpi Chór
Dziennikarzy i Chór Policyjny oraz
Renata Przemyk, Artur Andrus,
Raz Dwa Trzy i Szymon Majewski.
Bilety − 25, 50 i 80 zł do nabycia w
kasie DMiT.
jb

GliwiCe

Gwiazda
opery

Małgorzata Walewska to jedna
największych mezzosopranistek.
Obdarzona cudownie czarującym
głosem śpiewa dla publiczności na
całym świecie. 2 grudnia o godz.
17 artystka wystąpi na scenie Gliwick iego Teatru Muzycznego z
towarzyszeniem orkiestry GTM.
Walewska wykona najpiękniejsze
utwory operowe. Występu gwiazdy
takiego formatu nie można przegapić! Bilety − 100 zł (I miejsce), 60
zł (II miejsce) i 45 zł (III miejsce) do
nabycia w kasie GTM.
jb
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Knurów. po nitce Do KŁębKa, czyli...

wąż do wora,
wór do Moczur

Foto: Andrzej Plaskaty

Martwy pyton mierzył
ponad 2 metry

Foto: Paweł Gradek

Zdumiewające, jakie rzeczy ludzie potrafią podrzucić
w worku na śmieci. W trakcie obchodu zbiornika
strażnik i gospodarz Koła Wędkarskiego nr 28
znaleźli martwego węża. To nie jedyne znalezisko...

Walające się śmieci sprawiają, że spacer po ścieżce nie jest
źródłem przyjemnych wrażeń...

- Jaki mają przykład? Proszę popatrzeć - kobieta wskazuje na porzucone wory ze śmieciami. Z jednej z reklamówek
wysypały się resztki, które ktoś
wybrał z paleniska pieca. Kilka
metrów dalej leży rozerwany
wór, w którym knurowianka
znalazła umowę kredytową.
Z dokumentu dowiadujemy się,

W poniedziałek na ścieżce łączącej ul. Niepodległości z Wilsona
czekają na nas dwie kobiety i mężczyzna. Boją się niechętnej reakcji
okolicznych mieszkańców, dlatego
nie godzą się na podanie nazwisk,
ani na zdjęcia. Ze skrótu korzystają
codziennie, w drodze do i z pracy.
Tędy wracają ze szkoły ich dzieci i
wnuki.

nasza Czy telniczka
W por zuconym worze
ul.
dytową mieszkanki
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ę
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Knurów. Kolizja na SKrzyŻowaniu ulic 1 maja, jęczmiennej i KoSmonautów

Mandat za manewr

że mieszkanka ul. Niepodległości
skorzystała w kwietniu 2012 roku z
kredytu ratalnego. Bank proponuje
jej kolejny. Oferta nie spotkała się z
jej zainteresowaniem i wylądowała w
śmieciach, które nasza Czytelniczka
znalazła za nasypem kolejowym.
- Nie mogę tego zrozumieć. Ta
osoba mieszka niedaleko stąd i jest na
tyle bezczelna, żeby podrzucać śmieci.
Zaraz spadnie śnieg i to przykryje
- kobieta nie kryje złości.
Wspomina tegoroczną wiosnę,
kiedy traktor wywiózł stąd 40 worów
ze śmieciami. Ktoś je podrzucił, a ich
sprzątnięcie i wywiezienie
sfinansowali podatnicy.
Jeszcze tego samego dnia
informację o znalezisku
otrzymuje dyżurny Straży
Miejskiej. Obiecuje wysłać
na miejsce patrol. Nazajutrz
po śmieciach nie ma śladu.
Od komendanta Straży
Miejskiej Andrzeja Daronia
dowiadujemy się, że jeszcze
tego samego dnia patrol
udał się pod adres wskazany w umowie. Funkcjonariusze zastali tam jedynie
męża kredytobiorczyni,
który pokazał im umowę
na wywóz śmieci.
- Mężczyzna tłumaczył, że worki wystawił w
ubiegłym tygodniu, by zabrał je Komart. Odebrał
je ktoś inny, kto podrzucił
śmieci za nasyp kolejowy - mówi komendant
Daroń.
Mężczyzna został
p ouc z ony. Work i z e
śmieciami sprzątnął jeszcze tego
samego dnia.
Około godz. 16.00 gospodarz
Koła Wędkarskiego nr 28 Gerard

Godula i strażnik Andrzej Plaskaty
obchodzili staw Moczury. Robią
to co jakiś czas, za każdym razem
odnajdując porzucone wory ze śmieciami. Tak było i tym razem, chociaż
zawartość jednego z nich wprawiła
wędkarzy w osłupienie.
- W przezroczystym worku leżał
zwinięty martwy wąż. To pyton tygrysi, długi na ponad 2 metry! - relacjonuje prezes Koła Damian Chlubek.
- Głowę miał spłaszczoną, jakby go
ktoś uderzył.
Andrzej Plaskaty nie kryje niesmaku. - Na Mazurach znaleźli krokodyla, w Rybniku aligatora. Ludzie
hodują to w domach, a jak im się
znudzi, wypuszczają.
- W naszym stawie mamy 4 żółwie
- błotne i czerwonolice - wtrąca Damian Chlubek. - Wszystko jest fajne i
ładne jak jest małe...
W innych workach panowie
znaleźli faktury wystawione na firmę
z Rybnika. Znaleziska przekazali
strażnikom miejskim.
- Węża zabrała firma zajmująca
się utylizacją martwych zwierząt
- mówi komendant Andrzej Daroń.
- Faktury zaprowadziły nas do syna
właścicielki firmy. Przyznał, że dokumenty zostały mu skradzione, o czym
powiadomił wcześniej Policję. Ma je
od nas odebrać.
Komendant podkreśla, że bardzo często strażnicy znajdują w
porzuconych odpadkach dane, które
pozwalają później ustalić sprawcę
zaśmiecania. Czasem jest to faktura,
paragon, innym razem podpisany zeszyt. - Kiedy docieramy do tych ludzi,
najczęściej udają Greka. Rzadko się
zdarza, żeby pojawiła się u nich skrucha albo padło słowo „przepraszam”.
Próbują się tłumaczyć, aby uniknąć
odpowiedzialności.
Paweł Gradek

reklama

Foto: Paweł Gradek

W piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Jęczmiennej
i Kosmonautów zderzyły się dwa samochody. Przyczyną kolizji było
wymuszenie pierwszeństwa przez kierującą fiatem linea

Wyglądało to groźnie, na szczęście
nikomu nic się nie stało

Kobieta jadąca od strony osiedla
Wojska Polskiego II chciała skręcić
w ul. Jęczmienną. Nie przepuściła
jednak nadjeżdżającego z naprzeciwka daewoo lanosa i doszło do
czołowego zderzenia.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że kobieta odniosła obrażenia twarzy w wyniku wybuchu
poduszki powietrznej. Natomiast
pasażerka lanosa uskarżała na bóle
w klatce piersiowej. Obie panie zo-

Przegląd Lokalny Nr 48 (1030) 29 listopada 2012 roku

stały przewiezione na badania do
szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca lanosa
wyszedł z kolizji bez szwanku.
W tym samym czasie strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie uwijali się przy usuwaniu
z ulicy plamy oleju i zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia. Ruch odbywał
się bez większych utrudnień. Po
55 minutach wszystko wróciło do
normy.
- Na kierującą fiatem został
nałożony mandat za wymuszenie
pierwszeństwa. Według taryfikatora wyniósł 350 zł - informuje
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz
Marek Słomski.
/pg/
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Dotacje na czyste powietrze
Knurów. Obradowała Rada Miasta

O mniej więcej 4 proc. wzrosną
w 2013 r. stawki podatku od
nieruchomości na terenie miasta.
To mniej więcej tyle, ile wyniosła
tegoroczna inflacja
Zmiany w podatkach lokalnych
były przedmiotem obrad podczas
sesji Rady Miasta w ubiegłą środę.
Wyższe o 2,2-4 proc. będą
stawki podatku od środków transportowych.
Zmianie uległ cennik (niezmieniany od 2000 r.) opłat za
korzystanie z domu przedpogrzebowego przy ul. Floriana.
Rada przyjęła nowe formularze dla wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i
leśnego. Ta decyzja była konieczna, gdyż w ostatnich miesiącach
zmieniły sie przepisy podatkowe
i dot ychczas stosowane druk i
zdezaktualizowały się.
Zmianie ulega też cennik usług
świadczonych przez knurowski
MOSiR (m.in. o nowe pozycje po
wybudowaniu pełnowymiarowego
boiska przy ul. Ułanów).

Pożytki z tysięcy

Przyjęty został „Program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na 2013 r.”. Na
realizację zadań zawartych w „Programie...” zaplanowano w budżecie
miasta 437 tys. zł.
Prawie 150 tys. zł, będących
dochodami z tytułu odsetek od
rachunków bankowych, trafi na
konto KZK GOP w Katowicach.
Kolejnych 100 tys. zł z tego samego źródła powiększy kwotę
zarezerwowaną na w ykonanie
prawa pierwokupu nieruchomości leśnej (2,3 ha) przy ul. Rakoniewskiego.
Dodatkowe 25 tys. zł pochodzące z podatku dochodowego od osób
prawnych zostanie przeznaczone
na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Budowa miejsc postojowych
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej
przyniosła 40 tys. zł oszczędności. Zdecydowano, by przekazać
je na opracowanie dokumentacji
projektowej zadania pod nazwą
„Rekonstrukcja parku przy ul.
Ogana”.
Mocą uchwały uszczegółowiono zasady przyznawania dota-

ogłoszenia

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1b w Knurowie (parter).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 24/GD/12 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. 1 Maja, ul. Jęczmiennej, ul. Dworcowej,
ul. Polnej, ul. Zwycięstwa, ul. Rybnickiej, ul. Bolesława Prusa,
ul. Żwirki i Wigury, alei Piastów, ul. Szpitalnej, alei Spacerowej,
ul. Jedności Narodowej, ul. Kosmonautów, ul. Stefana Batorego,
ul. Generała Jerzego Ziętka, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Thomasa
Woodrowa Wilsona, ul. dr. Floriana Ogana, ul. Aleksandra Puszkina
oraz w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Odrodzenia przewidzianych do
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.



Pieniądze
na czystsze
środowisko

O dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony powietrza
mogą się ubiegać osoby fizyczne i
wspólnoty mieszkaniowe.
Dotacja może być przyznana na:
• podłączenie budynku do sieci
cieplnej – w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów (ale nie więcej
niż 1.500 zł),
• zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o., opalanych gazem,
olejem opałowym lub zasilanych
energią elektryczną, ogrzewania
elektrycznego – w wysokości 50
proc. poniesionych kosztów (ale nie
więcej niż 1.500 zł),
• zakup i montaż niskoemisyjnego
retortowego kotła c.o. na paliwo
stałe, z jednym paleniskiem – retortą, lub kotła c.o. opalanego biomasą, o sprawności cieplnej równej
lub większej 80 proc. – w wysokości
50 proc. poniesionych kosztów (ale
nie więcej niż 1.500 zł),
• zakup i montaż urządzeń do
wytwar zania energii ze źródeł
odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub
ogrzewania budynku mieszkalnego
- w wysokości 1.500 zł.
W przypadku dotacji na dof inan s owanie ko s z t ów w ykonania podłączeń do sieci
kanalizacji sanitarnej, może
być ona przyznana w wysokości: *
80 zł – do jednego pełnego metra
bieżącego podłączenia, * 200 zł
– do jednej studni zabudowanej na
podłączeniu. Łącznie kwota dotacji
nie może przekroczyć 3 tys. zł.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UM w Knurowie.

cji ze środków gminy na działania
służące ochronie powietrza i wód
(więcej w ramce).
Rada Miasta poparła wniosek
prezydenta Knurowa Adama Ramsa
skierowany do Rzecznika Spraw
Obywatelskich. Dokument zawiera
prośbę o rozważenie złożenia przez
rzecznika wniosku do Naczelnego
Sądu Administracyjnego w sprawie
podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli
znajdujących się pod ziemią. Powodem wystąpienia są niejednoznaczne przepisy i przeciwstawne
ich interpretacje w orzecznictwie
sądów administracyjnych. To kłopot dla wielu, głównie dla śląskich
samorządowców.

