Nie daj się
zaczadzić
Zaczął się sezon grzewczy

Wyje jak pies

str. 8
Swoim wyciem husky przypomina
o sobie, o pustej misce, o braku
schronienia przed deszczem. Jedni
puszczają wycie mimo uszu, drudzy
pochylają się nad losem zwierzęcia

str. 4

Gorzko
w „Słodkim Domku”

czytaj na str. 7

Łączy ich piłka

Lokatorzy otrzymali
klucze

24 rodziny wprowadzą się do budynku przy
ul. Batorego. – Nie mogliśmy się doczekać
tej chwili – cieszyli się lokatorzy oglądając
swoje mieszkania

czytaj na str. 5

Trenerzy i przyjaciele dwóch knurowskich
klubów piłkarskich - APN oraz Concordii zmierzyli się w Meczu Przyjaźni „Łączy nas piłka”

Str. 8

str. 15

Sfinansowane przez KWW Lubię Knurów

Reklama

aktualności
GIERAŁTOWICE

TOSZEK

A może coś ulepić?

Skowronek
na zamku

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 li-

stopada w siedzibie GOK-u przy ul.
Korfantego 7b w Gierałtowicach.
Zgłosić się też można telefonicznie –
pod nr. 32 301 15 11.
Koszt uczestnictwa (za dwa spotkania) to 45 zł.

/bw/

KNURÓW

Dla niektórych nie ma świętych miejsc.
W dniu Wszystkich Świętych po godz. 22
trzech mężczyzn zabrało się za picie alkoholu
na cmentarzu przy ul. Rakoniewskiego.
To niegodne, w takim miejscu,
zachowanie ukrócili strażnicy miejscy. Po ich interwencji pijący opuścili
teren nekropolii.
Trzy dni wcześniej na chodniku
przy ul. Koziełka rozgościło się pięć
osób. Było już po godz. 23, toteż
odgłosy nocnej imprezy niosły się
po okolicy. Ani picie w publicznym

miejscu, ani hałas, nie spodobały się
okolicznym mieszkańcom. Na miejscu zjawił się patrol Policji i Straży
Miejskiej. Funkcjonariusze zepsuli
biesiadnikom imprezę. Niemiłą z niej
pamiątką są dlań mandaty – mundurowi wystawili w sumie dziewięć
finansowych kar.
/bw/

Niech pamięć trwa

Występ
świętującego
100-lecie chóru
Skowronek
z Gierałtowic
był okrasą
Powiatowego
Festiwalu Chórów
na zamku w Toszku
Chórzyści z Gierałtowic zebrali
gromkie brawa, liczne gratulacje
i życzenia kolejnej „setki” w świetnej,
muzycznej formie.
Koncert odbył się 27 października. Wśród uczestników były zespoły
z Knurowa – Chór Młodzieżowy
Schola Cantorum z Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego i Chór Kameralny
Slavica Musa. Gminę Gierałtowice reprezentował – oprócz chóru-jubilata – także 102-letni Słowik
z Przyszowic.
Na bogaty i różnorodny repertuar złożyły się m.in. utwory Johannesa
Brahmsa, Johna Lennona, pieśni
ludowe i śląskie.
/sisp, bw/

GLIWICE

Opel zatrudnia
/b/

KNURÓW

Agresja zamiast wdzięczności

W ubiegłą środę wieczorem strażnicy
miejscy otrzymali zgłoszenie
o mężczyźnie leżącym na schodach
ośrodka Caritas. Mężczyzna uskarżał się
na ból nogi i brzucha
Mundurowi zawieźli cierpiącego
do szpitala w celu przebadania przez
lekarza. Pan nie wykazał wdzięczności za tę troskliwość. Przeciwnie
– stał się agresywny. Do tego stopnia,
że funkcjonariusze zdecydowali się
użyć kajdanek.
W szpitalu mężczyzna odmówił
poddania się badaniu. W tej sytuacji
strażnicy przewieźli go do Komisariatu Policji. Tutaj został przebadany... na zawartość alkoholu. Wynik
reklama

potwierdził ich podejrzenia – pan
z pewnością trzeźwy nie był... Została
wezwana karetka i ponownie trafił
do szpitala, gdzie po przebadaniu
zwolniono go do miejsca zamieszkania.
Na tym sprawa jednak nie zakończyła się. W związku z popełnionym
w trakcie interwencji wykroczeniem
będzie musiał stawić się w siedzibie
Straży Miejskiej.
/bw/

Słowik
zaprasza...

W Knurowie uroczystości rozpoczną się o godzinie 11. nabożeństwem
w intencji Ojczyzny w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. W czasie mszy wystąpi Orkiestra KWK Knurów. Asysty udzielą
poczty sztandarowe okolicznych
organizacji i stowarzyszeń.
Po nabożeństwie, około godz.
11.50, przed świątynią zostanie
sformowana kolumna. Jej uczestnicy

przemaszerują – pod przewodnictwem orkiestry – przed Pomnik
Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej.
Przy pomniku zostaną złożone
wieńce i kwiaty. Odbędzie się też
ślubowanie I k lasy mundurowej
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie. Uroczystą wartę będą
pełnić harcerze.
/bw/

Święto w Wilczy
Samorząd Gminy Pilchowice zaprasza do udziału w obchodach Święta
Niepodległości. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10 w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wilczy. Na godz. 11 zaplanowano przemarsz i złożenie
kwiatów przed Pomnikiem Poległych i Zaginionych w I i II wojnie światowej
na miejscowym cmentarzu parafialnym. O godz. 11.45 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy przewidziano część artystyczną.

...na wzruszającą
podróż w czasie
z pieśnią i poezją
patriotyczną

/bw/

Koncert odbędzie się w sobotę,
8 listopada, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach.
Wystąpią chórzyści Słowika i uczniowie szkoły.
– Nie zabraknie okazji do wspólnego śpiewu – zapewniają organizatorzy: chór i dyrekcja placówki.
Początek koncertu o godz. 17.
Wstęp wolny.
/bw/

KNURÓW

Potrącenie?
W czwartek po godz. 13 do strażników miejskich patrolujących ul. 1
Maja podeszła kobieta. Pani poinformowała mundurowych, że chwilę
wcześniej na przejściu dla pieszych
została potrącona przez rowerzystę, który jednak nie zatrzymał się
i pojechał dalej. Kobieta uskarżała
się na ból w ręce i nodze. Strażnicy doprowadzili ją do izby przyjęć
w szpitalu. O sprawie został poinformowany Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji. Dalsze
czynności w tej sprawie prowadzą
policjanci.

/bw/
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Przed rokiem wśród oddających hołd bohaterom nie zabrakło
młodzieży

GMINA PILCHOWICE

PRZYSZOWICE

Nawet 300 osób może znaleźć pracę w Fabryce Opla w Gliwicach. Poszukiwani są pracownicy produkcyjni i operatorzy wózków widłowych.
Obecnie zakład zatrudnia około 3 tys. osób.

We wtorek, 11 listopada, świętować
będziemy 96. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości

Foto: Dawid Ciepliński

Pili na... cmentarzu

KNURÓW. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

kondolencje

Z powodu śmierci
ś.p.

Andrzeja Dudka

Żonie, Synom i Najbliższym
wyrazy głębokiego
współczucia
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Panu Jerzemu Dudkowi
Laureatowi nagrody „Laur Knurowa”
i Honorowemu Obywatelowi Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składa
w imieniu Rady Miasta
Jan Trzęsiok
Przewodniczący RM
Przegląd Lokalny Nr 45 (1131) 6 listopada 2014 roku

aktualności
1 listopada 32-letni pracownik Oddziału Mechanicznego Urządzeń Dołowych
w Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” uległ wypadkowi. Ranny
został przetransportowany śmigłowcem do Szpitala św. Barbary w Sosnowcu
KNURÓW

Wypadek na szychcie
Foto: Natalia Gorzawska

W poniedziałek próbowaliśmy
poznać szczegóły wypadku, jednak
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach nic o nim nie wiedział.
- Nikt nam nic nie zgłaszał - nie
kryła zdziwienia rzeczniczka WUG
Jolanta Talarczyk. - Niewykluczone,
że zdarzenie mogło nie mieć związku
z górnictwem.
Komunikat przekazany nam
przez Katarzynę Jabłońską-Bajer
rzecznika prasowego Jastrzębskiej
Spółki Węglowej nie pozostawił jednak wątpliwości. 1 listopada, o godz.
12.05 doszło w kopalni do wypadku,
jednak zdarzenie zakwalifikowano

Poszkodowany górnik trafił
do szpitala w Sosnowcu

„Płonąca laguna,
paląca obojętność”

W wypadku na ul. 1 Maja ranny został
motocyklista, a samochód spłonął

rozbieżny z tym, co widzieliśmy
na miejscu i co zarejestrowali w
swoich nagraniach obserwujący,
przebieg zdarzenia. Kiedy poddaliśmy pod wątpliwość policyjną
wersję i zwróciliśmy uwagę na fakt,
ogłoszenie

że radiowóz jako ostatni przyjechał
na miejsce wypadku, usłyszeliśmy,
że Policja w swoich ustaleniach
opierała się wyłącznie na zeznaniach pokrzywdzonego, sprawcy
wypadku i świadków.

sﬁnansowano przez KWW Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Foto: Paweł Gradek

Tak się złożyło, że razem z żoną
byliśmy świadkami wydarzenia
opisanego w artykule „Płonąca laguna, paląca obojętność”. Chociaż
czytając treść tej relacji odnosimy
wrażenie, że byliśmy chyba w zupełnie innym miejscu...
Głuche uderzenie i momentalnie płomienie. Zanim dobiegliśmy do miejsca wypadku już
ktoś odciągał poszkodowanego
motocyklistę na bezpieczną odległość. Własną kurtką starałem
się ugasić płonące ubranie na
rannym mężczyźnie. W tym czasie żona wezwała pomoc, łącząc
się z numerem alarmowym 112.
Natychmiast pojawiło się kilku
kierowców z gaśnicami samochodowymi, usiłujących ugasić pożar.
Bezskutecznie. Czyjeś ręce odciągnęły motocyklistę na chodnik. Był
przytomny. Krzyczał z bólu. Twarz
pokryta krwią. Pochyla się nad
nim jakaś kobieta. Podbiega ktoś
z apteczką pierwszej pomocy. Gdy
płomienie ogarnęły cały samochód, na wyraźne polecenie dyspozytorki telefonu alarmowego, która na bieżąco była informowana
o przebiegu zdarzenia i po upewnieniu się, że w samochodzie nie
ma już nikogo, zaprzestano prób
gaszenia pożaru. Zwłaszcza że w
płonących pojazdach dochodziło
co chwilę do groźnych eksplozji.
Po przybyciu straży niewiele było
już do uratowania. Nie dysponowaliśmy niestety szklanką wody,
którą Wasz rozmówca radził gasić
płonący zbiornik paliwa. Szkoda.
Może straty byłyby mniejsze.

/g/

ogłoszenie

śladem naszych publikacji

To nie tak

do wypadków... lekkich.
W hali, na powierzchni Ruchu
Knurów, pracownicy Oddziału Mechanicznego Urządzeń Dołowych
przygotowywali do montażu przenośnik taśmowy.
- W trakcie pomiaru rozstawu
otworów w bębnie osunęła się jego
konstrukcja - informuje, Katarzyna
Jabłońska-Bajer. - Ciężar przygniótł
i zmiażdżył łokieć lewej ręki 32-letniego pracownika.
Lekarz udzielający pierwszej pomocy uznał za niezbędne przetrans-

portowanie rannego śmigłowcem
lotniczego pogotowia ratunkowego
do Szpitala św. Barbary w Sosnowcu.
To drugi w ostatnich miesiącach
wypadek w knurowskiej kopalni. 11
września o godz.11.15 górnik oddziału G3-Sz, w czasie wykonywania
zabudowy podciągów stalowych,
wzmacniających obudowę chodnika, spadł z pomostu z wysokości 1,2
m. Mężczyzna uderzył o elementy
konstrukcji przenośnika taśmowego
oraz o spąg wyrobiska. Doznał urazu
czaszkowo-mózgowego i skręcenia
szyjnego odcinka kręgosłupa.
Z ustaleń WUG wynika, że przyczyną wypadku w Ruchu Szczygłowice
był niewłaściwy montaż pomostu
roboczego.

