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Mała jednostka
o dużym sercu

Ratowanie cudzego życia z narażeniem
własnego jest wpisane w ich profesję.
Nic dziwnego, że aż 19 strażaków
z knurowskiej JRG PSP zarejestrowało
się jako dawcy szpiku

A

kcja „Dni Dawcy Szpiku”
organizowana przez trzy
wolontariuszki z Pyskowic
– Anię, Karolinę i Justynę – objęła
wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej w powiecie gliwickim.
Dzięki temu w rejestrze potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych przybyły 44 osoby. W tym
aż 19 z Knurowa – to około 80 procent
wszystkich strażaków z jednostki! W
tej kwestii są bezapelacyjnie liderami
w powiecie.
- To mała jednostka, ale serce ma
wielkie – komentuje mł. bryg. Andrzej Bąk, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Knurowie.
Decyzję o tym, czy skorzystać z
okazji i zarejestrować się w „banku

szpiku”, podejmowali błyskawicznie.
- Słyszało się na ten temat, wiadomo
było, o co chodzi – mówi starszy ogniomistrz Daniel Strojny. – Nie miałem
żadnych wątpliwości, czy pomóc. Podobnie jak ze zbiórką krwi, były różne
akcje – czasem była potrzebna dla kolegów po fachu, czasem dla rodzin. Takie
potrzeby przychodzą z dnia na dzień. A
życie ludzkie jest chyba najcenniejsze.
Nasi strażacy dają dobry przykład, za którym może iść prawie każdy – oddanie szpiku nie jest niczym
skomplikowanym, a osobie chorej
na raka krwi może uratować życie.
Nie trzeba czekać na żadną akcję.
Pakiet rejestracyjny można zamówić
on-line, a wymaz pobrać samemu i
wysłać pocztą.
MiNa

Jak zostać dawcą?
Bardzo łatwo znaleźć się na liście potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych – wystarczy pobrać
wymaz z ust przy pomocy patyczka i
wypełnić formularz. Trzeba przy tym
być względnie zdrowym (przed rejestracją warto zerknąć na listę chorób
wykluczających możliwość zostania
dawcą, a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem).
Komórki macierzyste pobiera się na
dwa sposoby. W 80 proc. przypadków
pobiera się je z krwi obwodowej – na
pr zedramionac h dawc y zakładane
są dojścia dożylne. Krew z jednego
przedramienia przepływa przez tzw.
separator komórek i drugim dojściem
dożylnym wraca do organizmu. Zabieg
trwa 3-4 godziny. Nie wymaga hospitalizacji.
Druga metoda to pobranie szpiku kostnego z kości biodrowej. Zabieg jest
wykonywany pod narkozą, stąd dawca
pozostaje w szpitalu przez 2-3 dni
po jego przeprowadzeniu. Całkowita
regeneracja szpiku po takim zabiegu
zajmuje około 2 tygodnie. Niektórzy
dawcy przez kilka dni po zabiegu mogą
odczuwać miejscowy ból, podobny do
stłuczenia.
Metody oddania szpiku są stosunkowo
łatwe, a sama rejestracja na liście
potencjalnych dawców nie oznacza, że
kiedykolwiek zostaniesz dawcą rzeczywistym. Jednak powinna oznaczać, że
z całą pewnością chcesz nim zostać i
zdania nie zmienisz. Warto mieć taką
pewność, zanim się podejmie decyzję
o rejestracji. Gdy okaże się, że jesteś
bliźniakiem genetycznym osoby chorującej na białaczkę, ta osoba otrzyma
nadzieję na nowe życie. Gdy zrezygnujesz, ta nadzieja zostanie jej odebrana.
Więcej szczegółów na www.dkms.pl

Gliwice

Przyszowice

Chóralny
festiwal

Chcę się zabić!

Kolejna odsłona Powiatowego
Festiwalu Chórów odbędzie się w niedzielę w Przyszowicach.
Honory gospodarza imprezy czynić będzie Chór Mieszany Słowik.
- Wystąpią też chóry Schola Cantorum z Knurowa, Bel Canto z Chudowa,
Cecylia z Paniówek i gierałtowicki
Skowronek – mówi Irena Cziumplik,
prezes chóru Słowik. – Zapowiada się
ciekawy i bogaty w muzyczne przeżycia
koncert.
Występ odbędzie się w przyszowickiej szkole. Początek o godz. 16.

- usłyszeli w słuchawce pracownicy Pogotowia Ratunkowego. Po chwili
dzwoniąca kobieta przerwała połączenie. Ratownicy niezwłocznie powiadomili
policjantów. Ci przez dwie doby szukali „samobójczyni”. W końcu się znalazła - cała i zdrowa w jednym z mieszkań przy ul. Błogosławionego Czesława w
Gliwicach.
- 50-letnia kobieta przyznała, że nigdy nie zamierzała popełnić samobójstwa, a
jej skrajnie głupi żart był pomysłem znajomego, 36-letniego knurowianina - informuje policja. - Za swój nieodpowiedzialny wybryk para odpowie teraz przed sądem.

Foto: Piotr Skorupa

Knurów. Strażacy chcą oddać szpik

Knurów

Ulatniał się gaz

W czwartek wieczorem, 8 października,
straż pożarna i pogotowie gazowe
interweniowały w budynku przy
ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie w kuchni
jednego z mieszkań na IV piętrze
ulatniał się gaz

J

a k się okaza ło, powodem był
uszkodzony zawór.
– Był to zawór stożkowy – informuje mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie. – Zaworów tego typu
nie stosuje się już od kilkunastu lat.
Powinien być dawno wymieniony.
W związku z sytuacją konieczne
było zamknięcie zaworu głównego i
tymczasowe wstrzymanie dopływu
gazu do trzech pionów budynku,
po czym wymieniono dwa zawory.
Był pewien problem z ponownym
uruchomieniem dopływu w jednym
z pionów.
– Aby to zrobić, konieczny jest

dostęp do wszystkich mieszkań w
całym pionie – tłumaczy Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodark i Loka lowej
i Administracji, zarządzającego
tą częścią budynku. – Dlatego ze
względu na nieobecność mieszkańców jednego z lokali, w jednym z
pionów gaz uruchomiono dopiero
następnego dnia, w piątek.
Aby uniknąć takich sytuacji,
warto przed dłuższym wyjazdem
zostawić komuś zaufanemu klucze,
a sąsiadom – numer telefonu, aby w
razie podobnych awarii była możliwość dostania się do mieszkania.
MiNa

informacja własna wydawcy

jb

reklama

/bw/

Knurów

Uniwersytet
zaprasza

W ubiegłą środę Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie zainaugurował kolejny rok akademicki.
Uroczyste „Gaudeamus...” odbyło
się w Kinie Scenie Kulturze.
Zainteresowani bogatą i ciekawą
ofertą UTW mają czas do końca października, by z niej korzystać. Zapisy
odbywają się w środy (w godz. 16-18)
w Miejskim Gimnazjum nr 2.

reklama

/bw/
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Knurów

Stan auta wskazuje, że nieprędko
(jeśli w ogóle) da się nim pojechać;
kierowca też szybko nie usiądzie
„za kółkiem”

Z ronda w drzewo

Knurów. Kolizja na ul. Puszkina

Pijany „rajd
z przeszkodami”

Zakleszczonych w aucie poszkodowanych
uwolnili knurowscy strażacy

W

Prowadząc po pijanemu uszkodził dwa samochody,
dwa znaki drogowe, a w końcu uderzył w drzewo.
54-latek miał w organizmie 3 promile alkoholu

D

o zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 października, około godz. 13. Pijany mężczyzna
kierujący czarną kią vengą jechał ulicą
Stalmacha. Po drodze uszkodził parkujące wzdłuż jezdni BMW, następnie
najechał na stojącego parę metrów dalej fiata bravo, wreszcie uderzył w słup
ze znakami drogowymi, stojący tuż
przed skrzyżowaniem. Prawdopodobnie próbując uciec z miejsca, w którym
narozrabiał, gwałtownie ruszył w lewo,
w ulicę Puszkina, zjechał na chodnik
po lewej stronie, po czym z impetem
uderzył w drzewo. Siła uderzenia
musiała być mocna – widać, że pod
wpływem wstrząsu pień przesunął się
o centymetr lub dwa.
- Jakby odrobinę prędzej skręcił na
chodnik, wjechałby w kiosk z pieczywem – mówi kobieta będąca świadkiem zdarzenia. – Po raz pierwszy
widziałam na własne oczy coś takiego.
Zadzwoniłam na 112. Człowiek widzi
dym, myśli, że się w aucie pali. Na
szczęście podymiło i przestało. Co się
stało temu kierowcy, że tak jechał?
Może zesłabł?
Na miejsce przybyli strażacy z

knurowskiej JRG PSP, karetka pogotowia i policja z gliwickiej drogówki.
Gdy mężczyzna wyszedł z samochodu,
ledwo trzymał się na nogach. Woń,
jaką roztaczał, sugerowała, że to nie
choroba ani zasłabnięcie, ale alkohol
jest powodem jego niedyspozycji. Jak
się potem okazało, 54-latek, mieszkaniec Knurowa, miał go w organizmie
3 promile.
Na szczęście skończyło się na kolizji. Strach pomyśleć, co by było, gdyby
w tamtym momencie ktoś przechodził
chodnikiem. Chwilę później w miejscu
zdarzenia roiło się od dzieci wracających ze szkoły, które zaciekawione akcją strażaków porządkujących miejsce
kolizji, robiły sobie zdjęcia z rozbitym
samochodem w tle.
Mężczyźnie zatrzymano prawo

jazdy. Czeka go teraz proces karny, wyrok, a także konsekwencje finansowe.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
WK KMP w Gliwicach.
To nie jedyny pijany kierowca
zatrzymany 12 października przez
policjantów z gliwickiej drogówki.
Tuż po północy w Bojszowie, na ul.
Palmowej, młody kierowca wjechał w
metalowe ogrodzenie jednej z posesji,
niszcząc dwa przęsła. 19-latek miał we
krwi niemal 2 promile alkoholu.
Z kolei na ul. Czapli w Gliwicach
około godz. 15 policja zatrzymała
42-letniego kierowcę jeepa, który najechał na tył jadącego przed nim forda.
Z kolei u tego mężczyzny stwierdzono
1,5 promila alkoholu.

niedzielny wieczór, 11 października, knurowianin jechał
hondą civic wraz ze swoją 19-letnią
rówieśniczką. Zjeżdżając z ronda na
Zaciszu w ul. Niepodległości młody
kierowca nie dostosował prędkości
pojazdu do warunków na drodze i
uderzył w przydrożne drzewo. Wskutek tego on i pasażerka zostali zakleszczeni w pojeździe. Aby ich uwolnić,
strażacy z knurowskiej JRG PSP
musieli użyć sprzętu hydraulicznego.
Jak się okazało, w wyniku uderzenia

Foto: JRG PSP Knurów

Foto: Mirella Napolska

Dwoje dziewiętnastolatków
– kierowca i pasażerka – mocno
poturbowanych w wyniku
wypadku na Zaciszu

auta w drzewo kierowca został ranny
w prawą dłoń, doznał złamania i
stłuczenia lewego przedramienia, zaś
pasażerka (chorzowianka), wyszła
z wypadku ze stłuczoną miednicą
i żebrami. Oboje poszkodowanych
zostało zabranych do szpitala przez
pogotowie ratunkowe.
Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi Wydział Kryminalny KMP
w Gliwicach.
MiNa

Knurów

I po ogonie...

W

e wtorek, 6 października, patrol
Straży Miejskiej interweniował
na ul. Sobieskiego, wezwany na miejsce
przez pewnego właściciela psa. Otóż
zwierzak został zaatakowany przez
amstaffa, który odgryzł swojej ofierze
kawałek ogona. Strażnicy ustalili, kto
jest właścicielem agresywnego psa.
Mężczyzna potwierdził, że amstaff
należy do niego. Wyjaśnił, że zwierzę
zerwało mu się ze smyczy. Mężczyzna

został ukarany 250-złotowym mandatem w związku z niezachowaniem
zwykłych środków ostrożności przy
trzymaniu psa. Otrzymał także drugi
mandat – za brak obowiązkowych
szczepień przeciw wściekliźnie. Właściciel amstaffa musi czym prędzej
nadrobić tę zaległość, a zaświadczenie
o szczepieniu dostarczyć do siedziby
Straży Miejskiej w Knurowie.
MiNa

reklama

MiNa

Kary dla pijanych kierowców

Przypominamy, że nowe przepisy, jakie weszły w życie w maju br., przewidują
ostrzejsze niż dawniej kary dla pijanych kierowców. Okres, na jaki orzekany
jest zakaz prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony nawet na 15 lat, zaś
minimalną karą będą 3 lata. Nietrzeźwi za kierownicą muszą się też liczyć
z wysokimi karami finansowymi – minimum 5 tys. złotych, w przypadku osoby,
którą złapano po raz pierwszy oraz co najmniej 10 tys. zł w przypadku recydywy. Jeśli kierowca pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, nawiązka
nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Uzyskane pieniądze będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Szczygłowice. Znaleziono zwłoki 35-letniego samobójcy

Groził, że się zabije
35-latek z Czerwionki-Leszczyn wyszedł
z domu w czwartek, około godz. 14.00.
Nieco ponad godzinę później ostatni raz
rozmawiał z bliskimi. Wyznał im wtedy,
że zamierza targnąć się na życie

W

stępnie ustalono, że mężczyzna może przebywać w
Knurowie lub Szczygłowicach.
Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Rybnicka policja umieściła
na stronie internetowej zdjęcie

poszukiwanego wraz z rysopisem:
180 cm wzrostu, szczupła budowa
ciała, włosy krótkie, proste, ciemne,
twarz pociągła, uszy normalne, nos
prosty, oczy piwne. Mężczyzna miał
na sobie ubranie robocze (spodnie
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typu ogrodniczki), kurtkę sportową i czarne sportowe adidasy.
Poszukiwania zakończyły się
kilkanaście godzin później. Późnym
wieczorem pracownicy dozorujący
teren kopalni „Szczygłowice” znaleźli w rejonie szlaku kolejowego
Szczygłowice-Książenice zwłoki
zaginionego 35-latka. Mężczyzna
spełnił swoją groźbę i popełnił
samobójstwo. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powiesił się na
słupie trakcyjnym.
/g/
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Górnictwo. Pokłosie porozumienia w JSW SA

Decyzja bolesna, oby właściwa
Historyczne czy pogrążające górników? Bardzo rozbieżne są oceny
porozumienia między zarządem JSW SA a reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi w spółce

T

rudna sytuacja górnictwa
rodzi ogromne zainteresowanie społeczne. Jego odzwierciedleniem są m.in. artykuły
(także na łamach Przeglądu Lokalnego) relacjonujące bieżące wydarzenia w branży. Losy Kompanii
Węglowej SA i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej to nie tylko swoiste „być
albo nie być” dla tysięcy górników
i ich rodzin oraz pracowników
kooperujących z kopalniami zakładów, ale dla całego regionu.
W ostatnich tygodniach szczególnie wiele emocji wzbudziło porozumienie zawarte 16 września
2015 r. w Jastrzębiu Zdroju pomię-

dzy JSW SA i reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi JSW
SA (Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ Solidarność JSW
SA, Związkiem Zawodowym Kadra
Pracowników JSW SA i Federacją
Związku Zawodowego Górników
JSW SA).
„Historycznym” określa porozumienie kierownictwo JSW SA. Na
2 mld zł szacuje „pozytywny efekt
ograniczenia kosztów pracy za lata
2016-2018” jako pokłosie porozumień
z lutego i września.
W komunikacie wydanym przez
Reprezentatywne Związki Zawodowe
czytamy, że podpisanie porozumienia

Zdaniem związkowców

O ocenę porozumienia z 16 września poprosiliśmy kilka organizacji
związkowych knurowskiej kopalni.
Przede wszystkim interesowało nas, czy
związkowcy nie mają obaw, że:
ograniczenie świadczeń pracowniczych w latach 2016-2018 może się
okazać pierwszym krokiem do cofnięcia
ich całkowicie,
powszechnie wyrażane rozczarowanie pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice (w § 4porozumienia
mowa jest o „stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z ich umów o pracę w zakresie
określonym w § 3 pkt. 1-9” porozumienia) obróci się przeciw reprezentującym
ich organizacjom związkowym.
Dociekaliśmy też, czy zamierzają
podjąć dodatkowe działania, które mogłyby wpłynąć na polepszenie sytuacji
pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice w spółce.
Odpowiedzi przesłali szefowie
Związku Zawodowego Górników w
Polsce, ZZ „Jedność” i ZZ „Kontra”. Z
możliwości wypowiedzi nie skorzystały
NSZZ Solidarność i ZZ „Kadra”.
Komentarze wykraczają poza zakres
pytań, ale warto je upublicznić, bo dają
pełniejszy obraz postrzegania sytuacji.
Opinie, wyrażone przez wypowiadających się, nie stronią od ostrych sformułowań, nawet oskarżeń, (przyszłość
pokaże, czy nie krzywdzących) „obijając”
kierownictwo spółki i konkurencyjne
organizacje. Niezależnie od różnic zdań,
wszystkie strony są zgodne: górnictwo
bliskie jest katastrofy, trzeba zrobić
wszystko, by je ocalić...

