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Wyborcy, do urn!

ogłoszenia

W najbliższą niedzielę 3 kandydatów powalczy o fotel prezydenta
Knurowa. O 21 mandatów ubiega się 115 kandydatów do Rady Miasta,
zaś o 8 miejsc w Radzie Powiatu zawalczy 65 kandydatów
Radnych Rady Miasta wybierzemy, inaczej niż dotychczas, w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego
odbędą się na starych zasadach (okręgi wielomandatowe).
Kandydatów do Rady Miasta w Knurowie wystawiło

12 komitetów, do Rady Powiatu w okręgu knurowskim
tylko 5.
Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7.00. Głosowanie zakończy się o godz. 21.00.
Wyborcy, do dzieła.

ogłoszenia

Sfinansowano ze środków KWW Wspólnie dla Knurowa

Kandydaci do Rady Miasta - KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Adam
Sobierajski

Adam RAMS - Kandydat na PREZYDENTA

Tomasz
Rzepa

Antoni
Krzyszczuk

Obwód nr 9
- Miejskie Gimnazjum Nr 2

Obwód nr 10
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6, lok. 1

Jerzy
Lach

Adam
Szczypka

Obwód nr 16
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1

Obwód nr 17
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta

Krystyna
Dziedzic

Ireneusz
Kotowicz

Obwód nr 1
- Miejskie Przedszkole nr 13

Obwód nr 2
- Miejskie Przedszkole nr 2

Obwód nr 3
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9

Obwód nr 4
- Miejskie Gimnazjum Nr 3

Marek
Grabowski

Aneta
Nowak

Edward
Didek

Wojciech
Kempa

Obwód nr 5
- Miejskie Przedszkole Nr 12

Obwód nr 6
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, lok. 1

Obwód nr 7
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, lok. 2

Obwód nr 8
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6, lok. 2

Zbigniew
Beńko

Izydor
Golec

Adam
Dziwoki

Julianna
Owczarska

Obwód nr 13
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2

Obwód nr 14
- Liceum Ogólnokształcące, lok. 2

Obwód nr 15
- Miejskie Gimnazjum Nr 1

Tomasz

Robert
Marcin
Wesołowski

Obwód nr 11
- Liceum Ogólnokształcące, lok. 1

Jan
Trzęsiok

Obwód nr 18
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3

Mazur

Obwód nr 19
- Miejskie Gimnazjum Nr 4

MY SŁOWA DOTRZYMUJEMY!
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Joachim
Machulik

Obwód nr 20
- Dom Kultury

LISTA nr

Dariusz
Sarzała

Obwód nr 21
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4
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KNURÓW. ROWERZYSTA POTRĄCIŁ I... ODJECHAŁ

Jeździec bez głowy

W 13-latkę wjechał rowerzysta. – Upadła, straciła
przytomność, jednak nikt z widzących to dorosłych
nie zareagował – pani Beacie, mamie nastolatki, drży
głos. – Pomogli jej dwaj chłopcy...
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 3 listopada, po południu.
- Córka wracała ze szkoły. Doszła
do „zebry” przy byłym domu kultury
przy ul. 1 Maja – relacjonuje pani
Beata. – I wtedy wjechał w nią rowerzysta, mężczyzna w sile wieku.
Uderzenie było silne. 13-latka
upadła, rowerzyście spadły okulary
roztrzaskując się o ziemię.
- Zatrzymał się, by podnieść
czapkę, która zleciała mu z głowy –
kontynuuje mama. – Córkę, która
odzyskała świadomość, spytał tylko
,czy wszystko w porządku, po czym
zabrał się i odjechał.
Przy przejściu zatrzymały się
dwa samochody. Na moment.
- Nikt z nich nie wysiadł, nikomu
nie przyszło przez myśl, by dopytać
podnoszącą się z podłoża obolałą
dziewczynkę, jak się czuje, nie mówiąc już o zaopiekowaniu się – pani
Beata kręci głową z niedowierzaniem.
Nastolatka nie pamięta zdarzenia,
ani chwili przed i po nim. Skąd więc
mama wie, jaki był jego przebieg?

- Bo widzieli to dwaj chłopcy –
wyjaśnia. – Tylko oni zainteresowali
się córką, tylko oni podeszli do niej,
przejęli się wypadkiem, zapytali,
jak się czuje, gdzie mieszka, a potem
odprowadzili do domu.
Dziewczynka bardzo źle się czuła. Pani Beata wezwała pogotowie.
Przyjechało po 40 minutach. Zawiozło młodą knurowiankę do szpitala
w Gliwicach.
- Była przerażona, tętno skakało
jej do 200, a wykresy na monitorze
wariowały – wspomina pani Beata.
– Co chwilę płakała, sporo czasu
minęło zanim się uspokoiła.
– Prawie dobę ją obserwowano.
Na szczęście nic nie złamała, czaszka jest cała mimo urazu głowy – nie
kryje ulgi mama, choć spuchnięte
kolano, bolący łokieć i siniaki na
ciele córki przez jakiś czas będą
niemiłym wspomnieniem wypadku.
Późnym wieczorem pani Beata
udała się do Komisariatu Policji.
Ku jej zdziwieniu, Policja nie miała
zgłoszenia o zdarzeniu.
- Powinien to uczynić szpital, nie
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wiem, dlaczego tego nie uczyniono
– zastanawia się knurowianka. –
Funkcjonariusze też byli zaskoczeni.
- Policjanci byli bardzo uczynni.
Widząc moje zmęczenie i zdenerwowanie starali się ulżyć mi – na ile było
to możliwe – w całej sytuacji – podkreśla pani Beata. – Obiecali zrobić,
co się da.
Łatwo nie będzie.
- Wiadomo niewiele. Rowerzysta
to starszy, noszący okulary, mężczyzna z wąsem – mówi knurowianka.
Ma nadzieję, że na ślad naprowadzi
analiza monitoringu w pobliżu miejsca zdarzenia.
- Możliwe, że ktoś to widział – zastanawia się. Nie traci wiary, że uda
się ustalić okoliczności zdarzenia.
- Chcę bardzo podziękować
chłopcom, którzy zaopiekowali się
moją córką – mówi. – Ich rodzice
mogą być z nich dumni...
Świadkowie, którzy mogliby
pomóc w opisanej sytuacji, proszeni
są o kontakt z redakcją.
Bogusław Wilk

