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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

RYBNIK

ŻERNICA

Będzie nieco łatwiej
zaparkować przy Orliku

Gdy wrócę
do Irlandii
swej

Uwaga,
gapowicz!

20 tys. zł zostanie przeznaczonych na remont tymczasowych dojazdów do posesji w rejonie ulic Generała Ziętka i 26 Stycznia (do czasu
budowy docelowego układu komunikacyjnego w tej części miasta).
Za 7.830 zł z budżetu miasta OSP
Knurów zakupi sprzęt przeciwpożarowy. Konkretnie będzie to zestaw
wentylatora oddymiającego. Dokładnie 5.480 zł to dotacja celowa dla OSP
na częściowe dofinansowanie zakupu
zestawu hydraulicznego (nożyc) do
zdarzeń drogowych.

Wprowadzono korektę w budżecie
miasta, której skutkiem jest przeznaczenie 45 tys. zł na budowę dodatkowych
miejsc postojowych dla klientów kompleksu sportowego Orlik przy ul. Ułanów. Na tę chwilę parking wewnętrzny
jest w stanie pomieścić 15 aut. Rozbudowa ma podwoić tę liczbę. Parkować będzie można w godzinach pracy obiektu
zarządzanego przez MOSiR.
18 tys. zł to koszt maszyny do
pielęgnacji podłogi sportowej w hali
MOSiR-u przy ul. Górniczej. Pieniądze pochodzą z oszczędności na

KNURÓW. ZBLIŻA SIĘ NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Żłóż hołd bohaterom
11 listopada (niedziela) wypada 94. rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto
podkreślą odbywające się w całym kraju
uroczystości. Nie inaczej będzie i w Knurowie
O godzinie 11.30 w kościele
pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego rozpocznie się uroczyste
nabożeństwo w intencji Ojczyzny. W
czasie mszy wystąpi Orkiestra KWK
„Knurów”. Asysty udzielą poczty
sztandarowe okolicznych organizacji
i stowarzyszeń.
Po nabożeństwie, około godz.
12.20, zostanie sformowana kolumna, w skład której wejdą delegacje
i poczty sztandarowe. Uczestnicy
przemaszerują – pod przewodnictwem orkiestry - przed Pomnik
Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej.

Przy pomniku zostaną złożone
wieńce i kwiaty. Odbędzie się też
ślubowanie I klasy (mundurowej) z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie.
/bw/
Piosenka prawdziwa
Niedzielne uroczystości poprzedzi
piątkowy (9 listopada) koncert pt.
„Piosenka prawdziwa”, zorganizowany w klubie Sztukateria przez
Studio Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury.
Publiczność usłyszy piosenki Jacka
Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka,
Leszka Wójtowicza, Gr zegor za
Tomczaka i Agnieszki Osieckiej.

podziękowania

Serdeczne podziękowania
dla Ordynatora Chirurgii dr. Grzegorza Noconia
i Ordynatora Interny I dr. Tomasza Reginka
oraz dla personelu medycznego obydwu oddziałów
Szpitala Miejskiego w Knurowie
za ofiarną opiekę w ostatnich dniach życia
Marii Hajduk
składają Mąż i Córki

wydatki inwestycyjne Ośrodka. Radni – mocą uchwały – zgodzili się na
zakup specjalistycznego urządzenia.
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/

KNURÓW

Nadal kradną
Choć sezon rowerowy powoli
się kończy, złodzieje nadal polują na
dwukołowce. 22 października około
godz. 18, właściciel zgłosił kradzież
roweru z ulicy Piłsudczyków. Straty
− 280 zł. Do podobnego zdarzenia
doszło dwa dni później. 24 października z terenu szkoły przy ulicy Słoniny, nieznany sprawca skradł rower
górski o wartości 400 zł. Właściciel
zauważył brak rowera około godz. 17.
Złodzieje wciąż są poszukiwani.
jb

O tym, że praca kontrolera biletów nie należy do najłatwiejszych
przekonali się policjanci 25 października. Tego dnia otrzymali zgłoszenie z Żernicy z ulicy Górniczej, że
29-latek grozi uszkodzeniem ciała
kontrolerowi KZK GOP. Krewkiemu
gapowiczowi za groźby karalne grozi
do 3 lat pozbawienia wolności. Może
następnym razem wybierze inny środek lokomocji albo kupi bilet.
jb

Już 3 listopada o godz. 18 na scenie Rybnickiego Centrum Kultury
wystąpi zespół Carrantuohill. Grupa
wykonuje muzykę celtycką, łącząc
nastrojowe ballady i energetyczne
irlandzkie brzmienia. Artyści wykorzystują bogate instrumentarium,
m.in. bouzuki, cittern, bodhran czy
flety. Bilety − 50 i 40 zł do nabycia w
kasie RCK.
jb

Nie zapomnij

1 X I − Wsz yst kich
Świ ęt ych
(katolickie)
2 XI − Dziady (etn
iczne słowiańskie), Zaduszki
3 XI − Święto Myś
liwych
4 -10 XI − Świ ato
wy Tyd zień
Przestrzeni Kosmic
znej
6 XI− Mię dzy nar
odo wy Dzi eń
Zapobiegania Eksploa
tacji Środowiska Naturalnego pod
czas Wojen
i Konfliktów Zbr ojny
ch (ONZ)

KNURÓW

Foto: Bogusław Wilk

15 uchwał trafiło pod głosowanie podczas
czwartkowej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.
W zdecydowanej większości chodziło o pieniądze
i korekty w tegorocznym budżecie

Ptasia
wystawa
Członkowie knurowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych
zapraszają na wystawę kanarków,
papug i wielu innych ciekawych ptasich okazów.
Żywą ekspozycję będzie można
podziwiać w dniach 3-4 listopada
(sobota - niedziela) w hali MOSiR-u
przy ul. Górniczej 2 w Szczygłowicach – w godzinach 9-17.
/bw/

KNURÓW

GLIWICE

Złapany

Tango na gitarze

Długo się ukrywał. Długo się
udawało. Aż w końcu wpadł. 27 października w ręce Policji trafił 23-latek,
podejrzany o dokonanie szeregu kradzieży na terenie zakładów przemysłowych. Mężczyzna od lipca 2011 do
maja 2012 roku intensywnie odwiedzał
knurowskie firmy, czyniąc sobie z tego
główne źródło utrzymania. W końcu
Policja wpadła na jego trop. Złodziejowi grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Rusza XIV Międzynarodow y
Gliwicki Festiwal Gitarowy. Przez
cztery kolejne niedziele listopada na
scenie Centrum Edukacyjnego im.
Jana Pawła II pojawi się plejada wirtuozów gitary. Festiwal rozpocznie
koncert Zoran Dukić. W programie
m.in. utwory A. Piazzolli i A. Barriosa. Występ rozpocznie się o godz. 18.
Bilety do nabycia bezpośrednio przed
koncertem.

jb

jb

Foto: Dawid Ciepliński

GLIWICE

O chłopcu,
który kłamał
Bajka o Pinokiu znana jest dzieciom na całym świecie. Tym razem
historia małej drewnianej lalki, która
chciała zostać chłopcem w wersji musicalowej. Przedstawienie „Pinokio”
6 i 7 listopada na scenie Gliwickiego
Teatru Muzycznego o godz. 10. Bilety
od 16 do 25 zł do nabycia w kasie
GTM.
jb

ZABRZE

Niczego nie
będzie żal

Serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
ś.p.

WALDEMARA SIUREK
składa
Żona z Rodziną

Równo dwa tygodnie temu, w środę 17 października, do
użytku zostało
oddane pełnowymiarowe boisko przy MSP-9 i MG-3. Na
otwarcie zostało
zaproszonych kilku zawodników, którzy swoją przygodę
z piłką nożną zaczynali właśnie w Knurowie. Jednym z nich był Dariusz Dudek,
który szybko
stał się celem łowców autografów. Były piłkarz bardzo chętnie
podpisywał
się na koszulkach, piłkach, a nawet... na rękach fanów.

Rockowy zespół Coma świętuje
15-lecie swojej działalności. Jesienna
trasa koncertowa to okazja, by razem
z fanami poświętować ten jubileusz.
Na koncercie w klubie CK Wiatrak
w Zabrzu grupa zagra stare przeboje
oraz te z nowej płyty. Początek − 3
listopada godz. 20. Bilety − 45 zł, do
nabycia w kasie klubu.
jb

2

Przegląd Lokalny Nr 44 (1026) 31 października 2012 roku

aktualności
Nasza świadomość ekologiczna wzrasta, jednak
jeszcze nie na tyle, by udało się uporać
z problemem zanieczyszczania powietrza

Foto: Paweł Gradek

Dym w powietrzu,
państwo pod sąd!
D y m w pow iet rzu? Wielok rot nie przek roczone normy?
Rybniczanin Zdzisław Kuczma ma
dość trującego powietrza. Zapowiada – na łamach DZ – że pozwie
Skarb Państwa za naruszenie dóbr
osobistych. Za to, że państwo nie
rozwiązało do tej pory problemu
zanieczyszczenia powietrza. W
Rybniku w 2011 r. odnotowano
124 przekroczenia dobowe dopuszczalnego stężenia pyłu. A wg

dyrektywy unijnej nie powinna
więcej niż 35 razy w ciągu roku. Co
gorsza, stężenie było dużo wyższe
(kilkanaście razy) niż dopuszczalny poziom.
- Fakt, że z powodu zanieczyszczonego powietrza ja nie mogę wyjść
z domu, to jest ograniczenie moich
swobód obywatelskich – argumentuje w Dzienniku Kuczma.
/bw/

KNURÓW, GIERAŁTOWICE. POWIETRZE CORAZ GORSZE, BO...

W piecach pali się
czym popadnie
Oprócz papierowych reklam i gazet, w piecach
regularnie lądują foliowe woreczki, opakowania po
jedzeniu, a nawet styropian i pocięte w paski opony.
Niestety, jeszcze nie wszyscy z nas zdają sobie
sprawę z konsekwencji tych działań
Program Ochrony Powietrza
2010 wskazał, że w powiecie gliwickim największe wartości przekroczeń rakotwórczych benzoapirenów
w powietrzu wystąpiły w Knurowie.
Stacja pomiarowa przy ul. Jedności
Narodowej zarejestrowała wówczas
149 dni (norma wynosi 35), kiedy
została przekroczona dobowa norma
pyłu zawieszonego w powietrzu. W
tym niechlubnym rankingu znaleźliśmy się w czołówce. Z kolei najwyższe
wartości stężeń dobowych zanieczyszczeń w powietrzu odnotowano
w Gierałtowicach.
Jedną z przyczyn wpływających
na bardzo złą jakość powietrza w sezonie zimowym jest spalanie śmieci
w piecach domowych. Wystarczy
w pogodny dzień przebić się przez
zawiesinę mgły i dymu na Koloniji
lub osiedlu Domki Fińskie.
Program Ochrony Powietrza,
stworzony przez Wydział Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, mówi,
że obowiązkiem każdej gminy jest
kontrola gospodarstw domowych
w zakresie posiadania umów na
odbiór odpadów oraz przestrzegania
zakazu ich spalania w urządzeniach
grzewczych i na otwartych przestrzeniach.

CO ROBIMY ZE ŚMIECIAMI?
W ubiegłym roku Straż Miejska skontrolowała w Knurowie 91
posesji.
- Część kontroli podjęliśmy na
wniosek mieszkańców, reszta to systematyczna praca dzielnicowych. Ujawniliśmy 86 wykroczeń, nałożyliśmy 9
mandatów karnych, skierowaliśmy do
sądu 6 wniosków o ukaranie, a w 70
przypadkach skończyło się na pouczeniu – mnoży przykłady komendant
Andrzej Daroń.

W tym roku strażnicy skontrolowali 63 posesje. 5 osób ukarali
mandatami, 1 wniosek skierowali
do sądu, a nad 3 sprawami jeszcze
pracują. Jedna z ciekawszych, to ta
dotycząca śmieci podrzuconych na
jedną z prywatnych posesji. Znaleziony w nich paragon zaprowadził
strażników do sk lepu, który ma
monitoring. Na podstawie zapisu
kamer udało się ustalić wizerunek
właściciela odpadów.
Komendant podkreśla dobrą
współpracę z mieszkańcami. Coraz
częściej zdarza się, że zapisują numery rejestracyjne samochodów,
którymi przy wożone są śmieci i
dzielą się wynikami obserwacji ze
stróżami prawa.
Reaguje też Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska. Do „przedsiębiorczych” mieszkańców śle pisma, a
jeśli nie odnoszą skutku, podejmuje
rozmowy z opornymi.
Knurowianie coraz częściej wymieniają stare piece węglowe na kotły
gazowe (w tym roku zrealizowano 5
wniosków) i piece retortowe (4) z podajnikiem elektrycznym. W tych działaniach wspiera ich dofinansowanie z
Urzędu Miasta, ale i tu trzeba spełnić
ważny warunek: - Nie można palić w
tych piecach niedozwolonych rzeczy.
Jeśli to komuś udowodnimy, musi zwrócić dotację - podkreśla naczelniczka
GKRiOŚ Anna Lewandowska.

