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Koparki działają - na pierwszy ogień
poszły niecki basenów

16 LISTOPADA WYBORY SAMORZĄDOWE

Jest wybór

Poznaliśmy listy kandydatów do rad gmin oraz na
stanowiska prezydentów, burmistrzów i wójtów

W Knurowie o prezydenturę stara
się trzech kandydatów: obecny prezydent Adam Rams (KWW Wspólnie dla
Knurowa), Artur Jankowski (KWW
Lubię Knurów) i Piotr Stachurski (KW
Prawica Rzeczypospolitej).
W gminie Gierałtowice do stanowiska wójta pretenduje czterech
kandydatów: obecny wójt Joachim
Bargiel (Moja Gmina Nasz Powiat),
przewodniczący Rady Gminy Marek
Błaszczyk (Jedność i Przyszłość),
Tomasz Kowol (Zgoda i Przyszłość)
i Mariusz Pawluk (KWW Nasze
Gierałtowice).
O wójtowanie w gminie Pilchowice starają się trzy osoby: obecna wójt
Joanna Kołoczek-Wybierek (Zgoda i
Przyszłość), Maciej Gogulla (Siedem
Sołectw Jedna Gmina) i Piotr Ciupke
(Wspólnie dla Gminy Pilchowice).
O 21 mandatów do Rady Mia-

KNURÓW. RUSZYŁA PRZEBUDOWA ZACISZA LEŚNEGO

Znika stare kąpielisko
Gruz, niecki rozbite w drobny
mak i unoszący się w powietrzu kurz
- kąpielisko na Zaciszu coraz mniej
przypomina dawny kompleks, tak
tłumnie odwiedzany przez knurowian. - Trwają prace wyburzeniowe
- mówi Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Czeka nas sporo pracy

Ciężki sprzęt wjechał na Zacisze
już parę tygodni temu. Zaczęto od wyburzenia starych niecek basenowych.
- Kolejny etap to wzmacnianie terenu i wylanie platform betonowych,
na których będą stawiane konstrukcje
basenów - tłumaczy dyrektor Stolarek. - W najbliższym czasie planujemy także budowę 4-metrowego

ogrodzenia, które zabezpieczy teren
przed zimą.
Po zakończeniu prac wyburzeniowych i betoniarskich rozpocznie
się montaż niecek basenowych oraz,
od 2016 roku, wyposażanie kąpieliska.
Prace potrwają do końca maja
2016 roku.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW. TRWA PRZEBUDOWA UL. KOZIEŁKA

Widać pierwsze efekty

Na przebudowywanej ul. Koziełka widać już nowy asfalt, chodniki,
wjazdy do posesji i miejsca postojowe. Robotnicy uwijają się jak
w ukropie korzystając ze sprzyjającej pogody
Przebudowywany jest odcinek od
ul. Dworcowej po posesję nr 99. To I
etap modernizacji drogi.
Na pierwszy ogień robotnicy
wzięli fragment drogi od skrzyżowania z ul. Klasztorną po posesję nr
99. Tutaj główne prace już się zakończyły, gdzieniegdzie potrzebna jest
kosmetyka.
Teraz roboty koncentrują się na
400-metrowym odcinku od skrzyPierwsza warstwa asfaltu
wylana, widać zarysy nowych
zatoczek postojowych

żowania z ul. Klasztorną po skrzyżowanie z ul. Dworcową. Wykonano
odwodnienie, po lewej stronie (patrząc od ul. Dworcowej) ułożono
chodnik, na początku tygodnia
wylano pierwszą warstwę asfaltu.
Lada dzień gotowe będą zatoczki z
miejscami do parkowania. Przewidywany jest też montaż nowych słupów
oświetleniowych.
Wykonawcą prac jest gliwickie

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów. Koszt inwestycji to 2,884
mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu miasta i z dofinansowania
w ramach tzw. schetynówek, czyli
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Wykonane roboty będą objęte
5-letnią gwarancją.

/bw/

Szczegółowe informacje o kandydatach dostępne są na stronie
internetowej Państwowej Komisji
Wybor c zej (w w w.w ybor y2014.
pkw.gov.pl/pl).

PYTANIE CZYTELNIKA

Co z kostką z Koziełka

„Gdzie się podzieje kostka brukowa wywożona
z ulicy Koziełka?” – pyta w liście do redakcji
Stary Knurowianin
„Czy nie powinna zostać na tej
ulicy choćby w postaci progów?” – pisze dalej Czytelnik. – Bo wariaci już
zaczynają szaleć. Lata temu były tu na
całej długości ulicy krawężniki granitowe i ślad po nich zaginął. Dobrze by
było, żeby te prawie stuletnie kamienie
zostały na tej ulicy, bo one tu należą.”
Jak się domyślamy, Czytelnikowi chodzi o kostkę granitową wydobywaną spod warstwy asfaltu. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy
Ewę Szczypkę, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.

- Owszem, na etapie dokumentacji rozważaliśmy wykorzystanie
kostki granitowej w celach estetycznych, np. jako element chodnika –
przyznaje Ewa Szczypka. – Jednak
projektant uznał, że ta kostka się do
tego nie nadaje – jest za duża i nieregularna. W dodatku część bruku
jest zniszczona. Jeśli chodzi o kostkę,
którą były wyłożone chodniki przy ul.
Koziełka, to jest ona przeznaczona
do remontu chodników na terenie
miasta – dodaje pani naczelnik.
MiNa

nekrologi

Wszystkim, którzy uczestniczyli
we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

sta Knurów rywalizuje 115 osób.
W Rad zie Gminy Gierał towice
jest 15 miejsc – stara się o nie 63
kandydatów. Tyle samo mandatów
jest w Radzie Gminy Pilchowice.
Konkurencja jest nieco mniejsza.
Wyborcy „rozdadzą” je wybierając
swoich przedstawicieli spośród 53
kandydatów.
W Radzie Powiatu Gliwickiego
zasiądą 23 osoby. W okręgu wyborczym Knurów „do wzięcia” jest 8
mandatów, w okręgu obejmującym
gminy Gierałtowice i Pilchowice – 5
mandatów. W całym powiecie do
rady kandyduje 190 osób.

ś.p.

RAFAŁA OSADY

za okazaną pamięć, wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
składają
Żona i Córki z Rodzinami

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Elżbiecie Fojcik
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składa
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie
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Kolejny wątpliwy „żart” o ładunku wybuchowym
postawił na nogi wszystkie służby. Sprawcy
fałszywego alarmu, błyskawicznie zatrzymani przez
policję, będą musieli słono zapłacić za chwile radości

Foto: Roman Matysik

aktualności

Bombowy poranek
KNURÓW. FAŁSZYWY ALARM PRZY SZPITALNEJ

KNURÓW

Winna
brawura

Dwie kolizje w dwa dni. W piątek ford
uderzył w słup, w sobotę kierowca
bmw ściął znak i przewrócił przyczepę
samochodu dostawczego. Na szczęście
w obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał

Akcja wzbudziła spore zainteresowanie - obserwujący
byli zgodni: głupota sprawców powinna być ukarana

Kto w y br a ł się w cz w a r tek
ra no na z a k upy do Tesco prz y
Szpitalnej, musiał zrezygnować z
planów – hipermarket był nieczynny ze względu na alarm bombowy.
Klienci byli bardziej zaskoczeni
niż przerażeni.
- Bomba? Jakie wariaty! Ludzie
są teraz takie kapryśne, że już nie
wiedzą, co robić! – komentowali.
- To na pewno sprawka konkurencji! – żartowali inni.
Niektórzy starali się znaleźć pozytywne strony tej sytuacji.
- Cóż, przynajmniej nie będę
musiała dźwigać ciężkich siatek –
westchnęła knurowianka.
Wśród ewakuowanych pracowników sklepu też panowały nastroje
dalekie od paniki.
– Jesteśmy dobrze przeszkoleni na
taką okoliczność – przyznali.
Sytuacja była dość kuriozalna,
bo anonimowy telefon z informacją
o ładunku wybuchowym rzekomo
podłożonym w sklepie zadzwonił
już w środę po południu. Jednak
pracownica kiosku z e-papierosami, która go odebrała, dopiero w
czwartkow y poranek przekazała
wiadomość kierownictwu sklepu.
Wówczas wszczęto akcję, w którą
zaangażowały się wszystkie służby:
policja, straż pożarna, straż miejska, Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, pogotowia
– gazowe, energetyczne, ratunkowe.
Ewakuowano pracowników, odcięto prąd i gaz. Po przeszukaniu
dachu i wnętrza budynku okazało
się, że – jak można było przypuszczać – informacja o bombie była
nieprawdziwa.

Sprawdzono każdy
zakątek marketu,
także jego dach

17 października około godz. 21
strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej otrzymali zgłoszenie o kolizji
przy kąpielisku „Zacisze”. Na miejscu zastali rozbite bmw, przewróconą przyczepę oraz zszokowanych
kierowców. Według ustaleń winę za
zdarzenie ponosi kierujący bmw.
Mężczyzna z nadmierną prędkością
wjechał na rondo i wpadł w poślizg.
Następnie gwałtownie skręcił w
ulicę Rybnicką i z dużą siłą uderzył
w znak drogow y. Zatrzymał się
dopiero na przyczepie samochodu
dostawczego. Choć zdarzenie wy-

glądało na groźne, nikt nie ucierpiał.
Dzień później na ulicy Lignozy
w Szczygłowicach rozbił się Ford Focus. Kierowca uderzył w przydrożny
słup i ... zniknął. W momencie
przybycia pojazdów ratunkowych
nie było go w pobliżu samochodu.
Dlaczego nie czekał na pomoc? Był
w szoku czy bał się konsekwencji?
- Funkcjonariusze odholowali samochód na parking policyjny - mówi
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
jb

KNURÓW

Akcja rozpoczęła się przed godziną
10 rano, trwała do 12.30. W tym samym
czasie knurowska policja pracowała na
ustaleniem, kto zadzwonił do sklepu
z informacją o bombie. Wystarczyło
jej na to kilka godzin – już wczesnym
czwartkowym popołudniem sprawcy
fałszywego alarmu zostali nie tylko
ustaleni, ale i zatrzymani.
Okazało się nimi dwóch siedemnastolatków. Jak ustalono, nierozważni żartownisie dla niepoznaki
zadzwonili z telefonu pożyczonego
od kolegi. Znali numer komórkowy
pracownicy sklepu i to właśnie pod
ten numer zadzwonili z wiadomością
o ładunku wybuchowym.

ogłoszenie

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów – Organizator konkursu na hasło promujące
segregację odpadów komunalnych na terenie Miasta Knurów
z przykrością informuje, iż z przyczyn obiektywnych rozstrzygnięcie
konkursu zostaje unieważnione.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie
w tematykę promocji właściwego gospodarowania odpadami.
Równocześnie informujemy, iż prawa autorskie do haseł
zachowują ich twórcy.
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Sprawcy po zatrzymaniu początkowo szli w zaparte. Jednak
po przedstawieniu im materiału
dowodowego nie mieli wyjścia – nie
mogli dłużej wypierać się swoich
cz y nów. Jed na k nieszczegól nie
okazywali skruchę.
Za „bombowy” dowcip sprawcom grozi do 8 lat pozbawienia
wolności. Koszty akcji, około 20-25
tys. zł, również będą musieli pokryć
siedemnastolatkowie lub ich rodzice. Ponadto, jak można się spodziewać, czeka ich sprawa z powództwa
cywilnego, jaką zapewne wytoczy
im Tesco. Prawdopodobne jest też,
że trafią do tymczasowego aresztu.
Akcja, w której służby ratownicze
wzięły udział, miała jedną korzyść siłą rzeczy była testem działania w
sytuacji zagrożenia.
- Chciałbym wszystkim służbom
podziękować za współdziałanie –
mówi komendant policji w Knurowie
podinsp. Maciej Kawa. – Akcja przebiegła wzorowo, a co najważniejsze
– jest efekt.
MiNa

