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Sztukę układania pięknych kompozycji świątecznych poznają
uczestniczki gierałtowickich warsztatów

GierłaToWiCe

Warsztaty florystyczne

Choć do Bożego Narodzenia jeszcze daleko, warto
już teraz pomyśleć o świątecznych dekoracjach.
Może w tym roku zamiast kupować w sklepie, lepiej
zrobić je samodzielnie?
Gminny Ośrodek Kultury w
Gierałtowicach zaprasza na Warsztaty Florystyczne, które odbędą
się 28 listopada o godz. 17. Profesjonalni f loryści pokażą jak wyczarować adwentowe i świąteczne

dekoracje. Zapisy do 23 listopada w
GOK w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7, tel. 32 301 15 11 w godz. od
7 do 15. Koszt warsztatów to 45 zł.
Zapraszamy!

jb

knUrÓW, PrZySZoWiCe

Szczęście i pech

O szczęściu mogą mówić właściciele audi f6 i bmw. Pierwszym samochodem ktoś próbował odjechać z ul. Szarych Szeregów. Nie udało mu się.
Większą wprawę miał złodziej, który włamał się do warsztatu przy ul. Astrów.
Wyjechał stamtąd lśniącym bmw. Jeszcze tego samego dnia policja odnalazła
samochód w Gliwicach.
O pechu może mówić właściciel seata ibizy, zaparkowanego przy ul. Ogrodowej w Przyszowicach. Musi przełknąć stratę 14 tys. zł.
/g/

SZCZyGłoWiCe

Bez powietrza

1 tys. zł - tyle wyniosły straty właściciela audi. Mężczyzna zaparkował
samochód przy al. Piastów. W sobotę, około godz. 20.00 odkrył, że ktoś przeciął w nim trzy opony. Wandala poszukuje policja.

/g/

Foto: Bogusław Wilk

WaŻne

Znalazła psa,
szuka
właściciela

Tydzień temu, w środę, skontaktowała się z naszą redakcją knurowianka, którą zainteresował pies błąkający się po Koloniji. - Mieszaniec,
trochę podobny do bernardyna, ale
oko miał husky’ego. Sierść jasna, podpalana, łapy ciemniejsze. Miał obrożę,
ale bez numerka. Taki łagodny, fajny
pies - opisuje kobieta.
Nie mogła go przygarnąć. W
obawie, że pies wpadnie pod samochód, powiadomiła Straż Miejską.
Ta wezwała pracowników schroniska
w Rybniku, którzy zabrali czworonoga.
- Może ktoś szuka tego psa? Najlepiej zadzwonić do schroniska - radzi
knurowianka.
/g/

Knurów

lub drób!

Stowarzyszenie
Miłośników Drobnego
Inwentarza w Knurowie
zaprasza na wystawę
gołębi, królików i drobiu
Żywą ekspozycję można będzie
oglądać w dniach 24-25 listopada w
hali MOSiR-u w Szczygłowicach przy
ul. Górniczej. Pierwszego dnia w godzinach 9-17, drugiego – 9-16.
Oprócz hodowców knurowskich
i z ościennych miejscowości udział
zapowiedzieli hodowcy czescy.

/bw/

nie zapomnij

15 X I
− Święto Win
a,
Św iat ow y Dzi eń Sys
tem ów Infor macji Ge ogr afic
znej, Święt o
Ma t k i B oże j O s t
r ob r am s k iej
- Matki Mił osi erdzia
, Światowy
Dzień Rzucania Pal
enia
16 XI − Międzynar
odowy Dzień
Tolerancji
17 XI − Dzień Stu
denta
18 X I − Świa
towy Dzień
Pam ięc i o Ofi ara ch
Wy pad ków
Drogow ych
21 XI − Dzień Pra
cownika
Soc jalnego, Świato
wy Dzień
Telewizji, Światowy
Dzień
Życ zliwości i Pozdro
wień

Knurów

Seniorzy na bal

Zarząd Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przymierza się
do zorganizowania balu seniora.
Imprezę zaplanował na 22 listopada
w lokalu „777”.
- Zainteresowanych członków
prosimy o kontakt z biurem przy ul.
Szpitalnej 8 - apeluje zarząd.

Foto: GTM

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

GliWiCe

Anna Karenina

Pomnikowe dzieło Lwa Tołstoja
wraca na deski Gliwickiego Teatru Muzycznego. Dzieje tragicznej
miłości żony carskiego urzędnika
i młodego oficera Wrońskiego od
lat wzruszają wielbicieli dobrej literatury. Aktorzy gliwickiego teatru
przygotowali dla widzów ucztę wzruszeń. W tle historii przechodzącej
transformację społeczną Rosji. W
rolach głównych Małgorzata Długosz
i Piotr Warszawski. Spektakl − 15, 16,
17 listopada o godz. 18. Bilety − od 21
do 36 zł do nabycia w kasie GTM.
jb

/g/

Knurów

Snajper

informacja

Knurów

/g/

SZCZyGłoWiCe

awantura z konsekwencjami

W niedzielę dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie o awanturze w
jednym z mieszkań przy ul. Kołłątaja. Patrol zastał na miejscu nietrzeźwe
małżeństwo z pięciomiesięcznym dzieckiem oraz dwóch mężczyzn. Dalsze
czynności w tej sprawie przejęli funkcjonariusze policji.
- Przeciwko rodzicom prowadzimy postępowanie. Odpowiedzą za
stworzenie zagrożenia życia dziecka. Grozi za to do 3 lat więzienia - mówi
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz Marek
Słomski.
/g/

2

Znaleziono
rower!

9 października
patrol Straży miejskiej
natknął się przy
ul. reymonta
na porzucony rower marki
Victoria. do tej pory dwukołowiec czeka na odbiór.
Właściciel roweru
proszony jest o osobisty
bądź telefoniczny
(nr telefonu − 986)
kontakt ze Strażą miejską.

Foto: RCK

W sobotę ktoś ostrzelał z wiatrówki poloneza zaparkowanego przy ul.
Ziętka. Właściciel samochodu będzie musiał wydać 600 zł, by usunąć zniszczenia karoserii.
Co ciekawe, dwa dni wcześniej ktoś włamał się do altanki na działkach
przy ul. Szpitalnej, skąd, oprócz narzędzi, skradł... wiatrówkę. Okradziony ze
sprzętu oszacował straty na 330 zł.
Policja ustala w czyim posiadaniu jest teraz wiatrówka i czy nowy właściciel nie jest przypadkiem odpowiedzialny za ostrzelanie poloneza.

rYBnIK

Gangster

w show biznesie
Sztuka „Lewe interesy” to zabawne dzieło w reżyserii Jerzego
Bończa ka, pełne zaska kujących
zwrotów akcji. Na kilkadziesiąt minut scenę wypełniają gangsterzy i
piękne kobiety. W rolach głównych
m.in. Joanna Liszowska i Przemysław
Sadowski. Sztuka18 listopada o godz.
17 na scenie Rybnickiego Centrum
Kultury. Bilety − 80 zł (II miejsce) i
90 (I miejsce) do nabycia RCK.
jb

Knurów

Harda sztuka

Dość niecodzienny przebieg
miała interwencja Straży Miejskiej
i Policji w miniony piątek. Przed
północą funkcjonariusze otrzymali
zgłoszenie, że pod drzwiami jednego z mieszkań przy ul. Jagiełły leży
mężczyzna, którego żona nie chce
wpuścić do wewnątrz domu. Na
miejscu mundurowi zastali opartego
o drzwi pana. Jak potem wyjaśnili,
mężczyzna „był komunikatywny
i nie wymagał pomocy”. Niewiele
mu to pomogło. Żona nie otworzyła
drzwi...
/bw/

Knurów

w nocy
bez mocy

W piątkową noc, około godz. 2,
na obrazie monitoringu strażnicy
miejscy zauważyli kobietę siedzącą
na jezdni ul. Szpitalnej, obok basenu. Widać było jak pani próbuje
wstać, ale nie potraf i utrzymać
się na nogach. Na miejsce udał się
patrol Policji. Jak się okazało, z sił
odarł ją nadmiar wypitego alkoholu.
Kobieta miała też obrażenia głowy,
wobec czego została przewieziona
do lekarza. Po opatrzeniu resztę nocy
spędziła – do wytrzeźwienia - w gliwickiej policyjnej izbie zatrzymań.
/bw/

Knurów

Wypił, padł
i wpadł...

W Święto Niepodległości, po
południu, Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym w sąsiedztwie parku przy
ul. Lignozy. Faktycznie, okazało się,
że pan znajduje się w stanie upojenia
a lkoholowego. Funkcjonariusze
zdecydowali, by przewieźć go do
izby zatrzymań Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Podczas rutynowych czynności wyszło na jaw, że
mężczyzna jest... poszukiwany listem
gończym przez sąd w Rybniku.
No cóż, cała sy tuacja to kolejny dowód, że a lkohol jedna k
szkodzi...
/bw/

GliWiCe

Jaka róża,
taki cierń

Edyta Geppert jedna z najwybitniejszych polskich artystek wystąpi
19 listopada o godz. 19 w Gliwickim
Teatrze Muzycznym. Skromnie mówi
o sobie, że nie lubi, kiedy nazywają ją
wokalistką, ona po prostu śpiewa
piosenki. Piękne piosenki− dodajmy.
Koncert to mieszanka melancholii z
nutką teatralności. Geppert zaprezentuje znane piosenki oraz te mniej
popularne. Bilety na koncert − 50
zł (balkon i loże boczne) oraz 60 zł
(parter) do nabycia w kasie GTM.
jb
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Knurów

Patrol zatrzymał,
prokurator zwolnił

Wypadki
naprawdę chodzą
po ludziach
- czasem
pechowy zbieg
okoliczności może
spowodować
zagrożenie
zdrowia lub życia

Dwóm 18-latkom podejrzanym o rozbój grozi do
12 lat więzienia. Na wyrok poczekają na wolności,
ponieważ prokurator nie przychylił się do wniosku
policji o tymczasowy areszt dla chuliganów. Zamiast
tego zastosował wobec nich dozór i poręczenie
majątkowe
Z materiałów zgromadzonych
przez policję wynika, że pokrzywdzony 28-latek musiał znać sprawców
napadu. W sobotę, około godz. 1.00
przysiadł na ławce przy ul. 1 Maja.
Wcześniej wypił trochę alkoholu, co
sprawiło, że niektóre fakty uleciały
mu z pamięci. Pewne jest, że podeszło
do niego dwóch 18-latków. Między
mężczyznami doszło do wymiany
zdań. 28-latek, chcąc załagodzić
konfliktową sytuację, zaprosił ich na
piwo. Cała trójka udała się na stację
benzynową zakupić trunek, jednak
gest knurowianina wcale nie udobruchał nastolatków. Pobili sponsora i

ukradli mu kartę bankomatową.
Poszkodowany powiadomił Policję. Razem z mieszanym patrolem
Straży Miejskiej i Policji objechał
teren osiedla.
- Znaleźli sprawców rozboju,
którzy stali z grupą mężczyzn. Poszkodowany od razu ich rozpoznał - mówi
zastępca komendanta Komisariatu
Policji w Knurowie, podinspektor
Janusz Górka. - Jeden się przyznał,
drugi zaprzeczył, że brał udział w
rozboju.
W policyjnym komunikacie pojawiła się informacja o skradzionym
płaszczu i telefonie komórkowym.

Knurów

Nie wiadomo, czy te przedmioty
zostały skradzione czy zgubione
przez poszkodowanego. On tego
nie pamięta. Pewne jest, że fanty się
znalazły.
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił policji wystąpić z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie
wobec 18-latków tymczasowego
aresztu. Ten podjął inną decyzję.
Napastnicy wyszli na wolność za
poręczeniem majątkowym, objęci
zostali dozorem policyjnym.
Za rozbój grozi im nawet do 12 lat
pozbawienia wolności.
/g/

Zabrze

Ucierpiała w wypadku

Zabrzańska policja wyjaśnia okoliczności wypadku do jakiego doszło na
autostradzie A4. W wyniku zderzenia dwóch samochodów ranna została
41-letnia knurowianka
Do wypadku doszło 6 listopada, tuż po godz. 14.00
w rejonie 320 km autostrady w kierunku Katowic. Z
relacji poszkodowanej wiadomo, że około 400 metrów
przez zjazdem do Zabrza nieustalony dotąd kierowca
opla niespodziewanie zmienił pas ruchu. Knurowianka
zareagowała gwałtownym ruchem kierownicą, następnie utraciła panowanie nad fiatem punto i chwilę
później uderzyła w mazdę, jadącą w tym samym kierunku. 41-latka trafiła do szpitala, gdzie stwierdzono

reklama
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Foto: Paweł Gradek

aktualności

uraz kolana. Przez 2 godziny ruch na A4 w kierunku
Katowic odbywał się tylko jednym pasem.
- Osoby będące świadkami tego zdarzenia lub
mogące pomóc w ustaleniu numerów rejestracyjnych
opla, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, tel. 32 277 92 80
- apeluje policja.
/g/, /kmp zabrze/

