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KNURÓW. DZIEŃ SPORTU W ZS NR 2

KNURÓW. WYBORY SAMORZĄDOWE ZA SZEŚĆ TYGODNI

Ruszaj się dla zdrowia

Kandydatów
przybywa

We wtorek upłynął termin zgłaszania
list kandydatów na radnych do
rad gmin, powiatów i sejmików
województw. Kandydaci na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast mają
czas na zgłoszenie do 17 października
Knurów jest podzielony na 21
okręgów do głosowania (okręgiem nr
22 jest szpital). Ci, którzy otrzymają
najwięcej głosów w swoich okręgach,
znajdą się w Radzie Miasta.
O północy z wtorku na środę
upłynął termin zgłaszania kandydatów na radnych. Ostateczną liczbę
starających się o mandaty poznamy
po weryfikacji zgłoszeń przez komisje wyborcze.
Ubiegający się o fotele prezydenckie, burmistrzów i wójtów muszą się
zarejestrować do przyszłego piątku
włącznie (termin mija o godz. 24).
Ile osób będzie starać się o prezydenturę w Knurowie? Na razie
oficjalnie wiadomo o dwóch kandydatach.
We wtorek formalnie potwierdził
to obecny prezydent Adam Rams.
W poniedziałek wieczorem swoich kandydatów na radnych (w 14
okręgach) przedstawił komitet Lubię
Knurów.
Oficjalnym kandydatem Lubię
Knurów na prezydenta jest Artur
Jankowski. Knurowianom, zwłaszcza tym interesującym się sportem,
znany jest jako prezes Górnika Zabrze w latach 2011-2014. Oddanie
sportowi znajduje odzwierciedlenie
w 39-punktowym programie kandydata, który poświęca tej dziedzinie
sporo uwagi. Stąd w planie m.in.

„wybudowanie nowego stadionu dla
Concordii Knurów przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową i uporządkowanie
spraw własnościowych” oraz „wybudowanie kolejnych kompleksów
sportow ych: Knurów, Kr y wałd,
Szczygłowice – trawa naturalna i
sztuczna”. Wśród priorytetów znalazły się też m. in. relacje z biznesem,
stan infrastruktury, bezpieczeństwo,
polityka społeczna i oświata.
W programie prezydenta Ramsa
również są punkty dotyczące rekreacji i sportu masowego, m.in. gruntowna modernizacja i rozbudowa
kąpieliska Zacisze Leśne, budowa
hali sportowej przy al. Lipowej,
placów zabaw, ścieżek rowerowych i
stref służących wypoczynkowi. Uwagę zwracają też plany: modernizacji
i budowy zajezdni autobusowych
Foch i w Szczygłowicach, budowy
żłobka, przebudowy skrzyżowań
(ronda w Szczygłowicach i przy ul.
Szpitalnej/26 Stycznia) i rozbudowy
monitoringu.
Czy lista kandydatów skończy się
na dwóch osobach? Trudno powiedzieć. Nieoficjalnie mówi się o jeszcze jednym, maksymalnie dwóch,
chętnych na prezydencki urząd.
Sytuacja wyjaśni się za tydzień – 18
października.
/bw/

KNURÓW

Zebranie diabetyków

Na czwartek, 9 października, zaplanowano walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W programie m.in. wybór zarządu stowarzyszenia.
Spotkanie odbędzie się w Klubie Gama (ul. Kapelanów Wojskowych 2)
w Knurowie. Początek o godz. 16.

W zeszły piątek w knurowskim Zespole Szkół nr 2 tłumy młodzieży
z gimnazjów i szkół średnich przez kilka godzin aktywnie spędzały czas
na Dniu Sportu, zorganizowanym przez Grupę Limfa w ramach akcji Mam
Haka na Raka
Choroby nowotworowe dotyczą
także ludzi młodych – ta z pozoru
oczywista oczywistość ciągle zaskakuje. Widać to choćby w mediach, które
w ostatnich dniach, po śmierci Anny
Przybylskiej, pełne są tekstów i dyskusji
na temat samej aktorki i nowotworów
w ogóle. W wielu przekazach dominuje
lęk. Tym cenniejsza jest pozytywna,
pełna energii działalność Grupy Limfa
z Zespołu Szkół nr 2 w Knurowie.
Piątkowy Dzień Sportu to jej kolejne przedsięwzięcie w ramach ogólnopolskiej akcji Mam Haka Na Raka.
Został zorganizowany, aby zwrócić
uwagę na ważny aspekt profilaktyki
nowotworowej, jaką jest aktywność
fizyczna. W ten sposób uczniowie ZS
nr 2 włączyli się też w ogólnoeuropejską kampanię Tydzień Ruchu.
Pomysł zorganizowania Dnia
Sportu narodził się pod koniec zeszłego roku szkolnego. Ogólny plan
imprezy powstawał podczas wakacji,
dzięki czemu już od września można
było działać pełna parą. A jak dużym
wyzwaniem organizacyjnym była ta
impreza, mogą sobie najlepiej wyobrazić ci, którzy na niej byli. Program był zróżnicowany: można było
spróbować sił w zawodach sportowych i wziąć udział w spotkaniach
dyskusyjnych na rozmaite tematy
(od samoobrony poprzez maratony
i samurajów po profilaktykę urazów
w sporcie). Spotkania prowadzili
sami znawcy tematów.

POMPOWANIE I WARSZAWA

Dzień Sportu to jedno z wielu
przedsięwzięć Grupy Limfa. Nazwa
grupy wzięła się stąd, że najnowsza,
VII edycja Mam Ha ka na Ra ka
dotyczy chłoniaków – nowotworów układu limfatycznego. Skąd w
knurowskiej szkole pomysł na przystąpienie do projektu? Pierwszym
impulsem były informacje, które
Joanna Rapcia-Jemioło, nauczyciel i
późniejszy opiekun grupy, znalazła w
internecie. Podzieliła się z pomysłem
z przewodniczącą szkoły, Wiktorią
Żukowską. Uczennicy spodobał się

Jedną z atrakcji Dnia Sportu był pokaz judo zaprezentowany przez
judoków z gliwickiej PWSP z udziałem uczniów klasy mundurowej
knurowskiego ZS nr2

Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, którego ideą
jest zachęcenie młodzieży do kształtowania postaw dorosłych Polaków,
zaś nadrzędnym celem – kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez
edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych.
Zgodnie z hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie” młodzież uczestnicząca
w programie prowadzi akcje edukacyjne w swoim lokalnym środowisku i
zachęca do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrywania
nowotworu. Tegoroczna, 7. edycja została poświęcona nowotworom układu
chłonnego – chłoniakom.

pomysł – w listopadzie 2013 roku
grupa z Zespołu Szkół nr 2 przystąpiła do projektu, a Wiktoria została
liderem akcji.
- Miałam pewne obawy, bo to
duże przedsięwzięcie, a ja nigdy nie
prowadziłam takiej akcji – przyznaje
Joanna Rapcia-Jemioło. – Kluczową
sprawą było znalezienie ludzi, którzy
wzięliby udział w projekcie. Ale się
udało.
W tym roku szkolnym w ścisłym
gronie uczestników projektu było
pięcioro uczniów – czwórka z liceum
i jeden chłopak z technikum.
Wśród wielu wydarzeń organizowanych w ramach przedsięwzięcia,
bodajże najmocniejszym przejściem
było spotkanie na oddziale onkologii szpitala w Gliwicach. Prowadził
je ordynator dr nauk medycznych
Stefan Szelc. Na onkologię wybrali
się nie tylko uczestnicy projektu, ale
też inni chętni uczniowie z liceum,
technikum, zawodówki – w sumie
15 osób.
Wydarzeniem, w które udało
się zaangażować największą liczbę
uczestników, było Pompujemy na

/bw/

foto-migawka

GLIWICE. HAPPENING NA MARINIE

Kto chętny
budować tratwę

MiNa

Foto: Archiwum MP-7

Bezpłatna mammografia

9 października (czwartek) w Pilchowicach przy Urzędzie Gminy
(ul. Damrota 6) będzie możliwość
w ykonania bezp łatnych badań
mammograficznych.

W niedzielę, 12 października, w Marinie Gliwice
odbędzie się happening „Budujemy tratwę”
Zabawa rozpocznie się o godz. 15.
- Celem akcji jest pokazanie, że
dzisiaj turyści pływają po Kanale
Gliwickim jak Robinson, gdyż nie
ma tu potrzebnej infrastruktury –
informują organizatorzy.
Atrakcją będzie budowa tratwy... z butelek PET. Drugi, podobny obiekt pływający, powstanie
równolegle w Chorzowie podczas
niedzielnego XXX Festiwalu Szantowego „Tratwa”.
Obydwie tratwy zostaną wieczo2

Rzecz Mam Haka Na Raka w Knurowie – podjęta podczas Dni Knurowa
próba pobicia rekordu Guinnesa w
równoczesnym robieniu pompek
przyciągnęła mnóstwo chętnych.
Dużo satysfakcji przyniósł organizatorom Dzień Hakowicza zorganizowany na osiedlu Merkury.
– Jak zwykle mieliśmy problemy
techniczne, ale, też jak zwykle, udało
nam się je przezwyciężyć – uśmiecha
się liderka. – Sklep obuwniczy użyczył
nam prądu, a Straż Miejska przedłużacza. Ale największym zaskoczeniem było to, że pojechaliśmy do tej
Warszawy. Tyle z tym wszystkim było
roboty! I nasze wysyłanie zgłoszenia
w ostatniej chwili, 7 minut przed
północą!
Wyjazd do Warszawy wiąże się
z wielkim sukcesem knurowskiej
grupy – Limfa znalazła się w gronie
80 uczestników II etapu programu,
wyłonionych spośród ponad 600
zespołów z całej Polski.
W ubiegłym roku hakowicze z
ZS nr 2 skutecznie postarali się o
wsparcie Starostwa Powiatowego w
Gliwicach. Starosta Michał Nieszporek przyznał projektowi dotację,
która pozwoliła zorganizować Dzień
Sportu z takim rozmachem.

rem zwodowane na gliwickiej marinie. W programie koncert szantowy
Szkockiej Trupy (godz. 17).
- Nasza tratwa będzie głosem
na „NIE” pływającym w wodzie
butelkom i śmieciom – dodają organizatorzy imprezy. +Impreza ma
charakter plenerowy, wstęp wolny.
Więcej informacji na stronie www.
marinagliwice.pl,
/sisp,bw/
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Badania skierowane są do pań w
wieku 50-69 lat (roczniki 1945–
1964), które w ciągu dwóch lat nie
miały wykonywanej mammografii.
Przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi – jednego
z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Na badania niepotrzebne jest skierowanie lekarskie. Rejestracja jest
możliwa od godziny 8.00 pod nr.
tel. 58 666 24 44 lub on-line: www.
mammo.pl. Na tej stronie znajdują
się również dodatkowe informacje
o badaniach.
Akcję organizuje LUX MED Diagnostyka.