WSTRZYMAĆ ODDECH
W ubiegłym roku Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apelował do mieszkańców
województwa o zaprzestanie spalania
odpadów. W odpowiedzi na ten apel
w niektórych miastach rozpoczęły się
kontrole, posypały się nawet pierwsze
mandaty. W Wodzisławiu Śląskim
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Straż Miejska oraz pracownicy tamtejszego Urzędu Miasta wzięli pod
lupę kilka posesji w dwóch dzielnicach. Dzięki odpowiednim przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska mogli bez problemu wejść na
teren nieruchomości, przeprowadzić
kontrole, w tym pobierać próbki z
palenisk. W większości przypadków
wystarczyły oględziny pieców i kotłowni by stwierdzić, że mieszkańcy
spalają śmieci. Każdy z nich otrzymał
mandat od 200 do 250 zł.
- Podpisaliśmy umowę z Politechniką Śląską, która bada próbki popiołu pobrane z palenisk. To kosztowna
sprawa, jednak do tej pory tylko raz
zmuszeni byliśmy przesłać materiał
do analizy. Już w trakcie kontroli
mieszkańcy przyznają się do spalania śmieci - mówi rzecznik prasowy
Urzędu Miasta w Wodzisławiu, Barbara Chrobok. - Różnie się tłumaczą.
Jeden pan powiedział, że pali w piecu
PET-y (plastikowe butelki - przyp.
red.), ponieważ są bardziej energetyczne od węgla i dają więcej ciepła.
Inni nie wiedzą, że papier to odpad i
nie należy go palić.
Na skutki nie trzeba długo czekać. Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Katowicach co
jakiś czas informuje o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza. Dla osób z niewydolnością
układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci
oraz osób starszych taki stan może
zagrażać zdrowiu, a nawet życiu.
W uświadomieniu mieszkańcom
skutków spalania śmieci ma pomóc
kampania „Niska emisja - wysokie
ryzyko”. Z badań przeprowadzonych
na jej potrzeby wynika, że co trzeci
mieszkaniec Górnego Śląska i Zagłębia spala w piecu śmieci.

reklama

Twoja przysz o!"
w budownictwie

Najbli$szy kurs
ju$ 12 listopada!
DZIA# KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784

Tekst i foto: Paweł Gradek
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Budowa oczyszczalni ścieków
w Przyszowicach weszła
w decydującą fazę
rozpocznie działalność. Pierwotnie
przewidy wany termin rozruchu
oczyszczalni ścieków mówił o przełomie czerwca i lipca 2012 r. Ten
termin ulegnie jednak przesunięciu, być może do połowy 2013 r.
Powodem jest konieczność dostosowywania technologii oczyszczania
ścieków dla osiągnięcia wyższych
parametrów jakości (na skutek błędu systemowego, polegającego na
niedostosowaniu prawa krajowego
do dyrektywy unijnej, w założeniach
projektowych dla przyszowickiej
oczyszcza lni przy jęto obniżone
kryteria; projekt powstał w latach
2005/2006).

Dorzuć się do tlenu

Koncentrator tlenu dostarcza
pacjentowi powietrze ze zwiększoną zawartością tlenu. Jest stosowany
zwykle w takich schorzeniach jak
rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność
krążenia czy mukowiscydoza.
Nieduże, wielkości walizki, urządzenie kosztuje około 2500 złotówek.
Gdy brak monet, wystarczy... 39000
blaszek-obciążników do listów. I
właśnie tyle chce zebrać Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
Potem zamienić je na złotówki, a te
z kolei na nowy sprzęt.
Pomożesz? To proste. Wystarczy wrzucić blaszki do któregoś ze
specjalnych pojemników na terenie
Knurowa. Można też udać się do
siedziby hospicjum w Gliwicach (ul.
Daszyńskiego 29) - od poniedziałku
do piątku w godz. 15-22 lub w weekend o dowolnej porze.

Foto: www.hospicjum.gliwice.pl

Otrzymałeś list
z przypiętą blaszką.
Nie wyrzucaj jej. A jeśli
już, to do specjalnej
puszki. Dzięki temu
dorzucisz się do zakupu...
koncentratora tlenu. Do
tej pory knurowianie
zebrali około 2.500
blaszek

W Knurowie akcję „Blaszki na
wagę życia, czyli pomoc ukryta w
listach” prowadzi Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 . Jeden z pojemników znajduje się w redakcji
Przeglądu Lokalnego.
- Do tej pory w Knurowie udało
się zebrać 2.175 blaszek – informowała nas przed tygodniem Danuta
Trela, wicedyrektor szkolnej Dwójki. Teraz jest na pewno więcej. W
naszej redakcji pojemnik (drugi
już) pęka w szwach.
/bw/

Kontakt z organizatorami
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach – Aneta
Korzuśnik-Nowak (koordynator akcji), e-mail: a.korzusnik@hospicjum.
gliwice.pl. Więcej informacji na stronie: www.hospicjum.gliwice.pl.

W tych miejscach zdasz blaszki:
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Słoniny 1);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Wilsona 22 - organizator akcji
w Knurowie);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Kilińskiego 6);
• Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Jedności Narodowej 5);
• Miejskie Gimnazjum nr 2 (ul. Batorego 7);
• Agencja Reklamowa „Oferta” (ul. Szpitalna 8, I p., pok. 110);
• Pływalnia Kryta aQuaRelax w Knurowie – kasa (ul. Szpitalna 23)
• Basen w Szczygłowicach – kasa (ul. Górnicza 2);
• Dom Kultury w Szczygłowicach (ul. Górnicza 2);
• Redakcja „Przeglądu Lokalnego” (ul. Niepodległości 5).
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Budowa oczyszczalni ścieków
i budowa kanalizacji sanitarnej w
gminie Gierałtowice składają się
na projekt współfinansowany przez
Unię Eu ropejsk ą – ze środ ków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
C a ł kow it a pla nowa na wa r to ś ć

Foto: Archiwum PGK

TRWA ZBIÓRKA BLASZEK

Foto: Archiwum PGK

Budowa ruszyła wiosną 2011
r. Po półtora roku prace są mocno
zaawansowane.
Wykonawcą jest krakowska firma Instal.
Gotowe są budynki: obsługi
oczyszczalni, mechanicznego oczyszczania oraz technologiczny. Ostateczny
kształt osiągnęły obydwa bioreaktory i
przyłącze wodociągowe do oczyszczalni. Trwa wyposażanie obiektów (m.in.
w instalację elektryczną i sanitarną).
Wykonane zostało przejście przez wał
Kłodnicy. Umocniono brzeg i dno
potoku Chudowskiego.
Obiekt jest na ukończeniu, jednak nie oznacza to, że lada dzień

wydatków inwestycji
przekracza 107 mln
zł, dof inansowanie
unijne ma ponad 55
mln zł. Przewidywany koniec inwestycji
to IV kwartał 2013 r. Budowa oczyszczalni zbliża się do finału, jednak
/bw/

obiekt działalność rozpocznie w przyszłym roku

KNURÓW. KOMUNIKACJA W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dla autobusów sobota

We czwartek, 1 listopada 2012 roku (Wszystkich Świętych),
komunikacja miejska KZK GOP będzie działać według rozkładów
jazdy na soboty
Od tej zasady będą jednak pewne
wyjątki.
1 listopada uruchomionych zostanie dziewięć dodatkowych linii,
obsługujących rejony cmentarzy.
Jedna z nich (C10) będzie kursować w
Knurowie na trasie: Knurów Dworcowa – 1 Maja – 26 Stycznia – Szpitalna – Wilsona – W. Rakoniewskiego
– Knurów Cmentarz Komunalny
– W. Rakoniewskiego – Wilsona

– Rybnicka – Zwycięstwa – Lignozy
– Szczygłowice Kopalnia.
Niemal 40 linii autobusowych,
wśród nich nr 194, 710 i 236, będzie kursować według specjalnych
rozkładów jazdy, oznaczonych jako
„Wszystkich Świętych”.
Linie nr 194, 710 nie będą obsługiwać przystanków przy centrum
handlowym Trynek Auchan.
/kzk gop, b/

Po święcie
bez zmian
W dniach 2–4 listopada 2012 roku
komunikacja miejska będzie funkcjonowała bez zmian:
• 2 listopada (Dzień Zaduszny piątek) - według rozkładów jazdy
na dni robocze (szkolne);
• 3 listopada (sobota) - według
rozkładów jazdy na soboty;
• 4 listopada (niedziela) – według rozkładów jazdy na niedziele
i święta.

Linia C-10 – rozkład jazdy na 1 listopada 2012 r.
Przystanek
Szczygłowice Kopalnia
Szczygłowice Skrzyżowanie
Krywałd Stadion
Krywałd Zwycięstwa
Krywałd Bojowa (nż)
Krywałd Przejazd Kolejowy
Krywałd Rybnicka
Knurów Wilsona
Knurów Cmentarz Komunalny
Knurów Szkoła
Knurów Szpitalna
Knurów Ułanów
Knurów 26 Stycznia
Knurów Wojska Polskiego
Knurów Remiza
Knurów Poczta
Knurów Dworcowa

08:55
08:57
08:59
09:00
09:01
09:03
09:05
09:07
09:09
09:12
09:14
09:16
09:18
09:20
09:22
09:23
09:25

09:35
09:37
09:39
09:40
09:41
09:43
09:45
09:47
09:49
09:52
09:54
09:56
09:58
10:00
10:02
10:03
10:05

10:15
10:17
10:19
10:20
10:21
10:23
10:25
10:27
10:29
10:32
10:34
10:36
10:38
10:40
10:42
10:43
10:45

10:55
10:57
10:59
11:00
11:01
11:03
11:05
11:07
11:09
11:12
11:14
11:16
11:18
11:20
11:22
11:23
11:25

11:35
11:37
11:39
11:40
11:41
11:43
11:45
11:47
11:49
11:52
11:54
11:56
11:58
12:00
12:02
12:03
12:05

Godziny Odjazdu Autobusu
12:15 12:55 13:35 14:15
12:17 12:57 13:37 14:17
12:19 12:59 13:39 14:19
12:20 13:00 13:40 14:20
12:21 13:01 13:41 14:21
12:23 13:03 13:43 14:23
12:25 13:05 13:45 14:25
12:27 13:07 13:47 14:27
12:29 13:09 13:49 14:29
12:32 13:12 13:52 14:32
12:34 13:14 13:54 14:34
12:36 13:16 13:56 14:36
12:38 13:18 13:58 14:38
12:40 13:20 14:00 14:40
12:42 13:22 14:02 14:42
12:43 13:23 14:03 14:43
12:45 13:25 14:05 14:45

14:55
14:57
14:59
15:00
15:01
15:03
15:05
15:07
15:09
15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:23
15:25

15:35
15:37
15:39
15:40
15:41
15:43
15:45
15:47
15:49
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:03
16:05

16:15
16:17
16:19
16:20
16:21
16:23
16:25
16:27
16:29
16:32
16:34
16:36
16:38
16:40
16:42
16:43
16:45

16:55
16:57
16:59
17:00
17:01
17:03
17:05
17:07
17:09
17:12
17:14
17:16
17:18
17:20
17:22
17:23
17:25

17:35
17:37
17:39
17:40
17:41
17:43
17:45
17:47
17:49
17:52
17:54
17:56
17:58
18:00
18:02
18:03
18:05

Przystanek
Godziny Odjazdu Autobusu
Knurów Dworcowa
08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20
Knurów Poczta
08:22 09:02 09:42 10:22 11:02 11:42 12:22 13:02 13:42 14:22
Knurów Remiza
08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23
Knurów Wojska Polskiego
08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25
Knurów 26 Stycznia
08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27
Knurów Ułanów
08:29 09:09 09:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29
Knurów Szpitalna
08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31
Knurów Szkoła
08:33 09:13 09:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33
Knurów Cmentarz Komunalny 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36
Knurów Wilsona
08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38
Krywałd Rybnicka
08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40
Krywałd Przejazd Kolejowy 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:02 14:42
Krywałd Bojowa (nż)
08:44 09:24 10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44
Krywałd Zwycięstwa
08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:25 14:05 14:45
Krywałd Stadion
08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:26 14:06 14:46
Szczygłowice Skrzyżowanie 08:48 09:28 10:08 10:48 11:28 12:08 12:48 13:28 14:08 14:48
Szczygłowice Kopalnia
08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 14:51
Szczegółowe informacje na stronie www.kzkgop.com.pl

15:00
15:02
15:03
15:05
15:07
15:09
15:11
15:13
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:25
15:26
15:28
15:31

15:40
15:42
15:43
15:45
15:47
15:49
15:51
15:53
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:05
16:06
16:08
16:11

16:20
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:33
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44
16:45
16:46
16:48
16:51

17:00
17:02
17:03
17:05
17:07
17:09
17:11
17:13
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24
17:25
17:26
17:28
17:31
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Foto: Paweł Gradek

Napis na rzucających się w oczy kartkach
nie poraża subtelnością, lecz - jak przekonuje
administrator - jest skuteczny...

KNURÓW. W PRZEDDZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH...