KNURÓW

Diabetycy w „czternastce”

Ze względu na remont siedziby dyżury zarządu Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków odbywać się będą w pokoju nr 14 (I piętro, obok
pracowni RTG) w przychodni rejonowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 6.
- To przejściowa zmiana na czas odnowy pomieszczenia – informuje
prezes KSD Lidia Lach.
Zainteresowani działalnością stowarzyszenia mogą uzyskać informacje
o jego dyżurach i spotkaniach dzwoniąc pod nr tel. 32 235 97 01.
/bw/

KONKURS PLASTYCZNY

Podróż moich marzeń
Dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych
mogą wziąć udział
w ogólnopolskim
podróżniczym
konkursie plastycznym
na temat „Podróż
moich marzeń”

Konkurs jest organizowany
przez Akademię Odkrywcy im.
Tony Halika, a honorowy patronat
nad nim objęła Elżbieta Dzikowska
(dziennikarka, sinolog, kr y tyk
sztuki) oraz Muzeum Podróżników
im. Tony Halika w Toruniu. Prace
–wykonane techniką dowolną –
można nadsyłać do 30 listopada br.
W konkursie można brać udział indywidualnie (format prac: A3) lub
zbiorowo (format A2). Prace trzeba
dostarczyć organizatorowi (adres:
Akademia Odkry wcy im. Tony
Halika, ul. Jagiellońska 21, 44-100
Gliwice) z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Podróż
moich marzeń”. Więcej szczegółów
i regulamin znajdziemy na stronie
www.akademiaodkrywcy.org/p/
konkurs-plastyczny.html .
MiNa
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KNURÓW. PIERWSZA CZĘŚĆ UL. KOZIEŁKA PRAWIE GOTOWA...

Teraz czas na drugi etap przebudowy
Foto: Bogusław Wilk

Drugi etap inwestycji obejmie przebudowę około 650 m ulicy – od posesji nr 99 po
skrzyżowanie z ulicami Jęczmienną i Akacjową. Po odnowie droga ma być wygodniejsza,
bezpieczniejsza i ładniejsza

Przebudowa ul. Koziełka budzi zrozumiałe zainteresowanie
mieszkańców – swoimi opiniami dzielili się z prezydentem Ramsem
i wicewojewodą Pilotem

W ramach zadania planowane
jest wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, budowa chodnika po jednej
ze stron ulicy, korekta skrzyżowań z
drogami i przebudowa zjazdów.
Prz ew iduje się prz ebudowę
skrzyżowań (w tym korektę geometrii) ul. Koziełka z ulicami bocznymi
– ulicami Jaśminową i Chmielną.
Przebudowane zostanie czterowylotowe skrzyżowanie ul. Koziełka z ul.
Akacjową i ul. Jęczmienną. Skrzyżowanie będzie oświetlone.
Obecnie nawierzchnia jezdni
ma zmienną szerokość – od 3,5 do
5 m. Po przebudowie będzie mieć 6
m szerokości.
Ulica zyska nowe oświetlenie.
Ustaw ione zosta ną nowe słupy
oś w iet len iowe w r a z z energo oszczędnymi oprawami i zasilaniem

ziemną linią oświetleniową.
W zakresie robót jest też budowa
odcinka kanalizacji deszczowej oraz
nowych wpustów ulicznych i regulacja istniejących. Przebudowany
ma być istniejący przepust pod ul.
Koziełka oraz wybudowany przepust
(ø 900) z dostosowaniem do rozbudowanych parametrów ulicy.
Szacunkowy koszt inwestycji to
4,4 mln zł.
Miasto ubiega się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (II
etap – Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój), tzw. schetynówek. Ma
spore szanse - znajduje się wysoko na
wstępnej liście rankingowej związanej z dofinansowaniem. Druga część
kosztów byłaby pokryta z budżetu
Knurowa.

- Efektownie odnowiona pierwsza
część ul. Koziełka dowodzi, że pieniądze zostały bardzo dobrze zainwestowane – ocenił wicewojewoda śląski
Andrzej Pilot.
Wicewojewoda odwiedził Knurów w środę. W towarzystwie prezydenta Adama Ramsa obejrzał drogę, zarówno część odnowioną jak i
przewidzianą do przebudowy. Nie
bez powodu – to właśnie z pieniędzy
województwa (jako dysponenta funduszy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)
w znacznej części sfinansowany (1,3

mln dotacji) został I etap
modernizacji ul. Koziełka.
- Po przebudowie droga jest i ładniejsza, i – co
jeszcze istotniejsze – bardziej bezpieczna – podkreślił Pilot.
4,4 mln zł to koszty
szacunkowe. Ostateczne
zostaną ustalone po wyborze wykonawcy robót w
trybie przetargu nieograniczonego.
/bw/

Chodnik wzdłuż jezdni

Na nieremontowanym odcinku ul. Koziełka
istnieją nieutwardzone pobocza o półmetrowej szerokości. Po jednej stronie pobocze (o
szerokości 75 cm) zostanie utwardzone, po
drugiej powstanie chodnik. W rejonie przejść
dla pieszych zostanie ułożona tzw. kostka
integracyjna, ułatwiająca przemieszczanie
się osób niepełnosprawnych.

I etap inwestycji dobiega końca – miasto uzyskało na nią 1,3 mln zł dofinansowania, teraz stara się
o kolejne 2,2 mln zł dotacji

tekst sponsorowany
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NIEBOROWICE