/sisp, b/
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Ścigani listami
gończymi

W środowy poranek na przystanku Knurów-Remiza zasłabł
starszy pan. Dzięki natychmiastowej akcji postronnych osób
i strażaków 70-latka udało się uratować. W ciężkim stanie
trafił do knurowskiego szpitala
KNURÓW. „PRZYPADKOWY” KIEROWCA I STRAŻACY RATOWALI ŻYCIE STARSZEMU PANU

Zasłabł na przystanku
Mieszkaniec ulicy Koziełka jechał do banku.
- Siedział na przystanku i czekał
na autobus. Nagle przechylił się do
tyłu i upadł. Dusił się - odpowiadają
świadkowie zdarzenia.
Starszy pan choruje na zaćmę.
Widzi jak przez mgłę. O pomoc w
dostaniu się do instytucji finansowej
poprosił zaprzyjaźnioną sąsiadkę.
- Pomagam mu jak mogę. To
bardzo porządny człowiek. Znamy
się od 5 lat. Rano na nic się nie skarżył. Wstał jak zwykle przed 6, zjadł
śniadanie - opowiada zapłakana
knurowianka.
Sąsiadka chwyciła za telefon i

wezwała pomoc. Zresztą nie tylko
ona. Wokół sporo ludzi czekało na
autobus. Widząc leżącego mężczyznę, zatrzymały się także dwa samochody. Jeden z kierowców próbował
przywrócić 70-latkowi oddech.
- Robił mu sztuczne oddychanie. Na szczęście po paru minutach
przyjechali strażacy, od razu podjęli
reanimację - mówi sąsiadka. - Karetka jechała podobno aż z Gliwic,
byli dokładnie po 30 minutach!
- To skandal , żeby człowiek
umierał na ulicy tuż obok szpitala.
Płacimy składki i co?! - dodaje stojąca obok knurowianka. - Do szpitala
parę metrów, lekarz mógłby chwycić

KNURÓW

Od 3 tygodni przy
ul. Dworcowej stoi
ford transit. Nie ma
tablic rejestracyjnych,
bocznej szyby, radia.
- Jestem pewna,
że za jakiś czas zajmie
się nim straż pożarna
- wieszczy mieszkająca
nieopodal pani Joanna
W niedzielę knurowianka powstrzymała grupkę małych urwisów przed wrzuceniem do samochodu podpalonej gazety. Dziwi się,
że do tej pory służby porządkowe
nie zajęły się porzuconym samochodem.
- W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z Policją, ale auto nadal stoi
- dodaje.
Ustaliliśmy, że sprawą zajmuje się
Straż Miejska. Zastępca komendanta,
Andrzej Dobrowolski, przyznaje, że
ustalenie personaliów właściciela jest
czasochłonne.
- Próbowaliśmy dotrzeć do właściciela przez inną jednostkę Straży
Miejskiej. To się nie udało, dlatego
teraz ustalamy jego tożsamość przez
CEPIK (Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców - przyp. red.).
Z ustaleń strażników wynika, że

INFORMACJA
USUNIĘTA
Z POWODU
ZAKOŃCZENIA
DZIAŁAŃ
OPERACYJNYCH
POLICJI

jb

Foto: Paweł Gradek

Porzucony,
nie kradziony

torbę i przyjść pieszo.
Knurowska karetka była u chorego, dlatego pogotowie ratunkowe poprosiło o pomoc strażaków i wezwało
karetkę z Gliwic.
- Jesteśmy przygotowani do ratowania ludzi - tłumaczy Józef Jaworek,
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Knurowie. - Kiedy
przyjechaliśmy na miejsce, pan był
nieprzytomny, nie oddychał. Musieliśmy użyć defibrylatora.
Karetka z Gliwic zabrała 70-latka
do knurowskiego szpitala. Jego stan
jest ciężki.

Komisariat Policji w Knurowie
prosi naszych Czytelników o pomoc
w ustaleniu miejsc pobytu xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx i Tomasza
Seroczyńskiego

Tomasz Seroczyński

28 kwietnia 2009 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód wydała list gończy za
xxxxxxx xxxxxxxxxx (sygn. akt
4Ds-1895/03).
Knurowianin ścigany jest za
przestępstwo z art. 300 kodeksu
karnego: - Kto, w razie grożącej
mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla
zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy,
rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki
swojego majątku, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
xxxxxxxxxxxxx zamieszkiwał ostatnio przy ul. xxxxxxxx.
List gończy za Tomaszem
Seroczyńskim wydała Prokuratura Rejonowa w Zabrzu (sygn.
akt Ds-1351/10, z dnia 7 sierpnia
2012 r.). Knurowianin, zamieszkały ostatnio przy ul. Zwycięstwa
81/2, popełnił przestępstwo z art.
286§1: - Kto, w celu osiągnięcia

korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod
numery telefonu: 32 337 25 37, 32
337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub
112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.
/g/

PRZYSZOWICE. POLICJA POSZUKUJE SPRAWCY DEWASTACJI

pojazd nie figuruje w bazie policji jako
skradziony lub poszukiwany. Najprawdopodobniej uległ awarii technicznej, dlatego kierowca zepchnął
go na pobocze. Dlaczego nie wrócił po
forda, na razie nie wiadomo.

reklama
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Znasz człowieka ze zdjęcia?

Knurowska policja poszukuje mężczyzny,
który w sierpniu dokonał dewastacji na jednej
z prywatnych posesji w Przyszowicach.
Sprawca został uwieczniony na monitoringu
Według zgłoszenia do dewastacji
doszło 14 sierpnia około godz. 21.45,
choć zdjęcia z monitoringu sugerują,
że zdarzenie mogło mieć miejsce o
nieco wcześniejszej porze dnia. Sprawca
dewastacji przerzucił przez ogrodzenie
dwa słoiki z farbą, które rozbiwszy się,
zanieczyściły kostkę brukową, elewację
budynku i skrzynkę na listy. Straty wyceniono na 1200 zł.
„Wyczyn” wandala został zarejestrowany przez kamery monitorujące
posesję. Każdy, kto domyśla się, kim jest
mężczyzna przedstawiony na zdjęciu,
jest proszony o kontakt z policją. Wszelkie informacje można przekazywać
telefonicznie (nry tel. 32 337 25 00 lub

Obraz nie jest za dobry,
ale może pomoże...

112) bądź drogą mailową (knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl), powołując się
przy tym na sprawę o numerze Kkn-D- 1868/14. Policja zapewnia całkowitą
anonimowość.
Złośliwych przestępców mających
słabość do farb jest więcej. Komisariat Policji w Knurowie prowadzi
postępowanie w sprawie wydarzenia,
do którego doszło 3 października w
Gierałtowicach. Nieznany – na razie –
sprawca posługując się farbą w sprayu
zniszczył elewację budynku przy ul.
Powstańców Śląskich. Straty zostały
oszacowane na przeszło 2700 zł.
Oprac. MiNa

3
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- Na Moczurach i Zaciszu jest jak
na Pustyni Błędowskiej - nic nie
bierze - żali się jeden z wędkarzy.
Od kilku dni on i jego koledzy
wyławiają ze stawów śnięte ryby.
Być może wyniki czwartkowego
pomiaru parametrów wody w obu
zbiornikach wskażą przyczynę
pomoru ryb

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. WANDAL CHCIAŁ ZEPSUĆ DZIECIOM PLAC ZABAW

„Zabawy” na placu

Ledwo przy Ogana pojawił się nowy plac zabaw, a już znalazł
się ochotnik, który próbował go uszkodzić. Na szczęście
na próbach się skończyło
Do próby dewastacji obiektu rekreacji najmłodszych doszło w miniony weekend. Nieznany na razie
sprawca usiłował dyskretnie podpalić
jedną ze zjeżdżalni na najnowszym
z knurowskich placów zabaw. Zjeżdżalnie są wykonane z niepalnego
tworzy wa, toteż wandal celu nie
osiągnął – skończyło się na osmaleniu
spodu urządzenia. Jaka myśl – i czy w
ogóle jakaś – przyświecała mu podczas
zabawy zapalniczką, nie wiadomo.
Jak mówi Andrzej Dobrowolski,
zastępca komendanta knurowskiej
Straży Miejskiej, wandalizm na nowych

knurowskich placach zabaw i siłowniach pod gołym niebem to rzadkość.
– Owszem, w początkach monitoringu w parku NOT w Szczygłowicach doszło do uszkodzenia ławek i
śmietników, ale ukaraliśmy sprawców
i potem takie rzeczy nie miały już miejsca – przyznaje Dobrowolski. – Nie
sposób jest postawić strażnika, który
przez okrągłą dobę pilnowałby placu
zabaw. Tereny przy Ogana są objęte
monitoringiem. Będziemy tam prowadzić wzmożoną kontrolę, zwłaszcza w
godzinach popołudniowych i nocnych.
Jeśli dojdzie do uszkodzenia mienia,

będziemy się starali ująć sprawców, ale
nie mniej ważna jest w tym wypadku
prewencja. Wzmożone działania przyniosą najlepszy skutek.
Urządzenia na nowych placach zabaw i siłowniach są atestowane, wykonane z odpowiednich, wytrzymałych
materiałów, a co za tym idzie – drogie.
Zatem kodeks cywilny to za mało –
sprawca odpowiadałby za zniszczenie
mienia w oparciu o zapisy z kodeksu
karnego. Wandal ujęty przez straż
miejską zostałby przekazany policji i
odpowiadałby za zniszczenie mienia.
MiNa

Foto: Justyna Bajko

Wędkarze chcą łowić zdrowe
i piękne ryby, martwe okazy
to dla nich zmartwienie

KNURÓW

Biorą tylko
śnięte ryby?
We wrześniu Koło Wędkarskie
nr 28 w Knurowie zarybiło m.in.
staw Zacisze i Moczury. Ichtiolog
wystawił świadectwo potwierdzające, że ryba jest zdrowa.
Krótko po tym wędkarze zaczęli wyławiać ze zbiorników pierwsze
śnięte sztuki.
- Łowię od lat i nikt mi nie
wmówi, że ryba zachorowała w
stawie - twierdzi jeden z wędkarzy.
- A gdyby nawet, to czy to nie zbieg
okoliczności, że ryby zdychają i na
Moczurach i na Zaciszu?
Mężczyzna twierdzi, że podobnie było w czerwcu, kiedy do
stawów trafiły ryby z wrzodami i
dziurami. Jego kolega podejrzewa,
że koło wędkarskie kupiło zarażone
ryby od producenta.
Prez es Da m ia n Ch lubek
wszystkiemu zaprzecza. Zapewnia,
że w czerwcu nie było śniętych ryb.
Natomiast wrześniowy zakup miał
świadectwo ichtiologa, potwierdzające dobry stan zdrowia ryb. Prezes
zwraca uwagę, że tego samego dnia
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Staw Jaskinia to jeden
z najciekawszych zakątków
w Szczygłowicach

SZCZYGŁOWICE

w ryby producenta zaopatrzyło się
11 innych kół wędkarskich. Tylko
cztery z nich zauważyły śnięte
sztuki w swoich zbiornikach. Badania padniętych ryb nie wykazały
obecności bakterii i wirusów.
- Pewnie w transporcie się poobijały - podejrzewa wędkarz z Zabrza i pokazuje w krzakach truchło
karpia, którego ostatnio wyłowił.
Nieopodal jego koledzy porzucili
jeszcze dwie sztuki.
Prezes zastanawia się, czy do
pomoru nie przyczyniła się kiepska
jakość wody w Moczurach. Nie od
dziś wiadomo, że w stawie lądują
ścieki z Farskich Pól.
- W czwartek specjaliści skontrolują jakość wody - informuje
prezes.
Z producentem ryb rozmawiał
już 3 razy. Uzyskał zapewnienie, że
po zliczeniu martwych i zutylizowanych sztuk, koło będzie mogło
liczyć na rekompensatę.
/pg/

Staw zostanie
ogrodzony

Staw Jaskinia w Szczygłowicach pilnie
potrzebuje nowego ogrodzenia. Część
tego dotychczasowego zagrabili zbieracze
złomu. – To zagrożenie dla bezpieczeństwa!
- alarmuje czytelnik Przeglądu. - Niewiele
trzeba, aby wpaść do wody...
Tuż obok Jaskini jest park i zajezdnia autobusowa. Wokół stawu
kręci się sporo osób: jedni spacerują
po parku, inni czekają na autobus.
Dostęp nad wodę ułatwia brak płotu. Bogdan Danielak ze Szczygłowic
zauważa, że ubytek w ogrodzeniu
zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Wystarczy jeden fałszywy
krok i nieszczęście gotowe.
- Zdarzyło się, że dwóch panów
wpadło do wody. Jednego nawet

trzeba było reanimować - wspomina
szczygłowiczanin.
Pan Henryk mieszka w Szczygłowicach od kilku lat. Przyznaje, ze
zdarza mu się przyjść nad Jaskinię.
- Lubię popatrzeć sobie na wodę śmieje się. - Zawsze uważam, żeby nie
wpaść, choć w niektórych miejscach
rzeczywiście jest dosyć stromo.
Nie wszyscy mieszkańcy zdają
sobie sprawę z czyhającego zagrożenia.
- Dzieci bywają tu rzadko, bo w

pobliżu nie ma placu zabaw. Nie
słyszałem, aby ktoś wpadł, chyba
że był po paru głębszych - mówi
spotkany szczygłowiczanin. - Po co
ogrodzenie? I tak zaraz rozkradną!
Pani Barbara podkreśla, że co
prawda żadne dziecko jeszcze nie
wpadło do wody, ale lepiej dmuchać
na zimne.
- Lepiej, żeby ogrodzenie było, niż
żeby go nie było - zaznacza kobieta.
- Ale i tak najważniejszy jest rozsądek,
bo, niestety, jak ktoś będzie chciał
pójść nad staw, to zawsze jakąś dziurę
znajdzie.
Za staw Jaskinia odpowiada
Jastrzębska Spółka Węglowa.
- W związku z apelem mieszkańców i potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z lokalizacji
zbiornika wody kopalnia dokona
napraw y i uzupełni brakujące
ogrodzenie na tym terenie - obiecuje Tomasz Siemieniec z Zespołu
Komunikacji i Promocji JSW.
Nowe ogrodzenie ma pojawić
się najpóźniej do połowy listopada.
jb
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Postrach z ulicy
Wyspiańskiego
- Zapytałam policjanta, co musi się stać, żeby
zrobili porządek z agresywnym psem. Tragedia?
Odpowiedział, że tak - mówi Joanna Borkowska,
dotkliwie pogryziona przez zwierzę sąsiada
Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie: - Jeśli pies
biega samopas i stwarza zagrożenie,
należy wezwać Straż Miejską. Funkcjonariusze powiadomią wtedy pracowników schroniska z Rybnika. Mogą
też sami spróbować odłowić zwierzę
specjalnym chwytakiem, a gdy sytuacja tego wymaga, użyć paralizatora
lub broni.
Aneta Dobosz, sąsiadka pogryzionej: - Rozmawiałam z paniami z
fundacji, z której wzięłam kundla.
Powiedziały mi, że jeśli nawet uda się
odebrać sąsiadowi psa, nikt nie będzie
bawił się w jego układanie. Pójdzie do
uśpienia, bo jest agresywny.
Lekarz weterynarii po zakończonej obserwacji zwierzęcia: - Pies
musi być trzymany na uwięzi i w
pomieszczeniu zamkniętym. W przypadku zachorowania, zaginięcia lub
padnięcia psa zgłosić się natychmiast
do lecznicy.