To nie był
wybuch gazu!
Kierownik administracji LWSM
w Knurowie, Lech Apryasz, dementuje
doniesienia mediów o wybuchu gazu
w bloku przy ul. Kosmonautów. Faktem
jest, że z budynku ewakuowano 20 rodzin,
a poparzony 73-letni mężczyzna trafił
do szpitala
W niedzielę, tuż przed godz.
18.00, dyżurny Straży Miejskiej
odebrał zgłoszenie o wybuchu w
jednym z bloków przy ul. Kosmonautów. Natychmiast powiadomił
Policję, Jednostkę RatowniczoGaśniczą, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Ratunkowe i Tauron. Na
miejsce przybył również inspektor
nadzoru budowlanego.
Służby podjęły decyzję o ewakuacji z czterokondygnacyjnego
budynku 20 rodzin. Poparzony
73-latek został przewieziony do
knurowskiego szpitala. Po około
dwóch godzinach ewakuowani
wrócili do swoich mieszkań, a oględziny budynku, oprócz drobnych
spękań ścian i sufitu w jednym z
lokali, nie wykazały zagrożenia
bezpieczeństwa.
Informację o rzekomym wybuchu gazu w Knurowie podały
w poniedziałek prawie wszystkie

media. Dowódca JRG Knurów,
młodszy brygadier Wojciech Gąsior
ucina spekulacje. - Wybuchu gazu
nie było. Do zapłonu doszło wskutek
rozszczelnienia pojemnika z lakierem
do włosów, który rozpylił się nieopodal junkersa.
Kierownik administracji Lech
Apryasz potwierdza, że instalacja
była sprawna i sprawdzona przez fachowców. - Co roku przeprowadzamy kontrole. Nie wszyscy lokatorzy
chętnie wpuszczają nas do domów.
Udaje się dopiero za drugim lub
trzecim razem.
Sezon grzewczy rozpoczął się
na dobre. Widmo podtruć czadem
i wybuchających piecyków staje
się coraz bardziej realne. Straż pożarna i administratorzy ostrzegają
mieszkańców przed lekkomyślnymi
zachowaniami.
/pg/

serdeczności



aktualności

zmiany przy urnach
kNurów. wyBory SamorząDowe 2014

ogłoszenie

sesJa rady Miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.11.2012 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

Kolejne wybory samorządowe wypadają za dwa lata.
Będą jednak inne niż dotychczas. Najważniejszą
zmianą jest wprowadzenie jednomandatowych
okręgów wyborczych

Porządek obrad przewiduje:

Do tej pory na terenie Knurowa tu. Tam system wyborczy się nie
Podjęta przez knurowską Radę
w wyborach do Rady Miasta obo- zmieni i pozostanie taki jak wcześniej Miasta uchwała w sprawie podziału
wiązywał system proporcjonalny. – informuje sekretarz Dudło. – Jeśli gminy na okręgi wyborcze generalNa czym polegał w praktyce? Mocno chodzi o Knurów to jest to duża no- nie opiera się na bazie istniejących
upraszczając: miasto podzielone wość, a nawet rewolucja w sposobie obwodów głosowania. W najbliżbyło na kilka okręgów wyborczych, wybierania swoich przedstawicieli do szym czasie prezydent Knurowa
wyborcy głosowali na swoich kandy- Rady Miasta przez mieszkańców.
przedłoży Radzie Miasta projekt
datów, ale o wyborze do rady decyPoprzednie okręgi w yborcze uchwały ustalającej siedziby obwodowała popularność ugrupowania, stały się więc nieaktualne, a nowego dowych komisji wyborczych.
które reprezentowali. Zebrane przez podziału dokonali radni miejscy,
- Założenie jest takie, aby mieszkandydatów głosy przeliczano na podejmując stosowną uchwałę w tej kańcy miasta mieli jak najbliższy i
mandaty. Mogło się więc zdarzyć sprawie.
najwygodniejszy dostęp, by oddać
tak, że mandat do rady otrzymywał
- Stosownie do obowiązujących głos na swojego kandydata – dodaje
kandydat niekoniecznie najliczniej przepisów określona została „norma sekretarz miasta.
popierany. I na odwrót: przepadali przedstawicielstwa”, w oparciu o
Zmiany, które zostały
kandydaci mający spore jednostkowe którą na jeden mandat radnego
wprowadzone od następpoparcie, lecz wywodzący się z ugru- może przypadać w okręgu nie
nych wyborów samorząpowania, które w sumie nie uzbierało więcej niż 2731 i nie mniej niż
dowych w 2014 roku nie
wystarczającej ilości głosów. Była to 910 mieszkańców – wyjaśnia
będą obejmować sposowięc swoista „gra zespołowa”.
sekretarz Dudło. – Przepisy
bu wybierania prezyW przyszłych wyborach będzie ustawy samorządowej okredentów miast, wójtów i
inaczej. To skutek zmian w kodeksie ślają, że w gminie liczącej do
burmistrzów. Tu wszystwyborczym, podjętych przez Sejm 50 tys. mieszkańców
ko pozostanie jak do tej
RP w ubiegłym roku. Ich istotą jest wybiera się 21
pory i liczyć się bęwprowadzenie jednomandatowych radnych, stąd
dzie zasada
okręgów wyborczych we wszystkich 21 o k rę g ó w
większogminach bez względu na liczbę wyborczych
ści głomieszkańców.
w Knurosów.
DC
– Taki sam sposób głosowania wie.
obowiązywał dotąd tylko w gminach
do 20 tys. mieszkańców – wyjaśnia
Piotr Dudło, sekretarz miasta.
W jednomandatow ych okręgach wygrywa kandydat poparty
przez najw ięk sz ą liczbę
w yborców spośród
wszystkich kandydujących z danego okręgu wyborczego.
Wprowad z on e z m i a ny
nie objęł y jednak wszystkich
miast.
– Wyjątkiem
są tylko miasta - W przypadku Knurowa wprowadzenie jednomandatowych okręgów
wyborczych jest wręcz rewolucją w sposobie wybierania przez mieszkańców
powiatowe i na
swoich przedstawicieli do Rady Miasta – mówi sekretarz Piotr Dudło
prawach powia-

Za mało flag

Foto: Archiwum

- Mieliśmy bardzo ważne narodowe święto. Jako takie powinno być
szczególnie mocno podkreślone nie
tylko uroczystościami, ale i poprzez

oflagowanie ulic miasta. Takie jest
moje zdanie. Tymczasem w Knurowie nie wszędzie o tym pamiętano.
Pr z y gł ównyc h ulic ac h, owszem,
łopotały flagi, ale już na tych mniej
reprezentacyjnych to niekoniecznie.

Przy głównych traktach flag nie brakowało, ale - zdaniem
naszego Czytelnika - mniej reprezentacyjne rejony
miasta też powinny być oflagowane

4

No i na blokach – po termomodernizacji chyba zapomniano o ponownym
montażu uchwytów na drzewce flag.
Myślę, że zarówno spółdzielnie jak i
instytucje mogłyby lepiej przyłożyć
się do ozdobienia miasta. Sposobność na rehabilitację na pewno nadejdzie, przypomnę choćby majowe
święto flagi. Wtedy to już koniecznie
powinno być jak trzeba.

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
19.09.2012 r. oraz 25.10.2012 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
2) w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień
w podatku od środków transportowych na terenie Miasta
Knurów,
3) w sprawie: określenia wzorów formularzy dla wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów,
4) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy
Knurów,
5) w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
przez Gminę Knurów na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze
udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej
położonej w Zabrzu,
7) w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Knurów,
8) w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia oraz korzystania
z usług domu przedpogrzebowego w Knurowie,
ul. Floriana 5,
9) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z domu przedpogrzebowego w Knurowie przy ul. Floriana 5,
10) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Powiatem Gliwickim, Miastami i Gminami Podregionu
G l i w i c k i e g o i Ś l ą s k i m Zw i ą z k i e m G m i n i Po w i a t ó w
w zakresie współpracy przy opracowaniu i realizacji
p r o j e k t u p n . „ S t ra t e g i a w z m a c n i a n i a a t ra k c y j n o ś c i
gospodarczej Podregionu Gliwickiego”,
11) w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. ”,
12) w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji
kultury pod nazwą „Centrum Kultury” w Knurowie,
13) w sprawie: zawierania porozumień dotyczących przejęcia
części zadań z zakresu edukacji publicznej,
14) w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
16) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
17) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
18) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
19) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
20) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
21) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów,
22) w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usług
świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie,
23) w sprawie: określenia zasad przyznawania osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków
budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
24) w sprawie: zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody
„Laur Knurowa”,
25) w sprawie: skargi Pani B.M. na działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
26) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
27) w sprawie: poparcia wniosku Prezydenta Miasta Knurów
skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich
10.
Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11.
Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
J. Trzęsiok

reklama

B.

Dziękujemy!

- W imieniu swoim i mieszkańców z
ul. Kazimierza Wielkiego chciałam
podziękować paniom z Wydzia ł u
Gospodarki Komunalnej, Restrukt u r y z a c j i i O c h r o ny Śr o d owi s ka
za błyskawiczną reakcję na nasze
zgłoszenie o dziurze w drodze. Załatano ją w ekspresowym tempie.
Dziękujemy!

Lokatorka

Not. bw, /g/
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Czas na bitwę o karierę

planie. Za każdym razem występowaliśmy jako zespół .

Koncert na dworcu

Stresujący początek

Program skończył się w sobotę.
W finałowej bitwie drużyna Ewy zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie
grupie Andrzeja Piasecznego.
– To ogromny sukces, że udało
nam się zajść tak daleko, zwłaszcza
kiedy o zwycięstwo w programie walczyło aż osiem drużyn – podkreśla
Patrycja. – Po ogłoszeniu wyników
byliśmy bardzo szczęśliwi, ale też
smutni. To był już koniec programu
i musieliśmy się ze wszystkimi rozstać. Mam jednak nadzieję, że nasz
zespół dalej będzie się spotykać i uda
nam się zrealizować jakiś wspólny
projekt.
Początki drużyny Farnej nie
były jednak łatwe. Pierwszy odcinek Patrycja wspomina jako wielką
nerwówkę i ogromny stres. – Nikt
nie wiedział w którą stronę iść, gdzie
stanąć, jak się ustawić, a przecież
mieliśmy wystąpić przed kilkumilionową publicznością. I to na żywo
– wspomina. – Baliśmy się, że ktoś
się pomyli, potknie, przewróci. Jakby
tego było mało w pierwszym odcinku
śpiewałam już swoją solówkę. Kiedy
wyszliśmy na scenę, napięcie opadło.
Z każdym kolejnym występem w
programie było coraz lepiej.

Najpierw Sosnowiec...

Do każdego odcinka drużyna
Ewy Farnej przygotowywała się w
Sosnowcu. – Było strasznie dużo pracy. Trenowaliśmy średnio po siedem,

Mimo że to postaci z pierwszych stron
gazet, żadna z nich nie gwiazdorzyła.
Z Ewą Farną i Liberem Patrycja
znalazła wspólny język

siebie. – Tylko raz Ewa zabrała nas
na koncert Kombii, który akurat grał
w Sali Kongresowej - wspomina.
W soboty emocje osiągały apogeum. - Make-up, fryzury, stylizacja,
próby generalne i masa różnych innych
rzeczy do zrobienia, a całość musiała
być dopięta na ostatni guzik, żeby
podczas programu nie było wpadki.
W finałowym odcinku miałam na
nogach 16-centymetrowe szpilki. Powinnam podkleić je specjalną taśmą,
żeby się nie poślizgnąć. Oczywiście
o tym zapomniałam i przewróciłam
się na schodach. Myślałam, że spalę
się ze wstydu. Na szczęście mam tylu
dobrych kolegów w zespole, którzy od
razu mnie złapali i sytuacja wyglądała jakbyśmy ją zaplanowali – śmieje
się Patrycja. – Później Hubert Urbański zapytał mnie, czy będzie kiedyś
odcinek, w którym ja sobie czegoś nie
zrobię, ponieważ praktycznie w każdym miałam jakąś drobną kontuzję,
Foto: Pryw. arch. Patrycji Śmieji

Na casting do programu knurowianka zgłosiła się w sierpniu.
Do Sosnowca jechała bez większych
nadziei na powodzenie, śpiewa od
niedawna, a jej występy ograniczały
się do szkolnych akademii. Szczęście
dopisało Patrycji. Dostała się do drużyny Ewy Farnej, pokonując ponad
600 osób.

Foto: Pryw. arch. Patrycji Śmieji

Przeszło 2 mln Polaków oglądały cotygodniowe „Bitwy na głosy”.
Ze szczególną uwagą program śledzili knurowianie, bowiem
w muzycznym show telewizyjnej „Dwójki” reprezentowała nas
Patrycja Śmieja

osiem godzin dziennie i pod koniec
dnia każdy był bardzo zmęczony
– wspomina knurowianka. - Ćwiczyliśmy choreografię, która razem z
wokalami i muzyką musiała być opanowana do perfekcji. To były długie
i żmudne godziny ćwiczeń, żeby „na
żywo” wszystko wyglądało idealnie.
W każdy poniedziałek odbywały
się mini przesłuchania, które przesądzały, czyje głosy z kilkunastoosobowej grupy usłyszymy w solówkach.
– Ewa przedstawiała nam kilka
propozycji piosenek i mieliśmy wybrać
tę, w której czujemy się najlepiej.
Knurowianka śpiewała solówki
aż 3 razy: w pierwszym, drugim i
w finałowym odcinku. – Nie zgłaszałam się do każdej. Czasem nie
czułam się na siłach, by zaśpiewać
dany utwór, czasem to nie był mój
repertuar. Najbardziej stresowałam

reklama

się podczas finału, kiedy śpiewałam
piosenkę „This World”. Nerwy mnie
zjadały i na chwilę przed wejściem na
scenę miałam pustkę w głowie. Szybko
przypomniałam sobie jednak tekst
piosenki i poszło z górki.