Woda
nowej
generacji
W ubiegłą środę
w Nieborowicach
otwarto nowoczesną
stację uzdatniania
wody
Nowa st ac ja z a st ąpi ła st ary obiekt, który nie spełniał już
obowiązujących wymogów i był
warunkowo dopuszczony do eksploatacji. Jest w pełni zautomatyzowana. Pracuje w powiązaniu
z czterema now ymi studniami,
zapewniającymi wodę znacznie
lepszej jakości dla mieszkańców
gminy Pilchowice i części Rybnika.
Symboliczne otwarcie obiektu
stało się udziałem wicestarosty
gliwickiego Waldemara Dombka, wiceprezydenta Gliwic Piotra
Wieczorka, wójt gminy Pilchowice
Joanny Kołoczek-Wybierek, Adama
Ciekańskiego – prezesa Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Marka Bieńka – przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki.
Nowa stacja ma średnią wydajność 1300 m 3 wody na dobę,
w maksymalną – 2400 m 3. Woda
pozyskiwana ze studni jest w niej
napowietrzana, a następnie poddawana trójstopniowej f iltracji
ciśnieniowej. Linia technologiczna mieści się w hali o kubaturze
1457,7 m 3 , a do magazynowania
wody uzdatnionej zostały wybudowane zbiorniki podziemne o
objętości 400 m 3. Równocześnie z
oddaniem do użytku stacji nastąpiło otwarcie nowej siedziby spółki
PPK. Mieści się ona w wyremontowanym i poddanym termomodernizacji budynku starej szkoły w
Nieborowicach.
Inwestycje te zostały zrealizowane głównie z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w kwocie 3,65 mln
zł, które w znacznej części są umarzalne. Reszta środków pochodzi
z dokapitalizowania PPK przez
samorząd gminy i środków własnych Przedsiębiorstwa. Łączna
wartość tych inwestycji wyniosła
6,6 mln zł.

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód skierowała
do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko
Joachimowi B. z Knurowa, podejrzanemu
o pobicie ze skutkiem śmiertelnym 65-letniej matki

Przyznał się
KNURÓW. SPRAWCA ŚMIERTELNEGO POBICIA...

O rodzinnej tragedii, jaka
rozegrała się w bloku przy ul. Kosmonautów, pisaliśmy w połowie
lipca 2014 roku („Pobił matkę na
śmierć” PL nr 29/2014 - przyp. red.).
W toku śledztwa ustalono, że
od 30 czerwca do 6 lipca Joachim
B. i jego matka Dorota spożywali
w mieszkaniu alkohol. Kiedy skończyła się wódka i pieniądze, doszło
między nimi do kłótni. Oskarżony
wielokrotnie uderzył matkę. Kiedy
kobieta upadła, kopał ją bez opamiętania po całym ciele. Ofiarę
pozostawił na podłodze i opuścił
mieszkanie.
- W wyniku pobicia Dorota B.
doznała licznych obrażeń ciała, m.in.
tłuczonej rany w okolicach potylicy,
złamania kości podstawy czaszki,
krwotoków podoponowych i podpajęczynówkowych, które stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci
choroby realnie zagrażającej życiu
- informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach,
prokurator Michał Szułczyński.
Kiedy 44-letni syn wrócił do
domu, matka leżała w łóżku, nie

Stalowe
żniwa

Policjanci z knurowskiego komisariatu natrafili w trakcie czynności operacyjnych na 30-latka,
który od października 2013 do
września 2014 roku kradł stalowy
złom z terenu kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Jastrzębska Spółka
Węglowa oszacowała straty na 4 tys.
zł. Postępowanie wobec knurowianina prowadzi Komisariat Policji.
2 tygodnie temu pisaliśmy o
zatrzymaniu 37-latka z Knurowa,
który w podobnym jak poprzednik
okresie, skradł z terenu kopalni
złom o wartości 6 tys. zł.
/g/

KNURÓW

dawała oznak życia.
Dopiero po 6 dniach Joachim B.
zdecydował się powiadomić pogotowie. Stwierdzone w czasie oględzin
zwłok silne zmiany gnilne wskazywały, że do zgonu doszło kilka dni
wcześniej.
Zgodnie z opinią biegłych przy-

KNURÓW

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.

KNURÓW

czyną śmierci Doroty B. był uraz
głowy wraz ze złamaniem podstawy
czaszki i krwotokami śródczaszkowymi.
Joachim B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Grozi mu za nie kara od 2 do 12
lat pozbawienia wolności.
/g/

Dozór
za próbę
kradzieży

Prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach
zastosował dozór policyjny wobec
Adama Ch. z Knurowa. Ostatniego
dnia października 39-latek usiłował skraść samochód Multicar.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
/g/

ogłoszenie

Do uczestnictwa, zwłaszcza
górniczych emerytów, zapraszają
organizatorzy akcji.
Początek o godz. 16.

/bw/

reklama

/sisp, b/

Uwaga
wędkarze!!!
Zarząd Koła PZW nr 28 w
Knurowie informuje wszystkich swoich członków, że w
dniu 14.12.2014 r. o godz.
9.00 w stołówce Protos (dawniej ZSG), ul. Szpitalna 28,
odbędzie się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Koła PZW
nr 28.
Za Zarząd
Damian Chlubek
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Pomocny pacjentom
nabytek prezentuje
dyrektor placówki
Joanna NiestrójOstrowska

PILCHOWICE

Fundacja pomogła

Od października pacjenci Szpitala Chorób Płuc
im. św. Józefa w Pilchowicach mogą korzystać
z przenośnego gazometru. Sprzęt trafił do
placówki dzięki finansowemu wsparciu Fundacji
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Gazometr służy do pomiaru poziomu tlenu i dwutlenku węgla we
krwi. Ma szczególne znaczenie w monitorowaniu domowej terapii tlenem u
chorych z niewydolnością oddechową
oraz respiratoroterpii u chorych wentylowanych mechanicznie, pozostających
również w opiece pozaszpitalnej.
Dzięki urządzeniu pacjenci, będący pod opieką wykwalifikowanego
personelu szpitala, mogą mieć wyko-

nywane badania w domu, a za sprawą
regularnej diagnostyki można szybko
i sprawnie modyfikować ich leczenie.
Szpital od wielu lat realizuje świadczenia w zakresie domowego leczenia
tlenem. W lipcu rozszerzył działalność
o świadczenia w ramach opieki długoterminowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach
domowych.
/-/

podziękowania

Serdeczne podziękowania dla

Fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza

za współfinansowanie zakupu aparatury medycznej
w postaci przenośnego analizatora
gazów-gazometru OPTI CCA – TS2

składa

Dyrekcja, pracownicy i pacjenci
Szpitala Chorób Płuc
im. św. Józefa w Pilchowicach
reklama

KNURÓW. POLICJA PROSI O POMOC

Kradli pod okiem kamery

Komisariat Policji w Knurowie prowadzi czynności
wyjaśniające w sprawie kradzieży, do jakiej doszło
26 października w sklepie Dino przy ul. Ułanów
Tuż po godz. 19.00 do sklepu weszło dwóch mężczyzn. Skierowali kroki
do stoiska monopolowego, skąd skradli
4 butelki (0,7 l) wódki „Krupnik”.
Sklepowa kamera zarejestrowała
moment, kiedy złodzieje chowają
butelki pod kurtki. Wartość skradzionego alkoholu to 107,96 zł.
Policja ustaliła personalia jednego ze złodziei - to Marcin B. Obecnie
śledczy próbują ustalić tożsamość
jego zakapturzonego kompana.
Być może któryś z naszych Czytelników rozpozna tego mężczyznę...
W dniu kradzieży złodziej ubrany był w czarną kurtkę z kapturem,
dżinsowe spodnie z przetarciami
jaśniejszego koloru na wysokości ud
i czarne buty.
Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu personaliów złodzieja, należy kierować do Komisariatu

Policji w Knurowie (ul. Dworcowa
1A). Czynności wyjaśniające prowadzi st. asp. Maciej Milczarek (tel. 32
337 25 16).