CHWYCI ZA GARDŁO,
TO DO WIDZENIA

Joanna Borkowska jest kłębkiem
nerwów. Agresywny pies sąsiada
powraca w jej sennych koszmarach, a
obawy o bezpieczeństwo dzieci rujnują
resztki spokoju. Dzięki pomocy rodziny, sąsiadów i doktora Michała Brosza
powoli odzyskuje dawną sprawność.
- Jestem przewrażliwioną matką
- przyznaje. - Chyba tylko dzięki temu
uniknęłam większej tragedii.
Aneta Dobosz często powtarzała
sąsiadce, że córka Madzia jest na
tyle duża, że po skończonej zabawie
nie musi jej odprowadzać do domu.
Zwłaszcza że na ul. Wyspiańskiego
samochody jeżdżą bardzo rzadko.
5 lipca coś jednak tknęło Borkowską. W piżamie wsiadła na rower,
by towarzyszyć 9-latce w drodze do
domu.
- Zobaczyłam sąsiada idącego w
naszą stronę. Prowadził psa, Rambo.
Powiedziałam: panie Rochacewicz,
niech pan biere tego psa, bo jo jada
z dzieckiem. Madzi poradziłam, by
zjechała na druga strona ulicy - wspomina pani Joanna.
Kiedy mijały sąsiada, pies niespodziewanie skoczył i zrzucił kobietę z roweru. Nietrzeźwy właściciel nie

był w stanie zapanować nad agresywnym zwierzęciem, ani utrzymać się
na nogach. Padł na ziemię.
W ułamku sekundy pani Joanna
przypomniała sobie radę koleżanki
zajmującej się dogoterapią i osłoniła
szyję przed kłami Rambo.
- Jak pies chwyci za gardło, to już
jest do widzenia. Myślałam, że nie
wychowia moich dzieci - opowiada
roztrzęsiona knurowianka.
Przerażona Madzia wbiegła do
domu i podniosła krzyk.
- Matko kochana, starczy tej
zabawy - Anna Dobosz zaczęła strofować córkę. Kiedy dotarło do niej,
co się stało, wybiegła boso na ulicę.
Sąsiadka leżała i trzymała się za nogę.
Psa już przy niej nie było - właściciel
odciągnął go resztkami sił.
- Z kieszeni wypadła mu piersiówka i papierosy. Krzyczał do Aśki,
że przewróciła się na rowerze, że nikt
jej nie pogryzł. Też zaczęłam krzyczeć,
wyzywać go - wspomina pani Dobosz.

12 SZWÓW

Borkowska natychmiast trafiła
na izbę przyjęć knurowskiego szpitala.
- Pies rozszarpał mi prawie całą
stopę. Doktor podejrzewał, że będę
miała przeszczep, bo wszystko było
zmiażdżone. Skóra wisiała luźno,
kości i mięśnie było widać - opowiada.
Na szczęście skończyło się na założeniu 12 szwów.
Wezwani policjanci - zdaniem
mieszkańców ul. Wyspiańskiego
- nie zrobili nic, by wyjaśnić zdarzenie i ukarać sprawcę.
- Proszę być cicho, my wiemy, co
mamy robić - rzekomo miała usłyszeć
od jednego z nich Joanna Borkowska.
Poradził jej, by skontaktowała się z
dzielnicowym, a kiedy zapytała kto
nim jest, funkcjonariusz odburknął,
że powinna się tego dowiedzieć na
komisariacie.
Aneta Dobosz zaprowadziła
policjantów przed posesję Romana
Rochacewicza. Liczyła na ich zdecydowane działanie. Usłyszała jednak,
że nie mogą wejść bez nakazu.
- Poświecili latarkami, powiedzieli dobranoc i odjechali - knurowianka
nie kryje oburzenia.
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Nazajutrz sąsiedzi złożyli wizytę
panu Romanowi. Był wystraszony.
Powiedział, że nie chce już psa, że
go zabije.
- Co pies jest winny? - zastanawia
się pani Dobosz. - Sąsiad izolował go
od ludzi, tłukł i tresował, a Rambo wył
zamknięty w domu.
Mieszkańcy ul. Wyspiańskiego
mają żal do dzielnicowego. Twierdzą,
że nie zadał sobie trudu, by porozmawiać o zdarzeniu z wszystkimi
sąsiadami.
- Siostra zapytała go, co dalej.
On, że trzeba będzie dać sąsiadowi
mandat - Borkowska załamuje ręce.
31 lipca otrzymała pismo z Komisariatu Policji, informujące o
przesłaniu do Sądu Rejonowego w
Gliwicach wniosku o ukaranie Romana Rochacewicza w sprawie nie
zachowania należytej ostrożności
przy trzymaniu psa.
Kobieta nie kryje złości. Rana
na stopie długo się jątrzyła, później
wdała się w nią martwica. Jakby tego
było mało ZUS już drugi raz domaga
się od knurowianki wyjaśnień w
związku z jej trzymiesięcznym chorobowym.

ŚMIECHU WARTE

Rambo, mieszaniec amstaffa,
pierwszy raz zaatakował 2 lata temu.

Tak że w tedy Joanna Borkowska
odprowadzała córkę Anety Dobosz
do domu. Pies przeskoczył przez
bramę i ruszył w kierunku dziecka.
Dziewczynka zdjęła z głowy kapelusz, by się nim opędzić. Wtedy pani
Joanna skutecznie odwróciła uwagę
czworonoga. Zdążyła uciec, zanim
zdążył ją dopaść.
Sprawa, mimo że zgłoszona Straży Miejskiej i Policji, w odczuciu
mieszkańców ul. Wyspiańskiego
rozeszła się po kościach.
- Po ostatniej akcji usłyszałyśmy,
że mamy dzwonić, kiedy pies będzie
biegał samopas - mówi Aneta Dobosz.
14 września, przed godz. 19.00,
kobieta odebrała telefon od jednej z
sąsiadek.
- Pies biega po ulicy - oznajmił
konspiracyjny szept.
Pani Aneta z przejęcia zapomniała numer Straży Miejskiej, dlatego
poprosiła o pomoc Tomasza Borkowskiego, męża pani Joanny.
W oczekiwaniu na przyjazd radiowozu sąsiedzi wyszli na ulicę. Pies
ruszył najpierw w stronę pani Anety
i jej sąsiadki, a kiedy schroniły się
za bramą, pobiegł do Borkowskiego.
Mężczyzna w porę zdążył przeskoczyć przez płot sąsiada.
Przyjechali strażnicy, zaprosili
męża pani Joanny do radiowozu,
gdzie opowiedział im o agresywnym
czworonogu.
- Liczyłam, że wezwą hycla, a oni
powiedzieli, że o tej godzinie nikt ze
schroniska nie przyjedzie. Nie wierzyłam. Właściciel psa na bani, jak
skurczybyk, nie potrafi zapanować
nad zwierzęciem, a panowie siedzą w
radiowozie i patrzą - Anecie Dobosz
ciężko ukryć zdenerwowanie. - Śmiechu warte! Kiedy pies gdzieś pobiegł,
jechali za nim radiowozem. Wracali,
kiedy przybiegł. Ani razu nie próbowali go schwytać.
Z relacji mieszkańców ul. Wyspiańskiego wynika, że radiowóz
odjechał po upływie 1,5 godziny.
Mimo że Rambo nadal biegał po
ulicy samopas.
Ilekroć Joanna Borkowska opowiada, co ją spotkało, słyszy: I wy nic
z tym nie robicie?

A CO MOŻNA Z TYM ROBIĆ?

złości się kobieta. - Sprawa w
sądzie, ale może zostać umorzona,
jeśli sędzia stwierdzi mały uszczerbek
na zdrowiu. Wtedy trzeba zakładać
sprawę cywilną.
Do dziś nie doczekała się przeprosin od Romana Rochacewicza.
Usłyszała jedynie, że powinna jeździć

rowerem inną drogą.
Pokrzywdzona od kilku miesięcy
odnosi wrażenie, że porusza się w
oparach absurdu. Tak było, kiedy
jeden z policjantów przyznał, że aby
udowodnić sąsiadowi, że w dniu
wypadku był nietrzeźwy, Borkowska
sama musiałaby go przebadać alkomatem. Albo kiedy poradzono jej, by
psa otruła lub zastrzeliła.
- Otruć? - burzy się Aneta Dobosz. - Naszpikujemy kiełbasę trucizną, a zje ją Rochacewicz i będziemy
mieć chłopa na sumieniu? Czy to jedyne metody na rozwiązanie tej sprawy?
Po ataku psa pani Joanna jest
jeszcze bardziej znerwicowana. Gdyby feralnego dnia pies zaatakował
córkę sąsiadki, wyrzuty sumienia
najpewniej zaprowadziłyby ją do
szpitala w Toszku. Chirurg nie miał
wątpliwości, że 9-letniej dziewczynce z takimi obrażeniami groziłaby
amputacja.
Dlaczego 14 września biegającego
samopas Rambo nikt nie odłowił?
Umowa ze schroniskiem w Rybniku
wyklucza wieczorno-nocne interwencje hycla. Mogliby go wyręczyć
strażnicy, zwłaszcza że mają na
wyposażeniu chwytaki, paralizatory i broń, ale tu pojawia się kolejny
problem.
- Do rana, czyli rozpoczęcia pracy
schroniska, nie mamy gdzie przechować zwierzęcia. Stąd wstrzemięźliwość strażników w podejmowaniu
zdecydowanych działań - tłumaczy
komendant Andrzej Daroń i zastrzega, że gdyby tego dnia pies stwarzał
realne zagrożenie (w ocenie strażników nie stwarzał), jego podwładni z
pewnością postąpiliby inaczej.
Aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji, komendant zgłosił
wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska potrzebę pilnego dogadania
się z weterynarzem, który udostępni
Straży Miejskiej kojec na schwytane,
agresywne zwierzęta. Obiecał, że
patrole częściej niż dotychczas będą
kontrolować ul. Wyspiańskiego.
Dodajmy, że Straż Miejska ukarała Romana Rochacewicza dwustuzłotowym mandatem. Krótko po
tym mężczyzna powiesił na bramce
tabliczkę z napisem: Uwaga pies.
Blizna na stopie Joanny Borkowskiej goi się powoli, uraz na psychice
pozostanie na długie lata. Podobnie
jak nadwątlone zaufanie do służb
porządkowych.
Tekst i foto: Paweł Gradek
Imię i nazwisko właściciela psa
zostało zmienione.

Chirurg nie miał wątpliwości, gdyby podobnych obrażeń
doznała 9-latka, groziłaby jej amputacja
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Emeryci wygrywają z Kompanią
Foto: Archiwum KW S.A.

Kompania Węglowa powinna wypłacić górniczym emerytom równowartość odebranej
w lutym jednej tony węgla z przysługującego im deputatu – wynika z wyroku Sądu
Okręgowego w Gliwicach

Deputat to utrwalony wieloletnią tradycją przywilej górników - „zamach”na niego traktują bardzo ambicjonalnie

SPÓR ROZGORZAŁ W LUTYM.