... potem Warszawa

W każdy czwartek drużyna jeździła do Warszawy, by tam próbować przed sobotnimi występami na
żywo. – W piątki wstawaliśmy bardzo
wcześnie. W studiu Agustina Egurroli
odbywała się próba choreograficzna.
Potem ten sam układ ćwiczyliśmy w
telewizyjnym studiu. Tam też produkcja ustawiała wszystkie wokale,
kamery i światła. Później próba openingu, czyli piosenki, którą zawsze
zaczynaliśmy każdy odcinek. Pochłaniało to sporo czasu i wymagało dużej
pracy, ponieważ trzeba było ustawić
na scenie ponad 120 osób.
Przygotowania do występu wypełniały całe dnie. Patrycja i jej drużyna nie miała zbyt dużo czasu dla
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np. w pierwszym zapalenie gardła i
anginę, w trzecim obolały łokieć, w
czwartym kostkę.

Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego

„Bitwa na głosy” to ogromne przedsięwzięcie. To nie tylko
uczestnicy prowadzący program czy
jury, ale także osoby pracujące za
kulisami. – Był ich naprawdę ogrom
i nie potrafiłam zapamiętać wszystkich imion. Bardzo nam pomagały
i pilnowały, by nikomu niczego nie
brakowało. Czuliśmy się przez ten
czas jak prawdziwe gwiazdy.
8 z espołów r y wa l i z owa ło o
przychylność widzów i ich głosy,
ale pomiędzy nimi nie było ostrej
konkurencji. – Traktowaliśmy się
jak bardzo dobrzy kumple. Po dobnie było w zespole Ewy Farnej.
Wyznawaliśmy zasadę - „Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego”. Nie
było ważne, kto podczas programu
śpiewał solówkę i był na pierwszym

Program skończył się sobotę. Po
czasie intensywnej pracy i wyjazdów
przyszła pora na powrót do Knurowa.
– Jak wróciłam do domu w poniedziałek, to nie wiedziałam co robić. Studia
zaczynam dopiero od lutego, a w ciągu
ostatnich 3 miesięcy nie miałam na
nic czasu. Teraz mam go aż nadto.
Cały program wspominam bardzo
dobrze. To niewątpliwie przygoda
mojego życia i będzie mi tego wszystkiego brakować: ludzi pracujących
przy produkcji show, poganiania na
scenie, głosu krzyczącego na próbie
„Śmieja na backstage! Gdzie ty znowu
łazisz?”. Jednak najbardziej brakować
mi będzie mojej drużyny i Ewy. Po
finale Ewa zabrała nas do restauracji
i praktycznie przez cały czas płakaliśmy, bo to był już koniec. Choć może
tak naprawdę dopiero początek? - zastanawia się knurowianka. - Pewnie
będziemy mieli jeszcze okazję, żeby
się spotkać.
Z Farną Patrycja złapała bardzo
dobry kontakt. Praktycznie nie było
dnia, żeby z sobą nie rozmawiały.
- Po pierwszych próbach czułam się w
jej towarzystwie tak, jak z najlepszą
koleżanką.
Najbardziej utkwił jej w pamięci
wspólny, kameralny występ... na
dworcu PKP w Gliwicach.
- Kiedy rozpoczynałam przygodę
ze śpiewaniem, pokazano mi jak
lider zespołu Dżem – Rysiek Riedel grywał na dworcu kolejowym.
Zainspirowana nim, razem z moim
kolegą Michałem, dzięki któremu w
ogóle zaczęłam śpiewać, postanowiłam zrobić to samo. Pojechaliśmy na
dworzec, nie wiedząc w ogóle gdzie
iść, gdzie się ustawić, jakie piosenki
zagrać, tym bardziej że znaliśmy tylko trzy, i graliśmy je przez półtorej
godziny – opowiada Patrycja. – Jak
ludzie zaczęli nam rzucać pieniądze
to czułam się trochę skrępowana. Za
to fajne było, że przechodnie przystawali na chwilę, słuchali, mówili,
że im się podoba. Z czasem chyba
uzależniłam się od tego dworca. Stał
się takim moim bardzo osobistym
miejscem.
Ca ła histor ia spodoba ła się
zarówno Ewie Farnej, jak i producentom programu. Patrycja poprosiła ich, by pozwolili im zagrać na
dworcu. – Kiedy Ewa grała koncert
w Gliwicach, powiedziałam jej, że
mam dla niej niespodziankę i podjechałyśmy taksówką pod dworzec.
Ewa bardzo się ucieszyła, że ją tutaj
zabrałam i grałyśmy tam wspólnie
przez jakieś pół godziny. Zrewanżowała mi się później i razem z całą
naszą grupą zaśpiewaliśmy z nią
jedną piosenkę na prawdziwym
koncercie.
Knurowianka liczy, że jej przygoda ze śpiewaniem będzie trwać i
nie ograniczy się jedynie do występu w „Bitwie na głosy”. – Chciałabym zacząć śpiewać na poważnie i
tworzyć własną muzykę, płynącą
ze mnie i z tego, co czuję. Mam
nadzieję, że znajdzie się osoba,
która będzie chciała mi pomóc w
spełnieniu tego marzenia. Przy okazji chciałabym także podziękować
wszystkim, którzy głosowali na nas
w czasie programu, wysyłając sms-y:
rodzinie, znajomym, a szczególnie
właścicielom „Łowiska” w Krywałdzie i knurowianom.
Dawid Ciepliński
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Czytelnicy
komentują...

Knurów

Palący problem

Kiedy 2 lata temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych,
ustawa miała tyle samo zwolenników, co przeciwników. Właściciele
lokali obawiali się, że stracą klientów, a palacze uznali zakaz za zamach
na swoją wolność. Czy po dwóch latach emocje już opadły? Okazuje się,
że nie do końca
Henryk Kajda
z Czerwionki:
− Ja na szczęście nie palę. Jestem
bardzo wrażliwy na dym, więc
palacza nawet bym do samochodu
nie wpuścił. Ten zakaz to bardzo
dobry pomysł, w końcu jeśli ktoś
chce sobie palić, to niech to robi,
ale u siebie w domu!

O tym, że nie tylko czynne, ale i
bierne palenie, czyli wdychanie dymu
tytoniowego przez osoby niepalące
jest szkodliwe, wiadomo od niedawna. Szacuje się, że rocznie umiera
około 8700 osób tylko z powodu
biernego palenia. W 2010 roku Sejm,
w trosce o zdrowie Polaków, przyjął
ustawę zabraniającą palenia w miejscach publicznych.

Zakaz a lokale

Justyna Potorska
z Knurowa:
− Przez tyle lat można było palić
w miejscach publicznych i było
dobrze, a teraz nagle to zaczęło
przeszkadzać. Palę codziennie.
Jestem przeciwniczką tego zakazu. Powinnyśmy wrócić do tego,
co było.

Bogusz Skoczyński
z Knurowa:
− Po części się zgadzam z tym
zakazem. W lokalach dobrze, że
się nie pali, ale na przystankach?
Przecież jestem na zewnątrz, na
świeżym powietrzu! Kiedy sobie
spac eruję, c hyba mam prawo
zapalić i nie muszę nikogo pytać
o pozwolenie, czego też nie robię,
nawet jeśli palę w towarzystwie.

Ustawa miała m.in. zachęcić do
rzucania palenia. W 2009 roku po
papierosy sięgał do trzeci Polak (29
proc.). Po dwóch latach od wprowadzania ustawy liczba ta zwiększyła
się o 2 proc. Palacze zamiast ograniczyć nałóg, znaleźli lokale, gdzie jest
wydzielone miejsce dla wielbicieli
dymka. Zakaz uderzył więc przede
wszystkim we właścicieli restauracji
i barów, którzy ze względu na ograniczoną przestrzeń nie mogli stworzyć
palącym odpowiednich warunków.
− W całym naszym lokalu obowiązuje zakaz palenia − mówi Robert
Siejka, współwłaściciel restauracji
„Kosmos”. − Odkąd wprowadzono
zakaz znacznie ubyło klientów. Patrząc na sytuację mojego lokalu, na
spadające obroty, to ograniczenie
uderzyło przede wszystkim w gastronomię.
Inaczej sytuacja wygląda m.in.
w restauracji „Sztolnia” w Szczygłowicach.
− Lokal ma dużą powierzchnię,
więc nie było problemu z wydzieleniem
miejsca dla osób palących − informuje

Martyna Kozakiewicz, właściciel
budynku restauracji „Sztolnia”. − Dół
jest przeznaczony dla niepalących,
góra dla palących.
To, czy przepisy ustawy są w
lokalach przestrzegane, sprawdza
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny. Jak usłyszeliśmy w gliwickim oddziale PPIS, nie zdarzyło
się, by którykolwiek z knurowskich
lokali otrzymał mandat za naruszenie zakazu.

Kara za dymek

Ustawa zabrania palenia nie
tylko w lokalach gastronomicznych,
szkołach czy szpitalach, ale także na
przystankach i w środkach komunikacji miejskiej.
− Najczęściej przyznajemy mandaty z powodu palenia na przystankach − mówi Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej. − W tym
roku zanotowaliśmy osiem wykroczeń
naruszenia przepisów ustawy. Wystawiliśmy dwa mandaty karne (do 500
zł) i skierowaliśmy jeden wniosek o
ukaranie do sądu. Pozostałe wykroczenia skończyły się na pouczeniach.
Komendant przyznaje, że sprzymierzeńcem Straży Miejskiej w walce
z „przystankowymi” palaczami jest
miejski monitoring. Zgłoszenia od
mieszkańców zdarzają się sporadycznie.

Wolność Tomku?

Czy ustawa o zakazie palenia
dotyczy także bloków mieszkalnych?
Co zrobić, gdy sąsiad notorycznie

W restauracji „Ibiza” można palić jedynie na zewnątrz, przypomina
o tym tabliczka nad barem. Dla palących przygotowano stolik i
popielniczkę przed lokalem

pali przez okno i dym wdziera się do
naszych mieszkań?
− Nie wolno palić w piwnicach, na
klatkach schodowych, w suszarniach
− wyjaśnia Lech Apryasz z Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej. − Nie można zabronić palenia w domu. Istnieje w regulaminie spółdzielni zapis o wzajemnym
poszanowaniu, ale jeśli sąsiad nie
zareaguje na prośby o niepalenie za
oknem lub na balkonie, to administracyjnie nic nie możemy zrobić.
W takim w ypadku pozostaje
droga sądowa. Lech Apryasz przypo-

Knurów

Od marca zdrożeją bilety

Not. jb
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Magdalena Jędrychowicz
z Knurowa:
− Jestem osobą palącą, ale uważam, że ten zakaz to dobry pomysł. Mam dziecko i nie chciałabym, aby wdychało dym. W wielu
restauracjach są wydzielone sale
dla palących albo zawsze można
wyjść na zewnątrz. To dobre rozwiązanie. Dzięki niemu inni nie są
narażeni na dym.

Miesiąc wcześniej niż zapowiedziano, KZK GOP wprowadzi podwyżkę cen
biletów

mina sobie, że w Polsce już zdarzały
się tego typu rozprawy. Ich wynik
zależał jednak nie tyle od sprecyzowanych przepisów, co raczej od ich
interpretacji przez sąd.
Przed wprowadzeniem zakazu
niepalący byli narażeni na mimowolny kontakt z dymem tytoniowym w
lokalach, w domu, w pracy. Dzięki
ustawie palacz dwa razy się zastanowi
zanim sięgnie po papierosa w miejscu
publicznym.
Tekst&foto: Justyna Bajko

Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
nie ustaje w podnoszeniu cen biletów
autobusowych i tramwajowych. Od
marca zapłacimy średnio o kilka procent
więcej
Podw yżka nie powinna
być zaskoczeniem. Prezes KZK
GOP Roman Urbańczyk zapowiedział ją już w kwietniu.
Przy pomnijmy, że ostatnia
podwyżka z 1 kwietnia 2012
roku wyniosła 7 proc.
Pasażerowie nie kryją oburzenia. − Ceny rosną, a pasażer
nic nie zyskuje! − skarżą się.
Rzecznik prasow y KZK
GOP, Anna Koteras, studzi
emocje następującą argumentacją: − Na budżet KZK GOP
składają się dotacje z gmin i
wpływy z biletów. Rosną wydatki po stronie gmin, dlatego
muszą analogicznie wzrosnąć
ceny z biletów. Wpływ na podwyżkę mają także zwiększające się koszty użytkowania
taborów, rosnące ceny paliwa
i inflacja.