Świadek zdarzenia
(personalia
do wiadomości redakcji)

Od redakcji: Pisząc artykuł o
wypadku poczuliśmy się w obowiązku poprosić o komentarz m.in.
rzecznika prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Kom. Marek Słomski przedstawił
Przegląd Lokalny Nr 45 (1131) 6 listopada 2014 roku
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KNURÓW. SZPITAL CZEKA WYMIANA PONAD 200 OKIEN

Wymiana na raty

Foto: Paweł Gradek

W najbliższych miesiącach budynek szpitala czeka wymiana ponad
200 okien

KNURÓW

Wyje jak pies

Swoim wyciem husky przypomina
o sobie, o pustej misce, o braku
schronienia przed deszczem. Jedni
puszczają wycie mimo uszu, drudzy
pochylają się nad losem zwierzęcia
Tydzień temu wybraliśmy się
na ul. Słoniny. Pies przywiązany był
sznurem do nogi drewnianego stołu.
Stał w kałuży moczu. Na betonowym
podłożu walały się odchody i resztki
warzyw. W misce miał tylko mętną
wodę. Husky był apatyczny, liniał,
o czym świadczyły kępki sierści
w miejscu legowiska.
Bez problemu dota rl iśmy
do właścicielki zwierzęcia. Uważała,
że pies jest zadbany. Dziennie dostaje
świeże kości. Poza tym dodatkowo
dokarmiają go sąsiadki.
– Przed chwilą byłam u niego
i zaniosłam mu kości i makaron – zarzekała się knurowianka. Sęk w tym,
że po choćby resztkach jedzenia nie
było w ogrodzie ani śladu.
Kobieta uznała, że skoro „pies
jest zimow y, to leży na betonie,

Foto: Paweł Gradek

Husky z ogródka przy ul. Słoniny
nie ma lekko. Przestrzeń życiową
ogranicza mu niespełna metrowy
sznur. Zamiast chronić się przed
deszczem w budzie, szuka schronienia pod drewnianym stolikiem lub
w murowanym... grillu.
– Pies leży na betonie, w odchodach – informuje jeden z naszych
Czytelników (zastrzega anonimowość). – Właścicielki nie interesuje,
że wyłazi mu sierść, że wyje, że nie
ma co jeść. Kobieta potrafi wyjechać
na tydzień, zostawiając husky’ego bez
jedzenia, na pastwę losu.
Nasz informator długo bił się
z myślami, co robić. W końcu uznał,
że pora skończyć psią gehennę.
Zwłaszcza że jakiekolwiek próby
rozmowy z właścicielką czworonoga
nie przynosiły efektu.

Zdaniem pracowników TOZ, pies przebywa w fatalnych warunkach

4

/pg/

bo nie lubi ciepła”. Niepotrzebna mu
buda. Wystarczy murowany grill lub
zadaszenie ze stolika.
Właściciel ka w ie, że pies
ma za krótki sznur, ale zapewniła,
że syn codziennie wieczorem wyprowadza husky’ego na spacer. Uznała
ten akt łaski za wystarczający. Dociskana przez nas obiecała, że zmieni
sznur na dłuższy.
– Na zimę to przeważnie psa
w domu miałam, ale zaczął się lenić.
A że małe dziecko mam w domu,
to pies nie mógł być z nami – przyznała.
Od wiosny azylem zwierzęcia jest
przydomowy ogródek. Wraz z nadejściem zimy pies powinien wrócić
do domu. Tak przynajmniej obiecuje
właścicielka.
Zapytaliśmy, czy potrzebny jest
jej ten pies. Kobieta wzruszyła ramionami.
– No, ja go kilka lat temu dostałam pod opiekę. Rodzina wyjechała,
zostawiła mi psa. Co było zrobić, zajęłam się nim. Teraz wiem, że rodzina
już po psa już nie wróci – dodała.
Czy husky jest z nią szczęśliwy?
– Wyje jak pies. Każdy pies wyje,
jak jakaś suka cieczkę ma – usprawiedliwiała czworonoga.
Sprawę skonsultowaliśmy z pracownikami gliwickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
Po obejrzeniu zdjęć inspektor nie ma
wątpliwości: warunki, w jakich przebywa husky, są skandaliczne.
- Właścicielka łamie prawo, ponieważ pies musi mieć schronienie
przed warunkami meteorologicznymi.
Ma być karmiony i pojony - czytamy
w opinii.
- Na lince nie krótszej niż 3 metry
może być uwiązany tylko maksymalnie 12 godzin, więc wieczorny spacer
nie spełnia tego warunku.
Pracownicy TOZ zwrócili uwagę, że husky to psy półdzikie, które
wymagają dużo ruchu, lubiące pracować. Warunki, jakie czworonogowi
stworzyła mieszkanka ul. Słoniny
można uznać za znęcanie się nad
zwierzęciem.
Straż Miejska w pierwszej kolejności dopatrzyła się braku szczepień
psa. Właścicielka została zobowiązana do zaszczepienia husky’ego.
/pg/

KNURÓW

Z dachu na bankomat
Po niedawnym alarmie bombowym – kradzież
bankomatu. Tesco przy Szpitalnej znowu stało
się areną działań przestępców. Dochodzenie
w sprawie prowadzi gliwicka policja
Foto: Justyna Bajko

Wymiana ponad 200 okien w szpitalu
przy ul. Niepodległości to wielkie
wyzwanie, przed jakim stanął zarządca
nieruchomości, Zespół Opieki Zdrowotnej
w Knurowie

Szpital przed laty doczekał się
wymiany dachu. Teraz przyszła pora
na wymianę okien. Po przygotowaniu
dokumentacji projektowej, rozpisano
przetarg. W lipcu 2014 roku ZOZ wyłonił wykonawcę prac, który jednak
odstąpił od podpisania umowy. Wybrano wtedy drugą, korzystną ofertę,
złożoną przez lubelską Fabrykę Okien
„Spectrum”.
– Koszt wymiany stolarki okiennej w budynku głównym szpitala
wynosi około 700 tys. zł – informuje
Henryk Hibszer, zastępca dyrektora
ds. administracyjno-techniczych
ZOZ Knurów. – Środki na ten cel
pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – zarówno w formie dotacji,
jak i w formie pożyczki, 200 tys. zł
otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach, reszta pochodzi
z naszego budżetu.
Wymiana ponad 200 okien odbywać będzie się na raty. Pierwszą część
firma z Lublina wprawi do końca
2014 roku, resztę w pierwszej połowie
2015 roku.

W dniu Wszystkich Świętych hipermarkety są zamknięte dla klientów, zresztą nastrój tego święta
nie sprzyja zakupom. Wykorzystali to złodzieje, którzy 1 listopada
okradli bankomat stojący w knurowskim hipermarkecie Tesco przy
ulicy Szpitalnej. Do przestępstwa
doszło wieczorem, po godzinie 20.
– Sprawcy weszli na dach po wejściu
technicznym, przedostali się przez
metalowe poszycie dachowe, przez
nikogo nie zaniepokojeni dokonali
kradzieży gotówki z bankomatu,
po czym niezauważeni opuścili miejsce zdarzenia – informuje komisarz
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Nieoficjalnie mówi się, że złodzieje mogli być zorientowani w zabezpieczeniach sklepu. Możliwe,
że wiedzieli, w którym miejscu wyciąć dziurę w dachu i dostać się

do środka tak, by uniknąć uruchomienia alarmu.
Fakt, że doszło do kradzieży, odkrył nazajutrz rano jeden z pracowników ochrony. W związku ze zdarzeniem, 2 listopada rano sklep był
nieczynny – policjanci zabezpieczali
na miejscu ślady włamania.
Sprawę kradzieży z bankomatu
prowadzi gliwicka policja. Sprawcom
grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
To już drugi przypadek w krótkim czasie, kiedy Tesco przy ul. Szpitalnej stało się celem przestępców.
Pierwszym, w połowie października, był fałszywy alarm bombowy.
Sprawcy, którzy telefonicznie poinformowali o rzekomej bombie –
dwaj siedemnastolatkowie – zostali
błyskawicznie ujęci przez knurowską
policję.
MiNa

Ścigana listem gończym
Komisariat Policji w Knurowie prosi
naszych Czytelników o pomoc
w ustaleniu miejsca pobytu Eweliny
Baranowskiej

Ewelina Baranowska

Wspólna akcja Przeglądu i komisariatu przynosi efekty. 7 osób,
których wizerunki publikowaliśmy na naszych łamach, zostało
zatrzymanych przez Policję lub
same zdecydowały się uregulować
swoje sprawy przed wymiarem
sprawiedliwości.
Czy tak będzie i tym razem?
28 kwietnia 2014 roku Sąd
Rejonowy w Gliwicach wydał list
gończy za Eweliną Baranowską
(sygn. akt II K 23/14). Knurowian-

ka popełniła przestępstwo z art.
278§1 kodeksu karnego: – Kto
zabiera w celu przywłaszczenia
cudzą rzecz ruchomą, podlega
karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
Ostatnie miejsce zamieszkania kobiety to ul. Krasickiego 3/11
w Knurowie.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanej, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie jej lub pomoc
w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanej, bądź jej 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/
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KNURÓW. BUDYNEK GOTOWY - LOKATORZY OTRZYMALI KLUCZE

Poczuli się jak w domu
24 rodziny wprowadzą się do budynku przy
ul. Batorego. – Nie mogliśmy się doczekać tej chwili
– cieszyli się lokatorzy oglądając swoje mieszkania
We wtorkowe południe oficjalnie
otwarto dopiero co wzniesiony blok.
Uczestnikami krótkiej uroczystości
byli lokatorzy, przedstawiciele inwestora, czyli Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
i samorządowcy Knurowa i Zabrza.
Lokale są w stanie dewelopersk im. Część z nich mieszkańcy
wykończą wedle swojego uznania,
pozostałe będą wyposażane przez
MTBS, zgodnie z indywidualnymi
umowami z lokatorami.

- Mam nadzieję, że święta spędzicie państwo już tutaj - w swoich
nowych i pięknych mieszkaniach –
powiedział prezes MTBS Franciszek
Paśmionka.
Prezydent Knurowa Adam Rams
pogratulował lokatorom nowych
mieszkań.
- Wierzę, że będziecie się w nich
dobrze czuli – mówił, życząc rodzinnego szczęścia. Pochwalił inwestora
za jakość i terminowość budowy.
Po pięciu latach lokatorzy będą

ogłoszenie

mieć możliwość wykupienia mieszkań na własność.
Zachęcone su kcesem MTBS
planuje wzniesienie bliźniaczego
budynku. Stanąłby po sąsiedzku.
Jak ujawniono, trwają negocjacje z
bankami. Jeśli wszystko pójdzie po
myśli inwestora, budowa mogłaby
rozpocząć się w przyszłym roku.
Zainteresowanie jest duże, do MTBS
wpłynęło już 20 wniosków od potencjalnych lokatorów.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Wspólne dzieło
MTBS i miasta

W czterokondygnacyjnym budynku mieszczą się 24 dwu- i trzypokojowe mieszkania. Najmniejsze mają powierzchnię 52,2 m2,
największe – 65,4 m2. Blok jest
podpiwniczony, przed budynkiem
powstał parking.
Budowa kosztowała 4 mln zł. Około 1,5 mln zł wyłożyli lokatorzy,
2,2 mln zł to pożyczka z budżetu
Knurowa. Miasto udostępniło też
grunt i zapłaciło 300 tys. zł za
dokumentację projektową.

Przywilej wręczania kluczy stał się
udziałem prezesa Paśmionki
i prezydenta Ramsa

- Podoba nam się – orzekają zgodnie
Magdalena Gorzawska z mamą Jolantą
i szwagrem Mirosławem Szymanikiem
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GÓRNICTWO. BATALIA O WĘGLOWY DEPUTAT

Emeryci wygrywają w sądzie
Sąd Okręgowy w Gliwicach podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego. Emeryci mają otrzymać od Kompanii
Węglowej po 597 zł tytułem ekwiwalentu pieniężnego za bezpłatny węgiel za 2014 rok oraz po 90 zł
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym
zawodowych. Jednym z punktów było zmniejszenie o jedną
tonę deputatu dla emerytów
i rencistów.
Górniczy emeryci zareagowali oburzeniem. Niektórzy mówili wręcz o zdradzie
ze strony związków.
– 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...
Górnicz y emer yci postanowili walczyć o swoje.
Skrzyknęli się za pośrednictwem środowisk emeryckich
i działkowców.
– W samy m Knurowie
i okolicy jest nas kilka tysięcy

Wyrok został wydany 2
października. 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 z KW SA, również gór-

niczy emeryt, poszkodowany
decyzją spółki. – Pokazaliśmy, że nie damy sobie wejść
na głowę.
Spór rozgorzał w lutym.
O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy. 6
lutego zarząd KW SA zawarł
porozumienie z zakładowymi organizacjami związków

O deputacie na spotkaniu
W piątek, 14 listopada, w klubie Gama odbędzie się spotkanie, podczas którego omówiona zostanie sytuacja związana
z batalią prawną o przywrócenie deputatu w dotychczasowej
formie. Do uczestnictwa zapraszają inicjatorzy akcji. Początek
o godz. 16.

emerytów, którzy zdecydowali
się na kroki prawne – mówi
Franciszek Szafarz. – Daliśmy
przykład, za nami idą inni.
Wyłonili grupę inicjat y w ną. Skonta k towa li się
z prawnikiem, mecenasem
Michałem Zapartem. Za pośrednictwem k nurowsk iej
kancelarii prawnej złożyli
pozwy do sądów w Gliwicach
i Rybniku.
Gliwicki Sąd Rejonowy
orzekł, że KW SA powinna
przywrócić górnikom deputat w pierwotnym wymiarze
i wypłacić odsetki (od 1 maja
do dnia zapłaty). Kompania
odwołała się do Sądu Okręgowego. Ten jednak oddalił
apelację i zasądził na rzecz
każdego z powodów po 90
zł tytułem zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego w po-

UWAGA NA WYŁUDZACZY

stępowaniu odwoławczym.
Wy rok n ie oz nacz a ,
że wszyscy poszkodowani
otrzymają „z automatu” ekwiwalent. Każdy, kto chce odzyskać pieniądze, musi to wywalczyć w sądzie. Do tej pory
pozwy złożyło kilkadziesiąt
tysięcy emerytów górniczych.
Korzystne wyroki sprawiają,
że do sądu idą następni.