Policja gwarantuje informatorom
anonimowość.

/g/

źródło: Monitoring sklepu

Foto: Archiwum szpitala

aktualności

Panowie alkohol zabrali, zapewne wypili,
na pewno nie zapłacili

Poliż stand-up

Pub Grzejnik zaprasza koneserów dobrego humoru na
imprezę pt. „Poliż stand-up”. Komediowe monologi przed
publicznością wygłoszą: filar Łowców. B - Mariusz Kałamaga, Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów i Marcin
Wojciech z formacji Ad Hoc i kabaretu 44-200 Rybnik.
Impreza kabaretowa odbędzie się 26 listopada o godz.
19.00 w Grzejniku przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie.
Bilety w cenie 40 zł (przedsprzedaż) i 45 zł (w dniu
występu).
/g/

POWIAT

Sesja na

pożegnanie
W czwartek,
13 listopada,
odbędzie się
ostatnia sesja
Rady Powiatu
Gliwickiego
kadencji
2010-2014
Radni obradować będą w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Gliwicach przy ul. Zygmunta
Starego 17.
W harmonogramie m.in. podjęcie uchwał. Jedna z nich odnosi
się do Programu Współpracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami
pozarządowymi w 2015 roku. Inna
dotyczy zawarcia porozumienia z
gminą Knurów w sprawie finansowania Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej.
Po głosowaniach zaplanowano
podsumowanie pracy rady i zarządu w mijającym czteroleciu.
W drugiej części sesji przewidziano prezentację poświęconą
współpracy powiatu z gminami
wchodzącymi w jego skład.
Sesja rozpocznie się o godz. 15.
/bw/
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KNURÓW. KIEROWCOM POD ROZWAGĘ...

W imieniu pieszych

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Psi los
W sobotni poranek w rowie,
przy ul. Michalskiego, zauważyłem martwego psa owiniętego w
czarny worek na śmieci. Wcześniejsze losy zwierzęcia są mi nieznane. Nie wiadomo, czy pies został
wyrzucony żywy czy już martwy.
Mimo wszystko nie należy tak postępować z martwym zwierzęciem.
Psi los bywa okrutny, kupujemy pupila na uciechę dla siebie, dzieci, a
czasami dostajemy go jako prezent.

- Piesi nie mają lekko - twierdzi pan Ryszard. Knurowianin
zaprosił nas na spacer po centrum miasta, podczas którego
wskazał największe bolączki

STREFA PIESZYCH

SZCZERBATY SZPALER

Spotkaliśmy się o godz. 10.00 na
ryneczku w Centrum Handlowym
„Merkury”. To jedno z ulubionych
miejsc emerytów, którzy uwielbiają
przesiadywać na ławeczkach, często
doglądając wnucząt.
Przed placem stoi znak zakazu
wjazdu za wyjątkiem wydanych zezwoleń. Pan Ryszard odniósł jednak
wrażenie, że mało kto respektuje
oznakowanie. Na dowód wskazał
kolejne samochody, które parkują na
placu nawet w miejscach do tego nie
przeznaczonych.
- Kilka razy byłem świadkiem jak
biegające za piłką dzieci były o włos
od potrącenia przez wycofujące samochody - opowiedział emeryt.
Zastanawiał się, dlaczego nikt
nie reaguje. Z błędu wyprowadził
go zastępca prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Andrzej Kołodziej.
- Wielokrotnie informowaliśmy
Straż Miejską i Policję o łamaniu przepisów. Wobec kierowców wyciągane
były konsekwencje karne, ale - jak
widać - to mało. Nie wszyscy stosują
się do znaków, nie wszyscy, którzy tu
parkują, mają wydane przez nas zezwolenia. Z problemem mierzymy się
od kilku lat i jak dotąd nie znaleźliśmy
pomysłu, by go całkowicie rozwiązać.

Z ryneczku ruszyliśmy w kierunku skrzyżowania ulic Kazimierza
Wielkiego i Mieszka I. Pan Ryszard
zauważył, że zanim miasto wyremontowało pierwszą z ulic, usiana
była przejściami dla pieszych. Po
remoncie zebry znikły, a piesi kluczą
między przejeżdżającymi samochodami.
- Podejrzewam, że po remoncie
na Mieszka I też pasów nie będzie powiedział knurowianin.
Podobny problem wskazał nam
na ul. Kapelanów Wojskowych, gdzie
kilka razy uniknął potrącenia.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta w Knurowie, Ewa
Szczy pka, przyznała, że ul. Kazimierza Wielkiego i Kapelanów
Wojskowych pozbawione zostały
pasów z prostej przyczyny - na ich
wjazdach stanęły znaki informujące
o strefie pieszych. Podobnie będzie z
ul. Mieszka I.
Przypomnijmy. W strefie zamieszkania pieszy może korzystać
z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami, zaś dziecko użytkujące drogę nie musi być
pod opieką. Kierowców obowiązuje
zachowanie prędkości do 20 km/h.
Mogą parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, zaś

Brak słupków otwiera kierowcom
dostęp do trawnika, który wieczorem
zastawiony jest samochodami