Ostrzegawcza
blokada
Wieczorem w sobotę patrol Straży Miejskiej zauważył dwa auta
zaparkowane na miejscach przeznaczonych na pojazdy osób niepełnosprawnych. Po weryfikacji okazało
się, że parkujący nie mieli takich
uprawnień. Na koło jednego z aut

założono blokadę, w przy padku
drugiego samochodu wystawiono
wezwanie. Obydwie formy były skuteczne – kierowcy zgłosili się do Straży Miejskiej. Mundurowi poprzestali
na pouczeniu.
/bw/

KNURÓW

Nauczka
nie pomogła
W sobotni poranek strażnicy
miejscy interweniowali przed sklepem spożywczym przy ul. Puszkina.
Powód dali im mężczyźni spożywający alkohol. Jeden z nich został
ukarany 100-złotowym mandatem.
Drugi za wykroczenie stanie przed

sądem. Jak się okazało, pan ten już
wcześniej łamał w ten sposób prawo.
Był karany i mandatami, i przez sąd.
Niespecjalnie się tym przejął – ponownie stanie przed Temidą.
/bw/
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KNURÓW

Konwent radził
o funduszach i powietrzu

Dzięki Stowarzyszeniu Pilchowiczanie
Pilchowiczanom siłownia na świeżym
powietrzu działa już w pilchowickim
parku. Mieszkańcy są zachwyceni

Knurów był gospodarzem ostatniego w tej
kadencji samorządowej Konwentu Burmistrzów
i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

GMINA PILCHOWICE

Ćwiczenia
pod chmurką
- Wysiłek fizyczny to najlepszy
antydepresant - przekonuje
Ewa Chodakowska, jedna
z najpopularniejszych trenerek
fitness w Polsce. O dobre
samopoczucie mieszkańców
zadba Gmina Pilchowice.
Już niedługo powstaną trzy
nowe siłownie pod chmurką
Kierując się sugestiami mieszkańców, wytypowano trzy miejsca: teren tuż przy boisku w
Kuźni Nieborowskiej, przestrzeń
obok popularnej „wiaty” w Leboszowicach i obszar blisko kortów
tenisowych w Nieborowicach.
W każdej z miejscowości
oprzyrządowanie siłowni będzie
podobne. Pojawią się m.in. orbitek, wioślarz, biegacz czy też
twister.
- Planujemy zagospodarować także teren wokół siłowni
- t łumacz y Ewa Jarem ków z
Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gospodarczego Urzędu Gminy
Pilchowice. - Zamontujemy ławki i nasadzimy zieleń.
reklama

4

Montaż urządzeń ruszy po
rozstrzygnięciu przetargu.
- Mamy nadzieję, że prace
zakończą się w połowie listopada
- dodaje Ewa Jaremków.
Gmina postarała się o dof ina nsowa nie do projektu z
programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. W sumie Pilchowice otrzymały na ten cel 66 tys.
złotych.
Mieszkańcy Nieborowic nie
kryją radości, że w ich miejscowości powstanie nowe miejsce
do rekreacji.
- To świetny pomysł - przekonuje jedna z Nieborowiczanek.
- Na pewno skorzystam!
jb

Honory gospodarza konwentu czynił prezydent Adam Rams, jego wypowiedzi
słuchają (od lewej): starosta gliwicki Michał Nieszporek, wojewoda Piotr Litwa,
koordynator konwentu Ireneusz Czech i dyrektor ŚZGiP Ferdynand Morski

Po s ie d z e n ie o d by ł o s i ę
w pi ątek w Domu Ku lt u r y
w Szcz yg łow icach. Z ebra ło
przedstawicieli gmin zrzeszonych w ŚZGiP. Honory gospodarza czynił prezydent Knurowa Adam Ramsa. Nie zabrakło
starosty gliwickiego Michała
Nieszporka, udział wziął wojewoda Piotr Litwa.
Obrady rozpoczęły się od
filmowej prezentacji Knurowa.
Potem mowa była o możliwościach dofinansowania projektów dedykowanych małym i
średnim gminom województwa
śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL
2014-2020. Przeanalizowano
Program Ochrony Powietrza
dla Województwa Śląskiego, a
na koniec podsumowano posiedzenia konwentu w mijającej
kadencji samorządowej.
/bw/

Wśród samorządowców
byli m. in. burmistrz
Pyskowic Wacław Kęska,
wójt gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel i sekretarz
Knurowa Piotr Dudło

117 gmin i 8 powiatów

regionu śląskiego zrzeszonych jest w Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
Na terenie jego oddziaływania zamieszkuje 4 mln osób.
- Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą
integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie
rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera
się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi jak
i zagranicznymi - które wspólnie z nami realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu – czytamy na stronie
internetowej związku (www.silesia.org.pl).
Przewodniczącym związku jest prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

sygnały czytelników
Dlaczego
nie lubią kotów?

- Im bardziej poznaję ludzi, tym
więcej kocham zwierzęta. Ostatnio
rozmawiałam z panią, lokatorką bloku ul. Konopnickiej, która ze swoimi
znajomymi dokarmia bezdomne kotki.
Znam te zwierzątka, bo sama czasem
częstuję je karmą. Trzy z nich dają
się pogłaskać. Są w dobrej kondycji.
Niestety, w tym samym budynku
mieszkają osoby, którym nie podoba
się, że wspomniane panie dokarmiają
kotki i usuwają wystawione miski z
jedzeniem. Ci ludzie nie rozumieją, że
to właśnie dzięki kotom nie mamy plagi
myszy i szczurów. Może nie wiedzą, że
kot to bardzo czyste stworzenie – myje
się częściej niż niektórzy ludzie. Doszło
do tego, że panie dokarmiają kotki w

32 332 63 77
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

konspiracji. Może ci antagoniści zdobędą się na odwagę i wyjawią, dlaczego
nie lubią kotów, dlaczego przeszkadzają osobom, które chcą troszczyć się
pożytecznymi zwierzętami...

Kowolka

Więcej
wyobraźni
nie zaszkodzi

- Trwa remont ul. Mieszka I. Wyjątkowo trudno zaparkować w okolicy. Ja
to rozumiem, ale nie umiem pojąć braku wyobraźni niektórych kierowców.
Tych, co zastawiają swoimi autami
innych. Tak mi się zdarzyło przy ul.
Kazimierza Wielkiego. Jakiś bezmyślny człowiek zastawił mi auto i poszedł
sobie gdzieś na godzinę. Jakbym był
złośliwy, zadzwoniłbym po Straż Miej-

ską. Nie jestem, przeczekałem, ale
apeluję o trochę pomyślunku...

Andrzej

Fałdy
na Lignozy

- Szkoda, że wyrównując po szkodach górniczych nawierzchnię ul.
Zwycięstwa robotnicy nie zwrócili
uwagi na asfalt ul. Lignozy. Jakieś 100
metrów przed skrzyżowaniem właśnie z ul. Zwycięstwa droga wyraźnie
faluje. Asfalt pęka, porobiły się fałdy
i uskoki. Z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Jak przyjdzie zima, będzie
w tym miejscu niebezpiecznie. Dobrze
by było, żeby drogowcy zawczasu
zajęli się tym problemem...

Marek ze Szczygłowic

Not. bw
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KNURÓW. BUDOWLAŃCY OPANOWALI SKWER

Będzie nowy krąg

Na dobre rozpoczął się remont sceny na skwerze pomiędzy ulicami Ogana i 1 Maja.
– Roboty powinny zakończyć się jeszcze w tym roku – przewiduje dyrektor knurowskiego
Centrum Kultury Jerzy Kosowski
Z dotychczasowej areny pozostanie tylko stalowa konstrukcja,
która zostanie w yremontowana.
Scena będzie miała nową posadzkę,
którą będzie osłaniał nowy dach z
poliwęglanu, a także nowe schody
i podjazd dla niepełnosprawnych.
Wokół kręgu zostanie położona

nawierzchnia z kostki brukowej.
Zostanie w ykonana kanalizacja
deszczowa, pojawią się też nowe
ławki i kosze na śmieci.
Początkowo wydawało się, że
plan remontu sceny nie dojdzie w
tym roku do skutku. Dwa kolejne
przetargi nie przyniosły rozwiązania,

ponieważ cena proponowana przez
potencjalnego wykonawcę była zbyt
wysoka. Miasto nie chciało obciążać
swojego budżetu.
W międzyczasie samorząd starał się o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych na projekt obejmujący wykonaną w ubiegłym roku

śladem naszych publikacji

Wille z szambami
Sąsiedzi gliwiczan z ul. Chabrowej już od roku korzystają z kanalizacji

siłownię, plac zabaw oraz remont
sceny w parku przy Ogana. Udanie.
Dzięki temu rozpisany został trzeci
przetarg.
- Całkowite koszty tego projektu to około 1 499 000 zł – informuje Ewa Szczypka z Urzędu
Miasta, naczelniczka Wydzia łu

Tydzień temu opisywaliśmy problem
mieszkańców gliwickiej części ul. Chabrowej, którzy nie mogą doczekać się
podłączenia do kanalizacji. Knurowskie
wodociągi uzależniają przyłączenie 20
domów do wybudowanej przez siebie
instalacji od zainstalowania dwóch urządzeń do mierzenia ilości ścieków. Warto
dodać, że koszt liczników to 12 tys. zł,
który powinno pokryć Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.
Spółka nie godzi się jednak na takie rozwiązanie.
Przedsiębiorstwa obstają przy swoich racjach, a mieszkańcy nadal muszą
korzystać z wywozu szamba. Kiedy to się
skończy? 2 tygodnie temu przesłaliśmy do
gliwickich wodociągów 4 pytania:
- Do kiedy Gliwice muszą uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, aby
uniknąć płacenia kar nakładanych przez
Unię Europejską?
- Czy do tego czasu domy gliwiczan
przy ul. Chabrowej uda się podłączyć do
kanalizacji?
- PWiK Knurów uzależnia podłączenie tych domostw do kanalizacji od instalacji urządzeń mierzących ilość ścieków.
Czy PWiK Gliwice jest zainteresowane
takim rozwiązaniem? Jeśli tak, kto zapłaci
za liczniki? Jeśli nie, jaki przedsiębiorstwo