NOWE POLE BITWY

Zwycięska batalia o utraconą część deputatu może
okazać się wstępem do znacznie większej kampanii. Niedawno KW SA poinformowała
o podjęciu decyzji o likwidacji
deputatu dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych
osób z dniem 1 stycznia 2015 r.
E m e r yc i p r z e k o nu j ą ,
że nie poddadzą się bez walki.

Są tacy, którzy na fali zainteresowania potyczką prawną
o deputat chcą zrobić interes. Jak? Krążąc po domach
i oferując za opłatą wzór
pozwu. Oczy wiście, jeśli
ktoś chce, może zapłacić, ale
po co narażać się na koszty,
skoro dokument dostępny
jest za darmo w internecie
(m.in. na stronie Dziennika
Zachodniego).
Na 12 listopada zapowiadana
jest manifestacja przed siedzibą Kompanii Węglowej
w Katowicach.
– Nie damy się upokorzyć –
słyszymy od jednego z byłych
górników. – Nie pójdziemy
tam na klęczkach, ale z podniesionymi głowami. Na razie
to my wygrywamy...
Bogusław Wilk

Co mówi wyrok
Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z 2 października oddalił apelację KW SA
i zasądził na rzecz każdego z powodów po 90 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.
Tym samym podtrzymany został wyrok Sądu Rejonowego z 15 maja, który zasądził od KW SA dla powodów po 597 zł tytułem
ekwiwalentu pieniężnego za bezpłatny węgiel za 2014 rok wraz z ustawowymi odsetkami od 1 maja do dnia zapłaty.
W uzasadnieniu (liczy 14 stron) czytamy m.in., że „z dniem 1 stycznia 2014 roku emeryt, rencista (...) nabył prawo do bezpłatnego
węgla za 2014 rok, które jest realizowane w formie ekwiwalentu pieniężnego (...) ”. Podkreślono, że „Sąd Rejonowy stwierdził,
że Porozumienie z dnia 6 lutego 2014 roku zmniejszające prawo do bezpłatnego węgla dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób (...) ma zastosowanie i wywołuje skutek prawny, ale na przyszłość wobec tych osób, do których zastosowanie mają
przepisy Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 roku” [normowało uprawnienia do bezpłatnego węgla – dop. red.]. Wynika z tego,
że lutowe porozumienie „nie może działać ze skutkiem wstecznym, w tym znaczeniu, iż nie może pozbawiać zainteresowanego
prawa do świadczenia (...) ”. Treść porozumienia „nie może być stosowana do zdarzeń zaistniałych przed jego wejściem w życie.
Porozumienie nie może zmienić niczego wstecz, nie może ingerować ani w nabyte już prawo, ani przerywać biegu terminu do nabycia prawa; albowiem jedynie wprowadza zmianę na przyszłość (w niniejszej sprawie mogło dotyczyć prawa do bezpłatnego węgla
za 2015 rok, 2016 rok). Zatem podpisanie porozumienia przed datą wymagalności świadczenia, nie pozbawia prawa do dochodzenia
jego wypłaty, w sytuacji kiedy porozumienie weszło w życie w trakcie 2014 roku, kiedy osoby niebędące pracownikami nabyły już
prawo do bezpłatnego węgla za 2014 rok. W przeciwnym razie doszłoby do nadużycia prawa podmiotowego przez pozwaną” [KW
SA – dop. red.].
„Z uwagi na fakt, że osoby niebędące pracownikami z początkiem 2014 roku nabyły prawo do bezpłatnego węgla za 2014 rok,
to niedopuszczalny jest pogląd, zgodnie z którym obniżenie o jedną tonę rocznie jest skuteczne od dnia 1 marca 2014 roku
(na przyszłość po miesiącu zawarcia porozumienia zawieszającego), a tym samym następuje proporcjonalnie do pozostałego
okresu. Innymi słowy nie do zaakceptowania jest pogląd, że za 2014 rok poza utrzymanym wymiarem bezpłatnego węgla (2 ton
lub 1,5 tony), zainteresowany otrzyma tylko 167 kg (2/12 x 1000 kg) za miesiące styczeń i luty; zaś pozostała część (1000 kg –
167 kg) jest skutecznie zawieszona.
Skoro powodowie domagali się ekwiwalentu pieniężnego za bezpłatny węgiel odpowiadający 1 tonie węgla, to (...) Sąd pierwszej
instancji oddalił powództwo”.

Informacja własna

foto-migawka
Foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Na parking u przy ul. Armii Krajowej stoi samochód. Stoi
już pewien czas – zapominany przez właściciela, obojętnie
mijany przez przechodniów. Trawa rośnie przy nim gęsto,
krzaki już pukają do zakurzonych szyb. Wewnąt rz widać
porzuconą parasolkę, a na lusterku wisi niemrawe drzewko
zapachowe.
– Gdzie jest właścici el tego samoch odu? – pyta pan
Stanisław. – Przecież auto niepotrz ebnie zajmuje miejsce
parkingowe!
Właściciel odszedł siną w dal. A samochód stoi jak stał.
jb
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KNURÓW. MIESZKAŃCY BIORĄ W OBRONĘ KAWIARENKĘ PRZY NIEPODLEGŁOŚCI

Foto: Archiwum

Gorzko w „Słodkim Domku”
- Wszystko jest zgodnie z prawem, ale dlaczego nikt nam
nawet nie podał powodów? I czemu proboszcz się za nami
nie wstawił? – pytają rozgoryczeni właściciele kawiarenki.
- Dajcie szansę nowemu proboszczowi w uregulowaniu
wieloletnich zaległości – apeluje kuria
Kiedy właściciele „Słodkiego Domku” napisali na Facebooku, że kawiarenka przy Niepodległości musi zostać
zlikwidowana, w internecie zawrzało.
Oni sami nie spodziewali się, że sprawa
wywoła taką burzę. Mnóstwo komentarzy (głównie przychylnych, choć nie
tylko), telefonów, ogromne poparcie
sympatyków kawiarni zaskoczyło ich.
Właściciele kawiarenki, Sandra i Rafał Adamkowie, to młode małżeństwo.
Jak opowiadają, tuż po ślubie zaczęli
myśleć o tym, żeby zainwestować w coś
własnego. Rafał Adamek jest baristą,
więc naturalna była myśl o kawiarence.
Zdecydowali się na drewniany budynek
stojący od lat na terenie należącym do
parafii pw. świętych Cyryla i Metodego.
Budynek ma około 30 lat. Miewał różne
przeznaczenie – ostatnio były tu między
innymi kwiaciarnia i sklep warzywny,
potem przez jakiś czas stał pusty. Był
w nienajlepszym stanie, ale ma niezłą
lokalizację – w centrum starego Knurowa, blisko szpitala i kościoła. Nie ma
w pobliżu miejsca, gdzie można w przyjemnej atmosferze wypić poranną kawę
z ciastkiem lub lodami.

i mieć święty spokój. Zapłaciliśmy 29
tys. zł. Budynek wymagał generalnego
remontu, który kosztował nas prawie
tyle, co sam zakup. Włożyliśmy w to
bardzo dużo pracy i serca. Wreszcie,
pod koniec maja zeszłego roku, otworzyliśmy kawiarenkę.
Sprzedawcą domku był prywatny właściciel, a le grunt miał być
dzierżawiony od parafii. Toteż przed
zakupem pani Sandra wybrała się do
ówczesnego proboszcza, ks. Andrzeja
Wieczorka, aby przedstawić pomysł
na funkcjonowanie domku i uzgodnić kwestie dzierżawy.
– Probosz cz był z adowolony,
zapewnił mnie, że dopóki on tu jest,
to nie będzie tu żadnej zmiany – relacjonuje właścicielka kawiarenki.
– Sam ks. Wieczorek codziennie rano
po wizycie u chorych w szpitalu przychodził tu na kawę. Bardzo się cieszył,
że wreszcie jest takie miejsce, gdzie rodziny, starsze osoby mają gdzie usiąść.
Podpisano umowę na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia na sześć miesięcy z góry.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

„Słodki Domek” szybko zyskał
sympatię klientów i grono stałych
bywalców. Jak dużą życzliwością się
cieszy, widać zwłaszcza teraz, kiedy
jego los jest zagrożony.
Po półtora roku działalności kawiarenki w parafii świętych Cyryla i

Państwo Adamkowie zdecydowali
się na zakup tego budynku.
– Wahaliśmy się, czy go kupić,
czy wynająć – wspomina Sa ndra
Adamek. – Ale wynajem to też spory
koszt, więc uznaliśmy, że lepiej kupić

ZGODNIE Z PRAWEM

ogłoszenie

Metodego nastąpiła zmiana – dotychczasowego proboszcza, ks. Andrzeja
Wieczorka zastąpił nowy, ks. Mirosław
Pelc. Pani Sandra kilkakrotnie odwiedzała nowego zarządcę parafii, aby
omówić kwestie umowy.
– Gdy byliśmy na urlopie, parafię odwiedził ksiądz ekonom z kurii
– opowiada Sandra Adamek. – Gdy po
urlopie odwiedziliśmy proboszcza, usłyszeliśmy, że nie ma pomysłu na nasz domek. Zrozumiałam to tak, że raczej nic
się nie zmieni. Aż tu nagle, 31 października, ksiądz daje mi wypowiedzenie.
Byłam tak zaskoczona, że siadłam i się
rozpłakałam. Usłyszałam, że budynek
ma być zburzony. Do kwietnia musimy
się stąd wynieść.
Wszystko odbyło się zgodnie z
prawem, według umowy. Właściciele
kawiarenki są jednak rozgoryczeni tym,
że nie usłyszeli żadnego wytłumaczenia. I tym, że ksiądz proboszcz nie wziął
ich w obronę.
- Prosiłam proboszcza, żeby wstawił
się za nami. Powiedział, że jeśliby się za
nami wstawił, zostałby zdegradowany do
roli wikarego. Niby nie była to jego decyzja, a na piśmie była tylko jego pieczątka
i jego podpis, nie kogoś innego – mówi
zawiedziona pani Sandra.

POROZUMIENIE NIEWYKLUCZONE

Właścicielka nie przyjęła wypowiedzenia. Zostało ono wysłane pocztą
za potwierdzeniem odbioru. Na razie

Jeszcze w te wakacje Adamkowie
ze Słodkiego Domku wspierali
parafię podczas festynu
w farskich ogrodach

nie zostało doręczone.
- Rozumiem rozgoryczenie tych
ludzi – przyznaje ks. prof. Dariusz
Walencik, rzecznik ds. prawno-administracyjnych Archidiecezji Katowickiej.
– To nie jest tak, że jestem bez serca i
wydaję rozkaz proboszczowi. Jednak
trzeba też zrozumieć, że parafia, tak
jak każdy właściciel gruntu, ma prawo
nim dysponować. Wszystko jest lege
artis, umowa została wypowiedziana
z półrocznym wyprzedzeniem i nie ma
obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia. I proszę mi wierzyć – to jest
decyzja przemyślana i sensowna.
Jak usłyszeliśmy w kurii, w wyniku
wizytacji parafii wykryto liczne nieprawidłowości na administracyjnym polu
zarządzania parafią. Doprowadziły
one do tego, że parafia ma spore długi.
Nieścisłości formalne – sięgające 30 lat
wstecz – dotyczą też budynku, w którym mieści się kawiarenka. Nowemu
proboszczowi przypada niewdzięczna
rola uporządkowania zastanego chaosu.
Decyzja została podjęta, jednak ks.
prof. Walencik nie chce stawiać sprawy

na ostrzu noża i nie wyklucza, że jeśli
obie strony dojdą do porozumienia,
może dojść do zmiany decyzji. 24
listopada przedstawiciel Kurii spotka
się w tej sprawie z członkami Rady
Parafialnej.
Tymczasem Sandra Adamek umówiła się na rozmowę z arcybiskupem
Wiktorem Skworcem, metropolitą
katowickim. Wstępny termin ustalono
na połowę listopada.
Nie udało nam się porozmawiać
z księdzem Mirosławem Pelcem. Proboszcz poinformował nas, że na udzielanie wypowiedzi mediom musi mieć
zgodę kurii.