Ryszard Płaza

Przewodnicząc y
Związku Zawodowego Górników w
Polsce kopalni Knurów-Szczygłowice
(Ruch Knurów): Dzisiaj wiele pytań
powstaje w głowach
górników i ich rodzin. Przez wiele lat
górnictwo było uważane jako pewne
zatrudnienie i pewny regularny dochód. To pozwalało ludziom roztaczać
dalekie plany na swoje życie. To przecież tego typu zatrudnienie pozwala
zakładać rodziny i zapewnia rozwój
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społeczny. Dzisiaj mamy na razie czas
pytań i czas próby poukładania spraw
górniczych od nowa. W tej chwili o
dodatkowych świadczeniach mówi się
w kopalniach JSW, ale mamy przecież
problem istnienia całego górnictwa na
Śląsku. Problem utrzymania tysięcy
miejsc pracy. Nie będzie nam dobrze wygodnie w Knurowie, jeśli na naszych
sąsiednich kopalniach będzie źle! Myślę,
że po wyborach dużo się wyjaśni... Na
razie tu, w naszej kopalni, pracujemy
nad standaryzacją płac, a górnicy ciężko
pracują na wynik ekonomiczny w 2015
roku. Mam przekonanie, że kopalnia
„Knurów - Szczygłowice” poradzi sobie
z tym kryzysem, a pracownicy kolejny
raz wyjdą z tego zwycięsko..

Grzegorz Smołka

Przewodnicząc y
Zw ią z k u Z awo dowego „Jedność”
Pracowników JSW
S A K W K „ K nu rów-Szczygłowice”:
- Odnosząc się do
pierwszej kwestii,
odpowiem jednoznaczne: jesteśmy tego
pewni, że świadczenia, które zostały nam
16.09.2015 roku zabrane, nie wrócą już
nigdy do elementów płacy pracowników
JSW. Chciałbym zwrócić uwagę na sposób, w jaki Zarząd JSW podchodzi do
wszelakich porozumień, które podpisuje
ze związkami zawodowymi. Jednym z
elementów tego nieszczęsnego porozumienia jest zapis w §3 w punkcie 8, który
reguluje płace za dni wolne od pracy.
Nowe tabele płacowe miały obowiązywać
od 1.01.2016 roku, a decyzją podjętą przez
Zarząd wprowadza się je od 1.10.2015
roku. Nowe stawki płacowe za dni wolne
są korzystniejsze dla pracowników Knurów-Szczygłowice, lecz proszę zauważyć,
że Zarząd nie przestrzega wcześniej
podpisanego porozumienia. Idąc tą drogą
nie jest prawdą, że porozumienie działa
od 1.01.2016 roku, lecz od października
2015 roku. Pewnie w 2018 roku Zarząd
JSW przedłuży moc porozumień układając się z niektórymi pseudozwiązkami, a
świadczenia teraz nam zabrane już nigdy
nie będą obowiązywać w naszej spółce.
Druga sprawa: jesteśmy przekonani, że załoga Knurów-Szczygłowice jest
na tyle odpowiedzialna, że nie zaufa

„umożliwi i dalsze funkcjonowanie
Spółki”.
- Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy bardzo trudną decyzję i bardzo
bolesną dla naszych pracowników.
Jesteśmy przekonani, że w tej dramatycznej sytuacji podjęcie tej decyzji
uchroni naszą spółkę przed upadłością, przejęciem jej przez obcy kapitał,
a pracowników przed konsekwencjami
tej upadłości. Wiemy, że winni tej
sytuacji na dzień dzisiejszy nie ponoszą żadnych konsekwencji i mają się
dobrze. My zrobimy wszystko, żeby
odpowiedzialni za błędne decyzje zostali rozliczeni – piszą sygnatariusze.
- Decyzję tę podjęliśmy z pełną odpo-

wiedzialnością, wierząc, że w obecnej
sytuacji jest jedynie słuszną. Czas
pokaże, czy mieliśmy rację. Chcemy
podkreślić, że po unormowaniu się
sytuacji ekonomicznej JSW S.A. mamy
pełną wolę rozwiązać trudną sytuację
pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice. Ci, którzy nie zgadzają się
z naszą decyzją, nie zaproponowali
żadnego rozwiązania, które dawałoby
szanse naszej spółce.
Gdy poinformowano o zawarciu
uzgodnień, rozgrzały się internetowe
fora. Opinie są skrajne – do potępienia szefostwa spółki i związków-sygnatariuszy porozumienia, po oceny
całkowicie przeciwne i przekonanie,

już więcej organizacjom związkowym,
które po raz kolejny sprzedały załogę
obietnicami poprawy stawek osobistego
zaszeregowania i wprowadzeniem standaryzacji na naszej kopalni. Pierwszy
raz po strajku w lutym tego roku, a teraz
po porozumieniu, które zabiera pracownikom znaczną część ich wynagrodzenia.
Co do naszych działań – ZZ ,,Jedność” jako jedyny sprzeciwił się cięciom
finansowym, które reprezentatywne
organizacje związkowe podpisały z Zarządem JSW, tłumacząc możliwością
utraty miejsc pracy i ogłoszenia upadłości spółki. Jako jedyni mówiliśmy
głośno, że nie ma żadnych przesłanek,
by upadłość ogłosić. Zagrano na nosie
załodze, a cenę najwyższą poniosą pracownicy KWK Knurów-Szczygłowice.
Najniższe stawki i brak standaryzacji
na naszej kopalni stawia nas, pracowników, w najsłabszej sytuacji płacowej
w całym górnictwie. Nawet pracownikom KW SA nie zabrano tych wszystkich przywilejów, które straciliśmy
my. Jako ZZ ,,Jedność’ KWK Knurów-Szczygłowice będziemy się domagać
na drodze sądowej wprowadzenia na
naszej kopalni od nowego roku standaryzacji, która już od bardzo dawna
obowiązuje na pozostałych oddziałach
JSW. Dodatkowo, jako jedyna organizacja związkowa, pragniemy zmienić
zasady funkcjonowania Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadziliśmy sondażowe referendum
(23.09.2015 r. na Ruchu Knurów i
25.09.2015 r. na Ruchu Szczygłowice)
wśród załogi kopalni. Wynika z niego
jednoznacznie, że ponad 97 proc. załogi opowiedziało się za zlikwidowaniem
dopłat z ZFŚS na związki zawodowe i
przeznaczeniem kwoty 1 528 000 zł na
tzw. ,,wczasy pod gruszą”, z których
korzysta prawie cała załoga kopalni.
Smuci tylko fakt, że inne organizacje
związkowe nie mają woli uszanowania
decyzji załogi i będą bronić tego, by
pieniążki dalej trafiały do kasy związkowej, a nie na konta pracowników, co
zresztą stanowi Ustawa o Świadczeniach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (art.8). ZZ ,,Jedność”
uważa inaczej i zrobimy wszystko, by
w dobie tak pogarszającej się sytuacji
materialnej pracowników KWK Knurów-Szczygłowice dodatkowa kwota
300 zł na każdego pracownika trafiła
do budżetu domowego pracowników, a
nie na konta związków zawodowych.

Przewodniczący ZZ ,,Kontra” KWK
,,Knurów-Szczygłowice: - Dzisiejsi decydenci absolutnie
nie mają wiedzy i
nie znają specyfiki
górnictwa, dlatego
generuje ono straty.
Tych strat zresztą
mogłoby wcale nie
być, gdyby nie drastyczne podatki nakładane na górnictwo. Polskie kopalnie odprowadzają
miliardy złotych do ,,warszawki”, np.
w roku 2011 ponad 8 mld zł podatku.
Także gdyby nie to, iż rządzący od
lat nic nie robią, aby powstrzymywać
import taniego i niskiej jakości węgla z
innych państw, między innymi Rosji i
Ukrainy. A przecież mamy swój bardzo
dobry, polski węgiel i powinniśmy robić
wszystko, aby polskie kopalnie miały
stworzone odpowiednie warunki do jego
spokojnego wydobywania. Taki jest p o l
s k i interes, a nie jakiś „brukselski”! Co
więcej, to materiały, które są sprowadzane do kopalń w cenach z kosmosu.
Jak można przepłacać kilkusetkrotnie
np. za żarówki, śruby, nakrętki, gwoździe itd., górnicy dobrze wiedzą o czym
mówię. Nikt się tym nie interesuje, to
jest okradanie polskiego górnictwa. 16
września 2015 roku Reprezentatywne
Organizacje Związkowe działające
w JSW S.A. podpisały porozumienie,
którego celem jest ratowanie spółki. Po
raz kolejny Reprezentatywne Związki
sprzedały załogę z KWK „Knurów-Szczygłowice”. Mało tego, zrobiono
zamach na KWK ,,Knurów-Szczygłowice”. Zarobki w tej kopalni są o 40
proc. mniejsze niż w pozostałych kopalniach. ZZ „Kontra” też jest związkiem
reprezentatywnym, a porozumienia nie
podpisał. Porozumienie zostało zawarte niezgodnie z przepisem art. 91 k.p.,
ponieważ nie zostało podpisane przez
wszystkie organizacje reprezentatywne
działające u pracodawcy. Nasza organizacja jest reprezentatywna, a została
pominięta we wszelkich rozmowach,
negocjacjach, które toczyły się w Spółce przed podpisaniem porozumienia.
Zabrano tzw. ,,14”, deputat węglowy i
ekwiwalent barbórkowy, okradziono,
oszukano pracowników KWK ,,Knurów-Szczygłowice”. Prezesi zarabiają
ponad 100 tys. złotych, dla nich nie ma
znaczenia to, ile zarabia górnik na dole.
Dlaczego nie przyrównano zarobków

Józef Kozicki

że takie decyzje są niezbędne, by
uratować firmę i miejsca pracy.
Rozczarowania nie kryje wielu
pracowników KWK Knurów-Szczygłowice. Uważają, że zostali szczególnie poszkodowani: nie dość, że
mają niższe – w porównaniu do innych kopalń JSW SA – wynagrodzenia, to porozumienie zamknęło im
drogę do podwyżki wynagrodzeń.
- Dziś nie ma mądrego, który by
powiedział, jaka będzie przyszłość
górnictwa – mówi Andrzej. W knurowskiej kopalni przepracował kilkanaście lat. – Pamiętam różne chwile,
ale teraz jest naprawdę nerwowo...
– Mnie do emerytury dużo nie
zostało, ale młodzi to nie wiedzą,
co robić – dodaje pan Jerzy. – Sam
nie wiem, jaka będzie ta Barbórka:
smutna, czy z nadzieją, że się poukłada. Przez 100 lat jakoś to było, więc
może i teraz się uda..
/bw/

w jastrzębskich kopalniach do kopalni
Knurów-Szczygłowice. Nie może być
tak, aby u jednego pracodawcy był
zróżnicowany zarobek. ZZ ,,Kontra”,
którego jestem Przewodniczącym w
KWK ,,Knurów-Szczygłowice”, nie
pozwoli na takie traktowanie pracowników w tej kopalni. Wszyscy jesteśmy
pracownikami tej kopalni, a to, w jaki
sposób potraktowano nas, a także
administrację, jest nie do przyjęcia.
Mówi się, że za dużo jest administracji
w KWK ,,Knurów-Szczygłowice”, a
jest jej zaledwie 150 osób. Czy to tak
dużo na zatrudnionych ponad 5 tys.
pracowników? Moim zdaniem, jeżeli
administracja jest niepotrzebna w kopalni, to dlaczego zostają pracownicy
prowadzeni na dole i wykonują pracę
administracji. Jest to oszustwo i fałszowanie przebiegu pracy. Pracownik,
który zarejestruje dzień w pracy, że jest
na dole kopalni, a on siedzi w biurze.
Ma dniówkę 1,8 i najwyższą premię. W
każdym oddziale jest ich coraz więcej.
Gdzie kierownictwo kopalni, oto jest
pytanie? Jeżeli od 2016 r. nie zostaną
wyrównane zarobki w KWK ,,Knurów-Szczygłowice” w stosunku do kopalń
jastrzębskich, to ZZ ,,Kontra” wystąpi
w tej sprawie na drogę prawną. To jest
niesprawiedliwe i nierówne traktowanie
pracowników u jednego pracodawcy i
niezgodne z Kodeksem Pracy art. 18-3c.
Nadto naszym zdaniem, porozumienie
za mocno uderza w dotychczasowe
uprawnienia pracownicze, które od lat
przysługiwały im za dobrze wykonywaną pracę. Pracownicy zostali pozbawieni
ważnych dla nich świadczeń (nagrody,
14. pensji, deputatu za węgiel, itp.), a
tymczasem od tych pracowników będzie
wymagało się takiej samej bądź nawet
lepszej jakości wykonywanej pracy i
wydajności za znacznie niższe świadczenia. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia i
wymaga podjęcia niezwłocznego dialogu
z organizacjami związkowymi. Praca w
kopalni jest ciężka, trudna i niebezpieczna. Pracownik powinien otrzymywać godziwą pensję za wykonywaną pracę. Tymczasem nasi pracownicy otrzymują coraz
niższe wynagrodzenie, nie otrzymując w
zamian żadnych innych świadczeń lub
gwarancji. Do dzisiaj nie mamy wiedzy,
jakie oszczędności zostały poczynione
przez Zarząd odnośnie uposażenia jego
członków, a także jakie oszczędności poczyniono kosztem Biura Zarządu.
Not. bw
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Gmina Pilchowice. Środki z funduszu sołeckiego rozdysponowane

Przede wszystkim rekreacja...
... ale i porządek – mieszkańcy sołectw gminy Pilchowice
już zadecydowali, na co w przyszłym roku przeznaczą środki
z funduszu sołeckiego, w sumie prawie 350 tys. zł
na wykorzystanie środków z funduszu, mógł składać indywidualny wniosek do sołtysa. Można
też było przygotować wniosek
grupowy i przedstawić go we
wrześniu na rozstrzygającym
zebraniu wiejskim. Pozostawał
też trzeci, mniej formalny, ale już
sprawdzony sposób – rozmowa z
sołtysem. Okazało się, że wśród
mieszkańców gminy Pilchowice
właśnie ta forma wpływania na
los funduszu sołeckiego nadal
jest najpopularniejsza.
- Choć w planowanie zadań do funduszu sołeckiego
najbardziej zaangażowały się
rady sołeckie oraz sołtysi, mieszkańcom poszczególnych sołectw
też nie można odmówić aktywności i zainteresowania sprawą – podsumowuje Elżbieta
Wymysło, kierownik Referatu
Rozwoju Gminy w Urzędzie
Gminy Pilchowice. - Mieszkańcy wszystkich sołectw w gminie
bardzo dobrze, odpowiedzialnie
i gospodarnie zaplanowali swoje
fundusze sołeckie, a zaproponowane przedsięwzięcia dotyczą
tych działań, których realizacja
będzie dla nich odczuwalna niemal na co dzień.
W i ę k s z o ś ć p omy s ł ów,
które zostaną zrealizowane
z puli funduszu, ma związek
z wypoczynkiem, także tym
aktywnym. Lwia część środków zostanie przeznaczona na
zagospodarowanie lub doposażenie terenów rekreacyjnych.

Knurów

Na przekór złu

Członkowie Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku nie próżnują.
Urozmaiconą działalność
poszerzają o usługi...
detektywistyczne

S

towarzyszenie powstało
pięć lat temu. Tworzą je
młodzi ludzie. Dali się poznać
ja ko a kt y wni społecznicy.
Podejmują ważne społecznie i
ciekawe inicjatywy, m.in. pomagając potrzebującym, organizując imprezy charytatywne.
Od trzech lat członkowie
stowarzyszenia pomagają w poszukiwaniu osób zaginionych.
Prezes Aneta Nowak uzyskała
licencję detektywa i nawiązała
współpracę z Krzysztofem Rutkowskim. Współpraca trwała
kilka miesięcy.
- Nie żałuję tego czasu. Miałam możliwość współdziałania
z jednym z jego najlepszych
agentów, pod bacznym okiem
szefa – mówi prezes Nowak.
Dwa tygodnie temu knurowianka podjęła decyzję o
powołaniu Biura Detektywi-
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stycznego DAMkA.
- W pełnej gotowości do
działania jest jeszcze dziewięć
osób, w przyszłości będzie więcej – zapowiada Aneta Nowak.
– Większość stanowią kobiety.
Jakiego typu zlecenia zamierza podejmować knurowska ekipa?
- Wspólnie będziemy zwalczać zło w Polsce realizując
usługi detektywistyczne dotyczące poszukiwań zaginionych
i spraw damsko-męskich – tłumaczy szefowa biura. – Nie będziemy się podejmować zleceń
obejmujących kradzieże.
Więcej informacji o działalności stowarzyszenia i jego
członków znaleźć można na
stronach www.scpr.org.pl i
www.damka.biz.
/bw/

Niemal w każdym sołectwie
zdecydowano, by pewną sumę
przeznaczyć też na organizację
spotkań społeczno-kulturalnych. Często decydowano też o

tym, aby wydzielić z funduszu
środki na prace związane z
utrzymaniem ładu i porządku.
MiNa

Na co fundusz?
Oto, na jakie cele środki z funduszu sołeckiego zostaną
przeznaczone w poszczególnych sołectwach:
Kuźnia Nieborowska:
doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w
urządzenia umożliwiające aktywny wypoczynek mieszkańców
oraz w obiekt małej architektury służący utrzymaniu porządku;
wykonanie oświetlenia terenów publicznych;
zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa.
Leboszowice:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Młynówka” w Leboszowicach;
organizację spotkań społeczno-kulturalnych.
Nieborowice:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy
Świetlicy Wiejskiej;
zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych;
organizację spotkań społeczno-kulturalnych.
Pilchowice:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Strażaków;
zagospodarowanie terenu oraz remont budynku gospodarczego za pocztą przy ul. Dworcowej 8;
zakup ławek i stołów biesiadnych;
organizację spotkań społeczno-kulturalnych;
zakup materiałów na realizację prac związanych z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa.
Stanica:
zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji skweru wraz z wykonaniem placu zabaw dla mieszkańców;
zakup kompletów biesiadnych (stołów i ławek) oraz namiotów
plenerowych;
zakup sprzętu multimedialnego dla mieszkańców sołectwa;
organizację spotkań społeczno-kulturalnych;
zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace
związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa.
Wilcza:
wykonanie oświetlenia terenów publicznych w sołectwie;
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki;
organizację spotkań społeczno-kulturalnych;
zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace
związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa.
Żernica:
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego położonego przy
Domu Kultury;
organizację spotkań społeczno-kulturalnych.