I nwe s t yc ji, k tór y pr z ygotow a ł
pla n remontu. – Aż 85 procent
tej kwoty, czyli około 1 274 000
zł, pochodzi z unijnych funduszy,
zaś resztę kwoty dopłaca Gmina
Knurów.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

ma pomysł na rozwiązanie problemu?
- Czy PWiK Gliwice próbowało się
porozumieć z knurowskim PWiK w sprawie podłączenia części ul. Chabrowej do
kanalizacji? Jeśli tak, jakie są efekty tych
rozmów?
Zapewniono nas, że konkretną odpowiedź uzyskamy po posiedzeniu rady
nadzorczej gliwickich wodociągów.
Oto ona: do 31 grudnia 2015 r. gminy
muszą wywiązać się z unijnej dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych. Nakłada ona obowiązek
zapewnienia zbiorczego odbioru nieczystości zgodnie z normami UE, np. przez
wybudowanie kanalizacji.
W temacie podłączenia mieszkańców
ul. Chabrowej do kanalizacji sanitarnej
PWiK Gliwice ograniczył się do lakonicznego komunikatu: Aktualnie trwają
rozmowy i starania, aby mieszkańcy ul.
Chabrowej uzyskali pełny dostęp do kanalizacji sanitarnej. PWiK w Knurowie
wydało warunki techniczne podłączenia z
dnia 2 czerwca 2014 roku (z urządzeniami
pomiarowymi). W związku z tym PWIK
w Gliwicach nie może przyjąć takich
warunków technicznych. Obecnie trwają
rozmowy, które są prowadzone od czerwca
2014 roku.
/g/

Zmienić granice – jak to łatwo powiedzieć...
W 2006 roku mieszkańcy osiedla po gliwickiej
stronie granicy złożyli wniosek o jej zmianę tak,
by ich posesje znalazły się w obrębie Knurowa.
Ówczesna Rada Miasta Knurów poparła wniosek, jednak przepadł, gdyż sprzeciw wyraziła
gliwicka Rada Miejska.
W lutym 2008 roku 27 mieszkańców ówczesnej

ul. Parkowej w Gliwicach złożyło kolejny wniosek
o „zmianę terytorialną granic miasta i włączenie
nowych domów do Knurowa”. Początkowo wydawało się, że sprawa zakończy się po myśli wnioskodawców. Potem sytuacja się skomplikowała.
Władze Gliwic poinformowały samorządowców
z Knurowa, że większość mieszkańców jednak
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chce nadal pozostać go gliwickiej stronie granicy,
dlatego „nie mogą wyrazić zgody na jej zmianę”.
W 2012 r. knurowski magistrat podjął jeszcze jedną próbę wznowienia procedury w tej
sprawie. Samorząd Gliwic podtrzymał swoje
stanowisko o nieprzystępowaniu do administracyjnej korekty.

Czy sprawa jest więc przesądzona? Niekoniecznie. Wszystko zależy od mieszkańców.
Jeśli wszyscy, a przynajmniej ich zdecydowana
większość wyrazi wolę zmiany granic, wówczas
samorządowcy będą musieli ponownie wziąć to
pod rozwagę.

/bw/
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Pacjentom na zdrowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie nie ma czasu do stracenia. Do końca 2016 roku musi
dostosować przychodnie do ministerialnych wymogów. Niedawno rozpoczął się kapitalny
remont filii przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Lada dzień robotnicy pojawią
się w przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego
pów. Pierwszy, który ma się zakończyć już 30 listopada 2014 roku,
obejmie wymianę wszystkich okien.
Gmina Knurów przeznaczyła na ten
cel 250 tys. zł.
W II etapie, który potrwa do
kwietnia 2015 roku, wyremontowana
zostanie część pomieszczeń na parterze (poradnia ginekologiczna, gabinet fizjoterapii dla dzieci) i piętrze
oraz powstanie winda zewnętrzna.
- Do listopada 2015 roku powinien zakończyć się remont reszty pomieszczeń na parterze, czyli poradni
dziecięcej i rejestracji, oraz gabinetów
lekarskich na piętrze i pracowni RTG
- informuje dyrekcja ZOZ.
W dwóch kolejnych etapach
wyremontowane zostaną piwnice,
korytarze oraz klatka schodowa.
Inwestor podejmie starania, by
skrócić terminy zakończenia poszczególnych etapów przebudowy.
Remont przychodni pochłonie blisko
3 mln zł. Połowa tej kwoty pochodzić
będzie z dotacji przekazanej przez
Starostwo Powiatowe w Gliwicach,
resztę dołoży ZOZ z własnego budżetu.
Dyrektor Hibszer nie ma wątpliwości, że dzięki gruntownej przebudowie przychodnia poszerzy zakres
swej działalności. Oprócz podstawowej opieki lekarskiej dla dzieci i dla
dorosłych, znajdą się w niej gabinety
specjalistyczne: ginekologiczny, uro-

logiczny, laryngologiczny, diabetologiczny, okulistyczny, neurologiczny,
dermatologiczny i kardiologiczny.
Uzupełnią je pracownie fizjoterapii
dla dzieci, USG i RTG. Ostatnia zostanie wyposażona w cyfrowy aparat.
W w yremontowanej przychodni
znajdzie się też miejsce dla Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Szczodrość procentuje
Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych wprowadziło
się do nowych pomieszczeń. Środki na remont
i adaptację pokoi pochodzą z 1 procentu, jaki podatnicy
przekazali na rzecz Caritas

Pokoje są 3-osobowe, ich lokatorzy chwalą sobie warunki
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ośrodka zdrowia w Szczygłowicach.
- Jest zainteresowany, by działał
w nim ZOZ - informuje Henryk
Hibszer.
Jeśli deklaracje przejdą w czyny,
do końca 2016 roku ZOZ będzie
mógł pochwalić się 5 nowoczesnymi
ośrodkami zdrowia.
Paweł Gradek

Po kapitalnym remoncie przychodnia będzie spełniać wyśrubowane
wymogi Ministerstwa Zdrowia

KNURÓW

9 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy

Na swój czas czeka Przychodnia Rejonowa nr 3 w Szczygłowicach. Miejsce, w którym obecnie się
znajduje (mieszkania na parterze
wieżowca), nie spełnia wymogów
Ministerstwa Zdrowia.
Dyrekcja ZOZ Knurów jest już
po rozmowach z inwestorem, który
chce sfinansować budowę nowego

Foto: Paweł Gradek

Na razie 2 z 5 przychodni (przy
ul. Koziełka i Niepodległości) spełniają wyśrubowane kryteria Ministerstwa Zdrowia. W styczniu 2015
roku dołączy do nich filia przy ul.
Dy wizji Kościuszkowskiej. ZOZ
Knurów porozumiał się w sprawie
kapitalnego remontu z właścicielem
obiektu, czyli Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią Mieszkaniową.
Na niej spoczęło wyłonienie wykonawcy, sfinansowanie prac związanych z termomodernizacją budynku
i adaptacją pomieszczeń na potrzeby
działalności medycznej.
- Zgodnie z umową ZOZ przez 6
lat będzie zwracać spółdzielni koszty,
jakie poniosła z tytułu prac adaptacyjnych - informuje Henryk Hibszer,
zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych ZOZ Knurów.
W filii przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej będą 3 gabinety: dla lekarza
pediatry i lekarza ogólnego oraz zabiegowy. W przyszłym roku ośrodek
zdrowia przejmie część pacjentów
remontowanej przychodni przy ul.
Kazimierza Wielkiego.
- Przebudowa obiektu wraz z
jego termomodernizacją dojdą do
skutku dzięki prezydentowi Adamowi
Ramsowi, który odstąpił od sprzedaży
nieruchomości - podkreśla Hibszer. Bez tego budynku ZOZ, zatrudniający
100 osób, nie mógłby istnieć.
Inwestycję podzielono na 5 eta-

W oknach wiszą firanki, na
parapetach zielenią się kwiaty w
doniczkach. Łóżka równo zaścielone, przy stole kilka wolnych krzeseł
oczekuje na gości. Z wizytówek na
wielkiej szafie można wyczytać,
kto tu mieszka. Każdy pokój ma
odrębną łazienkę, gdzie bez problemu można wjechać wózkiem
inwalidzkim.
Dla 9 pensjonariuszy to namiastka domu, spełnienie marzeń o własnym, wygodnym łóżku, o miejscu
przy stole. Ktoś zawiesił nad łóżkiem
pamiątkę I Komunii Świętej, komuś
wystarczył zwykły obrazek. Dla
innych ważny jest upływający czas,
dlatego nad ich łóżkami wisi zegar
lub kalendarz.
Każdy ma inne pragnienia.
Jednemu do szczęścia wystarczy
kilkucalowy telewizor, drugi potrzebuje laptopa, wieży hi-fi. Są i
tacy, których cieszy widok papużek
w klatce.
Kiedy ośrodek obiegła informacja o rozpoczęciu remontu pomieszczeń na III piętrze, podopieczni,
którzy mieli w nich zamieszkać, zakasali rękawy i zaoferowali pomoc.
- Co chwilę upewniali się, czy
to dla nich - śmieje się Marcin
Chroszcz, kierownik DPS. - Niektórzy pomagali, np. w przewozie
pustaków i piasku.

Po remoncie, trwającym pół
roku, przyszedł czas na zakwaterowanie. Dla pensjonariuszy było to
wielkie święto. Tak zostali dobrani
do trzech 3-osobowych pokoi, aby
nie popadali w konflikty.
Kierownik domu przyznaje, że
lokatorzy szybko zaaklimatyzowali
się w nowych warunkach, starają się
dbać o porządek.
Dom Pomocy Społecznej to azyl
dla niepełnosprawnych intelektualnie indywidualistów, których życie
nie rozpieszczało. Tu mogą liczyć na
całodobową opiekę i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.
Do niedawna w DPS mieszkało
51 pensjonariuszy. Odkąd udało się
wyremontować 3 pomieszczenia,
ich liczba wzrosła do 60.
- Do końca roku powinien zakończyć się remont kolejnych pomieszczeń, dzięki czemu liczba
naszych pensjonariuszy zwiększy
się - mówi Marcin Chroszcz.
Nie ma wątpliwości, że spora
w tym zasługa podatników, którzy przekazali 1 procent na rzecz
Caritasu.
W ramach Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie
działa też Dom Seniora, który oferuje jeszcze wolne miejsca.
/pg/, foto: Krzysztof Gołuch
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Leśne opowieści

17 października pierwszaki i zerówkowicze z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedzili domek myśliwski
w Krywałdzie. Wśród drzew i zapachu mchu wysłuchali
leśnych opowieści

Posiłek w lesie smakuje
wyjątkowo - myśliwi zadbali, by
dzieci miały co wspominać

Myśliwi przybliżyli uczniom tajniki myślistwa, prowadzenia gospodarki łowieckiej
oraz problemy ochrony środowiska.
- Na koniec prelekcji dzieci otrzymały
drobne upominki, słodycze oraz książeczki o
tematyce łowieckiej - mówią organizatorzy
spotkania.
W spotkaniu uczestniczyli Piotr Nieszporek, leśniczy leśnictwa „Zacisze” w Knurowie,

Krzysztof Stolarek, dyrektor MOSiR-u, oraz
myśliwi: Tadeusz Musiał, Marek Starościk,
Zygmunt Knapik, Wojciech Zajdowicz, Tomasz Woźnica. Uczniom towarzyszyli wychowawcy: Joanna Musiał-Orlik, Anna Masarczyk, Maria Leśniowska, Monika Walczyk,
Iwona Andrzejczak, Danuta Książek-Krysta i
Mirosława Wojtaszek.
oprac.jb,