Przypomnijmy. Zmniejszenie o
jedną tonę deputatu dla emerytów
i rencistów było jednym z punktów
porozumienia między zarządem
Kompanii Węglowej a zakładowymi
organizacjami związków zawodowych. Zostało zawarte 6 lutego. Jego
przyjęcie zakończyło opiniowanie
projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata
2014-2020”.
Byli górnicy nie kryli rozgoryczenia. Mieli ogromne pretensje do
organizacji związkowych. Niektórzy
mówili wręcz o zdradzie ze strony
związków, które – w odczuciu emerytów – powinny się za nimi wstawić,
a nie paktować przeciw nim.
- Decyzję o ograniczeniu deputatu
podjęto za naszymi plecami. Nikt się
nas o to nawet nie zapytał – mówił
Przeglądowi Henryk Hankus, przez
lata szef jednego ze związków zawodowych. – Jako wieloletni związkowiec mam prawo czuć niesmak i
zażenowanie...
Górniczy emeryci postanowili
walczyć o swoje. Skrzyknęli się za po-
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średnictwem środowisk emeryckich i
działkowców.
- W samym Knurowie i okolicy
jest nas kilka tysięcy emerytów, którzy
zdecydowali się na kroki prawne –
mówi Franciszek Szafarz. – Daliśmy
przykład, za nami idą inni.
Wyłonili grupę inicjaty wną.
Skontaktowali się z prawnikiem,
mecenasem Michałem Zapartem. Za
pośrednictwem knurowskiej kancelarii prawnej złożyli pozwy do sądów
w Gliwicach i Rybniku.
Pierwsze wyroki były po myśli
emerytów górniczych. Gliwicki Sąd
Rejonowy orzekał, że KW SA powinna przywrócić górnikom deputat
w pierwotnym wymiarze i wypłacić
ewentualne odsetki. Kompania odwołała się do Sądu Okręgowego. Ten
przed kilkoma dniami wydał wyrok,
odrzucając apelację KW SA.
Wyrok gliwickiego sądu dotyczy
kilku pozwów, ale jego konsekwencje
mogą być ogromne.
- Werdykt Sądu Okręgowego to
dobre rokowanie dla kilku tysięcy
nieprawomocnych rozstrzygnięć,
które wyraził Sąd Rejonowy – mówi
Szafarz. - Wskazuje, że mogą oczekiwać podobnego orzeczenia.
A to nie koniec. Pozwy przeciw
Kompanii Węglowej złożyło już
ponad 20 tys. osób. Jeśli ich sprawy
potoczą się podobnie, spółka będzie
miała nie lada problem. Nie dość, że
będzie zmuszona wypłacić zaległy
ekwiwalent (prawie 600 zł), to na
dodatek poniesie koszty sądowe
przegranych spraw.
- Chyba, że KW SA liczy na coś
innego. Wszystkich uprawnionych

do bezpłatnego węgla jest 160 tysięcy.
Żeby odzyskać zabraną tonę, każdy z
nich musiałby wytoczyć spółce sprawę
sądową – zauważa jeden z górników.
– Ilu na to się zdecyduje? Może to
ktoś wykalkulował, że zrobi tak tylko
część, więc koniec końców to się spółce
opłaci...

BITWA WYGRANA, SZYKUJĄ
SIĘ NA WOJNĘ

Zwycięska batalia o utraconą
część deputatu może okazać się
wstępem do znacznie większe kampanii. Przed kilkoma dniami KW SA
poinformowała o podjęciu decyzji o

Exposé pod lupą
Wśród czterech tysięcy górników
wsłuchujących się pod Sejmem RP

likwidacji deputatu dla emerytów,
rencistów i innych uprawnionych
osób z dniem 1 stycznia 2015 r.
Zarząd spółki w y powiedział
porozumienia ze związkami zawodowymi zawarte w 2004 r.
- Jednocześnie Kompania Węglowa S.A. podkreśla, że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi
wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o
przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia dla uprawnionych osób – zakomunikowała
spółka.
Decyzję uzasadniono „trudną
sytuacją ekonomiczno-finansową

w exposé premier Ewy Kopacz nie
zabrakło pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice. Szefowa rządu zapewniła górników, że polski węgiel ma

Foto: Archiwum ZZGwP

Sąd Okręgowy odrzucił apelację
KW SA w sporze z emerytami. Tym
samym podtrzymał wyrok, jaki zapadł w I instancji.
- To nasz ogromny sukces – nie
kryje satysfakcji Franciszek Szafarz,
inicjator sądowej batalii emerytów z
KW SA, również górniczy emeryt,
poszkodowany decyzją spółki. – Pokazaliśmy, że nie damy sobie wejść
na głowę, że nie pogodzimy się z
bezprawiem.

spółki, która nie jest w stanie dalej
zaliczać tego świadczenia w ciężar
swoich kosztów oraz koniecznością
stabilizacji kapitałów własnych i tym
samym likwidacją zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa”.
- To była trudna, ale i niezbędna
decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku
o upadłość – tłumaczy prezes KW
SA Mirosław Taras. - Zarząd temu
zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację
finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi.
W skali roku deputaty kosztują
KW SA około 260 mln zł.
Prezes spółki przekonuje, że
działania zarządu nie mają charakteru restrykcyjnego wobec byłych
pracowników: - Szanujemy prawa nabyte emerytów i rencistów
do bezpłatnego deputatu węglowego.
Kompania nie może jednak ponosić
dalej kosztów tego świadczenia. To
jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje. Tak jak
w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do deputatu węglowego realizowane są przez państwo, tak powinno być
też z górnikami.
Odstąpienie od wypłacania emerytom i rencistom deputatu węglowego w 2015 r. rozważa też Jastrzębska
Spółka Węglowa.
Co na to rząd? Na razie nie wiadomo. Wiadomo za to, że górniczym
emerytom z Knurowa i okolic decyzja
KW SA nie przypadła do gustu.
- Chcą nas wyrolować na cacy –
uważa jeden z nich, niegdyś pracownik KWK Szczygłowice.
- Przez kilkadziesiąt lat jakoś te
deputaty funkcjonowały, a teraz nagle
okazuje się, że przez nie ma się zrujnować całe górnictwo? Bzdura... – nie
ma wątpliwości drugi.
- Jestem przekonany, że górnicy-emeryci tego tak nie zostawią – uważa Franciszek Szafarz. – Wygrywając
w sądzie, dowiedliśmy, że potrafimy
walczyć o sprawiedliwość.
Bogusław Wilk

strategiczne znaczenie dla państwa.
Z knurowskiego i szczygłowickiego
ruchu pod Sejm RP udali się przedstawiciele Związku Zawodowego
Górników w Polsce, NSZZ Solidarność, ZZ Kadra oraz ZZ Ratowników
Górniczych.
- Nowa premier obiecała wiele.
Trudno będzie się jej wywiązać ze
wszystkich obietnic - uważa Michał
Kędzierski, członek zarządu ZZGwP
przy knurowskiej kopalni. - Szczególnie martwią ogólnikowe słowa o
znaczeniu górnictwa i woli podjęcia
działań do poprawy sytuacji w tej
branży. Sytuacja jest tak poważna,
że nie mamy już czasu na kolejne
deklaracje. Potrzebne jest natychmiastowe działanie.
Przedstawiciele związków wręczyli
premier Kopacz petycję, w której
wymienili problemy nurtujące polskie górnictwo i pomysł y na ich
rozwiązanie. Teraz ruch należy do
rządu. Górnicy zapowiedzieli, że
wrócą do stolicy, jeśli szybko nie
zostaną podjęte konkretne działania.

/r/
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-Nowa siedziba
to dla nas szansa
na dotarcie
do lokalnych
środowisk - mówi
dh pwd Jacek
Waszak

NIEJEDEN WŁAŚCICIEL POSESJI MA TEN PROBLEM...

Pod napięciem
Na sprawę zwrócił nam uwagę
czytelnik, z roku na rok coraz bardziej poirytowany widokiem słupa
z liniami wysokiego napięcia, wiszącymi nad jego podwórzem.
– Ten słup jest tu od dawna, jeszcze od czasów poprzednich właścicieli
– mówi knurowianin. – Ostatnio
jednak coraz częściej myślę, jak by się
go pozbyć. A może chociaż należy mi
się jakieś odszkodowanie, rekompensata za to, że ten gruby słup stoi na
mojej ziemi?
Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć bez poznania szczegółów,
bo słup słupowi nierówny. Najkrócej
mówiąc, jeśli stanął na posesji legalnie, będzie tam stał nadal. Jeżeli
zaś słup pojawił się na działce nielegalnie, możemy zawalczyć o jego
usunięcie lub o zadośćuczynienie.

Foto: Paweł Gradek

Co to jest: stoi na twoim podwórzu, ale nie jest twoje
i trudno się tego pozbyć? Słup energetyczny!
Prąd chce mieć każdy, ale obecność
słupów na posesjach nie budzi
entuzjazmu ich właścicieli

KNURÓW. HARCERZE MAJĄ NOWĄ SIEDZIBĘ PRZY UL. KOZIEŁKA

Zmiana na lepsze

Po długich poszukiwaniach udało się znaleźć
nowe miejsce zbiórek dla knurowskich harcerzy.
Od połowy października będą spotykać się
w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Koziełka

Zanim podejmiemy jakiekolwiek
działania, spróbujmy określić wiek
„naszego” słupa. Gdy wiemy, że
został postawiony w latach 50. lub
60., raczej trzeba będzie zaakceptować słup – w czasach powszechnej
elektryfikacji kraju obowiązywało
prawo, zgodnie z którym każdy miał
obowiązek udostępnienia działki
i zgody na montaż odpowiednich
urządzeń. Jeśli mimo to chcemy
powalczyć o rekompensatę, trzeba
się przygotować na batalię, która
niekoniecznie przyniesie efekty.
Lepiej, jeśli słup stanął w połowie
lat 70. lub później – czyli w czasach,
gdy obowiązywało już nowe prawo
budowlane, wymagające pozwoleń
na budowę. W takim przypadku
prawdopodobieństwo, że słup stanął
nielegalnie, jest większe.
Jeżeli mamy podejrzenia, że słup
stoi na naszym terenie bezprawnie,
warto najpierw zajrzeć do księgi
wieczystej lub aktu notarialnego –
są szanse, że w tych dokumentach
będzie wpis, który rozwieje naszą
niepewność. Jeżeli nie znajdziemy
tam jednoznacznej odpowiedzi,
można zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie do zakładu energetycznego
– możliwe, że ma on odpowiednią
umowę cywilno-prawną. Gdy zakład
ją posiada, pozostaje nam pogodzić
się z faktem, że słup stoi legalnie i
zostanie na naszej posesji.
Jeżeli zaś odkryjemy, że sprawa
jest prawnie nieuregulowana, można
domagać się od zakładu energetycznego odszkodowania (jednak tylko

Foto: Mirella Napolska

TE SPRZED GIERKA – LEGALNE

do 10 lat wstecz) lub nawet usunięcia
słupa. Najpierw wnioski można
skierować do dostawcy energii, a
jeśli sprawy nie uda się rozwiązać
polubownie, pozostaje droga sądowa.
Trzecim rozwiązaniem jest wniosek
o podpisanie umowy o ustanowienie służebności przesyłu. Umowa
taka powinna zawierać szczegółowe
informacje o wynagrodzeniu za wykorzystywanie gruntu przez zakład
energetyczny.

KAŻDA SPRAWA INDYWIDUALNIE

Spółka Tauron Dystr ybucja,
dostawca energii w naszym regionie
nie chce zdradzić, jak często ma do
czynienia z wnioskami o likwidację
słupów bądź rekompensatę z tego
tytułu. Firma nie chce wchodzić w
detale, bo – jak się dowiadujemy –
każdy przypadek jest wymaga osobnego rozpatrzenia.

- Posadowienie infrastruktury
przesyłowej na nieruchomościach osób
trzecich oraz ewentualnych roszczeń z
tym związanych, regulowane są przez
powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności ustawę z 23
kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny –
informuje Łukasz Zimnoch rzecznik
prasow y województwa śląskiego
spółki Tauron Dystrybucja. – W tej
też ustawie określone są szczegółowe
zasady dochodzenia roszczeń, w
szczególności obowiązku wykazania
ich zasadności, ciążącym w tym
wypadku na osobie, która wywodzi
z określonych faktów skutki prawne
(właściciel nieruchomości). Każda
sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z uwzględnieniem okoliczności
faktycznych i prawnych swoistych dla
danego stanu faktycznego – podkreśla
rzecznik.