Knurów. MZJOś zaprasza
do społecznych konsultacji

Jakie kryteria
w przedszkolach?

W

tym roku szkolnym
rek rutacja przedszkolaków odbywała się według nowych zasad,
określonych w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty.
Zgodnie z nimi, w naborach do
publicznych placówek wychowania przedszkolnego bezwzględne
pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w danej gminie. Jeżeli
ich liczba jest większa niż ilość
wolnych miejsc w przedszkolach,
w I etapie rekrutacji bierze się pod
uwagę kryteria ustawowe, które
wynikają z konstytucyjnego
obowiązku zapewnienia pomocy
szczególnie potrzebującym (wielodzietność, niepełnosprawność
dziecka, jego rodzeństwa czy
też jednego lub obojga rodziców,
samotne wychowywanie, objęcie
dziecka opieką zastępczą).
Te kryteria są jednakowe
dla wszystkich publicznych
przedszkoli w całym kraju.
Jednak ustawa pozwala na to,
by lokalne samorządy ustaliły
ponadto sześć własnych kryteriów, które uwzględnią potrzeby dziecka i jego rodziny oraz
lokalne potrzeby społeczne. Te
kryteria są brane pod uwagę
podczas II etapu rekrutacji
– czyli w przypadku, gdy w
I etapie kilkoro kandydatów
uzyskało równorzędne w yniki, lub jeśli przedszkole po

pierwszej turze naboru nadal
ma wolne miejsca.
W Knurowie przy tegorocznym naborze katalog kryteriów
istotnych przy II etapie rekrutacji był szczegółowo ustalony
w uchwale Rady Miasta (Nr
IV/40/15 z 28 stycznia 2015 r.).
Przed przyszłorocznym naborem
ma on zostać zmodyfikowany
tak, aby jak najlepiej spełniał
społeczne oczekiwania i mógł
być stosowany przez kolejne lata.
Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy zainteresowani kwestią
przedszkoli pomogli w kształtowaniu listy tych kryteriów.
Można to zrobić poprzez udział
w społecznych konsultacjach
organizowanych przez MZJOś
od 19 do 30 października.
- Chcemy poznać Państwa
opinię w tej sprawie, dlatego
zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych – zachęca Anna Misiura, dyrektor
Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie. – W
konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.
Szczegółowe dane dotyczące sposobu udziału w konsultacjach społecznych lada
dzień zostaną umieszczone na
stronie knurowskiego MZJOś
(www.knurow.edu.pl).
oprac. MiNa

ogłoszenie

INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM
LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 1 - 2.10.2015 R. W SIEDZIBIE MZGLiA
PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Lp.

Oznaczenie
lokalu

Liczba
złożonych
ofert

1.

Szpitalna 8 – pok. 405
(pow. 15,31m2)

2

0

2.

Szpitalna 8 – pok. 309
(pow. 92,05m2)

2

2

3.

Szpitalna 8 – pok. 107B
(pow. 11,05m2)

2

1

4.

Konopnickiej 1b
(pow. 15,40m2)

5.

Kołłątaja 2b
(pow. 15,00m2)

6.

Szpitalna 19
(pow. 8,91m2)

Liczba
Wysokość wywoławcza stawki czynszu
odrzuconych
za najem lub dzierżawę 1m2 powierzchni
ofert

Na przetarg nie wpłynęła żadna
oferta.

F

undusz sołecki z założenia ma finansować przedsięwzięcia, które poprawią codzienne życie mieszkańców. I to właśnie poszczególni
obywatele mogą proponować, a
w końcu wspólnie zadecydować,
na co zostaną przeznaczone
środki z funduszu.
Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, Gmina Pilchowice aż dwukrotnie zwiększyła
sumę przeznaczoną na fundusz sołecki. Do większości
sołectw trafi z niego po 56 137
zł i 80 gr (taką sumę otrzymają
do dyspozycji Nieborowice,
Pilchowice, Stanica, Wilcza i
Żernica). Kuźnia Nieborowska
dostanie 35 703 zł i 64 gr, zaś
Leboszowice 32 840 zł i 62 gr. W
sumie – prawie 350 tys. złotych.
Samorządowcy nie tylko
zwiększyli kwotę przeznaczoną
na fundusz, ale też postarali się,
aby w podejmowaniu decyzji o
jego przeznaczeniu wzięła udział
jak największa ilość zainteresowanych. W końcu chodzi o to,
aby te środki zostały wydane w
sposób rzeczywiście odzwierciedlający potrzeby mieszkańców. W tym celu Urząd Gminy
Pilchowice zorganizował akcję
informacyjną. Mieszkańcy mogli się z niej dowiedzieć, czym w
ogóle jest fundusz sołecki i w jaki
sposób mogą wpłynąć na decyzje
dotyczące jego przeznaczenia.
Do 1 września każdy mieszkaniec sołectwa, który miał pomysł

Przez dwa październikowe
tygodnie mieszkańcy
Knurowa mogą wziąć
udział w konsultacjach
społecznych na temat
rekrutacji do przedszkoli.
Ich organizatorem jest
Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych

1. W przypadku działalności
usługowej - 3,49 zł,
2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł.

1. W przypadku działalności
usługowej - 3,49 zł,
2. w przypadku działalności handlowej
detalicznej oraz apteki, banku, lombardu
- 8,84 zł

Najwyższa
osiągnięta
stawka

Osoba wyłoniona
jako najemca

11,00 zł/1m2

Marcin Ślusarek

---

---

5,00 zł/1m2

INNOVATION BNW-B Sp. z o.o.

---

---

1. W przypadku działalności handlowej
hurtowej bądź usługowej - 3,49 zł,
2. w przypadku działalności handlowej
detalicznej, gastronomicznej
oraz apteki, banku, lombardu - 8,84 zł
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Pociągi od grudnia

Dworek znów na językach

Polskie Linie Kolejowe zakończyły trwający od
maja remont odcinka Knurów-Szczygłowice.
– Przywrócenie ruchu pociągów planujemy na
13 grudnia – informują PKP. Dzięki otrzymaniu
dodatkowych środków prace na linii 149 będą
kontynuowane

17 września minął termin uprzątnięcia obejścia dworku i zabezpieczenia
budynku gospodarczego w Szczygłowicach. Kolejnym krokiem będzie
skierowanie do sądu wniosku o ukaranie właścicielki nieruchomości

N

Czasy świetności dworek ma za sobą
- czy jeszcze powrócą?...

D

Foto: Paweł Gradek

ic nie wskazuje, by worki ze
śmieciami zostały w najbliższym czasie uprzątnięte, a
obejście dworku „Na językach” zaczęło przypominać to z lat świetności
budynku.
Nikt nie zwracałby na to uwagi,
gdyby obiekt nie sąsiadował z parkiem
NOT, chętnie uczęszczanym przez
szczygłowiczan.
Budynek, mimo że pr y watny,
wygląda na bezpański, a to skłania
do podrzucania w jego sąsiedztwo
worków ze śmieciami. Sytuację postanowili też wykorzystać bezdomni,
włamując się do budynku gospodarczego i urządzając w nim noclegownię.
Nic dziwnego, że spacerowicze i
korzystający z siłowni pod chmurką
omijają dworek szerokim łukiem. Jeśli
już muszą przejść w jego pobliżu, robią
to z duszą na ramieniu.
Straż Miejska próbowała najpierw
po dobroci nakłonić właścicielkę do
uprzątnięcia i zabezpieczenia terenu.
W obliczu licznych odmów, skierowała
w ubiegłym roku wniosek do sądu o
ukaranie kobiety. Śmieci znikły, zanim
jeszcze zapadł wyrok. Niestety, nie na
długo.
Kolejny termin uprzątnięcia terenu Straż Miejska wyznaczyła na 17
września. I znowu nic.

- Właścicielka tłumaczy, że to nie
są jej śmieci, dlatego nie zamierza ich
sprzątać - informuje Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta SM.
Wobec tego stróżom prawa nie
pozostaje nic innego, jak kolejny raz
skierować do sądu wniosek o ukaranie.
Kobieta zdaje sobie z tego sprawę, została już przesłuchana, przedstawiono jej
zarzuty. Grozi jej grzywna do 5 tys. zł.
Prawdopodobnie sąd przy rozpatrywaniu sprawy weźmie pod uwagę

fakt, że już raz właścicielka została w
tej sprawie skazana. Tym razem konsekwencje finansowe mogą okazać się
surowsze.
Wszystko wskazuje, że do czasu
zapadnięcia wyroku nie ma szans, by
śmieci zostały uprzątnięte. Jako że
mamy do czynienia z terenem prywatnym, miasto nie może zlecić wywozu
odpadów, a później obciążyć rachunkiem właściciela nieruchomości.

Dieta, która przynosi rezultaty!

Przedstawiamy Państwu pierwszą odsłonę naszych metamorfoz. Pani Wiola schudła
33 kg w ciągu 9 miesięcy! - z pomocą dietetyka - Pani Agnieszki Kaczor z punktu
Naturhouse w Knurowie.

/pg/

ecyzję o rewitalizacji linii 149
łączącej Zabrze-Makoszowy z
Leszczynami podjęto na początku
2014 roku. Po perturbacjach z wyborem wykonawcy (pierwszy przetarg
unieważniono), prace ruszyły pełną
parą dopiero kilkanaście miesięcy
później – w maju 2015 roku. Remontem ponad 6 - kilometrowego
odcinka, który kosztował PKP prawie 25 milionów złotych, zajęła się
firma Skanska.
W ciągu sześciu miesięcy całkowicie przeobrażono „knurowską”
część linii 149: wymieniono tor i
cztery rozjazdy, przebudowano sieć
trakcyjną oraz wyremontowano wiadukt i cztery przepusty. Tempo prac
było imponujące, choć lato w tym
roku wyjątkowo nie rozpieszczało
robotników i zmuszało do pracy w
ukropie. Remont zakończył się zgodnie z planem.
- Obecnie trwają odbiory eksploatacyjne wykonanych prac torowych,
sieciowych oraz urządzeń sterowania
ruchem kolejowym – informuje Jacek
Karniewki z Zespołu Prasowego
PKP.
Dzięki otrzymaniu dodatkowych
środków, PKP zdecydowały się na

PRZED

rewitalizację kolejnego odcinka
linii 149 – Szczygłowice-Leszczyny.
Remont, obejmujący wymianę toru
o długości ok. 5 km oraz sieci trakcyjnej na odcinku 2,7 km, powinien
zakończyć się w połowie grudnia.

Szybciej nad morze

Zrewitalizowanie odcinka linii
149 (linia jest częścią podstawowej
trasy przewozu węgla z kopalń
Rybnickiego Okręgu Węglowego)
ma znaczenie przede wszystkim dla
transportu towarowego - o ponad
dwie godziny skróci się czas przejazdu z Rybnika do Gliwic i przyśpieszą
pociągi.
- Po remoncie całego odcinka
pociągi towarowe na trasie Knurów-Leszczyny będą mogły jeździć
z prędkością 70 km/h, co znacznie
przyśpieszy transport węgla do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni
– dodaje Jacek Karniewski.
Pociągi towarowe powinny wrócić na tory na odcinku Knurów-Szczygłowice 13 grudnia 2015 roku,
czyli w momencie wprowadzenia
grudniowego rozkładu jazdy.
Justyna Bajko

PO

Jak przebiegała kuracja ?

Szczerze mówiąc, decydując się
na kurację w Naturhouse, na
początku myślałam, że sobie
nie poradzę. Ale im dłużej
to wszystko trwało, im więcej kilogramów traciłam, tym
więcej miałam siły do walki.
Bez pomocy pani dietetyk oraz
rodziny moja silna wola za wiele
by nie zdziałała.
Pani Wioleto, co skłoniło Panią do wizyty w Naturhouse?
Przede wszystkim duża nadwaga i złe samopoczucie,
z któr ym już coraz mniej
dawałam sobie radę. Byłam

reklama

mgr Agnieszka Kaczor, dietetyk
Naturhouse Knurów

Jak Pani wspomina spotkania
z Panią Wioletą i przebieg
kuracji?

wiecznie zmęczona, zamyślona, nic mnie nie cieszyło.
W końcu przesta łam w ychodzić z domu, co w konsekwencji sprawiło, że stałam
się rozdrażniona, a życie ze
mną było nie do zniesienia.
Pani Wiola od samego początku
była pozytywnie nastawiona
na zmianę swoich nawyków
żywieniowych. Jest osobą, która
jeśli sobie coś postanowi, udaje
jej się to osiągnąć. Z uśmiechem
konsekwentnie dążyła do wyznaczonego celu. W trakcie kuracji
pani Wiola była zaskoczona, jak
szybko i łatwo można przygotować smaczne i zdrowe posiłki.
Co najbardziej utkwiło Pani
w pamięci?
Pani Wiola z tygodnia na tydzień
stawała się silną i pewną siebie kobietą. Kuracja odchudzająca jest
próbą charakteru, nasza klientka
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Czy dieta była trudna do zrealizowania?

Jak wspomina Pani współpracę
z dietetyczką?

Dieta była łatwa i przyjemna do
zrealizowania, wspierała mnie
pani Agnieszka oraz rodzina.
Dodało mi to dużo siły i motywacji, by zrealizować dietę.

Pani Agnieszka już od samego
początku wydała się sympatyczną i kompetentną osobą. Zawsze
radosna, pełna optymizmu, nigdy nie traciła chęci do współpra-

zdała ten egzamin na szóstkę!
Pamiętam również, że podczas
kuracji mogła liczyć na wsparcie
rodziny, a to jest bardzo istotne.
Należy podkreślić, że sysytematyczne spadki masy ciała jeszcze
bardziej zachęcały naszą klientkę
do dalszego odchudzania.
Czy każdy może sobie pozwolić
na kurację w Naturhouse?
Owszem, kuracja wiąże się z
pewnymi kosztami, ale jeśli porównamy wydatki na słodycze,
przekąski, fast foody, słodkie
napoje, okazuje się, że oferta
Naturhouse jest dostępna dla
każdego. Takie przedsięwzię-

cie wpływa na nasze zdrowie,
samopoczucie i wygląd. Nasza
kompleksowa kuracja łączy ze
sobą trzy elementy, czyli opiekę
dietetyka, plan żywieniowy i suplementację wspomagającą cały
proces odchudzania.
Jak nie stracić wypracowanych
efektów?
Przede wszystkim nie można
zrezygnować z etapu stabilizacji wagi, który powinien być
przeprowadzony pod okiem
dietetyka. Nie należy rezygnować z regularnych posiłków,
picia odpowiedniej ilości wody
oraz aktywności fizycznej.

cy. Prostym językiem wyjaśniła
szczegóły kuracji. Pani dietetyk
zawsze służyła dobrą radą.
Co zmieniło się w Pani życiu
po zrzuceniu aż 33 kg?
Zmieniło się całe moje życie.
Zaczynając od samopoczucia, chęci do życia. Zaczęłam

spotykać się ze znajomymi,
wymieniłam swoją gaarderobę.
W końcu nie muszę ubierać się
w luźne, obszerne bluzki i workowate spodnie. Mogę założyć
coś modnego, ładnego, coś, na
co przez ten czas mogłam sobie
tylko popatrzeć. Jestem zadowoloną, pewną siebie kobietą, która
zaczęła wychodzić z domu.

ul. Niepodległości 18
Knurów
tel. 32 237 00 11
kom. 784 065 893
Godziny otwarcia
Poniedziałek- wtorek 10.00-18.00
Środa 11:00 – 19:00
Czwartek-Piątek 8:00 – 16:00
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MOPS czeka na potrzebujących
Ilość osób korzystających z pomocy społecznej
utrzymuje się na stałym poziomie - to wniosek
płynący z rezultatów kampanii informacyjnej,
przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Knurowie

Co oferuje MOPS i kto może z tej pomocy skorzystać?
1. W knurowskim MOPS-ie istnieje możliwość ubiegania się o:
* skierowanie pod odbiór bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Terminy wydawania żywności ustala Polski
Czerwony Krzyż.
Kto może skorzystać?
- rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 771,00 zł
- osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, których dochód
nie przekracza kwoty 951,00 zł
* przyznanie bezpłatnych obiadów w szkole dla dzieci z rodzin, których dochód
na osobę rodzinie nie przekracza wymienionych wyżej kwot. Tylko w tym roku
z gorącego posiłku skorzysta 100 przedszkolaków oraz 245 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Dla osób dorosłych gorący posiłek wydaje
Ośrodek Wsparcia – MOPS Knurów ul. 1 Maja 45
* przyznanie niektórych świadczeń pieniężnych,w przypadku kiedy nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu
własnych zasobów i możliwości.
Kto może skorzystać?
- rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 514 zł
- osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza 634 zł
2. Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul. Ks. A Koziełka 2 (tel. 32 335 50 11).
Kto może skorzystać?
- osoby potrzebujące wsparcia w sytuacjach doświadczanego kryzysu, zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadkach przemocy domowej,
konfliktów rodzinnych, samobójstw, przemocy seksualnej i wykorzystania
seksualnego, uzależnień i innych
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2 (tel. 32 335 50 00) lub w punkcie
terenowym w Szczygłowicach, ul. Staszica 1 (tel. 32 335 50 15).
Godziny urzędowania MOPS: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 7.30
do 15.30; w środę w godz. od 7.30 do 17.30 oraz w piątek od 7.30 do 13.30.