Wieczny
odpoczynek?
Na niektóre nagrobki w starej części cmentarza
przy ul. 1 Maja zostały naklejone kartki
z informacją: „Brak opłaty - do likwidacji”.
- Musimy jakoś dotrzeć do opiekunów tych
grobów - wyjaśnia pracownica administracji
cmentarzy komunalnych w Knurowie
Tyd zień przed Wsz yst k i mi
Świętymi na cmentarzu spory ruch.
Jedni w milczeniu szorują płyty
nagrobków, palą znicze, modlą się,
inni wspominają zmarłych, rozmawiają o codziennych sprawach.
- Na stroik to ja zapisałam się we
wrześniu - mówi kobieta oparta o
rower i z zaciekawieniem przygląda
się sprzedawczyni, która tworzy
kolejną oryginalną kompozycję z
kwiatów. - Mam pewność, że będzie
gotowy na czas.
- Pani, a i w sierpniu się zapisywali - dodaje druga.
Obie przyglądają się powstającemu stroikowi.
- Ile takie cudo?
- Jeszcze nie wie - kobieta wyręcza sprzedawczynię.
Kilka grobów przy cmentarnej
alejce zwraca naszą uwagę. Na płytach mają przyklejone kartki „Brak
opłaty - do likwidacji”. Niektóre
rzeczywiście są zaniedbane, inne
wręcz przeciwnie.

Od administratora cmentarza
dowiedzieliśmy się, że takich nieopłaconych grobów jest sporo. - To
jest problem, nie tylko w Knurowie.
W większości dotyczy ludzi starszych, którzy myślą, że pochówek
bliskiej osoby opłacili na 25 lat, a
jest na 20.
P r a c ow n ic a a d m i n i s t r a c ji
cmentarzy komunalnych w Knurowie nie widzi nic niestosownego
w oklejaniu grobów takimi informacjami. - Musimy jakoś dotrzeć do
ich opiekunów. Niestety, nie znamy
danych tych osób, by zawiadomienie
wysłać pocztą. Takie ostrzeżenia to
dla nich pomoc.
Rozwiązanie przynosi efekty,
bo do biura administratora zgłaszają się kolejni, chcący uiścić
opłatę za kolejne 20 lat. W Knurowie to 243 zł. Od naszej rozmówczyni usłyszeliśmy, że oklejanie
nagrobków trwa cały rok - nie
tylko od święta.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

fotokrytyk
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Grób ks.
Alojzego
Koziełka
nie wygląda
najlepiej:
zapadające
się płyty,
poprzewracane
znicze. Przykry
widok. 5 lat
temu pisaliśmy
o inicjatywie
licealistów,
którzy podjęli
się opieki
nad grobem
patrona jednej
z knurowskich
ulic. Czyżby
zapomnieli?

WYWIAD

Śmierć
to mój
zawód
- Nie każdy może to robić. Trzeba
posiadać pewne psychiczne
predyspozycje, by wykonywać ten zawód
- mówi Grzegorz Krzysztof, pracownik
knurowskiego prosektorium, z którym
rozmawialiśmy o jego niecodziennej
profesji
Dawid Ciepliński: - Na czym
polega pana praca?
Grzegorz Krzysztof: - Moje zadanie polega na przygotowaniu zmarłego
do jego ostatniej drogi, do pogrzebu.
Zajmuję się myciem, goleniem, upiększam, maluję i ubieram oczywiście.
- Jak wyglądają takie zabiegi?
- Wbrew pozorom niewiele różnią
się one od tych, które wykonują żywi
ludzie. To są te same czynności. Zmarłego trzeba wykąpać, czasami tylko
umyć twarz, ręce. Częściowo szpital
przygotowuje taką osobę, a ja wykonuję już tylko te kosmetyczne prace.
- Czy ciała są poddawane jakimś
specjalnym zabiegom, np. balsamowaniu?
- U nas nie, ponieważ do tego
trzeba mieć odpowiednie uprawnienia
i być odpowiednio przeszkolonym.
Oczywiście są firmy, które zajmują się
tym, ale u nas nie ma takiej potrzeby.
Takie zabiegi wykonuje się, jeśli do pochówku ciała musi minąć tydzień lub
dwa. Ciało poddaje się balsamowaniu,
żeby nie doszło do jego rozkładu. Tutaj
w knurowskim prosektorium wszystko
odbywa się w normalnej kolejności i od
momentu zgonu mija dwa, trzy dni i
już jest pogrzeb.
- Czy zdarzają się takie sytuację, że przychodzi do pana rodzina
zmarłej osoby i ma jakieś specjalne
życzenia, co do tego jak ma wyglądać
ciało w trumnie?
- Oczywiście. Rodzina często
przynosi zdjęcie i pokazuje jak zmarły
wyglądał za życia. Prosi, żeby przygotować ciało w taki sposób, by jak
najbardziej przypominało osobę ze
zdjęcia. Czasem jest to możliwe, bo
można włosy podciąć, wąsika podgolić. Tak jak to było za życia takiej
osoby. Zdarzają się jednak takie sytuacje, że rodzina przynosi zdjęcie, które
było robione pięć lat temu. I wówczas,
niestety, pewnych rzeczy zrobić się
nie da. Zawsze powtarzam, że to nie
jest amerykański film, gdzie wszystko
tak pięknie wygląda. Z drugiej strony
pewne rzeczy dałoby się zrobić, tylko
że my się tym nie zajmujemy. To już są
wyspecjalizowane firmy i za tym stoją
duże pieniądze. U nas jednak nie ma
aż tak drastycznych wypadków, sprawiających, że ciała są rozkawałkowane czy nadpalone. Mamy do czynienia

raczej ze „zwykłymi” zgonami – gdy
ktoś chorował i umiera.
- Miał pan do czynienia z wyjątkowo trudnymi przypadkami?
- Tak, wówczas, gdy zdarza się
nieszczęśliwy wypadek. Wtedy ciało
zmarłego najpierw zabiera prokuratura. Czasem rodzina życzy sobie,
jeśli zmarły jest z Knurowa, przewieźć
jego ciało tutaj. Przed dwoma laty w
Rudzie Śląskiej mężczyzna obłożył
się dynamitem i wysadził w powietrze. Zginął, jego ciało przywieziono
do Knurowa. Wyglądało to fatalnie,
ale trzeba było przygotować ciało do
pochówku. Bywa, że do prosektorium
trafiają osoby, które się powiesiły. Jeśli
ciało zostało odnalezione dopiero po
kilku dniach, to też jest w ciężkim
stanie.
- Czy były takie sytuacje, gdy
powiedział pan, że nie jest w stanie
przygotować ciała zmarłego?
- To zdarza się dość często. Zwłaszcza, gdy ciało jest w stanie mocnego
rozkładu. Tak bywa np. wówczas, gdy
ktoś umiera w domu i leży kilka dni,
bo nie ma nikogo bliskiego. Nie jestem
wtedy w stanie ani fizycznie, ani psychicznie sprostać sytuacji. Rozkład jest
daleko posunięty, wygląd i zapach nie
pozwalają, by cokolwiek zrobić.
- Co wówczas?
- Ciało zmarłego jest szczelnie zamknięte w worku, a potem zakręcone
w trumnie. Niestety, rodzina nie ma
możliwości pożegnania się zmarłym.
- Czy przygotowywanie dzieci
jest trudniejsze od dorosłych?
- Dopóki byłem kawalerem i nie
miałem rodziny, to nie było dla mnie
aż tak trudne. Odkąd założyłem rodzinę i mam swoje dziecko, a drugie
jest w drodze, jest mi dużo trudniej.
Psychicznie. Gdy umiera 90-latek,
to człowiek ma świadomość, że coś z
życia zaznał. Gdy ginie młoda osoba,
mająca przed sobą życie, to boli. To
jedna z najtrudniejszych cech w tej
pracy. Trzeba jednak zacisnąć zęby i
przygotować zmarłego.
- W co najczęściej ubiera się
zmarłych? Rodzina dostarcza specjalne ubrania?
- Często członkowie rodziny przynoszą ulubioną rzecz, którą zmarły
lub zmarła lubiła nosić. A tak to
zazwyczaj zmarli ubierani są standar-

Foto: Dawid Ciepliński
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Grzegorz Krzysztof

dowo: kobiety w garsonki, mężczyźni
w garnitur.
- Czy ubrania, w które ubiera się
zmarłego powinny być parę rozmiarów większe?
- Nie jest to konieczne. Od strony
technicznej, jeśli jest większe to jest mi
łatwiej, ponieważ nie trzeba nic naciągać mocno. Jednak jeśli jest też trochę
mniejsze to sobie radzę. Można trochę
przyciąć, odpowiednio uformować.
Wszystko jest do zrobienia.
- Dlaczego wybrał pan akurat
taką profesję?
- Kiedy szukałem pracy, zobaczyłem ogłoszenie, złożyłem aplikację
i zaproszono mnie na rozmowę. Na
początku była ciekawość, potem już
przywykłem. Wbrew pozorom to
bardzo spokojna praca. Nikt nie
przeszkadza. Traktuję to też jak misję
do spełnienia. Ktoś musi się tym zajmować, przygotować zmarłego do tej
ostatniej drogi.
- Nie każdy chyba się do tego
nadaje?
- To fakt. Gdy jeździłem na szkolenia związane z przygotowaniem ciała
do pochówku, z sekcją zwłok, to bardzo dużo ludzi nie tyle rezygnowało, co
ciężko radziło sobie ze świadomością,
że mają przed sobą martwą osobę.
Trzeba posiadać pewne predyspozycje
psychiczne. Również trochę siły też się
przyda, bo zmarli są różnej postury,
różnej wagi.
- Były momenty, w których mówił
pan sobie, że należy to skończyć, że rezygnuje i nie chce więcej tego robić?
- Czasami są takie chwilę. Gdy
jest godz. 23, a ja dostaję telefon ze
szpitala, że nastąpił zgon. Muszę
wtedy przyjechać na miejsce i przewieźć zmarłego do chłodni. Wracam
potem do domu o godz. 1 w nocy, a za
godzinę dostaję następny telefon, że
znowu muszę przyjechać. Wówczas
zdarza mi się powiedzieć, że to już
jest przegięcie, kończę z tym. Ale to
chwilowe. Jeśli natomiast chodzi o tę
stronę związaną z pracą tutaj w prosektorium to nie, nie miałem jeszcze
takiego momentu.
- Śnią się panu czasami zmarli?
- Nie, nie mam z tym żadnego
problemu.
- Jest też trochę tak, że ludzie
boją się zmarłych?
- Rodzice mnie uczyli i zawsze to
powtarzam: bać to powinniśmy się
żywych, a nie umarłych, bo zmarli
nam już nic nie zrobią. Spotykam
się tutaj z różnymi przesądami, np.
że jeśli ktoś zobaczy zmarłego, to ten
będzie ich straszył. Ja w takie rzeczy
nie wierzę i nie mam tak, że mi się to
potem śni, czy coś podobnego. Wracam do domu i nie myślę o pracy.
Rozmawiał Dawid Ciepliński
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KNURÓW. 15-LECIE IZBY TRADYCJI KWK „KNURÓW”

Od klamorów
do eksponatów
We wnętrzach Izby Tradycji powstawały filmy dla: BBC,
Telewizji Ostrawa, Discovery Historia, Telewizji Silesia.
Dzięki zgromadzonym tu materiałom powstało 30 prac
magisterskich. Wiele eksponatów, tak jak rzeźbę św.
Barbary z cechowni pola Foch, udało się ocalić przed
zniszczeniem

Nie trzeba zjeżdżać 600 m pod ziemię, by zobaczyć górniczy
przodek - ten w Izbie jest równie realistyczny

- W ostatniej chwili wyniosłem
ją stamtąd pod pachą, żeby nikt jej
nie spalił - wspomina kustosz Izby
Bogusław Szyguła. Rzeźba autorstwa Henryka Burzca to oczko w
jego głowie i największy powód do
dumy. Cieszy go też Izba Śląska, którą
wiernie udało się odtworzyć w podziemiach budynku NOT. Część mebli
przyniósł z domu, resztę podarowali
knurowianie. Chyba nikt 20 lat temu
nie myślał o paczce papierosów
„Popularnych” jak o muzealnym
eksponacie. Dzięki ofiarności 300
darczyńców Izba może poszczycić się
m.in. takimi ciekawostkami.

ZESZLI DO „PODZIEMIA”
- Mam tu rzeczy, które mają ze sto
lat i wbrew pozorom - o nie najłatwiej.
Najtrudniej zdobyć eksponaty sprzed
20 lat. Ludzie wyrzucają to na śmieci,
bo nie widzą w tym żadnej wartości.
Na szczęście niektórzy zrozumieli, że
to jeszcze może się przydać przyszłym
pokoleniom - mówi Szyguła.
Pomysł stworzenia Izby Tradycji zrodził się w głowach: prezesa
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Marka Uszko
(dzisiejszy wiceprezes Kompanii
Węglowej) i ówczesnego dyrektora
KWK „Knurów” Lecha Wiznera.
Z pomocą przyszyli członkowie
SITG, którzy dbanie o dziedzictwo
górnicze, kulturę i tradycję, mają
wpisane w statut. Pierwsze dary
dla Izby Tradycji przekazał autor
kroniki o KWK „Knurów” - Ignacy
Jarosz. Później kolekcję uzupełniły
eksponaty trójwymiarowe. Przodek z żelaznej obudowy w ramach
praktyk wykonali uczniowie szkoły górniczej. - Pierwsze obudowy
stawiali pod okiem instruktorów
właśnie tu, w Izbie Tradycji! - śmieje
się kustosz.
Dobra współpraca z Zespołem

- Dopiero po latach potrafimy docenić wartość rzeczy, które nam na co dzień służą - mówi Bogusław Szyguła

Szkół Zawodowych nr 2 układa się do
dziś. Uczniowie czyszczą urządzenia
górnicze, będące częścią ekspozycji.
Wykonali maszynę do wybijania
monet. Studenci śląskich uczelni piszą prace magisterskie na podstawie
zgromadzonych tu materiałów. Na
półce stoi już 30 prac naukowych.
Kolejne właśnie powstają, jak choćby
ta o wpływie kopalni „Knurów” na
kulturę w mieście. Kustosz z rozbawieniem dodaje, że czuje się promotorem tych prac.
Z czasem kolekcja eksponatów
rozrosła się do 3000. – 15 lat temu
zajmowaliśmy pomieszczenia zarządu i salę posiedzeń SITG, później całe
I piętro. Aby móc się dalej rozwijać,
trzeba było zejść do „podziemia”. To
tylko dodało uroku naszej Izbie - podkreśla kustosz.