Klekot na torach

W interpelacjach zgłoszono
prawie 30 spraw. Mowa była m.in.
o: * skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i
Gen. Ziętka, którego oznakowanie
sprawia problemy uczestnikom ruchu, * potrzebie bardziej trwałego
utwardzenia ul. Plebiscytowej, *
konieczności doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Foch przy ul. Szpitalnej
(latarnia oświetla teren obok „ze-

bry”), * potrzebie załatania dziur
na najważniejszych drogach (m.in.
ul. Szpitalnej w sąsiedztwie przystanku Foch i wejścia do kopalni),
* notorycznie brudzonej jezdni
ulic Dworcowej i Lignozy oraz
potrzebie ich częstszego mycia, *
wskazanym wydłużeniu odcinka
ul. Niepodległości, objętego ograniczeniem prędkości do 40 km/h
(w rejonie potoku Knurowianka),
* przejeździe kolejowym na ul.
Rybnickiej, gdzie pod naciskiem
jadących aut unoszą się i hałasują
betonowe płyty, co przeszkadza
okolicznym mieszkańcom, * ulicy
Zwycięstwa, której fragment – od
wiaduktu po Czuchów – oznakowano jako obszar niezabudowany;
samochody mogą więc jeździć
tam z prędkością do 90 km/h, co
zdaniem mieszkańców tej części
miasta stanowi duże zagrożenie
dla bezpieczeństwa.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Czy to już kampania wyborcza?

Z obrad wieje nudą? Niekoniecznie, choć faktycznie zazwyczaj przebiegają w roboczej atmosferze,
pozbawionej emocjonalnych fajerwerków. Jest tak, gdyż to w komisjach trwają ożywione dyskusje,
docierają się i klarują poglądy. Przystępując do sesji radni mają zwykle ugruntowane zdanie (zbieżne
bądź przeciwne) na sprawy i tematy ujęte w harmonogramie. Dzięki temu same obrady i głosowania
przebiegają szybko i sprawnie, nie odbiegając od meritum podnoszonych problemów.
Czasami jednak iskrzy. Tak, jak w ubiegłą środę, gdy pod koniec sesji doszło do spięcia z udziałem
przewodniczącego RM Jana Trzęsioka i radnego Marka Sanecznika. Przewodniczący poinformował,
że od innych radnych trafiło doń przed sesją zaproszenie radnego Sanecznika, skierowane do mieszkańców III Kolonii, na czwartkowe (29.11, godz. 17) spotkanie w remizie OSP.
– Jest pan radnym ugrupowania Wspólnie dla Knurowa, jestem przewodniczącym tej Rady. Rozmawialiśmy ze sobą wczoraj przez telefon i do dzisiaj nie otrzymałem żadnej informacji o tym spotkaniu
– zauważył Jan Trzęsiok. – Jestem bardzo niemile zaskoczony, pewne dobre obyczaje obligują nas
do tego, aby postępować tak, jak postępowaliśmy dotychczas w tych 10 latach w samorządzie, czyli
organizujemy spotkania z powiadomieniem przewodniczącego albo swojego ugrupowania, z którego
się startowało. Tutaj zostały złamane wszystkie dobre obyczaje tej Rady i stąd czuję się oburzony
i zbulwersowany taką sytuacją.
- Czy pan zakończył swoją pracę w ugrupowaniu Wspólnie dla Knurowa i w koalicji, i zaczyna własną
kampanię wyborczą na prezydenta w tym mieście? – dociekał przewodniczący.
Nie uzyskawszy odpowiedzi kontynuował: - Chciałem zapytać pana prezydenta, czy otrzymał takie
zaproszenie?
Prezydent Rams poinformował, że zaproszenie na zebranie trafiło do sekretariatu Urzędu Miasta.
– Tak się jednak niefortunnie składa, że termin zebrania wypada na czas, kiedy będę za granicą – powiedział prezydent. – To dużo wcześniej uzgodniona i potwierdzona przeze mnie wizyta. Żałuję, że
termin spotkania z mieszkańcami III Kolonii w OSP nie został wcześniej skonsultowany, gdyż bardzo
chciałbym w nim uczestniczyć – podkreślił.
- Niestety, sytuacja, którą wykreował pan radny Sanecznik stawia mnie w trudnej sytuacji – przyznał
PL prezydent.
Na koniec głos zabrał sekretarz miasta Piotr Dudło: - Odpowiadam za organizację pracy magistratu, w tym
i harmonogramu spotkań prezydenta. Pan radny Marek Sanecznik nie odniósł się do propozycji, złożonej przez prezydenta, o przełożenie terminu. Byłbym więc bardzo wdzięczny za poinformowanie
uczestników zebrania, że nieobecność na nim prezydenta Knurowa jest tylko i wyłącznie skutkiem
uprzednio ustalonych zobowiązań, czyli właśnie delegacji w Czechach.
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Knurów. KOpalnia uruchOMiła Myjnię dla saMOchOdów ciężarOwych

KnUrÓW

siedział (jak) struty

W ubiegłą środę wieczorem Straż Miejska
otrzymała zgłoszenie, wedle którego
na końcowym przystanku przy ul. Lignozy
nietrzeźwy pasażer nie chce opuścić autobusu
Przybyłym na miejsce funkcjonariuszom ukazał się pan będący w
stanie upojenia alkoholowego. Uzyskali od niego informację, że mieszka
przy ul. Krasickiego. Pod wskazanym
adresem zastali jego matkę, która
stwierdziła, że syn jest wymeldowany
z domu i nie ma zamiaru go przyjąć.

Biorąc pod uwagę stan mężczyzny strażnicy udali się z nim do szpitala, gdzie został poddany badaniu na
zawartość alkoholu. Wynik był taki,
że nie pozostało nic innego, tylko zostawić go w placówce do odtrucia.
/bw/

Knurów. pOMagaMy antOsi wieczOreK
Codziennie z myjni korzysta około 150 samochodów,
a jej wydajność pozwala na nawet dwukrotnie więcej

Koniec z kurzem
na Dworcowej

Kopalnia rozwiązała w końcu problem brudnych dróg
dojazdowych do placów składowych oraz punktu
drobnicowej sprzedaży węgla. W październiku
uruchomiła myjnię kół i podwozi samochodowych
Wielok rot nie por usz a l iśmy
temat utrzymania w czystości ulic
Dworcowej i Wagowej. Okoliczni
mieszkańcy uskarżali się na miał
nanoszony na nie przez samochody
wyjeżdżające z kopalnianej wagi.
Kolejne pojazdy rozjeżdżają go i tak
się tworzą tumany kurzu.
- Nasze dzieci wyglądają, jakby
z dołu wyjechały. Tyle razy już prosiliśmy o pomoc, tyle razy obiecywano
nam, że sytuacja się zmieni... I co?
Wciąż to samo! A my jakoś musimy
tutaj żyć, oddychać tym kurzem jeszcze pod koniec sierpnia lokatorzy
domów przy Dworcowej 23 i 25 nie
kryli rozgoryczenia.
Kiedy już się wydawało, że ich
System myjący sterowany jest automatycznie - fotokomórka
nadzieje na poprawę sytuacji pokryła włącza i wyłącza pompę wodną
warstwa kurzu, kopalnia zainwespecjalnym zbiorniku dochodzi do tys. zł (netto). Codziennie z myjni
stowała w stacjonarną myjnię kół i
oddzielenia szlamu. Czysta woda korzysta około 150 pojazdów, ale
podwozi samochodowych - Moby
przelewa się do oddzielnej komory wydajność pozwala obsłużyć naDick Conline. W październiku urząi gotowa jest do ponownego użycia, wet 300.
dzenie stanęło w rejonie zwałów i
a odzyskany miał trafia na przenośAndrzej Molenda podkreśla,
drobnicowej sprzedaży węgla. Teren
niku zgrzebłowym do wagonika. że Ruch Szczygłowice też ma swoją
został utwardzony, a drogę od myjni
Fotokomórka na zjeździe wyłącza myjnię (boks z natryskami), którą
do wagi w yłożono betonow ymi
pompę wodną.
wykonały służby kopalniane.
płytami.
Tekst i foto:
Urządzenie kosztowa ło 450
- System działa od 2 tygodni,
Paweł Gradek
wcześniej go testowaliśmy. Efekty nekrologi
widać gołym okiem - mówi kierownik działu przeróbki mechanicznej
K W K „K nu rów-Sz cz yg łow ice”
Andrzej Molenda.
Panu mjr. rez. Jarosławowi WIEWIURZE
Urządzenie my je koła i fartuchy błotników oraz dużą część
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
podwozia wszystkich ciężarówek
dopuszczonych do ruchu na drogach. Jak działa?
Fotokomórka na wjeździe uruchamia pompę wodną. Ciężarówka przejeżdża powoli po kracie, a
składa
woda podawana jest z części dolnej
Adam
Rams
oraz boków za pomocą systemu
dysz. Ekrany umieszczone po obu
Prezydent Miasta Knurów
stronach urządzenia zatrzymują ją
i kierują do wtórnego obiegu. W
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Kalendarze
już w sprzedaży
Tak jak pisaliśmy tydzień temu, do sprzedaży
trafiły kalendarze na 2013 rok z wizerunkiem
knurowianki, która, by stanąć na nogi, musi
poddać się kosztownej operacji
- Już można kupić kalendarze
z wizerunkiem Antosi - informuje
naszych Czytelników nauczycielka
z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 Patrycja Maciejczak. - Cena
kalendarza to minimum 5 zł, ale
mam nadzieję, że mieszkańcy okażą
się hojniejsi. Kalendarze
można nabyć w dyżurce
lub sali nr 37.
Przypominamy, że
szkoła prowadzi ta kże zbiórkę w ymy tych
i zgniecionych puszek
aluminiowych. Można je
przynosić do woźnej.
Poznaliśmy kolejne
szczegóły charytatywnego maratonu Zumby,
który odbędzie się 16
grudnia między godz. 12.00 a 16.00 w
sali gimnastycznej „Dwójki”. Wstęp
to wolny datek do skarbonki Antosi.
Maraton poprowadzą: Sandra Kalinowska (przyjedzie z Holandii), Joanna Cieleban, Beata Niemczyk, Patrycja
Porczyńska, Karolina Biela oraz team
Studia Tańca Copa Cabana.
- Poza gwarantowaną wyśmienitą
zabawą w planie mamy losowanie

nagród, naukę Dancehallu, a dla
chętnych pielęgnacyjny masaż dłoni
- mówią organizatorzy.
Zakończyła się już wspólna aukcja
charytatywna Paderka i rapera DKA.
Specjalne wydanie jego ostatniej płyty
ktoś wylicytował za 310 zł.
P r z y p om i na my o
akcji „Przybij piątkę Antosi”. Chęć sprawienia
mikołajkowego prezentu
małej knurowiance wyraziło już ponad 5 tys. internautów. Wystarczy 6
grudnia przelać na konto
dziewczynki 5 zł (można
więcej).
O kolejnych inicjatywach będziemy informować na bieżąco. Do
zamknięcia tego numeru Przeglądu
Lokalnego na koncie Antosi było
41 258 zł.
/pg/

Więcej informacji o Antosi
Wie c zor e k można znale źć
na stronie www.antoninawieczorek.pl oraz na facebook’u.
Zachęcamy do polubienia jej
funpage’a.

Jak pomóc?