W

maju i we wrześniu Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził dwie
kampanie informacyjne skierowane
do potencjalnych klientów - przede
wszystkim rodzin.
- W maju przesłaliśmy do wszystkich szkół informacje o stypendiach
szkolnych, we wrześniu szczegółowo
informowaliśmy o naszych obszarach
pracy dotyczących m.in. świadczeń rodzinnych, punktu interwencji kryzysowej czy żywności wydawanej w ramach
programu PEAD - tłumaczy Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor MOPS.
Aby mieć pewność, że do każdego
zainteresowanego dotrze informacja
o ofercie, MOPS umieścił wiadomość
w miejscach często odwiedzanych
przez knurowian: szkołach, parafiach,

Zgłoś się po pomoc!
przychodniach zdrowia i aptekach.
Rezultat?
- Pomimo szerokiej akcji nie wpłynęło do nas więcej wniosków niż w
analogicznym okresie rok temu. Nie
ma szerokiego odzewu - tłumaczy dyrektor MOPS. - Możemy więc wysnuć
wniosek, że osoby zainteresowane się do
nas zgłaszają i nie mamy do czynienia
w Knurowie z obszarami biedy, do których system nie dotarł.
Akcja nie przyniosła spodziewanego wzrostu klientów MOPS.
- Ale jeśli dzięki kampanii choć
jedna osoba dowiedziała się, że kwalifikuje się do pomocy, a wcześniej nie
miała takiej świadomości, było warto
- podkreśla Jolanta Bęben, kierownik
Dzia łu Pomoc y Środow iskowej i
Świadczeń.

Knurów

Języki nie takie obce

Uczniowie mają dostrzec pozytywy uczenia
się języków obcych. Dzięki nim będą mogli
porozumieć się z ludźmi z różnych krajów i kultur.
W uświadomieniu im tego miał pomóc Dzień
Języków Obcych, zorganizowany w Miejskim
Gimnazjum nr 2

W założeniu pomoc ma trafić
do najbardziej potrzebujących. Aby
u ni k nąć ewent ua l nych oszust w,
pracow nic y MOPS sk r upu lat nie
kontrolują to, ja k k lienci w ykor z y s t ują of i a row a n ą p omo c . W
przy pad ku bezpłatnych obiadów
weryfikacja jest prosta. Znacznie
trudniej skontrolować m.in. to, co
dzieje się z ży wnością w ydawaną
pr z e z PCK cz y pr z y z naw a ny m i
świadczeniami.
- Jeśli jednak w trakcie postępowania ustalimy, że ktoś niesłusznie
korzysta z pomocy, uchylamy decyzję
i żądamy zwrotu świadczeń - tłumaczy kierownik Jolanta Bęben. - Przy
liczbie osób korzystających z pomocy
to sytuacje marginalne, ale niestety się
zdarzają.

A

ngliści i germaniści przygotowali na ten dzień z uczniami
wiele atrakcji i konkursów. Był więc
apel z przymrużeniem oka prezentujący korzyści płynące z używania
języków obcych w codziennym
życiu młodych ludzi (np. w czasie
dyskotek). Gromkim śmiechem
przyjęte zostały humorystyczne
scenki po angielsku, brawami nagrodzono zaś popowe piosenki
wyśpiewane w tym języku przez
utalentowanych gimnazjalistów.
Warto było uczestniczyć w konkursie na najpiękniejszy plakat oraz
na temat znajomości krajów anglo- i
niemieckojęzycznych. Nagrodą był
„dzień bez pytania” dla zwycięskiej
klasy.
Dzień Języków Obcych, ustanowiony z inicjatywy Rady Europy,
potwierdził, że warto uczyć się ich
przez całe życie.
Ewa Gołuch
foto: Agata Niźnikiewicz
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Bieda zazwyczaj przychodzi niespodziewana. Z każdym miesiącem
jest gorzej: rośnie góra rachunków do
zapłacenia, lodówka świeci pustkami,
nie stać nas na buty dla dzieci.
- Rodziny i osoby samotne często
nie wiedzą, czy to już ten moment,
kiedy można się ubiegać o pomoc - stąd
pomysł akcji informacyjnej - tłumaczy
dyrektor Małgorzata Cisek-Sopel.
Poproszenie o pomoc to nie wstyd
- warto zgłosić się do MOPS i zapytać,

czy kwalifikujemy się do pomocy i co
pracownicy mogą nam zaoferować. A
mogą sporo, m.in. stypendia szkolne,
bezpłatną żywność i obiady, świadczenia rodzinne i wsparcie w kryzysowych sytuacjach.
Wnioski o stypendia szkolne były
przy jmowane do 15 września, w
przypadku słuchaczy kolegiów - do
15 października. Na pozostałe świadczenia wnioski przyjmowane są przez
cały rok.
jb

Knurów

Wybrańcy młodzieży

Tydzień temu odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W ośmiu
okręgach młodzież wybrała w sumie 15 radnych: Patryka Szołtyska, Filipa
Marka, Agnieszkę Suszkę, Darię Grudziądz, Dominikę Żmudę, Dawida Puchalskiego, Kacpra Kubika, Paulinę Żyrkowską, Kingę Włodarczyk, Szymona
Owczarza, Jakuba Grucę, Mateusza Bieleckiego, Przemysława Grochala, Jacka
Grabowskiego i Patryka Karlińskiego.
Więcej o Młodzieżowej Radzie Miasta i jej planach napiszemy za tydzień.
/g/

foto-migawka

Foto: Mirella Napolska

W środę, 14 października, prac
ownicy knur owskiej oświaty
spotkali się w
sali „Protosu”, aby wspólnie
obchodzić Dzień Edukacji Naro
dowej. Wraz z
nimi święto celebrowali włod
arze miasta, przedstawiciele
jednostek samorządowych, kuratorium i inni
dostojni goście. Uroc zystość
tradycyjnie była
okazją do uhonorowania nauc
zycieli nagr odami za rozmaite
osią gnięcia na
polu oświaty.
Były gratulac je, serdeczne życz
enia i sympatyczna część arty
styc zna przygotowana przez uczniów. Więc
ej na ten temat – w następny
m wydaniu PL.
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Knurów. Europejskie Dni Ptaków

Ptasi świergot zdrowo dopinguje

Tylko na jednym spacerze po Zaciszu miłośnicy przyrody doliczyli się 16 gatunków ptaków.
– Najpopularniejsze są sikorki bogatki – usłyszeliśmy od spacerowiczów

E

uropejskie Dni Ptaków na dobre
zagościły w kalendarzu miłośników piękna natury. Pierwszy
weekend października poświęcają
zgłębianiu jesiennej wędrówki ptaków.
Czynią to uczestnicząc w spacerach,
organizowanych przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków, w
trakcie których prowadzona jest obserwacja i liczenie ptaków.
W tym roku w Knurowie odbyły
się dwie wycieczki, w sobotę i niedzielę. Trasa wiodła od krywałdzkiej

szkolnej „Trójki ” w stronę stawu
Zacisze.
- Tylko podczas pierwszej wycieczki udało nam się zaobserwować 105
ptaków należących do 16 gatunków
– informuje ornitolog Aleksandra
Sokół z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. - Najczęściej obserwowanym
ptakiem okazała się sikora bogatka. To
największa i najliczniej występująca w
Polsce sikora.
W niedzielne przedpołudnie młodzi przyrodnicy spotkali mocną ekipę

- Gdy ptaki śpiewają, nogi lepiej „kręcą” – zapewniali
spotkani na trasie biegacze

Sikora bogatka

knurowskich biegaczy. Amatorzy
zdrowego stylu życia spotykają się
w Krywałdzie tydzień w tydzień na
wspólnych przebieżkach.
- Ptasi świergot nie tylko nam nie
przeszkadza, ale jest miłym urozmaiceniem treningu – śmieje się Czesław
Nowak, prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza.
Akcję „ptakoliczenia” zwieńczył
konkurs z nagrodami.
- Dzięki uprzejmości dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 podsumowanie imprezy odbyło się – jak co roku
- w budynku szkoły – podkreśla pani
Aleksandra.
Wyniki liczenia ptaków ujęto w
specjalnym formularzu. Dokument
trafił do centrali Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a stamtąd
do europejskiego koordynatora akcji.
Bogusław Wilk

- To był ciekawy i udany spacer – ocenili uczestnicy
knurowskiego ptakoliczenia
W przebiegu ptakoliczenia niezamierzony udział ma też Przegląd Lokalny.
Spacer miał się odbyć w sobotę, a w naszej gazetowej zapowiedzi błędnie
podaliśmy niedzielę. Tym samym postawiliśmy Panią Aleksandrę Sokół, organizatorkę akcji w Knurowie, w nader niezręcznej sytuacji. Jak się okazało,
Pani Aleksandra nie załamała rąk, lecz postanowiła, że przeprowadzi dodatkową, niedzielną wyprawę. Za tę, prawdziwie szlachetną, decyzję serdecznie
dziękujemy...

Foto: Archiwum Aleksandry Sokół
tekst sponsorowany

Toyota Prius – przełomowa premiera na Salonie Samochodowym we Frankfurcie
Nowy Prius ustanawia nowe standardy pod względem zużycia paliwa,
emisji spalin i wydajności. Udoskonalony napęd hybrydowy korzysta
z najnowszych osiągnięć technicznych,
jednocześnie czerpiąc z dorobku poprzednich generacji. Prius pozostaje
ambasadorem wiodących technologii
Toyoty, prezentującym najnowsze
rozwiązania zapewniające większe
bezpieczeństwo, osiągi i komfort.

szy. Akumulator odznacza się większą
gęstością energii, co oznacza większą
moc oraz pojemność przy mniejszych
wymiarach i masie.

Debiutujący Prius czwartej generacji stanowi największy przełom
w rozwoju napędu hybrydowego od
czasu pojawienia się pierwszego Priusa
w 1997 roku. Nowy Prius wyróżnia
się mniejszym o 18% zużyciem paliwa
(według standardu New European
Cycle, NEDC), co oznacza analogiczne zmniejszenie emisji CO2. Nowy
Prius ma także lepsze osiągi i daje
większą radość z jazdy. Przyspiesza
bardziej płynnie, a przy tym jest
cichszy, zwłaszcza przy większych
prędkościach.

Efektem wszystkich tych udoskonaleń jest o 18%* mniejsze zużycie paliwa
w stosunku do dotychczasowego modelu.

Nowy napęd hybrydowy
Nowy Prius wprowadza na rynek
kolejną generację napędów hybrydowych Toyoty. Poprawia ona wartości
wszystkich parametrów, które zapewniły hybrydowemu napędowi Toyoty
popularność na całym świecie: bardzo
małe zużycie paliwa i ogromną łatwość
prowadzenia samochodu.
Napęd hybrydowy nowej generacji
jest mniejszy i lżejszy, a przy tym tań-

Silniki elektryczne są mniejsze i mają
lepszy stosunek mocy do masy. Sprawność
termodynamiczna silnika spalinowego
w nowej generacji została zwiększona do
40%, co jest najwyższą w świecie wartością
dla silników benzynowych.

Konstrukcja nadwozia jest o 60%
bardziej sztywna dzięki większemu wykorzystaniu wysokowytrzymałej stali
i wzmocnieniu wytrzymałości środkowych słupków. Efektem jest bardziej
precyzyjne prowadzenie i lepsze panowanie nad kierownicą bez konieczności
usztywniania zawieszenia. Auto zyskało
na dynamice, uzyskując lepsze osiągi.
Dzięki wprowadzeniu systemu Toyota Safety Sense (TSS), nowy Prius
przynosi istotny postęp w dziedzinie
bezpieczeństwa aktywnego i biernego.
TSS został w Priusie rozszerzony o korzystający z radaru aktywny tempomat i system antykolizyjny wzbogacony o funkcję
wykrywania pieszych. Na Toyota Safety
Sense składają się ponadto układ za-

pobiegania zderzeniom (Pre-Collision
System), układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (Lane Departure Alert),
automatyczne światła drogowe i układ
rozpoznawania znaków drogowych.
Dziedzictwo Priusa
Każdy kolejny model Priusa odnosił spektakularny sukces rynkowy,
wprowadzając na rynek przełomowe
technologie.
W 1997 roku na rynek wszedł pierwszy model Toyoty Prius. Towarzyszyło
mu hasło „W samą porę na 21 wiek”.
Zgodnie z łacińskim znaczeniem swej
nazwy, Prius rzeczywiście wyprzedzał
swoje czasy. Pierwszy seryjnie produkowany samochód hybrydowy był kompaktowym czterodrzwiowym sedanem
z nową hybrydową jednostką napędową,
składającą się z benzynowego silnika
VVT-i o pojemności 1,5 l oraz silnika
elektrycznego o mocy 45 KM (33 kW).
Pojazd zużywał 5,1 l benzyny na 100 km
i emitował 120 g dwutlenku węgla na
kilometr. Oszczędności paliwa sprzyjało
zastosowanie silnika spalinowego pracującego w cyklu Atkinsona.
Druga generacja Priusa przyniosła
znaczną poprawę wydajności i parametrów środowiskowych. Model debiutujący w 2003 roku był nie tylko bardziej
dynamiczny i oszczędny, ale także

większy, bardziej stylowy i praktyczny.
Całkowicie przeprojektowane nadwozie
uzyskało nowy, aerodynamiczny kształt
liftbacka. Udoskonalony napęd hybrydowy otrzymał, m.in. nowy akumulator
o większej gęstości energii, co pozwoliło
zmniejszyć jego masę i objętość. Zużycie
paliwa zmniejszyło się o 15% do 4,3 l/100
km, zaś emisja CO2 osiągnęła bardzo
niski poziom 104 g/km.
Trzecia generacja Priusa, która
zadebiutowała w 2009 roku, przyniosła
jeszcze lepsze wyniki pod względem
osiągów i ekonomiczności. Napęd
hybrydowy otrzymał nowy, większy
silnik o pojemności 1.8 l. Moc wzrosła
w porównaniu do pierwszego modelu
o jedną trzecią, emisja CO2 spadła
o jedną czwartą, zaś zużycie paliwa
zmniejszyło się o 23%.
Pierwsza generacja otworzyła rynek
samochodów hybrydowych, druga spopularyzowała model na świecie i ugruntowała jego wizerunkowy sukces, natomiast trzecia uczyniła Priusa modelem
globalnym i masowym, wprowadzając
samochody hybrydowe do głównego
nurtu rynku motoryzacyjnego.
Znaczenie Priusa
dla rozwoju motoryzacji
Przez 18 lat Prius zmienił oblicze
motoryzacji. Dziś ekonomiczność sa-

mochodu i jego wpływ na środowisko
są jednymi z głównych zagadnień
świata motoryzacji, ważnych zarówno dla producentów, jak i klientów.
Nie byłoby to możliwe bez odwagi
i dalekowzroczności Toyoty. Hybrydy
stały się ważną częścią rynku samochodowego. Świadczy o tym ponad
8 milionów samochodów hybrydow ych Toyoty sprzedanych łącznie
na świecie – w tej liczbie ponad 3,5
miliona Priusów. Rosnącej popularności hybryd towarzyszy większa
dostępność tej technologii oraz stale
rosnąca liczba modeli hybrydowych
z różnych segmentów, adresowanych
do różnorodnej grupy odbiorców.
Prius czwartej generacji zwiększy
jeszcze atrakcyjność oferty pojazdów
hybrydowych.
Rynek hybryd
Hybrydy dały Toyocie przewagę
rynkową i stały się jej głównym wyróżnikiem na tle konkurencji, kojarzonym
z marką najsilniej obok trwałości
i jakości jej produktów. W efekcie hybrydy Toyoty stanowią ponad połowę
wszystkich sprzedawanych w Europie
samochodów z alternatywnymi napędami. O tym, że napęd hybrydowy
jest atrakcyjny dla klientów, świadczą
wyniki sprzedaży – hybrydy stanowią
55% wszystkich Aurisów i 33% wszystkich Yarisów sprzedanych w Europie
w 2014 roku. Co więcej, samochody
hybrydowe przyciągają do Toyoty wielu nowych klientów – aż 63% Yarisów
Hybrid i 51% Aurisów Hybrid kupili
nowi klienci firmy. To wynik o wiele
lepszy, niż osiągają konkurenci.

* Wg New European Cycle (NEDC)

Przegląd Lokalny Nr 41 (1179) 15 października 2015 roku

9

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Ciekawe wojaże seniorów

Na tropach legend i... bizonów
Foto: Stanisław Rudzki

Piękne pałace i ogrody, zamkowe ruiny i lochy, wreszcie „safari” z bizonami zostaną
w pamięci uczestników wycieczki po Lubelszczyźnie i Sandomierszczyźnie

N

a czterodniową objazdówkę
w ubiegłym tygodniu wybrali
się członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Knurowie.
- Program był bardzo bogaty –
mówi przewodniczący koła Stanisław
Rudzki. – Nie traciliśmy ani chwili.
Spore wrażenie na knurowianach
zrobił pałac w Kurozwękach, zaintrygowały ich legendy i mroki lochów.
- Niezapomniane było też „safari”
w stadzie bizonów amerykańskich
– dodaje przewodniczący Rudzki.
– Oszałamiał ogrom ruin zamku
Krzyżtopór.
Na trasie turystów znalazły się
sanktuarium w Wąwolnicy, pałac
Czartoryskich i wspaniałe ogrody
w Puławach, Kazimierz Dolny nad
Wisłą, pałac Zamojskich w Kozłówce,
zabytkowe uliczki Lublina i Zamościa.
Na deser knurowianie zostawili
Sandomierz.
- To przepiękne miasto, można je
zwiedzać godzinami i godzinami o nim

rozprawiać – przekonuje pan Stanisław.
– Szczególne emocje wzbudza spacer
470-metrową Podziemną Trasą Turystyczną. Najgłębsze wyrobiska sięgają
12 metrów pod płytę rynku. Drążone korytarze i komory owiane są legendami.
Co ciekawe, spory udział w przygotowaniu trasy dla turystów mieli
górnicy z Bytomia.
- Nieco zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Knurowa – mówi
przewodniczący Rudzki. – Szczerze
polecamy ten ciekawy i piękny zakątek
kraju. Jestem przekonany, że jeszcze
tam wrócimy.
Póki co, członkowie koła zbierają
siły na kolejną wspólną imprezę. Tym
razem będzie to Bal Seniora.
- Będziemy bawić się 21 października w Protosie – dodaje Rudzki.
– Wszystkich chętnych do włączenia
się w naszą urozmaiconą działalność
serdecznie zapraszamy. Spotykamy
się w poniedziałki o godz. 16 w Klubie
LWSM „Gama”.
/bw/

Knurów. Udogodnienia dla szukających pomocy

Lublin też pozostawił w pamięci knurowian miłe wspomnienia – zadowolenie uwiecznia fotka
wykonana przed lubelskim zamkiem

Od nowego roku darmowe
porady prawne
W samorządach trwają prace nad wdrożeniem
ogólnopolskiego systemu darmowych porad
prawnych. Ma ruszyć z początkiem 2016 roku
Podstawę do realizacji systemu
dała ustawa z 5 sierpnia bieżącego
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej. W powiecie
gliwickim wstępnie zak łada się
funkcjonowanie 5 punktów udzielających darmowych porad prawnych.
Knurowski magistrat podjął starania, aby jeden punkt funkcjonował
na terenie miasta, dzięki czemu

Knurów, Kobiór, Katowice. W dobrym towarzystwie klimat nie gra roli...