KNURÓW

Koci świat
pani Aleksandry
GLIWICE. WYSTAWA WARTA UWAGI

Miodowe mieszczuchy
Pszczoły w mieście? A jakże! Jeśli nie wierzysz,
zajrzyj do Gliwickiego Centrum Organizacji
Kulturalnych
Do końca października w GCOK
przy ul. Studziennej 6 można zapoznać się z żyjącymi w Gliwicach
pracowitymi owadami na wystawie
fotografii przyrodniczej pt. „Miejskie
pszczoły”.
Wszystkie zdjęcia zrobiono w
centrum miasta. Pokazują różne gatunki pszczół, ich wygląd, obyczaje i
znaczenie dla środowiska. Są więc
pszczoły wiosenne, jak pszczolinka
ruda czy porobnica wiosenna, oraz
letnie, np. makatka zw yczajna i
miesierka. Ciekawostką są pszczoły
pasożytnicze – koczownice i brzęczki. Nie brak ciekawych i przydatnych

informacji, m.in. jak pomóc pszczołom i jakich mają wrogów.
– Warto zapoznać się z tymi
niegroźnymi, a bardzo pożytecznymi
owadami oraz ich życiem. Może uda
się je zaobserwować na miejskim
trawniku lub w ogrodzie – zachęcają
organizatorzy ekspozycji z Koła
Miejskiego w Gliwicach Polskiego
Klubu Ekologicznego.
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach 10-18. Dostępność sali, szczególnie dla grup, warto
sprawdzić telefonicznie: 32 775 20 53.

reklama
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Foto: Bogusław Wilk

Aleksandra Butt zatrzymuje piękno kobiecych twarzy
i kocich dostojnych postaci, piękno niemijające, bo
utrwalone w farbach i kreskach. W oczach o kształcie
migdałów odbija cały świat. W Galerii pod Aniołem
artystka zaprezentowała przegląd swojej twórczości
Dawniej kobiety utożsamiano z
kotami. Podobnie jak one fascynowały i budziły niepokój w męskich,
statecznych sercach. Aleksandra Butt
wykorzystuje to powiązanie. Na jej
obrazach próżno szukać mężczyzn.
- Maluję tylko kobiety i koty śmieje się pani Aleksandra. - Kobiety
są fascynujące. Mają w sobie wszystko:
tyle uczuć, tyle tajemnic.
Artystka maluje z miłości do
sztuki. Zatraca się w tworzeniu. Potrafi malować przez kilkanaście godzin, zapominając o codzienności: o
tym, że mąż czeka na obiad, że córkę
trzeba odebrać z przedszkola.
Aleksandra Butt od ponad 30 lat
mieszka w Anglii. Wyjechała niedługo po studiach anglistycznych.
Skupiona na rodzinie nie myślała o
malowaniu. Wspomina, że przygoda
z malarstwem zaczęła się przypadkiem.
- Córka miała może 4 miesiące.
Namalowałam swoją wersję słoneczników Van Gogha. Obraz, który do
tej pory wisi w moim pokoju. Mój
przyjaciel, artysta, spojrzał na to
dzieło i stwierdził, że jest całkiem
niezłe. Zachęcił mi, abym tworzyła
dalej - opowiada pani Aleksandra.
Malarkę fascynują kobiece oczy:
wielkie, wyraźnie zaznaczone kreską
i kolorem. To one wypełniają przestrzeń obrazu, przyciągają i pochłaniają wzrok oglądającego.
- Niezwykłe, że w każdych widać coś innego. Jedne oczy patrzą ze
smutkiem, jakby przed chwilą płakały, inne, przeciwnie, uśmiechają
się zalotnie - mówi knurowianka
zwiedzająca wystawę.
W środę, w czasie otwarcia wystawy Aleksandry Butt, Galerię pod
Aniołem wypełniała sztuka wszelaka. W otoczeniu obrazów płynęły
słowa poezji, tej poważnej i nieco
mniej. Z krótkim koncertem wystąpili także dwaj twórcy piosenki nie-

Aleksandra
Butt (z prawej)
w otoczeniu
przyjaciół
i obrazów

obojętnej: Andrzej Skupiński, znany
kabareciarz i aktor, oraz Bogusław
Bierwiaczonek, dwukrotny finalista
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Aktorskiej.
Wernisaż w Galerii pod Aniołem
przypominał spotkanie przyjaciół. O
atmosferę radości płynącej z obcowania ze sztuką zadbała Sybilla Golec,
właścicielka galerii.
Wystawa Aleksandry Butt to już

czwarta ekspozycja obrazów zaprezentowanych w Galerii pod Aniołem.
- Ola zachwyciła mnie swoim
kocim światem i spojrzeniem na
rzeczywistość - mówi pani Sybilla. Przyjechała aż z Anglii, aby pokazać
swoje dzieła knurowianom.
Koci świat pani Aleksandry będzie gościł w Knurowie do 15 listopada.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Bez żony bym zginął
KNURÓW. 22. ROCZNICA KLUBU ABSTYNENTÓW „SIÓDEMKA”

A może
coś ulepić?

Trzeźwość męża pani Bożeny jest równolatką Klubu Abstynentów
„Siódemka” - trwa od 22 lat. Wśród podobnych sobie małżonkowie
znaleźli spokój i bezpieczeństwo. Wiedzą jednak, że trzeźwość nie
jest dana raz na zawsze
- Dobrze się tutaj czuję - pani Bożena macha zza stołu swojej wnuczce. Dziewczynka rewanżuje się babci.
Kobieta nie kryje dumy z męża,
który przestał zaglądać do kieliszka.
Od 22 lat wspiera go w tym postanowieniu i angażuje się w działalność
klubu „Siódemka”.
- Znalazłam tu spokój. To mój
drugi dom - przyznaje.
Małżeństwo nie musiało rezygnować ze starych znajomych. To
oni zrezygnowali z towarzystwa
abstynentów, którzy przy stole byli
traktowani jak wyrzuty sumienia.
Pani Bożena podkreśla, że trzeźwość nie jest dana raz na zawsze.
Mimo że już nie czeka jak kiedyś, w

napięciu, aż mąż wróci z pracy, to od
czasu do czasu kiełkuje w niej ziarno
niepewności.
- Mąż czeka na sanatorium.
Nie wiem, kogo przydzielą mu do
pokoju - zastanawia się żona. - Czy
wytrwa w trzeźwości, czy ktoś skusi
go alkoholem...
Przez „Siódemkę” przewinęło
się wiele osób, które dobrze rokowały. Nagle przestały przychodzić na
spotkania, urwały kontakt. Wbrew
stereotypom, choroba alkoholowa
dotyka również ludzi wykształconych, piastujących wysokie stanowiska. W „Siódemce” każdy jest równy,
każdy z pokorą opowiada o chorobie.
Elżbieta i Andrzej wspierają
Członkowie „Siódemki” traktują klub jak swój drugi dom

Było wesoło i rodzinnie - do dobrej zabawy alkohol nie był
potrzebny
ogłoszenie własne

się od 6 miesięcy. Ona choruje, on
trzeźwieje. Wspierają ich Kościół i
terapeuci.
- Bez żony bym zginął - nie ma
wątpliwości abstynent. - Dzięki niej
mogę cieszyć się życiem, być lepszym
mężem, lepszym tatą i lepszym dziadkiem.
Każdy z 50 uczestników rocznicowego spotkania ma swoją historię.
Każdy widzi sens w działalności
klubu.
- Przez 22 lata przewinęło się
kilka pokoleń abstynentów - mówi
prezes Piotr Kołodziejczyk. - Działamy między innymi dzięki wsparciu
samorządu. Chwalę sobie tę współpracę, zwłaszcza że w przeszłości

byli prezydenci, którzy chcieli naszą
działalność wygasić.
Pod koniec oficjalnej części spotkania przewodniczący komisji sportu, turystyki, rekreacji i promocji
zdrowia przy Radzie Miasta, Joachim
Machulik, odczytał i wręczył prezesowi Kołodziejczykowi list gratulacyjny, jaki skierował do klubowiczów
prezydent Knurowa Adam Rams.
Abstynenci z „Siódemki” bawili
się w piątek z zaprzyjaźnionymi
klubami z Zabrza i Gliwic. Do tańca
przygrywał „trzeźwościowy zespół
muzyczny”.
Było rodzinnie i bez kropli alkoholu.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Nie święci garnki
lepią. Tym bardziej
warto spróbować.
Sposobność ku
temu daje Gminny
Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach,
organizując warsztaty
ceramiczne
Zajęcia odbędą się w środy – 12
i 26 listopada w godzinach 18-21.
Na pierwszych kursanci poznają
tajniki lepienia misy, na drugich
sekrety zdobienia i szkliwienia.
Zapisy prowadzone są do 7 listopada w siedzibie GOK-u przy ul.
Korfantego 7b w Gierałtowicach.
Zgłosić się też można telefonicznie
– pod nr. 32 301 15 11.
- Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń – zastrzegają organizatorzy warsztatów.
Koszt uczestnictwa (za dwa
spotkania) to 45 zł.
/bw/

GIERAŁTOWICE

Uchwyć
piękno
na zdjęciach

„Co warto pokazać
odwiedzającym
Gierałtowice i okolicę”
– podchwytliwie
dociekają organizatorzy
Ogólnogminnego
Konkursu
Fotograficznego. Liczą,
że jego uczestnicy
wykażą się inwencją,
fantazją
i talentem,
w artystyczny sposób
podkreślając piękno
gminy
- Wskażmy najciekawsze miejsca – związane z historią, tradycją,
kulturą, rekreacją lub sportem
– podpowiadają organizatorzy
z Koła Związku Górnośląskiego
w Gierałtowicach i miejscowego
Gminnego Ośrodka Kultury.
Zachęcają do udziału wszystkich bez względu na wiek. Na
zrobienie niebanalnych ujęć jest
czas do 10 listopada. Przyjmowane będą odbitki w formacie od
15x21 do 21x30 cm. Każde zdjęcie
powinno zawierać opis: miejsce
obiektu, imię i nazwisko autora,
jego wiek, adres zamieszkania i
telefon kontaktowy.
Każdy autor może nadesłać do
pięciu prac. Należy je składać w
siedzibie GOK (44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 7b) lub u prezesa
Koła Związku Górnośląskiego (44186 Gierałtowice, ul. K. Miarki 85)
opatrując dopiskiem: „Ogólnogminny Konkurs Fotograficzny”.
Fotografie oceni jury. Najlepsze zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
nastąpi w listopadzie.
/bw/
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KNURÓW. III OBCHODY ŚWIĘTA BIAŁEJ LASKI

Aby żyć, trzeba
być odważnym

Szukają drogi do normalności. Jakby całemu światu
chcieli pokazać, że los ich doświadczył, ale nie
pokonał. W środę osoby niepełnosprawne świętowały
Dzień Białej Laski. Dzień solidarności z niewidomymi
i niedowidzącymi
Kiedy traci się wzrok, kiedy
kształty i kolory giną za mgłą, kiedy
czarna kurtyna zasnuwa świat, niewiele jest miejsca na nadzieję. Strach
przychodzi stopniowo. Strach przed

ludźmi, przed ulicą, przed krawężnikiem. Każde wyjście z domu jest
walką o wszystko.
Adam Wala, prezes Koła PTTK
Trion, czasami pyta siebie, czym

dla niego jest biała laska: symbolem
bezpieczeństwa, odwagi czy bezradności.
- Na pewno biała laska nie oznacza bezradności. Bo gdybym był