Koteras zwraca także uwagę na podnoszący się standard
komunikacji miejskiej.
− Wycofujemy stare pojazdy, a zakupujemy wygodniejsze,
niskopodłogowe. Przygotowujemy się też do projektu tramwajowego. To wszystko niestety
powoduje nieuchronny wzrost
kosztów.
Od pewnego czasu KZK
GOP zmaga się z problemami finansowymi. Tegoroczny
deficyt wyniósł 17 mln zł. W
poszukiwaniu oszczędności
sięgnięto niestety też do kieszeni pasażerów. Bo choć oficjalnie deficyt nie miał wpływu
na podwyżki, to użytkownicy
komunikacji miejskiej wiedzą
swoje...
jb
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Knurów

Foto: arch. Szpitala w Knurowie

Czas na seniorów!
Nie chcą zamykać się w domach. Nie chcą być
skazywani na bierność. Coraz częściej także
instytucje publiczne wychodzą z ofertą dla nieco
starszych mieszkańców, proponując m.in. kursy
doszkalające i wspólne świętowanie ważnych dat.
Frekwencja na takich spotkaniach udowadnia, że
seniorzy chcą i mogą walczyć ze stereotypami

Endoskopia jest bezbolesna i darmowa

Knurów

Zbadaj się i nie płać

Foto: Dawid Ciepliński

Darmowa endoskopia? Tylko w knurowskim
szpitalu. Aby poddać się badaniu wystarczy
skierowanie od lekarza rodzinnego,
pieniądze wyłoży NFZ
Knurowscy lekarze specjaliści w
towarzystwie wykwalifikowanych
pielęgniarek wykonują dwa rodzaje
badań przewodu pokarmowego
− panendoskopię i kolonoskopię.
Panendoskopia polega na badaniu
górnego odcinka przewodu pokarmowego, kolonoskopia diagnozuje
dolny. Oba zabiegi wykonywane
są z krótkotrwałym znieczuleniu,
nad prawidłowością którego czuwa
zespół anestezjologów. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny z torem

wizyjnym umożliwia również dokumentację fotograficzną zabiegu,
dołączaną do wyników. W przypadku wskazań medycznych wykonuje
się także bezbolesną biopsję. Pacjent
w ciągu jednego badania otrzymuje
więc pełną diagnostykę przewodu
pokarmowego.
Więcej informacji pod numerem
32 331 92 57 (rejestracja) i 32 331 92
02 (centrala).
jb
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej stał się dla niektórych seniorów i osób samotnych drugim domem

Obchodzony 14 listopada Dzień
Seniora to okazja do przypomnienia bolączek, z którymi zmagają
się starsi ludzie. Gdyby spróbować
określić kiedy człowiek przestaje być
aktywny, większość knurowian nie
ma wątpliwości:
− Pewnie w momencie przejścia
na emeryturę − uważa pan Janusz.
− Ja już na swoją czekam, zostało mi
jeszcze 5 lat. Planuję nic nie robić! No
może czasem na rybki pojadę. Tyle.
Widok seniora, który żyje od
jednego serialu do drugiego powoli
przechodzi do lamusa. Choć nadal w
mniejszości, to jednak coraz więcej
osób po 60 roku życia aktywnie spędza czas. Uczestniczy w wykładach
Uniwersy tetu Trzeciego Wieku,

doszkala się na kursach komputerowych, czy uczy się nowego języka.
Fundacja na R zecz Rozwoju
Miasta Knurowa zadbała, by świat
internetu i Worda nie był dla seniorów czarną nieujarzmioną dziurą.
We wrześniu ruszył projekt − kurs
komputerowy dla seniorów, potrwa
do połowy listopada.
− W szkoleniu bierze udział 20
osób. Ze względu na stopień umiejętności podzieliliśmy je na dwie grupy:
początkującą i średnio zaawansowaną − usłyszeliśmy od głównego
organizatora szkolenia. − Kurs jest
skierowany do mieszkańców Wilczy
powyżej 45 roku życia i ma na celu
nabycie odpowiednich umiejętności,
przełamanie niechęci do edukacji,

7 listopada na uroczystości w Dziennym Domu
Pomocy Społecznej, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, oprócz podopiecznych ośrodka, pojawili się przedstawiciele
władz miasta. Wiceprezydent Piotr Surówka,
wręczył kwiaty najstarszej seniorce obecnej na
spotkaniu − Alinie Paczkowskiej. Z gratulacjami
i życzeniami dobrego zdrowia pospieszyli także
przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok oraz
radny Tomasz Rzepa. Nie zabrakło też wrażeń
artystycznych. Dla seniorów wystąpiła z nowym
wierszem pani Stanisława oraz przedszkolaki z
programem o porach roku. Po części oficjalnej i
poczęstunku ruszono do tańca. Przy dźwiękach
gitary i akordeonu zabawa trwała do godz. 17.
Choć nastrój był świąteczny, przypomniano, że
seniorzy nadal muszą zmagać się z nietolerancją
oraz nudą.
jb
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podniesienie świadomości oraz podwyższenie motywacji do dalszego
działania.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
−Seniorzy bardzo chętnie biorą w
nich udział. Zainteresowanie każdym
kursem jest spore − mówią pracownicy fundacji.
Oprócz zgłębiania tajemnic komputera, wilczanie wzięli udział także
w warsztatach personalnych.
Trudno przeskoczyć pewne bariery społeczne, które skazują seniorów na zamykanie się w domach,
ale zwiększająca się aktywność ludzi
starszych to z pewnością dobry prognostyk na przyszłość.
Justyna Bajko

Przed dwoma tygodniami w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej odbył się dzień otwarty dla wszystkich,
którzy rozważają czy skorzystać z pomocy placówki.
– Zgłosiło się bardzo dużo osób – mówi Jolanta Sieklucka, kierowniczka ośrodka. – Pokazaliśmy im, czym się
zajmujemy i jak aktywizujemy naszych podopiecznych.
A zajęć jest co niemiara: muzyczne, plastyczne, ruchowe, gotowanie. - Wychodzimy również na spacery po
Knurowie, staramy się brać udział w imprezach kulturalnych. Wszystko po to, by mobilizować ludzi do działania
i do ruchu – wyjaśnia Sieklucka.
Dla niektórych placówka stała się drugim domem. – Często zgłaszają się do nas osoby samotne, bez rodziny,
które szukają towarzystwa. U nas mają taką możliwość,
a wiem, że wielu z nich nawiązało przyjaźnie i utrzymuje
ze sobą kontakty także poza Dziennym Domem Pomocy
Społecznej. To bardzo budujące – dodaje.
DC



aktualności
ogłoszenia

Po nabożeństwie w intencji ojczyzny uczestnicy
uroczystości przemaszerowali - prowadzeni
przez orkiestrę KWK „Knurów” - przed
pomnik powstańców śląskich

knUrÓW. narodoWe śWiĘTo niePodleGłośCi

Honory dla bohaterów

11 listopada obchodzono w całym kraju 94. rocznicę
odzyskania niepodległości. Zgodnie z uświęconą przez
lata tradycją w Knurowie wieńce i kwiaty zostały
złożone przed pomnikiem powstańców śląskich
Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęło nabożeństwo w intencji
ojczyzny, odprawione w kościele pw.
świętych Cyryla i Metodego. Asysty
udzieliły poczty sztandarowe okolicznych zakładów pracy, organizacji
i stowarzyszeń.
Po mszy uczestnicy obchodów,
prowadzeni przez Orkiestrę Dętą
KWK „Knurów”, udali się przed
pomnik powstańców śląskich, gdzie
uroczystą wartę honorową pełnili
harcerze.
Odegrano hymn Polski, po czym
kwiaty i wieńce w hołdzie bohaterom
narodowym, walczącym o wolną Polskę, złożyli knurowscy kombatanci
oraz przedstawiciele samorządu. W
imieniu miasta uczynili to prezydent
Adam Rams z zastępcą Piotrem
Surówką i sekretarzem miasta Piotrem Dudło oraz przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok wspólnie z
wiceprzewodniczącymi Henrykiem
Hibszerem i Jerzym Pachem oraz
radnymi miejskimi. Powiat reprezentował starosta Michał Nieszporek w

reklama

Honory dla bohaterów: na pierwszym planie kwiaty składają
prezydent Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka i sekretarz
Piotr Dudło

towarzystwie knurowskich radnych
Rady Powiatu. Rangę święta podkreśliła obecność minister edukacji
Krystyny Szumilas. Honory bohaterom oddali też przedstawiciele
instytucji, stowarzyszeń i organizacji

Piosenka prawdziwa

Niedzielne uroczystości poprzedził koncert „Piosenka prawdziwa”.
– Koncert został zainspirowany Przeglądem Piosenki Prawdziwej, który
odbył się w Gdańsku w 1981 roku – mówi Agnieszka Bielanik-Witomska,
organizatorka imprezy. – Przy okazji chcieliśmy uświadomić młodzieży,
jak się żyło i na czym polegały tamte czasy.
Podczas koncertu w Sztukaterii zaprezentowane zostały piosenki,
m.in. Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Leszka Wójtowicza, Grzegorza Tomczaka oraz Agnieszki Osieckiej. Wykonali je podopieczni
Agnieszkie Bielanik-Witomskiej ze Studia Piosnki i Musicalu przy Centrum Kultury w Knurowie.

społecznych.
Dla uczniów klasy mundurowej
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie rocznicowe uroczystości
stały się doskonałą okazją do złożenia
ślubowania.
Zakończenie ceremonii miało
symboliczny akcent sportowy. Stało
się tak za sprawą Amatorskiego Klubu Biegacza, który narodowe święto
postanowił uczcić jedenastokilometrowym biegiem. Biegacze pod przewodnictwem prezesa AKB Czesława
Nowaka wykonali tę specjalną rundę
honorową ulicami Knurowa.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Patriotycznie było też w Sztukaterii, gdzie młodzi wokaliści odtworzyli atmosferę Przeglądu Piosenki Prawdziwej
sprzed 31 lat

8
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Miejska Szkoła Podstawowa
nr 7

Autor: Sebastian Metz

Foto: Dawid Ciepliński

Gierłatowice

Klasa I A

Wychowawca: Jolanta Pietrek
Mateusz Augustyn, Agata Bismor, Laura Daroń, Milena Daroń, Szymon Denisz,
Kacper Gliszczyński, Dominik Hudziec, Maja Kapuśniak, Agata Kędzierska,
Aleksander Kulik, Kacper Leszczyński, Alicja Moczok, Tobiasz Pacholczak, Kacper
Pinocy, Robert Piszke, Jakub Skabaszewski, Maja Smentek, Oliwia Smentek, Julia
Sokół, Julia Świerczyńska, Marcel Waszyk, Karol Węglarz, Martyna Wicińska,
Maciej Wroński, Claudia Zięba, Rafał Żaba, Kamil Żmuda

Ślad na Ziemi

Dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Gierałtowicach po raz
kolejny udowodniły, że drzemie w nich
artystyczny potencjał. Już niedługo,
dzięki graffiti ich projektu, teren szkoły
będzie jeszcze ładniejszy
Wokół placówki rozciąga
się parkan, który jest wykorzystywany przez wandali.
Piszą obraźliwe słowa, tworzą nieprzyzwoite rysunki.
Dyrekcja szkoły postanowiła,
że czas by to uczniowie zagospodarowali tę przestrzeń,
tworząc piękne graffiti.
− Zainspirował nas namalowany wizerunek Einsteina,

który widać przy wjeździe do
Knurowa − mówi Urszula
Cieślik, dyrektor ZSP w Gierałtowicach.
Dzieci z entuzjazmem
za reagowa ł y na pier wsz y
szkolny konkurs na graffiti.
W szkole podstawowej pracowano w klasach, w gimnazjum
− indywidualnie. Konkurs
ma dwa etapy. W pierwszym

panowała swoboda twórcza, w
drugim uczniowie otrzymają
temat − przedmioty, np. fizyka
czy chemia.
7 listopada rozstrzygnięto
pierwszą cześć. Nagroda główna
powędrowała do klasy 6a. Młodzież na projekcie graffiti umieściła m.in. swoje karykatury.
Wyróżnienia, za oryginalność
i ciekawy pomysł, powędrowały do Anny Żuk i Sebastiana
Metza z gimnazjum oraz Justyny
Erfurt i Rafał Bakowskiego ze
szkoły podstawowej.
− Zwycięskie prace wykonają na parkanach profesjonaliści.
Planujemy także zorganizowanie warsztatów z tworzenia
graffiti − wyjaśnia dyrektor
Cieślik. − Dzięki tym rysunkom
nasi uczniowie zostawią swój
ślad na Ziemi.
jb
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Klasa I B

Wychowawca: Anna Dąbrowska
Malwina Barańska, Alicja Buczak, Bartosz Czech, Iga Czeredrecka,
Bartosz Czerwiński, Filip Fabian, Dawid Goik, Mateusz Kasper, Małgorzata Koczy,
Jakub Kokoszka, Dominik Kolenda, Julia Kowalczyk, Maria Kozak, Dawid Kubasa,
Angelika Makarewicz, Kacper Markowski, Jakub Nosiadek, Wiktoria Nosiadek,
Patrycja Panfil, Dawid Pawlik, Wiktoria Richter, Kamila Szymajda, Alex Ślusarczyk,
Igor Świątecki, Dawid Tumkielski, Alicja Wojtkiewicz, Dawid Zaraś

Klasa I C

Wychowawca: Barbara Piątek
Adam Babczuk, Marek Bury, Nikola Cielica, Tymon Cześniak, Wiktoria Grubel,
Łukasz Gulcz, Paulina Haupa, Dominik Jeleniewicz, Tomasz Kaletka, Kornel Karasz,
Julia Kaźmierczak, Patryk Kempa, Marcin Kulas, Jakub Mosakowski, Kamila
Nowaczyk, Maciej Odrobina, Martyna Opat, Igor Radzik, Julia Rams, Kinga Rząsa,
Filip Sielańczyk, Cyprian Szwaja, Natalia Świątek, Stella Tromczyńska, Milena
Tymoszek, Julia Wawrzykowska, Judyta Zep
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Knurów

Knurów

Kino w nowej erze

słodawca kącika. − Dzięki takiemu
miejscu dzieci są grzeczniejsze, a
rodzice spokojniejsi.
Kącik dla najmłodszych gości powstały z wydzielenia części
korytarza, pięknie ozdobiono,
umeblowano oraz wyposażono w
klocki i kredki.
− Już teraz zauważamy, że to był
dobry pomysł − uważa Lewicki. −
Dzieci chętnie korzystają z kącika.
Jb