Poprzednia harcówka mieściła
się w Miejskim Gimnazjum nr 3.
W czerwcu zapadła decyzja, że pomieszczenie zostanie włączone do
remontowanej biblioteki i dostosowane do potrzeb sali multimedialnej. Harcerze z pomocą Centrum
Kultury zaczęli rozglądać się za nową
siedzibą.
- Zależało nam, by harcówka
nie znajdowała się poza centrum
Knurowa. Dlatego zrezygnowaliśmy
z Domu Kultury w Szczygłowicach.
Dojazd tam byłby uciążliwy zarówno
dla 7-letnich zuchów, jak i dla kadry tłumaczy dh pwd Jacek Waszak.
Akceptacji harcerzy nie zyskały:
salka w Hard Rock’u ani pomieszczenia użyczone przez parafię pw. Matki
Bożej Częstochowskiej. Ostatnia
opcja była sprzeczna ze statutem
ZHP, zakładającym apolityczność i
areligijność organizacji.
Z pomocą przyszła wtedy dyrektor MG-1, Barbara Hankus, która
zaproponowała harcerzom pomieszczenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Lokal ma
niezależne wejście, jest przestronny,

posiada scenę. Dodatkowym atutem
jest teren wokół budynku, który
można wykorzystać do gier i zabaw.
- Konkretne i rzetelne spotkanie z
panią dyrektor Hankus zaowocowało
nawiązaniem współpracy, dzięki której mamy się gdzie podziać - cieszy się
komendant Waszak. - Nowa siedziba
daje nam większe możliwości niż
poprzednia.
Już wie, że z licznej grupy zuchów
z osiedla, wielu się wykruszy. Ich rodzice nie są bowiem zainteresowani
dowozem dzieci na stary Knurów.
Nadal pokutuje stereotyp, że w tym
rejonie jest niebezpiecznie. Harcerze
zapewniają, że będą chcieli zmienić
takie nastawienie.
- Nowa siedziba to dla nas nowa
szansa na dotarcie do lokalnych
środowisk. Chcemy zachęcić tutejsze
dzieciaki do dołączenia do naszych 3
drużyn i uczestniczenia w ciekawych
zajęciach - zapowiada Jacek Waszak.
Jeszcze w tym tygodniu odbędą
się pierwsze zbiórki robocze, po których harcerze zawitają do wszystkich
knurowskich szkół.
/pg/

Zainteresowanych ruchem harcerskim w Knurowie odsyłamy na facebook
(profil ZHP Knurów). Więcej informacji można uzyskać pisząc na e-mail:
zhpknurow@gmail.com
reklama

MiNa

KNURÓW, SŁAWA

Slavica Musa znów z nagrodą

W niedzielę Chór Kameralny Slavica Musa i Męski Zespół Wokalny Calvi
Cantores gościły na III Festiwalu Muzyki Chóralnej „Lubuskie Święto
Pieśni” w Sławie

Festiwal odbył się w XVII-wiecznym kościele św.
Michała Archanioła. Slavica Musa pod dyrekcją Tomasza
Pawła Sadownika wzięła udział w części konkursowej.
Jury przed ogłoszeniem wyników podkreślało wysoki
poziom tegorocznych występów. Knurowski zespół zachwycił publiczność. Bez wątpienia także i jurorów, którzy
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przyznali mu II miejsce wśród 10 konkurujących chórów.
Śpiewacy Calvi Cantores wystąpili w koncercie galowym
festiwalu. To przywilej zwycięzców. A knurowianie są
nimi, gdyż podczas poprzedniej edycji festiwalu zostali
laureatami nagrody Grand Prix.
/r/
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Benzynę mają we krwi
KNURÓW. PIERWSZY OFICJALNY ZLOT KNUROWSKIEGO RUCHU KLASYKÓW

- Gdzie mam postawić ten kredens? - pyta kierowca dużego fiata. - Tam, gdzie jego
miejsce - w dużym pokoju - śmieje się Łukasz Pawlukiewicz. - Łittamy w Knurowie!
W sobotę Knurowski Ruch Klasyków zorganizował pierwszy w historii miasta zlot starych
pojazdów
Jesteśmy z Knurowa, więc pozdrawiamy uczestników
Często są młodsi od swoich samochodów. Zamiast najnowszego
modelu BMW, wolą wdzięczną syrenkę, dostojnego dużego fiata czy
zawadiackiego trabanta. O miłości
do starych samochodów mówią, że
to choroba nieuleczalna. Nie da się
przed nią uciec, bo benzynę ma się
we krwi.

MIŁOŚĆ PRZYSZŁA Z GÓR

Łukasz Pawlukiewicz, jeden z
organizatorów zlotu, pierwszy samochód znalazł w górach.
- Stał przy szosie. Stary, zniszczony trabant... Zagadaliśmy z góralem, czy nie chce sprzedać. Kupiłem
go za stówę i flaszkę – śmieje się Łukasz. – To była moja pierwsza miłość.
Kupno samochodu to początek, najłatwiejszy i najkrótszy etap.
Kolejny – długotrwała renowacja,
szukanie części – trwa kilka miesięcy.
Łukasz myślał, że na jednym samochodzie się skończy, nie planował
kolekcji. Nic z tego. Dwa lata temu
sprowadził z USA datsuna.
- Piękna maszyna! - zachwyca się.
Przez pół roku odnawiał datsuna:
wracał po pracy i do 1 w nocy siedział w warsztacie. Żona cierpliwie
czekała.
- Lepiej siedzieć w garażu i pogrzebać w fajnym autku niż siedzieć
w knajpie i pić piwo – uważa knurowianin. – Zresztą, teraz moja 3-letnia
córka na pytanie, czym najbardziej
lubi jeździć, bez wahania mówi, że
datsunem.
Współczesne samochody niewiele różnią się od siebie: podobna linia,
kształty i wszechobecny plastik.
- A spójrz na datsuna i alfę, porównywalne daty produkcji, a dwa
różne światy – tłumaczy Pawlukiewicz. – Przy starych samochodach
sporo można zrobić samemu, a przy
tych nowych bez komputera ani rusz.

OJCIEC, SYN I MALUCH

Miłośników zabytkowych pojazdów łączy żarliwość, z jaką opowiadają o swoich samochodach,
a opowiadać potrafią godzinami.
Cierpliwie pokazują detale, zaglądają
pod maskę, czyszczą szyby, pucują
na błysk karoserię. Podobni są do
rodziców, którzy zanim zaprezentują
światu swoje dziecko, pieczołowicie
poprawiają mu ubranie.
Łukasza Durczyńskiego pasją zaraził tata. W swojej kolekcji panowie
mają kilka perełek.
- Malucha rocznik 89, alfę z 67
roku, citroena 11 B z 64 i Triumpha
Spitfire’a z 64. Obecnie składamy
peugeota – wylicza Łukasz.
Tadeusz Durczyński jest członkiem Komisji Pojazdów Zabytkowych przy Polskim Związku Motorowym, kilkukrotnie stawał też na
podium Rajdów Pojazdów Zabytkowym. Mistrz i znawca. Kopalnia
wiedzy o klasykach.
- Stare samochody mają duszę
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– mówi z przekonaniem Tadeusz
Durczyński. – To czuć, kiedy wsiada
się to takiego fiata czy citroena z dawnych lat. Co roku były inne, rozwijały
się wraz z techniką. Te dzisiejsze są
jednakowe, sztampowe.
Kto by k iedyś pomyśla ł, ż e
wszechobecny maluch czy polonez
caro będzie świadectwem wyjątkowości polskiej myśli motoryzacyjnej.
Dawniej mały fiat na drodze to była
norma, dzisiaj – wydarzenie.
- Ostatnio sprowadzałem malucha z zagranicy, czyli z Sosnowca
– śmieje się Łukasz Durczyński. – Jechaliśmy autostradą. Ludzie przejeżdżając, robili nam zdjęcia.

SKARB ZE SŁOMY

Jacek Rusinek na swojej czerwonej WSK wygląda jak wycięty z
filmów Stanisława Barei. Motocykl
znalazł w piwnicy w Gliwicach. Przez
dwa lata go odnawiał. Ma 51 lat. Motor, nie Jacek.
- Ta WSK była moją inspiracją.
Od tamtej pory zbieram po okolicach
stare motocykle. Ostatnio w jednym
ze szczygłowickich gospodarstw znalazłem simsona z 1959 roku. Tylko
rączka wystawała ze słomy. Już wiem,
że będzie moim oczkiem w głowie –
opowiada.
Knurowianina często można zobaczyć na knurowskich ulicach.
- Ludzie świetnie reagują. Machają mi, klaszczą. Kiedyś nawet zatrzymali mnie policjanci, ale na szczęście
chcieli tylko pooglądać WSK – śmieje
się motocyklista.
Nie wie, skąd ta miłość do starych pojazdów. Ot tak, po prostu
przyszła i jest. Zdarza mu się jeździć
na szybkim motorze, ale to nie to
samo. Nie ma tej radości z jazdy.
Tego uśmiechu u innych, gdy pojawia się na drodze.
Panu Romanowi zastava 1100
trafiła się wraz z garażem.
- W marcu 1981 roku kupił ją
człowiek, który pracował w USA.
Zapłacił dokładnie 2350 dolarów.
Samochód wyprodukowany w Jugosławii odebrał w polskim Polmozbycie – opowiada. – Kupiłem od tego

pana garaż i postawił mi warunek, że
sprzedaje razem z autem w środku.
Chciałem na początku spieniężyć zastavę, ale teraz chyba tego nie zrobię.
To mój bolid!

zlotu dźwiękiem, jaki wydają świnki, czyli łii! - śmieją się
organizatorzy

PIERWSZY, ALE NIE OSTATNI

Knurowskie spotkanie miłośników samochodów z historią przyciągnęło nie tylko „zbieraczy” ze
wszystkich stron województwa śląskiego, ale także tych, którzy przyszli
z nostalgią przypomnieć sobie dawne
czasy.
- Czasy młodości - śmieje się pan
Stefan.
W starych pojazdach drzemią
wspomnienia. Wspomnienie dziadka, co na WSK jeździł w pole, taty,
który jak król życia zajeżdżał syrenką
przed blok. Pamięć o czasach, kiedy
samochód był członkiem rodziny,
wyczekanym skarbem, wieloletnim
towarzyszem wakacyjnych wypraw.
- W takim maluchu jak ten poczęliśmy naszego pierworodnego – odpowiada z uśmiechem pan Stefan. – Ale
człowiek był wygimnastykowany!
Marzyliśmy o takim samochodzie, tyle
się na niego czekało. Nie to co teraz,
idziesz do salonu i masz. Pamiętam
jak go odbieraliśmy, ładny był, cały
czerwony i błyszczący. I takiego moplika też miałem. Do pracy na kopalnię
nim jeździłem, a koledzy tylko patrzyli
i zazdrościli.
Pasjonatów tradycja nie przytłacza, a inspiruje. Tworzą środowisko, w którym nie ma zazdrości
ani konkurencji. Lubią być razem,
bo w końcu któż lepiej zrozumie
zapaleńca niż podobny zapaleniec.
Próbowałam pojąć, co ich tak pociąga
w tych starych samochodach, ale na
moje uporczywe pytania: dlaczego?,
odpowiadali jednakowo: Nie widzisz,
jakie są piękne?
Knurowski Ruch Klasyków obiecuje, że to nie ostatnie takie spotkanie. Już planują kolejne.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Klasyki motoryzacji budziły zachwyt
u dzieci i dorosłych

Jacek Rusinek
niczym wycięty
ze starego
filmu

Więcej informacji o Knurowskim
Ruchu Klasyków na facebooku.