Jesień da się lubić

mieszkańcy będą mogli skorzystać
z darmowych porad prawnych bez
konieczności szukania ich dalej, np.
w Gliwicach.
O komentarz dotyczący systemu
poprosiliśmy Adama Ostaleckiego z
Urzędu Miasta w Knurowie, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego.

Dla Przeglądu

Wszyscy uczestnicy wyprawy uznali ją za udaną – jak widać, nudno na pewno nie było...

Coroczne kuligi już im nie wystarczają. Dobrzy znajomi z Knurowa,
Kobióra i Katowic skrzyknęli się na jesienną wycieczkę. Odwiedzili
pszczyńską Zagrodę Żubrów i relaksowali się w kobiórskich lasach

J

uż przeszło dekadę kwitnie dobra
znajomość członków Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat, kobiórskiej Akcji Katolickiej i pracowników służby zdrowia z katowickiego
Ochojca. Jej dobitnym przejawem są
coroczne kuligi w pięknych beskidzkich zakątkach.
- To są tak udane imprezy, że zaczęliśmy odczuwać niedosyt – mówi
Marian Gruszka z zarządu Stowarzyszenia MGNP. – Postanowiliśmy
spotykać się częściej. Od słowa do
słowa i zdecydowaliśmy, że zanim
spadnie śnieg zorganizujemy kolejne

10

fajne wspólne przedsięwzięcie.
Jak powiedzieli, tak zrobili. Przeszło pół setki osób za cel jesiennej
wyprawy obrało Zagrodę Żubrów w
Pszczynie.
- Odwiedziliśmy ją w sobotę. Pogoda dopisała, humory również, a i
żubry nie zawiodły... – śmieje się pan
Marian. – Dopełnieniem tej ciekawej
poznawczej wycieczki była prelekcja z
filmem, przybliżająca półtorawieczną
obecność żubrów w Pszczynie.
Na dalszą część spotkania obrano
urokliwe zakątki okolicznych lasów.
- Przy ognisku, pysznym poczę-

stunku, wspomnieniach i rozmowach
czas upłynął nam błyskawicznie – dodaje nasz rozmówca. – Rozstawaliśmy
się, odliczając dni do kuligu. Zaplanowaliśmy go w styczniu.
Udana wyprawa to zasługa wielu osób. Wśród nich niepoślednią
rolę odegrali prezes Stowarzyszenia
MGNP Włodzimierz Gwiżdż i członek Zarządu Marian Gruszka, nadleśniczy Romuald Jurzykowski oraz ks.
Andrzej Wieczorek.
/bw/

Foto: Archiwum Stowarzyszenia MGNP

Adam Ostalecki, naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: System ten będzie funkcjonować od 1 stycznia
2016 roku. Jego głównym celem jest zniesienie
barier finansowych, zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie
przedsądowym.
Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla
osób: * którym w okresie roku poprzedzającym
zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z
pomocy społecznej, * młodzieży do 26. roku życia,
* osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, * seniorów, którzy ukończyli
65 lat, * kombatantów i weteranów * oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znaleźli się w sytuacji
zagrożenia lub ponieśli straty.
Zakres darmowej pomocy prawnej obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, a także o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach. Ponadto wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma, pod warunkiem jednak,
że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym.
Tym samym pomoc nie obejmuje sporządzania pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym. Obejmuje z kolei
sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Z treści ustawy wynika
też, że taka pomoc nie może obejmować spraw podatkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej; spraw z zakresu prawa celnego,
dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą profesjonalni prawnicy: adwokaci i radcowie prawni. Ustawodawca przewidział również świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe. Pomoc będzie
świadczona w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej
4 godziny dziennie.
Czy omówiona ustawa spełni oczekiwania mieszkańców, dowiemy się tego
po 1 stycznia. Rzeczywistość dokona weryfikacji.
Not. b
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Teatr to dziwny,
teatr jedyny...
W

łasny teatr. To było największe marzenie Tomasza Białka. Kiedy tylko
się spełniło, obiecał sobie, że tworzyć
będzie w yłącznie dobre projekty.
Premiera „Księżniczki Czardasza”
okazała się sporym sukcesem. Wtedy
zapadła decyzja, by wziąć na tapet
„Wesołą wdówkę”. Białek zaprosił do
projektu swoich przyjaciół artystów,
m.in. tenora Adama Sobierajskiego,
sopranistkę Nairę Ayvazyan, Annę
Jakiesz-Błasiak, Kamila Zdebla i Jacka
Nowosielskiego.
W operetce zadebiutowała też
Barbara Pakura-Brzoska: - Miałam już
wiele doświadczeń scenicznych, jednak
nigdy w takiej formie. Rola Olgi to
spełnienie moich dziecięcych marzeń.
Piękne kostiumy, scenografia, a przede
wszystkim wdzięczna i zabawna rola...
Czego chcieć więcej?
Praca nad „Wesołą wdówką” była
sporym wyzwaniem. Nie tylko artystycznym, ale też organizacyjnym.
Najwięcej trudności sprawiało zebranie na jednej próbie wszystkich
artystów, zwłaszcza kiedy są to gwiazdy krajowych i zagranicznych scen
muzycznych.
Dzięki życzliwości i wsparciu
zarządu Zamku w Mosznej, Teatr
Muzyczny Castello może pozwolić
sobie na najbardziej szalone i odważ-

Szansonistki

Foto: BP Studio Filmowe

Dwa lata temu zrodził się w głowach Barbary
Pakury-Brzoski z Paniówek i Tomasza Białka z Żernicy.
Siedzibę znalazł w malowniczym zamku
Tiele-Wincklerów w Mosznej. Tam też ostatnio odbyła
się premiera „Wesołej wdówki”. Widownia była
zachwycona

Aktorzy Teatru Castello w bajecznym ogrodzie
zaaranżowanym w zamku w Mosznej

ne pomysły. Przy realizacji „Wesołej
wdówki” Tomasz Białek zapragnął, by
drugi akt operetki odbył się w prawdziwym ogrodzie. I tak też się stało. W
dwupoziomowym gabinecie hrabiego,
czyli głównej sali zamku, urządzono
ogród z wysokimi drzewami i krzewami. W powietrzu unosiła się woń
kwitnących kwiatów.
- Bajka! - Barbara Pakura-Brzoska
nie kryje zachwytu.
Brawa za stworzenie tej nietypowej
scenografii należą się Marcie Hirsz,
Piotrowi Konieczce i państwu Kostka.
Premiera „Wesołej wdówki” w
Zamku w Mosznej zebrała wiele pochlebnych recenzji, a to - jak wiadomo
- działa jak magnes na tych, którzy
jeszcze nie widzieli spektaklu.
Tomasz Białek zastrzega, że Teatr
Muzyczny Castello nie odcina się od
rodzinnych terenów: - Zarówno w Żernicy, jak i w Pilchowicach prowadzimy
warsztaty teatralne dla dzieci i mło-

dzieży. Chcemy przekazać młodszym
pokoleniom naszą fascynację światem
teatru i uchylić im rąbka tajemnicy
zawodu aktora.
Najbliższe miesiące to dla teatru
ciężka praca. Widownia może liczyć
na kolejne odsłony „Wesołej wdówki”
i „Księżniczki Czardasza”, a także na
koncerty z repertuarem operetkowym
i musicalowym. Każdy sukces uskrzydla. Aktorzy z Castello zapewniają,
że nie spoczną na laurach, a w głowie
Tomasza Białka dojrzewają już kolejne
pomysły.
- Zapraszamy widzów do naszego
teatru. Obiecujemy świetną zabawę i
wiele artystycznych wrażeń - przekonuje Barbara Pakura-Brzoska.
Paweł Gradek

Więcej informacji o Teatrze i
jego repertuarze można znaleźć na
stronie www.teatrcastello.pl

Polonez dla laureatów

Sala AM Katowice – gra Orkiestra KWK „Knurów”, dyryguje Mariusz Kowalczyk

Przegląd Lokalny Nr 41 (1179) 15 października 2015 roku

Foto: Archiwum Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr

Katowice, Knurów. Prestiżowy występ knurowskiej orkiestry

W sobotni wieczór w Akademii
Muzycznej w Katowicach odbył się
koncert laureatów I Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Chóralnej „Cantus”
im. Józefa Świdra. Uroczystość,
wpisującą się w obchody 105. rocznicy
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
zainaugurował koncert Orkiestry KWK
„Knurów”

-S

ala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach jest jedną z lepszych w
Polsce pod względem przystosowania do celów koncertowych. Począwszy od parkingów
dla wykonawców, garderób,
elektronicznego podglądu sceny, pode stów, ośw ietlenia ,
nagłośnienia i regulowanej
aku styki – mów i dy r ygent
Mariusz Kowalczyk. - Występ
na tej scenie jest wyróżnieniem i zaszczytem. Orkiestra
w ykona ła t r ud ny progra m
muzyki klasycznej, między innymi „Poloneza” z filmu „Pan

Tadeusz” Wojciecha Kilara,
„Ta n iec Pod ha la ńcz yków ”
Benedykta Konowa lsk iego,
„Tańce węgierskie” Johannesa
Brahmsa nr 5.
- Można śmiało, bo prawdziwie, powiedzieć, że Orkiestra KWK „Knurów” reprezentuje Śląsk na wielu znaczących
imprezach, promuje Knurów,
a tak ż e tworzy pozy ty w ny
wizerunek JSW S.A. przypominając w każdym występie o
tradycji górniczej, z której się
wywodzi – podkreśla Mariusz
Kowalczyk.
/bw/
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Z kart historii. 7 dekad górniczego szkolnictwa zawodowego w Knurowie

Szkoła dobrej pracy

Mija 70 lat górniczego szkolnictwa zawodowego
w Knurowie. Ta piękna rocznica ściśle wiąże się
z działalnością obecnego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

Z

SZ nr 2 funkcjonuje w budynku
byłej Zasadniczej Szkoły Górniczej w Knurowie, powołanej
w 1945 roku. Obecnie w jego skład
wchodzą Liceum Ogólnokształcące,
Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W kronice szkolnej zanotowano,
że w 1947 roku kierownictwo szkoły i
grono nauczycielskie przywiązywało
dużą troskę do działalności pozalekcyjnej. Mimo upływu lat tego typu
aktywność jest nadal integralną częścią pedagogiki.
Lata 60. i 70. XX wieku to rozkwit
harcerstwa w ZSG kopalni „Knurów”. W tym czasie bardzo dobrze
funkcjonował szczep harcerski z 12
drużynami, m.in. „Lotniczą”, „Sanitarną”, „Łączności”, „Czerwonych Beretów”, „Turystyczno-Krajoznawczą”.
Uczniowie uczęszczali też na zajęcia
prowadzone w Zakładowym Domu
Kultury KWK „Knurów” – m.in. na
kółka modelarskie, rękodzieła artystycznego, taneczne, czy żywego słowa.
Pierwsza w historii szkoły akademia odbyła się w 1947 roku – okazją
było zakończenie roku szkolnego. Na
program złożyły sie recytacje uczniów
oraz inscenizacje przygotowane przez
uczniów pod okiem nauczycieli. W
latach 50. i 60. organizowane były cykliczne akademie z okazji 1 Maja, Dnia
Górnika i zakończenia roku szkolnego.
Na początku lat 60. uczniowie ZSG

wraz z knurowskimi licealistami przygotowali i przedstawili inscenizację
słowno-muzyczną „Skok przez skórę”.
Przez lata stało się ono częścią tradycji
związanej z obchodami Dnia Górnika.
Na tle ubiegłych dekad obecne,
nowatorskie, metody działalności
pozalekcyjnej (m.in. multimedialne
i interaktywne) zyskują na atrakcyjności, przekładając się też na lepsze
osiągnięcia edukacy jne uczniów.

Miarą tej aktywności są np. liczne
projekty (dydaktyczne, sportowe i
inne), realizowane przez placówkę,
a współfinansowane przez Unię Europejską. Szkoła realizowała projekt
staży w ramach konkursu Leonardo da
Vinci. Młodzież może rozwijać swoje
zdolności w kołach zainteresowań,
m.in. w Szkolnym Kole Sportowym,
na kółkach komputerowym, polonistycznym, turystycznym, językowych.

Najważniejszym zadaniem szkoły było przygotowanie wychowanków do zawodu górnika; zdjęcie z 1962 roku

Foto: Piotr Studnik

Czas na kolejną zagadkę!

Oddajemy głos budynkom i miejscom z nadzieją, że przemówi historia
dawnych mieszkańców. Budynek, o
który pytaliśmy w zeszłym tygodniu,
czyli Komisariat Straży Celnej, słabo zaistniał w pamięci knurowian.
Tylko trzy osoby potrafiły wskazać,
gdzie się znajduje. Przypomnijmy
jego historię
Na początku lat 20. XX wieku
Knurów borykał się brakiem pomieszczeń dla nowo powstałych
służb. Tymczasowo więc Komisariat
Straży Celnej umieszczono w restauracji przy ul. Rybnickiej należącej
do Izydora Bobka. Na karty historii
budynek przy ul. 1 Maja trafił na
początku 1929 roku - wtedy to rozpo12

Komisariat Straży Celnej

częła się jego budowa, która potrwała
dwa lata. Prace pochłonęły 89 tysięcy
złotych. W 1931 roku do budynku
wprowadził się Urząd Celny. Do pilnowania niepewnych granic wyznaczano najlepszych funkcjonariuszy.
Od 1934 roku do wybuchu II wojny
światowej komendantem był Cezary
Nowicki. Aby odróżnić się od policji,

nosili mundury w kolorze khaki.
Czujność mundurowych sprawdzali
przede wszystkim przemytnicy. W
latach 1928-1935 udało się przechwycić przemyt o wartości 124 143
zł i zatrzymać 902 osoby. 283 osoby
próbowały nielegalnie przekroczyć
granicę.
Budynek przetrwał burzliwe wojenne czasy i stał się domem. Dzisiaj
służy codzienności - nie ma już funkcjonariuszy, nie ma granic. Toczy się
w nim zwyczajne „nudne” życie.
Choć budynek wciąż stoi na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Jęczmiennej, tylko trzem osobom udało
się rozszyfrować zagadkę. Nagrody
ufundowane przez Urząd Miasta
wędrują do Edwarda Richtera, Bernadety Bismor i Piotra Rojowca.
Gratulujemy! Upominki czekają na
państwa w redakcji Przeglądu Lokalnego (ul. Niepodległości 5).
Kolejna z a gad k a jest n ieco
prostsza niż poprzednia. Tradycyjnie pytamy o budynek uchwycony
na zdjęciu. Proszę podać, gdzie się
znajduje i co się w nim mieściło?
Prawidłowe odpowiedzi prosimy
nadsyłać na adres reda kcji (u l.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów),
drogą mailową (redakcja@przegladlokalny.eu) lub kontaktując
się telefonicznie (32 332 63 77).
Oczywiście można też wstąpić do
redakcji. Upominki czekają!
jb

Fotografia z pierwszej połowy lat 70. (prawdopodobnie 19731975)

Działa Młodzieżowy Klub Filmowy,
funkcjonują dwie pracownie informatyczne z dostępem do internetu.
W listopadzie 2013 roku w ZSZ nr
2 oddano do użytku zmodernizowaną
halę sportową. Koszt tej inwestycji
przekroczył 1 mln zł (na jej realizację
powiat gliwicki pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki).
W siedemdziesiątym, jubileuszowym dla knurowskiego szkolnictwa
zawodowego, roku na działalność
Zespołu Szkół Zawodow ych nr 2
składają się:
Technikum (4-letnie), kształcące
w zawodzie technik elektryk. Pozwala
uczniom uzyskać kwalifikacje: * montaż i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych, * montaż i konserwacja
urządzeń elektrycznych, * eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych, * technik mechanik, *
montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
* organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, *
technik handlowiec, * prowadzenie
sprzedaży, * prowadzenie działalności
handlowej.
Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) - klasa mundurowa (dodatkowe

zajęcia: edukacja wojskowa, policyjna,
pożarnicza), kosmetyka i wizaż.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
(3-letnia) – ślusarz. Daje możliwość
uzyskania kwalifikacji: * wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi, * mechanik –
monter maszyn i urządzeń, * montaż i
obsługa maszyn i urządzeń, * montaż
i konserwacja maszyn i urządzeń
elektrycznych, * montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych; klasa wielozadaniowa: fotograf, fryzjer, sprzedawca,
murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk,
elektromechanik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, blacharz,
blacharz samochodowy, mechanik
pojazdów samochodowych, kucharz,
wędliniarz, cukiernik, piekarz; klasa
wielozawodowa integracyjna: nauka
w oddziałach wielozawodowych integracyjnych dla uczniów z poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Obecnie w ZSZ nr 2 kształci się 550
uczniów w 23 oddziałach. W kwietniu
2005 roku Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 został wyróżniony przez Sejmik
Województwa Śląskiego złotą odznaką
honorową za zasługi dla województwa
śląskiego.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum szkoły

Ważniejsze daty z historii szkoły
11 kwietnia 1945 r. – Rada Ministrów wydała decyzję w sprawie powołania
szkolnictwa zawodowego;
3 września 1945 r. – inauguracja nowego roku szkolnego w Szkole Dokształcającej Zawodowej Przemysłu Węglowego w Knurowie;
18 lutego 1946 r. – Ministerstwo Przemysłu Węglowego zatwierdziło Szkołę
Dokształcającą Zawodową;
1 lutego 1947 r. – zorganizowano tymczasowe, tzw. warsztaty „ruchome”;
Czerwiec 1950 r. – rozpoczęcie budowy nowego budynku szkolnego przy ul.
Szpitalnej;
Sierpień 1954 r. – oddanie do użytku nowego budynku Zasadniczej Szkoły
Górniczej (ZSG);
1954 r. – rozpoczęcie budowy sztolni ćwiczebnej oraz przystąpienie do remontu
budynku kopalnianego przeznaczonego na warsztaty szkolne;
Rok szkolny 1962/1963 – utworzenie Punktu Nauczania Technikum Górniczego
w budynku ZSG;
24 listopada 1995 r. – obchody 50-lecia ZSG;
1999 r. – Starostwo Powiatowe w Gliwicach przejmuje Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Knurowie;
2015 r. – uroczystości 70-lecia górniczego szkolnictwa zawodowego w Knurowie.