Foto: Magdalena Kowalska

W MZJOś dzieci bywają często.
Przychodzą z rodzicami, którzy
chcą załatwiać ważne formalności. Do tej pory nie mogły liczyć
na żadne atrakcje, więc znudzone
czekaniem marudziły. Teraz to się
zmieni.
− Wsłuchaliśmy się w oczekiwania naszych klientów. Przychodzące
do nas dzieci kręciły się, nie wiedząc, co ze sobą zrobić − wyjaśnia
Tomasz Lewicki, kierownik Pionu
Kadrowo-Organizacyjnego, pomy-

Gdy rodzice załatwiają formalności, dzieci oddają się zabawie

Foto: Paweł Rogoń

W Miejskim Zespole Jednostek
Oświatowych dzieci nie będą się nudzić
czekając, aż ich rodzice załatwią
niecierpiące zwłoki sprawy. W pobliżu
kas stworzono specjalny wesoły kącik
dla najmłodszych

Technika 3D wypchnęła z knurowskiego
kina taśmę celuloidową. Od wtorkowego
wieczoru Kino Scena Kultura wabi
kinomanów filmami w technologii cyfrowej

/bw/

Cyfrowa technologia na dobre zagościła w projektorni kina

knUrÓW. moPP ZaPraSZa na ZimoWiSko

Zima nie taka zła
Foto: Arch. MOPP

Grzeczne dzieci
to spokojni rodzice

Po kilkumiesięcznej przerwie knurowskie kino ponownie otworzyło podwoje.
Filmowe nowości i technologia to nie jedyne novum. Kinomanom łatwiej zakupić
bilety. Od teraz można to czynić przez
internet (www.kinoscenakultura.pl). Kasę
wyposażono w terminal do płatności kartą. W holu znajduje się barek z napojami i
przekąskami.
Widzowie tego nie widzą, ale sporo
zmieniło się „od kuchni”. Z kabiny operatora znikł jeden z dwóch projektorów
analogowych. Jest za to nowy projektor
cyfrowy i serwer.
- Kabina operatora jest w pełni klimatyzowana – to jeden z warunków, aby technologia prawidłowo działała – podkreśla
Justyna Kosik, kierownik kina.
Kino cyfrowe zapewnia ostry i stabilny
obraz, lepszy dźwięk i projekcję najwyższej
jakości. Zmiany są możliwe dzięki udanym
staraniom Centrum Kultury o dofinansowanie z Narodowego Programu Cyfryzacji
Kin, prowadzonego przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej.

Ognisko z pieczeniem
kiełbasek, wycieczka
do Zakopanego, zabawy
muzyczne, turnieje sportowe,
wieczór folklorystyczny − te
i inne atrakcje czekają na
dzieci od 8 do 13 lat na
zimowisku w Orawce u Kazika
Co trzeba zrobić, by już za parę tygodni
zjeżdżać na sankach z wysokiej góry? Zapisać
się! Zimowisko organizuje Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej, które ubezpiecza dzieci i
zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczycieli
z knurowskich szkół.
Pierwszy turnus od 10 do 16 lutego 2013 r.,
drugi − od 16 do 22 lutego. Cena − 420 zł za
turnus.
Informacje i zapisy codziennie w godz. 8.30
– 15.30, piątki w godz. 8.30 – 13.30 w sekretariacie MOPP − Knurów, al. Lipowa 12, tel. 32 235 27
13 (w budynku MSP 9).
jb

Zimowiska organizowane przez MOPP zawsze obfitują w atrakcje

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

mikołaj kosiński z Czerwionki
ur. 5.11.2012 r., 4190 g, 54 cm

Filip kożuszek z Gliwic

ur. 7.11.2012 r., 3800 g, 50 cm

0

magdalena kożuch z Gliwic

ur. 6.11.2012 r., 3000 g, 50 cm

Piotr kownacki z leszczyn

ur. 8.11.2012 r., 3420 g, 53 cm

dorota małożewska z Zabrza

michał barszczyk z Gliwic

ur. 6.11.2012 r., 2500 g, 50 cm

ur. 7.11.2012 r., 2850 g, 50 cm

alicja kupka z Wilczy

aleksandra Stachurzewska z Gliwic

ur. 9.11.2012 r., 2450 g, 49 cm

ur. 11.11.2012 r., 3300 g, 51 cm

Patryk iwanowski z leszczyn

ur. 7.11.2012 r., 3580 g, 52 cm

Zuzanna Dubiel z Knurowa

ur. 12.11.2012 r., 3050 g, 50 cm
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Złota Jesień
Łysych Śpiewaków

Izabela Stelmach
Dawid Wieliczko
Nikola Mastyj
Beata Klask
Mateusz Wiśniewski
Foto: Calvi Cantores

Dobra passa Calvi Cantores trwa. Do srebrnego i brązowego
medalu, zdobytych na festiwalach w Głogowie i BielskuBiałej, dorzucili ostatnio złoty. Wyśpiewali go na VIII
Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”
im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Łysi Śpiewacy ozłocili Rybnicką Jesień Kulturalną

Łysi Śpiewacy okazali się
bezkonkurencyjni w kategorii
chórów jednorodnych. - Konkurs odbywał się w kościele,
więc zaśpiewaliśmy repertuar
sakralny - mówi dyrygent Calvi
Cantores Tomasz Sadownik.
- Szczególnie spodobało się nasze
wykonanie utworu Piotra Jańczaka „Miserere”, który - decyzją

jury -zaprezentowaliśmy również w koncercie laureatów.
2 tygodnie temu informowaliśmy o filmie promocyjnym
z udziałem chórzystów, który
miał trafić do internetu. Jego
premiera odbyła się 6 listopada. Film nakręcony przez
Produktownię zebrał wiele
przychylnych recenzji. Nie bę-

dziemy zdradzać fabuły, bo to
trzeba zobaczyć. Wystarczy
odwiedzić stronę internetową
www.calvicantores.pl i kliknąć
na link filmu.
Warto dodać, że w planach Łysych Śpiewaków jest
nagranie płyty z repertuarem
rozrywkowym.
/pg/

„Zmierzch” w Kinie
16 listopada o godz. 18.00
rozpocznie się premierowy
seans Sagi „Zmierzch”: Przed
świtem. Część 2. Wydarzenie
o t yle w y jąt kowe, że f ilm
zostanie wyświetlony w technologii cyfrowej, co gwaran-

tuje widzom ostry i stabilny
obraz oraz dźwięk najwyższej ja kości. Dla nasz ych
Czytelników zorganizowaliśmy błyskawiczny konkurs,
w którym do wygrania było
5 podwójnych zaproszeń na

piątkową premierę. Nazwiska szczęśliwców publikujemy powyżej. Bilety czekają
na nich w kasie Kina Sceny
Kultury. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział
w konkursie.

ROZRYWKA nr 46/2012 - Do wygrania podwójny bilet do kina

15.11.2012 r.
CZWARTEK
Seanse za 1 zł:
Żółwik Sammy 2 -3D
− godz. 16.00
Avengers 3D
− godz. 18.00
16.11.2012 r.
PIĄTEK
PIERWSZA
PREMIERA filmu
w technologii
cyfrowej 2K!
Saga „Zmierzch”:
Przed świtem.
Część 2
− godz. 18.00

Bilety w cenie 14 zł
(ulgowy), 16 zł (normalny)
17 -21. 11. 2012 r
SOBOTA-ŚRODA
Saga „Zmierzch”:
Przed świtem.
Część 2
− godz. 18.00,
20.15
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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.
44/2012 brzmiało: „Rękopis”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Jerzy Jarząb. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Bilety dotychczas
wygrane w naszych
krzyżówkach są
ważne przez miesiąc,
począwszy od 16
listopada.

www.kinoscenakultura.pl

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

Kawalerka, 36 m2, cena 83 000 zł. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

sprzedam

46/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
46/12

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po remoncie, częściowo umeblowane, 61,70 m2,
Knurów, os. WP II. Tel. 506 342 864
46-47/12

Sprzedam garaż z blachy (do odbioru). Tel.
728 500 268

45-46/12

Sprzedam komplet opon zimowych Viking –
195/65/R15. Felgi gratis. Tel. 531 864 606

46/12

Sprzedam ziemię wierzchnią – Humus. Tel.
600 327 390

45-46/12

Zatrudnię przy regeneracji i produkcji palet.
Tel. 602 159 203

45-46/12

SZUKAM PRACY
Sprzedam M-3 w Knurowie ul. Spółdzielcza,
parter, 47 m2, ogrzewanie węglowe. Cena
135 tys. do negocjacji. Tel. 788 222 508

Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze
ochrony lub innej. Niekaralność, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel. 664 933 195

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe + wnęka, 43,18 m2. Tel. 608 657 347

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 61,80
m 2 , WP II, II p., wysoki standard. Tel.
792 060 422

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

44-46/12

45-47/12

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

46-47/12

Sprzedam mieszkanie M-3, 48 m2 w Ornontowicach, IV p., 150 tys. Tel. 797 565 049

46/12

Sprzedam pawilon na targu w Knurowie.
Tel. 501 686 440
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.

42-46/12

Trzypokojowe, 72 m2, cena 130 000 zł. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl

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

ul. Ziętka. Dwupokojowe 48 m . Sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl

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

Wynajmę wyposażony lokal biurowy, 55 m .
Tel. 502 772 197

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

46/12

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

DREWNO kominkowe. Usługi transportowe. Tel. 603 198 006

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

43-47/12

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
40-48/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

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

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

44-48/12

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

45-48/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe.
Stanica. Tel. 602 159 203

45-46/12

Działka 1791 m2 gm. Jasienica, uzbrojona,
cena 126 tys. www.tablica.pl
46-47/12

12

1/12-odw.

1/12-odw.

2-odw.

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

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

44-51/52/12

ul. Mieszka I. Trzypokojowe 53 m , po remoncie, cena 179 000 zł. Tel. 512 393 052
www.as.silesia.pl

2

27-51/52/12

45-odw.

Rencista „ złota rączka” szuka pracy.
Wykonuje wszelkie prace domowe i przydomowe oprócz ciężkich transportów. Tel.
604 775 450

46/12

46/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

40-51/52/12

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
605 862 487

2

46/12

43-48/12

37/12-odw.

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

2

Docieplanie budynków, kompleksowe remonty mieszkań wraz z materiałem. Możliwość kredytowania prac. Tel. 665 639 146

43-51/52/12

Dam pracę

40-48/12

1/12-odw.

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

46 – 49/12

Przyjmiemy do pracy kucharkę, kucharza.
Zielony Ogród. Tel. 604 193 649

46-47/12

Restauracja „Mała Toscania” zatrudni barmankę. CV na adres: Witosa 31a
46-47/12

Zatrudnię przedstawiciela (dział sprzedaży) z
doświadczeniem – palety. Tel. 602 159 203

45-46/12

przetarg
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu
o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na zadanie:
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze wojewódzkiej
nr 921 - ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na długości ok.
1450 m na potrzeby projektu pn. Kanalizacja sanitarna wraz
z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”
Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
uzyskać można w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)301 15 21. Termin składania ofert upływa 22.11.2012 r.
o godz. 9.00.

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1 b (parter),
- o pow. 15,00 m2 przy ul. Kołłątaja 2 c (parter).
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

przetarg

przetarg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na zadanie:
„Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Wolności oraz
pompownia ścieków PP03 w Przyszowicach w ramach
projektu pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków
w Gminie Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko”
Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
uzyskać można w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)301 15 21. Termin składania ofert upływa 22.11.2012 r.
o godz. 9.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie
przetargu o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego
na zadanie:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”
w ramach projektu pn. Kanalizacja sanitarna wraz
z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
uzyskać można w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)301 15 21. Termin składania ofert upływa 26.11.2012 r.
o godz. 10.00.
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7 listopada 2002 roku sportowe środowisko obiegła smutna wiadomość. W tym dniu
zmarł Jerzy Krasnożon. Trener
i wychowawca kilku pokoleń
pięściarzy. Wielu z Jego wychowanków sięgało po medale
na najbardziej prestiżowych
turniejach, a On z olbrzymią
pasją i zaangażowaniem „szlifował kolejne diamenciki”. Dla
wielu był nie tylko trenerem,
ale również drugim ojcem. Na
treningach wyciskał ze swych
podopiecznych hektolitry potu.
Był wymagający, ale żartem
potrafił rozładować atmosferę i
wprowadzić na sali treningowej
nieco luzu. – Pamiętam, jak
„robiłem wagę”, a trener wciąż
mówił do mnie żartobliwie: ty
grubasie – wspomina z uśmiechem na twarzy Jego podopieczny, Bogdan Wyrzychowski,
który obecnie też jest trenerem
w knurowskim klubie.
Pomysł zorganizowania
turnieju poświęconego pamięci
Jerzego Krasnożona zrodził
się niemal od razu po tym,
jak bokserskie środowisko dotknęła żałoba po Jego stracie.
I tak, co roku do Knurowa
przyjeżdżają pięściarze
z wielu klubów. I tych
krajowych, i zagranicznych. Przyjeżdżają nie
tylko, by między linami
skrzyżować rękawice, ale
i po to, by pochylić się nad
grobem Trenera.
W miniony weekend w
hali knurowskiego MOSiR-u
obserwowaliśmy młodych pięściarzy m.in. z Polski, Kosowa i
Niemiec. Tutejszych kibiców
interesowały przede wszyst-

kim pojedynki reprezentantów
Gardy Gierałtowice i Concordii Knurów. Nim, jednak
poznaliśmy rozstrzygnięcia w
poszczególnych kategoriach
wiekowych i wagowych, Zarząd BKS-u uhonorował osoby,
które od lat pomagają przy organizacji turniejów. W gronie
wyróżnionych znaleźli się m.in.
przedstawiciele władz samorządowych: Adam Matusiewicz
(marszałek województwa
śląskiego), Adam Rams
(prez ydent K nu ro wa) i Piotr Surówka
(zastępca prezydenta
Knurowa). Ponadto
pamiątkowe dyplomy
za zaangażowanie w popularyzację pięściarstwa otrzymali:
Krzysztof
Stola rek,
Jerzy
Nie-

wiadomski, Piotr Skorupa,
Tomasz Winiarski, Jan Dreger,
Grzegorz Ząbkowski, Piotr
Niemczyk, Ryszard Murat,
Henryk Żołnowski, Zbigniew
Gałkowski, Kazimierz Konwerski i Jerzy Otto.
Gościem honorowym była
Aniela Krasnożon, wdowa po
Trenerze, która z rąk prezesa
BKS-u Mieczysława Gołębia i
wiceprezesa Adama Czupryna
otrzymała bukiet kwiatów,
a sama zrewanżowała się
działaczom pamiątkowym pucharem, dziękując w ten sposób za
trud włożony w organizację turnieju.
Mieczysław Gołąb
otrzymał również puchar
z