Hartem ducha można wygrać ze słabością ciała - przekonywali
uczestnicy spotkania

W spotkaniu wzięli udział okoliczni
społecznicy i samorządowcy

bezradny, nigdy nie wziąłbym jej do
ręki. Zostałbym w domu - tłumaczy
Adam Wala. - Biała laska to moje
bezpieczeństwo, sygnał dla innych,
że muszą uważać. Biała laska to też
odwaga, bo ile trzeba mieć siły, aby
wyjść na ulicę, aby nie bać się świata.
Najtrudniej uwierzyć, że niepełnosprawność to nie koniec świata, że
życie zamiast runąć z wielkim hukiem, ciągle uparcie trwa i pomimo
wszystko może być piękne.
- Wybór należy do każdego z
nas. To my decydujemy, czy chcemy
przełamać bariery zbudowane ze
strachu - dodaje prezes Trionu. - Apeluję do wszystkich niepełnosprawnych
zamkniętych w czterech ścianach domów: weźcie z nas przykład, spójrzcie
jak chodzimy po ulicach, jak tańczymy i chodzimy po górach. Wy też tak
możecie.
W klubie Gama po raz trzeci
świętowano Dzień Białej Laski. W
obchody, zorganizowane przez Koło
PTTK Trion, włączyły się osoby niepełnosprawne z Knurowa i Gliwic. Na
uroczystość przybyli przedstawiciele
samorządu z prezydentem Adamem
Ramsem, sekretarzem miasta Piotrem Dudło i przewodniczącym Rady

Miasta Janem Trzęsiokiem. Pojawili
się także reprezentanci MOPS-u,
knurowskich stowarzyszeń: diabetyków oraz Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną,
oddziału PTTK, Polskiego Związku
Niewidomych oraz Fundacji na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa.
Prezydent Adam Rams, w przemówieniu skierowanym do uczestników obchodów, zapewnił o swoim
wsparciu dla osób niepełnosprawnych. Podkreślał, że tak samo ważne
jak inwestycje w drogi czy budynki,
są inwestycje w ludzi.
Święto Białej Lask i to dzień
wsparcia tych, których los dotknął
szczególnie dotkliwie. W Knurowie
świętowano radośnie. Dla osób niepełnosprawnych zatańczyły Monika
Bień i Julia Łakomska, zaśpiewała
Julia Niestrój. Rozegrano także dwa
konkursy: książki mówionej i turniej
sprawnościowy.
- Najważniejsze jednak, że jesteśmy razem - mówiła jedna z uczestniczek spotkania. - Bo w towarzystwie
przyjaciół łatwiej znosić niespodzianki losu. Łatwiej być odważnym.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Jeśli jesteś osobą niewidomą i masz dość siedzenia w czterech ścianach,
zgłoś się do Koła Trion. Tam czekają na Ciebie ludzie, którzy potrafią Ci
pomóc, którzy nauczą Cię, jak poruszać się w świecie. Wystarczy, że zadzwonisz pod numer 605 822 561. Bądź odważny!

KNURÓW

Nowy prezes diabetyków

NOWY ZARZĄD Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków: prezes Lidia Lach, wiceprezes - Anna Pach, sekretarz - Krystyna Palka, skarbnik
- Zbigniew Czarnecki, członkowie - Wiesław Jerzak, Matylda Szulc, Stanisław Kasprzyk. Powołano także nową Komisję Rewizyjną: przewodniczący
- Stanisław Sablewicz, sekretarz - Jan Binias, członek - Janina Cipold

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków wybrało
zarząd. Większością głosów nowym prezesem
została Lidia Lach, dotychczas pełniąca funkcję
wiceprezesa
Wyboru dokonano na walnym zebraniu 9 października 2014 roku (dotychczasowy prezes Włodzimierz Nadolny nie kandydował). Nowa pani prezes
aktywnie działa w środowisku diabetyków od wielu
lat. Lidia Lach była jedną z założycielek Knurowskiego
Stowarzyszenia Diabetyków i autorką wielu projektów.
Ceniona za rzetelność i pracowitość zgodziła się objąć
funkcję prezesa pod warunkiem wspólnego działania
wszystkich członków stowarzyszenia.
Lidia Lach problemy cukrzyków zna od podstawówki, kiedy to zachorowała jej mama. Po kilku
latach choroba upomniała się także o nową panią
prezes. Pani Lidia od zawsze służy radą wszystkim
potrzebującym. Podkreśla, że nie musi działać dla
innych, ale chce. Knurowianka wspomina początki
stowarzyszenia.

- W pomieszczeniach, które dostaliśmy na siedzibę, było kiedyś laboratorium. Woda stała, prąd był do
zrobienia. Tworzyliśmy to miejsce od zera - mówi nowa
pani prezes.
Lidia Lach chce, aby stowarzyszenie diabetyków
było bardziej integracyjne, akty wniej działało w
środowisku. W planach są w ycieczki, spotkania,
wykłady.
Z wdzięcznością mówi o pracy poprzedników.
- Chciałabym bardzo podziękować członkom „starego” zarządu, szczególnie prezesowi Włodzimierzowi
Nadolnemu, Elżbiecie Dziadowicz oraz Jerzemu Filcowi,
za ich długoletnią działalność na rzecz diabetyków - podkreśla Lidia Lach.
Kadencja nowego zarządu trwa cztery lata.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Stary Zarząd zapewnił, że udzieli wsparcia
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rozmaitości

rozrywka nr 43

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA I DWUOSOBOWY KARNET NA OBIEKTY MOSIR-U

Róża Anna Olejniczak z Knurowa
ur. 25.09.2014 r., 2980 g, 50 cm

Michał Waszkielewicz z Orzesza
ur. 7.10.2014 r., 3970 g, 53 cm

Milena Rasztabiga z Knurowa
ur. 8.10.2014 r., 3040 g, 50 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).

Adam Krotosik z Knurowa

ur. 7.10.2014 r., 3640 g, 57 cm

Hanna Dusza z Knurowa

ur. 8.10.2014 r., 3970 g, 56 cm

Martyna Zapała z Knurowa

ur. 9.10.2014 r., 3300 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 41/2014 brzmiało: „PIECHUR”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Aniela
Przewoźnik. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Michalina Blacha z Knurowa

ur. 10.10.2014 r., 3660 g, 54 cm

Wiktor Przywara z Knurowa

ur. 10.10.2014 r., 2670 g, 51 cm

23.10.2014 r.
CZWARTEK

43

Bogowie
- godz. 17.45, 20.00

24.10.2014 r.
PIĄTEK
Pudłaki (dubbing)
- godz. 16.00
Zbliżenia
- godz. 18.00
Sędzia
- godz. 19.30

Liliana Kałuzińska z Czerwionki

Tatiana Orzech z Knurowa

ur. 13.10.2014 r., 3430 g, 53 cm

ur. 13.10.2014 r., 3480 g, 53 cm

Daniel Czynsz z Rybnika

Michał Wawrzyniak z Knurowa

25-29.10.2014 r.
SOBOTA-ŚRODA
Pudłaki (dubbing)
- godz. 16.00
Zbliżenia
- godz. 18.00
Sędzia
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
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ur. 14.10.2014 r., 3620 g, 54 cm

ur. 14.10.2014 r., 3570 g, 55 cm
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Papież natchnieniem
Do czwartku, 30 października,
w gimnazjalnej „Jedynce” oglądać
można wystawę „Bliżej sacrum”.
To wspólne dzieło Miejskiego
Gimnazjum nr 1 i Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego Związku Polskich
Artystów Plastyków. Inspirowane
nauką i postawą papieża Jana Pawła II,
patrona szkoły.
Ekspozycja została otwarta w środę
po południu. Chętni do jej zobaczenia

mają na to tydzień. Wystawa jest dostępna w godzinach 8-15. Wstęp wolny.
- W celu usprawnienia zwiedzania
prosimy o telefoniczne zgłaszanie grup
odwiedzających ekspozycję w sekretariacie szkoły pod nr. tel. 32 235 27 54
– zastrzegają organizatorzy.
Kustoszem wystawy jest Iwona
Polok, nauczycielka zajęć artystycznych i plastyki.
/bw/

reklama

Młodzi biegacze entuzjazm i chęci przekuwają na pierwsze sukcesy – na zdjęciu
z prezydentem Adamem Ramsem i dyrektorem MOSiR-u Krzysztofem Stolarkiem
(od lewej): Antoni Latko, Mateusz Birówka, Karolina Nowak, Igor Szkodny, Mateusz
Kopczyński, Michał Domżoł, Paulina Kopczyńska, Igor Michalak, Fabian Szkodny, Piotr
Kończewski i Jakub Nowak

KNURÓW. TO NIEPRAWDA, ŻE MALCY SIĘ LENIĄ

Dzieci lubią biegać,
dzieci biegać chcą

informacja własna wydawcy

„Sport jest jak marchewka: każdy lubi, ale mało kto
uprawia”? Nie w Knurowie. Dorośli dają przykład,
młodzi – nawet bardzo – za nim idą...
- Dzieciaki nie mogły się napatrzeć na Kenijczyków, którzy nie
dali nikomu szans opanowując podium – mówi Czesław Nowak, dyrektor wrześniowego XXII Biegu
Ulicznego na 10 km. – Widziałem,
że też tak chcą. Pobiec, wyprzedzić
wszystkich i wygrać. Gdyby nie limit
wieku, na pewno by wzięły udział w
zawodach.
Ochota do współzawodnictwa
udzieliła się nie tylko dzieciom. Do
biegu przystąpiło 543 dorosłych
biegaczy. To rekord tych zawodów.
Udział zawodników z Kenii potwierdził renomę biegu. Opanowanie
przezeń całego podium jest ewenementem na skalę kraju.
Czesław Nowak, szef Amatorskiego Klubu Biegacza, ciesząc się z

zapału dorosłych, nie może się też
nachwalić młodego „narybku”.
- Niektórzy to przedszkolaki, inni
dopiero co zaczęli chodzić do szkoły,
a chęci mają tyle, jakby starali się
dostać na uniwersytet – mówi Nowak. – Mają po kilka lat, ale zapałem
obdzieliliby niejednego dorosłego.
W zawodach dla dorosłych malcy
nie wystartowali. Czynią to za to w
imprezach dla rówieśników. I to z
sukcesami.
- O niektórych to już w Przeglądzie pisaliście. O następnych na pewno będziecie – wieszczy pan Czesław.
Nie kryje dumy i satysfakcji:
- Jestem pod wrażeniem. Te dzieci
zarażają swoim entuzjazmem swoich
kolegów i koleżanki. W ich ślady idą
następni. Niech tak się dzieje dalej, a

jestem pewny, że polska lekkoatletyka
będzie mieć sporo radości.
Bieganie bieganiu nierówne. Truchtać dla przyjemności może każdy.
Jak chce i kiedy chce.
- Jednak, żeby bieg oprócz radości
z wysiłku dawał satysfakcję z wyniku,
to już potrzeba pewnej wiedzy, odpowiedniego podejścia, umiejętnego
treningu i właściwej diety – zastrzega
nasz rozmówca. – W naszym gronie
nie brak osób, które tym wszystkim
dysponują i chętnie się z podzielą.
Zainteresowani nie muszą daleko
szukać. Wystarczy zajrzeć na stronę
w w w.akbknurow.pl. Tam znajdą
kontakt. A potem to już z górki. Najważniejszy pierwszy krok...
/bw/