Dyrektorzy szkoły:
Bronisław Wnuk (1945-1956), Józef Kuczek (1946-1960), Leon Kolańczyk (19611970), Zdzisław Gierula (1971-1976), Józef Polędzki (1976-1977), Eugeniusz
Kuszka (1977-1980), Winfryd Ficoń (1980-1999), Józef Krawczyk (1999-2006),
Grażyna Dąbrowska (2006 - nadal).
Wicedyrektorzy szkoły w latach 1947-2015: Stanisław Lach, Roman Burda,
Tadeusz Kłosok, Gertruda Krzak, Józef Krawczyk, Jacek Czapkiewicz (obecnie).
Kierownicy zajęć praktycznych w latach 1947-2015: Ryszard Sobiech, Kazimierz Polak, Leon Kolańczyk, Władysław Orczewski, Adam Błaszkiewicz,
Józef Piekielnik, Jan Markiton, Jan Wszołek, Jan Kubanek, Bogusław Wróbel,
Godfryd Loska, Janusz Janowski, Aleksandra Zdechlik, Dominika Wesołowska.
W 1976 roku powołana została dodatkowa kadra kierownicza Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie: Zdzisław
Gierula, Stanisław Bobow, Jan Kubanek, Winfryd Ficoń.
Wicedyrektorami (kierownikami) filii byli: Lidia Klausa, Urszula Cisek, Jan
Siódmok.
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Historia kina w Knurowie cz. II

Projekt: Archiwum Państwowe w Raciborzu

Kinoteatr swój widział ogromny

Kiedy Wojciech Fityka przyjeżdża do Knurowa, ma 33 lata, o rok młodszą żonę Paulinę, 6-letniego
syna Fryderyka, dom handlowy w Orzeszu i pomysł na nowy biznes. Nie ma tylko czasu do stracenia

M

arzec 1930 roku. Franciszek Fraszek, projektant i
budowniczy z Nowej Wsi,
rozwija przed przedsiębiorcą z Orzesza
plan nowego kina.
- Panie szanowny, oto świątynia X
Muzy! - mówi z emfazą. - Miejsc ma
prawie tyle co „Colosseum” Klimów w
Królewskiej Hucie. Był pan może?
- Nie, jeszcze nie - zamyślony Wojciech Fityka wnikliwie przygląda się
rysunkom i rzutom.
- Polecam szanownemu panu. Miesiąc temu dźwiękowe filmy zaczęli...
- Świątynia X Muzy, pan mówi wtrąca przedsiębiorca. - Podoba mi się.
Odkąd kupił działkę przy ul.
Rybnickiej 26 w Knurowie, myśli o
jak najszybszym rozpoczęciu budowy.
Jest przekonany, że nowe kino i dwa
składy przyniosą mu w przyszłości
niemałe zyski.

Palący problem

Tymczasem rysunki, opis budowy
i obliczenia statystyczne trafiają na
biurko naczelnika Urzędu Okręgowego w Knurowie i Inspektora Pracy w
Katowicach. Nie ma do nich większych
zastrzeżeń, niemniej lista dodatkowych warunków na urządzenie kinoteatru liczy aż 37 punktów. Inwestor
Fityka wie, że musi je uwzględnić. Tu

nie chodzi tylko o biznes, ale przede
wszystkim o bezpieczeństwo operatora i widzów.
Zmorą ówczesnych kin są łatwopalne, nitrocelulozowe taśmy filmowe.
Nie potrzebują tlenu do spalania. Jedna
iskra wystarczy, by ogień strawił kosztowną aparaturę, kopie filmów, a nawet
całe kino. Stąd konieczność zachowania
szczególnych środków ostrożności.
Elastyczną i wytrzymałą, aczkolwiek łatwopalną taśmę nitro należy
przewijać wyłącznie na stole obitym
blachą cynkową. Po skończonym seansie trzeba ją przechowywać w skrzyni
z podwójnym zamknięciem, wyściełanej blachą lub innym materiałem
izolacyjnym.
Sercem kina jest komora projekcyjna (operatornia). Jej ściany, sufit i
drzwi muszą być ogniotrwałe. Względy bezpieczeństwa wymuszają, by w
pomieszczeniu znajdowała się gaśnica,
a obok projektora blaszane naczynie z
wodą. Zabronione jest przechowywanie tam ubrań i innych łatwopalnych
przedmiotów.
Gdyby doszło do pożaru, żelazne
zasuwki samoczynnie zapadają na
otwór projekcyjny i okienko operatora,
by odciąć widownię od ognia.
Wielka odpowiedzialność ciąży na operatorze. Wedle przepisów

może nim zostać wyłącznie mężczyzna, który ukończył 21 lat i posiada
świadectwo kwalifikacyjne. Wbrew
pozorom to ciężkie zajęcie. Operator
nie może w trakcie seansu opuszczać
kabiny. Nie ma też mowy, by w środku
przebywał ktoś jeszcze. Informuje o
tym tabliczka z napisem „Wstęp do
operatorni policyjnie wzbroniony”.
Surowo wzbronione jest też palenie
tytoniu w kinie.

Kino „Śląskie”

zaprojektowano z rozmachem. Jest
dwa razy większe od „Kameralnego”.
Na parterze, oprócz dwóch składów,
mieści kasę, poczekalnię, ubikacje
oraz widownię na około 500 miejsc.
Przed ekranem, nieco poniżej poziomu podłogi, znalazło się miejsce dla
orkiestry przygrywającej w czasie
seansów niemych filmów. Piętro zajmują: biuro, dwa pokoje i kuchnia,
operatornia z oddzielnym wejściem z
klatki schodowej i loża na 250 miejsc.
Kinoteatr z wyobrażeń Wojciecha Fityki, według projektu Franciszka Fraszka, zaczyna nabierać
realnych kształtów w połowie 1930
roku. Tempo prac musi być zawrotne, skoro po wakacjach odbywa się
pierwsza inspekcja, wykonana przez
mistrza kominiarskiego Alojzego

Ulfiga z Kończyc.
Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ul.
Rybnickiej z podziwem obserwują
postępy w budowie. W zak ładzie
fryzjerskim Brunona Hetwera czynią
już nawet pierwsze zakłady o to, czy
kinoteatr „Śląski” zostanie otwarty do
końca roku, czy też nie. Stawką są bilety na pierwszy seans w nowym kinie.
- Niniejszem proszę o komisowy odbiór nowo wybudowanego kina w Knurowie przy ul. Rybnickiej - Wojciech
Fityka informuje w piśmie naczelnika
Urzędu Okręgowego w Knurowie,
Wiktora Mrozka. - Budynek został mi
przez policję budowlaną oddany do
użytku. Urządzenie kina zostało dzisiaj
(23 stycznia 1931 roku - przyp. red.)
odebrane przez Stowarzyszenie Dozoru
Kotłów Parowych w Katowicach.
Kilka dni później odbywa się odbiór „Śląskiego”. Służby zwracają uwagę
na kilka istotnych braków (nie ma
kloszy na lampach, gaśnicy na balkonie
i osłony ogniotrwałej z tyłu aparatu
projekcyjnego). Inwestor ma czas na
ich uzupełnienie do 1 marca 1931 roku.

Oznaki kryzysu

Nie wiadomo, kiedy odbył się
pierwszy seans w kinie „Śląskim” i
jaki wówczas wyświetlono film. Kto
z uczestników zakładu u Brunona

Hetwera wygrał i zasiadł na widowni, tego też nie wiemy. Z pewnością
świątynia X Muzy przypada do gustu
miłośnikom ruchomych obrazów i
hollywódzkich produkcji. To jednak
nie gwarantuje Fityce sukcesu finansowego, a co za tym idzie szybkiej spłaty
zaciągniętego kredytu. Kiedy rozpoczyna budowę „Śląskiego”, nie szczędząc przy tym środków, pojawiają się
pierwsze oznaki światowego kryzysu.
Recesja daje o sobie znać zwłaszcza na
Górnym Śląsku, gdzie przemysł jest
silnie powiązany z kapitałem zagranicznym. Największy regres dotyczy
górnictwa. Spada wydobycie węgla,
rośnie bezrobocie. Także w Knurowie.
Dla Wojciecha Fityki oznacza to
mniejszą frekwencję w kinie oraz malejące wpływy z biletów. Pierwszym
zwiastunem nadchodzących problemów jest uszczuplenie widowni kina
o 250 miejsc. Prawdopodobnie w ten
sposób właściciel „Śląskiego” chce obniżyć stawki podatkowe. Jego sytuacji
nie poprawia fakt, że w Knurowie działa konkurencyjne kino „Kopalniane”.
Co więcej, część widzów, korzystając
z kart cyrkulacyjnych, może jechać za
granicę, do Gleiwitz czy Hindenburga,
by zobaczyć tańsze filmy.
Paweł Gradek

Na wielkim ekranie widzowie mogli oglądać hollywoodzkie produkcje

Projekt: Archiwum Państwowe w Raciborzu

Świątynia X Muzy, czyli kino
„Śląskie” w Knurowie
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rozrywka nr 41

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Rozalia Pogoda z Gliwic

ur. 6.10.2015 r., 3250 g, 54 cm

Stanisław Piszczek z Knurowa
ur. 7.10.2015 r., 3350 g, 54 cm

Antoni Rożek z Knurowa

ur. 8.10.2015 r., 3680 g, 56 cm

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).

41

16-17.10.2015 r.
PIĄTEK- SOBOTA
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 15.15
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 17.00

Liliana Piwowarska z Knurowa
ur. 7.10.2015 r., 3810 g, 56 cm

Hanna Kamińska z Leszczyn

ur. 9.10.2015 r., 3450 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 39/2015 brzmiało: „ŚWIETLIK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Dyrbuś. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Chemia
- godz. 20.30, 22.15

15.10.2015 r.
CZWARTEK
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 15.30
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 17.30
Panie Dulskie
- godz. 19.00
Everest 2D
- godz. 20.30

Dawid Macha z Czerwionki

ur. 7.10.2015 r., 3560 g, 52 cm

Amelia Kruszkiewicz z Knurowa
ur. 9.10.2015 r., 3300 g, 53 cm

Szymon Kowalski z Knurowa

ur. 9.10.2015 r., 2550 g, 51 cm

18.10.2015 r.
NIEDZIELA
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 15.15
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 17.00
Obce niebo
- godz. 18.45
Chemia
- godz. 20.30, 22.15
19-20.10.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 15.15
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 17.00
Obce niebo
- godz. 18.45
Chemia
- godz. 20.30

Michalina Kaczmarek z Knurowa
ur. 10.10.2015 r., 3780 g, 54 cm

Stefan Lipka z Knurowa

ur. 11.10.2015 r., 3770 g, 56 cm

21.10.2015 r.
ŚRODA

Obce niebo
- godz. 18.45

Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 15.15
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 17.00
Obce niebo
- godz. 18.45
Chemia
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Wojciech Pyznar z Gliwic

ur. 11.10.2015 r., 3280 g, 53 cm

Milena Mularczyk z Czerwionki-Leszczyn
ur. 12.10.2015 r., 3150 g, 51 cm
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Gierałtowice. Muzyczna jesień

Knurów. Trwa nabór do „Śląskiego Bestariusza”

Na chwałę Bożą

Strachy na lachy!

Muzyka organowa przypomina modlitwę - jest
dostojna i piękna zarazem, budzi tęsknotę za światem
nie z tego świata. W niedzielę, w kościele Matki Bożej
Szkaplerznej w Gierałtowicach, kilkunastu muzyków
wystąpiło dla wielbicieli piękna

J

esienny koncert muzyki organowej
to gierałtowicka tradycja, która w
tym roku wyjątkowo wpisała się
w obchody Dnia Papieskiego. Od początku, czyli od 13 lat, organizatorami
wydarzenia są parafia Matki Bożej
Szkaplerznej, Koło Związku Górnośląskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach.
W gierałtowickim kościele wystąpili muzycy z Gierałtowic, Knurowa,
Paniówek i Przyszowic: Maria Januszkiewicz, Daniel Kuchta, Tomasz
Górka, Michał Majowski, Robert
Nawrat, Anna Paździor i Beata Stawowy. Dźwięk organów wypełniły
Artyści zasłużyli na podziw
i brawa - dali publiczności
piękny koncert

Knurów

Jubileuszowa
wystawa

S

traszne śląskie stwory wracają do
Knurowa, aby ponownie zachęcić
młodzież do odkrywania bogactwa
śląskiej gwary. - Jeżeli interesuje Cię
teatr, taniec, ruch, lubisz wyzwania,
nie boisz się ciemności i masz ukończone 15 lat, to nasza propozycja
jest właśnie dla Ciebie! - zachęcają
organizatorzy.
Gwara śląska jest jednocześnie swojska i obca. Wrośnięta w
tradycję i kulturę, ale coraz mniej
obecna w codzienności. Organizatorzy „Śląsk iego Bestariusza”
chcą zmienić sposób postrzegania
gwary i ją „dowartościować”.
Warsztaty, które poprowadzi
dramatolożka i pedagożka teatru
Marta Hankus, to cykl ośmiu spo-

tkań poświęconych zapomnianym
śląskim słowom. Uczestnicy warsztatów wspólnie stworzą widowisko
teatralno-cieniowe podsumowujące projekt. Premierę przedstawienia
zaplanowano na połowę grudnia
2015 roku.
- Spotykamy się w każdą sobotę
w godzinach od 10 do 14 w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria” przy
ul. Kosmonautów 7a w Knurowie informują organizatorzy.
Pierwsze spotkanie 17 października o godz. 14 w Szukaterii.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: info@
klubsztukateria.pl.
jb

informacja własna wydawcy

głosy solistów: sopranistek Patrycji
Czempulik-Włodarz i Marty Pagacz
oraz barytonów Rafała Majowskiego i
Wojciecha Miczka.
- Na zakończenie koncertu, prowadząca spotkanie Janina Rożek,
przewodnicząca Koła Związku Górnośląskiego oraz Joachim Bargiel, wójt
gminy Gierałtowice, Piotr Rychlewski,
dyrektor GOK i ks. Marek Sówka, proboszcz gierałtowickiej parafii, wręczyli
artystom drobne upominki i pamiątkowe dyplomy - mówi gierałtowianin
Tadeusz Puchałka, znawca i propagator śląskiej tradycji i historii.
Publiczność, która w tym roku
dopisała, nie szczędziła oklasków i
zachwytów nad muzycznych kunsztem
wykonawców.
Jeśli komuś nie udało się uczestniczyć w koncercie, ma kolejną szansę
bycia świadkiem ciekawej inicjatywy.
W niedzielę o godz. 17 w gierałtowickim kościele w ystąpi zespół
„Uskrzydleni”.
jb, foto: Tadeusz Puchałka
informacja

J

uż po raz 10 obchodom
Święta Patrona Szkoły,
czyli papieża Jana Pawła II,
w Miejskim Gimnazjum nr
1 towarzyszy wystawa plastyczna „Bliżej Sacrum”.
P r e z e nt uj e , j a k c o
roku, wysoki poziom artystyczny. Duża w tym
z a s ł u g a Zw i ą z k u Polsk ich Ar t ystów Plast yków i życzliwości Anny
Zawiszy-Kubickiej, prez e s Ok rę g u Gl iw ic ko -Zabrzańskiego ZPAP, od
dekady współpracującej
z k nurowsk ą placówk ą
przy organizacji w ystawy.
Tegoroczna ekspozycja
będzie czynna od 16 do 29
października w godz. 8-15.
/bw/
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ZDROWIE I URODA

Zatrudnimy osobę do prac fizycznych przy
obiekcie pr zemys łowo - biurow ym. Mile
widziany emeryt. Tel. 32 236 11 11

41-42/15

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986
1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów i
konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100
39-47/15

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko i solidnie. www.remontujemyto.pl; Tel.
721 170 237

41-42/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100 POMIAR I PROJEKT GRATIS!
39-47/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty, materiały, transport. Tel. 882 066 201

39-47/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-43/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ęc zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
tel. 882 066 201
39-47/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
41-51/15

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

41-51/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

13-43/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

13-43/15

NIERUCHOMOŚCI

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

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

18/15-odw.

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2/15-odw.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

34-43/15

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
27/15-odw.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727

29/15-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214

39-51/52/15

Szukam pracy na pół etatu w godzinach porannych. Zaawansowana znajomość języka
angielskiego. Tel. 663 379 982
39-43/15

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a d z i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

25/15-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

3/15-odw.