PODPISY – I CO DALEJ?

W kurii usłyszeliśmy także sugestię, że budynek może przecież
zostać przeniesiony w inne miejsce.
Takie rozwiązanie byłoby idealne
dla obu stron. Właścicielka zapytana
o taką ewentualność, uśmiecha się
smutno: – Osoba, która zajmuje się
przenoszeniem mobilnych budynków,
powiedziała mi, że można spróbować,
ale na 99 procent ten domek tego nie
wytrzyma. To stary budynek, drewno
ma swoją wytrzymałość.
Co jeszcze można zrobić? Zbierać
podpisy pod protestem wobec wypowiedzenia umowy, żeby pokazać, jak
wielu osobom zależy na tym miejscu.
Sympatycy domku są aktywni nie
tylko w przestrzeni wirtualnej. Właściciele mają już osiem stron pełnych
podpisów i ciągle są zbierane następne.
Pomagają im w tym znajomi i nieznajomi. Podpisują się nie tylko młode
osoby, ale i te starsze.
- Odkąd otwarto domek, jestem tu
codziennie, nawet w niedziele – opowiada pani Irena, klientka kawiarenki,
siedząca przy stoliku ze znajomymi.
– Każda z nas mieszka w innym rejonie
Knurowa. A spotykamy się tutaj. Jestem
po ciężkiej chorobie, a tu jest spokój,
mogę się cieszyć, że rano wstałam, że
jestem między ludźmi.
- Gdyby to była knajpa, to ksiądz
mógłby na to źle patrzeć – dodaje pani
Anna. – I my byśmy też na to źle patrzyli.
Ale to takie miejsce – sama słodycz! To
jest dla wszystkich pożyteczne!
- Wszystko się dzieje zgodnie z
prawem, tyle tylko, że naszym kosztem
– podsumowuje Sandra Adamek. – I
kosztem księdza proboszcza, który na samym początku działalności w Knurowie
zraził do siebie wielu parafian.
Właściciele ciągle mają nadzieję, że
uda im się jakoś z księdzem porozumieć.
Nie ukrywają, że gdyby nie udało się
utrzymać kawiarenki na tym gruncie,
chcą zaproponować księdzu wykupienie domku. Liczą też na możliwość
sporządzenia nowej umowy, choćby na
rok czy dwa.
Mirella Napolska
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Czad pod kontrolą
– Winne są nie tylko same materiały, przewody czy
administratorzy, ale i bezmyślność lokatorów, którzy mają
czasem różne pomysły. Na przykład zaklejają drzwi, bo wieje
– o zatruciach czadem i nie tylko mówi aspirant Józef
Jaworek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie
Mirella Napolska: – Co możemy
zrobić, aby uniknąć zatrucia czadem?
Aspirant Józef Jaworek, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie: – Przede wszystkim
sprawdzać drożność przewodów kominowych, na tym się opiera cała sprawa
– żeby były drożne, czyszczone na bieżąco. Można ewentualnie zamontować
czujki, które będą nas informować,
jeśli w pomieszczeniu się pojawi tlenek
węgla.
– Jednak to kosztuje.
– Nie tak drogo, około 100 zł. Z tym,
że te urządzenia nie są na całe życie.
Po pewnym czasie czujniki się zużywają.
– Czujki są popularne chyba
przede wszystkim w miejscach publicznych.
– Owszem, ale coraz częściej stosuje
się je także w budynkach mieszkalnych,
tak samo jak zaczyna się stosować sprzęt
gaśniczy w domach, mieszkaniach.

Dawniej to nie było u nas modne, ale
to się powoli zmienia i zaczyna być tak,
jak w całym cywilizowanym świecie.
I niekoniecznie chodzi tu o zasobność
portfela, ale o sposób myślenia. A co się
może stać, widzieliśmy ostatnio w Katowicach... W budynkach wielorodzinnych są takie właśnie zagrożenia – jeden
sąsiad może być dobrze zabezpieczony,
a drugi już nie. Zarządca budynku powinien regularnie zlecać kontrole.
– Jeśli mieszkamy w bloku,
to zarządca ma się zajmować sprawą
bezpieczeństwa, może my już nie
musimy?
– To nie jest do końca tak, że nie
musimy. Zależy też, w jakim budownictwie się mieszka. Ja mieszkałem
kiedyś w budynku wybudowanym tuż
po wojnie, tam przewody kominowe
nie były już w najlepszym stanie, no
to żeśmy monitowali do administracji,
żeby to ulepszała. W kamienicach
stare przewody kominowe są spękane.
Może czasami przez nie przechodzić

gaz, ogień, woda. Te żywioły znajdują
sobie miejsce i przechodzą pęknięciami.
Zarządca takiego obiektu musi się zastanowić, jak to polepszyć, bo nie można
tego tak zostawić. Sam miałem raz taką
sytuację, że sąsiad z parteru gotował
sobie aż do spalenia mięso na gazie,
a u mnie na drugim piętrze kratką
wentylacyjną wychodził dym. Takie
rzeczy się zdarzają się w tych starszych
budynkach. Bo przewody kominowe czy
wentylacyjne nie są wieczne. Jest cała
gama różnych rozwiązań wentylacyjnych, z tym, że te rzeczy nie są aż takie
tanie. Ale życie ludzkie jest bezcenne.
– Jednak my, Polacy, jesteśmy
z natury oszczędni.
– Pewne nawyki musimy zmienić.
Kiedyś była duża opieka państwa
i pewne sprawy szły z obligu. A teraz
kupujemy mieszkania na własność,
zakładamy wspólnoty mieszkaniowe –
i mamy realny wpływ na to, co się dzieje
w tych budynkach.
– Ale mamy też nowe obowiązki.

reklama

Porady eksperta:
Jak zabezpieczyć ogród przed zimą?
Od czego zacząć przygotowania do zimy?

Przede wszystkim od osłonięcia roślin, które nie są mrozoodporne. Do tego służą różnego
rodzaju włókniny, są też tzw.
kapturki ochronne. Wcześniej
koniecznie powinniśmy posprzątać ogród. Usunąć liście, zbędne
łodygi, owoce które ewentualnie
spadły na ziemię, tak aby panował tam porządek. Warto też zadbać o trawnik, skosić go jeszcze
raz, to nam ułatwi pielęgnację
wiosną.

Które rośliny powinniśmy wyjątkowo zabezpieczyć?

Drzewa i krzewy z osłoniętymi korzeniami muszą być właściwie zabezpieczone, możemy
usypywać kopczyki z ziemi lub
jak mówiłam wcześniej stosować
różnego rodzaju maty ochronne.
Okrywamy też byliny wrażliwe
na niską temperaturę, podobnie
z roślinami cebulowymi. Tu można zastosować np. suche liście.

Czy przed zimą stosujemy specjalne nawozy?

To jest dobra okazja, aby
sprawdzić pH gleby, jeśli jest
za niskie, stosujemy nawozy

Zależnie z czym mamy do czynienia. Część rzeczy można oczywiście schować do pomieszczeń
zamkniętych, są również dostępne wszelkiego rodzaju plandeki
czy pokrowce na meble ogrodo-

wentylacyjna. Junkers do spalania gazu
pobiera tlen, więc kiedy w łazience nie
ma dopływu powietrza, ilość tlenu
spada poniżej normy i słabniemy. Tak
że winne są nie tylko same materiały, przewody i administratorzy, ale
i bezmyślność lokatorów, którzy mają
czasem różne pomysły. Na przykład
zaklejają drzwi, bo wieje. Albo zakładamy nowe, szczelne okna, do tego drzwi
gerdowskie, dodatkowo uszczelnione
– i robimy taki termosik, z którego nie
odpływa powietrze. Do junkersów czy
podobnych urządzeń powinien być dopływ powietrza z zewnątrz, tak zalecają
producenci, ale my, użytkownicy, często
o tym zapominamy.
– Bo chcemy, żeby było ciepło.
– Ciepło to nie znaczy bezpiecznie.
W związku z wykonywanym zawodem
miałem żelazną zasadę, że dwa razy
w roku, przed i po sezonie, wzywałem do mieszkania fachowca od gazu,
a miałem wtedy w mieszkaniu trzy
odbiorniki gazowe. Ja w to nie wchodziłem, uważam, że nie znam się na tym
na tyle, by ryzykować swoim bezpieczeństwem.
– My Polacy, niby na wszystkim
się znamy...
– A potem może być problem. Jestem za tym, by każdy robił to, na czym
się zna. Tak będzie bezpieczniej, a poza
tym wtedy wszyscy będziemy mieli
pracę.
Rozmawiała Mirella Napolska

Przyjdź i pomóż chorym
Fundacje DKMS Polska i Unia Bracka
zapraszają na Dni Dawcy Szpiku.
Rejestracja potencjalnych dawców
potrwa do 27 listopada

Powinniśmy dodatkowo
podlewać rośliny przez
zimą? ?

Rośliny to jedno, ale
czym zabezpieczyć małą
architekturę i wszelkie
inne urządzenia oraz budowle, które są w ogrodzie?

Aspirant Józef Jaworek

KNURÓW. DNI DAWCY SZPIKU

wapniowe. Można też dodatkowo
w dalszej kolejności wykorzystać
wszelkiego rodzaju nawozy organiczne, w tym kompost czy obornik. To jednak działania, o którym
musimy pamiętać już jesienią,
aby ten proces przebiegał naturalnie i nie był przeprowadzany
za szybko.

Tylko wtedy, gdy jest susza.
Natomiast można spróbować za
pomocą różnych urządzeń ogrodniczych rozbić nieco ziemię, aby
była bardziej pulchna, dzięki temu
wiosną wszelkie nawozy i inne
składniki łatwiej będą się w ziemię
wchłaniały.

– I musimy się z tym nauczyć żyć.
Pewne obowiązki na nas spadły, ale też
o pewnych sprawach decydujemy sami.
Czy bezpiecznie, czy mniej bezpieczne.
Możemy – i musimy – wybierać. Jednocześnie na wszystko są odpowiednie
przepisy i wspólnoty czy administracja
mieszkaniowa powinny się do nich
dostosować.
– Jak to wypełnianie przepisowych obowiązków wygląda w praktyce?
– Różnie, ale coraz lepiej, bo można
to kontrolować. Mogą to robić nawet
sami lokatorzy. Idąc na spotkanie
wspólnotowe można się do tego przygotować, znaleźć odpowiednie przepisy
w internecie.
– A jak Knurów i okolica wypada
w statystykach, jeśli chodzi o zatrucia
czadem?
– Są sporadyczne zgłoszenia, szczególnie w okresie grzewczym jeździmy
na takie interwencje, mamy przyrządy do badania obecności gazu. Ale
statystycznie nie jest to duży procent
naszych wyjazdów. Kiedyś na naszym
terenie (w Knurowie, Gierałtowicach,
Pilchowicach) znacznym problemem
były szerszenie i osy – byliśmy prawie
najlepsi w województwie, jeśli chodzi
o ilość takich interwencji. A jeśli chodzi o czad, jesteśmy porównywalni
z innymi rejonami, nawet mamy tych
wyjazdów mniej. Najwięcej problemów
z czadem jest tam, gdzie są budynki tuż
powojenne.
– A czy zdarza się, że ludzie robią pewne udoskonalenia na własną
rękę?
– Tak, na przykład niektórzy
są przekonani, że jak wieje z kratki
wentylacyjnej, to trzeba ją zakleić.
Mieliśmy parę takich interwencji, że nastąpiło zatrucie, osłabnięcie w wannie
w czasie kąpieli, przyjeżdżamy, a w łazience jest junkers i zaklejona kratka

Foto: Mirella Napolska

ZACZĄŁ SIĘ SEZON GRZEWCZY

Danuta Birówka,
kierownik działu ogród
w Bricomarché Knurów
we. W przypadku narzędzi czyścimy je dokładnie przed zimą,
jeśli jest taka potrzeba również
konserwujemy, występują do
tego odpowiednie preparaty.
W przypadku oczek wodnych koniecznie musimy oczyścić takie
miejsca, jeśli jest taka potrzeba również i w tym przypadku
zabezpieczyć urządzenia. Pamiętajmy również o regularnym
usuwaniu liści z oczka wodnego,
aby nie zaczęły gnić.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi,
czyli białaczkę. Dla wielu pacjentów
jedyną szansą na wyzdrowienie jest
przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Codziennie przybywa
chorych, dla których nie znaleziono
dawcy spośród 22 milionów zarejestrowanych na całym świecie. Aby
zwiększyć ich szanse na wyzdrowienie, Fundacje DKMS i Unia Bracka
organizują Dni Dawcy Szpiku.
Do 27 listopada będzie można
zarejestrować się w jednej z dwóch
Przychodni Brackich, przy ul. Dworcowej 3 (godz. 7-18) lub ul. Parkowej
1 (godz. 9-17).