Darowizny można wpłacać na konto Fundacji „Zdążyć z Pomocą”:
Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Tytuł przelewu: 18441 – Antonina Wieczorek – darowizna na pomoc i
ochronę zdrowia.
Można też przekazać 1 proc. podatku dochodowego. Przy rozliczeniu należy
wpisać dane: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 18441 – Antonina Wieczorek

Panu mjr. rez. Jarosławowi WIEWIURZE
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają
Pracownicy
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Knurów
5
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Knurów

Knurów

nad pięknym,
modrym Dunajem

Polowanie
na aksamitki
− 60 lat przeżyłem i nie słyszałem o tych
grzybach! − opowiada Józef Kisielewski,
emerytowany górnik z Knurowa. − Aż tu
pewnego dnia zadzwonił syn, że jadł u
kolegi pyszne grzyby, zapytał czy ja, taki
zapalony grzybiarz, je znam. Nie znałem

Choć prawie w całej Europie
zniesiono granice, zamknięto strażnicze budki, usunięto szlabany, wciąż
jeszcze istnieją granice mentalne wynikające z niewiedzy, strachu przed
innością. Program „Comenius” stara
się tę granicę niwelować, zaczynając
od szkół.
Wizyta na Węgrzech trwała od
15 do 20 października. Delegacja
z MSP-7 w składzie: wicedyrektor
szkoły Danuta Pluta oraz nauczyciele Jadwiga Cuber, Beata Dudło,
Ewa Wyrostek, Anna Dąbrowska,
Barbara Wachowicz, nie miała czasu
na odpoczynek. Program był bardzo
napięty, a dni spędzone na Węgrzech
pracowite. Knurowskich pedagogoów powitał występ uczniów, którzy
w pięknie zdobionych strojach zaprezentowali tańce narodowe z różnych
stron świata.
Razem z nauczycielami z Portugalii, Turcji i Anglii pedagodzy z
MSP-7 dyskutowali nad projektem
„Uczenie się przez całe życie”, wymieniali się uwagami i refleksjami
dotyczącymi jego zarządzaniem,
konfrontowali doświadczenia.
Był również czas na poznawanie węgierskiego systemu oświaty,
przyjrzeniu się m.in. zajęciom przedszkolaków.
− Wszyscy zwróciliśmy uwagę
na nacisk, jaki w placówce naszych
partnerów kładzie się na rozwój i
kultywowanie kultury oraz sztuki
regionalnej − opowiadają nauczyciele. − Widoczne jest specyficzne
pragnienie zachwycania i bawienia
się, przekazywania z pokolenia na
pokolenie różnorodnej sztuki ludowej,
tańca, muzyki i rzemiosła.
Węgry zachwyciły knurowianki
pięknymi widokami, aromatycznymi
winami.
− Po pracowitych dniach nasi
węgierscy przyjaciele postanowili
uatrakcyjnić nam przebieg wizyty
i zorganizowali kilka wyjazdów −
wspominają nauczyciele. − Zwiedziłyśmy Budapeszt, jedną z najpiękniejszych stolic Europy. Widziałyśmy pięknie położone nad Dunajem
wzgórze Zamkowe. Piorunujące
wrażenie zrobił na wszystkich gmach
Parlamentu, Bazylika św. Stefana
oraz budynek opery. Podziwiałyśmy
kazamaty i jedyny w tej części Europy
turecki minaret.
Z Budapesztu knurowianki wyruszyły do Edgery, niewielkiego
średniowiecznego miasteczka z Doliną Pięknej Pani, by potem nabrać sił
na basenach termalnych. Wegierskie
termy są wzbogacone o ogromne
kopce soli, które wpływając do wody,
tworzą imponujące koronkowe nacieki. Czas powrotu zbliżał się nieubłaganie.
− Jesteśmy pod wrażeniem niezwykłej gościnności, ogromnego zaan6

Foto: Arch. MSP-7

„Uczenie się przez całe życie” to kolejny projekt
programu Comenius, w ramach którego delegacja
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 odwiedziła Węgry
Knurowianki są pod wrażeniem
piękna Węgier i gościnności ich
mieszkańców

Józef Kisielwski jest bardzo dumny, że udało mu się
znaleźć taką ilość aksamitek

gażowania w przebieg wizyty nie tylko
władz szkoły, nauczycieli i uczniów,
ale także rodziców − podsumowują
wyjazd nauczyciele z MSP-7. − Wszyscy stworzyli wspaniałą atmosferę,
utwierdzili nas w przekonaniu, że
reklama

warto poznawać inne kultury, nowych
ciekawych ludzi. Niestety wszystko
kiedyś musi się skończyć, rozstaliśmy
się z nadzieją na kolejne spotkanie,
tym razem w Portugalii.
jb

Tak pan Józef pierwszy raz usłyszał o istnieniu bardzo rzadkich
grzybów zwanych aksamitkami. Od
tamtej pory, co roku zimą, szuka ich
na knurowskich drzewach. Nie jest
łatwo. Aksamitki są bardzo kapryśne, nie rosną byle gdzie.
− To unikatowe grzyby, jest ich
niewiele. Ja już mam swoje pieńki
i ponumerowane drzewa, które co
pewien czas obchodzę. Aksamitki
rosną tylko na wierzbach płaczących. Na jednym drzewie znajduję
do 10 dag, czasami 7 dag. Ostatnio
pobiłem swój osobisty rekord − 70
dag! − mówi z dumą knurowianin.
Aksamitki kuszą nie tylko kolorem, złocisto-brunatnym, ale i
smakiem.
− Z żoną przyrządzamy je tylko
na jeden sposób. Po pierwsze, trzeba roztopić na patelni tłuszcz, może
być oliwa albo masło. Aksamitki
należy opłukać, odsączyć, pokroić
i dodać trochę soli, bez żadnych
innych dodatków. Mają wspaniały
zapach, słodkawy smak. Borowiki
mogą się schować! − opowiada pan
Józef.
Knurowianie zapewne nawet
się nie domyślają, że mają pod

ok nami tak i kulinarny rar y tas.
Aksamitki łatwo pomylić z innymi
grzybami, które nie nadają się do
spożycia. Dlatego zanim włoży się
je do garnka, warto zasięgnąć rady
doświadczonego grzybiarza.
Józef Kisielewsk i od małego
zbiera grzyby, zaś aksamitki od 6
zim. Odkąd przeszedł na emeryturę, dba tak że o różnorodność
f lorystyczną na swojej działce.
− Mam jadalne kasztany, liście
laurowe przywiezione z podróży
po Włoszech oraz nespolę, roślinę
o pięknie pachnących kwiatach i
smacznych owocach.
Knurowian to barwna postać i
pasjonat przyrody. Zdarzył mu się
nawet epizod z filmem.
− Byłem statystą w filmie kręconym tu na Śląsku przez włoską
ekipę. Wspaniała przygoda! − opowiada Kisielewski.
Grzybiarz nie boi się eksperymentować ze smakami.
− Jeszcze nie jadłem trufli, ale
już niedługo i je spróbuję! − zapewnia pan Józef.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama
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rozmaitości
Knurów. Sebastian Dylnicki ma jasny cel

Być jak Humphrey Bogart

Przypadek skojarzył Sebastiana Dylnickiego z aktorstwem. Teraz pracuje w dwóch teatrach
muzycznych, a w grudniu premierę będzie miała operetka w dwóch aktach „Statek
Casablanca”, której jest reżyserem i scenarzystą

Scenariusz w trzech krokach

nad scenariuszem z już nowo zdobytą
wiedzą. Postanowiłem wprowadzić
nowe zmiany - wspomina. Udało się
po wakacjach. – Na urlopie nie byłem
w stanie myśleć o niczym innym niż o
sztuce. Spisywałem nowe pomysły. Po
powrocie cały tydzień przesiedziałem
przed komputerem, pracując od rana
do późnych godzin nocnych. Tak powstał finalny scenariusz.

Większa rola to większa
odpowiedzialność

Foto: Arch. Sebastiana Dylnickiego

Knurowianin nie zawsze chciał
być aktorem. Odkąd pamięta marzył
o śpiewaniu.
– Zaczęło się, gdy trafiłem do
szkoły wokalno-baletowej. Przerażała mnie ta druga część, więc jak
zacząłem tańczyć, nie za dobrze się z
tym czułem – wspomina początki Sebastian. – Po jakimś czasie dostrzegł
mnie tam człowiek z Klubu Garnizonowego, często jeżdżący na konkursy
recytatorskie, który zaproponował mi,
abym w tym spróbował swoich sił.
Trzy miesiące prób i pierwsze
wyzwanie.
– Miałem jechać z monodramem
na konkurs teatrów jednego aktora.
Byłem kompletnie zielony w tym
temacie, bo wcześniej, poza szkołą,
do której uczęszczałem, nie miałem
kompletnie żadnej styczności z aktorstwem. Zresztą zacząłem bardzo
późno, bo w wieku 19 lat. Czekało
mnie więc dwukrotnie więcej pracy, by
nadrobić to, co inni już potrafili.
Udział w konkursie okazał się
jednak sukcesem. Młody aktor zwyciężył, awansując do ogólnopolskiej
edycji imprezy.
– Po roku znowu wziąłem w nim
udział i ponownie wygrałem etap
regionalny. Zacząłem się coraz bardziej rozwijać w tym kierunku, dzięki
czemu znalazłem potem zatrudnienie
w Gliwickim Teatrze Muzycznym i
w Teatrze Muzycznym IWIA, gdzie
pracuję do dziś.

rowianin udał się do właścicieli
teatru.
– Pomysł bardzo się spodobał.
Zaczęliśmy wstępne rozmowy nad
kształtem scenografii, kostiumami.
Brakowało nam ludzi, ponieważ nie
było tylu aktorów, by zapełnić cały
scenariusz. W maju w Rudzie Śląskiej
został zorganizowany ogólnopolski
casting.
Sebastian brał też udział w pracach komisji przesłuchującej aktorów.
informacja własna

by.

– To była dla mnie nowość. Na
początku trudno było się w tym odnaleźć, ale udało nam się wyłonić całą
obsadę. Oczywiście, były zgrzyty pomiędzy członkami komisji, bo każdy
miał swoją wizję, ale udało nam się
dojść do kompromisu.
– Uświadomiłem sobie, że fajnie
by było, gdyby ta sztuka miała jakąś
ciekawą formę, weszła w jakiś kanon.
Przeczytałem kilka lektur na temat
scenopisarstwa i pisania sztuk teatralnych, po czym w czerwcu usiadłem