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa. Tel. 601 469 273

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach również
hotel. Tel. 604 482 453
41-51/15

41/15

Kawalerka 38 m2 w Knurowie - sprzedam lub
wynajmę. Tel. 530 766 694
40-41/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe.
Tel. 602 638 719

39-41/15

Sprzedam dom dwurodzinny z garażem
na działce 2000 m2. Wilcza. Tel. 691 335 864
40-43/15

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 70 m2, kuchnia, łazienka i osobna ubikac ja, c zę ś c i owo umeblowane.
Tel. 607 269 261
39-41/15

Zamienię mieszkanie w Knurowie 55 m2, 3
pokoje, po remoncie, komunalne na 3 pokoje
w Szczygłowicach. Tel. 508 349 967
41/15

16

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody zatrudni: brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696 413 216
lub 660 795 216
39-41/15

Impel Security zatrudni pracowników ochrony na obiekt Europa Centralna 7 zł netto. Tel.
727 003 595
41/15

Zatrudnię kierowcę na busa, międzynarodówka, najlepiej z doświadczeniem. Knurów.
Tel. 883 731 211
41/15

Zatrudnię studentkę studiów zaocznych jako
kelnerkę. Tel. 664 040 345
40-42/15

Przegląd Lokalny Nr 41 (1179) 15 października 2015 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

ychowanek Concordii, a
obecnie pięściarz Gardy
Gierałtowice - Wojciech Czarkowski w ystąpił w turnieju
z cyklu XII Grand Prix Miasta Krnova w Czechach. Nasz
„ciężki” stoczył za południową
granicą dwie walki. W pierwszej pokonał Niemca, a w finale
musiał uznać wyższość Czecha.
- W walce półfinałowej rywalem naszego zawodnika był
Niemiec Leon Gavanas i od
pierwszego gongu warunki w ringu dyktował Wojtek - relacjonuje
trener Adam Spiecha. - Atletycznie zbudowany Niemiec nie
mógł sobie poradzić z szybkimi
ciosami i często faulował za
co otrzymał dwa ostrzeżenia.
Werdykt tej walki nie mógł być
inny, jak jednogłośne zwycięstwo
Czarkowskiego. W tym miejscu
warto dodać, że jego rywal to

aktualny wicemistrz Niemiec.
W finale na Wojtka czekał reprezentant Republiki
Czeskiej, mistrz tego kraju
- Havel Jirka. To była walka
wyrównana i jak na wagę ciężką, prowadzona w szybkim
tempie, co mogło się podobać
publiczności. Werdykt sędziowski to 3:0 dla Czecha, ale jestem
zadowolony z występu Wojtka.
Turniej był dla wielu zawo d n i ków s pr awd z i a ne m
przed jesiennymi mistrzostwami Europy juniorów.
- Z racji tego inni zawodnicy
byli skazywani na „pożarcie”, ale
stało się inaczej. Wojtek zdobył
srebrny medal, zdobył kolejne
doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości. W tym chłopaku drzemie wielki potencjał i
talent - dodaje Adam Spiecha.

Foto: Piotr Skorupa

W

Foto: Garda

Niemca pokonał,
Czechowi uległ

Ring wolny,
można
trenować

Wojciech Czarkowski
ze swoim trenerem
Adamem Spiechą

PiSk

pojedynkach w formule MMA
pierwszy krok 61 kg.
Jego klubowi koledzy zdobyli srebrne medale - Zygmunt
Kulczyna w MMA senior ograniczona formuła 77 kg oraz
Marcin Maziarz 93 kg BJJ NoGi.
Zadowolony z postaw y
swych podopiecznych był Tomasz Jabłonka: - Adam Witkowski to zawodnik, który realizuje taktyczne założenia, a do
tego słucha wskazówek, podczas
walki. Dzięki temu nie dał szans
żadnemu z przeciwników i w
jeden dzień zwyciężył w trzech
kategoriach, walcząc nawet z
przeciwnikami z wyższej kategorii wagowej! Cieszy mnie fakt,
że wszyscy moi podopieczni, których trenuję w Spartanie zdobyli
cenne medale.

Na „wariata”

D

o k nurowsk iego grona
maratończyków dołączył
Krzysztof Dziadek. Stało się
to po biegu w Katowicach,
gdzie 23-latek zajął w swej
kategorii wiekowej 113 miejsce (1035 w open) z czasem
4.53.18. - Nie było łatwo, bo na
25 kilometrze poczułem ból w
kolanie. Na szczęście było serce
do walki i udało się ten bieg
ukończyć - mówi zadowolony
knurowianin, który pytany o
przygotowania do tego szczególnego startu, odpowiada z
rozbrajającą szczerością: - Nie
było jakiś specjalnych przygotowań, można nawet powiedzieć,
że poszedłem na „wariata”, bo
trzy tygodnie przed maratonem
w moim przypadku było zero
biegania.
- Obawiałem się o swego

PiSk

kolegę, bo do 25 kilometra biegliśmy razem, a później Krzysztof pozostał w tyle - relacjonuje
Czesław Kostrzak, dla którego
był to jubileuszowy, dziesiąty
maraton. - W tym roku obchodzę aż trzy jubileusze. Mam
55 lat, biegam od 10 lat, no i
przebiegłem 10 maratonów.
Ten ostatni nie był najlepszy,
a szczerze mówiąc jeszcze dwa
dni po biegu chodziłem załamany, bo osiągnąłem słaby czas:
4.17.45, co dało mi 67 miejsce
w kategorii wiekowej i 710 w
open. Humor mi się poprawił,
jak wrzuciłem na Facebooka
zdjęcie, a znajomi natychmiast
zaczęli mi gratulować tego wyniku. Taka reakcja dodała mi
wiary w siebie i postanowiłem,
że każdego roku przebiegną
jeden maraton.
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ing i przyrządy do specjalistycznego treningu
pięściarskiego są już na swoim
miejscu, a to oznacza, że remont pomieszczeń, z których
korzysta BKS Concordia nie
przeszkadza już w prowadzeniu szkolenia.
- Do wykonania pozostała tak zwana kosmetyka, bo
wszystkie najważniejsze prace
zostały już zakończone - mówi
Krzysztof Stolarek, dyrektor
MOSiR Knurów.
Pięściarze od lat pracują
nad sportową formą w pod-

ziemiach szczygłowickiej hali.
To tam rodził się sukces w
post aci d r u ż y nowego m istrzostwa Polski, to tam trenerzy szlifowali późniejsze
pięściarskie diamenty. Boks
amatorski od lat przeży wa
poważny k r yzys, jednak w
Knurowie wciąż nie brakuje chętnych do uprawiania
szermierki na pięści. To dla
nich w y remontowa no sa lę
treningową, która sąsiaduje
obecnie z nowym zapleczem
szatniowo-sanitarnym.
PiSk

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa:
- Wszyscy znamy bogate tradycje pięściarskie
i wspaniałą historię tworzoną przez działaczy, trenerów i zawodników. A miejsce, gdzie odbywają się
zajęcia bokserskie Concordii można nazwać kultowym. Wierząc, że ta piękna dyscyplina sportu wyjdzie
z kryzysu, stworzyliśmy warunki pozwalające
rozwijać sportowe talenty, których w naszym mieście nigdy
nie brakowało.

Adam Witkowski wygrał
w Świętochłowicach wszystko,
co było do wygrania, a na „deser”
zrobił sobie zdjęcie z Marcinem
„Różalem” Różalskim

Foto: prywatne

ościem specjalnym Mistrzostw Śląska Amatorskiej Ligi MMA w Świętochłowicach był utytułowany
zawodnik KSW - Marcin Różalski. Popularny „Różal” miał
okazję zobaczyć w akcji m.in.
zawodników Spartana Knurów,
którzy odnieśli kilka wartościowych zwycięstw. Opowiada
o nich założyciel knurowskiego
klubu - Sławomir Tokarz: Podopieczni trenerów Tomasza
Jabłonki i Przemysława Wejnera pokazali, że są w świetnej
formie. Adam Witkowski zdobył złoty medal w kategorii 61
kg NoGi w brazylijskim ju-jitsu.
Bez problemu rozprawił się z
rywalami z wyższej kategorii
wagowej i zdobył złoty medal
w kategorii 66 kg oraz kolejne
złoto po trzech zwycięskich

Foto: Spartan

Marcin Różalski to widział

G

Dyrektor MOSiR-u Krzysztof Stolarek
wskazuje miejsce, gdzie zamontowane
zostaną dodatkowe przyrządy, w tym
manekiny

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 29 WRZEŚNIA:
1. Janusz Kopeć
2. Alojzy Kopiec
3. Janusz Myszka
4. Alfred Wagner
5. Michał Foit
6. Piotr Pakura
7. Kazimierz Fąfara
8. Czesław Antończyk
9. Adam Dudziński

- 2.134 pkt
- 2.052 pkt
- 1.999 pkt
- 1.940 pkt
- 1.893 pkt
- 1.880 pkt
- 1.833 pkt
- 1.810 pkt
- 1.766 pkt

WYNIKI Z 6 PAŹDZIERNIKA:
1. Willibald Morgalla
2. Henryk Brola
3. Michał Foit
4. Ginter Fabian
5. Józef Antończyk
6. Stefan Wroblowski
7. Wojciech Napierała
8. Marek Mróz
9. Adam Dudziński

-

2.067 pkt
2.054 pkt
1.981 pkt
1.956 pkt
1.809 pkt
1.792 pkt
1.791 pkt
1.757 pkt
1.754 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
Czesław Kostrzak i Krzysztof Dziadek
na mecie katowickiego maratonu

Wracając do Krzysztofa
Dziadka, na razie od biegania
musi odpocząć, bowiem ucierpiało więzadło w jego stawie
kolanowym.
Obaj panowie reprezentują
Klub Biegacza Endurance Soli-

darni, w którego barwach debiutowało już pięciu maratończyków: Tomasz Wojtaszek,
Szymon Masarczyk, Dariusz
Kołodziejczyk, Artur Bujnowski i Krzysztof Dziadek.
PiSk

1. Wojciech Napierała
2. Janusz Kopeć
3. Adam Dudziński
4. Alfred Wagner
5. Konrad Sobieraj
6. Piotr Palica
7. Jerzy Makselon
8. Michał Foit
9. Kazimierz Fąfara
10. Czesław Antończyk

- 10.792 pkt
- 10.211 pkt
- 10.089 pkt
- 9.925 pkt
- 9.767 pkt
- 9.652 pkt
- 9.570 pkt
- 9.537 pkt
- 9.445 pkt
- 9.411 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 20 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Klasa okręgowa

IV liga

Zero z tyłu. Po raz pierwszy

oncordia straciła już w
bieżących rozgrywkach
23 bramki. To dużo. Bardziej
„dziurawą” defensywę mają
tylko trzy zespoły. W sobotę
podopieczni Michała Budnego dokonali jednak nie lada
sztuki, bowiem w wyjazdowym meczu po raz pierwszy
w tym sezonie zagrali na zero
z tyłu. I wygrali 2:0 z Unią
Ząbkowice.
Swojego pierwszego gola
dla Concordii strzelił w tym
me c z u D aw id D z i a mb or,
k tór y latem prz ysz ed ł do
knurowskiego klubu z Przyszłości Ciochowice.
Do konfrontacji dobrych
znajomych doszło w Przyszowicach, gdzie były trener
Concordii Wojciech Kempa
i byli zawodnic y k nurowskiego klubu: Pilc, Rozumek

Foto: Piotr Skorupa

C

10. KOLEJKA, GRUPA II:

Dawid Dziambor w siódmym swoim meczu w Concordii
strzelił pierwszą bramkę dla knurowskiej drużyny

Przyszłość Rogów - Naprzód
Syrynia 3:1, Naprzód Zawada - Urania Ruda Śląska 3:2,
KS 27 Gołkowice - Naprzód
Czyżowice 1:2, Wawel Wirek Gwiazda Skrzyszów 1:2, Górnik Pszów - Tempo Paniówki
2:1, Orzeł Mokre - Gwarek
Zabrze 2:0, Rymer Rybnik Polonia Łaziska Rybnickie 4:0,
Polonia Marklowice - Jastrząb
Bielszowice 4:0.

10. KOLEJKA, GRUPA III:

oraz Modrzy ńsk i wa lczyli
o punkty z zespołem GTS
Bojszowy, w którym dostępu
do bramki pilnuje Bartłomiej

Krzy wicki. Były bramkarz
Concordii wygrał tę rywalizację, a Jedność Przyszowice
ma ju ż t yl ko t rz y pu n k t y

przewagi nad przedostatnią
w tabeli Fortecą Świerklany.

Silesia Lubomia - Dąb Gaszowice 1:4, Zameczek Czernica Naprzód Borucin 1:3, Jedność
Jejkowice - Fortuna Gliwice
2:3, Zryw Radonia - LKS 1908
Nędza 1:2, Czarni Pyskowice
- Zuch Orzepowice 3:1, Wilki
Wilcza - ŁTS Łabędy 1:2, LKS
Krzyżanowice - Naprzód Rydułtowy 0:3, KS 94 Rachowice
- Rafako Racibórz 1:0.

Unia Ząbkowice - Concordia Knurów 0:2
0:1 Dziambor 46 min, 0:2 Mawo 83 min
Concordia: Chojnacki, Mateusz Mikulski, Bąk, Michał Mikulski,
Rekus, Śliwa, Knot 74 min
Szewczyk, Buchalik, Dziam1. Gwarek T.G.
26
bor, Mawo 89 min Górka,
2. Radzionków
24
Młynek 86 min Gajek.
3. Myszków
20
Górnik Piaski - Pr zemsza
4. GKS II K.
18
Siewierz 3:1, Gwarek Tar5. Poraj
18
nowskie Góry - Polonia Poraj
6. Grodziec
17
0:0, MKS Myszków - Raków II
7. Sarmacja
17
8. Concordia
14
Częstochowa 2:1, Przyszłość
9. Wesoła
14
Ciochowice - Sarmacja Bę10. Piaski
12
dzin 0:6, RKS Grodziec 11. Slavia
12
GKS II Katowice 5:0, Górnik
12. Raków II
10
Wesoła - Slavia Ruda Śląska
13. Ząbkowice
9
0:1, Ruch Radzionków - Zie14. Przemsza
9
loni Żarki 3:0.
15. Żarki
8
16. Ciochowice
0

Jedność Przyszowice - GTS Bojszowy 1:2
0:1 Wróbel 42 min, 0:2 Mateja 60 min, 1:2 Wolniewicz 70 min
Jedność 32: Szindler, Świetlicki, Szołtysek 70 min Szaruga,
Pilc, Wolniewicz, Kiełtyka,
Rozumek 60 min Botor, Przy1. Turza Śląska
27
bylski, Mrozek 65 min Mo2. Polonia Ł.G.
19
drzyński, Hajok, Sosna 46
3. Krupiński
19
min Łuszcz.
4. Pszczyna
16
5. Racibórz
16
Krupiński Suszec - GKS II Ty6. Ornontowice
15
chy 1:5, Iskra Pszczyna - ROW
7. Szczakowianka
15
II Rybnik 2:1, Szczakowianka
8. Tychy II
15
Jaworzno - Spójnia Landek
9. Ruptawa
14
2:0, Forteca Świerklany - Gra10. Drzewiarz
14
nica Ruptawa 1:2, Drzewiarz
11. Bojszowy
11
Jasienica - Polonia Łaziska
12. Landek
11
Górne 3:1, Unia Racibórz 13. Przyszowice
11
Gwarek Ornontowice 5:0, Unia
14. Radziechowy
10
Turza Śląska - Radziechowy
15. Świerklany
8
Wieprz 1:2.
16. ROW II
5

10. KOLEJKA
Carbo Gliwice - Społem Zabrze 5:0, Naprzód Żernica
- Zamkowiec Toszek 2:1, Sokół Łany Wielkie - Gwiazda
Chudów 1:1, MKS Zaborze Zabrze - Drama Kamieniec 1:2,
MOSiR Stal Zabrze - Jedność
32 II Przyszowice 6:0, Młodość Rudno - Piast Pawłów
4:1, Gwarek II Ornontowice
- Walka Makoszowy 4:1, Ruch
Kozłów - Tęcza Wielowieś 3:0.

Nagroda za rolę
drugoplanową

Foto: PZPN

Ależ to był spektakl! Każdy
jego element, każdy szczegół
starannie dobrany i dopasowany do scenariusza. Wszystko
było takie, jak być powinno.
Nowoczesna arena, aktorzy nie
tylko europejskiej, ale i światowej sławy, no i znakomita
publiczność. W scenariuszu nie
zabrakło dramaturgii, potu,
krwi i łez. A wszystko to zostało
zwieńczone eksplozją radości,
po czym główni aktorzy zeszli
ze sceny oklaskiwani na stojąco.
Dla takich chwil warto żyć...
Tak widziałem niedzielny
mecz Polska - Irlandia, po którym awansowaliśmy na przyszłoroczne Euro. Ten mecz miał
swych głównych bohaterów w

18

osobach m.in. Adama Nawałki,
Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka i Łukasza
Piszczka. Miał też aktorów
drugiego planu. Jednym z nich
był knurowianin Remigiusz
Rzepka - trener przygotowania
fizycznego. Pracuje w cieniu selekcjonera, ale efekty jego pracy
mogą przechylić szalę zwycięstwa. I nie mam wątpliwości, że
przechyliły. Na korzyść biało-czerwonych. Remik, zasłużyłeś
na identyczne gratulacje, jak
główni aktorzy tych zwycięsko
zakończonych eliminacji do
Euro 2016. Co tam gratulacje,
zasłużyłeś na nagrodę za rolę
drugoplanową w tym spektaklu.

8. KOLEJKA:

Piotr Skorupa

Remigiusz Rzepka - knurowianin, trener przygotowania
fizycznego w sztabie szkoleniowym selekcjonera
piłkarskiej reprezentacji Polski Adama Nawałki.
11 października biało-czerwoni zapewnili sobie awans
do Euro 2016.