Foto: Archiwum AKB

KNURÓW. WYSTAWA

Sacrum w drewnie

Propozycja nie tylko dla miłośników architektury – w budynku NOT
Kopalni Knurów można obejrzeć wystawę „Kościoły drewniane na
Górnym Śląsku”
Są bardziej kameralne i może
nie aż tak strojne jak te murowane,
ale dzięki temu mają niepowtarzalny klimat. Urzekają swoją prostotą,
ułatwiają doświadczenie sacrum. No
i ten zapach... Drewniane kościoły
należą do szczególnej kategorii
zabytków. Ze względu na budulec
– stosunkowo nietrwały – wymagają specjalnego traktowania. To
prawdziwe perły architektury. Jest
ich coraz mniej, tym bardziej warto
zwrócić uwagę na te, które ocalały
do dziś.
Ta międzynarodowa wystawa

od dwóch lat wędruje po różnych
miastach, zarówno w Polsce jak i
w Niemczech (przygotowano ją w
dwóch wersjach językowych). To 32
najciekawsze drewniane kościoły
Górnego Śląska (województw śląskiego i opolskiego) przedstawione
na fotografiach współczesnych i
archiwalnych, ciekawie opisane.
Właśnie pojawiła się w Knurowie
i od czwartku, 23 października do
11 listopada można ją oglądać w
salach NOT Kopalni Knurów (ul.
Dworcowa 3A).
Wśród przedstawionych obiek-
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tów sa k ra lnych jest aż osiem z
powiatu gliwickiego, w tym kościół
p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej
w Poniszowicach (jeden z najstarszych – 1499 r.) i – uznawany za
jeden z najpiękniejszych w regionie – XVII-wieczny kościół p.w.
św. Michała w Żernicy. Specjalnie
dla mieszkańców Knurów wystawa
zostanie uzupełniona o planszę poświęconą kościołowi św. Wawrzyńca. Świątynia ta w 1938 roku została
przeniesiona do Chorzowa, jednak
starsi knurowianie pamiętają o jej

rodowodzie i mają do niej wielki
sentyment. Stąd właśnie ten kościół
znalazł się na czwartej z serii monet, jakie Mennica Górnośląska w
Knurowie poświęciła drewnianym
kościołom (po świątyniach w Żernicy, Poniszowicach i Wilczy).
Ekspozycja znalazła się dzięki
dobrej współpracy Izby Tradycji
KWK Knurów i Muzeum Ziemi
Górnośląskiej w Ratingen. Oprócz
Izby Tradycji niemieckie muzeum
ma wśród swoich śląskich partnerów takie palcówki jak Muzeum
Górnośląskie w Pszczynie, Śląskie
Muzeum w Opawie czy Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu.
- Wystawa dotyczy jednego z
charakterystycznych zjawisk architektonicznych Górnego Śląska,
kościoły drewniane są typowe w tym
regionie – mówi Leonhard Wons z
Muzeum Ziemi Śląskiej w Ratingen,
które nieodpłatnie wypożyczyło

wystawę.
Organizatorzy mają nadzieję,
że ci, którzy odwiedzą ekspozycję,
nie poprzestaną na tym. - Chciałbym, żeby ta wystawa zainspirowała ludzi do tego, by odwiedzić
te miejsca i zobaczyć je na żywo
– mówi Bogusław Szyguła, kustosz
knurowskiej Izby Tradycji . – Taki
jest mój cel i marzenie, które ma
szansę się spełnić.
Wystawę w NOT można oglądać
od poniedziałku do piątku w godz.
9-14, a także w najbliższą niedzielę,
26 października, od godz. 10 do 13.
Warto dodać, że szlak architektury drewnianej w województwie
śląskim ma ponad tysiąc kilometrów
i 93 zabytki, a wśród nich, oprócz
kościołów, także chałupy, karczmy,
leśniczówki, dzwonnice, kaplice,
skanseny, spichlerze, pałacyk myśliwski i młyn wodny.
MiNa
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ogłoszenia
Sprzedam mieszkanie M-4 51 m 2, III p.
Cena do uzgodnienia. Tel. 503 701 514

HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

EDUKACJA

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

21-45/14Y

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

41-43/14

1/14-odw.

Sprzedam tanio działkę budowlaną 1524
m2 Knurów-Krywałd. Tel. 0049204148312

Dekorator. Wykończenia wnętrz, remonty,
instalacje elektryczne. Tel. 782 141 313

41-52/14

36-52/14

Angielski. Tel. 792 237 177

33-48/14

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

39-48/14

ZDROWIE I URODA

43-52/14

MOTORYZACJA

28-52/14

KREDYTY. Tel. 535 223 220

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

41-48/14

3-52/14

6/14-odw.

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

13/14-odw.

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

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

7/14-odw.

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

13/14-odw.

41-48/14

38-44/14

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

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

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

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

35-52/14

39-44/14

DAM PRACĘ

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-48/14

Sprzedam Opel Astra III 1.9 CDTI 150 KM,
rok 2005, przebieg 161 tys. Bezwypadkowy, garażowany. Bogate wyposażenie.
Tel. 608 879 429

RÓŻNE
Za długi ojca nie odpowiadam. Joanna
Przydatek z domu Siekierka

42-43/14

43-52/14Y

ZWIERZĘTA

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

1-44/14

Do wynajęcia mieszkanie Knurów centrum.
Tel. 694 811 315
42-43/14

Garaż do wynajęcia przy ul. Targowej.
Tel. 601 469 273

43/14

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

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

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

40-44/14

36-44/14

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

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

8-48/14

Najem niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 62,60 m2 składające się
z 4 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 12II/A/21 – X piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosi - 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 30.10.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 2.700,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 29.10.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
27.10.2014 r. od godz. 16.00 do 17.00.
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 47.700,00 zł. Kwota ta stanowi 90% wartości
rynkowej lokalu.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 30.10.2014 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 4.770,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 29.10.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
28.10.2014 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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SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i
ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696
413 216 lub 660 795 216
40-44/14

15/14-odw.

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

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 23 października 2014 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 647, z późn. zm.), oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z póź. zm.) a także
zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/608/14 Rady Miasta Knurów z dnia
19 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Knurów obejmującego obszar
działki nr ewid. 3240 położonej przy ul. Niepodległości
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar działki
nr ewid. 3240 położonej przy ul. Niepodległości
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 31 października 2014 r. do 2 grudnia 2014 r.
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego
planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r.
o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres:
Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5 , 44-190 Knurów,
e-mail: um@knurow.pl z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17 grudnia 2014 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej:
1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub
2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) lub
3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Przegląd Lokalny Nr 43 (1129) 23 października 2014 roku

Foto: Piotr Skorupa
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Prezydent Adam Rams składa
podziękowania za wieloletnią działalność
Konradowi Sobierajowi - pierwszemu
prezesowi OM WOPR Knurów

Foto: Piotr Skorupa

życzeń, a Wiktor Zajączkowski
poinformował, że niebawem
knurowski Oddział otrzyma
prezent specjalny - ponton
wyposażony w silnik, który
ułatwi służbę na akwenach.
- Jesteśmy organizacją społeczną, której głównym celem jest
szkolenie w zakresie ratownictwa
wodnego, utrzymywanie w gotowości drużyny ratowniczej i przeciwpowodziowej oraz ratowanie
życia ludzkiego i oddziaływanie
profilaktyczno-wychowawcze na
mieszkańców Gminy Knurów i
jej okolic - przypomina prezes
honorowy OM WOPR Jerzy
Pach, który na czele oddziału
stał przez - uwaga - 20 lat.

Krzysztof Stolarek znalazł się
w gronie odznaczonych Srebrnym
Medalem „Za Zasługi”

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Oddział Miejski Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie
obchodzi w tym roku 35-lecie
istnienia. Jubileuszowe spotkanie osób związanych z bezinteresownym niesieniem pomocy
innym odbyło się 15 października w sali sesyjnej Ratusza.
- W okresie 35 lat działalności nasz Oddział zorganizował
50 kursów na stopień „Młodszego Ratownika WOPR”, 10
kursów na stopień „Ratownika WOPR”, w których 664
osoby ukończyły kurs na stopień „Młodszego Ratownika
WOPR”, a 133 osoby ukończyły
kurs na stopień „Ratownika
WOPR” - wylicza członek Prezydium Zarządu, Krzysztof
Stolarek. - Godne podkreślenia
jest to, że sześć osób uzyskało
stopień „Starszego Ratownika
WOPR”, a dwie - stopień „Instruktora Ratownictwa WOPR”.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wielu
znamienitych gości. Śląski
WOPR reprezentował prezes
Wiktor Zajączkowski, który
w swym przemówieniu podkreślił wzorową współpracę
na linii Oddział Miejski - samorząd. - Śmiem stwierdzić,
że w naszym regionie nie ma
drugiego takiego miasta, którego władze samorządowe w znakomity sposób współpracują z
przedstawicielami ratownictwa
wodnego - mówił Wiktor Zajączkowski zaznaczając, iż plonem tej współpracy jest wysoki
poziom prezentowany przez
knurowskich ratowników.
Jubilaci wysłuchali wielu

Foto: Piotr Skorupa

WOPR-owcy służą
pomocą od 35 lat

OM WOPR w Knurowie powstał 21 listopada 1978 r.,
a w Zarządzie Wojewódzkim WOPR w Katowicach został
zarejestrowany 25 stycznia 1979 r.
Funkcję prezesa pełnili: Konrad Sobieraj, Jerzy Masłowski, Wiesław Brzeziński, Rafał Korczyński i Jerzy
Pach. Obecnie Zarząd tworzą następujące osoby: Adam
Kubica – prezes, Eryk Maruszczak – wiceprezes, Paweł
Bobak – sekretarz, Krzysztof Stolarek – członek Prezydium, Zbigniew Wawrzykowski – członek Prezydium ds.
szkoleniowych, Dariusz Brachaczek, Wiesław Brzeziński,
Robert Dziubliński, Gutram Geppert, Bogdan Leśniowski,
Romuald Nosiadek, Justyna Rutkowska, Wojciech Zajonc
– członkowie Zarządu.
Trenerem drużyny ratowniczej jest Wojciech Zajonc,
asystentem Dawid Stolarek, a kierownikiem Dariusz
Brachaczek.
OM WOPR Knurów liczy 230 członków, w tym 2 instruktorów ratownictwa WOPR, 3 starszych ratowników WOPR,
79 ratowników WOPR i 136 młodszych ratowników WOPR.
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Jedyni tacy

Przy okazji konfrontacji Concordii ze Slavią, na
murawie spotkali się byli zawodnicy Górnika Zabrze:
Dawid Gajewski i Mariusz Gancarczyk. Ten indywidualny
pojedynek wygrał wychowanek Concordii