Przyszedł czas na pierwsze pró-

– Każdy dostał scenariusz, rozdzieliliśmy role, przeczytaliśmy go
dwa razy „na sucho”, żeby się z nim
zapoznać, Następnie zacząłem opowiadać o sztuce, tłumacząc co jest
ważne i jakie są nawiązania do
„Casablanci”. Pokazaliśmy aktorom
scenografię i zapoznaliśmy ich z warstwą muzyczną. Ta też jest bardzo
istotna. Co prawda nie autorska, lecz
zapożyczona ze znanych operetek, ale
tak, by pasowała do fabuły.
- Wszystkie piosenki trzeba było
przetłumaczyć, żeby współgrały z
tekstem. Musiałem się tego podjąć. To
było bardzo trudne. Tłumacząc arie
z języka francuskiego na polski albo
polską wersję jakiegoś klasycznego
otworu pod nasz spektakl, należało
tak to zrobić, by pasowały pod względem rymu, a i piosenka zachowała

swój sens.
Sebastian jako reżyser, autor
scenariusza i odtwórca jednej z głównych ról ma sporo pracy, trudniejszej
od tej, jaką wykonuje aktor.
– Jest większa odpowiedzialność
– mówi. – Reżyser oprócz pracy na
próbach, ma jeszcze inne obowiązki. Musi zaplanować i rozdzielić
pracę, dochodzą kwestie związane
z promocją sztuki, jest sporo spraw
organizacyjnych i technicznych do
załatwienia.
Próby pożerają czas, ale Sebastian nie marudzi. Służy pomocą
każdemu z aktorów.
– Rozmawiam indywidualnie.
Przedstawiam swoją wizję danej
postaci. Jako aktor mogę pomóc w
interpretacji jej roli. Na razie wszystko
idzie w dobrym kierunku.
„Statek Casablanca” będzie jego
debiutem w roli scenarzysty i reżysera. Na tym jednak Sebastian nie ma
zamiaru poprzestać.
– Pracuję już powoli nad dwoma
kolejnymi scenariuszami, ale od
pomysłów aż mam mętlik w głowie
– mówi. – Staram się rozwijać jako
aktor i scenarzysta. Myślę, że to też
mnie wiele nauczy, gdyż pracując z
aktorami, czyli jakby ucząc ich postaci
i roli, które wyszły spod mojego pióra,
także udoskonalam swój warsztat.
Dawid Ciepliński

reklama

Pomysł napisania scenariusza
własnej sztuki zrodził się w głowie
knurowianina przed rokiem.
- Jestem otwarty na nowe wyzwania i poszerzanie swojego warsztatu
teatralnego. Pomyślałem, że warto coś
napisać – mówi Sebastian. – Wyszedłem z taką propozycją do właściciela
teatru, w którym pracuję. Przyklasnął
jej dając mi zielone światło do pracy.
Knurowianin zaraz zabrał się
do dzieła.
– Pisanie scenariusza można
podzielić na trzy główne etapy. Na
początku roku usiadłem i zacząłem
spisywać sceny, gagi, to co chciałbym,
żeby w sztuce się znalazło – wspomina. – No cóż, potem i tak wszystko
przestawiło się o 180 stopni i z pierwotnej wersji została tylko pierwsza
scena. Reszta się zmieniła: imiona,
funkcje, role bohaterów...
Największą inspiracją dla młodego aktora stał się amerykański melodramat „Casablanca” z 1942 roku.
Film z Humphrey’em Bogartem i
Ingrid Bergman w rolach głównych.
– Obejrzałem go przez przypadek.
Bardzo mi się spodobał. Zrodziła się
myśl, żeby jakoś nawiązać do tego
filmu – mówi. – Zacząłem poprawiać
pierwotny scenariusz. Przeniosłem
kilka cytatów, imiona bohaterów, a
wątek romansu, który pojawił się w
pierwszej wersji, udoskonaliłem, nawiązując do tego, który jest w filmie.
Z gotowym scenariuszem knuPrzegląd Lokalny Nr 48 (1030) 29 listopada 2012 roku



aktualności
SzczyGŁowice

Pianie na boisku
– Najbardziej podobają mi się króliki,
szczególnie te z uszami na dół –
6-letnia Zuzia wpatruje się w puchate
trusie. – Najlepsze są bażanty, mają
piękne upierzenie – nie ma wątpliwości
Mirosław. Zachwyconych kicającymi
i gdaczącymi okazami było znacznie
więcej
W sobotę i niedzielę z hali MOSiR-u próżno było słuchać sędziowskich gwizdków, odgłosu odbijanych
piłek czy oklasków kibiców. Po okolicy niosło się za to gdakanie, gruchanie, ptasi śpiew i odgłosy nic a nic nie
kojarzące się ze sportem.
To za sprawą Stowarzyszenia
Miłośników Drobnego Inwentarza
w Knurowie, które zorganizowało
w szczygłowickim obiekcie wystawę
drobnego inwentarza.
Było co oglądać. – Hodowcy pokazali 176 królików, 273 gołębie i 61
sztuk drobiu. Wszystkie różnej barwy,
wielkości i rasy – powiedział Przeglądowi Grzegorz Kroczek, prezes

SMDI. – Udział wzięło 43 hodowców,
wśród nich wystawcy z zaprzyjaźnionego koła w Czechach.
Właściciele najciekawszych okazów otrzymali puchary. Z wyróżnień cieszyli się: Krystian Widuch
(właściciel championa wśród drobiu),
Tomasz Drobik (za gołębie) i Pavel
Sikora z Czech (króliki). Przyjemność ich wręczenia mieli dyrektor
MOSiR-u Krzysztof Stolarek i radny
Eugeniusz Tymoszek.
– Wystawa miała bardzo wysoki
poziom – podkreśla prezes Kroczek.
Następna za rok.
DC

W knurowskim ratuszu spotkali się (od lewej): Paweł Wodok, Maria Grzelewska, Edward Pawletko,
Hildegarda Sznapka, Krzysztof Lipski, prezydent Adam Rams, Damian Sontag, Gabriela Pawletko,
sekretarz miasta Piotr Dudło i red. Bogusław Wilk

Knurów

Słowa ulatują,
zapisane pozostają

Foto: Dawid Ciepliński

Archiwalne zdjęcia, odkurzone
pamiątki i ożywione wspomnienia
to plon „Przeglądowego” apelu
o przypomnienie dawnego oblicza
ulicy Koziełka i starego Knurowa
Czy były kocie łby na
Koziełka? Oczy wiście,
stare fotki to potwierdzają. Kamienice się zmieniły? A jakże, zdjęcia nie
pozostawiają wątpliwości. Publikowaliśmy je na
naszych łamach. Ludzka
pamięć jest zawodna, to
pamiątki stają się świadkami prawdy.

Największą frajdę z oglądania
zwierząt miały dzieci, ale dorośli
też nie narzekali, podziwiając
piękne okazy

GieraŁtowice

wyjazd
na
jarmark

Jej emisariuszami stali się nasi
Czytelnicy, którzy wzbogacili „Przeglądowy” cykl pt. „Z kart historii
Knurowa”. Niektórzy – jak Maria
Grzelewska i Paweł Wodok – czynią
to od lat.
Jesteśmy za to wdzięczni. To
twórcze dzieło docenia też knurowski samorząd. Wyrazem tego
stało się poniedziałkowe spotkanie
w ratuszu, podczas którego gośćmi

prezydenta Adama Ramsa i „Przeglądowymi” byli knurowianie, którzy
włączyli się w naszą medialną akcję.
Spotkanie przy śląskim kołoczu
i kawie obfitowało we wspominki o
dawnym Knurowie. I, jak się okazało,
nie wyczerpało tematu. Ale o tym,
niebawem, na naszych łamach...
/bw/

Foto: Paweł Gradek

reklama

Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach
zaprasza do udziału
w jarmarku
bożonarodzeniowym
we... Wrocławiu.
Impreza odbędzie się w sobotę,
15 grudnia. Uczestnicy wyjadą o
godz. 9, w południe będą na miejscu. Do wieczora będą mieć czas, by
skorzystać z jarmarkowych atrakcji.
Do dyspozycji będą liczne stoiska z
rękodziełem, dekoracjami, wypiekami, świąteczne karuzele, koncert
kolęd i pastorałek, a nawet... domek
pod krasnalem, bajkowy lasek i
ośmiometrowy wiatrak.
Powrót około godz. 21. Zapisy
do 12 grudnia w GOK, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Informacje pod nr. tel. 32 301 15 11.

/bw/
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Knurów. Bal u seniorów

życzenia

Zabawa
z młodzieńczą werwą

Foto: Justyna Bajko

- Wszyscy świetnie się bawili – ocenia
Zygfryd Mazur, prezes knurowskiego
Koła Emerytów i Rencistów, wspominając
tegoroczny Dzień Seniora

Kierownictwo Koła Emerytów i Rencistów wręczyło kwiaty i drobne upominki
najstarszym seniorom i tym z najdłuższym stażem w Kole

Członkowie koła spotykają
się raz w miesiącu. Przy kawie
i dobrym ciastku rozmawiają
o planach na przyszłość, wyjazdach, o swoich bolączkach
i problemach.
Dzień Seniora św iętowali w ubiegły czwartek w
lokalu „777”. Zabawa miała
dw ie odsłony : of icja l ną i
taneczną. Koło doceniło 80letnich członków oraz tych
z 20 -let n i m sta ż em. Prezenty otrzymali: Marianna
Trocka, Stanisław Maciej,

Elżbieta Malińska, Helena
Zaik, Maria Lewandowska
oraz Hildegarda Dziubińska, Zygfryd Pach i Maria
Bara ńska. Z gratu lacja mi
pospieszył też radny Eugeniusz Tymoszek, któr y od
dawna wspiera koło w sponsorskich staraniach.
Po części oficjalnej rozpoczął się bal. Eleganccy panowie i pięknie ubrane panie
nie schodzili z parkietu aż
do godz. 22. O dobrą muzykę zadbała Iwona Kobryń.

− Wszyscy zgodnym chórem stwierdzili, że zabawa
była bardzo udana i aż żal,
że tak krótka − mówi Zygfr yd Mazur. − W najbliższym czasie planujemy jeszcze spotkanie opłatkowe, a
po Nowym Roku zwiedzanie
stajenek.
Energii i zaangażowania
mógłby członkom knurowskiego Koła Emerytów i Rencistów pozazdrościć niejeden
młodzieniaszek.

jb

Foto: Dawid Ciepliński

Wszystkim Górnikom,

a w szczególności
z KWK „Knurów-Szczygłowice” i ich Rodzinom
życzę dużo radości i wiary w przyszłość górnictwa,
wiele pomyślności osobistej, dobrego zdrowia,
satysfakcji z pracy wykonywanej w godnych
i bezpiecznych warunkach
oraz zawsze szczęśliwych powrotów z szychty.
Szczęść Boże!
W imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego
Starosta MICHAŁ NIESZPOREK

Klasa I -

SP w Chudowie

Wychowawca: Barbara Bylica
Damian Boczek, Emilia Cieśla, Jakub Ciućka, Kacper Kopel, Emilia Krawczyń,
Dominik Lasotka, Katarzyna Pawlas, Kinga Piechura, Patryk Rajca, Olga
Struglińska, Bartosz Szombara, Dominika Ulfig, Martyna Żymełka.
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Knurów

Kotlarnia, Sośnicowice

− Przede wszystkim fantasy i
romanse, dzieła Meg Cabott i Andre
Norton − zaznacza knurowianka.
Joanna skupia się na nauce, ta
zabiera jej większość wolnego czasu.
Pytana o autorytety, Joanna odpowiada bez wahania: − Rodzice.

wpływać na poprawę jakości życia
politycznego − opowiada Jonasz. −
Autorytetem jest dla mnie Ron Paul,
amerykański kongresman. Warto
naśladować osoby o takiej wiedzy i
kulturze politycznej. We współczesnej
polskiej polityce zbyt dużo jest sporów
typowo ambicjonalnych.
Jonasz Kopczyk podkreśla, że humanistyka uczy pokojowego współżycia, pewnej otwartości na inność,
konstruowania sensownego dialogu
opartego na wzajemnym szacunku.
− Staram się wsłuchiwać w to, co
każda osoba ma do powiedzenia −
zaznacza knurowianin.
W chwilach wolnych od myśli na
temat przyszłości cywilizacji, Jonasz
lubi słuchać dobrej muzyki, przede
wszystkim rock and rolla.

polityKa w rytmie rocK anD
rolla

per aSpera aD aStra,
czyli przez truDy Do GwiazD

w drodze ku gwiazdom

Choinka
dla ostoi

Stowarzyszenie
Miłośników
Jazdy Terenowej
Mutt po raz
trzeci organizuje
Ogólnopolską
Terenową Integrację
„Dla choinki”
− Będzie to doskonała okazja
spotkania znajomych, spędzenia
czasu na świeżym powietrzu, sprawdzenia swoich umiejętności w jeździe
terenowej − zapewniają organizatorzy. − Jednak nadrzędnym celem,
jest możliwość wsparcia i pomocy dla
najbardziej potrzebujących.
Mutt przygotowało sporo atrakcji, m.in. możliwość jazdy w terenie z
kierowcami sportowymi, zabawy na
strzelnicy, pokazy pojazdów militarnych i sprawności Jednostki Wojsk
Specjalnych „Agat” oraz 6 Brygady
Powietrznodesantowej stacjonującej
w Gliwicach.
− Jednak główną atrakcją imprezy
będzie rekonstrukcja historyczna,
odwzorowująca działania wojenne
z 1944 roku, które miały miejsce w
Ardenach. Rekonstrukcja z użyciem
broni palnej, ciężkiego sprzętu bojowego z epoki w fantastycznej oprawie
pirotechnicznej − mówią organizatorzy.
Dochód z tegorocznej imprezy
miłośnicy terenówek przekażą na
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
z Sośnicowic. Start 8 grudnia o
godz. 9 na terenie Kopalni Piasku
Kotlarnia.
jb

Joanna Richter z II klasy Technikum i Jonasz
Kopczyk, uczeń III klasy LO otrzymali Stypendium
Prezesa Rady Ministrów. Doceniono ich pracę i trud
w zdobywaniu szczytów wiedzy

Sukcesy nie biora się znikąd; Joanna Richter i Jonasz Kopczyk
sumiennie pracują na swoją przyszłość

Joanna Richter jest skromną
dziewczyną. Choć może poszczycić
się najwyższą średnią w szkole, nie
lubi opowiadać o swoich sukcesach.
Przyznaje, że dobre wyniki zawdzięcza systematyczności i ciężkiej pracy.
Swoją przyszłość wiąże z matematyką. Świat liczb nie ma przed nią
tajemnic.