III Liga
kobiet

25
22
20
20
19
19
17
14
12
12
12
11
10
7
4
3

1. Rudno
2. Łany Wielkie
3. Stal
4. Kamieniec
5. Ornontowice II
6. Zaborze
7. Carbo
8. Kozłów
9. Żernica
10. Toszek
11. Walka
12. Przyszowice II
13. Chudów
14. Pawłów
15. Społem
16. Wielowieś

25
22
19
19
19
19
19
14
11
11
10
10
8
8
7
6

1. Pławniowice
2. Rudziniec
3. Borowa Wieś
4. Kleszczów
5. Sierakowice
6. Bojków
7. Bujaków
8. Quo Vadis
9. Ziemięcice
10. Świbie
11. Concordia II
12. Łącza
13. Kozłów II
14. Pilchowice

20
20
19
17
12
10
10
10
10
9
9
7
6
1

Klasa B

Klasa C

Wilki II Wilcza - Sośnica Gliwice 1:3, LKS 45 II Bujaków
- Drama II Kamieniec 5:1,
Orzeł Stanica - Kłodnica Gliwice 4:1, Korona Bargłówka
- Ślązak Bycina 5:1, Naprzód
Łubie - Młodość II Rudno 2:3.

1. Wilcza
2. Gaszowice
3. Borucin
4. Łabędy
5. Nędza
6. Lubomia
7. Pyskowice
8. Rachowice
9. Rafako
10. Krzyżanowice
11. Jejkowice
12. Czernica
13. Rydułtowy
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

Klasa A

10. KOLEJKA, GRUPA II:

8. KOLEJKA:

22
22
21
19
18
17
16
16
15
13
13
12
10
8
3
1

PiSk

10. KOLEJKA, GRUPA I:

Zza biurka

1. Mokre
2. Skrzyszów
3. Czyżowice
4. Rogów
5. Marklowice
6. Polonia Ł.R.
7. Gołkowice
8. Paniówki
9. Rymer
10. Zawada
11. Pszów
12. Urania
13. Syrynia
14. Wawel
15. Gwarek
16. Jastrząb

1. Bujaków II
2. Stanica
3. Sośnica
4. Kłodnica
5. Wilcza II
6. Kamieniec II
7. Bycina
8. Rudno II
9. Łubie
10. Bargłówka

21
21
18
13
12
10
7
6
6
4

LKS 45 Bujaków - Concordia II
Knurów 0:3, Amator Rudziniec
- Burza Borowa Wieś 4:1, Olimpia Pławniowice - Quo Vadis
Makoszowy 2:1, Ruch II Kozłów - Naprzód Świbie 1:5, Leśnik Łącza - Start Kleszczów
2:3, Victoria Pilchowice - Start
Sierakowice 2:2, KS Bojków Pogoń Ziemięcice 4:2.

foto-migawka

5. KOLEJKA:
Wisła Skoczów - Polonia
Tychy 2:4, Gwarek Ornontowice - Rekord II Bielsko-Biała 1:3, Granica Ruptawa - KKP Mikołów 4:0, MKS
Żory - Gimnazjum Istebna
0:9, W i lk i W i l c z a - U KS
Gamów 3:0.

AWANSEM:
Gwarek Ornontowice - Wilki
Wilcza 0:5
1. Tychy
2. Wilcza
3. Istebna
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ruptawa
8. Ornontowice
9. Mikołów
10. Żory

15
15
13
9
9
7
6
3
0
0

11 października odbył się siatkarski turniej charytatywny połączony
z licytacją gadżetów sportowych. Dochód z turnieju i licytacji zostanie przekazany na leczenie Dawida Kołodzieja, który swą przygodę
z piłką nożną rozpoczynał w knurowskiej APN.
Do turnieju wrócimy na naszych łamach w jednym z kolejnych
wydać PL.
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Reprezentacja MLPNH

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Stalowi pierwszym
liderem

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: MOSiR
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P
Minęło ćwierć wieku
W
ha li MOSiR odbył y się obchody
25-lecia istnienia
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej w Knurowie. Kiedy 29 września 1990 roku na
asfaltowym jeszcze wówczas
boisku Szkoły Podstawowej nr
1 rozegrano pierwsze mecze,
rozgrywki te nosiły popularną
nazwę szóstek piłkarskich.
Tylko nieliczne drużyny posiadały jednolite stroje, a mecze
trwające wówczas 2 razy po 30
minut sędziowali wyznaczeni
zawodnicy. Pomimo upływu
ćwierćwiecza w lidze, która
dziś jest halową, a rozgrywki
nazwane futsalem, ciągle występują zawodnicy pamiętający
tak odległe czasy. Właśnie dla
nich Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zorganizował jubileuszowy mecz z reprezentacją
gliwickich oldbojów, grających
pod szyldem Ivetu. Renoma
piłkarzy z Gliwic dorównywała
randze jubileuszu, albowiem
w drużynie tej aż roiło się od
byłych reprezentantów Polski
w futsalu. Na parkiet szczygłowickiej hali wybiegli m.in.

Szymon Maksym, Adrian Łą- Polski w futsalu przerzucił
giewka, Błażej Korczyński, czy piłkę nad sobą i bramkarzem
też znani z występów z dużych knurowian, po czym, odbitą od
boisk Adam Kryger i Edward poprzeczki, skierował do pustej
bramki gospodarzy.
Ambrosiewicz.
Knurowscy weterani zostaKnurowianie dzielnie stawili czoła sławnym rywalom li uhonorowani pamiątkowymi statuetkami
i po zaciętym,
choć towarzy- Skład Ivetu Reprezentacji i dy plom a m i,
Gliwic Oldbojów: Edward
s k i m m e c z u , Ambrosiewicz, Błażej Kor- a obie drużyny
okazali się mi- c z yńsk i, Mar ius z Sikor a, otrzymały menimalnie gorsi Szymon Maksym, Eugeniusz dale i puchary.
Ko ł tko, Adrian Ł ą giewka,
p r z e g r y w a j ą c Zbigniew Szk lany, Adam W uroczystości
ucz e st n icz y l i:
8 : 9. O s t a t n i e Kryger.
zastępca prezydwa gole nasi
ligowcy strzelili grając z lot- denta Knurowa - Piotr Surówka
nym bramkarzem i zabrakło (kiedyś gracz tej ligi), zastępca
im czasu, by doprowadzić do przewodniczącego Rady Miasta
remisu. Ozdobą spotkania była - Jerzy Pach, przewodniczący
natomiast bramka Błażeja Kor- Komisji Sportu, Turystyki,
czyńskiego, który w sytuacji Rekreacji i Promocji Zdrowia
sam na sam z Bartłomiejem - Joachim Machulik, dyrektor
Poręba popisał się fantastyczną MOSiR - Krzysztof Stolarek
sztuczką techniczną. Aktualny oraz radny Adam Sobierajski.
Waldemar Jachimowski
asystent trenera reprezentacji
Lista 20 Zasłużonych dla MLPNH: Robert Kasiński, Krystian
Kijak, Piotr Rolnik, Robert Nowosielski, Tomasz Nowosielski,
Dariusz Flis, Marcin Polywka, Daniel Tałajkowski, Marcin Rozumek, Paweł Rozumek, Stanisław Stępień, Jarosław Stępień,
Zbigniew Kuśmierz, Grzegorz Bęben, Tadeusz Barwicki, Marcin
Klaczka, Bartłomiej Poręba, Wojciech Juszczyk, Wojciech Górka,
Krzysztof Mysłek.

ierwszym liderem 26.
edycji Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej została
drużyna Teamu Stalmet, która
pokonała różnicą sześciu goli
debiutujący w lidze Keno Energy Team. Do wygranej przyczynił się grający trener tej drużyny
i ligowy weteran 43-letni Dariusz Flis, trzykrotnie pokonując bramkarza rywali.
Pozostałe trzy mecze inauguracji były dużo bardziej wyrównane i dostarczyły znacznie
więcej emocji. Najpierw mocno
odmieniony Vibovit, który połączył się z ZZ Kadrą, pokonał po zaciętym meczu DFK
Schlesien Rokita, w którym
pierwsze skrzypce grał dobrze
znany z występów w TS 10ka.pl
Zabrze Rafał Hajok. Trzy gole
tego gracza nie wystarczyły
jednak do zdobycia punktu, bo
na 40 sekund przed końcem gry
zwycięskiego gola dla Vibovitu
strzelił Przemysław Jędrzejczak.
Podobnie jak Vibovit, mocno przemeblował skład TKKF
Mistral Intermarche. Zespół ten
tworzą obecnie gracze dawnego
Teamu TKKF 98. Ta najmłodsza
drużyna ligi rozpoczęła rozgrywki od wygranej pokonując
kolejną „nową-starą” drużynę
w lidze – Bud-Expert Team, złożony głównie z graczy dawnego
Olympiakosu Gierałtowice.
Na zakończenie pierwszej
kolejki Tritech i IPA zafundowały kibicom prawdziwy dreszczowiec, choć kiedy ci pierwsi
wyprowadzając wzorowe kontry prowadzili z doświadczo-

Fragment meczu Tritech - IPA Knurów.
Przy piłce Łukasz Spórna

nym ry walem na kwadrans
przed końcem gry, 3:0 nic tego
nie zapowiadało. Tymczasem
wyrównanie zajęło drużynie
Marcina Rozumka i Łukasza
Spórny zaledwie 3 minuty. Po

przerwie technicznej Tritech
odzyskał równowagę, objął ponownie prowadzenie i choć stracił je szybko, to zdołał utrzymać
do końca cenny remis.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 1. KOLEJKI Z DNIA 12.10.2015
Keno Energy Team – Team Stalmet 3:9 (2:3)
Roman Wala 2, Jakub Karmański – D. Flis 3, M. Stopa 2,
P. Zagórski 2, B. Flis, M. Mularczyk
DFK Schlesien Rokita – Vibovit 3:4 (0:2)
R. Hajok 3 – A. Majorczyk 2, A. Niewiedział, P. Jędrzejczak
TKKF Mistral Intermarché – Bud-Expert Team 3:1 (1:1)
M. Bogumiło 2, M. Bociański – A. Czerkies
Tritech – IPA Knurów 4:4 (2:0)
B. Lewandowski 2, D. Wiercioch 2 – K. Ferenstein 3, Ł. Spórna
żółta kartka: K. Idziaszek (Tritech)
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
IPA Knurów
Tritech
DFK Schlesien Rokita
Bud-Expert Team
Keno Energy team

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
1
1
0
0
0

9-3
3-1
4-3
4-4
4-4
3-4
1-3
3-9

1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1

PROGRAM 2. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA):
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów (18.00), Vibovit – Keno
Energy Team (18.45), Team Stalmet – DFK Schlesien Rokita
(19.30), Bud-Expert Team – Tritech (20.15).

Siatkówka
RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKI
SIATKOWEJ - SENIORZY
(TRENER PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI)
Jedynka Jankowice - TKKF Szczygłowice 2:3
(22:25, 17:25, 25:12, 25:23, 11:15)
TKKF Szczygłowice: Hanak, Niesler, Smyczek,
G. Cuber, Słabisz, Gazda, T. Cuber (libero)
oraz Kaczor, Micał, Półchłopek, Kiseła, Danek,
Białuski i Piekielnik (libero)

Najstarsza drużyna TKKF-u po raz pierwszy
w bieżących rozgrywkach udała się na spotkanie
wyjazdowe. Rywalem była Jedynka Jankowice,
która przed startem rozgrywek doznała kilku
wartościowych wzmocnień. W pierwszych
dwóch setach knurowianie byli drużyną lepszą
i potwierdzili to na boisku. Skuteczne ataki
Pawła Smyczka i Michała Nieslera oraz mądra gra w zagrywce całego zespołu pozwoliły
wygrać 25:22 i 25:17. Prowadząc 2:0 siatkarze
TKKF-u myśleli chyba, że reszta meczu zagra
się sama i... przegrali aż 12:25. W czwartej partii
oba zespół stworzyły chyba najlepsze widowisko.

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

Mocne ataki, precyzyjne zagrywki i miła dla oka
gra w defensywie - tak można opisać tę część meczu. Minimalną przewagę wypracowaną w środkowej części seta do końca dowieźli gospodarze,
co doprowadziło do tie-breaka. Mocne otwarcie
piątej odsłony za sprawą skutecznych ataków
Artura Hanaka i dobrej gry blokiem Jacka Słabisza pozwoliło na wypracowanie 4-punktowej
przewagi, której TKKF nie oddał do końca. Wygrana 3:2 pozwoliła przedłużyć zwycięską serię
do czterech meczów.
W piątek (16 października) seniorzy udadzą się
do Chałupek, by powalczyć o kolejny dobry wynik.
GLIWICKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
- JUNIORZY
(TRENER ZBIGNIEW RABCZEWSKI)
TKKF Szczygłowice - Gumisie Pyskowice 0:3
(0:5) -16, -9, -17, (-23, -21)
TKKF Szczygłowice: Stańczyk, Czerwiec, Mikłos (k), Dąbrowski, Herzig, Naczyński, Pelcner
oraz Owczorz, Szczerba, Szendzielorz, Jabłoński, Lenich, Nieradzik

Po długim okresie przygotowawczym młodzieżowa drużyna TKKF Szczygłowice została
poddana poważnemu sprawdzianowi mierząc
się w inauguracyjnym meczu z doświadczoną
ekipą - Gumisie Pyskowice.
Początek pierwszego seta należał do drużyny
z Pyskowic, jednak od wyniku 2:8 w zespole TKKF-u coś drgnęło i dzięki dobrej grze obronnej oraz
częstym atakom z lewego skrzydła Macieja Mikłosa udało się doprowadzić do remisu 12:12, by chwile
później objąć pierwsze historyczne prowadzenie
13:12 , ale nawet przerwy i zmiany zastosowane
przez trenerów nie pomogły przekroczyć granicy
20 punktów. Set zakończył się wynikiem 16:25.
Drugi set to tzw. „demolka” w wykonaniu
przyjezdnej drużyny.
W secie trzecim nastąpiły zmiany w zespole
TKKF-u i choć początek nie należał do najlepszych, to później gra znacznie się poprawiła.
Mimo to zespół z Pyskowic ponownie wysoko
wygrał, po czym na prośbę trenerów drużyny
TKKF Szczygłowice, rozegrano dodatkowe

2 sety. Dzięki dobrej postawie całej drużyny,
a w szczególności Patryka Gańcorza oraz Sebastiana Szendzielorza, dwa ostatnie sety zakończyły się zdecydowanie lepszym wynikiem.
20 października (wtorek) o godzinie 18.00
w hali MOSiR w Szczygłowicach odbędzie się kolejny mecz ligowy z zespołem Biuro Inżynierskie.
ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA LIGA KADETEK
(TRENER MAREK SIWEK)
KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów - TKKF
Szczygłowice 3:0
TKKF: Jasika Trzebuniak, Klaudia Bartela,
Marlena Bartosik, Wiktoria Kłosowska, Zuzanna
Klasa, Kamila Slany, Anna Wojnowska, Monika
Siedlaczek, Oliwia Majchrzak, Anna Michalik,
Marcelina Studnik, Agnieszka Miksiewicz.

Kadetki z Knurowa dobrze zagrały blokiem,
ale zawiodła asekuracja i odbiór zagrywki. Najważniejsze jednak jest to, że zawodniczki z meczu na mecz nabierają ligowego doświadczenia.
20 października TKKF zagra na wyjeździe
z MCKiS I Jaworzno.
Oprac. PiSk
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Klasa I B

Foto: Paweł Gradek

Wychowawca: Paulina Ołowska
Filip Balewski, Paulina Bazak, Emilia Borcuch, Julia Borowska, Wiktoria Broda, Matylda Kaleta, Jakub Losza (nieobecny),
Piotr Maćkowski, Tymoteusz Madeja (nieobecny), Natan Mazur, Bartłomiej Milczarek (nieobecny), Oliwia Moj,
Olga Piecha (nieobecna), Paulina Skoczylas, Zuzanna Smolińska, Michał Sobiech, Natalia Szabat, Szymon Wdówka,
Bryan Wentland, Dariusz Wojnowski, Aleksandra Woś, Alex Zakrzewski.

Klasa I A

Wychowawca: Gabriela Janecka
Kajetan Barzak, Natalia Cybulska, Maciej Ćwieląg, Milena Foik, Amelia Garbaczewska, Klaudia Gołuch,
Wiktoria Grzywocz, Eryk Kandzior, Hanna Kozieł, Dariusz Kozik-Pawełek, Maria Kubiec, Julia Kusiak, Julia Łowicka,
Roksana Małkowska, Jakub Michalski, Stanisław Midura, Maja Miłosz, Milena Prokop, Dominika Rozumek,
Krzysztof Sieprawski (nieobecny), Julia Stępień, Bartosz Syty, Szymon Szymczyk.

Klasa I D

Wychowawca: Dominika Szyszka
Magda Cecelak, Zuzanna Filuś, Emilia Golec, Kacper Guliński, Jerzy Jary, Kamil Kamiński, Paulina Karpińska,
Magdalena Kołodziej, Maja Krzyżowska, Bartosz Macios, Bartosz Napieracz (nieobecny), Lena Nawacka,
Maciej Niedopytalski, Denis Niewiadomski, Natalia Olech, Hanna Pankiewicz, Oliwier Sęk, Anna Studzińska,
Wiktor Wasik, Dominik Wegiera, Iza Węglarz, Milena Wiśniowska, Julian Zienkowicz.

Klasa I C

Wychowawca: Dorota Kamińska
Natalia Ballon, Paweł Filosek, Wiktoria Grzonka, Szymon Jaworek, Wiktoria Kopek, Hanna Kryska, Jagoda Łazarczyk,
Jakub Mikucki, Piotr Nawrat, Wiktoria Pawlik, Piotr Penkala, Marek Sawczak, Filip Siemaszko, Maciej Sinka,
Karol Suduła, Patrycja Szewczyk, Stanisław Szozda, Alicja Śliwiak, Zuzanna Wierus, Zofia Zienkowicz, Nataniel Zięba
(nieobecny).
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