MASZT Z SZYBU „PIOTR”
W ciągu 15 lat przez Izbę przewinęło się wielu gości, m.in. Jerzy
Dudek, Jerzy Owsiak, Andrzej Kapłanek, ks. Henryk Liberski, ojciec
Augustyn Loska, Henryk Burzec, a
także turyści ze wszystkich kontynentów (z wyjątkiem Antarktydy).
Tutaj swoje filmy kręciły telewizje:
BBC, Discovery Historia, Silesia,

Katowice, a także Ostrava. Tu odbywają się lekcje historii dla dzieci z
knurowskich szkół. Szyguła ubrany
w oryginalny górniczy mundur snuje
opowieści o mieście, pracy w kopalni,
górniczych tradycjach. Uważa, że
miłość do tradycji i historii trzeba
wpajać od najmłodszych lat. Rozbudzaniu ciekawości służą kolorowanki
i krzyżówki, które w przyszłości mają

otrzymywać najmłodsi zwiedzający.
Sz yg u ła docenia inicjat y w y
szkół, które stworzyły podobne izby
u siebie. - Tam niejednokrotnie ocala
się rzeczy, które mogłyby trafić na
śmietnik. Przyznam, że czasem im
zazdroszczę eksponatów, których ja
nie mam u siebie.
Działalność Izby nie ogranicza
się jedynie do podejmowania licznych
gości. W ciągu 15 lat udało się m.in.
sprowadzić do Knurowa rzeźby Pięknej Madonny, św. Anny Samotrzeciej
i św. Wawrzyńca (replika tej pierwszej
trafiła do parafii pw. św. Antoniego),
ocalić kamienie graniczne, uświadomić lokalnej społeczności historyczną
wartość „beamcioków”, wydać wiele
okolicznościowych monet. Kustosz
nawiązał kontakty z placówkami
muzealnymi z Czech i Niemiec, dzięki czemu ostatnio część eksponatów
wyjechała na czasową wystawę do
Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen. To nie znaczy, że w Izbie nie
ma teraz co oglądać. Z okazji jubileuszu odnowiono pomieszczenia, gdzie
zgromadzono wiele nowych eksponatów. Jednym z ostatnich nabytków jest
maszt flagowy z nieistniejącego już
szybu „Piotr”.
Wolontariusze adaptują dwa
pomieszczenia na potrzeby nowej
ekspozycji. Jedno z nich będzie poświęcone kopalni „Szczygłowice”.
Otwarcie już niebawem.
Tekst i foto: Paweł Gradek

KNURÓW

Na emeryturze bez nudy

Jak co roku, pod koniec października członkowie
Klubu Seniora „Lokatorek” celebrują Dzień Seniora.
Tak było i tym razem, oczywiście w Lokatorku.
Podczas zabawy okazałym bukietem została obdarowana Maria Bochenek, najstarsza członkini klubu.
Ten miły gest stał się udziałem miejskiego radnego
Franciszka Szafarza.

Klub istnieje od 1986 r. Prowadzi urozmaiconą
działalność.
– Nie sposób się nudzić – mówią zgodnie emeryci.
Dowodzą tego organizując liczne spotkania i wycieczki.
DC
Foto: Dawid Ciepliński

Wbrew pozorom łatwiej o eksponaty stuletnie niż takie sprzed 20-, 30 lat
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KNURÓW. DYRYGENT DO KWADRATU I…

Porządny,
kameralny zespół
Bitwa o finał
Już tylko kilka dni dzieli nas od sobotniej
„Bitwy na głosy”, kiedy to drużyna Ewy Farnej
zawalczy z drużyną Libera o wejście do finału
W składzie, który skompletowała na castingu Ewa Farna,
znalazła się knurowianka Patrycja
Śmieja. - To przygoda życia. Teraz
jest największy stres i napięcie, bo
walczymy o finał. Przygotowaliśmy
fajne piosenki, ale nie mogę zdradzić
jakie.
W ostatnią sobotę do finału
awansowała drużyna Andrzeja

Slavica Musa śpiewa od 22 lat. Ostatnio rzadziej
na koncertach, za to na próbach… - Pracujemy
nad zmianą repertuaru. Sięgnęliśmy po utwory
muzyki współczesnej z nowego nurtu chóralistyki
– zdradza nowy dyrygent zespołu, Tomasz
Sadownik

Piasecznego. Czy w decydującej
bitwie o zwycięstwo zmierzy się z
podopiecznymi Farnej? Wszystko
w rękach widzów.
- Prosimy wysyłać sms o treści
4 na numer 7350 - namawia Patrycja.
Półf inałow y odcinek już w
najbliższą sobotę o godz. 20.00.
/g/, foto: arch. Patrycja Śmieja

KNURÓW

Kino ruszy

Próby chóru odbywają się w każdy poniedziałek (18.00 - 21.00)
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9

w połowie listopada
W ubiegłym tygodniu ekipa techniczna
z Warszawy zakończyła montaż cyfrowego
projektora, który wyświetli filmy w najlepszej
jakości. - Regularny repertuar będziemy
prezentować od 16 listopada - usłyszeliśmy od
kierownik działu kinematografii, Justyny Kosik
Wielkimi krokami zbliża się
moment, kiedy Kino Scena Kultura
otworzy nowy rozdział w swojej historii. Kabina operatora została już
wyposażona w cyfrowy projektor i
technologię 3D. Dzięki temu premiery będą wyświetlane bez poślizgu (taśmę filmową zastąpią twarde dyski).
Zmieni się także jakość wyświetlanego obrazu.

Kinomania ków z pewnością
ucieszy informacja o pierwszych planach repertuarowych KSK. - Pierwszą premierą, jaką chcemy pokazać
widzom, będzie Saga „Zmierzch”:
Przed świtem. Część 2 - zdradza nam
Justyna Kosik.
Informację o cenach biletów podamy niebawem.
/g/, foto: Paweł Rogoń

Operatorzy już testują
nowy sprzęt

Kiedy rozmawiał z nami 3 lata
temu, miał dylemat: wyjechać na stypendium do Stanów Zjednoczonych
czy zostać w kraju, być asystentem
dyrygenta i członkiem Calvi Cantores. Wybrał dwuletni pobyt w USA.
Nie żałuje, bo dzięki temu zadebiutował w „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego na deskach opery w
Louisville. Krótko po powrocie objął
stanowisko dyrygenta w Calvi Cantores, a od 1 czerwca 2012 roku kieruje
także chórem Slavica Musa.
- To było dla mnie ogromne wyróżnienie, kiedy chórzyści przyszli i
zaproponowali mi współpracę. Kiedy
powstawała Slavica, zaczynałem

KNURÓW

Zaśpiewa
Slavica
Musa

naukę w szkole muzycznej. Przyszedłem tu ze świadomością ogromnego
dorobku, jaki ten zespół ma za sobą.
Obiecaliśmy sobie ciężką pracę, podjęliśmy nowe wyzwania – mówi nowy
dyrygent.
Wśród nich jest zmiana repertuaru. Slavica bierze na warsztat utwory
muzyki współczesnej, prezentujące
nowy nurt chóralistyki. Już w czasie
majowych Dni Muzyki Chóralnej
w Knurowie prawykona z Chórem
Kameralnym z Katowic i orkiestrą
smyczkową „Sunrise Mass” Ola
Gjeilo.
Nowy system pracy przypadł do
gustu chórzystom. – Jejku, ja byłam
zachwycona dyscypliną, którą dyrygent wprowadził na próby. Żadne tam
śmiechy chichy. Naprawdę, zachwycił
mnie tą dyscypliną – komplementuje
sopranistka Maria.
Do chóru wróciła po kilkunastoletniej przerwie. Z nowym składem
śpiewa niespełna rok.

Gabriela Bodys (alt) w Slavice
jest od 6 lat. – Każdy dyrygent wniósł
w ten zespół kawałek siebie. Każdy
pracował inaczej. Nie mamy prawa
powiedzieć, że praca z którymś z nich
była czasem straconym. To byłoby
bluźnierstwo – podkreśla. – Mam
takie wrażenie, że na razie Tomasz
trzyma to wszystko w garści. On ma
zamiłowanie do szczegółów, które
dają dużo efektów. To dobry kierunek.
Slavica cały czas się rozbudowuje.
Obecnie tworzy ją 18 osób i dyrygent.
Aby śpiewać w chórze, nie trzeba
umieć czytać nut. Tu, poza dyrygentem, nie ma profesjonalistów. Każdy
zostanie mile przyjęty i otoczony
opieką.
Tomasz Sadownik narzucił szybkie tempo, dzięki czemu już 4 listopada w kościele pw. św. Cyryla i
Metodego, będziemy mogli usłyszeć
chór w trakcie i po mszy św. o godz.
16.00. Na 6 stycznia zaplanowano
koncert kolęd.
-Nie ma lepszej formy promocji
zespołu niż koncerty. Chcemy się pokazywać, a wiem, że w Knurowie jest
publiczność, która ceni naszą pracę
– dodaje dyrygent.
Także Calvi Cantores nie zasypiają gruszek w popiele. Ostatnio
zdobyli srebrny medal na V Ogólnopolskim Festiwalu Chórów w
Głogowie i brązowy w Bielsku-Białej.
Wystąpili w filmie promocyjnym,
który niebawem pojawi się w internecie, chcą nagrać płytę z muzyką
rozrywkową.
- Praca z nimi dała mi pewność,
że determinacja, wola walki i zaufanie
są w stanie przezwyciężyć wszelkie
trudności w opracowywaniu utworów.
Dyrygowanie Calvi Cantores i Slavica
Musą to dwa różne wyzwania, ale
właśnie dlatego ciekawe – podkreśla
Sadownik.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

Chór Slavica Musa i
knurowskie Centrum Kultury zapraszają na koncert muzyki chóralnej.
Występ odbędzie się 4
listopada (niedziela) w
kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego. Początek o godz.
16.
/bw/
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PRZYSZOWICE. KONCERT GALOWY Z OKAZJI 100-LECIA CHÓRU „SŁOWIK”

Śpiew jest nam życiem
Chór „Słowik” uczcił swoje 100-lecie koncertem galowym. Był piękny
śpiew, chwile wzruszeń, a na koniec gromkie brawa. I powszechne
życzenie, by przez kolejne stulecie śpiewającym Słowikom udało się
„Z pieśnią przez życie iść, aby innym radość nieść”
Na widowni sali w przyszowickiej szkole trudno było o wolne
miejsce. Uroczystość ściągnęła nie
tylko miłośników chóralnego śpiewu. Nie zabrakło najbliższych, przyjaciół i znajomych, samorządowców,
społeczników, reprezentantów okolicznych organizacji, a także delegacji
zaprzyjaźnionego chóru Dvorzak z
Uherskiego Brodu.
Z pewnością nie żałowali. W
koncercie chórowi-jubilatowi towarzyszył Mikołowski Kwintet Smyczkowy. Dyrygował Henryk Mandrysz.
Zebrani usłyszeli prawie 20 utworów.
Rozpoczęło podniosłe „Gaude Mater”
(G.G. Gorczycki), podobny ton miały
„Ave Maria” (R. Real) i „Laudate
Dominum” (Ch. Gounod). Podziw i
zasłużone brawa zebrały „Dzięki ci,
Ojcze” (G.F. Händel) z solistką Anną
Jaskółką-Haśnik i „Panie przyjdź” z
Renatą Mazur.
Z biegiem czasu atmosfera się
rozluźniała. Sprzyjały temu wyśpiewane przeboje – „Plaisir d’amour” (J.
Martini), „Somewhere My Love” (w
oprac. H. Mandrysza) , „Can’t Help
Falling In Love” (oprac. O. Eriksson),
czy wreszcie swojskie „Kiedy jo szoł
przez ten lasek borowy”. U uszach
gości z Czech mile zabrzmiało „Za
jeden krasny pohled tvuj”.
- Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszej gminy, zarówno
w kraju jak i za granicą – nie mieli
wątpliwości wójt Joachim Bargiel i
przewodniczący Rady Gminy Marek
Błaszczyk. Podobnego zdania byli
Ryszard Buczek – wiceprezes Śląskiego Związku Chóru i Orkiestr oraz ks.