Mile widziani są chętni między
18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi).
Pobranie wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka
zajmuje tylko chwilę. Wcześniej
przeprowadzany jest wstępny wywiad medyczny, należy też wypełnić
formularz z danymi osobowymi.
Pobrana próbka pomoże określić
cechy zgodności antygenowej. Jeśli
okaże się, że kod genetyczny dawcy
zgadza się z kodem chorego, wtedy
dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL.
/g/

Partner:

8

Przegląd Lokalny Nr 45 (1131) 6 listopada 2014 roku

aktualności
Foto: Mirella Napolska

KOMUNIKACJA

DTŚ związana z A1

W środę otwarto 2,8-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy
Średnicowej w Gliwicach, prowadzący od granicy z Zabrzem
do ul. Kujawskiej. Dzięki nowemu węzłowi DTŚ połączyła się
z autostradą A1

Niewielką część zbiorów kolekcjonera z Wilczy można oglądać
w szczygłowickiej bibliotece

SZCZYGŁOWICE

„Klamory...”
w bibliotece

/bw/

SZCZYGŁOWICE

Siłownia gotowa

Jest sierp, młynek do kawy, łyżwy,
drewniany krzyż, wałek do malowania
ścian, kask strażacki – każdy z tych
przedmiotów ma swoją historię,
a więc i swoją wartość. Wszystkie
pochodzą ze zbiorów Erwina Sapika.
Do 14 listopada można je oglądać
w bibliotece w Szczygłowicach

Miejska siłownia w parku NOT w Szczygłowicach już działa

były zgromadzone na poddaszu, ale
nie było tam dostatecznej przestrzeni. Wreszcie w 2011 roku w budynku
dawnej chlewni powstał skansen jak
się patrzy – z trzema izbami. – Jest
taka stara kuchnia śląska, gościnny
i trzecia sala – do wszystkiego – mówi
zbieracz.
Jego ulubione eksponaty to porcelana. I hełmy strażackie – cała
ściana jest nimi obwieszona – piękne.
Szczególnie marzy mu się stary ursus,
no i wóz strażacki.
Każda rzecz kiedyś do czegoś służyła, każda ma swoją historię, i swoją
wartość, tę ponadmaterialną.
- Takie na przykład plastikowe
krzesła robione w ERG-u w Krywałdzie. ERG-u nie ma, a krzesła są –
opowiada kolekcjoner. – Podobnie
cegielni w Wilczy nie ma, a kleszcze
z cegielni – są. Albo krajalnica do
jajek, prawie nikt patrząc na nią,
nie może zgadnąć, co to jest! A ta
czaszka na krzyżu pochodzi z hełmu
SS. Dziadek człowieka, od którego go
dostałem, przybił tu czaszkę zdjętą
z czapki wojskowej.
Sąsiedzi już od dawna wiedzą,
co zrobić ze starymi przedmiotami,
których chcą się pozbyć – przynoszą
do Erwina Sapika. Odkąd działa izba
regionalna, klamory wędrują do niej
także z Ostropy, Gliwic, Gierałtowic.
I każdy przedmiot może liczyć na
przychylność gospodarza izby.
MiNa

„Klamory u Erwina” to izba regionalna mieszcząca się przy ul. Karola Miarki
59 w Wilczy, można ją odwiedzać codziennie. Aby zastać gospodarza, warto
wcześniej zadzwonić, nr tel. 513 333 126. W najbliższych dniach małą ekspozycję zbiorów Erwina Sapika można oglądać w Szczygłowicach, w Filli nr
3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie.
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– Ależ będziemy wysportowane! – mówi babcia do kilkuletniej
Hani, która jest tu już po raz drugi.
Amatorzy gimnastyki pod chmurką
– i duzi, i mali – już mogą korzystać
z nowo powstałej plenerowej siłowni,
ulokowanej w parku NOT, w pobliżu
placu zabaw. To już trzecia plenerowa
siłownia, jaka powstała w Knurowie z miejskich funduszy. Obiekt
jest monitorowany. Koszt inwestycji
to łącznie około 300 tys. zł (ok. 236
tys. zł za siłownię i ok. 64 tys. zł
za światłowód).
MiNa

Foto: Mirella Napolska

Ta ekspozycja jest zaledwie namiastką zbiorów Erwina Sapika. Kto
ma ochotę na więcej, może wybrać
się do Wilczy, gdzie kolekcjoner
prowadzi izbę regionalną. Warto,
niezależnie od wieku. „Klamory
u Erwina” – bo taką nazwę nosi
izba – to rozmaite przedmioty codziennego użytku z minionych epok,
niektóre pamiętające XIX wiek, inne
rodem z PRL-u. Motto gospodarza
to „starym przypomnieć, młodym
pokazać”. Młodsi odwiedzający
izbę ze zdziwieniem dowiadują się
o przeznaczeniu niektórych eksponatów, starsi – przeciwnie – nawet dla
samego gospodarza bywają źródłem
cennych informacji.
Pasja pana Erwina zaczęła się
jeszcze w dzieciństwie. W dziewiątym roku życia zaczął kolekcjonować
stare monety.
– Potem były medale, sprzęt strażacki, a teraz – wszystko – opowiada
wilczanin. – Wtedy wśród młodzieży było wielu zbieraczy. Nie było
komputerów, to się w różne zabawy
wymyślało. Stary tryb z zegara – to
nasza zabawka z dzieciństwa, taki
bąk. I w kamyczki się grało. I różne
rzeczy się zbierało. Kwitła wtedy wymiana między kolegami, szperało się
po starych szafach.
Zbiory stopniowo się rozrastały,
a ich kolekcjoner jakoś czuł potrzebę
pokazywania ich innym, wtedy te
przedmioty żyją, mówią. Przez lata

Foto: Krzysztof Krzemiński/dts-sa.pl

Dla knurowian dojeżdżających
do Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic czy Chorzowa to bardzo
dobra wiadomość. Dzięki połączeniu
autostrady z DTŚ-ką dotrą tam szybciej i łatwiej niż dotychczas.
Po otwarciu gliwickiego odcinka
trasa liczy łącznie 26 km. W trakcie
budowy jest drugi gliwicki odcinek
DTŚ-ki – w centrum miasta. Zakończenie robót planowane jest pod
koniec 2015 roku.

Siłownie pod chmurką dobrze się w Knurowie przyjęły – szczygłowicki
obiekt to trzeci wybudowany za fundusze z budżetu miasta

KNURÓW. TEATR BAWI I UCZY

To nie żarty – ostrożność nie zawodzi

Ostrożności nigdy za wiele, zwłaszcza na drodze do szkoły
– przekonywali dzieci aktorzy Teatru Nie-Wielkiego Pompon
z Bąblem
Artyści czynili to ubiegłym tygodniu w Kinie Scenie Kulturze. Ich
dwóm występom przyglądało się blisko 400 dzieci, uczniów knurowskich
podstawówek z klas I-III.
– Pompon z Bąblem zajęli się
„Bezpieczną drogą do szkoły, czyli
wychowaniem komunikacyjnym
na wesoło” – mówi asp. Janusz Szydło
z gliwickiej drogówki, pomysłodawca
nauki przez teatralną zabawę.
Jego pomysł podchwycił knurowsk i magistrat, przyk lasnęł y
szkoły i Centrum Kultury. Efekt:
cykl przedstawień z udziałem profesjonalnych aktorów i żywiołowej
publiczności.
– Chodziło nam o to, by w żartobliwy sposób przekazać bardzo poważne i ważne treści – dodaje Szydło.
– Ze szczególnym naciskiem na zasady ruchu drogowego i bezpiecznego
zachowania się na drogach.

Podczas spektaklu dzieci świetnie się bawiły, a przy okazji wiele nauczyły

Dzieci wiele się dowiedziały,
z pewnością świetnie się też bawiły.
O takich widzach jak kilkulatki
marzą wszyscy aktorzy: oglądających z przejęciem, reagujących
żywiołowo.
– I bijących brawo aż miło – śmieje się nasz rozmówca.
Obydwa spektakle wpisały się

w akcję edukacyjną, realizowaną
od dłuższego czasu wspólnie przez
Policję, knurowskie placówki oświatowe i kulturalne.
– Nauka przez zabawę to dobra
i sprawdzona metoda. Wierzymy,
że i nasza kampania będzie miała
dobre skutki – podsumowuje Janusz
Szydło.
/bw/
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rozrywka nr 45

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Borys Szyszko z Knurowa

ur. 24.10.2014 r., 3320 g, 54 cm

Lena Kamieniecka z Knurowa

Tobiasz Mutz z Czerwionki-Leszczyn

ur. 24.10.2014 r., 2980 g, 50 cm

Mateusz Pluciński z Czerwionki-Leszczyn
ur. 24.10.2014 r., 3490 g, 54 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).
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki

z nr. 43/2014 brzmiało: „ROŚLINKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Irena Święs, karnet na obiekty MOSiR-u
otrz y mują Teresa Pawlas i Marcin
Kleibert. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Szymon Czerkies z Przyszowic

ur. 15.10.2014 r., 3500 g, 54 cm

Zoﬁa Zimnicka z Gliwic

ur. 25.10.2014 r., 3090 g, 50 cm

ur. 24.10.2014 r., 3370 g, 52 cm

Fabian Wittowski z Zabrza

ur. 24.10.2014 r., 2930 g, 50 cm

Iwan Szura z Czuchowa

ur. 26.10.2014 r., 3530 g, 54 cm

6.11.2014 r.
Czwartek

45

Bogowie
- godz. 20.00
7-12.11.2014 r.
Piątek-Środa

Hanna Smyczek z Ornontowic

ur. 27.10.2014 r., 3170 g, 50 cm

Zbliżenia
- godz. 16.30

Dracula Historia Nieznana
- godz. 18.00

Pinokio
- godz. 16.00
Obywatel
- godz. 18.15, 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Michalina Kruszyna z Gliwic

ur. 27.10.2014 r., 3400 g, 54 cm

Karol Czaplicki z Książenic

ur. 28.10.2014 r., 3770 g, 54 cm

Oskar Gołąb z Sośnicowic

ur. 28.10.2014 r., 3300 g, 50 cm
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aktualności
KNURÓW. BAL SENIORA

Żar na parkiecie

Śpiewali, pląsali, rywalizowali, a przede wszystkim świetnie się
bawili. Mowa o seniorach z Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Seniorzy nie marnowali ani chwili, bawiąc się
w najlepsze przy złotych przebojach

Kwiatami i upominkami zostali obdarowani najstarsi stażem w związku seniorzy – gratulacje od prezydenta Adama
Ramsa i prezesa Stanisława Rudzkiego przyjmowali: Leokadia Szołtysek, Jerzy Cholewiński, Jadwiga Grekowicz,
Alojzy Grekowicz, Krystyna Kesler, Franciszek Łyko, Donata Michalska, Danuta Smorczewska i Teresa Soroka

W czwartkowy wieczór
na Balu Seniora w sali Protosa
zjawiło się ponad 80 osób.
– Metryka nie ma dzisiaj
znaczenia, wszyscy czujemy
się młodzi – zapewniał prezes
koła Stanisław Rudzki.