Jacka Wyleżoła (młodzieżowego wicemistrza Polski),
Dawida Kostrubałę (brązowego medalistę MP juniorów),
Sebastiana Szkatułę (brązowego medalistę Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży) i
Daniela Sierotowicza (mistrza
Śląska). Wyróżnieni zostali
też trenerzy: Zbigniew Kicka,
Bogdan Wyrzychowski i Bogdan Danielak.
Od piątku do niedzieli na
knurowskim ringu stoczono
kilkadziesiąt walk. W sobotniej serii wystąpili następujący
pięściarze z klubów z naszego
terenu:
- Daniel Sierotowicz (BKS
Concordia, kadet, 54 kg) wygrał walkowerem z Maciejem
Jankowskim (Toruń),
- Sebastian Szkatuła (BKS
Concordia, kadet, 60 kg) wypunktował Rafała Plądera
(Wisła Kraków),
- Dawid Tomiczek
(Garda Gierałtowice,
kadet, 66 kg) uległ na
punkty 1:2 Dawidowi
Sucheckiemu (Wisła
Kraków),
- Łu kasz Hyła
(Garda, junior, 60
kg) przegrał w III
rundzie przez rsc
z Krzysztofem Janiczkiem (Góral Żywiec),
- Bartłomiej Jasionowski (BKS Concordia, junior, 64 kg)
w yg ra ł jed nog łośnie
z Krystianem Pętlewskim (Boks Lublin),
- Łukasz Duda
(Garda, junior, 75 kg)
Reprezentant Polski - Jacek
uległ 0:3 swemu kluWyleżoł i najmłodsi adepci boksu
bowemu koledze, Barrąk zastępcy prezydenta Knurowa Piotra Surówki, który
dokonał uroczystego otwarcia
turnieju, doceniając jednocześnie wieloletnie zaangażowanie
Zarządu BKS-u w rozwój knurowskiej sekcji bokserskiej.
Ostatnia już w tym roku
impreza bokserska w naszym
mieście była swego rodzaju
okazją do pochwalenia się
sukcesami zawodników BKS
Concordia. Zarząd klubu w
sposób szczególny uhonorował najlepszych zawodników:

tłomiejowi Telindze,
- Mateusz Rumin (Garda,
junior, 81 kg) wygrał 2:1 z Niemcem Nazmem Kurteschim,
- Jacek Wyleżoł (BKS Concordia, senior, 60 kg) zwyciężył jednogłośnie Nvera
Chilingaryana (Niemcy).
W niedzielę nasze kluby
reprezentowali:
- Justyna Górnik (Garda,
kadetka, 48 kg) pokonała w II
rundzie przez rsc Anną Kuleszę (Boks Lublin),
- Wojciech Czarkowski
(BKS Concordia, młodzieżowiec, 72 kg) wygrał jednogłoś-

nie z Sebastianem Długołędzkim (Toruń),
- Daniel Sierotowicz (BKS
Concordia, kadet, 54 kg) wygrał
w II rundzie przez rsc z Kamilem Kuzmiczem (Boks Lublin),
- Sebastian Szkatuła (BKS
Concord ia, k adet, 60 kg)
przegrał w II rundzie przez
rsc z Danielem Balcerzakiem
(MOSM Tychy),
- Bartłomiej Jasionowski
(BKS Concordia, junior, 64 kg)
uległ bez walki Aleksandrowi
Smółce (Ruda Śląska).
Piotr Skorupa
Foto: Jan Pluta

Drugie miejsce
tomiczka

Foto: Garda

to już 10 lat bez trenera

sport

Dawid Tomiczek (z lewej) z trenerem Adamem Spiechą

D a w i d To m i c z e k z
G a rdy Gier a ł tow ic e z ają ł drugie miejsce w X II
Międ z y na rodow y m Tu rnieju Bokserskim im. Józefa Cy ra na w Rybni ku.

Zawodnik Gardy wystąpił
w kategorii wagowej 66 kg i
przegrał 1:2 finałowy pojedynek z Gabrielem Szmidem
(RMKS Rybnik).
PiSk

Uczestnicy turnieju zapalili znicze
na grobie Jerzego Krasnożona

Foto: Garda

gościli w jaskini Lwa

Od lewej: Adam Spiecha (trener), Kamil Dereziński, Mateusz Rumin, Mateusz
„Master” Masternak, Dawid Tomiczek, Adam Firlit (prezes Gardy)

Reprezentacja BKS Concordia
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Pięściarze Gardy Gierałtowice wystąpili w VIII
Turnieju Boksersk im im.
Jana Heimanna w Ziębicach.
Na Dolny Śląsk naszych zawod ni ków zaprosi ł K lub
Bokserski „Jaskinia Lwa”. W
Ziębicach wystąpiło trzech
pięścia rz y Ga rdy: Ka mi l

Dereziński (waga 63 kg) przegrał jednogłośnie z Oskarem
Gajcowskim (Kaczor Boks
Tea m Wa łbrz ych), Daw id
Tomiczek (waga 70 kg) uległ
0:3 Kamilowi Urbańskiemu
(Gwardia Wrocław), natomiast Mateusz Rumin (waga
81 kg) pokonał jednogłośnie

na punkty Kamila Chmiela
(Gwardia Wrocław).
Dodajmy, że honorowy
patronat nad rywalizacją objął mistrz olimpijski Marian
Kasprzyk, a gościem był Wojciech Bartnik - ostatni polski
medalista olimpijski.
PiSk



sport

Klasa A

IV liga

„Siódemka”
na pożegnanie
jesieni

Piotr Skorupa

Autorem
dwóch
z siedmiu
bramek dla
Jedności był
Tomasz Waniek

1. Rekord
2. Czarni Góral
3. Jastrzębie
4. Nadwiślan
5. Jedność
6. Wisła
7. Iskra
8. GKS II
9. Forteca
10. Gwarek
11. Drzewiarz
12. Mikołów
13. Polonia
14. Unia
15. Bojszowy
16. MRKS

WYNIKI 15. KOLEJKI
Jedność Przyszowice - Forteca Świerklany 7:2
1:0 Łobaczewski 13’ (samobójcza), 1:1 Wieczorek 17’, 2:1 Szołtysek 33’, 3:1 Waniek 37’, 4:1 Mnochy 58’, 4:2 Wieczorek 64’, 5:2
Mnochy 72’, 6:2 Waniek 73’, 7:2 Hajok 85’
Jedność: Piechota, Zdral 68’ Petzelt, Pastor, Hutka, Mnochy
85’ Wiercioch, Szołtysek, Sosna, Kowalski 75’ Ciasto, Hajok,
Waniek 80’ Goczoł, Mandok.
GKS Jastrzębie - KS Wisła 1:2, Nadwiślan Góra - Unia Racibórz
7:2, Gwarek Ornontowice - MRKS Czechowice-Dziedzice 4:0,
AKS Mikołów - GTS Bojszowy 0:3, Drzewiarz Jasienica - GKS II
Katowice 6:4, Iskra Pszczyna - Czarni Góral Żywiec 0:1, Rekord
Bielsko-Biała - Polonia Marklowice 2:0.

Foto: Roman Matysik
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Kto zostanie mistrzem jesieni? – to pytanie zadają sobie
m.in. kibice Orła Stanica oraz
Wilków Wilcza. Obie drużyny
– wespół z Tęczą Wielowieś,
Zrywem Radonia i MKS-em
Zaborze – zachowują szansę na

Stal Zabrze - Naprzód Żernica 0:0, Zryw Radonia - Społem Zabrze 1:0, Gwiazda
Chudów - Ruch Kozłów 2:0,
Zamkowiec Toszek - Wilki
Wilcza 1:6, Orły Bojszów MKS Zaborze 4:2, Przyszłość
II Ciochowice - Carbo Gliwice
2:1, Amator Rudziniec - Orzeł
Stanica 3:0, Start Kleszczów
- Tęcza Wielowieś (mecz
przerwany).

wywalczenie premii półmetka,
a pamiętać należy o tym, że do
zakończenia tegorocznych rozgrywek pozostała jedna jedyna
kolejka. I to kolejka inaugurująca rundę rewanżową.
PiSk

1. Orzeł
2. Wilki
3. Tęcza
4. Zryw
5. Zaborze
6. Gwiazda
7. Naprzód
8. Społem
9. Zamkowiec
10. Amator
11. Ruch
12. Orły
13. Stal
14. Start
15. Przyszłość II
16. Carbo

29
28
28
27
27
24
20
20
19
19
17
17
15
14
14
11

Klasa B

W niedzielne późne popołudnie na treningu w Knurowie przebywali
reprezentaci Polski do lat 20

K ad row icz e powo ła n i
przez Władysława Żmudę
na mecz reprezentacji U-20
Polska – Niemcy, trenowali w
niedzielę w Knurowie.
Polsko-niemiecka konfrontacja odbyła się wczoraj
(środa) na Stadionie Miejskim
w Gliwicach i zakończyła się
po zamknięciu bieżącego wydania „Przeglądu Lokalnego”,

wilki w pogoni
za orłem

WYNIKI 15. KOLEJKI:

Foto: Piotr Skorupa

Przeg lądając ostat nie
w yniki Jedności Przyszowice można zaryzykować
stwierdzenie, iż w obozie
benia min ka 4. lig i ż a łują, że to już koniec rundy
jesiennej. Podopieczni Jakuba Musioła zanotowali
na f i n iszu tegorocznych
rozgry wek pięć kolejnych
zwycięstw. W tym miejscu
należy przypomnieć, że owa
seria rozpoczęła się po tym,
jak działacze zdecydowali
się zakończyć współpracę z
trenerem Michałem Skowronem i opiekę nad zespołem
powierzyli wspomnianemu
Jakubowi Musiołowi.
W minioną sobotę przyszowiczanie rozprawili się
z Fortecą Świerklany, aplikując rywalom siedem bramek. I po zwycięstwie 7:2
utrzymali piąte miejsce w
grupie II.
W ostatnim tegorocznym meczu ligowym dobrą
dyspozycję strzelecką potwierdził m.in. Ariel Mnochy. W sobotę dwukrotnie
znalazł sposób na pokonanie bramkarza i ostatecznie
zakończył rundę jesienną z

trzynastoma bramkami na
koncie.
Również dwie bramki
strzelił For tunie Tomasz
Waniek, jednak wiceliderem klasyfikacji strzelców
w przyszowickiej drużynie
jest Rafał Hajok, zdobywca
dziesięciu goli.

a jednym z elementów przygotowania do tego spotkania był wspomniany trening
w Knurowie. Reprezentanci
przyjechali do naszego miasta
m.in. dzięki Januszowi Bodziochowi, byłemu piłkarzowi
knurowskiego klubu, obecnie zatrudnionemu w Piaście
Gliwice, który opiekował się
kadrą w czasie jej pobytu na

Śląsku. Janusz Bodzioch przed
kilkoma tygodniami uczestni-

32 pkt
31
30
29
27
26
23
21
20
18
17
16
15
13
12
2

czył w otwarciu nowego boiska
piłkarskiego w Knurowie i teraz korzystając z okazji zaproponował reprezentacji trening
na obiekcie, który uzyskał
certyfikat FIFA Star 2.
Janusz Bodzioch poinformował nas, że po zajęciach zawodnicy wypowiadali się o boisku w samych superlatywach,
a to może świadczyć o tym,
że obiekt w okresie zimowym
będzie cieszył się zainteresowaniem nie tylko knurowskich
piłkarzy, ale również zespołów
występujących na najwyższych
szczeblach, włącznie z T-Mobile
Ekstraklasą.
Wracając do niedzielnego treningu dodajmy, że w
zajęciach uczestniczyli m.in.
tacy zawodnicy, jak Dominik
Furman z Legii Warszawa czy
Kacper Przybyłko z FC Koeln.
PiSk