Koncertem galowym chór „Słowik”
uroczyście podsumował swoje 100-lecie,
rozpoczynając drugi wiek działalności;
uroczystość prowadził Marcin Wilczek

Dyrygent
Henryk Mandrysz
jest dyrygentem
„Słowika” od 33
lat. Pod jego dyrekcją zespół wystąpił ponad 1000
razy. Dzięki niemu chór rozrósł
się, stał się lepszy, zaczął zdobywać laury i nagrody. Chórzyści
są zgodni: to doskonały muzyk,
ale też człowiek o gołębim sercu i
anielskiej cierpliwości.

Prezes
Irena Cziumplik
je s t c zł onk iem
chóru od 1974 r.
Była skarbnikiem
zespołu i przewodniczącą komisji rewizyjnej.
– Chór i śpiew
to moja miłość i pasja – zapewnia
pani prezes.

Towarzystwo Śpiewacze

Docenieni - odznaczeni

– Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszej gminy – podkreślali
samorządowcy z wójtem Joachimem Bargielem i przewodniczącym
RG Markiem Błaszczykiem

Antoni Reginek – kapelan ŚZChiO.
Publiczność swoje zdanie wyraziła jednogłośnie: gromką owacją
na stojąco.
- Naszym mottem jest „Z pieśnią
przez życie iść, aby innym radość

nieść” – powiedziała prezes „Słowika”
Irena Cziumplik. – Tak czynili nasi
poprzednicy, tak staramy się my i
– wierzę – kontynuować to będą nasi
Słowikowi następcy...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

B rą zowa O d z naka H o n o r o wa: Lucyna Cziumplik, Gabriela
Hajduk, Leon Hapeta, Agnieszka
Lomania, Dorota Lomania, Jan
Walus.
Srebrna Odznaka Honorowa:
Józef Długaj, Katarzyna FamulaPawlas, Ryszard Kuchta, Joanna
Mizera, Joanna Szołtysek, Leszek
Szołtysek.
Złota Odznaka Honorowa: Justyna Karwat, Krystyna Karwat,
Mirosława Sus.
Złota Odznaka Honorowa
z laurem: Jadwiga Bulik, Irena
Cziumplik, Mieczysław Grobosz,
Urszula Mandrysz, Aurelia Pawlas,
Jadwiga Walus.
Złota Odznaka Honorowa
z wieńcem laurowym: Krzysztof Cziumplik, Stanisław Hajduk,
Irena Isielenis, Krystyna Kruszyna, Henr yk Mandr ysz, Herber t
L omania, Ste f an Sk r z yp c z yk,
Józef Śnieżek, Stefania Śnieżek,
Zygmunt Szołtysek, Małgorzata
Wiciok, Hubert Wyżgoł.
Srebrna Odznaka Honorowa
nadana przez chór: Jan Galuszka,
Jerzy Vesely.
Złota Odznaka Honorowa nadana przez chór: Irena Koubova, Jan
Pasieka, Antoni Veselka.
Honorowi członkowie chóru
„Słowok”: Anna Biela, Walerian
Pyka, Aleksander Wilczek.

„Słowik” w Przyszowicach powstało 12 grudnia 1912 r. w okresie r ządów władz pruskich. W
owym czasie chór polski mógł
śpiewać jedynie w kościele (i to
nie każdym). W Przyszowicach
takiej możliwości nie było, więc
„Słowik” śpiewał w Gierałtowicach
lub Knurowie.
Po I wojnie światowej miejscowość
znalazła się w granicach Polski.
Lata 30. to okres rozkwitu zespołu.
Ten dobry czas przerwała II wojna
światowa. Po jej zakończeniu nie
było łatwo. Chórom nie w smak
było śpiewanie pieśni gloryfikujących pracę robotników i politycznie
poprawnych. Chórzyści odchodzili,
zespó ł z tr udem pr zetr wał. Z
upływem czasu dostosował się do
nowych warunków (te też zmieniły
się na lepsze po latach 50.).
Od przeszło trzech dekad „Słowik” radzi sobie bardzo dobrze.
Pod dyrekcją Henryka Mandrysza
wzbogaca repertuar, koncertuje,
zdobywając liczne laury muzyczne.
W organizowanym od 1993 r. przez
chór Trojoku Śląskim wystąpiło
wiele zespo łów z kraju oraz z
Czech i Ukrainy. W Przyszowicach
dwukrotnie gościła Eleni. Do kalendarza gminnych imprez trwale
wpisały się Spotkania z Pieśnią
Pasyjną, wysokim uznaniem cieszą się koncerty kolędy i pieśni
maryjnych.
Siedzibą zespołu jest przyszowicki
zamek. „Słowik” jest jednym z nielicznych świeckich chórów należących do Konfraterni Najstarszych
Chórów i Orkiestr na Śląsku. W
2002 r. Rada Gminy Gierałtowice
przyznała chórowi wyróżnienie
„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”. Podczas koncertu „Słowik”
otrzymał Złotą Odznakę Honorową
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr z Brylantem.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych chórzystów

Zespołowi akompaniował Mikołowski Kwintet Smyczkowy
i towarzyszyła solistka Anna Jaskółka-Haśnik
ogłoszenie

Publiczność owacyjnie przyjęła występ Słowików
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Miejska Szkoła Podstawowa
nr 4
Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW

Bartek, Mały Książę
Był już Tarzanem, w maju stanie na scenie
jako Mały Książę. Bartek Kaszuba jest
dopiero w IV klasie szkoły podstawowej,
a już wkroczył na drogę poważnej
artystycznej kariery

Klasa I A

Foto: Grzegorz Zierold

Wychowawca: Renata Koralewska
Vanessa Bartnicka, Patrycjusz Betler, Magdalena Błażejowska, Kacper Budny,
Karolina Cebula, Tomasz Cypel, Wiktoria Domurat, Apolonia Dzierniejko, Marcel
Dziok, Julia Jabłońska, Julia Jurska, Szymon Kamiński, Dawid Kleibert, Maciej
Lenża, Olaf Machelak, Martyna Niepsuj, Jan Płóciennik, Alicja Przybył, Konstancja
Rokita, Karol Rolka, Oliwia Skraba, Oskar Soremba, Julia Szewczyk, Nadia
Szewczyk, Wiktoria Wilk, Mateusz Wolski

Rola małego Tarzana była dla Bartka sporym wyzwaniem. Skakanie po linach, salta,
ciągłe przekraczanie strachu i fizycznych ograniczeń. Teraz czeka go większe. Wcielenie się
w postać bohatera książki Antoine’a de SaintExupéry’ego wymaga nie tylko sprawności i
bezbłędnej emisji głosu. Od głównej postaci
oczekuje się przede wszystkim wzruszeń, przeżyć artystycznych. A to trudna sztuka.

− Dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego
zasugerował, że widziałby Bartka w tej roli −
wyjaśnia Anita Kaszuba, matka chłopca. −
Casting był dwuetapowy. W pierwszym Bartek
musiał zaśpiewać wybraną piosenkę, w drugim
zagrać emocje: smutek, radość.
Knurowianin został wybrany spośród 40
chłopców.
− Syn bardzo się cieszy, że zagra Małego
Księcia, marzył o tej roli − zapewnia Anita
Kaszuba.
Jak podkreśla reżyser musicalu, to już nie
będzie epizod, jak przypadku Tarzana, ale
pełnowymiarowa rola. Bartek od pierwszej do
ostatniej minuty wypełni scenę, cała uwaga
publiczności skupi się na nim. To on będzie
gwiazdą.
Przygotowania do spektaklu rozpoczną
się w marcu, na uroczystą premierę przyjdzie
poczekać do maja.
− Próby nie będą kolidować ze szkołą − mówi
Anita Kaszuba. − Zostaną tak ułożone, by Bartek
miał czas na naukę.
Antoine de Saint-Exupéry napisał w „Małym Księciu”, że „wszystkie drogi prowadzą
do ludzi”. Parafrazując ten cytat, w przypadku
Bartka Kaszuby, wszystkie drogi prowadzą na
scenę.
jb

reklama

Klasa I B
Wychowawca: Bożena Hanak
Wiktoria Błaszczyk, Wiktoria Chmielnicka, Maciej Figiel, Kinga Guz, Wiktoria Kałuża,
Oliwia Kłyk, Kamil Kubica, Patrycja Kupka, Oliwia Machulik, Igor Migdal, Tomasz
Mrozek, Wiktoria Pawliczek, Konrad Piechna, Ksenia Płachno, Dominika Rządeczka,
Justyna Schodowska, Roxana Swierczek, Kacper Szymański, Oskar Tanistra, Bianka
Truś, Rafał Zabrzański, Kajetan Zaraziński, Mateusz Zięba, Szymon Żabicki

Klasa I C
Wychowawca: Ewa Szulc
Bartosz Błażejak, Oliwier Dolik, Nikola Dydek, Patryk Dzik, Mateusz Ferensztain,
Kacper Górecki, Weronika Kastelik, Jakub Klukowicz, Jakub Kowalski, Michał Kubek,
Dominika Łoza, Sabina Majzel, Oliwia Makarewicz, Nadia Malinowska, Łukasz
Pacek, Weronika Paleczny, Martyna Pasikowska, Patryk Pawlik, Karolina Pulińska,
Patryk Siciński, Kacper Steiman, Zuzanna Szuma, Sebastian Targański, Wioletta
Wojnowska, Jakub Kamiński
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KNURÓW. ABSOLWENCI „JEDYNKI” SPOTKALI SIĘ PO 40-LATACH

Czas płynie nieubłaganie

KNURÓW.
MOPP ZAPRASZA
NA ZIMOWISKO

Przed 40 laty opuścili mury
Szkoły Podstawowej nr 1.
Każdy z nich miał własne plany,
marzenia i nadzieje. Pomimo
upływu czasu nie zapomnieli
o swoich szkolnych kolegach
z ławki. W piątek spotkali się,
by powspominać dawne czasy
granicą i nie mogła przyjechać
do Knurowa.
Wspomnieniom nie było
końca.
– Oglądaliśmy nasze stare
zdjęcia przypominając sobie,
jak za młodu wyglądaliśmy
– powiedzieli nam absolwenci
„Jedynki”. – Zabawne było to
zgadywanie: kto jest kto?

Ognisko
z pieczeniem
kiełbasek,
wycieczka do
Zakopanego,
zabawy muzyczne,
turnieje
sportowe, wieczór
folklorystyczny −
te i inne atrakcje
czekają dzieci
od 8 do 13 lat na
zimowisku
w Orawce u Kazika

Foto: Dawid Ciepliński

Klasa liczyła 38 osób. Na
spotkaniu po 40 latach pojawił
się co drugi uczeń.
– Trochę trwało zanim
udało się do wszystkich dotrzeć - mówi Mariola Molak,
pomysłodawczyni spotkania.
Nie wszyscy jednak mogli skorzystać z zaproszenia. - Część
osób z naszej klasy mieszka za

Zima nie
taka zła

- Zabawne było zgadywanie: kto jest kto - śmieją się
uczestnicy spotkania

- To były piękne czasy - tak wspominają swoje lata w „Jedynce” absolwenci

Ze względów zdrowotnych
w piątek nie mogły pojawić
się w ychowawczynie k lasy
– Janina Hadom i Krystyna
Kopiec-Biedziak. Niegdysiejsi
uczniowie o nauczycielkach
nie zapomnieli.
– Z panią Janiną udało
nam się porozmawiać telefonicznie. Była bardzo wzruszona, że o niej pamiętaliśmy.
My podobnie, kiedy tylko usłyszeliśmy jej głos – mówi pani
Mariola.
Absolwenci zapewniają,
że nie poprzestaną na tym
jednym spotkaniu.
– Jako klasa byliśmy bar-

dzo zżyci, więc tym bardziej
przyjemnie było się spotkać po
tylu latach - mówią zgodnie.
– Postanowiliśmy, że następne
spotkanie odbędzie się za dwa
lata. Czas płynie, niestety, nieubłaganie. Trzy osoby z naszej
klasy już nie żyją, a my coraz
młodsi nie będziemy. Tym razem jednak chcemy zobaczyć
się w jeszcze szerszym gronie
i uzgodnić taki termin, żeby
ci, którzy mieszkają za granicą również mogli się z nami
zobaczyć – planuje Mariola
Molak.

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 im nauczycieli 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 od
5.11.2012 r. 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

DC

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Pola Kot z Knurowa

Bartosz Nowak z Gliwic

Kinga Szewczyk z Książenic

Amelia Nawacka z Knurowa

Sebastian Reinert z Ornontowic

ur. 22.10.2012 r., 3180 g, 52 cm

ur. 22.10.2012 r., 2540 g, 50 cm

ur. 22.10.2012 r., 2880 g, 50 cm

ur. 23.10.2012 r., 3500 g, 56 cm

ur. 23.10.2012 r., 3590 g, 52 cm

Jagoda Sankowska z Knurowa

Julita Wawoczny z Leszczyn

Aleksander Adameczek z Gierałtowic

Jakub Magdziak z Knurowa

Lilianna Czekaj z Knurowa

ur. 23.10.2012 r., 3410 g, 51 cm

ur. 23.10.2012 r., 3800 g, 54 cm

ur. 24.10.2012 r., 3890 cm, 56 g

ur. 19.10.2012 r., 1865 g, 55 cm

ur. 26.10.2012 r., 2870 g, 50 cm
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ROZRYWKA NR 44/2012 - 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 rozrywki
z nr. 42/2012 brzmiało: „Cząber”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Kazimierz Wansławowicz. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.