Z osiedla 1000-lecia zawędrowaliśmy na ul. Jedności Narodowej.
Tam mieszka nasz przewodnik.
Kiedy przyjechała do niego rodzina
z Niemiec, nie mogła uwierzyć w
widok samochodów parkujących na
trawniku przy bloku.
- Tutaj kiedyś stały słupki - pan
Ryszard wskazał nam chodnik prowadzący do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7. - Ktoś wyłamał dwa
z nich, żeby bezkarnie parkować na
trawniku.
Problem wypłynął podczas jednego z zebrań osiedlowych. Przedstawiciele Urzędu Miasta obiecywali
zająć się sprawą. Co z tego wyszło?
- Krótko po wyłamaniu plastikowych słupków zamontowano stalowe.
Niestety, jeszcze beton nie zdążył
stężeć, a mieszkańcy wyciągnęli je z
chodnika - usłyszeliśmy w wydziale
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
- Wydamy zlecenie firmie na montaż
kolejnych. Nowe słupki powinny pojawić się jeszcze w listopadzie.
Z ul. Jedności Narodowej podeszliśmy w pobliże sklepu Aldi.
Między marketem a pracownią artystyczną jest wąski skrawek ziemi,
na którym ktoś wytyczył ścieżkę z
pojedynczych płyt chodnikowych.
Pan Ryszard często chodzi tamtędy na działkę. Przyznał, że w pochmurne i deszczowe dni nie da się
przejść ścieżką o suchej stopie. Piesi
grzęzną w błocie.
Zwróciliśmy się w tej sprawie do
przedstawiciela sieci sklepów Aldi.
Do zamknięcia bieżącego wydania
nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.
Spacer z panem Ryszardem skończył się przy światłach na skrzyżowaniu ul. 1 Maja, Kosmonautów i
Jęczmiennej.
- Dobrze, że na 1 Maja stanęły
nowe światła - nie krył zadowolenia
knurowianin. - Może dzięki temu
chociaż tu piesi będą bezpieczniejsi.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Oświadczenie

sﬁnansowano przez KWW Zgoda i Przyszłość

PLAC JAK PARKING

MW

ogłoszenia

sfinansowane przez KWW Moja Gmina i Powiat

zostawianie samochodów w miejscu
nieobjętym zakazem postoju jest
niedopuszczalne.
Praktyka pokazuje, że z braku
wystarczającej liczby miejsc parkingowych kierowcy decydują się łamać
przepisy, a – zdaniem pieszych - służby mundurowe nie zawsze przykładnie to karzą.

W związku z publikacją w gazetce wyborczej „Prawica dla Knurowa - Wybory Samorządowe 2014” materiału wyborczego kandydata
na Radnego Powiatu Gliwickiego Grzegorza Michalika z ramienia
KWW Zgoda i Przyszłość informujemy, że materiał ten został opublikowany we własnym imieniu kandydata i na jego wyłączną odpowiedzialność, bez akceptacji władz stowarzyszenia. Opublikowana
strona ulotki wyborczej była wstępnym projektem (nie posiadała
jeszcze właściwego numeru listy), którą kandydat otrzymał do akceptacji, bez prawa publikacji.
Przepraszając za zaistniałą sytuację, pragniemy zdecydowanie
podkreślić, że Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Zgoda i Przyszłość popiera Pana Adama Ramsa, kandydata na Prezydenta
Miasta Knurowa.
Pełnomocnik Wyborczy KWW Zgoda i Przyszłość
Maria Kaszek

W sporcie jest tak, że sportowiec trenuje, by wygrać.
Przed wyborami - np. samorządowymi - jest tak, że kandydaci na radnych obiecują, by wygrać.
Jedni i drudzy mają jasno wyznaczony cel - zwycięstwo.
Czy to znaczy, że muszę coś obiecać, by wygrać?
Jeżeli mam wybrać między treningiem, a obiecywaniem to zdecydowanie jestem za treningiem.
Sport od najmłodszych lat kształtuje mój charakter, pozwala zdobyć doświadczenie i uczy pokory na
kilku płaszczyznach. Najpierw jako zawodnika, później sędziego i działacza, wreszcie spikera, menedżera
oraz dziennikarza.
Czy zdobyte doświadczenie będzie mi dane wykorzystać w Radzie Powiatu Gliwickiego?
Decyzja należy do Was. 16 listopada wystąpicie w roli sędziego, a mnie nie pozostanie nic innego, jak
każdą decyzję przyjąć ze zrozumieniem i nadal robić to co najlepiej potrafię.
Piotr Skorupa

sﬁnansowano przez KWW Zgoda i Przyszłość

Wiceprezes przyznał, że panaceum mogłoby być ustawienie szlabanu
przy wjeździe na plac. Pomysł jednak
upadł z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu dostawcom towaru
do licznych punktów usługowych w
Centrum Handlowym „Merkury”.
- Liczymy na większą świadomość
u kierowców - dodał Kołodziej.

sfinansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Pan Ryszard (nazwisko do wiadomości redakcji) jest emerytem.
Każdą wolną chwilę poświęca a to
pracy na działce za cmentarzem, a
to spacerom po mieście. Ostatnio
zaprosił nas na wycieczkę po osiedlach 1000-lecia i Wojska Polskiego
I, by wskazać największe bolączki
pieszych.

Gdy musimy wyjść do pracy, szkoły,
a pies nie ma z kim zostać, staje się
uciążliwym problemem, wręcz kulą
u nogi. Wtedy trafia na bruk, bądź co
gorsza, wkładamy do worka i wywozimy. Nie róbmy tak!!! Nie są to przestarzałe modele telefonów czy zabawki,
które, gdy się znudzą, wyrzucamy.
Zapewnijmy naszym pupilom należyte warunki albo szukajmy im domów,
w których będą czuły się dobrze.
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PRZYSZOWICE

Rusza budowa
ośrodka zdrowia

Nowa, lepsza i ładniejsza - tak prezentuje
się po odnowie ul. Wieniawskiego

Nowoczesny budynek ośrodka
zdrowia powstanie przy ul. Polnej
w sąsiedztwie zabytkowego
spichlerza i kościoła. Plac budowy
został formalnie przekazany
wykonawcy

Ulica do pozazdroszczenia
Ulica Wieniawskiego wyładniała: wymieniono
nawierzchnię jezdni, na chodnikach położono
kostkę brukową. Całość rozjaśniło wybudowane
w zeszłym roku oświetlenie. - Aż się chce
spacerować - mówi pan Andrzej
Prace przy przebudowie ulicy
Wieniawskiego ruszyły w sierpniu.
- Trochę kurzu było, ale dało
się wytrzymać - śmieje się mieszkaniec ulicy.
Cierpliwość mieszkańców
opłaciła się. Roboty zakończono
pod koniec października. Inwestorem przebudowy jest Gmina
Knurów. Koszt prac wyniósł około
327 tys., ale to dobrze w ydane
pieniądze.
- Wykonano nową nawierzch-

nię jezdni i chodników z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudową - informuje Ewa Szczypka,
naczelni k Wydzia łu Inwest ycji
Miejskich. - Zabudowano również
nowe wpusty uliczne wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.
W zeszłym roku ulicę Wieniawskiego oświetliły nowe latarnie.
Modernizacja jezdni i chodników
to kolejny etap odnowy. Jak przekonują mieszkańcy, odnowy bardzo
udanej.

podziękowanie

5 listopada br. pożegnaliśmy
Męża, Ojca i Dziadka
ś.p.