− Chciałabym zostać księgową
− mówi Joanna. − Choć nie jestem
zdecydowana co do konkretnych
studiów.
Joanna ma jeszcze dwa lata, by
podjąć decyzję. Kiedy nie przedziera
się przez skomplikowane działania
matematyczne, lubi jeździć na rowerze i czytać książki.

Knurów. woPr ZaPrasZa na Kurs

wstąp w szeregi ratowników

Trwa nabór na kurs przygotowujący do egzaminu na
stopień młodszego ratownika. Są jeszcze wolne miejsca
Do udziału w kursie zachęca Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie.
Warunkiem przyjęcia jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem
może być osoba, która: * ukończyła 12 rok życia, * jest członkiem WOPR, *

Rzadko zdarza się nastolatek o
tak sprecyzowanych poglądach na
świat jak Jonasz Kopczyk. Donald
Tusk docenił knurowianina za unikalną pracę na olimpiadach, m.in. z
języka polskiego i literatury, historii,
filozofii. Jonasz zajmuje się szeroko
pojętą humanistyką. Rozpiętość zainteresowań sprawia, że bierze pod
uwagę Międzywydziałowe Studia
Humanistyczne, by nie ograniczać
się tylko do jednego zagadnienia.
Knurowianina szczególnie pasjonuje
polityka oparta na filarach humanistyki.
− W przyszłości interesowałaby
mnie praca naukowa. Obserwatora
i osoby, która mogłaby pośrednio
posiada pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do
odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun
prawny), * posiada kartę pływacką
lub specjalną kartę pływacką.

Joanna i Jonasz są dopiero na
początku swej naukowej drogi. Drogi
trudnej, bo wymagającej poświęceń,
skupienia i samozaparcia. Przed nimi
kolejne konkursy, olimpiady, matura,
potem studia, godziny spędzone nad
książkami, chwile zwątpienia.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów z pewnością pozwoli im
uwierzyć w słuszność w ybranej
drogi. To nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim wiatr
w skrzydła. Miejmy nadzieję, że
knurowianom nie zabraknie sił, i już
niedługo będziemy mogli napisać o
kolejnych sukcesach na ich drodze
ku gwiazdom.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach
(tel. 332-63-64), na basenie krytym aQua-Relax w Knurowie (tel.
338-19-24) oraz w biurze Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie
przy ulicy Szpitalnej 8, pokój 408,
we wtorki w godz. 17–19 i czwartki
w godz. 18-19 (tel. 236-96-96).

/b/

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Dawid mosz z Knurowa

ur. 18.11.2012 r., 3810 g, 53 cm

amelia otręba z leszczyn

ur. 20.11.2012 r., 3500 g, 54 cm

0

aleksandra wylegała z Knurowa
ur. 18.11.2012 r., 3350 g, 55 cm

Marcel Molatta z Pilchowic

ur. 22.11.2012 r., 3400 g, 51 cm

aleks trzpiel z Knurowa

ur. 19.11.2012 r., 2930 g, 51 cm

Mateusz szwagrzyk z Knurowa

ur. 22.11.2012 r., 3600 g, 57 cm

syn państwa nieradzików z Knurowa
ur. 20.11.2012 r., 3300 g, 50 cm

Łucja zaborowska-Gabor

ur. 22.11.2012 r., 3780 g, 56 cm

Szymon Karasiński z bełchatowa
ur. 20.11.2012 r., 4110 g, 55 cm

Hanna Majerowska z Gliwic

ur. 23.11.2012 r., 1860 g, 42 cm
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Wosk lany przez klucz, buty ustawiane „gęsiego” od ściany do progu,
szczekający pies zwiastujący stronę świata, z której przyjdzie ukochany
– każdy z nas zna te Andrzejkowe zabawy. Czy to już jednak
nie przeżytek?...

Tradycja się zmienia, ale nie ginie

Jędrzejki, Andrzejki... Grunt to zabawa
- Wróżby? Jak szły po naszej
myśli, to je uznawałyśmy z przyjaciółkami za wiarygodne. Gdy
nie wychodziło tak jak chciałyśmy, rzucałyśmy bierkami w kąt,
bo przecież to nic nie oznacza
– śmieje się osiemnastoletnia
Małgosia, trzecioklasistka z
liceum. – W podstawówce takie
zabawy organizowała szkoła, z
wosku wróżyła nam wychowawczyni. Jakoś nigdy nie potrafiłam
odgadnąć, na co wskazuje los,
czyli wosk.
– Kiedyś wychowawczyni
poparzyła mnie gorącym woskiem. Całą zabawę spędziłam
przyklejona do zimnej, stalowej
nogi stołu, by schłodzić palec i
złagodzić ból. Od tamtej pory
stronię od takich rzeczy..
Mało kto zna historię święta, które pierwotnie przeznaczone było tylko dla panien. Dzisiaj
zabawa spowszechniała.

Drużynowa Ola opiekuje nich obchody Andrzejek mają
się grupą młodych harce- sens, dla mnie już nie.
rzy. – Organizuję im podobNajczęściej imieniny Anne zabawy, ale sama w nich drzeja są hucznie obchodzone
nie uczestniczę.
w różnych lokaBeze mnie dzielach, które ofeci nie potrafiły- Wieczór wróżb z 29 na 30 rują niezliczoną
w wigilię św. Anby prawidłowo listopada
i loś ć at r a kc ji
drzeja. To ostatnia okazja
zinterpretować do zabaw przed okresem dla dorosłych.
n i e k t ó r y c h adwentu.
Tegoroczne wyw róż b. Z d aję
padają w środę.
sobie sprawę, że za parę lat Ale jest mankament…
dorosną i same będą się śmiały
- Myśli pani, że ja nie mam
z tego co robiły. Na razie dla nic lepszego do roboty w środy o

Andrzejki

Popularne andrzejkowe tradycje

dziewczynie poszczącej i modlącej się przez cały dzień
do św. Andrzeja mógł przyśnić się przyszły ukochany,
jeśli ucięta przez pannę w dniu św. Andrzeja gałązka wiśni
lub czereśni zakwitła w Wigilię, mogła ona liczyć na szybkie
zamążpójście,
dziewczyny toczyły kulki z ciasta (oznaczające wybranych
chłopców) i rzucał y je psu czekając, którą zje jako
pierwszą,
do kręgu z ustawionych panien wpuszczano gąsiora
z zawiązanymi oczyma; jako pierwsza za mąż miała wyjść ta
z dziewcząt, do której gąsior podszedł najpierw.

dwudziestej? – irytuje się pani
Agnieszka, pracująca matka.
- Mam wymagającą pracę,
muszę być skupiona w stu procentach. Po całonocnej zabawie
nie będę miała siły, by podnieść
powieki o bladym świcie, a co
dopiero logicznie myśleć.
Dla tych, co znajdą czas,
imieniny Andrzeja mogą okazać się świetnym pretekstem
do spotkań z bliskimi i przyjaciółmi, urządzenia przyjęcia,
może filmowego wieczoru.
Tym bardziej, że dzisiaj nikt
nie zmusza do brudzenia podłogi obierkami jabłek, parzenia
się skraplającą świeczką czy
układania wszelakiego rodzaju
obuwia na całej powierzchni
mieszkania. Więc świętujmy
Andrzeja nawet jeśli żaden z
uczestników zabawy nie posiada takiego imienia.
Magdalena Mróz

Nagroda
złowiona
W ubiegłym tygodniu
ogłosiliśmy konkurs, w
którym można było wygrać podwójne zaproszenie na w ystęp kabaretu
Łowcy.B, który odbędzie
się 8 grudnia w Kinie Scenie Kulturze. Wystarczyło
odpowiedzieć na pytanie:
ja k naz y wa się członek
Łowców.B, którego zna-

kiem rozpoznawczym jest
żółt y sweter. Praw id łowa odpowiedź to Mariusz
K a ła ma ga . Sz cz ę ś c ie w
losowaniu nagrody miała
Karolina Kempa, którą
zapraszamy do kasy Kina
Sceny Kultury po odbiór
zaproszenia. Dziękujemy
naszym Czy telnikom za
udział w zabawie.

ROZRYWKA nr 48/2012 - 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 rozry wki z nr.
46/2012 brzmiało: „Zawadzkie”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Mateusz Wiśniewski. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

30.11. - 1.12.2012 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Renifer Niko
ratuje brata 3D
− godz. 16.30
Operacja Argo
− godz. 18.00, 20.15
2-3.12.2012 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Renifer Niko
ratuje brata 2D
− godz. 16.30

Operacja Argo
− godz. 18.00, 20.15
4-5.12.2012 r.
WTOREK-ŚRODA
Renifer Niko
ratuje brata 3D
− godz. 16.30
Operacja Argo
− godz. 18.00, 20.15

48

29.11.2012 r.
CZWARTEK
Saga Zmierzch:
Przed świtem.
Część 2
− godz. 15.45,18.00
Pokłosie
− godz. 20.15

6.12.2012 r.
CZWARTEK
Projekcja filmu Renifer Niko
ratuje brata 2D
i spotkanie dzieci
z Mikołajem (możliwość
wcześniejszego
przyniesienia prezentu)
− godz. 17.00
Operacja Argo
− godz. 19.00, 21.00

Cena biletu 2D: 16 zł i 14 zł

(uczniowie, studenci, emeryci i renciści z ważną legitymacją)

Cena biletu 3D: 19 i 17 zł

(uczniowie, studenci, emeryci i renciści z ważną legitymacją)

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

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

Transport cały kraj 1,5t. Tel. 666 852 100

EDUKACJA

45-48/12

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

Kursy, szkolenia BHP, wózki widłowe. Tel.
693 529 964, 785 062 973

46 – 49/12

1/12-odw.