44

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W związku z trwającą procedurą cyfryzacji Kina Sceny Kultury,
jesteśmy zmuszeni pr zedłużyć
ok r e s je go zamknię c ia. Mamy
nadzieję, iż ogromne zmiany jakościowe projekcji jakie pojawią się
po cyfryzacji, wynagrodzą naszym
widzom tak długą przerwę repertuarową!
www.kinoscenakultura.pl

GLIWICE. WYSTAWA ZDJĘĆ KRZYSZTOFA KRZEMIŃSKIEGO

W poniedziałek, 5 listopada, odbędzie się
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku
czci ofiar pomordowanych przez Niemców w obozie
przejściowym w 1939 roku

Lelów pod Częstochową. Rok w rok zjeżdżają
tu Chasydzi z całego świata. Modlą się, tańczą
i śpiewają ku chwale cadyka, Dawida Bidermana.
Zdjęcia Krzysztofa Krzemińskiego oddają tę
magiczną atmosferę

NIEBOROWICE

Chasydzi „W drodze”
Foto: Krzysztof Krzemiński

Pomnik po odnowie

Przegląd Lokalny Nr 44 (1026) 31 października 2012 roku

wykonaniu uczniów ZSP w
Wilczy i prezentacja poezji
Tadeusza Golonki.
/bw/

informacja własna wydawcy

pierwszego redaktora naczelnego „Przeglądu Lokalnego”.
Zebrane w cykl „W drodze”
fascynują i intrygują. Warto
na nie spojrzeć, zatrzymać się,
może i podumać.
Ekspozycję prezentuje Galeria Miejska M{pi}K w Gliwicach (Rynek 4-5).
Wernisaż wystawy odbył
się we wtorek. Zdjęcia można
będzie oglądać do 18 listopada, w godzinach 10-18.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

wieczór rozpoczynają ucztę.
Przez trzy dni na ulicach
Lelowa spotkać można brodatych mężczyzn z długimi
pejsami, w czarnych kapeluszach, takich chałatach, lisich
czapach i białych pończochach. Zupełnie jak przed 100
laty, kiedy żydowska społeczność stanowiła ponad 60 proc.
mieszkańców Lelowa.
Tę atmosferę sprzed wieku
znakomicie oddają zdjęcia
Krzysztofa Krzemińskiego,

nym odsłonięciu i krótkim
nabożeństwie przed pomnikiem zostaną złożone kwiaty.
W programie też występ w

Pomnik jeszcze
przed odnową,
w sierpniu 2011
r.

Przed stu laty Żydzi stanowili przeszło
połowę mieszkańców Lelowa

Lelów liczy 2000 mieszkańców. Wielokrotnie więcej
zjawia się gości. Ściąga ich
tu grób Dawida Bidermana
(1746-1814), rabina, pierwszego
cadyka chasydzkiej dynastii
Lelow. Chasydzi zjeżdżają się
z całego świata, najliczniej na
przełomie stycznia i lutego, w
rocznicę jego śmierci. Modlą
się, składając karteczki z prośbami. Kiedy zaczyna się szabat,
tańczą i śpiewają ku chwale
swojego cadyka. W sobotni

W obozie zginęli m.in.:
ks. Władysław Robota – proboszcz parafii w Gierałtowicach, kapitan Jan Kotucz
– dowódca kompanii strzeleckiej w broniącym Rybnika
75 pu ł ku piechot y, Teof i l
Biela – powstaniec śląsk i,
naczelni k ok ręgow y gminy Czuchów-Czerwionka, i
Ryszard Michalski – członek I kompanii II batalionu w broniących Knurowa
Ochotniczych Oddziałach
Powstańczych
Uroczystości rozpoczną
się o godzinie 12. Po oficjal-
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Transport cały kraj 1,5t. Tel. 666 852 100
40-44/12

Usługi ciesielsko – murarsko – dekarskie.
Tanio. Tel. 693 097 034
42-44/12

SPRZEDAM
Sprzedam regały sklepowe metalowe, składane, nowe, przyścienne i gondole. Tanio.
Tel. 698 761 330
42-45/12

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

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

10 000 rata 179 zł. Tel. 32 271 06 05
44-48/12

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

40-44/12

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

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

44-51/52/12

Kawalerka, 36 m2, cena 83 000 zł. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

44/12

1-48/12

Odstąpię wyremontowany lokal handlowy
60 m2. Dobra lokalizacja. Tel. 509 571 247

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.

44-45/12

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

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

44-45/12

11–odw.

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

43-44/12

42 – 51/52/12

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

Zaopiekuje się dzieckiem - doświadczona emer ytowana przedszkolanka. Tel.
668 966 707

44-46/12

44-51/52/12

42-46/12

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

WP II. Trzypokojowe, 67 m 2 , cena 185
000. Tel. 501 533 977 www.nieruchomosciknurow.pl
44/12

27-51/52/12

MOTORYZACJA

43-47/12

1/12-odw.

40-48/12

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

40-48/12

1-51/52/12

Ocieplenia, remonty. Tel. 530 124 134
39-44/12

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
40-44/12

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

40-48/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
1/12-odw.

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el. szyby, el.
lusterka – podgrzewane, radio CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna kierownica, 2x
airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi
na dach na narty. Stan bardzo dobry.
Tel. 662 688 010

43-45/12

Przyjmę fryzjerkę do salonu Knurowie oraz
podnajmę miejsce na stylizację paznokci.
Tel. 723 523 327
43-44/12

Sprzątanie – umowa o pracę – dla Pań w
wieku od 30 do 55 lat. Pierwszeństwo dla
osób ze znajomością języka niemieckiego.
Kontakt 004915201302396
43-44/12

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 21/GB/12 nieruchomości lokalowej położonej
w Knurowie przy al. Piastów 3a7 przeznaczonej do sprzedaży
na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 24.10.2012 r.
do 13.11.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

44-49/12

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

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor srebrny, podgrzewane manetki. Stan idealny.
Tel. 662 688 010

44-48/12

44-49/12

1/12-odw.

Firma Termowent Technology zatrudni
górników oraz osoby dozoru do pracy w górnictwie. Tel. 32 440 00 54, 693 500 335

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

Gładzie, malowanie, tynki żywiczne, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki, remonty klatek, docieplenie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

DAM PRACĘ

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

44/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

1/12-odw.

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę IV p., 36
m2. Tel. 506 981 807

44/12

DREWNO kominkowe. Usługi transportowe. Tel. 603 198 006

2-odw.

44/12

ul. Ziętka. Dwupokojowe 48 m2. Sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

1/12-odw.

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

Sprzedam działkę 1106 m 2 Knurów-Krywałd z zabudową – piwnica + garaż, zalane
stropem. Tel. 512 643 050

44-45/12

43-48/12

1/12-odw.

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

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

Sprzedam mieszkanie M- 4, 51 m 2 . Tel.
512 110 439

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

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

EDUKACJA
Prawo jazdy. Szybko i sprawnie. Tel.
605 363 135
43-44/12
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Mateusz Rumin ze swym
trenerem Adamem Spiechą

BOKS

Triceps, jak
pomarańcza
W czeskiej miejscowości Krnov odbył się turniej
bokserski, w którym swego
przedstawiciela miała m.in.
Garda Gierałtowice. Barw
tego klubu bronił „półciężki”
Mateusz Rumin. Jego pierwszy
występ za południową granicą
zakończył się pokonaniem
Tomasa Panecki (Boxing Club
Ostrava). Sędziowie punktowali ten pojedynek 16:12
na korzyść Rumina, który w
finale skrzyżował rękawice ze
Słowakiem, Mateusem Strnisko (Boks Nitra). - Atletycznie
zbudowany Słowak zaatakował ze sporym animuszem, lecz
nasz zawodnik nie pozostawał
dłużny i kontrował jego ataki

– relacjonuje trener, Adam
Spiecha. - Pod koniec drugiego
starcia po jednym z ciosów Mateusz Rumin doznał kontuzji
naderwania mięśnia tricepsu
prawej ręki i nie mógł kontynuować pojedynku. Mięsień urósł
na naszych oczach do wielkości
pomarańczy i Mateusz nie był
w stanie wyprostować ręki więc
walka została przerwana, bo
zdrowie chłopaków jest najważniejsze.
Dodajmy, że w Czechach
boksował też Dawid Kostrubała z BKS Concordia, który
przegrał 2:11 półfinałową walkę
z zawodnikiem gospodarzy,
Lukasem Deikisem.
PiSk

Jest tyle
słodkich
pokus...
R e p r e z e n t a n t k i Uc z niowskiego Klubu Sportowego Eugen po raz kolejny
udowodniły, że nie straszny
im reżim treningowy. A że
po cię ż k iej prac y z reg uły przychodzą oczekiwane
efekty to knurowianki zdobyły niedawno drużynowe
mistrzostwo Polski do lat 20
i 23, a także po dwa tytuły
mistrzowskie w konkurencjach indy widualnych. Na
najwyższym stopniu podium
k rajowego czempionatu w
K ielcach sta nę ł y: Pau lina
Mularczyk (kat. 43 kg, wynik
37,5 kg) i Emilia Flis (kat. 47
kg, wynik 40 kg).
Oprócz w ymienionych,
barwy knurowskiego klubu
reprezentowało pięć innych
podopiecznych Eugeniusza
Mehlicha. Wicemistrzyniami Polsk i został y: Dorota
Tomaszewska (kat. 63 kg do
lat 20, wynik 42,5 kg), Nikola
Zaborowska (kat. 72 kg do lat
20, wynik 40 kg) i Katarzyna
Smykała (kat. 72 kg seniorek,
wynik 65 kg).

Drużynowe mistrzynie Polski do lat 20 i 23

Z brą zow y m
medalem MP do
Knurowa wróciła
Karolina Szczot
(kat. 63 kg do lat
20, wynik 40 kg).
Wa r t o p o d k reślić, że do
udzia łu w mistrzostwach Pols k i z o s t a ł y do puszczone tylko
te z awod niczk i,
k tóre wcz eśn iej
osiągnęły odpowiednie minima
przy pisane do
każdej kategorii.
W klasyfikacji
drużynowej do lat 20 knurowianki (50 pkt) wyprzedziły
Śródmieście Legnica (39 pkt)
i Luks Łańcut (32 pkt), z kolei
w kategorii do lat 23 za UKSem Eugen (31 pkt) uplasował
się Viking Starachowice (24
pkt) i Luks Łańcut (22 pkt).
Funkcję kierownika knu-

Foto: UKS Eugen

Foto: Garda

sport

rowskiej ekipy pełniła Emilia
Flis: - To było trudne wyzwanie dla całej drużyny. Wiadomo, że trzeba było ciężko
trenować i utrzymać swoją
kategorię wagową, a wokół
je st tyle słodkich poku s...
– uśmiecha się zawodniczka
Eugena . – Na sz sukce s to

efekt siły, determinacji i zawziętości.
W Kielcach startowała
również Karolina Brzeźnicka, dla której był to debiut
w tak prestiżowej imprezie.
Debiut bez znaczącego sukcesu.
PiSk

Rywalkom pokazała plecy
Ratowniczka knurowskiego Oddziału WOPR - Karolina
Zajonc wyjechała na Grand
Prix Polski w ratownictwie
wodnym do Gdańska i w tym
pięknym nadmorskim mieście
pokazała ry walkom plecy,
zwyciężając w dwóch klasyfikacjach: juniorek i open.
Na ów sukces w kategorii
juniorek zapracowała zajmując
1. miejsce na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach,
2. miejsce na 100 m ratownik,
4. miejsce na 100 m ratowanie
kombinowane i 5. miejsce na 50
m holowanie manekina.
Karolina Zajonc zajęła
również 1. miejsce w sztafecie
4x50 m z pasem ratowniczym.
Na zwycięstwo w klasyfikacji open złożyły się następujące
lokaty: 1. miejsce na 100 m ratowanie manekina w płetwach,

Foto: pryw. archiwum

informacja

Karolina Zajonc
odbiera gratulacje
za udany występ
w Gdańsku

4. miejsce na 100 m ratownik,
5. miejsce na 100 m ratowanie
kombinowane i 6. miejsce na 50
m holowanie manekina.

Runda finałowa GP odbędzie się 17 listopada w Poznaniu.
PiSk

Klasa A

Sześć bez
porażki
Orzeł Stanica awansował
na pozycję wicelidera, a Wilki
Wilcza są sklasyfikowane po
13. kolejce na trzecim miejscu.
Zespoły z naszego terenu wykorzystały potknięcie MKS-u
Zaborze, a ponadto zespół
ze Stanicy odnotował szósty
mecz z rzędu bez porażki.
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WYNIKI 13. KOLEJKI
Naprzód Żernica – Tęcza
Wielowieś 1:2, Start Kleszczów – Orzeł Stanica 2:4,
Gwiazda Chudów – Wilki
Wilcza 0:2, Zryw Radonia
– M KS Z abor ze 3:1, Z a mkowiec Toszek – Carbo
Gliwice 4:0, Orły Bojszów
– Przyszłość II Ciochowice
3:1, Stal Zabrze – Ruch Kozłów 1:2, Amator Rudziniec
– Społem Zabrze 2:1.