Z młodzieżowych boisk
LIGA TRAMPKARZY:
rocznik 1999: Concordia - Kłodnica Gliwice 5:2
(Mierzwa 2, Bochniak, Kubacki, Jonda)

jedenaście goli
jedności
W znakomitym stylu zakończyli jesienne w ystępy
pi ł k a rz e rez er w Jed ności
Przyszowice, którzy zaaplikowa l i r y wa lom z Przezchlebia aż jedenaście bramek. Dziewiąta już wygrana
WYNIKI 11. KOLEJKI
- GRUPA 1:
Start Przezchlebie - Jedność
II Przyszowice 0:11, Orzeł
Paczyna – Sośnica Gliwice
0:6, Olimpia Pławniowice
– Piast Pawłów 2:1, Naprzód
Świbie – Pogoń Ziemięcice
1:1, Leśnik Łącza – Sokół
Łany Wielkie 0:2, KS Bojków
- MKS II Kończyce 4:1.
1. Jedność II
2. Sokół
3. Sośnica
4. Naprzód
5. Piast
6. Bojków
7. Kończyce II
8. Pogoń
9. Olimpia
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

28 pkt
26
20
19
18
15
15
15
14
11
3
0

umocniła Jedność na pozycji
lidera.
PiSk
WYNIKI 11. KOLEJKI
- GRUPA 2:
UKS Biskupice - Concordia II
Knurów 4:1
(gol dla pokonanych: Krusiński)
Concordia: Widera, Szewczak, Paśnicki, Rędzia, Talar,
Łyziński, Nauka, Osmański,
Krusiński, Szlaga, Juzwuk.
Tempo II Paniówki – Walka
Zabrze 2:3, Kłodnica Gliwice - Młodość Rudno 2:3,
Naprzód Łubie – Victoria
Pilchowice 5:0, Quo Vadis
Makoszowy – LKS 45 Bujaków 0:0, Drama Kamieniec
- Korona Bargłówka 5:2.
1. Młodość
2. Drama
3. Bujaków
4. Kłodnica
5. Concordia II
6. Korona
7. Quo Vadis
8. Victoria
9. Biskupice
10. Walka
11. Naprzód
12. Tempo II

31 pkt
26
23
22
16
14
14
12
10
9
7
4

jeszcze w tym roku
Przed tygodniem pisaliśmy, że prawdopodobne
wydaje się przełożenie meczu pucharowego Concordii
Knurów z MKS-em Kończyce
na wiosnę przyszłego roku.
Przypomnijmy, że początkowo mecz ten miał się odbyć
w najbliższy weekend, jednak
w sobotę Concordia musi rozegrać zaległy mecz ligowy z
Tempem Paniówki.

Wobec takiej sytuacji Wydział Gier i Ewidencji Podokręgu Zabrze zdecydował, że
pucharowe spotkanie knurowian z MKS-em Kończyce odbędzie się 24 listopada
o godzinie 13.00. Będzie to
swego rodzaju rewanż za ligową konfrontację z minionej
soboty, w której Concordia
zwyciężyła 3:1.
PiSk
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sport

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Klasa okręgowa

Przed rokiem
Concordia również
była mistrzem
półmetka i miała dwa
punkty przewagi nad
GKS-em II Katowice

Concordia K nurów
– mimo, że rozegrała do tej
pory jedno spotkanie mniej
od najg roźniejszego konkurenta – została mistrzem
rundy jesiennej. Podopieczni
Wojciecha Kempy po ra z
kolejny odparli atak rezerw
Górnika Zabrze i dzięki skutecznej g rz e w końcówce
pokonali na wyjeździe MKS
Kończyce. Bramkę otwierającą wynik meczu w Kończycach nasz zespół zdobył tuż
przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę. Prowadzenie da ł Concordii Rober t
Metelski i jednobramkowa
przewaga utrzymy wała się
do 80 minuty. Gdy Damian
Kozdroń podwyższył na 2:0
wydawało się, że tą bramką

knurowianie przypieczętowali swój sukces. Radość ze
zw ycięst wa mogła okazać
się jed na k przedwczesna,
bowiem w ostatnich fragmentach reg u laminowego
czasu gry gospodarze strzelili bramkę kontaktową.
Ostatnie słowo należało do
knurowian, a konkretnie do
Łukasza Spórny, który w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny. W ten sposób
Concordia odniosła dwunaste
zwycięstwo, a jej kapitan zdobył swoją trzynastą bramkę.
Po minionym weekendzie
knurowianie mają punkt przewagi nad Górnikiem II Zabrze.
Owa przewaga może wzrosnąć
do dwóch bądź czterech punktów, jeżeli w sobotę Concordia

Tenis stołowy
WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 7 KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Młodość Rudno 5:5
(punkty dla Orła: Dominik Szmaj i Adrian Szymura po 2 oraz
Michał Żyła – 1)
Naprzód Żernica - Strażak Mikołów 4:6
Wilki Wilcza - ULKS Pławniowice 8:2

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 6 LISTOPADA:
1. Jerzy Niewiadomski
2. Jerzy Pluta
3. Jan Szczeszak
4. Wojciech Napierała
5. Tadeusz Kamczyk
6. Piotr Palica
7. Leon Spyra
8. Adam Dudziński
9. Edward Nowak
10. Bogdan Litwin
10. Bernard Musiolik

- 2.134 pkt
- 2.019 pkt
- 2.018 pkt
- 1.970 pkt
- 1.917 pkt
- 1.901 pkt
- 1.858 pkt
- 1.851 pkt
- 1.848 pkt
- 1.782 pkt
- 1.782 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Czesław Antończyk
- 17.802 pkt
2. Bernard Musiolik
- 17.340 pkt
3. Piotr Arent
- 15.919 pkt
4. Piotr Luberta
- 15.661 pkt
5. Piotr Palica
- 15.253 pkt
6. Jerzy Makselon
- 15.086 pkt
7. Stefan Wroblowski
- 15.022 pkt
8. Ryszard Nosiadek
- 14.320 pkt
9. Henryk Brola
- 14.291 pkt
10. Wojciech Napierała
- 13.979 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 20 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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nie przegra zaległego meczu
wyjazdowego z Tempem Paniówki (godz. 11.00).
Piotr Skorupa

WYNIKI 15. KOLEJKI:
MKS Kończyce – Concordia
1:3
0:1 Metelski 45’, 0:2 Kozdroń
80’, 1:2 Ropolewski 90’, 1:3
Spórna 90+3’ (rzut karny).
Concordia: Krasoń, Pilc, Mikulski, Gałach, Jaroszewski,
Spórna, Żyrkowski, Rozumek, Karwowski 65’ Grodoń,
Metelski 75’ Modr zyński,
Kozdroń 82’ Piwowarczyk.
Orzeł Nakło Śląskie - Górnik II Zabr ze 1:3, Tempo
Paniówki - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 4:0, Fortuna
Gliwice - Czarni Pyskowice
3:1, ŁTS Łabędy - KS 94 Rachowice 0:1, Orzeł Miedary
- Sokół Orzech 1:1, Polonia II
Bytom - Silesia Miechowice
3:2, Sparta Zabrze - Gwarek
Zabrze 0:4.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Fortuna
4. Miedary
5. Nakło Śl.
6. Czarni
7. Tempo
8. Gwarek
9. Sokół
10. Łabędy
11. Silesia
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

37 pkt
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Reprezentantka Amatorskiego Klubu Biegacza
– Elżbieta Lewicka wygrała r y walizację open
w dwóch imprezach bie-

elżbieta
pierwsza
gowych. 10 listopada zawodniczka knurowskiego
klubu triumfowała w Biegu Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach,
a dzień później zajęła 1.
miejsce w Dobrodzieniu,
gdzie w nagrodę otrzymała
Srebrny Pierścień z Orłem
w Koronie.
PiSk

W kolejnej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej trzy czołowe zespoły
wykorzystały okazję do wyprzedzenia dotychczasowego
lidera - Pamaru i pod jego nieobecność zanotowały komplet
zwycięstw spychając mistrza
na 4. miejsce w tabeli.
Jako pierwsi w szranki
stanęli piłkarze TKKF Mistra l Intermarche, którzy
strzelili zespołowi PTK DB
Schenker pół tuzina goli zachowując jednocześnie czyste
konto strat. Drużyna Marcina
Polywki została liderem na
zaledwie 40 minut, gdyż swoją szansę wykorzystał również Vibovit Studio DENIM.
Ekipa Roberta Kasińskiego
i Bartłomieja Poręby grając
cały mecz bez rezerwowych

musiała pokazać wszystko
co potrafi by pokonać zespół
Concordii Oldbojów. Ostatecznie doświadczenie starych mistrzów zniwelowało
niedobory kadrowe i Vibovit
po raz pierwszy w tym sezonie został liderem.
Szansę wyprzedzenia Pamaru wykorzystał również
Team Stalmet, ale emocji jakie
towarzyszyły jego meczowi
z Tritechem wystarczyłoby
na kilka ligowych spotkań.
Młoda drużyna Wojciecha
Górki rozpoczęła mecz fantastycznie i po kwadransie
prowadziła z faworytem już
4:0. Team Stalmet do przerwy
zdobył tylko jednego gola i
zapowiadało się na sporą niespodziankę. Po zmianie stron
42-letni weteran - Dariusz

Flis poderwał swoją drużynę
do walki, która w ciągu 10
minut wyszła na prowadzenie
7:4. Kiedy wydawało się, że
Tritech pogodził się z porażką,
nastąpił kolejny w tym meczu
zwrot wydarzeń. Miron Michniewski i Szymon Napierała
do spółki zdobywając trzy gole
doprowadzili do stanu 7:7 na
47 sekund przed końcem gry!
Jak to bywa w futsalu, nawet w
ciągu niespełna minuty może
wydarzyć się bardzo wiele, o
czym Tritech przekonał się boleśnie tracąc ósmego gola na 14
sekund przed końcową syreną.
Dzięki wygranej Team Stalmet
został wiceliderem, a już w
najbliższej kolejce spotka się
w szlagierowym pojedynku z
drużyną Vibovitu.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 12. KOLEJKI Z 5.11.2012:
TKKF Mistral Intermarche – PTK DB Schenker 6:0 (4:0)
1:0 D. Wieliczko 2’, 2:0 D. Wieliczko 4’, 3:0 B. Pietras 19’, 4:0 M. Mularczyk 20’, 5:0 M. Mularczyk
27’, 6:0 A. Niewiedział 32’.
żółte kartki: M. Mularczyk (TKKF Mistral Intermarche), M. Wasita (PTK DB Schenker).
Vibovit Studio DENIM – Concordia Oldboje 6:4 (3:0)
1:0 A. Zabłocki 3’, 2:0 M. Sikora 9’, 3:0 R. Kasiński 13’, 3:1 P. Majorczyk 21’, 4:1 G. Bęben 24’, 4:2
P. Majorczyk 27’, 5:2 G. Bęben 26’, 5:3 K. Klottka 30’, 6:3 M. Sikora 37’, 6:4 K. Klottka 40’.
żółte kartki: G. Bęben, A. Zabłocki (Vibovit Studio DENIM), S. Pawlik, K. Smętek – dwie (Concordia
Oldboje), czerwona kartka: K. Smętek (Concordia Oldboje).
TKKF Apteka Św. Barbary - Sanit 8:4 (2:2)
1:0 D. Lewandowski 4’, 1:1 A. Paśnicki 8’, 1:2 T. Barwicki 12’, 2:2 M. Duraj 16’, 3:2 K. Stępień 26’, 4:2
G. Kania 28’k. 4:3 T. Barwicki 29’k. 5:3 A. Bujnowski 30’, 6:3 M. Szymański 38’, 7:3 D. Szymański
39’, 7:4 D. Piwowarczyk 39’, 8:4 D. Łakota 40’.
żółta kartka: K. Napierała (Sanit).
Team Stalmet – Tritech 8:7 (1:4)
0:1 D. Jabłoński 3’, 0:2 M. Michniewski 7’, 0:3 G. Górka 13’, 0:4 J. Podgórski 15’, 1:4 D. Flis 17’, 2:4
G. Krusiński 22’, 3:4 B. Flis 25’, 4:4 D. Flis 26’, 5:4 D. Flis 28’, 6:4 S. Basak 30’, 7:4 G. Krusiński 36’,
7:5 S. Napierała 36’, 7:6 M. Michniewski 37’k. 7:7 S. Napierała 40’, 8:7 G. Krusiński 40’.
Mati Vet FC – Milenium 6:3 (4:0)
1:0 G. Tomecki 4’, 2:0 G. Tomecki 16’, 3:0 P. Tomecki 18’k. 4:0 P. Tomecki 19’k. 5:0 D. Kaiser 34’,
6:0 P. Sikora 38’, 6:1 D. Matuszek 37’, 6:2 K. Kiklaisz 40’, 6:3 K. Kiklaisz 40’k.
żółte kartki: G. Tomecki, D. Kaiser (Mati Vet FC), B. Giemza, K. Kiklaisz, R. Kiklaisz – dwie (Milenium), czerwona kartka: R. Kiklaisz (Milenium).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
7

21
21
19
18
16
15
11
7
7
5
4
3
1

52-22
49-25
45-14
58-22
41-27
35-35
32-25
31-36
23-39
16-41
26-50
21-57
20-55

7
7
6
6
5
5
3
2
2
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
2
1
1
2
1
0
1

1
1
1
2
2
3
2
5
5
5
6
7
6

PROGRAM 14. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 19.11.2012)
IPA Knurów – Pamar (18.00), Milenium – PTK DB Schenker (18.50),
Concordia Oldboje – TKKF Mistral
Intermarche (19.40), Black&Decker
– Mati Vet FC (20.30), Team Stalmet
– Vibovit Studio DENIM (21.20).

razem z dziennikarkami
Knurowscy maratończycy:
Bogdan Leśniowski i Edward
Włodarski uczestniczyli w
warszawskim Biegu Niepodległości.