Concordia Knurów jest
jedynym zespołem w swojej
grupie, który grając w roli
gospodarza odniósł komplet zwycięstw. W minioną
sobotę podopieczni Wojciecha Kempy odnieśli szóstą
w ygraną w bieżących rozgrywkach. Jeżeli dołożymy
do tego jeszcze dwa ostatnie
mecze z ubiegłego sezonu to
Knurów spokojnie możemy
określić „jaskinią lwa”. Ta
kapitalna seria rozpoczęła się

31 maja, od zwycięstwa 5:0
z Zielonymi Żarki. Później
- na zakończenie ubiegłego
sezonu - było 2:1 z LKS-em
Kamienica Polska, a w bieżących rozgrywkach Concordia
odprawiała z kwitkiem kolejne zespoły (3:2 z Fortuną
Gliwice, 4:0 z Pilicą Koniecpol, 3:2 z MLKS-em Woźniki,
3:1 z Sarmacją Będzin, 2:1
z RKS-em Grodziec i 3:1 ze
Slavią Ruda Śląska).
PiSk

12. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia - Slavia Ruda Śląska 3:1
1:0 Spórna 25’, 2:0 Gajewski 48’ (rzut karny), 3:0 Spórna 67’,
3:1 Met 73’
Concordia: Krasoń, Wieliczko, Mikulski, Salwa, Bączkiewicz,
Spórna 71’ Grodoń, Żyrkowski
78’ Krzysztoporski, Rozumek,
1. Ruch
28
Jaroszewski 85’ Śliwa, Mo2. Przyszłość
22
drzyński 59’ Mawo, Gajewski.
3. Zieloni
22
Unia Ząbkowice - Raków
4. Sarmacja
20
II Częstochowa 3:0, Przy5. Concordia
19
szłość Ciochowice - RKS
6. Gwarek T.G.
18
Grodziec 2:2, Zieloni Żarki
7. Unia
16
8. Polonia
15
- Gwarek Tarnowskie Góry
9. Raków II
13
2:1, Ruch Radzionków - For10. Grodziec
13
tuna Gliwice 8:0, Sarmacja
11. Slavia
13
B ę dzin - pauz a, Polonia
12.
Górnik
12
Poraj - MLKS Woźniki 4:2,
13. Pilica
12
Górnik Piaski - Pilica Ko14. Woźniki
11
niecpol 1:0.
15. Fortuna
3

12. KOLEJKA, GRUPA II:
Czarni-Góral Żywiec - GTS
Bojszowy 1:1, Radziechowy
Wieprz - Krupiński Suszec
5:0, Unia Racibórz - Forteca Świerklany 3:3, Jedność
Przyszowice - Szczakowianka Jaworzno 2:2, Drzewiarz
Jasienica - Gwarek Ornontowice 1:1, GKS II Katowice
- Podlesianka Katowice 1:2,
Unia Turza Śląska - Iskra
Pszczyna 1:1, LKS Bełk Górnik Pszów 2:2.

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

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

29
27
22
21
19
17
16
16
15
15
14
12
12
11
11
9

Zza biurka

Złap się za... krocze

Wizyta mistrza

Sobotnie spotkanie Concordii ze Slavią oglądał m.in. Jerzy
Dudek. Honorow y oby watel
Knurowa i honorowy członek
klubu najpierw śledził poczynania piłkarzy w towarzystwie byłych zawodników knurowskiego
klubu - Andrzeja Burka i Zbigniewa Kapustki, a następnie do
tego grona dołączyli m.in. prezes
Concordii Andrzej Michalewicz
i wiceprezes Arkadiusz Łyko, po

czym włodarze klubu ucięli sobie
z gościem kilkunastominutową
pogawędkę, przedstawiając aktualną sytuację klubu.
Na wizycie Jerzego Dudka
skorzystali też kibice. Zarówno ci
najmłodsi, jak i nieco starsi prosili
zwycięzcę Ligi Mistrzów o wspólne zdjęcie i autograf. Wszystkie
życzenia zostały spełnione, no i
Concordia wygrała 3:1.
PiSk

Kto z kim,
gdzie i kiedy
3. LIGA KOBIET
25 października, godz. 15
Rekord II Bielsko-Biała - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
25 października, godz. 14.30
Raków II Częstochowa - Concordia

4. LIGA, GRUPA II

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II

12. KOLEJKA:

25 października, godz. 14.30
Wilki Wilcza - Energetyk II ROW Rybnik
26 października, godz. 14.30
Tempo Paniówki - Orzeł Mokre

Sokół Łany Wielkie - Naprzód
Żernica 0:2, Tęcza Wielowieś - Młodość Rudno 2:2,
Zryw Radonia - Jedność 32
II Przyszowice 4:2, Gwiazda
Chudów - Społem Zabrze
2:2, Stal Zabrze - Salveo Drama Kamieniec 3:2, Gwarek
Zabrze - Orły Bojszów 1:1,
Ruch Kozłów - Carbo Gliwice
2:3, MKS Zaborze - Walka
Zabrze 4:1.

KLASA A
25 października, godz. 15
Naprzód Żernica - Ruch Kozłów
Jedność 32 II Przyszowice - Tęcza Wielowieś
Salveo Drama Kamieniec - Gwiazda Chudów

KLASA B
25 października, godz. 15
Victoria Pilchowice - Amator Rudziniec
26 października, godz. 15
Gwarek II Ornontowice - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Energetyk ROW II Rybnik - Zamkowiec Toszek 11:0, Czarni
Pyskowice - LKS 1908 Nędza
0:3, Zuch Orzepowice - ŁTS
Łabędy 1:1, Sokół Orzesze Tempo Paniówki 0:3, Wawel
Wirek - Wyzwolenie Chorzów
1:4, KS 94 Rachowice - Urania
Ruda Śląska 3:4, Orzeł Mokre - MKS Zabrze-Kończyce
0:1, Buk Rudy Wielkie - Wilki
Wilcza 1:2.

Piotr Skorupa

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

26
23
22
21
21
19
16
15
15
13
13
13
11
11
9
1

Klasa B
9. KOLEJKA

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

krocze, bowiem bierze udział
w kampanii mającej na celu
zachęcić nas facetów do regularnych badań jąder. Owe badania
mają na celu jak najszybsze
wykrycie ewentualnych komórek
rakowych.
Sprawa niezwykle ważna
więc musiałem o tym napisać.
Panowie, łapmy się za j...,
przepraszam krocze, bo zdrowie
mamy tylko jedno.
A do zobaczenia jeszcze
tylko meczów.

Klasa A

25 października, godz. 14.30
Podlesianka Katowice - Jedność 32 Przyszowice

12. KOLEJKA:

Nie znoszę uczestniczyć w
rozmowach o chorobach. W takich sytuacjach od razu próbuję
zmienić temat, ale przyznaję, nie
zawsze mi się to udaje.
Rozmawiać o chorobach
nie lubię, nigdy dotąd o tych
„klimatach” nie pisałem. No
może o jakiejś kontuzji tego,
czy innego sportowca. Dlaczego
dzisiaj piszę?
Wiele razy w tym miejscu
podkreślałem, że lubię śledzić
losy i działania tych sportowców
i trenerów, którzy kiedyś mieli
coś wspólnego z Knurowem. I
przed kilkoma dniami w jednej
ze stacji telewizyjnych zobaczyłem zdjęcie Darka Dudka. Tak
właśnie Darka. Zresztą brata
Jurka, żeby wszystko było jasne.
Darek były piłkarz, teraz
trener, ale to zdjęcie takie jakieś
nie z tej bajki. Wychowanek
Concordii przypomina na nim
bardziej artystę estradowego. Ba,
wygląda na tej fotce jakby naśladował... Michaela Jacksona.
Nie zdążyłem zastanowić
się, o co chodzi, a wszystko się
wyjaśniło. Darek złapał się za

33
26
25
24
24
24
17
17
17
15
13
13
10
10
4
2

Quo Vadis Makoszowy - Concordia II Knurów 1:2
Bramki dla zwycięzców: Przesdzing, Wiszniowski.
Concordia II: Grabowski, Bylak, Folcik, Wiszniowski, Smętek,
Juzwuk, Karwowski, Przesdzing, Grzegorzyca, Pietras, Filip.
Trener Damian Mehlich skorzystał również z usług Loszy,
1. Gwarek II
22
Gałązki i Zakrzewskiego.
2. Ciochowice II
19
3. Pawłów
18
Start Kleszczów - KS Boj4. Pławniowice
18
ków 5:1, Amator Rudziniec
5. Amator
16
- Piast Pawłów 5:1, Naprzód
6. Concordia II
16
Świbie - Victoria Pilchowice
7. Burza
15
3:2, Olimpia Pławniowice 8. Świbie
13
LKS 45 Bujaków 3:2, Burza
9. Bujaków
12
Borowa Wieś - Przyszłość
10. Quo Vadis
10
II Ciochowice 2:0, Gwarek II
11. Kleszczów
9
Ornontowice - Pogoń Ziemię12. Victoria
6
13. Bojków
4
cice (nie odbył się).
14. Ziemięcice
1
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sport

Czempioni
w cieniu Eugena

Kole jn a e d yc j a M istrzostw Śląska i Pucharu
Śląska w wyciskaniu sztangi
leżąc przeszła do historii. Co
po tych zmaganiach zapamiętają kibice? Przede wszystkim
zwycięskie pojedynki Emilii
Flis i Jerzego Więzika z mistrzami Europy, odpowiednio
Pauliną Lechowicz z Żagania i
Włodzimierzem Żmijewskim
(Kościan). Do tych sukcesów
należy jeszcze dodać nieoficjalny rekord Polski Eugeniusza Mehlicha.
Wyniki reprezentantów
Eugena:
- Mistrzostwa Śląska juniorki do lat 18 - I miejsce
Emilia Flis (kat. 63 kg, wynik
60 kg - najlepsza zawodniczka
w juniorkach do lat 18), II
miejsca Sylwia Mularczyk
(kat. 52 kg, wynik 40 kg - rż)
i Natalia Dreja (kat. 63 kg,
wynik 45 kg), III miejsce
Nikola Zaborowska (kat. +63
kg, wynik 57,5 kg), IV miejsce
Jadwiga Gieniusz (kat. +63
kg, wynik 52,5 kg - rż),
- juniorzy do lat 18 (kat.
66 kg) - IV miejsce Kacper
Romanow (wynik 70 kg rż), V Kamil Lewandowski
(65 kg - rż), VI Dawid Ożga
(62,5 kg - rż), VII Grzegorz
Jur (60 kg), VIII Patryk Śliwiński (55 kg - rż), - kategoria 83 kg: IV Paweł Jur (102,5
kg), V Michał Tymków (70
kg - rż), Krzysztof Malich
(75 kg rż), - kategoria +83 kg:
V Oliwier Wilk (80 kg - rż),
VI Artur Różycki (67,5 kg),
- Puchar Śląska - juniorki do lat 23 open: III
Paulina Mularczyk (50 kg),
IV Monika Zaremba (60 kg),
- seniorki open: III Paulina
Mularczyk (50 kg), seniorzy:
I Sebastian Ochman (kat.
66 kg, w ynik 150 kg), II
Eugeniusz Mehlich (kat. 74
kg, wynik 172,5 kg - rż - I
miejsce w masters do 59 lat),
II Jerzy Więzik (masters do
69 lat, wynik 120 kg - rż).