M a t e m a t y k a , k o r e p e t y c j e . Te l .
692 845 849

48/12–6/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia garaż na targowisku (200
zł/miesiąc). Tel. 883 141 628

48/12

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
535 530 735

ZWIERZĘTA
Skup macior i knurów. Szybki odbiór, dobre
ceny. Tel. 507 426 941
47/12-1/13

48-49/12

sprzedam

10 000 rata 179 zł. Tel. 32 271 06 05

44-48/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Do wynajęcia plac ogrodzony wraz z budynkiem. Tel. 510 169 485
47-48/12

Dwupokojowe 37 m2, sprzedam. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

48/12

Sprzedam ladę chłodniczą w dobrym stanie. Tanio. Tel. 692 811 594
48-50/12

Sprzedam meble fornirowane, kolor
brąz-mahoń (komoda: barek + 4 szuflady, witryna otwarta, półka rtv, 2 półki
wiszące, stolik z szybą mleczną). Tel.
696 444 726
47-49/12

Dwupokojowe 48 m . 159 000 zł. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl
2

48/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Kupię działkę budowlaną przy ul. Dymka lub
w bardzo bliskiej okolicy. Tel. 784 327 227
47-51/52/12

M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a . Te l .
728 786 913
48-49/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
48/12

Sprzedam M-4, 51 m2. Tel. 502 130 344

47-48/12

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach 3
pokoje, 61 m2, IV p. Tel. 782 896 480
47-50/12

Docieplanie budynków, kompleksowe remonty mieszkań wraz z materiałem. Możliwość kredytowania prac. Tel. 665 639 146
43-48/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200
27-51/52/12

Docieplenia, tynki żwirowe, tynki zwykłe,
remonty, malowanie. Tel. 607 991 043
46-49/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Gładzie, malowanie, tynki żywiczne, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki, remonty klatek, docieplenie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

Sprzedam nowy dom w Nieborowicach. Tel.
881 780 745

47-48/12

Trzypokojowe, 72 m , cena 130 000 zł. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl

1-51/52/12

Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195
43-51/52/12

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

37/12-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
40-51/52/12

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
605 862 487
45-odw.

Rencista „ złota rączka” szuka pracy.
Wykonuje wszelkie prace domowe i przydomowe oprócz ciężkich transportów. Tel.
604 775 450
44-51/52/12

2

48/12

Wynajmę wyposażony lokal biurowy, 55 m2.
Tel. 502 772 197
48/12

Z a m i e n i ę M - 3 n a k a w a l e r k ę . Te l .
880 099 147

47-48/12

Żernica. Czteropokojowe o pow. 73,90 m2.
Cena: 240 000 zł. Tel. 516 185 168  www.
as.silesia.pl
48/12

MOTORYZACJA

40-48/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

SZUKAM PRACY

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

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

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687
2-odw.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866
1/12-odw.

Szukam pracy. Posiadam auto dostawcze,
skrzyniowe. Tel. 664 847 725

42 – 51/52/12

Zaopiekuje się dzieckiem - doświadczona emer ytowana przedszkolanka. Tel.
668 966 707
44-51/52/12

40-48/12

Dam pracę

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
40-48/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13

1/12-odw.

47-50/12

ogłoszenie

przetarg
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości ogłoszenie oraz warunki przetargowe:

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100
45-48/12

Przedświąteczna promocja 1000 zł chwilówki dla każdego. Tel. 32 236 71 13
47-50/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
45-48/12

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
48-51/52/12

12

dot. czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
prawa własności nakładów stanowiących fundamenty budynku
jednorodzinnego na nieruchomości obejmującej działkę
nr 3537/81, położonej w Knurowie przy ul. Letniej wraz
z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
dot. pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
działki nr 1890/157 o pow. 0,1198 ha i 1891/157 o pow. 0,1101 ha
wraz z udziałem po 1/3 w działce nr 1892/157 o pow. 0,0860 ha,
położonych w Knurowie przy ul. Rybnickiej,
dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie u zbiegu
ul. Kosmonautów i Stefana Batorego – działka nr 1484/4,
dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie przy
ul. Bolesława Prusa – działka nr 2141/53.
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sport

m.i n.: Ad r ia n Ziel i ńsk i mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów oraz aktor
Jerzy Stuhr.
Do akcji można się przyłączyć na kilka sposobów:
w płacając z adek la rowa ną
kwotę, zostając wolontariu-

szem bądź przygotowując paczkę odpowiadającą potrzebom danej
rodziny.

Foto: Piotr Skorupa

Rozpoczęła się kolejna
kampania promująca akcję
char y taty wną „Szlachetna
Paczka”, której twarzą jest
m.in. wychowanek Concordii
Knurów – Jerzy Dudek.
„Szlachet ną Paczkę”
tradycyjnie organizuje Stowarzyszenie „Wiosna”, a w
kampanii promocyjnej obok
Jerzego Dud k a w ystępują

Jerzy Dudek i jego
„drużyna” po raz
kolejny wspiera
akcję, która
w tym szczególnym
– przedświątecznym
– okresie daje
wiele radości
potrzebującym

PiSk

Więcej o akcji możecie się dowiedzieć
ze strony: www.szlachetnapaczka.pl

siatkarskie puchary
dla rybnika i gliwic

Foto: Waldemar Jachimowski

i TKKF-em Szczygłowice.
Nagrody wręczali: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach, Przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia Joachim

Uczestniczki turnieju

wali w stosunku 2:1. Najwięcej
emocji siatkarze dostarczyli
jednak w pierwszym secie meczu o 3. miejsce. W rywalizacji
toczonej do 21 punktów reprezentujący Knurów Sami Swoi
pokonali swoich rywali 28:26.
Warto dodać, że w obu turniejach uczestniczyły zespoły
TKKF Szczygłowice, jednak
młodzież tej sekcji dopiero
ogrywa się w zawodach na
takim szczeblu i zajęła dalsze
miejsca.
Organizatorem turniejów
było Starostwo Powiatowe w

Gliwicach we współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Knurowie

Machulik oraz Dyrektor MOSiR Krzysztof Stolarek.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Dziesięć zespołów i blisko setka zawodników wzięło
udział w dwóch turniejach
siatkarskich, które rozegrane zostały w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie. Wśród czterech
zespołów żeńskich zdecydowanie najlepszym okazał się
gliwicki Sikret nie oddając rywalkom nawet seta. Znacznie
bardziej zacięta była rywalizacja w turnieju mężczyzn, gdzie
triumfował r ybnick i Euro
SKOK. Zarówno w półfinale,
jak i w finale zwycięzcy wygry-

Fragment meczu TKKF
Szczygłowice – Sikret Gliwice

WYNIKI TURNIEJU KOBIET:
Jastrzębie – TKKF
Sikret – Burza
Jastrzębie – Sikret
Burza – TKKF
Burza – Jastrzębie
TKKF – Sikret
1. Sikret Gliwice
2. Burza Borowa Wieś
3. Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój
4. TKKF Szczygłowice

2:1 (25:27, 25:21, 16:14)
2:0 (25:18, 25:17)
0:2 (10:25, 15:25)
2:0 (25:20, 25:23)
2:0 (25:15, 25:21)
0:2 (17:25, 21:25)
6
6-0
5
4-2
4
2-5
3
1-6

WYNIKI TURNIEJU MĘŻCZYZN:
Grupa 1
ZJD – Euro SKOK
ZJD – Gumisie
Euro SKOK – Gumisie
1.
Euro SKOK Rybnik
2.
Gumisie Pyskowice
3.
ZJD Pilchowice/Wilcza
Grupa 2
Sami Swoi – Żernica
Sami Swoi – TKKF
Żernica – TKKF
1.
Żernica
2.
Sami Swoi Knurów
3.
TKKF Szczygłowice
Półfinały:
Żernica – Gumisie
Euro SKOK – Sami Swoi
o 3 miejsce:
Sami Swoi – Gumisie
Finał:
Żernica – Euro SKOK

0:2 (14:21, 7:21)
0:2 (20:22, 8:21)
2:0 (21:17, 21:16)
4
4:0
3
2:2
2
0:4
1:2 (22:20, 19:21, 8:15)
2:0 (21:10, 21:13)
2:0 (21:14, 21:11)
4
3
2

4:1
3:2
0:4

2:0 (24:22, 21:12)
2:1 (19:21, 21:17, 15:8)
2:0 (28:26, 21:12)
1:2 (21:17,11:21, 7:15)
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Tenis stołowy
WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 8 KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Naprzód Świbie 6:4
Punkty dla Orła: Dominik Szmaj (2,5), Michał Żyła i Adrian
Szymura (po 1,5), Damian Gilewski (0,5)
Wolej II Ruda Śląska - Wilki Wilcza 6:4
AZS Politechniki Gliwice - Naprzód Żernica 6:4

WYNIKI 9 KOLEJKI:
Strażak II Mikołów - Orzeł Stanica 7:3
Punkty dla Orła: Dominik Szmaj, Michał Żyła i Adrian Szymura
(po 1)
Wilki Wilcza - Strażak Mikołów 2:8
Naprzód Żernica - Kolejarz Gliwice 2:8
W zakończonych finałach Śląskiej Ligi Juniorów drużyna Orła
Stanica zajęła 8. miejsce wśród dziesięciu najlepszych drużyn
województwa.

Victoria ukarana
walkowerem

Wydział Gier i Ewidencji
Podokręgu Zabrze poinformował, że z powodu braku
or yg i na l nyc h k a r t z d ro w ia u k i l k u z awod n i ków
Victorii Pilchowice, mecz po-

między tym klubem a Naprzodem Łubie zweryfikowano
jako walkower i jednocześnie
utrzymano wynik z boiska
- 5:0 dla Naprzodu.

PiSk

co słychać
pod siatką?
Tytułowe pytanie można
zadać w kontekście ostatniego
posiedzenia Komisji Sportu
knurowskiej Rady Miasta.
Radni zaprosili na nie Marka
Siwka, który od lat związany
jest z sekcją piłki siatkowej w
szczygłowickim TKKF-ie.
W sprawozdaniu z działalności sekcji, jakie przedstawił
Marek Siwek wynika, że największym wydarzeniem w historii było zgłoszenie męskiego
zespołu do rozgrywek śląskiej
4. ligi. Od kilku lat drużyna już
nie istnieje, natomiast obecna

działalność sekcji koncentruje
się na prowadzeniu treningów,
udziale w turniejach oraz organizowaniu imprez. Grupa
dziewcząt (uczennic szkół podstawowych) ma swoje treningi
w czwartki od godziny 16.15
w sali gimnastycznej MSP-7. Z
kolei dziewczęta uczęszczające
do gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych spotykają
się na zajęciach w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(wtorki od godziny 17 i czwartki od godziny 18).
PiSk

informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 20 LISTOPADA:
1. Dariusz Skowron
2. Leon Spyra
3. Piotr Luberta
4. Zdzisław Mral
5. Kazimierz Fąfara
6. Stefan Wroblowski
7. Joachim Makselon
8. Jan Chwolka
9. Piotr Palica
10. Jerzy Makselon

- 2.273 pkt
- 2.009 pkt
- 1.962 pkt
- 1.947 pkt
- 1.880 pkt
- 1.784 pkt
- 1.772 pkt
- 1.710 pkt
- 1.705 pkt
- 1.699 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Czesław Antończyk
- 21.380 pkt
2. Bernard Musiolik
- 21.140 pkt
3. Piotr Palica
- 19.037 pkt
4. Piotr Luberta
- 18.761 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 18.588 pkt
6. Piotr Arent
- 18.461 pkt
7. Jerzy Makselon
- 18.332 pkt
8. Joachim Makselon
- 17.144 pkt
9. Dariusz Skowron
- 17.048 pkt
10. Ryszard Nosiadek
- 16.922 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 4 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.



sport

„piątka” i wszystko jasne
puchar pOlsKi

Piotr Karwowski należy
w knurowskiej drużynie
do grona najbardziej
doświadczonych
zawodników

a przygotowania do rundy
rewanżowej rozpoczniemy
14 stycznia.
Wracając do sobotniego
meczu pucharowego dodajmy, że trener tym razem nie
skorzystał z takich zawodników, jak Łukasz Pilc, Łukasz
Żyrkowski czy Marcin Rozumek. Ich dublerzy wywiązali
się na „piątkę” uzyskując
awans po bramkach Roberta
Metelskiego (2) oraz Damiana Piwowarczyka, Łukasza

Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

To był już definitywny
koniec tegorocznych występów piłkarzy Concordii w
roku 2012. W sobotę knurowianie wybiegli na boisko
MKS-u Kończyce i wygraną
5:1 zapewnili sobie awans do
półfinału Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
- Po kolejnym zwycięstwie można powiedzieć, że
żałuję, iż to już koniec rundy
jesiennej – powiedział nam
t rener Wojciech Kempa .
– Z drugiej jednak strony
dostrzegam, że zawodnicy
wciąż prezentują w ysok ą
for mę, jednak daje się w
szatni wyczuć swego rodzaju
przesyt meczami. Odpoczynek się zatem przyda, ale na
razie spotykamy się jeszcze
dwa ra zy w t ygodniu na
tak zwanym roztrenowaniu.
Po raz ostatni w tym roku
spotkamy się 14 grudnia ,

Spórny i Mateusza Filipa.
Wcześniej awans do półfinału zapewnili sobie piłkarze Przyszłości Ciochowice
(3:1 z Gwarkiem Zabrze) i
Czarnych Pyskowice (2:1 z
Młodością Rudno). Czwartego półfinalistę poznamy
w późniejsz y m terminie,
bowiem mecz KS 94 Rachowice – Gwarek Ornontowice
jeszcze się nie odbył.
Concordia: Widera, Gałach, Mikulsk i, Paśnick i,
Grodoń, Metelski 85’ Szlaga,
Jaroszewski, Spórna, Piwowarczyk 75’ Łyziński, Modrzyński 65’ Filip, Kozdroń
46’ Karwowski.