ANDRZEJA DUDKA

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowych,
w tym Prezydentowi Knurowa
Adamowi Ramsowi,
delegacjom, sąsiadom i znajomym.
Pogrążona w żałobie
Rodzina

- Mieszkam niedaleko i czasami
chodzę tędy na targ. Zmiany widać
gołym okiem. Nawet trochę zazdroszczę mieszkańcom Wieniawskiego,
że tak ładnie mają przed domami
- dodaje przechodzący pan Andrzej.

Wizualizacja: OVO Grąbczewscy

KNURÓW

Obiekt będzie mieć 555 m 2 powierzchni. Będzie wyposażony w
nowoczesne źródła ciepła i energii
elektrycznej: pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną (na jej wykonanie
gmina stara się pozyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej). Wszystkie
gabinety zostaną usytuowane na
jednym poziomie.
Wokół ośrodka powstanie 28
miejsc parkingowych . Dodatkowych

8 miejsc postojowych pacjenci będą
mieć do dyspozycji wzdłuż drogi wewnętrznej łączącej budynek ośrodka z parkingiem przykościelnym.
Projekt ośrodka jest dziełem firmy OVO Grąbczewscy, wykonaniem
zadania zajmie się spółka Gazoplast
z Tarnowskich Gór. Inwestorem jest
Urząd Gminy w Gierałtowicach.
Koszt inwestycji to około 4,5
mln zł. Pierwsi pacjenci skorzystają
z ośrodka w 2016 roku.
/bw/

Nowy ośrodek
nawiązywać
będzie stylem
do już istniejącego
w Gierałtowicach

Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Pogodnie w jesieni życia

Pensjonariusze Ośrodka Wsparcia świętowali Dzień
Seniora
Światowy Dzień Seniora przypada 14 listopada. Dni takie jak ten
mają zwrócić uwagę na społeczną
sytuację osób w podeszłym wieku,
na blaski i cienie jesieni życia.
Ośrodek Wsparcia działający przy knurowskim Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej już
w zeszły czwartek urządził okolicznościowe spotkanie dla swoich
pensjonariuszy.

- I niech was nie bolą biodra i kolana, byście mogli tańczyć do białego
rana – te życzenia seniorzy słyszeli
kilkakrotnie – od juniorów. Jedną z
jasnych stron tego dnia były odwiedziny dzieci z przedszkoli miejskich –
„Dwunastki” i „Trzynastki”. Oprócz
programów artystycznych przedszkolaki przygotowały dla seniorów
własnoręcznie wykonane laurki.
Życzenia zdrowia i pogody ducha

wraz z bukietem kwiatów złożyła
pensjonariuszom Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor knurowskiego
MOPS.
Na występ i wspólne śpiewanie
przy akordeonie dali się namówić
także pensjonariusze. Było i nostalgicznie, i zabawnie. Finałem
świętowania był wspólny obiad.
MiNa

nekrolog

Serdeczne wyrazy współczucia
dla

Pani EWY PAGACZ
z powodu śmierci

składają
Ordynator
Oddziału Ginekologii i Położnictwa
dr n. med. Marek Sitkiewicz
wraz z lekarzami,
położnymi i pielęgniarkami
10

Miłą niespodziankę zgotowały seniorom
pięknymi występami przedszkolaki

Foto: Mirella Napolska

SYNA
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-Sytuacja
górnictwa
jest trudna
- przyznaje
prezes
Jarosław
Zagórowski
uprzedzając
załogę, że
konieczne
będą
wyrzeczenia

Jastrzębie-Zdrój, 7 listopada 2014

List do pracowników JSW SA
Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Tym razem sytuacja jest bardzo poważna!

GÓRNICTWO. PREZES JSW PISZE DO ZAŁOGI

Tym razem
jest inaczej.
Gorzej...

- Tym razem sytuacja jest bardzo poważna!
- tymi słowy rozpoczyna list do pracowników
Jastrzębskiej Spółki Węglowej prezes Jarosław
Zagórowski. – Wszelkie decyzje, jakie będą
podejmowane, służyć będą zachowaniu miejsc
pracy. Wymaga to jednak działań
zdecydowanych i przemyślanych, a przede
wszystkim waszego zrozumienia
List został opublikowany w piątek, 7 listopada. Ma związek z głębokim kryzysem, w jakim znalazło
się polskie górnictwo. Jego skutki
odczuwa też JSW SA, do tej pory
prymus wśród górniczych spółek.
Zdaniem prezesa Zagórowskiego
obecny kryzys jest głębszy niż ten
sprzed 5 lat. Poprzedni trwał krótko.
Wówczas ceny węgla najpierw mocno
spadły, ale szybko się podniosły, a wydobyty węgiel znalazł klientów. Teraz
światowe ceny węgla koksowego – podstawowego produktu JSW – dołują (obniżyły się z 300 do 120 dolarów za tonę).
Trwa to od trzech lat i niewiele wskazuje
na to, by lada miesiąc nastąpił przełom.
Szef spółki zapewnia, że przygotowała się ona do przetrwania
trudnego czasu: - Dzięki pieniądzom,
które zgromadziliśmy w dobrym
okresie, rozpoczęliśmy praktycznie we
wszystkich kopalniach JSW procesy
inwestycyjne, tak, aby zabezpieczyć
wydobycie węgla.
To jednak nie wystarczy. Przygotowuje załogę na wyrzeczenia.
- W najbliższym czasie możliwe,
że będziemy zmuszeni podejmować
trudne decyzje, ale jeśli tak będzie, to
będziemy to robić przy zachowaniu
gwarancji zatrudnienia – zastrzega
prezes. - Nierealizowane lub zawieszone mogą zostać niektóre przywileje
i świadczenia okołopłacowe. Można
się też spodziewać zatrzymania stawek płacy zasadniczej na poziomie
roku 2014. Można się też spodziewać
zawieszenia lub uzależnienia wypłaty
14 pensji od sytuacji finansowej firmy.
Zagórowski przyznaje, że zarząd
nie czuje wsparcia liderów związkowych.
- Oni zawsze wszystko wiedzą
najlepiej – pisze z przekąsem. – Od
lat nie zgadzają się na nic, co mogłoby
zwiększyć efektywność i konkurencyjność jastrzębskich kopalń zasłaniając
się potrzebą nowego układu pracy lub
historią.
W liście pojawia się też wątek