Łukasz Pawlukiewicz swojego datsuna
odnawiał pół roku

Samochód z namiotem? Czemu nie!
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SZCZYGŁOWICE

Edward szuka miłości

- W miłości nie ma
reguł - mówi Nina,
jedna z bohaterek
sztuki „Randka
w ciemno, na
dwie pary”.
Sztuki o walce
z samotnością
i poszukiwaniu
bliskości.
W sobotę spektakl
o miłosnych
perypetiach
czworga
przyjaciół
wystawiono
na deskach Domu
Kultury
w Szczygłowicach
Wiktoria (Ewa Kuklińska) mówi
o sobie, że jest kobietą, która lubi być
w związku. Zajadając stary popcorn,
znaleziony z kieszeniach szlafroka,
marzy o prawdziwej miłości. Nina
(Alicja Kwiatkowska) to pozornie
twarda policjantka. Tak bardzo boi
się zranienia, że odrzuca uczucie zakochanego w niej Maksa. Nieśmiały
Edward (Michał Milowicz) sprzedaje
kontenery. W międzyczasie usilnie
próbuje znaleźć ukochaną. Maks
(Dariusz Kordek) udaje cynika, ale
kiedy na horyzoncie pojawia się miłość, kapituluje.
Sztuka „Randka w ciemno, na
dwie pary” to przede wszystkim zabawne dialogi i zaskakujące zwroty
akcji. Edward, rozwodnik w średnim wieku, zamieszcza ogłoszenie
matrymonialne na portalu internetowym. Na anons odpowiada Wiktoria, samotna pielęgniarka. Na
randkę w ciemno, w charakterze
przyzwoitek, Wiktoria i Edward
zabierają swoich przyjaciół: Ninę
i Maksa. Całej czwórce doskwiera
samotność, ale pomimo upływających lat i nieudanych związków,
nie tracą nadziei, że znajdą kogoś
na zawsze.
W spektaklu grają aktorzy warszawskiego Teatru Palladium. Z
przedstawieniem „Randka w ciem-

ogłoszenie

Henryk Sienkiewicz na
przedstawienie zabrał żonę Jolantę

no” jeżdżą po całej Polsce. W sobotę
odwiedzili Knurów.
Jolanta i Henryk Sienkiewiczowie starają się jak najczęściej chodzić do teatru. Zazwyczaj wybierają
przedstawienia proponowane przez
Gliwicki Teatr Muzyczny.
- Lubimy teatr. Cieszy nas, że
sztuki są wystawiane także u nas,
w Knurowie. W końcu mamy blisko
- śmieją się knurowianie. - Przedstawienie „Randka w ciemno” jest bardzo

zabawne. Zaskoczyła nas tak dobra
obsada. Świetnie się bawimy!
Przez prawie trzy godziny aktorzy Teatru Palladium rozbawiali
knurowską publiczność. Salwy śmiechu wybuchały raz po raz. Sztuka,
jak na dobrą komedię romantyczną
przystało, kończy się szczęśliwie.
- Nie mogło być inaczej - śmieje
się pani Beata. - W końcu wszyscy
potrzebujemy miłości.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Świętowali
na szlaku

Wśród szczytów i zielonych
beskidzkich hal Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej obchodziło
Światowy Dzień Turystyki
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Świętowali na raty. 20 września 80 młodych
knurowian ze szkół podstawowych pod czujnym okiem instruktorów MOPP wyruszyło do
schroniska na Karkonoszczce.
- W miłej atmosferze na świeżym powietrzu
ze śpiewem na ustach młodzi turyści obchodzili
turystyczne święto - mówi Jolanta Leśniowska, dyrektor MOPP. Kilka dni później, 27
września, na wycieczkę na Przełęcz Salmopol
wybrało się 40 gimnazjalistów. Jak na prawdziwych globtroterów przystało, nie odstraszyły
ich ani deszcz, ani błoto na szlakach.

- Trochę przemoczeni, trochę zziębnięci i
mocno ubłoceni dotarli do celu na zasłużony
odpoczynek, gdzie czekała już gorąca herbata
i kiełbasa z ogniska - opowiada dyrektor Leśniowska.W drodze powrotnej instruktorzy
MOPP sprawdzali wiedzę przyrodniczą małych globtroterów w specjalnie zorganizowanym konkursie.
Światowy Dzień Turystyki ustanowiono w
1979 roku. W Knurowie święto obchodzono
po raz piąty.

oprac. jb, foto: arch. MOPP

Uczniowie
ze szkół
podstawowych
aktywnie
celebrowały
Światowy
Dzień
Turystyki
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aktualności

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

Foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Młodzież przebiła
dorosłych

Prawie 14 tys. ml krwi oddali
knurowianie w czasie dwóch akcji
krwiodawczych zorganizowanych przez
Klub Honorowych Dawców Krwi
im. dr. Floriana Ogana

Knurowski klub krwiodawców od kilkunastu lat
uświadamia mieszkańcom,
jak cenna jest każda kropla
krwi. Ze swoim przekazem
coraz częściej trafia także do
młodych knurowian.
3 października w Zespole
Szkół Zawodow ych zorganizowano akcję pod nazwą
„Młodzieżowa Kropla Krwi”.
- Do oddawania krwi zgłosiło się 25 osób, oddały 23, w
tym dwie dziewczyny - relacjonuje Adam Pobłocki, prezes klubu HDK. - Zebraliśmy
9.940 ml.

Dwa dni później podobną akcję, ale tym razem dla
dorosłych, przeprowadzono
przy kościele Matki Bożej
Częstochowskiej.
- Chętnych było 17 osób,
oddało 8, reszta odpadła po
dyskwalifikacji lekarskiej tłumaczy prezes Pobłocki. Podsumowując, młodzież zdecydowanie przebiła dorosłych!
Kolejna akcja krwiodawcza dla młodzieży - 14 października w Liceum Ogólnokształcącym.

Klasa I A

Wychowawca: mgr Bożena Górka
Sebastian Brzeziński, Igor Bulwin, Natalia Bywalec, Nikola Gąszcz, Mateusz Gieniec, Wiktoria Giniewicz, Nikola Koniusz, Szymon Kramek, Paulina Lampert, Wiktoria Malmon (nieobecna), Julia Marszałek, Jakub Matiaszewski, Agata
Możdżeń (nieobecna), Julia Różańska, Emilia Staniszewska, Dawid Swoboda, Aleksandra Szołtysek, Igor Wnuk, Igor
Wojdat, Maksymilian Wrażeń

oprac. jb, foto.
arch. HDK

Klasa I B

Klub HDK dba o sprawność fizyczną swoich członków. 27 września krwiodawcy zmierzyli się w zawodach w tenisie stołowym.
Po zaciętym boju pierwsze miejsce zajął Stefan Wolny, drugie
Stanisław Marciniak, a trzecie Edmund Richter.

Wychowawca: mgr Katarzyna Jaworska
Wiktoria Chudy, Collin Dorożała, Karolina Foit, Dominik Girgiel, Amadeusz Janusz, Alicja Kazula, Karolina Kostowska,
Julia Latała, Dawid Lerch, Natalia Marcinkowska, Amelia Masoń (nieobecna), Natalia Nicińska, Damian Oleksy, Judyta Pastuszka, Bartosz Rybarczyk, Kamil Rząsa, Lea Skowera, Piotr Soja, Krzysztof Walkowiak, Oliwia Wiśniewska,
Oskar Zakrzewski

GIERAŁTOWICE

Cuda z ceramiki
Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach zaprasza na
warsztaty ceramiczne. Zajęcia
będą odbywać się w środy
(15 i 22 października oraz 5
listopada) w godz. od 18 do 21.
Zapisy w GOK-u lub pod nr.

tel. 32 301 15 11 przyjmowane
są do 13 października. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt
warsztatów (cena za 3 spotkania) to 70 zł.
/-/

KNURÓW

Koty pod Aniołem

15 października o godz. 17 w Galerii
pod Aniołem (Knurów, ul. Niepodległości 65) odbędzie się wernisaż wystawy
malarstwa Aleksandry Butt. Artystka
zaprezentuje cykl obrazów pt. „Koty”.
Wystawa czynna będzie do 15 listopada
(zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym - nr tel. 696 565 987).
jb
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Klasa I C

Wychowawca: mgr Agata Sławik
Natalia Bartyka, Szymon Błoński, Martyna Celeban, Tomasz Ciesielski, Tomasz Grek, Kacper Juszczyk, Karol Kazula,
Emilia Kopiszka, Julia Kos, Aleksandra Kuchta, Nicola Kudzia, Filip Kula, Hanna Kwaterska, Adam Mehlich, Martyna
Podlas, Igor Poźniak, Klaudia Pysik (nieobecna), Aleksander Rolewicz, Emilia Samsel, Nikola Stemplewska, Kornel
Suchocki
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KNURÓW

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7

Święto Białej Laski
Foto: Justyna Bajko

15 października koło PTTK Trion,
zrzeszające osoby o różnym stopniu
niepełnosprawności i wolontariuszy,
zaprasza na Święto Białej Laski

- Obchody zainaugurujemy mszą świętą w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej o godz. 8.15 - informuje Adam Wala, prezes Trionu. Po mszy (około godz. 10) świętowanie przeniesie się
do klubu Gama (ul. Kapelanów Wojskowych 2). Na przybyłych
czeka sporo atrakcji, m.in. występy artystyczne, turniej tenisa
stołowego, konkurs czytelniczy i konkurs wiedzy.
jb

CHUDÓW

Festiwal kapusty

W niedzielę, 12 października, w sąsiedztwie zamku w
Chudowie odbędzie się „Oktoberfest oraz Festiwal Kapusty”.
W programie – jak zapewniają organizatorzy – będzie „fest
dobra zabawa i fest dobra muzyka”. Impreza rozpocznie się o
godz. 13.
/bw/

informacja własna wydawcy

Klasa I D

Wychowawca: mgr Jolanta Kleczka
Mateusz Dudek, Małgorzata Dybka, Kamila Gola, Kevin Kałuża, Emilia Kowalczyk (nieobecna), Aleksandra Łyko,
Szymon Macha, Łukasz Marczak, Roksana Milczarek, Bartosz Olejnik, Nicola Oleszczyk, Damian Piórkowski (nieobecny), Wanessa Smolorz (nieobecna), Igor Soberka, Martyna Szczerba, Aleksandra Szebiela, Śleziak Kinga, Julia
Tchórz, Martyna Witkoś, Nikola Zawiszewska

Klasa I E

Wychowawca: mgr Elżbieta Kowalczuk
Patrycja Bajer, Zuzanna Cybulska, Igor Dąbrowski, Jagoda Dziura, Kinga Fiuk, Andrzej Gliszczyński, Bartosz Gołuch, Magdalena Górka, Daniel Gurowiec, Hanna Holeczke, Wiktoria Jonderko, Iga Kamińska, Nadia Kaszuba, Julia
Łupińska, Julia Olejnik, Sebastian Olejnik, Krzysztof Pawlik, Kamil Siedlaczek (nieobecny), Małgorzata Sobczak,
Dawid Sobieski

KNURÓW. WOJNA TO NIE MRZONKA...

O odwadze w czasach próby
Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 12 odwiedził
dr Marian Grzymski, prezes Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Patriotyczne spotkanie zakończyło się
odśpiewaniem hymnu

- Gość opowiedział o wydarzeniach II wojny światowej, walce i odwadze dorosłych
Polaków oraz o codziennym
życiu dzieci – ich smutkach i
radościach - mówią organizatorki spotkania: Maria Boroń,
Jolanta Stolarska i Agnieszka
Trębicka.
Dzieci zrewanżowały się
krótkim występem. Spotkanie
zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu.
- Przywołane historie były
dla dzieci niezapomnianym
przeżyciem, a zaproszonemu
gościowi – przypomniały minione lata - dodają organizatorki.
W spotkaniu udział wzięły
też dyrektor placówki Ilona
Wierzbowska-Pluta i wicedyrektor Elżbieta Tubacka.
oprac. jb, foto: arch. MP-12

Przegląd Lokalny Nr 41 (1127) 9 października 2014 roku

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

Do wynajęcia mieszkanie 54 m 2 , I p.,
3-pokoje, umeblowane, ul. Armii Krajowej.
Tel. 509 122 010
39-41/14

21-45/14Y

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

1/14-odw.

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Informacja 604 497 626
39-44/14

Angielski. Tel. 792 237 177

39-43/14

40-44/14

39-41/14

33-48/14

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

Knurów- Merkur y, lokal do w ynajęcia.
Tel. 698 650 271

S p r z e d a m d z i a ł k ę o p o w. 10 0 0 m 2
przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.
Tel. 697 158 974

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

41-48/14

Gładzie, malowanie, poddasza, sufity
podwieszane, remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190

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

40-41/14

KREDYTY. Tel. 535 223 220

EDUKACJA

41-48/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

38-44/14

39-44/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-44/14

SZUKAM PRACY

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy: mycie okien, sprzątanie. Tel. 798 620 720

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

36-52/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

6/14-odw.

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-44/14

S p r z e d a m g a r a ż n a u l . Ta r g o w e j .
Tel. 32 235 03 39, 694 934 755

39-42/14

Sprzedam M-3 Centrum Knurowa, cena
132 500. Tel. 664 257 655 Expert
41/14

Spr zedam M - 3 p o remonc ie, 4 5 m 2 ,
os. 1000-lecia, 143 tys. Tel. 664 257 655
Expert
41/14

Sprzedam M-3, I piętro, os. 1000-lecia,
110 tys. Tel. 664 257 601 Expert
41/14

Sprzedam mieszkanie M-4 51 m 2, III p.
Cena do uzgodnienia. Tel. 503 701 514

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

INFORMACJA

13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

Ślusarz, suwnicowy, uprawnienia na wózki
widłowe – szuka pracy. Tel. 698 418 129

35-52/14

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana
5 podano do publicznej wiadomości – ogłoszenie o pierwszych
przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych, działki nr 2169/2, 2169/3, 2169/4, położonych
w Knurowie przy ul. Dworcowej.