Miejska liga piłki
nożnej halowej

trudna
przeprawa
Vibovitu



jedynek Vibovitu z Milenium
był dla faworytów prawdziwą
męczarnią. Walczący o pozycję lidera Vibovit był zdecydowanym faworytem spotkania z przedostatnią drużyną

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 15. KOLEJKI Z 26.11.2012:
PTK DB Schenker – Black&Decker 4:2 (1:0)
1:0 A. Fleszar 12’, 2:0 M. Wasita 27’, 2:1 R. Kalkowski 31’, 2:2 A.
Manista 33’, 3:2 M. Wasita 38’, 4:2 M. Wasita 39’.
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 0:9 (0:4)
0:1 B. Pietras 10’, 0:2 P. Mastyj 16’, 0:3 A. Niewiedział 17’, 0:4 D.
Wieliczko 18’, 0:5 A. Niewiedział 17’, 0:6 M. Michalak 32’k. 0:7 D.
Wieliczko 34’, 0:8 D. Wieliczko 35’, 0:9 D. Wieliczko 40’.
Sanit - Concordia Oldboje 2:6 (1:3)
0:1 K. Klottka 10’, 0:2 P. Molata 18’, 0:3 D. Wiercioch 20’, 1:3 P.
Rolnik 20’, 2:3 P. Rolnik 32’, 2:4 D. Wiercioch 33’, 2:5 K. Klottka
40’, 2:6 S. Pawlik 40’.
żółte kartki: K. Boroń (Sanit), K. Smętek (Concordia Oldboje).
Milenium – Vibovit Studio DENIM 3:4 (3:2)
1:0 W. Żur 8’, 2:0 R. Kiklaisz 13’, 2:1 M. Bagiński 14’, 2:2 M. Bagiński 18’, 3:2 M. Gajda 20’k. 3:3 R. Kasiński 30’, 3:4 K. Kijak 34’.
żółte kartki: M. Gajda, R. Kiklaisz (Milenium), T. Dura (Vibovit)
– dwie, czerwona kartka: T. Dura (Vibovit).
TKKF Apteka Św. Barbary - Team Stalmet 4:7 (2:4)
0:1 B. Flis 1’, 1:1 G. Kania 3’, 2:1 P. Kowal 5’, 2:2 S. Basak 7’,
2:3 T. Młynek 18’, 2:4 D. Kraska 20’, 3:4 D. Lewandowski 29’,
4:4 A. Bujnowski 30’, 4:5 G. Krusiński 32’, 4:6 G. Krusiński 35’,
4:7 S. Basak 36’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Pamar
Concordia Oldboje
Mati Vet FC
IPA Knurów
PTK DB Schenker
Tritech
TKKF Apteka Św. Barbary
Sanit
Milenium
Black&Decker

10
10
10
10
10
9
9
10
10
10
10
10
10

27
25
24
24
19
18
14
11
10
7
4
3
1

58-26
57-15
58-32
77-27
48-32
41-37
39-38
25-45
36-47
29-53
29-60
26-66
26-70

Trener Concordii Wojciech
Kempa (z lewej) włączył
Pawła Jaroszewskiego
(z prawej) do kadry
seniorów, gdy ten miał 17
lat. Jak się okazuje, był
to strzał w przysłowiową
dziesiątkę, a nawet w...
ekstraklasę

Niewątpliw ie pi ł ka rze
Concordii mają za sobą udaną
rundę jesienną. Efekt jest taki,
że zasiadają w fotelu lidera
czwartej grupy klasy okręgowej, awansowali do półfinału
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze i wzbudzili

zainteresowanie menedżerów
oraz innych klubów. Włącznie z tymi występującymi w
ekstraklasie.
- Prawdopodobnie w zimowym okienku transferowym nikt
nas nie opuści, jednak nie ukrywam, że dwóch naszych piłkarzy

Foto: Piotr Skorupa

W kolejnej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej powtórzyła się sytuacja sprzed dwóch tygodni,
kiedy to trzy czołowe zespoły
zrównując się liczbą rozegranych spotkań z Pamarem
wyprzedziły go w tabeli.
Najłatwiej wygrana przyszła ekipie TKKF Mistral Intermarché, która pokonała
beniaminka Tritech. Zespołowi Marcina Polywki znów
nie udało się jednak wygrać w
rozmiarach dwucyfrowych i
po raz czwarty zaaplikował on
rywalom dziewięć goli. Jeden z
nich był udziałem bramkarza
Marcina Michalaka, który
pewnym strzałem wykorzystał rzut karny.
Dużo więcej wysiłku w
wygraną włożyli piłkarze Teamu Stalmet, który wprawdzie
już w 15. sekundzie objął prowadzenie w meczu z Apteką,
ale po kilku minutach przegrywał 1:2. „Stalowi” wzięli
się ostro do pracy i schodzili
do szatni prowadząc dwoma
golami, ale Apteka nie dawała
za wygraną doprowadzając
jeszcze do remisu. Ostatecznie
faworyci wygrali dzięki golom
Grzegorza Krusińskiego i Sebastiana Basaka w ostatnich
minutach spotkania.
Jeśli mecz Stalmetu z Apteką nazwać trudnym, to po-

tabeli, która specjalizuje się
w plażowej odmianie futbolu.
Tymczasem outsiderzy toczyli
wyrównany pojedynek i byli
bliscy co najmniej remisu, a
Vibovit wyszedł na prowadzenie dopiero na sześć minut
przed końcem meczu. Na dodatek w końcówce Vibovitowi
przyszło bronić jednobramkowej przewagi w osłabieniu po
wykluczeniu Tomasza Dury.
W tych ciężkich chwilach
na wysokości zadania stanął
bramkarz Vibovitu Bartłomiej
Poręba kilkakrotnie ratując
swój zespół od utraty gola.

otrzyma szansę pokazania się w
klubach ekstraklasy – ujawnia
wiceprezes KS Concordia, Andrzej Michalewicz. – Największym zainteresowaniem cieszą
się obecnie: Mateusz Mikulski i
Paweł Jaroszewski.
PiSk
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pływacka grand prix
numer siedem
Wydaje się, że niedawno
relacjonowaliśmy przebieg
pierwszej pływackiej Grand
Prix, a tu już rozpoczęła się
edycja numer siedem. - Tegoroczna różni się znacznie
od poprzednich – informuje
Tomasz Rzepa, jeden z organizatorów reprezentujący Sekcję
Pływacką TKKF Szczygłowice. - Po raz pierwszy, z powodu
małego zainteresowania starszej młodzieży, w zawodach
uczestniczą tylko uczniowie
szkół podstawowych. Zmienił
się także regulamin rywalizacji. Grand Prix składa się z cyklu pięciu zawodów. Pierwsze
listopadowe są już za nami, a
kolejne odbędą się w grudniu,
marcu, kwietniu i finałowe 1
czerwca.
Pierwsze zawody nowej
edycji zgromadziły na starcie
88 pływaków, a przy okazji tej
imprezy, sędziowskie nominacje otrzymali: Jagoda Orlik
i Tomasz Gąsienica.
Dodajmy, że organizatorzy zdecydowali się też na
kilka zmian dotyczących nagradzania najlepszych. Teraz
medale, dyplomy i puchary
dostają nie tylko ci, którzy
wywalczą miejsca na „pudle”,
ale również sklasyfikowani na
pozycji czwartej. – Czwarte
miejsce jest najbardziej znienawidzone przez sportowców,
dlatego podjęliśmy decyzję, że
w naszych zawodach będziemy
nagradzać również tych, którzy
uplasują się tuż za podium
– dodaje Tomasz Rzepa.
Wyniki pierwszych zawodów 7. Grand Prix Knurowa w
pływaniu:
- rocznik 2005
25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Kalina
Kaleta (TKKF), 2. Weronika
Cybulska (MSP-7), 3. Alicja
Powiecka (MSP-9), 4. Maja
Kapuśniak (MSP-7), - chłopcy
– 1. Paweł Szymura (TKKF),
2. Michał Maciaś (TKKF), 3.
Dawid Pawlik (MSP-7),
25 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Kalina Kaleta (TKKF), 2. Alicja
Powiecka (MSP-9), 3. Weronika Cybulska (MSP-7), 4. Maja
Kapuśniak (MSP-7), - chłopcy
- 1. Paweł Szymura (TKKF),
2. Dawid Pawlik (MSP-7), 3.
Michał Maciaś (TKKF),
- rocznik 2004
25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Weronika Morciszek (MSP-1), 2.
Anna Idzikowska (TKKF), 3.
Martyna Surówka (MSP-7),
4. Emilia Świstuń (TKKF), chłopcy – 1. Miłosz Marszałek
(TKKF), 2. Marek Lukaszczyk
(TKKF), 3. Bartosz Ciesielski
(MSP-7),
25 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Anna
Idzikowska (TKKF), 2. Weronika Morciszek (MSP-1),