Knurowianie
w towarzystwie
dziennikarek

- Była to doskonała okazja
uczczenia Dnia Niepodległości
w sposób aktywny, na sportowo, a jednocześnie możliwość
spotkania i wspólnego biegu z

dziennikarkami „Panoramy”,
Małgorzatą Wiśniewską i Katarzyną Kowalską – relacjonuje Bogdan Leśniowski.
PiSk

Foto: prywatne archiwum B. Leśniowskiego

Foto: Piotr Skorupa

Vibovit nowym liderem



Chodzą własnymi ścieżkami
Drogi bezdomnych i kotów często się krzyżują.
Jednak to zwierzętom łatwiej pomóc niż ludziom,
o czym przekonali się uczestnicy patrolu
Czwartek, godz. 18.00, na termometrze zaledwie kilka stopni
powyżej zera. Sprzed siedziby Straży
Miejskiej wyrusza patrol (inspektor
Piotr Michałów, strażnik Damian
Stasiak, specjalista pracy socjalnej
Barbara Jachimowska, starszy pracownik socjalny Agnieszka Machulik i ja - autor tej relacji), by skontrolować miejsca, w których koczują
bezdomni.
Pierwszy cel - Szczygłowice.

nasi tu byli!

Pytam o ilość bezdomnych w
Knurowie. Barbara Jachimowska
wspomina o niedobitkach. Kilku
panów w ogóle nie bierze pod uwagę
pobytu w schronisku. Inni wzięli
pieniądze na bilet, ale tam nie dojechali.
- Nienauczeni pracy, niczego.
Myślą, że im manna z nieba zleci. Powoli zaczynają wracać do Knurowa.
Bo w schroniskach trzeba pracować:
posprzątać, umyć gary, świnki oporządzić. Im to nie pasuje.
Dojeżdżamy do końca ul. Parkowej. Tu ponad tydzień temu, w
opuszczonych budynkach Kompanii
Węglowej, patrol odkrył zwłoki 64letniego bezdomnego.
Podejrzenia pracownic socjalnych potwierdzają się - nikogo tam
nie zastajemy. Snop światła wydobywa z mroku zasłane łóżko, materac, a
przy nim parę porzuconych butów i
torbę z ubraniami. Ktoś tu na pewno
nocuje. Przyjechaliśmy za wcześnie.
Ruszamy w k ierunku wieży
ciśnień przy Dworcowej. Sugeruję,
by zatrzymać się także przy zrujnowanym „beamcioku”, gdzie kilka
tygodni temu znaleźliśmy legowisko
bezdomnego. Porzucony koc i ubrania zdradzają, że mimo zakazu wstępu ktoś nadal tam bywa. W gruzach
leży ukryty materac.
- Nasi tu byli! - wykrzykuje triumfalnie Agnieszka Machulik, obracając
w dłoniach puszkę po mielonce wieprzowej. Na etykiecie napis: „Pomoc
UE”. Nieopodal leżą puszki po najtańszym piwie i strzykawka (jeszcze w
opakowaniu). Ktoś próbował rozpalić
tu ognisko, bo w pomieszczeniu walają się nadpalone kartony.
Ruszamy dalej. W dworcowych
pomieszczeniach nikt już nie ko-

daJcie go

Tu ponad tydzień temu, w opuszczonym
budynku Kompanii Węglowej, patrol
odkrył zwłoki 64-letniego bezdomnego

czuje, ponieważ właściciel zaślepił
wejścia. Wieża ciśnień, jak zwykle,
cieszy się wśród bezdomnych niesłabnącą popularnością. W środku
znajdujemy gąbkę z materaca, ubrania, mnóstwo plastikowych butelek.
Za wieżą leży ukryty wózek dziecięcy
(prawdopodobnie służy komuś do
transportu złomu). Poza tym ani żywej duszy. Pusto też w śmietniku przy
ul. Kwitka, a robi się coraz zimniej.

Żywot emeryta górNiCzego

- Podjedźmy, panowie, na działki
- proponuje Jachimowska. - Tam
ponoć koczuje emeryt górniczy. Facet
woli siedzieć w brudzie i smrodzie,
a do nas przychodzą ludzie prosząc,
żeby się nim zaopiekować. Może go
tam zastaniemy.
Po kilku minutach radiowóz
parkuje przed bramą ogródków
działkowych. Wchodzimy bez problemu, bo jest otwarta. Mijamy kolejne
działki.
- To tutaj - mówi Piotr Michałów i
skręca w alejkę prowadzącą do piętrowego domku. Idziemy za nim, mijając
szklarnię i rząd tuj. Dochodzimy do
drzwi.
- Dzień dobry - mówi „na zapas”
strażnik, omiatając światłem latarki
wnętrze pokoju. Po odnalezieniu
włącznika i zapaleniu światła, naszym oczom ukazuje się mężczyzna
(pan Tadeusz) w kożuchu i czapce
uszance. Leży na łóżku przywalony
kołdrami. Nie reaguje na pytania.
Na stole stoją opróżnione butelki po
wódce i puszki po piwach. Jest też
sporo jabłek. Pan Tadeusz potwierdza skinieniem głowy, że słoik z zupą
przynieśli mu sąsiedzi. Nawet go nie

Zmarznięty i głodny pan Tadeusz
koczuje na działce. Aż trudno uwierzyć,
że to górniczy emeryt



nik zwraca uwagę na jego zaciśniętą
pięść, która skrywa... klucz.
Idziemy do wyjścia, a tu kolejna
niespodzianka. Ktoś zatrzasnął furtkę. Na upartego jesteśmy w stanie
przez nią przeskoczyć, ale pan Tadeusz nie da rady. Mężczyzna odzyskuje
przytomność umysłu, bo z kieszeni
wyciąga klucz, którym otwieramy
bramkę.

otworzył. O niebo lepiej ma się za to
jego mały kot, moszczący się w fotelu.
Widać, że mężczyzna nie szczędzi
grosza na karmę i mleko dla towarzysza niedoli.
Milczy. Trzęsącą się ręką chwyta
butelkę i bierze łyk zimnej herbaty.
Pracownice socjalne próbują go
przekonać, aby udał się do noclegowni. Trwa to ładny kwadrans. W
międzyczasie Piotr Michałów zerka
do koperty leżącej na telewizorze.
- No, ładnie. Ktoś wziął na niego spory

Jest godz. 19.30. Strażnicy zdecydowali, by mężczyznę zawieźć najpierw na Izbę Przyjęć knurowskiego
szpitala. Od bramy wita nas uśmiech
portierki. Chłodem wieje za to w
recepcji. Twarz dyżurującej siostry
jest kompletnie wyprana z emocji.
Kobieta wychodzi do sąsiedniego
pokoju, gdzie relacjonuje koleżankom,
kogo przywieźliśmy, po czym wraca i
każe czekać. Pan Tadeusz dołącza do
kolejki zniecierpliwionych pacjentów.
Na szczęście nie musi długo czekać.
Lekarz przyjmuje go w pierwszej
kolejności i nie znajduje przeciwwskazań, by odwieźć mężczyznę do
schroniska.
Kiedy dojeżdżamy do Bojkowa,
dyżurny informuje, że nie ma tam
już wolnych miejsc. Pracownice socjalne są przekonane, że schronisko
przyjmie pana Tadeusza w trybie
interwencyjnym.
- Nasi tu byli! - wykrzykuje
Agnieszka Machulik, obracając
w dłoniach puszkę po mielonce
wieprzowej

kredyt, bo tu są ponaglenia z banku.
Wychodzę z pracownicami socjalnymi na zewnątrz, a strażnicy
pomagają panu Tadeuszowi zabrać
najpotrzebniejsze rzeczy. Dowiaduję
się, że mężczyzna pobiera co miesiąc
2200 zł emerytury i nie spełnia kryteriów pomocy społecznej. Sam będzie
musiał opłacić swój pobyt w schronisku. Gdyby chciał, za 600 zł miesięcznie miałby codziennie 3 posiłki,
pranie odzieży, środki czystości. Syn
nie chce kontaktu z ojcem alkoholikiem. Emeryt przeniósł się z mieszkania na działki, gdzie kupił piętrowy
domek. Od tego czasu odwiedzają go
okoliczni menele. Ulatniają się, kiedy
gospodarzowi kończą się pieniądze
na alkohol, a na odchodne potrafią
mu jeszcze przyłożyć. Rok temu, po
jednej z takich wizyt, pobity mężczyzna trafił do szpitala.
- No co oni tam tak długo robią?
- niecierpliwi się pani Barbara.
Wracamy.
- Klucza szukamy, bo ten nie pasuje - tłumaczy strażnik.
- Panie Tadeuszu, gdzie pan go ma?
- pyta pani Agnieszka, ale mężczyzna
nie reaguje. Po kilku minutach straż-

Wjeżdżamy na podwórze. Z budynku wychodzą dwaj mężczyźni. Jeden z nich od progu potwierdza słowa
dyżurnego. - Od dwóch tygodni mamy
nadkomplety. Nie da rady. Korytarze
mamy nawet przepełnione.
Pracownice nie ustępują.
- On może ma emeryturę? To
zresztą nie ma znaczenia, bo my tu
wolnych miejsc nie mamy. Do ogrzewalni, do Zabrza albo do Przegędzy
z nim jedźcie. Ja go znam, parę dni u
nas był i na ten swój ogródek uciekał.
Takich jak on to tu mamy na pęczki...
Dobrze, dajcie go.
Knurowianin wchodzi do schroniska. Moją uwagę przykuwa prowizoryczny domek dla kotów przytulony do budynku. Widać i tu mają serce
dla zwierząt.
Personel rozpoznaje pana Tadeusza. Pamięta, że z banku przychodziły do niego jakieś pisma. Knurowianin żyrował komuś kredyt na kilka
tysięcy złotych. Jeden pan nastawia
wodę na herbatę. Nie będziemy już
potrzebni.
Światła radiowozu oświetlają tył
noclegowni, gdzie kilku bezdomnych
puszcza dymka.

- Patrz, jakie to wszystko młode
- mówi do koleżanki pani Barbara.
- Ostatnio miałam trzech takich
synków. Po 20 lat każdy. Przychodzą
do nas po skierowanie do schroniska. Mają rodziców, mieszkania.
Twierdzą, że ich wyrzucili z domów,
ale są zameldowani. Rodzice nie
mogą ich wtedy wyrzucić. To nie do
pomyślenia.

Nie zamarzNą

Podjeżdżamy na Foch, gdzie
według relacji dyżurnego siedzi
dwóch bezdomnych. Jeden opanował sztukę przetrwania do perfekcji.
Co jakiś czas trafia do szpitala, żeby
się umyć, najeść, odpocząć i wtedy
znów ląduje na ulicy. Mimo że dostał
skierowanie do noclegowni, nie skorzystał z niego. Upiera się, że go nie
wpuścili. Ktoś ukradł mu pieniądze,
które uzbierał na papierosy. - Tyle co
ja kurzę, to się już nie oduczę. Fajki
muszę mieć - tłumaczy.
Jego kompan, pan Jerzy, nie wie,
gdzie spędzi tę noc.
- To czemu nie korzysta pan ze
schroniska? - pyta Agnieszka Machulik.
- Bo pić nie można - wtrąca
strażnik.
- O! To jest ten ból - przytakuje
bezdomny. - Trudno, mój wybór.
Obiecuje, że jutro zgłosi się po
skierowanie do schroniska. Na pytanie, co zrobił z pieniędzmi, które
dostał na dojazd do KędzierzynaKoźla, odpowiada: - Przejadłem.
Bułka sucha i tak się żyje.
Uwagę pracownic zwraca kobieta
zbliżająca się do przystanku. Jest przeraźliwe chuda, porusza się o kuli.
- Pani Marto, zapraszam tu do
nas na chwilę - przywołuje ją Machulik.
Ostatnią noc kobieta spędziła na
dworze. Teraz jedzie do znajomych
z nadzieją, że przygarną ją choćby
na kilka godzin. Twierdzi, że czeka
na mieszkanie, które ma otrzymać z
końcem grudnia.
- Ale można iść do schroniska i
tam czekać na telefon - pani Agnieszka nie daje za wygraną.
- Byłam. Obcy facet mi wchodził
do łóżka - żali się bezdomna.
Mimo to pracownice zapraszają ją do MOPS-u po skierowanie.
Obiecują znaleźć inne schronisko.
Dwóch bezdomnych też deklaruje,
że zgłosi się po skierowania.
W tym samym czasie, tuż za
zajezdnią, jedna pani dokarmia bezdomne koty. - Ktoś musi o nie dbać,
skoro miasto nie dba - mówi.
Za własne pieniądze kupuje
karmę i mleko. Przychodzi tu codziennie na wieczór. - Mam taki
spacer - mówi.
Nie wyobraża sobie, by te koty
trafiły do rybnickiego schroniska.
- Tam w boksie jest piasek i jeden
suchy konar. Koty nie mają gdzie
spać, ani siedzieć. Tego chciałam do
piwnicy zabrać, ale tamtejsze koty go
nie zaakceptowały.
Kobieta za zgodą właścicieli
straganów wybudowała bezdomnym
zwierzętom dwa domki, w których
mogą schronić się przed zimnem.
Żegnam się i wracam do radiowozu. To koniec na dziś. Na zegarku
godz. 21.00.
Nazajutrz po skierowania do
MOPS-u zgłasza się cała trójka,
którą zastaliśmy na Fochu. Jest cień
nadziei, że nie zamarznie tej zimy.
Tekst i foto:
Paweł Gradek
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