M ia ł rac ję. Wigorem,
zapałem i fantazją seniorzy
mogliby obdzielić setkę młodziejaszków. Energię, z jaką
oddawali się tańcom, czerpali
ze złotych przebojów, wygry-

wanych i wyśpiewanych przez
duet Iza i Jurek.
– Jestem pod wrażeniem
państwa aktywności i witalności – nie krył podziwu prezydent Knurowa Adam Rams.
I nie były to słowa na wy-

KNURÓW. 15-LECIE MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Smaczny wąż na jubileusz
Gimnazjalna „Dwójka” świętowała ostatnio swoje
15-lecie. Zamiast urodzinowego tortu był mierzący
niespełna 18-metrów wąż z różnokolorowych
galaretek
Obchody 15-lecia Miejskiego Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Reja z oddziałami
integracyjnymi już za nami.
Jubileusz rozpoczęła tradycyjna msza św. sprawowana
przez ks. proboszcza Jana
Buchtę w intencji szkolnej
społeczności, emerytowanych
nauczycieli i pracowników
szkoły oraz absolwentów. We
mszy uczestniczyli obecni
uczniowie, ich rodzice, grono
pedagogiczne i przyjaciele
szkoły.
Później przyszła pora na
nietypowe zajęcia w szkole-jubilatce. Największą popularnością cieszył się wąż,
którego uczniowie tworzyli
z zastygłej w formach kolorowej galaretki.
Gad mierzył 17,73 m. Po
udekorowaniu go owocami
i bitą śmietaną został pożarty
przez gimnazjalistów.
„Dwójka” to wyjątkowa
szkoła, którą cechuje integracyjny charakter. Ma wiele
atutów, jak chociażby niedawno wyremontowaną sala

rost. Seniorzy nie zasypiają
gruszek w popiele. Wypełniają
czas wycieczkami, festynami, biesiadami i imprezami.
W t y m roku zna leźli czas
na wspólnego grilla, wypady do zoo, Brennej i Turzy,

na wczasy nad morzem, w górach i na basenach w węgierskim Hajduszoboszlo. Obchodzili Dzień Kobiet i szaleli
w karnawale. Uwielbiają rowerowe przejażdżki, grzybobranie i plażowanie.
– Teraz przymierzamy
się do Andrzejek, w grudniu
będzie opłatek, a na koniec
wczasy świąteczne i noworoczne – podkreśla prezes Rudzki.
Bal był okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych. Brawa, ciepłe słowa,
życzenia i upominki zebrali
najstarsi stażem członkowie
koła. Szczególnymi względa-

mi cieszyli się seniorzy wśród
seniorów – Leokadia Szołtysek
i Jerzy Cholewiński. Z gratulacjami pospieszyli prezydent
Rams, prezes Rudzki i Zygfryd
Mazur – prezes Zarządu Rejonowego PZERiI.
– Jesteśmy otwarci na nowych członków naszego koła
– mówi prezes Rudzki. –Spotykamy się w poniedziałki
o godz. 16 w klubie Gama.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy. Zapewniam: z nami nie da się
nudzić.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

foto-migawka
foto: Bogusław Wilk

400 weneckich masek wykonali uczestnicy warsztatów
pt. „Zamaskowani” w gliwickim
centrum handlowym Forum.
W konkursie na najbardziej oryginalną maskę uczestniczyli też
uczniowie klas VI a i VI b szkolnej „Dziewiątki”. – To było udane połączenie edukacji z zabawą
– podkreślają wychowawczynie,
Małgorzata Gil i Iwona Maślanka. Nawet bardzo udane, gdyż
jednym z laureatów konkursu
został Kuba Możdżeń z VI b,
nagrodzony bonem o wartości
150 zł na zakupy w sklepie zabawkowym.
/b/

Foto: Archiwum MSP-9

Najsłodszy wąż na świecie - ponad 17 metrów pysznej
galaretki...

gimnastyczna, nowoczesne
pracownie multumedialne,
boiska sportowe i szatnię.
Placówka stawia na rozwój zainteresowań uczniów,
integrację ze środowiskiem,
kładzie nacisk na promowanie różnych form spędzania
wolnego czasu.
– O jakości pracy szkoły świadczą jej absolwenci,
którzy nie mają problemu
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ze zdawaniem egzaminów
maturalnych, kończą wyższe
uczelnie – podkreśla dyrektor
Violetta Mucha.
Warto wspomnieć, że dotychczas mury szkoły opuściło
2167 absolwentów.
– Wśród nich są prawnicy,
lekarze, nauczyciele, informatycy, pracownicy naukowi, ludzie kultury i sztuki – nie kryje
dumy pani dyrektor.
/g/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

Sprzedam dom z 2013 r. w Knurowie,
ul. Jęczmienna. Tel. 733 627 067

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

Sprzedam dwurodzinny dom lub wynajmę
mieszkanie. tel. 501 008 959

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

44-52/14

44-45/14

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

Sprzedam działkę 1 ha w Szczygłowicach
obok kościoła. Tel. 32 235 16 62

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

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5
a Knurów-Krywałd. Tel. 507 925 080

1/14-odw.

43-52/14

45-46/14

44-45/14

Sprzedam kawalerkę w Knurowie 20,5 m2
41 tys. Tel. 664 257 655 Expert

45/14

Sprzedam M-5 w Szczygłowicach 172 tys.
Tel. 664 257 672 Expert

45/14

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

3-52/14

41-52/14

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

Wynajmę salon fryzjerski i pomieszczenie
kosmetyczce. Tel. 515 182 015

45-48/14

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-48/14

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl Tel. 882 066 201

6/14-odw.

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

44/14

45-48/14

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

36-52/14

DAM PRACĘ

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

41-48/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
41-48/14

45-48/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

45-48/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-48/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

44/14-1/15

ODDAM ZA DARMO
Do zabrania za darmo cegła, gruz budowlany, drewno z rozebranego domu przy
ul. Wolności 40 w Knurowie.
Tel. 697 979 754

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Knurowie ul. Batorego 7 tel. 32 235 27 58 poszukuje osoby
z wymaganymi kwalifikacjami na stanowisko pielęgniarki szkolnej.
45/14

PFI Sp. z o.o. Dywaniki Samochodowe
zatrudni na stanowisko magazyniera.
Knurów, ul. Szpitalna 8. Tel. 32 236 60 77
44-45/14

45/14

EDUKACJA
Angielski. Tel. 792 237 177

w Knurowie

33-48/14

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

39-48/14

SZUKAM PRACY
Szybka decyzja kredy t 15 000 – rata
od 250 zł. Skutecznie, także pozabankowe.
Tel. 731 500 901

45-48/14C

Transport, przeprowadzki, bus, winda,
kontener. Tel. 604 193 649

44-45/14

Ty n k i m a s z y n o w e , d o c i e p l e n i a .
Tel. 508 245 239

44-48/14Y

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

8-48/14

NIERUCHOMOŚCI

CENTRUM
KULTURY

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.

informuje, że w dniu
10 listopada 2014
jednostki
Centrum Kultury
będą nieczynne
za wyjątkiem
Przeglądu Lokalnego
oraz Kina Sceny Kultury,
które zaprasza zgodnie
z repertuarem.

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie
przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed skutkami zimy.
Właściciele nieruchomości winni przede wszystkim :
- zabezpieczyć instalacje wodociągowe i wodomierze przed zamarzaniem;
- wyremontować/odnowić gruntownie studzienki wodomierzowe
oraz założyć brakujące pokrywy;
- zabezpieczyć stojaki wodomierzowe przed rozsadzeniem przez
mróz;
- przestrzegać, aby śnieg usuwany z chodników nie był składowany
na armaturze wodociągowej (skrzynki zasuwowe, hydranty) oraz
na wpustach ulicznych (kraty) i studzienkach kanalizacyjnych;
- wywiesić w klatkach schodowych adres lokatorów, u których
znajduje się klucz do pomieszczeń wodomierzowych.
Naprawa uszkodzeń sieci, instalacji wodociągowej oraz wodomierzowej wynikłych z nieprzestrzegania w/w zaleceń odbywać się
będzie na koszt właściciela nieruchomości.

Do w ynajęcia kawalerka w Knurowie.
Tel. 793 003 767

45-46/14

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa. Tel. 602 806 774

45-46/14

Kupię mieszkanie M-3, M-4 w Knurowie lub
w Gliwicach. Tel. 664 257 672
44-45/14

Masz na sprzedaż lub wynajem: mieszkanie, dom, dział kę, lokal? Zadz woń
664 257 601 Expert Nieruchomości

45/14

Odstąpię lub wynajmę lokal handlowo-usługowy 60 m2. Dobra lokalizacja, parking, nadający się pod fryzjer, biuro, sklep
(duże okno wystawowe). Tel. 509 571 247

45-46/14

Rozbudowany, nowoczesny domek fiński
112 m2. Tel. 664 257 601 Expert
45/14

12

Przegląd Lokalny Nr 45 (1131) 6 listopada 2014 roku

sport
Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Grand Prix Knurowa
w szachach

Tritech lepszy
w meczu pokoleń
spotkali się w poniedziałek
z mistrzami Ligi Orlika –
Tritechem i stworzyli najciekawsze widowisko tego
wieczoru. Ekipa Wojciecha
Górki rozpoczęła ten pojedynek imponująco i do przerwy
prowadziła już 5:0. Kiedy
kibice spodziewali się pogromu, Vibovit podkręcił tempo,
rozegrał w swoim stylu kilka
kombinacyjnych akcji i w
35. minucie gry doprowadził do remisu 6:6. Żadnej z
drużyn nie zależało jednak
na podziale punktów i na 40
sekund przed końcem Grzegorz Górka po indywidualnej

akcji ponownie wyprowadził
Tritech na prowadzenie, a w
ostatnich sekundach Kacper

Waldemar Jachimowski

Śląska Bitka 7

Śląska Bit ka 7 cz yli starcie śląskich kickboxerów
odbyło się w Rybniku. Była
to pierwsza w tym sezonie
7 edycja międzyklubowych
sparingów zorganizowanych
przez Absortio Gym, w której udział wzięły kluby takie
ja k : Fig ht Club Orzesze,
CSW Częstochowa, Czarny
Smok Wodzisław SL, Feniks
Arete Rybnik, Siam Team
Goczałkowice, Muay Thai

Opole i Spa r ta n K nu rów.
Nasz k lub reprezentowała
9-osobowa grupa zawodników wraz z trenerem Piotrem
Chlubkiem: Adam Mleczko,
Mateusz Kręplewski, Wojtek Lorenowicz, Sebastian
Ryba, Jakub Stanik, Ryszard
Frolich, Adam Witkowski,
Ba r tek Trela ora z Ba r tek
Lubczyk. - Wszyscy pokazali
serce do walki oraz dobre wyszkolenie techniczne. Nasza
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kowski (Gliwice) - 2 pkt, 7.
Mariusz Kernbach (Pilchowice) - 1 pkt, 8. Krzysztof
Kołod ziejcz yk (Dąbrowa
Górnicza) - 1 pkt,
Grupa B - amatorzy - 1.
Kazimierz Podsiadło (Gierałtowice) - 5 pkt, 2. Karol
Istel (Knurów) - 3 pkt, 3.
Paweł Porucznik (Knurów)
- 3 pkt, 4. Marian Bąk (Gierałtowice) - 3 pkt, 5. Eryk
Nowak (Knurów) - 2 pkt, 6.
Dawid Nowak (Knurów) - 2
pkt, 7. Dariusz Grochowiecki
(Knurów) - 2 pkt.
PiSk

WYNIKI Z 28 PAŹDZIERNIKA:

5. KOLEJKA Z DNIA 3.11.2014
Team 98 Knurów – UKS Milenium I 3:4 (2:1)
1:0 M. Bociański 2’, 1:1 M. Gajda 12’, 2:1 M. Cybulski 17’k. 2:2
M. Gajda 24’, 2:3 K. Majkowski 29’, 2:4 J. Karmański 31’, 3:4 M.
Cybulski 32’.
żółte kartki: M. Gajda (UKS Milenium I) – dwie, czerwona kartka:
M. Gajda (UKS Milenium I).
UKS Milenium II – TKKF Mistral Intermarche 1:11 (1:2)
0:1 Andrzej Niewiedział 1’, 0:2 B. Pietras 12’, 1:1 Roman Wala
15’, 1:3 Andrzej Niewiedział 27’, 1:4 Andrzej Niewiedział 30’, 1:5
Andrzej Niewiedział 31’, 1:6 B. Pietras 34’, 1:7 Andrzej Niewiedział 36’, 1:8 Andrzej Niewiedział 38’, 1:9 M. Michalak 39’, 1:10
M. Michalak 40’, 1:11 M. Michalak 40’.
żółte kartki: K. Smętek, M. Michalak (TKKF Mistral Intermarche).
Nacynianka - TS Kuźnica 5:10 (2:4)
0:1 A. Mnochy 7’, 1:1 T. Michalski 8’, 1:2 A. Mnochy 9’, 1:3 R.
Hajok 11’, 2:3 J. Faber 15’, 2:4 A. Mnochy 19’, 2:5 A. Mnochy
22’, 2:6 A. Mnochy 24’, 3:6 T. Michalski 28’, 4:6 T. Michalski 33’,
4:7 A. Mnochy 35’, 4:8 A. Mnochy 38’, 5:8 T. Michalski 39’, 5:9
R. Metelski 40’, 5:10 A. Mnochy 40’.
żółta kartka: A. Mnochy (TS Kuźnica).
ZZ Kadra – IPA Knurów 8:2 (6:1)
1:0 P. Mastyj 4’, 2:0 P. Jędrzejczak 5’, 3:0 A. Majorczyk 6’, 4:0
P. Jędrzejczak 12’, 5:0 S. Kupczyk 15’, 6:0 A. Majorczyk 16’,
6:1 M. Klaczka 20’, 6:2 Ł. Spórna 24’, 7:2 S. Kupczyk 37’, 8:2
A. Majorczyk 39’.
żółte kartki: P. Jędrzejczak, S. Kuś (ZZ Kadra), T. Macha, M.
Klaczka (IPA Knurów).
Olympiakos Gierałtowice – Veritax Gumiland 8:1 (1:1)
0:1 M. Bogumiło 4’, 1:1 Dawid Lewandowski 16’, 2:1 M. Adamczyk 22’, 3:1 Daniel Lewandowski 23’, 4:1 S. Artemuk 32’, 5:1
Dawid Lewandowski 34’, 6:1 Dawid Lewandowski 38’, 7:1 S.
Artemuk 39’, 8:1 Daniel Lewandowski 40’.
żółte kartki: M. Adamczyk (Olympiakos Gierałtowice), K. Guliński (Veritax Gumiland).
Vibovit – Tritech 6:8 (0:5)
0:1 K. Idziaszek 4’, 0:2 G. Górka 5’, 0:3 G. Górka 8’, 0:4 K.
Idziaszek 18’, 0:5 B. Lewandowski 19’, 1:5 M. Kuźnik 25’, 1:6 D.
Wiercioch 26’, 2:6 R. Kasiński 27’, 3:6 M. Kuźnik 28’, 4:6 M. Bagiński 29’, 5:6 R. Kasiński 32’, 6:6 A. Zabłocki 35’, 6:7 G. Górka
40’, 6:8 K. Idziaszek 40’.

27 października odbył się
turniej szachowy o Puchar
Prezesa Stowarzyszenia Moja
Gmina Nasz Powiat. W rozgrywkach systemem szwajcarskim, w dwóch grupach na
dystansie pięciu rund, wzięło
udział 15 zawodników.
Grupa A - szachiści - 1.
Michał Jelonek (Gliwice) 4 pkt, 2. Wojciech Waruga
(Czerwionka) - 4 pkt, 3. Dariusz Rak (Będzin) - 3,5 pkt,
4. Kazimierz Tchórzewski
(Ruda Śląska) - 2,5 pkt, 5.
Ryszard Nowak (Knurów)
- 2 pkt, 6. Mariusz Woj-

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Foto: Waldemar Jachimowski
Foto:Spartan

Dopiero w 5. kolejce rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Ha lowej pier wsze
pu n k t y zdobyła d r u ż y na
TKKF Mistral Intermarche.
A ktua lni w icemistrzow ie
pokonali wprawdzie ostatni
w tabeli UKS Milenium II, ale
w niczym nie przypominają
drużyny z poprzedniego sezonu i po znacznych ubytkach
kadrowych wydaje się, że stać
ich będzie jedynie na miejsce
w środku tabeli.
Właściwego rytmu nadal
nie może odnaleźć inny z faworytów – Vibovit. Mistrzowie z poprzedniego sezonu

Idziaszek ustalił wynik tego
emocjonującego meczu. Warto dodać, że mecz Vibovit –
Tritech był swoistym starciem
pokoleń. 9-krotni mistrzowie
Knurowa, mający w swoim
składzie zawodników, którzy ukończyli 40 lat, po raz
pierwszy w historii ligi ulegli
Tritechowi, którego średnia
wieku wynosi 18 lat.

Fragment meczu Vibovit - Tritech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Maciej Stopa
Andrzej Niewiedział
Grzegorz Górka
Kacper Idziaszek
Damian Kraska
Jarosław Stępień
Adrian Zabłocki
Dominik Kabała
Tomasz Michalski
Przemysław Jędrzejczak
Marek Gajda
Krzysztof Stencel
Mateusz Cybulski
Tymoteusz Tankowski
Michał Bagiński

5
4
4
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5

15 48-14
12 29-8
9 22-15
9 23-18
9 20-16
9 25-22
9 17-18
6 23-23
6 12-16
3 22-14
3 19-24
0 11-29
0
7-61

5
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0

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

0
0
1
2
2
2
1
3
2
3
4
5
5

TS Kuźnica
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Tritech
Tritech
Team Stalmet
IPA Knurów
Vibovit
Olympiakos
Nacynianka
ZZ Kadra
UKS Milenium I
Team 98 Knurów
Team 98 Knurów
TS Kuźnica
Vibovit

32
10
10
9
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5

PROGRAM 6. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 17 LISTOPADA):
TS Kuźnica – Team 98 Knurów (18.00), Team Stalmet – ZZ Kadra
(18.45), IPA – Nacynianka (19.30), UKS Milenium I – Olympiakos
Gierałtowice (20.15), Veritax Gumiland – Vibovit (21.00), Tritech
– UKS Milenium II (21.45).

reprezentacja rokuje na przyszłość, zawodnicy z treningu
na trening stają się coraz
lepsi, co pokazali na tych

zawodach - podsumowuje
trener Sławomir Tokarz.

1. Ryszard Piszczelok
2. Bernard Musiolik
3. Emil Kasperek
4. Stefan Wroblowski
5. Piotr Pakura
6. Czesław Antończyk
7. Jacek Zacher
8. Józef Antończyk
9. Władysław Golec
10. Jan Szczeszak

- 2.263 pkt
- 2.178 pkt
- 2.102 pkt
- 1.995 pkt
- 1.936 pkt
- 1.846 pkt
- 1.827 pkt
- 1.818 pkt
- 1.789 pkt
- 1.765 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Arent
- 15.417 pkt
2. Piotr Palica
- 14.787 pkt
3. Piotr Luberta
- 14.444 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 14.422 pkt
5. Jerzy Pluta
- 14.320 pkt
6. Zbigniew Ciszewski
- 14.066 pkt
7. Jerzy Niewiadomski
- 13.862 pkt
8. Dariusz Skowron
- 13.614 pkt
9. Tadeusz Kamczyk
- 13.386 pkt
10. Bogumił Wolny
- 13.385 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 18 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Pokonała
Czeszkę
W czeskiej miejscowości
Temica odbył się mecz bokserski pomiędzy reprezentacją naszych południowych
sąsiadów a Kadrą Śląska
juniorek. W naszej drużynie wystąpiła m.in. Justyna
Górnik z Gardy Gierałto-

wice, która w wadze do 54
kg pokonała jednogłośnie
na punkty wicemistrzynię
Czech Nikolę Rouske.
Całe spotkanie zakończyło się wygraną gospodyń
12:8.
PiSk

informacja

PiSk
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Mówcie do nich:
mistrzowie

Jedność
jest już piąta
Drużyna Jedności Przyszowice kontynuuje serię
spot ka ń bez pora żk i. Po
niedzielny m zw ycięstwie
5:1 z Unią Racibórz owa
seria składa się już w sześciu
meczów. Efekt regularnego
gromadzenia punktów widoczny jest w tabeli grupy II,
w której Jedność awansowała
na piąte miejsce.
W Przyszowicach mają
powody do radości, natomiast w Knurowie panują

odmienne nastroje. By nie
„kopać” leżącego, informujemy jedynie, że Concordia doznała drugiej z rzędu
sromotnej porażki. Po 2:8
z Rakowem II Częstochowa, knurowianie przegrali
u siebie 2:6 z Przyszłością
Ciochowice. W ten sposób
twierdza Knurów została
zdobyta (była to pierwsza w
tym sezonie porażka Concordii w roli gospodarza).

Reprezemtacja Miejskiego Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Reja z odziałami
integracyjnymi została mistrzem powiatu gliwickiego
w rozgrywkach śląskiej ligi
orlików o puchar marszałka
województwa śląskiego.
W pierwszym etapie

podopieczni Wojciecha Kempy i Dawida Dybcio nie mieli
sobie również na szczeblu
miejskim. Najpierw pokonali
1:0 MG-3, a następnie rozgromili 7:0 MG-4.
Rywalizacja na kolejnym
- powiatowym - szczeblu odbywała się w Sośnicowicach.

14. KOLEJKA:
Zamkowiec Toszek - Wilki
Wilcza 0:5, Sokół Orzesze
- ŁTS Łabędy 1:0, Zuch Orzepowice - Czarni Pyskowice
3:2, Orzeł Mokre - LKS 1908
Nędza 1:1, Wawel Wirek MKS Zabrze-Kończyce 0:1,
KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki 2:2, Energetyk
ROW II Rybnik - Wyzwolenie
Chorzów 4:1, Buk Rudy Wielkie - Urania Ruda Śląska 0:5.

PiSk

14. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia - Przyszłość Ciochowice 2:6
1:0 Gajewski 10’, 2:0 Gajewski 23’, 2:1 Bieniek 24’, 2:2 Grzyb
30’, 2:3 Popiel 37’, 2:4 Bieniek 40’, 2:5 Staszczak 51’, 2:6 Korczyński 89’.
Concordia: Widera 46’ Krasoń, Krzysztoporski, Pilc (żk), Salwa,
Bączkiewicz, Spórna, Rozumek (czk), Żyrkowski, Wie1. Ruch
31
2. Przyszłość
28
liczko 46’ Śliwa, Mawo (żk)
3. Zieloni
26
62’ Modrzyński, Gajewski.
4. Gwarek T.G.
24
Gwarek Tarnowskie Góry 5. Sarmacja
21
Raków II Częstochowa 2:1,
6. Polonia
19
Polonia Poraj - RKS Grodziec
7. Unia
19
3:2, Slavia Ruda Śląska 8. Concordia
19
pauza, Unia Ząbkowice - For9. Woźniki
17
tuna Gliwice 6:0, Zieloni Żarki
10. Raków II
16
- Pilica Koniecpol 2:2, Górnik
11. Górnik
15
12. Slavia
13
Piaski - Sarmacja Będzin 3:0,
13. Grodziec
13
Ruch Radzionków - MLKS
14. Pilica
13
Woźniki 1:3.
15. Fortuna
3

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

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

35
30
25
25
21
20
20
18
18
16
16
16
15
15
11
9

Gimnazjaliści z knurowskiej „Dwójki“
nie mieli sobie równych w piłkarskich
rozgrywkach na szczeblu powiatu

Kto z kim,
gdzie i kiedy
3. LIGA KOBIET
9 listopada, godz. 13
Wilki Wilcza - SWD Wodzisław Śląski
11 listopada, godz. 13
Gimnazjum Istebna - Wilki Wilcza

Polonia Poraj - UKS Gamów
1:0, Wisła Skoczów - KKS
II Zabrze 3:0 (vo), Czarni II
Sosnowiec - pauza, Mitech II
Żywiec - Gwarek Ornontowice 12:0, Polonia Tychy - Wilki
Wilcza 2:0, SWD Wodzisław
- Rekord II Bielsko - Biała
(brak wyniku), Gimnazjum
Istebna - pauza.

1. Mitech II
2. Czarni II
3. Istebna
4. SWD
5. Tychy
6. Wilki
7. Poraj
8. Gamów
9. Zabrze II
10. Skoczów
11. Ornontowice
12. Rekord II B-B

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

27
20
20
16
14
13
11
9
6
6
4
1

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

37
30
29
28
27
24
21
18
18
18
16
16
14
13
5
4

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

31
30
28
25
23
23
22
20
18
18
17
17
14
14
11
2

Naprzód Żernica - Młodość
Rudno 0:1, Sokół Łany Wielkie - Jedność 32 II Przyszowice 1:0, Tęcza Wielowieś
- Walka Zabrze 0:1, Gwiazda
Chudów - Orły Bojszów 2:5,
Stal Zabrze - Carbo Gliwice
0:1, Ruch Kozłów - Gwarek
Zabrze 2:3, Zryw Radonia
- Społem Zabrze 4:1, MKS
Zabor ze - Salveo Drama
Kamieniec 5:2.