41-43/14

Sprzedam nowy dom z działką zagospodarowaną w cichej i ładnej okolicy pod lasem
w Stanicy. W rozliczeniu może być 1 lub 2
mieszkania w Knurowie. Tel. 509 326 497

Spr zedam rozbudowany, nowoczesny
domek fiński 485 tys. Tel. 664 257 601 Expert

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatr udni br ukar z y, murar z y, stolar z y
i ogrodników. Mile widziani emer yci.
Tel. 696 413 216 lub 660 795 216

Sprzedam tanio działkę budowlaną 1524 m
Knurów-Krywałd. Tel. 0049204148312

Z atr udni ę pomoc kuc henną K nurów.
Tel. 794 767 500

41-43/14

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tanio.
Tel. 504 340 521

36-44/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

41/14
2

41-52/14

40-44/14

40-41/14

8-48/14

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 6.10.2014 r.
do 26.10.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700 stanowiące fragment targowiska miejskiego.

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia garaż przy ul. Targowej.
Tel. 509 122 010

39-41/14

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 60 m 2 , par ter. Dom wolnostojący
w Pilchowicach, na skraju lasu, droga
dojazdowa asfaltowa. Cena wynajmu 800 zł.
Tel. 509 577 028
40-42/14
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DYŻURY RADNYCH

DAM PRACĘ

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 14.10.2014 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 23,10 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Spółdzielczej 3A/2 – parter.
Cena wywoławcza 53.000,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu
będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 16.10.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 5.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 15.10.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
14.10.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami. telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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sport

Siatkarze
dla Paulinki

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

I Knurowski Siatkarski
Turniej Char y taty wny zakończył się sukcesem - ocenia
inicjator imprezy, Przemysław
Rokitowski. I dodaje, że osiem
siatkarskich zespołów walczyło nie tylko o turniejowe
zwycięstwo, ale i pomagało
chorej Paulince Napieracz.
- Na boisku wygrała ekipa
Papa Dance, ale największym
wygranym jest Paulina, dla
której udało się zebrać ponad 7
tysięcy złotych - mówi zadowolony Przemysław Rokitowski.
Siatkarskie turnieje charytatywne w wielu miastach
województwa śląskiego nie
są niczym nowym. W Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju czy
Mikołowie tego typu wydarzenia odbywają się już od lat
i zawsze kończą się wielkim

sukcesem – wygranej drużyny
na boisku oraz chorego dziecka,
które dostaje kolejną szansę na
powrót do pełnej sprawności.
W 2014 roku do charytatywnej
rodziny turniejów siatkarskich
dołączył Knurowski Siatkarski
Turniej Charytatywny. – Osób
potrzebujących jest naprawdę
wiele, a koszty rehabilitacji czy
niezbędnych operacji są wysokie.
Rodzice obarczeni są na co dzień
ciężarem opieki nad swoimi chorymi pociechami, więc zdecydowałem się dołożyć do tej pomocy
małą cegiełkę i zorganizować
knurowski turniej – kontynuuje
pan Przemysław.
Pier wsz ą benef icjent k ą
Knurowskiego Siatkarskiego
Turnieju Charytatywnego była
Paulinka Napieracz. Sześcioletnia dziewczynka urodziła się z

informacja

wadą genetyczną chromosomu
21, a także doznała zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych,
które przyczyniły się do wystąpienia wielu wad współtowarzyszących. Paulina wymaga
nieustannej opieki specjalistów – logopedów, pedagogów,
fizjoterapeutów i psychologów.
I właśnie na ten cel zbierano
fundusze podczas turnieju.
Zebrana kwota - 7210,50
złotych - pokryje koszty wyjazdu na dwutygodniowy turnus
rehabilitacyjny, a także pomoże
zintensy f ikować codzienną
pracę z rehabilitantami.
Warto dodać, że w czasie
licytacji, piłka z autografami
mistrzów Polski - Skry Bełchatów osiągnęła kwotę 1050 zł, a jej
właścicielką została sympatyczka siatkówki z Zabrza.

Impreza doszła do skutku
także dzięki życzliwości i organizacyjnej gościnności knurowskiego MOSiR oraz wsparcia
TKKF Szczygłowice i sponsorów.
Oprac. PiSk

NAJLEPSZE TRZY
ZESPOŁY TURNIEJU:
1. Papa Dance
2. Helenka Zabrze
3. TKKF Szczygłowice

Podziękowania od Paulinki

Chcieliśmy podziękować w pierwszej kolejności organizatorowi
I Siatkarskiego Turnieju Charytatywnego Przemysławowi Rokitowskiemu. Dziękujemy za dobre serce, które pochyla się
nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za okazanie przyjaznej
dłoni i siły serca, która będzie nas wspierać w dalszej pracy
podejmowanej dla dobra Paulinki. Jest to naprawdę nieoceniona pomoc!!!
Dziękujemy także TKKF Szczygłowice, Krzysztofowi Stolarkowi - dyrektorowi MOSiR, wszystkim sponsorom: AVOLLEY,
Alfa System, Animar, Fizjofit, Selgros, Piekarnia Promny oraz
Danucie Stebel.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 30 WRZEŚNIA:
1. Leonard Spyra
2. Jerzy Niewiadomski
3. Alojzy Kopiec
4. Tadeusz Wodziczko
5. Michał Foit
6. Piotr Luberta
7. Jerzy Kampa
8. Zbigniew Ciszewski
9. Wojciech Napierała
10. Janusz Myszka

- 2.197 pkt
- 2.123 pkt
- 2.087 pkt
- 1.867 pkt
- 1.858 pkt
- 1.826 pkt
- 1.780 pkt
- 1.767 pkt
- 1.758 pkt
- 1.709 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Arent
- 9.517 pkt
2. Bogumił Wolny
- 8.959 pkt
3. Janusz Myszka
- 8.298 pkt
4. Jerzy Niewiadomski
- 8.243 pkt
5. Jerzy Pluta
- 8.231 pkt
6. Piotr Palica
- 8.160 pkt
7. Zbigniew Ciszewski
- 8.130 pkt
8. Dariusz Skowron
- 7.944 pkt
9. Tadeusz Kamczyk
- 7.829 pkt
10. Emil Kasperek
- 7.522 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 7 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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sport
Klasa B

IV liga

Z piekła do nieba.
Dzięki solenizantowi
0:1. Goście od 59 minuty grali
w dziesiątkę, a bohaterem
końcówki tej konfrontacji
był solenizant Łukasz Spórna, który najpierw dopro-

10. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia - RKS Grodziec 2:1
0:1 Majchrzak 52’, 0:2 Spórna 79’, 1:2 Spórna 87’
Concordia: Widera, Śliwa, Mikulski, Krzysztoporski, Pilc, Wieliczko 69’ Mawo, Żyrkowski,
Salwa 90’ Gałach, Spórna,
1. Ruch
25
2. Przyszłość
20
Gajewski 88’ Pietrasz, Ko3. Sarmacja
19
zdroń 60’ Modrzyński,
4. Zieloni
16
Zieloni Żarki - Unia Ząbko5. Concordia
16
wice 5:1, Slavia Ruda Ślą6. Gwarek T.G.
15
ska – Sarmacja Będzin 1:2,
7. Raków II
13
Ruch Radzionków - Raków II
8. Slavia
13
Częstochowa 1:1, Przyszłość
9. Pilica
11
Ciochowice - MLKS Woźniki
10. Polonia
11
3:2, Pilica Koniecpol - pauza,
11. Woźniki
11
12. Unia
10
Górnik Piaski - Gwarek Tar13. Grodziec
9
nowskie Góry 1:1, Polonia
14. Górnik
6
Poraj - Fortuna Gliwice 5:0.
15. Fortuna
3

wadził do remisu, a następnie wyprowadził Concordię
na prowadzenie. Dwa gole
dały knurowskiej drużynie
piąte zw ycięstwo. Każde z
nich podopieczni Wojciecha
Kempy odnieśli grając w roli
gospodarza. Teraz najwyższa
pora na wygraną na obcym
10. KOLEJKA, GRUPA II:
Radziechowy Wieprz - Podlesianka Katowice 1:0, Szczakowianka Jaworzno - Gwarek
Ornontowice 0:1, Jedność
Przyszowice - Forteca Świerklany 4:1, Unia Turza Śląska
- GTS Bojszowy 0:2, LKS
Bełk - Krupiński Suszec 3:0,
Czarni-Góral Żywiec - GKS
II Katowice 2:1, Drzewiarz
Jasienica - Iskra Pszczyna
3:0, Unia Racibórz - Górnik
Pszów 4:1.

Ten sam przeciwnik,
ten sam wynik

Piotr Karwowski
jako jedyny z
piłkarzy Concordii
zagrał przeciwko
Piastowi II Gliwice
zarówno w meczu
1/8 finału, jak i
półfinale

Przed rokiem w półfinale
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze Concordia
Knurów grała z rezerwami
ekstraklasowego Górnika Zabrze i przegrała 0:3. Tym razem los skojarzył knurowian
z „drugim garniturem” innego
ekstraklasowego klubu – Piasta Gliwice. Tak, jak przed
rokiem grano na sztucznej
murawie, ale początek meczu
w niczym nie przypominał
konfrontacji z „trójkolorowymi”. Wtedy od początku
przeważali zabrzanie, tym

razem 13 minuta okazała się
szczęśliwa dla Concordii, bowiem Damian Kozdroń znalazł sposób na defensywę gości
i zrobiło się 1:0.
Po udanym początku w
szeregi gospodarzy wkradł
się nadmierny spokój, z kolei
na gościach strata bramki nie
zrobiła negaty wnego wrażenia.
Najlepszą akcją indywidualną w pierwszej połowie popisał się były zawodnik rezerw
Borussii Dortmund – Patrick
Dytko, który przejął futbolów-

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

stadionie. Czy stanie się to w
najbliższy weekend, w meczu
z Unią Ząbkowice?
Na uwagę zasługuje druga
z rzędu w ygrana Jedności
32 Przyszowice, która wciąż
jeszcze ma na koncie więcej
porażek niż zwycięstw.
PiSk

1. Bełk
2. Drzewiarz
3. Krupiński
4. Forteca
5. Gwarek O.
6. GKS II
7. Szczakowianka
8. Racibórz
9. Jedność
10. Bojszowy
11. Góral
12. Turza Śląska
13. Iskra
14. Pszów
15. Radziechowy
16. Podlesianka

Foto: Piotr Skorupa

Concordia była faworytem
ligowego meczu z RKS-em
Grodziec, jednak na 12 minut
przed zakończeniem spotkania knurowianie przegrywali

7. KOLEJKA

kę na własnej połowie i wydawało się, że egoistycznie, ale
zarazem skutecznie mijał kolejnych rywali. Powstrzymał
go dopiero Mateusz Mikulski,
który upadając na murawę tuż
przed linią rozpoczynającą
pole karne, zagrał futbolówkę
ręką. Finał tej akcji był taki, że
Mikulski został ukarany żółtą
kartką, a Piast wykonywał
rzut wolny, po którym wynik
nie uległ zmianie.
Patrick Dytko dał się też
we znaki knurowskiej defensywie w 41 minucie, gdy fau-

25
23
18
18
17
16
14
14
13
12
12
11
10
10
9
5

lem został powstrzymany w
polu karnym. Tym razem stały
fragment gry wykonywany z
11 metrów dał wyrównanie,
które utrzymywało się do 74
minuty.
Wcześniej, bo w minucie
62 drugą żółtą kartką ukarany
został Mikulski i Concordia
kończyła mecz w dziesiątkę.
Osłabienie linii defensywnej
rywala spowodowało, że goście zdołali przeprowadzić
kilka składnych kontrakcji.
Dwie z nich zakończyły się
bramkami i wyeliminowaniem knurowian z pucharowych rozgrywek.
Przypomnijmy, że Piast
II Gliwice w 1/8 finału tych
samych rozgrywek ograł w
identycznym stosunku drugi
zespół Concordii. Ten sam
przeciwnik, ten sam wynik i
efekt również ten sam – koniec
pucharowej przygody.