kopalni Knurów-Szczygłowice. Prezes
dementuje jakoby spółka kupiła knurowski zakład na polecenie z zewnątrz,
a transakcja dobiła ją finansowo.
- Zakup kopalni został sfinansowany kredytem, a decyzja o zakupie była
poprzedzona wnikliwym badaniem
i została podjęta zgodnie ze strategią
budowy Grupy Węglowo-Koksowej.
Kopalnia Knurów-Szczygłowice ma w
swoich zasobach węgiel koksowy i ma
potencjał zwiększenia jego produkcji –
podkreśla Zagórowski. - Już pierwsze
miesiące funkcjonowania tej kopalni w
strukturach JSW potwierdziły, że jest to
bardzo dobra kopalnia z bardzo dobrą
załogą, a cele produkcji węgla koksowego można uzyskać wcześniej niż
zakładano. Zarobki załogi tej kopalni
są znacznie niższe od zarobków załogi
pozostałych kopalń JSW, dlatego zamierzamy zmniejszyć te dysproporcje.
Te działania również jednak będą warunkowane sytuacją finansową firmy.
List nie pozostał bez odzewu.
Jest mocno komentowany na forach
internetowych. Opinie są skrajnie
odmienne.
- Wolę mieć zatrudnienie w gorszych czasach bez „czternastki” niż
mieć ten przywilej i za parę miesięcy
być na bezrobociu – pisze Edek.
- A czy prezesi będą mieli cięcia?
– docieka Jo.
- Czas chyba postawić taczkę
przed biurowcem JSW i kogoś na niej
wywieźć – denerwuje się Sztygar.
- W tym kraju musi upaść – i to z
wielkim hukiem – jakaś górnicza spółka, aby liderzy związkowi zauważyli,
że kapitalizm nie wybacza błędów w
zarządzaniu – komentuje Adam.
- Prywata związkowców pogrąży
wszystkich – wieszczy Awokado.
- Trzeba rozmawiać, bo problemów jest cała masa. Ten list prezesa
był potrzebny, bo takie mamy problemy na dziś – przekonuje Optymista.
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Wszelkie decyzje jakie będą podejmowane służyć będą zachowaniu miejsc pracy. Wymaga to jednak działań
zdecydowanych i przemyślanych a przede wszystkim waszego zrozumienia.
Obecny kryzys na rynku węgla jest inny od tego w 2009 roku. Wtedy doszło do gwałtownego spadku cen i
nie było zapotrzebowania na nasz węgiel. Wtedy skrócony został przez trzy miesiące czas pracy w kopalniach do
czterech dni w tygodniu i wstrzymana większości inwestycji. Na szczęście, to był krótki okres i na przełomie 2009
i 2010 ceny zaczęły rosnąć. Także węgiel na zwałach, i ten z bieżącej produkcji znalazł swoich klientów. Niemniej
jednak skutki decyzji z tamtego okresu – w tym wstrzymanie wydatków na odtwarzanie frontu wydobywczego
– odczuwaliśmy jeszcze długo. Jak pamiętacie, decyzje wtedy podejmowane, mimo że były bolesne wzbudzały
niezadowolenie liderów związkowych, to jednak pozwoliły na utrzymanie miejsc pracy i dzięki temu nikt jej nie
stracił! Tym razem jest inaczej. Gorzej.
Światowe ceny naszego podstawowego produktu – węgla koksowego – spadały systematycznie od 2011 roku
z poziomu ok. 300 dolarów za tonę, do poziomu 120 dolarów za tonę w drugim i trzecim kwartale tego roku. Również ceny węgla energetycznego spadały z poziomu ok. 120 dolarów za tonę do ok. 70 dolarów za tonę dzisiaj.
Spadki cen przy naszej produkcji spowodowały istotnie zmniejszenie przychodów. Gdyby ceny węgla w okresie od
początku 2012 do I półrocza 2014 roku utrzymały się na poziomie z 2011 roku, to przychody ze sprzedaży węgla
JSW w okresie tych 2,5 roku łącznie byłyby wyższe o około 3,4 mld zł. Jak widać ceny węgla koksowego spadły o
60%, zaś ceny węgla energetycznego spadły o 42%, a mimo to, Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy
już od kilku miesięcy dotknięte są tym poważnym bo długotrwałym kryzysem.
Dzięki pieniądzom, które zgromadziliśmy w dobrym okresie, rozpoczęliśmy praktycznie we wszystkich kopalniach JSW procesy inwestycyjne, tak, aby zabezpieczyć wydobycie węgla. Wielokrotnie powtarzaliśmy liderom
związkowym, że płace są ważne, ale ich wzrost musi być umiarkowany, bo działamy na rynku zmieniającym się,
gdzie są duże wzrosty, ale i spadki. W tak zmieniającej się sytuacji należy gromadzić środki finansowe, ponieważ
procesy inwestycyjne w kopalniach nie mogą być przerywane w przypadku kryzysu, gdyż to zagrozi przyszłości
naszych kopalń. Dodatkowym problemem dzisiaj jest brak planowanej wielkości wydobycia w większości kopalń. W
chwili obecnej, dodatkowym problemem było zmniejszenie wielkości wydobycia w niektórych kopalniach. Mniejsze
wydobycie również prowadzi, oprócz spadku cen węgla, do zmniejszenia przychodów. W I półroczu br. gdyby produkcja realizowana była zgodnie z planem, mogliśmy mieć ponad 162 mln zł więcej przychodów ze sprzedaży tego
węgla. Przyczyny tego stanu są różne. Nie wszystko jednak można uzasadniać trudnymi warunkami geologicznymi.
Mamy przecież dzisiaj rekordową ilość ścian, bo 28 (bez kopalni Knurów-Szczygłowice).
Proponuję, aby każdy pracownik, na każdym stanowisku, bez zwalania winy na innych, zastanowił się, czy dochował wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i wyciągnął wnioski na przyszłość, bo ani sytuacja
geologiczna ani sytuacja rynkowa nie poprawią się w najbliższym czasie. Oczywiście, sugestia ta nie dotyczy ok. 100