3. Oliwia Szkółka (TKKF), 4.
Martyna Surówka (MSP-7), chłopcy – 1. Miłosz Marszałek
(TKKF), 2. Marek Lukaszczyk
(TKKF), 3. Bartosz Ciesielski
(MSP-7),
- rocznik 2003
25 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Magdalena Ociepa (MSP-3), 2. Aleksandra Suchanek (MSP-7), 3.
Julia Bałkiewicz (MSP-2), 4.
Małgorzata Ornowska (MSP2), - chłopcy – 1. Dominik
Szafarczyk (MSP-2), 2. Przemysław Rozumek (MSP-7), 3.
Patryk Zieliński (MSP-2), 4.
Daniel Osada (MSP-2),
25 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Magdalena Ociepa (MSP-3), 2.
Aleksandra Suchanek (MSP7), 3. Julia Bałkiewicz (MSP2), 4. Małgorzata Ornowska
(MSP-2), - chłopcy – 1. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 2.
Patryk Zieliński (MSP-2), 3.
Jakub Sikora (MSP-2), 4. Przemysław Rozumek (MSP-7),
- rocznik 2002
50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Alicja
Idzikowska (TKKF), 2. Karolina Kaleta (TKKF), 3. Maja
Namysłowska (MSP-2), 4. Julia
Czapelka (TKKF), - chłopcy
– 1. Damian Godula (MSP-2),
2. Mateusz Dembia (TKKF),
3. Patryk Łowicki (MSP-2), 4.
Bartosz Bieniek (MSP-2),
50 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja
Idzikowska (TKKF), 2. Karolina Kaleta (TKKF), 3. Karolina
Szołtysek (TKKF), 4. Zuzanna
Maciejczak (MSP-2), - chłopcy
– 1. Damian Godula (MSP-2),
2. Tomasz Gontarewicz (MSP2), 3. Patryk Łowicki (MSP-2),
4. Bartosz Bieniek (MSP-2),
50 metrów stylem klasycznym – dziewczęta - 1. Alicja
Idzikowska (TKKF), 2. Karolina Kaleta (TKKF), 3. Karolina
Szołtysek (TKKF), 4. Maja Namysłowska (MSP-2), - chłopcy
– 1. Damian Godula (MSP-2),
2. Patryk Łowicki (MSP-2), 3.
Tomasz Gontarewicz (MSP-2),
4. Mateusz Dembia (TKKF),
- rocznik 2001
50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Karo-
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lina Kaleta (TKKF), 2. Joanna Bismor (MSP-2), 3. Anna
Stephan (TKKF), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7),
2. Szymon Pawlik (MSP-7),
3. Oskar Kachel (TKKF), 4.
Jakub Witkowski (TKKF),
50 metrów stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Anna
Stephan (TKKF), 2. Joanna
Bismor (MSP-2), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7),
2. Szymon Pawlik (MSP-7),
3. Oskar Kachel (TKKF), 4.
Jakub Witkowski (TKKF),
50 metrów stylem k lasycznym – dziewczęta – 1.
Karolina Kaleta (TKKF), 2. Joanna Bismor (MSP-2), 3. Anna
Stephan (TKKF), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7), 2.
Oskar Kachel (TKKF), 3. Karol Rzepa (MSP-2), 4. Mateusz
Malcherek (MSP-1),
- rocznik 2000
50 metrów stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Julia
Świstuń (MSP-7), 2. Syntia
Paliszewska (MSP-9), 3. Paulina Żyrkowska (MSP-4), 4.
Karolina Musiolik (MSP-2),
- chłopcy - 1. Mateusz Kamiński (MSP-7), 2. Dawid
Szolc (MSP-9), 3. Szymon Biela
(TKKF), 4. Szymon Ociepa
(MSP-3),
50 metrów stylem grzbietow y m – d ziewczęta – 1.
Syntia Paliszewska (MSP-9),
2. Julia Świstuń (MSP-7), 3.
Paulina Żyrkowska (MSP-4),
4. Karolina Musiolik (MSP2), - chłopcy - 1. Mateusz
Kamiński (MSP-7), 2. Dawid
Szolc (MSP-9), 3. Szymon Biela
(TKKF), 4. Szymon Ociepa
(MSP-3),
50 metrów stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Julia
Świstuń (MSP-7), 2. Karolina
Musiolik (MSP-2), 3. Syntia Paliszewska (MSP-9), 4.
Paulina Żyrkowska (MSP-4),
- chłopcy - 1. Dawid Szolc
(MSP-9), 2. Mateusz Kamiński
(MSP-7), 3. Szymon Ociepa (MSP-3), 4. Szymon Biela
(TKKF).
Data kolejne Grand Prix
to 8 grudnia, a gościem zawodów będzie oczy w iście
Mikołaj.
PiSk

Mają po dziesięć lat, a ich pasją jest pływanie

10 medali 10-latków
Pł y wac y TKK F Szczygłowice wygrali klasyfikację
medalową Mistrzostw Śląska
10-latków, które odbyły się w
Radlinie. Młodzi knurowianie
wywalczyli w nich 10 krążków,
w tym 8 złotych i 2 srebrne.
Indywidualnie na najwyższym stopniu podium stanęli:
Alicja Idzikowska (200 metrów
stylem dowolnym, 50 metrów
stylem grzbietowym, 50 i 100
metrów stylem motylkowym)
oraz Damian Godula (100 metrów stylem klasycznym, 100
metrów stylem zmiennym).
Damian zdobył ponadto dwa
srebrne medale (50 metrów
stylem grzbietowym, 50 metrów stylem motylkowym).
Dwa złote krążki wywalczyła również sztafeta dziewcząt 4x50 metrów stylem dowolnym i stylem zmiennym,
w składzie: Karolina Kaleta,
Maja Namysłowska, Karolina
Szołtysek i Alicja Idzikowska.
PiSk

Sztafeta na medal.
A nawet dwa!

KLASYFIKACJA MEDALOWA:
1. TKKF Szczygłowice
2. Wodnik Siemianowice Śląskie
3. Aligator Gorzyca

– 8 zł., 2 sr., 0 br.
– 5 zł., 4 sr., 5 br.
– 4 zł., 4 sr., 0 br.

13-latka też na medal
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice ma w swych
szeregach nie tylko medalistów Mistrzostw Śląska

10-latków, ale również wśród
13-latków. Czempionat w tej
kategorii wiekowej odbył się
w Radlinie, a srebro wywiozła

z tego miasta Paulina Bieniek
notując udany start na 100
metrów stylem dowolnym.

PiSk

radosny powrót ze stolicy
Kolejna edycja Grand Prix
Polski w ratownictwie wodnym odbyła się w Warszawie,
gdzie w kilku konkurencjach
wysoką formę zaprezentowały
reprezentantki Oddziału Miejskiego WOPR Knurów: Karolina Zajonc i Emilia Brachaczek.
Pierwsza z nich zajęła 1. miejsce na 50 metrów holowanie
manekina w kategorii junior,
natomiast na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach
była najlepsza wśród juniorek i
w kategorii open. Karolina Zajonc zajęła też drugie miejsce
wśród juniorek na 100 m ratowanie kombinowane i trzecie
na 100 metrów ratownik. Jej
młodsza koleżanka – Emilia
Brachaczek stanęła na pudle w

konkurencji 25 metrów holowanie manekina. Knurowianka w kategorii młodzik zajęła
2. miejsce.
Dodajmy, że obie zawodn icz k i 8 i 9 g r ud n ia w y-

startują w Skierniewicach,
gdzie odbędą się Mistrzostwa
Polski Juniorów i Juniorów
Młodszych w ratownictwie
wodnym.
PiSk

Emilia Brachaczek i Karolina Zajonc
mogą liczyć na wsparcie swoich ojców
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Złoci jubilaci

Jubilatom gratulacje składają
prezydent Rams i przewodniczący
Trzęsiok

Zygmunt i Hildegarda Adamscy, Józef i Róża Bańborowie, Edward i Eryka
Bochenkowie, Piotr i Anna Chmielewscy, Stanisław i Janina Drzazga, Franciszek
i Ruta Dusza, Alojzy i Janina Forcik, Kazimierz i Magdalena Frąckowiakowie

Małżonkowie
jak złoto
Knurów. Szlachetne jubileusze

Są razem od 50 lat, niektórzy nawet
dłużej. Na dobre i na złe. – Jesteście
wzorem i przykładem dla par, które
dzisiaj decydują się wstąpić w związek
małżeński - usłyszeli we wtorek złoci,
szmaragdowi i diamentowi jubilaci

Na uroczystość zorganizowaną przez Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie
zaproszenie otrzymało tym
razem 27 par świętujących
50-lecie pożycia małżeńskiego (Złote Gody), 9 par
z 55-letnim stażem (Szmaragdowe Gody) i dwie pary z
60-letnim stażem w małżeństwie (Diamentowe Gody).
Par y z 50-letnim stażem zostały uhonorowane
med a la m i „z a d ł ugoletnie pożycie małżeńskie”.
Przyznał im je prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej,
wręczył – pełniący honory
gospodarza uroczystości
– prezydent Knurowa Adam
Rams, w towarzystwie Jana
Trzęsioka, przewodniczącego Rady Miasta.
– Wasze życie jest wzorcem, które należy naśladować - podkreślił prezydent
Rams. - Pokazujecie, jak
powinna wyglądać rodzina.
Dziękuję wam za wszystkie
lata waszej ciężkiej zawodowej pracy, która przyczyniła się do rozwoju naszego miasta. Życzę państwu
kolejnych tak wspaniałych
jubileuszy.
Jubilatom ciepłych słów
nie szczędził przewodniczący Trzęsiok. - Życzę wam
uśmiechu na twarzy i zadowolenia ze swojego życia.
Żebyście byli tak radośni jak
jesteście teraz.
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Z kwiatami i gratulacjami pospieszyli też przedstawiciele zakładów pracy,
w których dzisiejsi jubilaci
pracowali przed przejściem
na emeryturę. Nie zabrakło
symbolicznego toastu lampką szampana, głośnych „100
lat!” i ożywionych rozmów
przy pysznym, śląskim poczęstunku. O dobre samopoczucie zebranych zadbał
– „po nasz y mu”, a ja k ż e
- Czesław Żemła z kabaretem Trzy Ofiary Drogi Do
Europy.

Recepta
na długoletnie
małżeństwo

Jak zgodnie wytrwać tak
długo w związku małżeńskim? Zapytaliśmy o to Elżbietę i Alfreda Grzelaków, którzy
przeżyli już wspólnie 60 lat.
– Ja nie wiem jak to my
żyli, że tyle lat my razem
przeżyli. To się tak trochę
samo wzięło. Mi zależało
na nim, a jemu zależało na
mnie – mówi z uśmiechem
pani Elżbieta. – Trzeba być
też tolerancyjnym do drugiej
osoby. Akceptować jej wady i
zalety. Musi być kompromis
w małżeństwie – dodaje pan
Alfred.
Oboje przyznają, że życie nie jest usłane różami
i czasem przychodziły też
słabsze chwile, jak w każdym
związku.

– Tak musi być i wszyscy
pr z ez to pr z echodz ą , al e
trzeba sobie nawzajem wybaczać. Nigdy nie było tak,
żeby my się musieli rozwodzić – mówi pani Elżbieta.
– Jak mąż tam coś buczał,
to ja wysłuchała, a jak ja
buczała, to on mnie słuchał,
a teraz ci młodzi żyją tak
szybko, mało rozmawiają i
zaraz się rozwodzą.
- Zgrzyty były, ale nie aż
takie, żeby się rozchodzić.
Jak my się kłócili, to jedno
i drugie powiedziało swoje i
tyle – wyjaśnia pan Alfred.
– Na drugi dzień zaraz było
w porządku. Przepraszało
się i wracało do normalności. Teraz nie do pomyślenia
jest, jak słyszymy, że pary się
tydzień, dwa nie odzywają. U
nas tak nie było.
Nigdy nie przejmowali
się upływającym czasem. –
Zawsze się trzeba było czymś
zająć. Mąż pracował na kopalni, ja w domu szyłam, bo
byłam krawcową. Mieliśmy
dwójkę dzieci, teraz mamy już
wnuki. Jakoś to tak samo zleciało - mówi pani Elżbieta.
W tej chwili, w tym wieku
nie myśli już o przyszłości.
- Co tam będzie potem to
będzie, a aktualnie żyjemy i
cieszymy się po prostu każdym
dniem – dodaje pan Alfred.
Tekst i Foto:
Foto: Dawid Ciepliński

Bogdan i Janina Gawlikowie, Stanisław i Krystyna Głowaccy, Andrzej i Janina Hadom,
Bogusław i Adelajda Kija, Wiesław i Bożena Krawiec, Stefan i Maria Kukla, Szczepan
i Elżbieta Mateja, Stanisław i Monika Mes

Adam i Wanda Pawlakowie, Rafał i Maria Piszczkowie, Janusz i Irena Plech, Tadeusz
i Oda Połednik, Bronisław i Stanisława Sikorowie, Antoni i Wanda Sobieccy,
Stanisław i Maria Szantula, Eugeniusz i Maria Wakulukowie

Szmaragdowi i diamentowi jubilaci

Werner i Gizela Krzyskowscy, Brunon i Elżbieta Lipok, Józef i Łucja Lukas, Stanisław
i Wanda Jaśkowiec, Henryk i Waleska Bonk, Marian i Teresa Sikorowie, Alfred
i Elżbieta Grzelakowie, Mieczysław i Aurelia Wawrzyniakowie
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