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

27
26
25
24
21
21
19
17
16
16
15
14
14
13
10
10

13

sport
SIATKÓWKA

IV liga

Fantastyczny
replay beniaminka
Ariel Mnochy ma już
na swym koncie 11 goli

M nochy. G dy pi ł k a r z Jedności strzelił gola na 5:2, do
ostatniego gwizdka sędziego
pozostało 25 minut, jednak
drużyna z Jastrzębia nie była
już w stanie nawiązać z rywalem równorzędnej walki.
Zespół GKS-u doznał w
ten sposób drugiej porażk i
i stracił przodownictwo na

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI 13. KOLEJKI:

Prz ed t ygod niem prz ypominaliśmy wygraną beniaminka z Przyszowic sprzed
kilkunastu dni z ówczesnym
liderem – Nadwiślanem Góra
5:2. Wracaliśmy do tego meczu,
awizując kolejną konfrontację
Jedności z liderem, tym razem
z GKS-em Jastrzębie. W sobotę
okazało się, że zwycięstwo nad
Nadwiślanem nie było dziełem
przypadku, bowiem z GKS-em
podopieczni Jakuba Musioła
rozprawili się w identycznych
rozmiarach. Kolejne zwycięstwo 5:2 to przede wszystkim
efekt znakomitego początku
spotkania. Nie minął pierwszy

kwadrans gry, a przyszowiczanie prowadzili już 2:0. W 18
minucie lider przegrywał już
trzema golami, w 39 było 4:0, a
na listę strzelców wpisywali się
kolejno Krzysztof Kowalski,
Ariel Mnochy, Krystian Sosna
i Tomasz Waniek.
Zdezorientowany r y wa l
odpowiedział przed przerwą
trafieniem Artura Mościckiego, a po zmianie stron ten sam
zawodnik doprowadził do wyniku 4:2.
Lider w pewnym momencie mógł wierzyć w odrobienie
strat, ale pieczęć pod sukcesem
gospod a rz y post aw i ł A r iel

III liga kobiet
WYNIKI 8. KOLEJKI:
Naprzód Żernica – LKS Goczałkowice Zdrój 0:1, Polonia
Tychy – Czarni II Sosnowiec
1:1, KKS II Zabrze – Piast
Leszczyny 3:0, UKS Gamów
– Jaskółki Chorzów (przełożony), Tygryski Świętochłowice - pauza.

1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Polonia
5. Zabrze II
6. Czarni II
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

18 pkt
16
15
12
12
11
4
1
0

Tenis stołowy
WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 6 KOLEJKA:
Ruch Pniów - Orzeł Stanica 6:4
(punkty dla Orła: Dominik Szmaj i Michał Żyła po 1,5, oraz
Damian Gilewski i Adrian Szymura po 0,5)
Młodość Rudno - Wilki Wilcza 7:3
Wolej II Ruda Śląska - Naprzód Żernica 7:3

14

Jedność Przyszowice - GKS
1962 Jastrzębie 5:2
1:0 Kowalski 10’, 2:0 Mnochy
14’, 3:0 Sosna 18’, 4:0 Waniek
39’, 4:1 Mościcki 45’, 4:2 Mościcki 51’, 5:2 Mnochy 65’
Jedność:
Piechota, Lokwenc, Pastor,
Hutka, Mnochy, Szołtysek,
Sosna 84’ Goczoł, Kowalski
55’ Ciasto, Hajok, Waniek 80’
Wiercioch, Mandok.
Czarni Góral Żywiec - Polonia Marklowice 8:0, Gwarek
Ornontowice - Forteca Świerklany 1:1, AKS Mikołów - Unia
Racibórz 1:0, Drzewiarz Jasienica - MRKS CzechowiceDziedzice 7:1, Iskra Pszczyna
- GTS Bojszowy 2:1, Rekord
Bielsko-Biała - GKS II Katowice 8:0, Nadwiślan Góra
- KS Wisła (przełożony).

rzecz Czarnych Góra la Żywiec. Piłkarze Jedności odnieśli z kolei szóstą wygraną, a
dodajmy, że wspomniane pięć
bramek strzelili zespołowi,
który miał przed przyjazdem
do Przyszowic najszczelniejszy
blok defensywny.
Najbliższy mecz pogromcy
liderów rozegrają na wyjeździe
z KS Wisła.
Piotr Skorupa

liczba
sezonu

3

trener beniaminka z
Przyszowic - Jakub Musioł prowadził do tej pory
zespół Jedności w trzech
meczach 4. ligi. Jego podopieczni odnieśli w nich
tr zy zwycięstwa: 5:2 z
Nadwiślanem, 1:0 z Polonią Marklowice i 5:2 z
GKS-em Jastrzębie.
1. Czarni Góral
2. Jastrzębie
3. Nadwiślan
4. Rekord
5. Iskra
6. Wisła
7. Jedność
8. GKS II
9. Forteca
10. Polonia
11. Drzewiarz
12. Mikołów
13. Unia
14. Gwarek
15. Bojszowy
16. MRKS

28
26
26
26
23
23
21
18
17
14
13
13
13
12
8
2

Klasa B
WYNIKI 10. KOLEJKI
- GRUPA 2

Pogoń Ziemięcice – Olimpia
Pławniowice 3:1, Piast Pawłów - Orzeł Paczyna 5:1,
Start Przezchlebie - Leśnik
Łącza 3:4, Sokół Łany Wielkie - Naprzód Świbie 1:2,
Sośnica Gliwice - KS Bojków 3:2, MKS II Kończyce
- Jedność II Przyszowice
(przełożony).

Concordia II Knurów - Quo
Vadis Makoszowy 2:0 (bramki: Modrzyński i Przesdzing),
LKS 45 Bujaków - Drama
Kamieniec 1:0, Walka Zabrze
- UKS Biskupice 6:0, Młodość
Rudno - Naprzód Łubie (przełożony), Victoria Pilchowice
–Tempo II Paniówki (przełożony), Korona Bargłówka - Kłodnica Gliwice (przełożony).

23 pkt
22
18
18
17
15
14
12
11
11
3
0

Knurowianka Emilia Kruszkiewicz była
inicjatorką turnieju siatkówki dziewcząt,
który odbył się w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zawodach
wystartowało pięć zespołów. Wygrała
Burza
Zw ycięski zespół w ygrał
wszystkie cztery mecze, nie tracąc
przy tym ani seta. Drugie miejsce
wywalczyło TKKF Szczygłowice,
a trzecie Jastrząb.
Turniej był elementem programu „Korba”, realizowanego
przez Fundację Rozwoju Społecznego Demos. Jednym z celów
jej działalności jest promowanie
i wspieranie środowisk liderów
młodzieżowych.
- Cały projekt ma na celu
wzbudzenie aktywności wśród
ludzi młodych i gromadzi osoby
chcące robić coś pożytecznego.
Moim pomysłem było zorganizowanie we współpracy z MOSiRem i TKKF Szczygłowice zawodów siatkówki, w których wzięło
udział kilkadziesiąt dziewcząt.
Na tym etapie projektu pozostałam jako jedyna reprezentantka
powiatu gliwickiego – powiedziała Emilia Kruszkiewicz.
Knurowianka, podobnie jak
wszystkie uczestniczki projektu,
brała udział w warsztatach, których celem było zdobycie przydatnych umiejętności. Kursanci
uczyli się m.in. jak mówić aby
inni nas słuchali, jak pokonać
tremę przed publicznymi wystąpieniami, jak profesjonalnie

przygotować swoje wystąpienie
i zapalić innych do swoich pomysłów.
Projekt jest realizowany na
terenie czterech województw:
śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Organizacja turnieju ma pomóc
pomysłodawczyni w zdobyciu
przez nią tytułu „Lidera 2012”. O
tym, czy jej się to uda okaże się w
drugiej połowie grudnia.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI TURNIEJU:
Jastrząb – TKKF 1:2 (17:21,
21:19, 14:16), SPART – Korba
1:2 (21:15, 14:21, 8:15), Burza
– TKKF 2:0 (22:20, 21:16),
Jastrząb – SPART 2:0 (21:9,
21:10), Burza – Korba 2:0
(21:7, 21:16), TKKF – SPART
2:0 (21:15, 21:11), Bur za
– SPART 2:0 (21:19, 21:5),
Korba – Jastrząb 0:2 (10:21,
11:21), Burza – Jastrząb 2:0
(21:6, 21:17), Korba – TKKF
0:2 (12:21, 14:21).
1. Burza
2. TKKF Szczygłowice
3. Jastrząb
4. Korba
5. SPART

pkt
8
7
6
5
4

sety
8-0
6-3
5-4
2-7
1-8

Z biegowych tras

WYNIKI 10. KOLEJKI
- GRUPA 1

1. Sokół
2. Jedność II
3. Piast
4. Naprzód
5. Sośnica
6. Kończyce II
7. Pogoń
8. Bojków
9. Olimpia
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

Burza przeszła
jak burza

1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Korona
6. Concordia II
7. Quo Vadis
8. Victoria
9. Biskupice
10. Walka
11. Tempo II
12. Naprzód

25 pkt
23
22
22
14
13
13
9
7
6
4
4

Z młodzieżowych boisk
LIGA TRAMPKARZY:
rocznik 1999: Gwarek Zabrze - Concordia 1:2
bramki dla zwycięzców: Wesoły, Kubacki
rocznik 2000: APN Knurów - Czarni Góral Żywiec 1:2
bramka dla APN: Dawid Kołodziej.
rocznik 2001: APN Knurów - Kolejarz Gliwice 4:1
bramki dla zwycięzców: Bolesław Pawlas 3, Adam Burliga.
rocznik 2002: APN Knurów – Piast Gliwice 6:5
bramki dla zwycięzców: Michał Jasiński 2, Maciek Kowalik 2,
Bartek Biegański, Konrad Pchełka.

II Bieg Uliczny im. Ks.
Konstantego Damrota

Kolejną edycję imprezy zorganizowało Starostwo
Powiatowe w Gliwicach oraz
Urząd Gminy w Pilchowicach,

PiSk

reprezentowane odpowiednio
przez wicestarostę Waldemara
Dombka i wójt Joannę Kołoczek-Wybierek.

WYNIKI:
- kategoria do 7 lat (open) – 1. Emilka Świerczewska, 2. Natalia
Menik, 3. Alan Wojtasiok,
- kategoria do 13 lat – dziewczęta – 1. Martyna Musiał, 2. Ewa
Konieczny, 3. Aleksandra Świerkot, - chłopcy – 1. Kamil Bordo,
2. Grzegorz Szołtysek, 3. Jakub Gronczewski,
- kategoria do 30 lat – kobiety – 1. Ewelina Grzegorczyk, 2.
Dorota Korge, 3. Barbara Wiaterek, - mężczyźni – 1. Bartłomiej
Bajon, 2. Przemysław Szramka, 3. Marcel Baron,
- kategoria +30 lat – kobiety – 1. Wioletta Brychcy, 2. Maria
Chrośnik, 3. Małgorzata Piskorek, - mężczyźni – 1. Krzysztof
Krzystosik, 2. Adam Śnieżek, 3. Wojciech Holona,
- kategoria VIP i samorządowcy (open) – 1. Tomasz Lewicki, 2.
Gerard Garczorz, 3. Beata Nawrat.
Najmłodsi uczestnicy biegu:
Martyna Musiał i Jakub Gronczewski
Najstarsi uczestnicy biegu:
Maria Chrośnik i Paweł Kontny
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Foto: SP TKKF

sport

Zapracowani
pływacy
Gliwice, Tarnowskie Góry,
Tychy i Dobrodzień – to miasta, w których startowali w
październiku reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice.
W Gliwicach odbyła się I
runda Ligi Śląskich Klubów
- rocznik 2000. Z Knurowa
wyjechało tam trzech zawodników: Julia Świstun, Alina
Trójniak i Mateusz Kamiński.
Szczególne powody do zadowolenia ma Julia Świstuń, która
zdobyła 2. miejsce na 100 m
stylem motylkowym. Na słowa
uznania zasługuje także Alina
Trójniak, która do rywalizacji
na dystansie 400 m stylem
dowolnym została zgłoszona z
czasem 6.37, a na „Olimpijczyku” uzyskała 5.55.
W Parku Wodnym w Tarnowskich Górach odbył się
Ogólnopolski Miting Pływacki, a siedmiu reprezentantów
TKKF Szczygłowice znalazło
się w gronie 229 zawodników
zrzeszonych w 24 klubach.
W silnie obsadzonych zawodach nasi zawodnicy zdobyli siedem medali. Po dwa
w y walczyli: Tomasz Sosna
(pierwsze i drugie miejsce),
Aleksandra Bańbor (drugie
i trzecie miejsce), Krzysztof
Hołysz (dwie trzecie lokaty)
oraz Julia Świstuń (trzecie
miejsce).
- Ponadto na słowa uznania zasługuje Emilia Brachaczek, która awansowała do
finału A na 200 metrów stylem
dowolnym i ostatecznie zajęła piąte miejsce – uzupełnia
Tomasz Rzepa z SP TKKF
Szczygłowice. - Godne uwagi
są także wyniki Klaudii Warmińskiej i Michała Goduli.
Tychy gościły uczestników
I rundy Ligi Śląskich Klubów z
rocznika 2001. Knurów był reprezentowany przez czterech
zawodników: Tomasza Sosnę,
Karolinę Kaletkę, Klaudię