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Sylwia Mularczyk
była najmłodszą
uczestniczką zawodów
Mistrzostwa Śląska miały
charakter otwarty, dlatego do
Szczygłowic przyjechali m.in.
reprezentanci Bydgoszczy,
Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Żagania. - Nasi goście
prezentowali wysoki poziom
sportowy i jednocześnie wysoko ocenili naszą organizację.
Bardzo nas to cieszy, bo zawody zorganizowaliśmy przy
wydatnej pomocy MOSiR-

-u i wsparciu finansowym
z budżetu miasta - mówią
zgodnie Eugeniusz Mehlich i
kierownik drużyny - Paulina
Mularczyk.
Knurowska ekipa wystawiła najmłodszych uczestników: 14-letnią Sylwię Mularczyk i 15-letniego Kamila
Lewandowskiego.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 14 PAŹDZIERNIKA:
1. Jerzy Pluta
2. Piotr Luberta
3. Jerzy Kampa
4. Stefan Wroblowski
5. Leonard Spyra
6. Ginter Fabian
7. Tadeusz Wodziczko
8. Jan Pikus
9. Antoni Malcherek
10. Bogdan Litwin

- 2.241 pkt
- 2.062 pkt
- 1.990 pkt
- 1.957 pkt
- 1.897 pkt
- 1.850 pkt
- 1.837 pkt
- 1.795 pkt
- 1.765 pkt
- 1.709 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Arent
- 12.556 pkt
2. Piotr Palica
- 11.743 pkt
3. Jerzy Pluta
- 11.493 pkt
4. Piotr Luberta
- 11.282 pkt
5. Dariusz Skowron
- 11.219 pkt
6. Jerzy Niewiadomski
- 11.210 pkt
7. Stefan Wroblowski
- 10.906 pkt
8. Zbigniew Ciszewski
- 10.776 pkt
9. Tadeusz Kamczyk
- 10.531 pkt
10. Emil Kasperek
- 10.360 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 28 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Mistrzowie
w odwrocie

W trzeciej serii spotkań
MLPNH obrońca mistrzowskiego tytułu Vibovit doznał
już drugiej w tym sezonie porażki. Tym razem w pokonanym polu 9-krotnych mistrzów
Knurowa pozostawili piłkarze
IPA Knurów, będąc drużyną
wyraźnie lepszą przez cały
mecz. Vibovit traci zatem do
swojego poniedziałkowego rywala już 6 punktów, podobnie
jak do beniaminka TS Kuźnicy
oraz Teamu Stalmet.
Jeszcze gorzej 25. jubileuszowy sezon halowy rozpoczęła wicemistrzowska drużyna
TKKF Mistral Intermarché.
W poniedziałek uległa ona
zwycięzcy Ligi Orlika - Tritechowi i na swoim koncie ma
3 porażki. Warto tutaj dodać,
że dwie najlepsze drużyny
poprzedniego sezonu, Vibovit
i TKKF staną przed szansą
przełamania się i zagrają ze
sobą w najbliższej kolejce.
Kłopoty faworytów skrzętnie w ykorzystują piłkarze
wspomnianego TS Kuźnica,
którzy w rekordowych rozmiarach pokonali drugi zespół UKS
Milenium. Aż 12 bramek zdobył
w tym spotkaniu Ariel Mnochy,
na co dzień gracz IV-ligowej
Jedności Przyszowice.
Waldemar Jachimowski

PROGRAM 4. KOLEJKI
(27 PAŹDZIERNIKA,
PONIEDZIAŁEK):
Team 98 Knurów – Olympiakos Gierałtowice (18.00),
UKS Milenium I – Nacynianka
(18.45), TS Kuźnica – ZZ
Kadra (19.30), Team Stalmet
– UKS Milenium II (20.15),
Tritech- Veritax Gumiland
(21.00), TKKF Mistral Intermarché – Vibovit (21.45).

Fragment meczu
Team Stalmet
- Veritax Gumiland

3. KOLEJKA Z 20.10.2014
Nacynianka – Olympiakos Gierałtowice 2:1 (1:1)
0:1 M. Adamczyk 9’, 1:1 M. Los 20’, 2:1 J. Faber 32’.
żółte kartki: D. Kabała (Olympiakos) – dwie, czerwona kartka:
D. Kabała (Olympiakos).
Team 98 Knurów – ZZ Kadra 2:3 (0:1)
0:1 P. Jędrzejczak 1’, 0:2 P. Jędrzejczak 23’, 1:2 K. Stencel 31’,
2:2 P. Grzybek 32’, 2:3 P. Jędrzejczak 38’.
żółte kartki: K. Przydatek (Team 98 Knurów), K. Paczkowski, P.
Jędrzejczak (ZZ Kadra).
TS Kuźnica – UKS Milenium II 18:1 (7:1)
1:0 A. Mnochy 2’, 1:1 J. Karmański 4’, 2:1 T. Tankowski 6’, 3:1
T. Tankowski 13’, 4:1 A. Mnochy 15’, 5:1 A. Mnochy 16’, 6:1 R.
Metelski 18’, 7:1 A. Mnochy 19’, 8:1 A. Mnochy 21’, 9:1 A. Mnochy
23’, 10:1 A. Mnochy 24’, 11:1 T. Tankowski 25’, 12:1 A. Mnochy
26’, 13:1 T. Tankowski 29’, 14:1 P. Wilk 33’, 15:1 A. Mnochy 34’,
16:1 A. Mnochy 35’, 17:1 A. Mnochy 37’, 18:1 A. Mnochy 39’.
Team Stalmet – Veritax Gumiland 3:2 (2:1)
1:0 D. Kraska 12’, 2:0 D. Kraska 19’, 2:1 T. Nowosielski 20’, 3:1
M. Stopa 26’, 3:2 M. Nowosielski 28’.
żółte kartki: M. Gmyz, M. Bogumiło, K. Guliński (Veritax Gumiland).
IPA Knurów - Vibovit 6:1 (2:0)
1:0 M. Milczarek 17’, 2:0 Ł. Spórna 19’, 3:0 J. Stępień 21’, 4:0
K. Kwietniewski 27’, 5:0 J. Stępień 28’, 5:1 T. Dura 32’, 6:1 Ł.
Spórna 35’.
żółta kartka: A. Zabłocki (Vibovit).
TKKF Mistral Intermarché - Tritech 2:7 (1:3)
0:1 B. Lewandowski 2’, 0:2 K. Idziaszek 5’, 1:2 Andrzej Niewiedział 14’, 1:3 A. Kręcisz 19’, 1:4 G. Górka 26’, 1:5 K. Idziaszek
28’, 1:6 D. Wiercioch 34’, 2:6 K. Smętek 36’, 2:7 G. Górka 38’.
żółta kartka: M. Boryga (TKKF).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TS Kuźnica 10-tka.pl
IPA Knurów
Team Stalmet
Nacynianka
ZZ Kadra
Team 98 Knurów
Tritech
Vibovit
UKS Milenium I
Olympiakos Gierałtowice
Veritax Gumiland
TKKF Mistral Intermarché
UKS Milenium II

STRZELCY
1.
Ariel Mnochy
2.
Jarosław Stępień
3.
Krzysztof Stencel

3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3

9
9
9
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0

30-7
20-7
13-6
6-3
13-8
16-5
13-14
10-12
3-7
7-12
8-17
5-16
4-34

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

TS Kuźnica
IPA Knurów
Team 98 Knurów

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
2
2
1
2
3
3
3
18
7
5
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach

KNURÓW. PROJEKT W MP13

Klasa I A

Wychowawca: mgr Ewelina Sitko
Maksym Badurowicz, Mateusz Bartnik, Artur Czapla, Adam Czardybon, Nataniel Długaj, Kamila Domin,
Anna Furgała, Tomasz Kozobucki, Tymon Kuzaj-Mańko, Filip Magiela, Weronika Małysiak, Justyna Mryka,
Laura Nocoń, Oliwia Polczyk, Maciej Promny, Aleksandra Pura, Aleksandra Pyka, Zuzanna Rosa,
Mikołaj Sadłakowski, Kacper Sobota, Julia Szumny, Ines Wawoczny, Dawid Wilk, Emilia Zaremba,

Klasa I B

Wychowawca: mgr Mariola Lempa, nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Przybysz
Jakub Burak, Michał Gajda, Adrian Gburek, Jakub Gruca, Michał Jelonek, Szymon Kleczka (nieobecny),
Emilia Krawczyńska, Zuzanna Krzysteczko, Nelly Kurzepa, Patrycja Michalak, Michał Nowakowski,
Kacper Rosa, Oliwia Rychter, Emilia Spyra, Dominik Szymon, Milena Woźnica, Seweryn Woźnica,
Bianka Wyrobek, Hanna Zaczyk

Przedszkolaki
o emocjach

Jak rozpoznawać cudze emocje? Jak
radzić sobie z własnymi, negatywnymi?
Jak wygląda nasz radosny dzień?
– na te i podobne pytania odpowiadały
sobie dzieci i nauczyciele z Miejskiego
Przedszkola nr 13 w ramach projektu
„Emocje w Stumilowym Lesie”
Przez ponad t yd zień,
od 6 do 14 października, w
Miejskim Przedszkolu nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi
szczególnie intensywnie przyglądano się emocjom.
Przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli uczyły się, jak
je rozpoznawać po mimice czy
geście, rozmawiały o tym, co
zrobić, gdy czują smutek, złość
lub strach, opowiadały o codziennych radościach. Projekt „Emocje
w Stumilowym Lesie” otrzymał
finansowe wsparcie z II Edycji
Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej. Dzięki dofinansowaniu przedszkole zakupiło
książki i plansze dydaktyczne ,
a także sprzęt, który posłużył do
wyposażenia Kącika Złości.
– Ważne jest, żeby dzieci

mające trudności w radzeniu
sobie z wyrażaniem złości i gniewu mogły rozładować emocje w
bezpieczny dla siebie i otoczenia
sposób – przekonuje psycholog
Marta Lewandowska, pracująca
z dziećmi w przedszkolu. – My im
to umożliwimy właśnie w „kąciku
złości”, który zbudowany jest z
miękkich poduch, gdzie dziecko
nie zrobi sobie krzywdy.
Finałem projektu były obchody urodzin Kubusia Puchatka. Akurat 14 października minęło 88 lat od pierwszego wydania powieści A.A. Milne’a. Tego
dnia dzieci z MP13 obejrzały
przedstawienie o przyjaciołach
ze Stumilowego Lasu przygotowane specjalnie na tę okazję
przez rodziców i nauczycielki.
oprac. MiNa

informacja

Klasa I C

Wychowawca: Katarzyna Szczepaniak, nauczyciel wspomagający: Krystyna Parczyk-Górska
Dorian Jasiński, Kamila Kanclerz, Sebastian Kobier, Tymoteusz Kowol, Jakub Kuster, Kinga Liwa,
Julia Malik, Zofia Marcińczyk, Jakub Mryka (nieobecny), Miriam Niejadlik, Emila Nocoń, Martyna Opałka,
Bartłomiej Szołtysek, Krystian Szołtysek, Paulina Szukała, Barbara Tajstra, Ignacy Wnętrzak.
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