4. LIGA, GRUPA I
8 listopada, godz. 13
Gwarek Tarnowskie Góry - Concordia

4. LIGA, GRUPA II
8 listopada, godz. 13
GTS Bojszowy - Jedność 32 Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II

KLASA A
10. KOLEJKA:

PiSk

Klasa A
14. KOLEJKA:

8 listopada, godz. 13
Wilki Wilcza - Zuch Orzepowice
9 listopada, godz. 13
Tempo Paniówki - Wawel Wirek

III Liga Kobiet

Knurowianie rozgromili tam
najpierw 10:0 gimnazjalistów
z Żernicy, a w finale pokonali
4:1 Sośnicowice.
Końcowa klasyfikacja: 1.
Miejskie Gimnazjum nr 2 w
Knurowie, 2. Gimnazjum im.
Unii Europejskiej w Sośnico-

wicach, 3. Gimnazjum nr 2
w Paniówkach, 4. Gimnazjum w Żernicy.
Miejskie Gimnazjum
nr 2 z Knurowa reprezentowali: Sebastian Pawlik,
Damian Misiak, Krzysztof Bochniak, Krzysztof
Wesoły, Adam Zawadzki,
Grzegorz Mierzwa, Rafał
Bogusz, Daniel Antonowicz, Dariusz Kastelik, Daniel Nykiel, Paweł Ziaja.
Trenerzy: Dawid Dybcio,
Wojciech Kempa.

Klasa okręgowa

Foto: MG-2

IV liga

8 listopada, godz. 13.30
Jedność 32 II Przyszowice - Naprzód Żernica
Carbo Gliwice - Gwiazda Chudów

KLASA B
8 listopada, godz. 13.30
Victoria Pilchowice - Quo Vadis Makoszowy
Piast Pawłów - 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.

Klasa B
11. KOLEJKA
Concordia II Knurów - KS Bojków 7:2
Bramki dla zwycięzców: Malinowski 3, Przesdzing 2, Karwowski, Mastyj.
Concordia II: Widera, Bylak, Folcik, Smętek, Grodoń, Karwowski, Filip, Przesdzing, Malinowski, Zakrzewski, Mastyj. Trener
Damian Mehlich skorzystał
również z usług Modrzyń1. Gwarek II
28
skiego, Gałacha i Kruka.
2. Pawłów
24
Quo Vadis Makoszow y 3. Amator
22
Piast Paw ł ów 0:2, St ar t
4. Concordia II
22
Kleszczów - Victoria Pilcho5. Pławniowice
21
wice 4:2, Amator Rudziniec
6. Świbie
19
- LKS 45 Bujaków 3:2, Na7. Ciochowice II
19
przód Świbie - Przyszłość
8. Burza
18
II Ciochowice 2:1, Burza
9. Quo Vadis
13
10. Kleszczów
12
Borowa Wieś - Gwarek II
11. Bujaków
12
Ornontowice 2:4, Olimpia
12. Victoria
6
Pławniowice - Pogoń Zie13. Bojków
4
mięcice 0:2.
14. Ziemięcice
4
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Łączy ich piłka

Pomysłodawca - Michał Bagiński (z piłką)
w towarzystwie Krzysztofa Stolarka,
Adama Ramsa, Piotra Surówki
i młodych adeptów piłki nożnej

Marcin Brosz, Józef Dankowski, Dariusz
Dudek i Michał Zieliński należą do grona
najwybitniejszych wychowanków Concordii
Knurów, a swym występem w „Meczu
Przyjaźni APN - Concordia” podpisali się
pod hasłem „Łączy nas piłka”

„Mecz Przyjaźni ” w
k nu r ow s k i m w yd a n iu
wymyślił Michał Bagiński. Jeszcze kilka lat temu
był piłkarzem Concordii.
Obecnie jest trenerem. W
Akademii Piłki Nożnej.
To z jego inicjatyw y na
murawie spotkali się trenerzy i przyjaciele dwóch
k nu rowsk ich k lubów
piłkarskich. Pomysłowi
przyklasnęło wiele osób,
czego efektem był udział
w meczu m.in. wspomnia-

nych wcz e śn iej cz terech
wychowanków Concordii.
Sp ot k a n ie pr z y jac ió ł
miało niecodzienną oprawę,
bo odbyło się przy sztucznym świetle na jednym z
boisk należących do kompleksu pił karsk iego przy
„Orliku”. Ozdobą widowiska były m.in. pojedynki defensora Damiana Mehlicha
z napastnikiem Michałem
Zielińsk im, gol Damiana
Ja k ubowsk iego ora z postawa bramkarza Marcina

Michalaka, który zrezygnował z przerwy w meczu, by
zadowolić kilkudziesięciu
młodych piłkarzy i kibiców
uczestniczących w konkursie rzutów karnych.
Pomysłodawca meczu,
jak i jego uczestnicy powtarzali, że wynik konfrontacji
jest sprawą drugorzędną,
ale warto dodać, że po 60
minutach rywalizacji, puchar ufundowany przez All
Sport odebrał kapitan Concordii Wojciech Kempa, bo
to jego zespół zwyciężył 4:0
(bramki: Spórna, Jakubowski, Macha, Rozumek).
Ten mecz pokazał, że w
Knurowie jest miejsce i dla
Concordii, i dla APN-u. Ten
mecz powinien w y trącić
szabelki z rąk tych, którzy
próbują te dwa kluby skłócić
i poróżnić.
Piotr Skorupa
Foto: W. Jachimowski, APN

Główni aktorzy widowiska. W zespole Concordii wystąpili m.in. Wojciech Kempa,
Marcin Michalak, Damian Mehlich, Damian Tkocz, Henryk Skrzypczyk, Marcin
Rozumek, Przemysław Kośmider, Patryk Pietraczyk, Zbigniew Matuszek, Łukasz
Spórna, Barbara Wapińska, Józef Dankowski, Paweł Krzysztoporski, Tomasz
Macha, Damian Jakubowski, Franciszek Podsiadły (kierownik). W drużynie APN
zagrali m.in. Łukasz Porada, Dawid Dybcio, Michał Grodoń, Krzysztof Nieradzik,
Adam Pawlas, Mirosław Gmyz, Kamil Guliński, Paweł Przesdzing, Marcin Brosz,
Tomasz Michalski, Dariusz Dudek, Michał Zieliński, Michał Bagiński, Sebastian
Zakrzewski, Artur Litwin (kierownik)

Najmłodsi zawodnicy APN-u najczęściej
prosili o wspólne zdjęcie Dariusza Dudka

Zza biurka

Skoro łączy,
to niech nie dzieli
Na Mecz Przyjaźni do Knurowa przyjechał m.in.
Jorguś (oficjalna maskotka Górnika Zabrze).
Tu na pamiątkowej fotce z sędziowskim trio,
na którego czele stała Aneta Kowalska (z piłką).
W roli asystentek wystąpiły: Kamilla Płaza
i Karolina Nierychły

Widownia pękała w szwach

Przegląd Lokalny Nr 45 (1131) 6 listopada 2014 roku

Kapitanowie drużyn: Dawid Dybcio
(APN) i Wojciech Kempa (Concordia)

Dzięki Michałowi Bagińskiemu, który wymyślił
i zorganizował Mecz Przyjaźni pomiędzy Concordią
i APN-em mogłem znaleźć
się w centrum tego przedsięwzięcia. Mogłem z bliska
zobaczyć ten błysk w oku
kilkuletnich chłopców, którzy
marzą o piłkarskiej karierze,
a przy okazji tego meczu mogli stanąć obok tych, którzy
ową karierę zrobili. Ten błysk
w oku i przejęcie atmosferą
sz cz ególnego w yd arz enia
można było dostrzec również
u rodziców i dziadków kandydatów na piłkarzy, którzy
trenują w obu klubach.
Widząc, jak wielkie i pozytywne emocje wywołało to
wydarzenie, przypomniały mi
się początki Akademii Piłki
Nożnej, którą nie bez trudu
powołał do życia Marcin Brosz.
Oj, nie wszystkim było
to na rękę. Wiem coś o tym,
bo sam znalazłem się swego

czasu na celowniku wrogów
tego pomysłu. Ale to już historia. Taką mam nadzieję, tym
bardziej, że echa po Meczu
Przyjaźni są pozytywne.
Zastanawia mnie tylko,
dlaczego na oficjalnej stronie
Concordii nie ma o Meczu
Przyjaźni ani słowa...
Wiem, niektórzy powiedzą
teraz, że Skorupa czepia się
Concordii. Nie, to nie jest czepianie się. To jest stwierdzenie
faktu, który ma się nijak do
idei Meczu Przyjaźni. Bo albo
wspólnie ciągniemy ten wózek ozdobiony z jednej strony
hasłem „Łączy nas piłka”, a z
drugiej „Mecz Przyjaźni APN
- Concordia”, albo tylko udajemy, że jesteśmy „za”.
Osoby, które zagrały w
tym meczu udowodniły, że
zależy im na dobrym wizerunku knurowskiej piłki.
Dlaczego jedni się tym chwalę, a drudzy nie?
Piotr Skorupa
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POMAGAMY LAURZE

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Wilczy

Foto: Justyna Bajko

Nakrętkomania trwa...
Czytelnicy Przeglądu są
nieocenieni. Nie ma dnia, żeby
ktoś nie dostarczył kolejnej porcji
nakrętek. Każda z nich pomaga
ośmioletniej Laurze na drodze do
samodzielności...

Foto: Bogusław Wilk

Klasa I A
Wychowawca: Danuta Jonczyk
Błażej Bondza, Krystian Brodziński, Angelika Bucior, Agata Dolnicka, Oliwia Glenc, Bartosz Grzonka, Martyna
Jonderko, Paulina Knabel, Wiktoria Knapek, Karol Kubicki, Paulina Kuczyńska, Robert Latoska, Julia Makowicz,
Maciej Musiolik, Wiktoria Niedobecka, Oliwia Płucienniczak, Marta Polywka, Agnieszka Przybyła (nieobecna),
Paulina Sczekała, Nadia Słowiak, Maciej Smykla, Kacper Stachyra, Aleksander Walla, Emilia Wybraniec.

Klasa I B
Wychowawca: Beata Gola
Mateusz Bałuch, Tomasz Buchta, Tomasz Dajka, Kacper Fedeliński, Bartosz Gamrat, Kamil Goldmann, Dawid
Gulec, Bartosz Jonderko, Julia Kalnik, Natalia Koczor, Michał Kubicki, Karol Mnochy, Daria Mnochy, Julia Nowak,
Marta Paluch, Krzysztof Potrawiak, Wiktor Puchała, Michał Roter, Maria Sekienda, Zofia Sekienda, Brajan Szady,
Aleksandra Szmit, Małgorzata Wymysło, Wiktor Zapotoczny, Milena Zdrzałek.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

Klasa I
Wychowawca: Katarzyna Lewoń
Adrian Bednarek, Borys Biernat, Patryk Chrośnik, Sandra Czogała, Patrycja Doleżych, Nikola Draga, Michał
Haider, Jakub Kania, Liliana Kerner, Patryk Krzon, Błażej Nowak, Denis Pikulik, Melanie Piontek, Mateusz Rybak,
Paulina Smuda, Dominik Szendzielorz, Igor Szuber, Karolina Waluga, Paulina Waluga, Sebastian Wegner.

Mały Julianek Maśliński troszkę się krępował, ale
z pomocą taty Dawida przyszedł, by podzielić się
zebranymi przez całą rodzinę nakrętkami

Laura urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą
oskrzelową, epilepsją i obustronnym niedosłuchem. Choć
doświadczona przez los, stara
się być jak inne dzieci. Uwielbia zabawę z rówieśnikami.
Zawsze się uśmiecha, kiedy
wokół niej biegają kuzynki
i koleżanki. Sama jeszcze nie
potrafi pobiec razem z nimi,
ale dzięki nakrętkom to może
się zmienić.
Jedna nakrętka nie znaczy
prawie nic. Ale liczone w setkach nabierają realnej wartości. Zamienione na złotówki
pozwalają Laurze uczestniczyć
w turnusach rehabilitacyjnych. Koszt jednego turnusu
to kilka tysięcy złotych. Potrzeba więc dużo, naprawdę
dużo, nakrętek...
– Zbieramy wszyscy, 20
osób – zapewnia Barbara Malczyk, knurowianka pracująca
w Ośrodku Pomocy SpołeczInformacja własna wydawcy

nej w Rybniku, dostarczając
okazałą paczkę wypełnioną
kolorowymi nakrętkami. – To
plon z miesiąca.
– Ale nie poprzestaniemy
na tym – obiecuje pani Barbara. – Wszystkie koleżanki
„zaraziły się” tą akcją. Chcemy
pomóc Laurze.
2,5-letniemu Julianowi
Maślińskiemu nakrętkowkowy pakunek pomógł przynieść
tato Dawid.
– Wie, że jest dziewczynka,
która tego potrzebuje – mówi
pan Dawid.
Z reklamówką nakrętek
zapukała do redakcji pani
Regina.
– Wspaniale, że ktoś wpadł
na to, by niepotrzebne – zdawałoby się – plastiki wykorzystać dla dobra dziewczynki –
powiedziała. – Nie wyrzucam,
zbieram i przynoszę...
Jeśli możesz, pomożesz?
Na pewno...
/bw/