Warmińską i Szymona Pawlika. Na „pudle” stanął Tomasz
Sosna plasując się na trzecim
miejscu w konkurencji na100
metrów stylem motylkowym.
W Tychach odbyła się
również I runda Ligi Śląskich
Klubów klas gimnazjalnych.
W tych zawodach wystąpiło
trzech naszych pły waków:
A leksandra Ba ńbor, Maja
Dziublińska i Krzysztof Hołysz. Najw yższą – czwartą
- lokatę zajęła Aleksandra
Bańbor na 100 metrów stylem
dowolnym.
I wreszcie na zakończenie
tego intensywnego okresu startowego nasi pływacy wystąpili
w zawodach o puchar burmistrza Dobrodzienia. Przysłowiowy worek medali zdobyli
tam: Tomasz Sosna (1. miejsce
na 50 m stylem dowolnym,

2. miejsce na 100 m stylem
zmiennym, 2. miejsce na 100
m stylem dowolnym), Szymon
Pawlik (3. miejsce na 50 m
stylem dowolnym), Karolina
Kaletka (1. miejsce na 50 m
stylem klasycznym, 1. miejsce
na 100 m stylem klasycznym),
Alicja Idzikowska (1. miejsce
na 50 m stylem grzbietowym,
1. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym, 1. miejsce na 100
m stylem zmiennym), Karolina
Kaleta (3. miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 2. miejsce
na 100 m stylem grzbietowym),
Damian Godula (1. miejsce na
100 m stylem grzbietowym, 1.
miejsce na 50 m stylem grzbietowym, Klaudia Warmińska
(3. miejsce na 100 m stylem
dowolnym).
Ponadto w punktacji FINA
w klasyfikacji najlepszych zawodników, wśród dziewcząt
zwyciężyła Alicja Idzikowska,
a Karolina Kaletka zajęła 3.
miejsce. Wśród chłopców Tomasz Sosna uplasował się na
2. miejscu, a Szymon Pawlik
był trzeci.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Klasa okręgowa

Komunikat swoje,
życie swoje
Z soboty na niedzielę na
piłkarskie boiska spadło kilka centymetrów śniegu. I w
środowisku – tym piłkarskim
oczywiście – niemal natychmiast doszło do nieporozumień. W niedzielny poranek na
stronie internetowej Śląskiego
Związku Piłki Nożnej ukazał
się komunikat następującej treści: Wydział Gier Śląskiego ZPN
informuje, że ze względu na złe
warunki boiskowe odwołuje
niedzielne mecze IV ligi i Klasy
Okręgowej.
Kilka godzin po tym, jak
ów komunikat ujrzał światło
dzienne, okazało się, że ma on
się nijak do rzeczywistości.
W Paniówkach na przykład
zastosowano się do decyzji
Wydziału Gier i mecz Tempo – Concordia Knurów nie
odbył się. Kilka kilometrów
dalej, dokładnie w Zabrzu
uznano, że boisko nadaje się
do gry i spotkanie rezerw
Górnika z Tarnowiczanką odbyło się. Mimo, że komunikat
mówi o odwołaniu wszystkich
spotkań.
- Z trenerskiego punktu
widzenia, odwołanie meczu to
złe rozwiązanie – uważa szkoleniowiec Concordii, Wojciech
Kempa. – Dwutygodniowa
przerwa może mieć zły wpływ
na zawodników, tym bardziej,
że przed kolejnym meczem

mamy jeszcze dzień Wszystkich
Świętych.
Z tej wypowiedzi wynika,
że knurowianie byli w stanie
zagrać nawet na murawie
pokrytej kilkucentymetrową
warstwą śniegu. Dwutygodniowa przerwa meczowa to
jedno, a brak wolnych terminów na rozegranie odwołanego spotkania z Tempem to
kolejny problem. Tym bardziej, że Concordia bierze
jeszcze udział w rozgrywkach
Pucharu Polski.
Po tym całym zamieszaniu wydaje się, że w komunikacie Wydziału Gier zabrakło
jednego zdania, mówiącego
o tym, że w przypadku, gdy
sędzia i obie drużyny uznają,
iż boisko nadaje się do gry
to mecz może się odbyć. Tak
postąpiono w Zabrzu i tam
nie mają teraz problemu z

tym, że piłkarze „wpadli” w
nieoczek iwaną przer wę w
rozgrywkach.
- Komunikat rzeczywiście
wydaliśmy, jednak nieco później
otrzymaliśmy sygnał z Zabrza,
że tam boisko nadaje się do gry.
Dlatego stwierdziłem, że jeżeli
drużyna gości nie będzie zgłaszać sprzeciwu to mecz może
się odbyć – poinformował nas w
rozmowie telefonicznej Teodor
Wawoczny, przewodniczący
Wydziału Gier Śl.ZPN.
Z naszych informacji wynika, że muraw y boiska w
Paniówkach nie wizytował
w niedzielę ani sędzia, ani
delegat więc niewykluczone,
że mecz również tam mógł
się odbyć.
W sobotę Concordia zagra
u siebie z Orłem Nakło Śląskie
(godz. 14.00).

WYNIKI 13. KOLEJKI:
Tempo Paniówki - Concordia (nie odbył się), Górnik
II Zabrze - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 9:0, ŁTS
Łabędy - Fortuna Gliwice 2:3,
Orzeł Nakło Śląskie - Gwarek
Zabrze 1:2, Orzeł Miedary
- Czarni Pyskowice 3:0, Polonia II Bytom - KS 94 Rachowice 0:4, Sparta Zabrze - Sokół
Orzech 4:2, MKS Kończyce
- Silesia Miechowice 2:2.

Piotr Skorupa
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śląskie
4. Miedary
5. Fortuna
6. Czarni
7. Tempo
8. Łabędy
9. Gwarek
10. Orzech
11. Silesia
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

31
30
26
25
25
22
21
20
20
17
15
12
12
8
4
2

Miejska liga piłki
nożnej halowej

WYNIKI Z 23 PAŹDZIERNIKA:
1. Leszek Sudnik
2. Willibald Morgalla
3. Bernard Musiolik
4. Dariusz Skowron
5. Wojciech Napierała
6. Czesław Antończyk
7. Stefan Wroblowski
8. Tadeusz Kamczyk
9. Tadeusz Wodziczko
10. Edward Klaczka
11. Stefan Dylus

- 2.197 pkt
- 2.080 pkt
- 1.870 pkt
- 1.860 pkt
- 1.852 pkt
- 1.825 pkt
- 1.820 pkt
- 1.748 pkt
- 1.712 pkt
- 1.670 pkt
- 1.587 pkt.

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Bernard Musiolik
- 14.200 pkt
2. Czesław Antończyk
- 14.119 pkt
3. Piotr Luberta
- 12.680 pkt
4. Ryszard Nosiadek
- 12.340 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 12.067 pkt
6. Jerzy Makselon
- 11.937 pkt
7. Henryk Brola
- 11.858 pkt
8. Jan Pikus
- 11.768 pkt
9. Piotr Palica
- 11.738 pkt
10. Piotr Arent
- 11.560 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 6 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

WYNIKI 9 KOLEJKI Z 29.10.2012:
Tritech - Sanit 1:6 (0:0)
0:1 A. Paśnicki 24’, 0:2 K. Boroń 27’, 0:3 K. Napierała 28’, 0:4 K. Boroń 33’, 0:5 A. Czerkies 35’, 1:5
D. Jabłoński 39’, 1:6 A. Czerkies 40’.
Concordia Oldboje –TKKF Apteka Św. Barbary 4:2 (3:0)
1:0 K. Smętek 9’, 2:0 J. Wieczorek 11’, 3:0 D. Wiercioch 20’, 3:1 B. Wojciechowski 21’, 3:2 P. Kowal
36’, 4:2 K. Klottka 37’.
PTK DB Schenker – Pamar 0:9 (0:5)
0:1 D. Tałajkowski 1’, 0:2 R. Meteslki 14’, 0:3 Ł. Winiarczyk 15’, 0:4 Ł. Spórna 17’, 0:5 P. Kośmider 20’,
0:6 Ł. Spórna 25’, 0:7 W. Kempa 33’, 0:8 Ł. Spórna 38’, 0:9 T. Nowosielski 39’.
TKKF Mistral Intermarche – IPA Knurów 4:4 (3:1)
1:0 D. Wieliczko 4’, 2:0 Andrzej Niewiedział 19’, 3:0 Andrzej Niewiedział 20’, 3:1 J. Stępień 20’, 3:2 P.
Botor 27’, 3:3 P. Botor 28’, 3:4 T. Macha 36’, 4:4 D. Wieliczko 40’.
żółte kartki: S. Radek, T. Macha (IPA
Knurów).
1.
TKKF Mistral Intermarche
6
16
37-10
2.
Vibovit Studio DENIM
6
15
38-16
Black&Decker - Vibovit Studio DE3.
Concordia
Oldboje
6
13
26-18
NIM 5:7 (1:3)
4.
Team Stalmet
5
12
30-15
0:1 M. Bagiński 6’, G. Bęben 9’, 0:3
5.
Mati Vet FC
6
12
29-27
M. Iwan 13’, 1:3 M. Bagiński 17’, 2:3
6.
Pamar
6
12
47-18
G. Gomola 22’, 2:4 R. Kasiński 24’,
7.
IPA Knurów
6
11
29-19
2:5 T. Dura 28’, 3:5 K. Nowak 30’, 3:6
8.
PTK DB Schenker
6
5
14-27
M. Bagiński 31’, 4:6 A. Manista 31’,
9.
Sanit
6
4
20-35
5:6 K. Nowak 32’, 5:7 G. Bęben 39’.
10.
Tritech
6
4
13-28
żó ł te kar tki: B. Kunikowski
11.
Milenium
5
3
15-36
(Black&Decker), R. Kasiński (Vi12.
TKKF Apteka Św. Barbary
6
1
11-33
13.
Black&Decker
6
1
17-44
bovit).
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Ewakuacja w szpitalu
Pożar wybuchł na poddaszu, gdzie mieści się szatnia dla personelu. Dym odciął
drogę ucieczki dwóm kobietom, którym na ratunek pospieszyli strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Traf chciał, że drabina okazała się za krótka...
Foto: Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

Piątek, godz. 10.00.
Na poddaszu szpitala
pojawił się dym

Akurat tej pani
nie trzeba było
ewakuować,
mimo że się
do tego paliła

Po kilku minutach
przyjechały dwa
wozy JRG Knurów
Krótka narada
z Mariolą Jaromin,
specjalistą ds. BHP...

W ciągu 8 minut personel
szpitala ewakuował
w wiklinowym koszu
5 „noworodków”

...i strażacy
przystępują
do akcji
ratunkowej

Dwóch strażaków
w koszu, to zbyt
duże obciążenie

Tymczasem pierwsze
podejście do ewakuacji
kobiet było nieudane

Druga próba spalona - wóz
stanął za daleko, drabina
nie sięga do okna

Pierwszą kobietę udało
się uwolnić po 35
minutach

Henryk Hibszer (zastępca dyrektora
ds. administracyjno-technicznych
Szpitala w Knurowie):
–Czynimy starania o wypełnienie standardów
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitala.
Jednym z wymogów jest m.in. przeprowadzenie
ćwiczebnej ewakuacji ze względu na zdarzenia
nadzwyczajne, takie jak np. pożar, katastrofa budowlana. Do
tej pory wielkiego zagrożenia w knurowskim szpitalu nie było,
ale musimy być przygotowani na taką ewentualność. Dlatego w
trakcie ćwiczeń sprawdzamy poprawność procedur opracowanych
na wypadek zagrożenia oraz oceniamy organizację działań medycznych w szpitalu. Musimy wiedzieć, czy teoria sprawdza się
w praktyce, czy personel szpitala zachowuje się tak jak powinien
(racjonalnie i bez paniki), a także czy zasoby kadrowe są wystarczające, by taką ewakuację przeprowadzić. Podobne ćwiczenia
będziemy przeprowadzać co roku. Liczymy, że dzięki nim uda się
wyłapać wszystkie nieprawidłowości.

- Gdyby to był prawdziwy pożar,
już dawno byśmy zginęły
- powiedziała po akcji ratunkowej
Druga doczekała się
pomocy po 40 minutach

Na szczęście nikomu
nic się nie stało.
A cała akcja była
jedynie ćwiczeniami

not. DC

mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie:
- Takie ćwiczenia są po to, by uniknąć w przyszłości błędów. Ustawiliśmy wóz za daleko i
drabina nie dosięgała do okna z oczekującymi na ewakuację. Udało się w kolejnym
podejściu. Dzięki ćwiczeniom wiemy, że dla
tej wysokości najlepiej przyjechać z 50-metrową drabiną i że
bez obaw można ustawić wóz przy samych schodach szpitala.
Ćwiczenia trwały 45 minut. Normalnie taka akcja ratunkowa
z wyjazdem trwa 10 minut.
Personel szpitala spisał się wzorowo.

not. /g/
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