Amator Rudziniec - Concordia II Knurów 2:0
Concordia II: Suchocki, Świtek, Folcik (czk - 35’), Grodoń,
Niedbała, Malinowski, Karwowski, Mastyj, Gałązka, Pietras,
Zakrzewski. Trener Damian
Mehlich skorzystał również
1. Gwarek II
19
z usług Bylaka, Kutypy, Sob2. Ciochowice II
16
czaka i Bajera.
3. Pawłów
15
Naprzód Świbie - KS Bojków
4. Pławniowice
14
3:0, Olimpia Pławniowice
5. Burza
12
- Piast Pawłów 2:3, Burza
6. Amator
10
7. Świbie
10
Borowa Wieś - Victoria Pil8. Concordia II
10
chowice 5:1, LKS 45 Buja9. Quo Vadis
10
ków - Pogoń Ziemięcice 2:1,
10. Bujaków
9
Start Kleszczów - Quo Vadis
11. Kleszczów
6
Makoszowy 2:5, Przyszłość
12. Victoria
5
II Ciochowice - Gwarek II
13. Bojków
4
Ornontowice 1:1.
1
14. Ziemięcice

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Przed tygodniem pytaliśmy: Czy to nowy
nabytek
Concordii?
Odpowiedź brzmi: Przedstawiona na zdjęc
iu osoba
nie będzie nowym piłkar zem Concordii. To
Adam
Sobierajski, który na Stadionie Miejskim
wraz z ekipą
telewizyjną i Dariuszem Dudkiem nagry wali
materiał
na potrzeby programu SuperSTARcie.

Piotr Skorupa

PÓŁFINAŁ
PUCHARU POLSKI
Concordia Knurów – Piast II
Gliwice 1:3
1:0 Kozdroń 13’, 1:1 Dziczek
41’ (rzut karny), 1:2 Salak 74’,
1:3 Walkowski 78’
Concordia: Widera, Pilc 46’
Gałach, Krzysztoporski, Mikulski (żk, czk 62’), Grodoń (żk),
Karwowski 68’ Śliwa, Salwa,
Kempa 56’ Spórna, Jaroszewski, Gajewski, Kozdroń.
W drugim półfinale Gwarek
Zabrze przegrał z Gwarkiem
Ornontowice 2:6.
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Memoriał pod patronatem
mistrza olimpijskiego
- Dawid Lutyński (kadet,
waga 54 kg) - jednogłośnie
wypunktował Mateusza Filipka (Odra Wodzisław),
- Paweł Bednorz (junior,
waga 64 kg) - pokonał 3:0
Bartłomieja Pazdana (Jaskinia
Lwa Ziębice).
BKS Concordia była reprezentowana również przez
czterech zawodników:
- Dominik Kornacki (kadet, kat. 52 kg) - pokonał jednogłośnie na punkty Dawida Miziołka (Jawor Tim Jaworzno),
- Piotr Kalisz (kadet, kat.
66 kg) - zwyciężył 3:0 Łukasza Szczepaniaka (Dąbrowa
Górnicza),
- Wojtek Czarkowski (ka-

Buk Rudy Wielkie - Energetyk ROW II Rybnik 0:6,
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki 1:0, Zuch Orzepowice - LKS 1908 Nędza 2:9,
Czarni Pyskowice - MKS
Zabrze-Kończyce 3:1, KS
94 Rachowice - Wilki Wilcza
0:0, Orzeł Mokre - Wyzwolenie Chorzów 0:0, Wawel
Wirek - Zamkowiec Toszek
2:1, Sokół Orzesze - Urania
Ruda Śląska 0:1.

punkty stosunkiem głosów
1:2 z Damianem Piwowarem (RMKS Rybnik).
- Turniej mógł się podobać,
nasi zawodnicy stoczyli dobre

1. Energetyk II
2. Wawel
3. Wyzwolenie
4. Nędza
5. Urania
6. Wilki
7. Mokre
8. Buk
9. Rachowice
10. Zamkowiec
11. Łabędy
12. Zuch
13. Tempo
14. Czarni
15. Kończyce
16. Orzesze

Klasa A

PiSk

Lepiej, gdyby takich
turniejów nie było

Kto z kim,
gdzie i kiedy
27
24
23
21
20
19
16
14
14
13
11
9
7
4
4
2

- Jestem szczęśliwy, że
po roku starań udało nam
się zorganizować ten turniej.
Cieszę się tym bardziej, że
Tadeusz Łada był moim trenerem i wychowawcą - mówi
Adam Spiecha, obecny trener
młodych adeptów pięściarstwa. - Wszystko czego mnie
nauczył staram się przekazywać moim zawodnikom.
Myślę, że z dobrym efektem.

Zza biurka

Organizatorzy z najlepszymi zawodnikami memoriału. Od lewej:
Adam Firlit (prezes Gardy), Marian Kasprzyk (mistrz olimpijski),
Remigiusz Skoczyński (najlepszy zawodnik w kategorii młodzik),
Szymon Białas (najlepszy zawodnik turnieju) i Adam Spiecha
(trener Gardy)

Klasa okręgowa
10. KOLEJKA:

det, kat. +81 kg) - wypunktował Oskara Wierzejewskiego
(Jelenia Góra),
- Sebastian Szkatuła (junior, kat. 69 kg) - przegrał na

3. LIGA KOBIET

Foto: Garda

20 walk odbyło się w ramach I Memoriału Bokserskiego im. Tadeusza Łady o Puchar
Wójta Gminy Gierałtowice.
Organizacyjny trud wzięli na
swe barki działacze i trenerzy
Gardy Gierałtowice, którzy
postanowili przypomnieć sylwetkę Tadeusza Łady, byłego
pięściarza i trenera m.in. ŁTS-u
Łabędy i Górnika, a także Concordii Knurów.
Wśród zaproszonych gości był m.in. mistrz olimpijski Marian Kasprzyk, który
objął memoriał honorowym
patronatem. Toczyć walki na
oczach mistrza pięści to wielkie wyzwanie dla młodych
pięściarzy, wśród których nie
brakowało zawodników Gardy oraz BKS-u Concordia.
- G ł ó w ny mi a k torami
memor iału byli medaliści
mistrzostw Polski, Śląska,
Dolnego Śląska i Małopolski
- zaznacza jeden z organizatorów, Adam Spiecha. - W
związku z tym walki stały
na bardzo wysokim poziomie
sportowym, były wyrównane
i dostarczyły kibicom wielu
pozytywnych wrażeń.
Barw Gardy broniło czterech zawodników:
- Krzysztof Żeno (młodzik, waga 46 kg) - przegrał 0:3 z Rafałem Paszendą
(RMKS Rybnik),
- Remigiusz Skoczyński
(młodzik, waga 56 kg) - pokonał w II rundzie TKO Jakuba
Skibińskiego (Jaskinia Lwa
Ziębice),

pojedynki, choć nad niektórymi elementami walki trzeba
nadal pracować - oceniają trenerzy BKS-u, Jan Kowalczyk i
Bogdan Danielak.
Dodajmy, że Puchar Wójta
Gminy Gierałtowice trafił
do najlepszego zawodnika
I Memoriału im. Tadeusza
Łady - Szymona Białasa z
MOSM Tychy, a puchar dla
najlepszego młodzika otrzymał Remigiusz Skoczyński z
Gardy Gierałtowice.

Memoriał sportowy
to inaczej rywalizacja dla
uczczenia pamięci zmarłego sportowca lub osoby
związanej z tą dziedziną
życia. W naszym lokalnym
kalendarzu imprez można
znaleźć ich kilka. Najstarszy jest turniej piłkarski im.
Tadeusza Wierciocha. Od
kilkunastu lat organizowany jest też turniej bokserski
im . Jerzego Kra snożona .
Każdy z tych turniejów ma
swoją nieocenioną wartość,
ale najlepiej byłoby, gdyby
takich turniejów nie trzeba
było organizować. To oznaczałoby, że Pan Tadeu sz
wciąż byłby zaangażowany
w odpowiednie wyszkolenie
młodych piłkarzy, a Pan
Jerzy - jak to zwykł mawiać
- szlifowałby bokserskie diamenciki, których w Knurowie nigdy nie brakowało.
Niestety, jakiś czas temu

sportowe środowisko poniosło olbrzymie straty. Nie ma
już wśród nas Pana Tadeusza, nie ma Pana Jurka.
Nie ma też Tadeusza Łady,
który przez lata dawał kibicom pięściarstwa radość ze
swych ligowych zwycięstw,
a następnie szkoląc następców. Niedawno mogliśmy
uczestniczyć w pier wszej
edycji memoriału poświęconego Jego pamięci. W roli
jednego z organizatorów
w ystąpił Ad am Spiecha ,
którego Tadeusz Łada uczył
bokserskiego abecadła.
Memoriał był dowodem,
że Ci, którzy odeszli wychowali nie tylko medalistów
wszelakich turniejów, ale i
sportowców, dla których świat
nie kończy się na rywalizacji o
zwycięstwo. To fantastyczne,
że byli uczniowie czczą teraz
pamięć Mistrzów.
Piotr Skorupa

reklama

11 października, godz. 15
Gwarek Ornontowice - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
11 października, godz. 15
Unia Ząbkowice - Concordia

4. LIGA, GRUPA II
12 października, godz. 12
GKS II Katowice - Jedność 32 Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
11 października, godz. 15
Wilki Wilcza - Wawel Wirek
12 października, godz. 15
Tempo Paniówki - Czarni Pyskowice

KLASA A
10. KOLEJKA:
Tęcza Wielowieś - Sokó ł
Łany Wielkie 1:2, Zryw Radonia - Napr zód Żernica
6:1, MKS Zaborze - Młodość
Rudno 2:1, Stal Zabrze Walka Zabrze 3:0, Gwarek
Zabr ze - Spo łem Zabr ze
4:1, Carbo Gliwice - Salveo
Drama Kamieniec 3:3, Ruch
Kozłów - Orły Bojszów 2:1,
Gwiazda Chudów - Jedność
32 II Przyszowice 4:0.

1. Gwarek
2. Zaborze
3. Gwiazda
4. Zryw
5. Sokół
6. Stal
7. Carbo
8. Młodość
9. Jedność II
10. Kozłów
11. Naprzód
12. Drama
13. Orły
14. Walka
15. Społem
16. Tęcza
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25
22
21
19
18
15
15
15
14
13
10
10
10
10
8
1

11 października, godz. 15.30
Naprzód Żernica - Tęcza Wielowieś
Walka Zabrze - Gwiazda Chudów
Jedność 32 II Przyszowice - MKS Zaborze

KLASA B
11 października, godz. 15.30
Victoria Pilchowice - Olimpia Pławniowice
12 października, godz. 15.30
Concordia II Knurów - Start Kleszczów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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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

Martyna Koczor z Czerwonki

ur. 26.09.2014 r., 2940 g, 49 cm

Tobiasz Tischbierek z Bargłówki
ur. 27.09.2014 r., 3450 g, 54 cm

Tymoteusz Brudys z Przyszowic
ur. 30.09.2014 r., 3060 g, 52 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).
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10.10.2014 r.
PIĄTEK
Pszczółka Maja. Film
- godz. 16.00
Bogowie
- godz. 17.45, 20.00

Natalia Borkowska z Gliwic

ur. 1.10.2014 r., 3000 g, 53 cm

11-12.10.2014 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
Pszczółka Maja. Film
- godz. 15.15
Bogowie
- godz. 17.00, 19.15
Dzikie historie
- godz. 21.30
13-15.10.2014 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Pszczółka Maja. Film
- godz.16.00
Bogowie
- godz.17.45, 20.00

www.kinoscenakultura.pl
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Alicja Dąbrowska z Gliwic

ur. 30.09.2014 r., 3000 g, 50 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Szymon Szmitka z Knurowa

Pszczółka Maja. Film
- godz. 16.00
Spódnice w górę
- godz. 18.00
Miasto 44
- godz. 20.15

Bartek Pluta z Leszczyn

ur. 29.09.2014 r., 3060 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 39/2014 brzmiało: „RÓWNANIE”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
Aniela Rojek. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

ur. 30.09.2014 r., 4040 g, 56 cm

9.10.2014 r.
CZWARTEK

Nadia Chrost z Gliwic

ur. 27.09.2014 r., 2900 g, 50 cm

Jan Jagieło z Przegędzy

ur. 1.10.2014 r., 3720 g, 53 cm

Julia Klyszcz z Zabrza

ur. 1.10.2014 r., 3450 g, 53 cm

Tomasz Kikiewicz z Gliwic

ur. 1.10.2014 r., 3160 g, 52 cm

Laura Strzewicek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 1.10.2014 r., 3670 g, 52 cm
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