liderów związkowych na stałe oddelegowanych do pracy związkowej, gdyż oni zawsze wszystko wiedzą najlepiej. Od
lat nie zgadzają się na nic, co mogłoby zwiększyć efektywność i konkurencyjność jastrzębskich kopalń zasłaniając
się potrzebą nowego układu pracy lub historią.
Jeśli chodzi o nowy układ zbiorowy pracy to, owszem, rozmowy idą marnie, bo przy tak zmiennej sytuacji
rynkowej Zarząd nie zgodzi się na sztywne zapisy dotyczące wszystkich dotychczas obowiązujących rozwiązań i to
w maksymalnym ich wymiarze. To skutecznie unieruchomi dostosowywanie firmy i części jej kosztów do sytuacji
rynkowej! Dodatkowo pozostawienie dotychczasowych rozwiązań utrwaliłoby też brak różnic między pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi a powierzchnią, administracją lub chociażby pracownikami zatrudnionymi pod
ziemią. Zarząd podziela w tej kwestii wielokrotnie sygnalizowane stanowisko pracowników dołowych pracujących
bezpośrednio przy wydobyciu, że takich samych przywilejów nie mogą mieć pracownicy pracujący pod ziemią i
administracja. To po prostu jest nieuczciwe. Oczywiście zmiana zasad będzie budzić niezadowolenie niektórych
liderów związkowych, a przede wszystkim lidera związku zawodowego „Kadra” i innych odłamów tego związku,
ale podstawowa uczciwość do ciężko pracującej części załogi nakazuje nie wydawanie pracownikom administracji
dodatku za pracę w warunkach szczególnie szkodliwych lub posiłku profilaktycznego pracownikom administracji
lub pracownikom zaliczanym do dołowych, kiedy nie zjeżdżają na dół.
Co do historii – Porozumienie Jastrzębskie to piękna karta historii, ale należy zrozumieć, że wokół nas zmienia się
wszystko. Rozwiązania dobre dla tamtego okresu, niekoniecznie dobrze działają dzisiaj. I oby nie było tak, że liderzy
związkowi będą kurczowo trzymać się porozumień sprzed 30 lat, tylko nie będzie ich gdzie stosować, bo kopalń,
które się nie dostosowały do rzeczywistości już nie będzie. Tak jak nie ma stoczni, nie ma Ursusa, nie ma FSO...
Bardzo złym przykładem jest postępowanie niektórych liderów w przypadku KWK Krupiński. Kopalnia, w której
jest bardzo dobra załoga, która już nie raz mobilizowała się, aby uratować swoją kopalnię, zaproponowała zmianę
organizacji pracy. Nowe podejście, częściowo zbliżone do organizacji, jaka jest w kopalni „Silesia”, zostało zablokowane przez kilku liderów związkowych z kopalni Pniówek i jednego byłego lidera z kopalni Budryk. Czy to normalne,
aby liderzy z innych kopalń chcieli doprowadzić do braku możliwości na dalsze funkcjonowanie kopalni Krupiński?
Czy rozwiązanie podobne do tego, jakie wynegocjowali z rządem w przypadku kopalni „Kazimierz-Juliusz” będzie
dla nich sukcesem? Obawiam się, że dla pracowników kopalni Krupiński będzie dramatem!
Zarząd JSW zrobi wszystko, aby utrzymać miejsca pracy dla wszystkich pracowników kopalń należących do
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w tym również kopalni Krupiński. Obietnica jaka została złożona w 2009 roku,
została wtedy dotrzymana. Aby tak się jednak stało w roku 2015 nie możemy wydawać więcej niż zarabiamy. Po
prostu koszty firmy nie mogą być większe niż jej przychody. Nie mamy już zapasu pieniędzy z poprzednich lat!
Wypłaty, przywileje i dodatkowe świadczenia w 2014 r. będą wypłacane na dotychczasowych zasadach. Natomiast
jeśli sytuacja rynkowa w 2015 się nie zmieni, a na razie nic na pozytywną zmianę nie wskazuje, podejmowane będą
decyzje mające przede wszystkim tak ukształtować wydatki i nakłady inwestycyjne, aby w pierwszej kolejności utrzymać możliwość przygotowania bieżącego frontu wydobywczego (przygotówki), następnie chronić inwestycje, które
dają szybki zwrot (niektóre inwestycje w zakładach przeróbczych). Równocześnie działania oszczędnościowe związane
z kosztami płac będą tak prowadzone, aby maksymalnie ochronić pracowników dołowych. Działania powinny przynieść
również zmianę proporcji wynagrodzeń w zależności od miejsca i uciążliwości warunków pracy oraz odpowiedzialności
na danym stanowisku. Dodatkowo pragnę kolejny raz zaapelować do pracowników posiadających uprawnienia emerytalne, zwłaszcza na powierzchni, o skorzystanie z tych uprawnień tak, aby dać szansę awansu młodszym kolegom.
W najbliższym czasie możliwe, że będziemy zmuszeni podejmować trudne decyzje, ale jeśli tak będzie, to
będziemy to robić przy zachowaniu gwarancji zatrudnienia. Nierealizowane lub zawieszone mogą zostać niektóre
przywileje i świadczenia okołopłacowe. Można się też spodziewać zatrzymania stawek płacy zasadniczej na poziomie roku 2014. Można się też spodziewać zawieszenia lub uzależnienia wypłaty 14 pensji od sytuacji finansowej
firmy. Decyzje będą podejmowane rozważnie, w zależności od sytuacji finansowej firmy i odwrotnie, jeśli sytuacja
zacznie się polepszać, będą podejmowane decyzje pozwalające zwiększyć koszty stawiając na pierwszej pozycji
wydatki na roboty korytarzowe.
Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych decyzji może wśród Was wzbudzać niezadowolenie. Nie mamy jednak innej alternatywy, bo to my jako zarząd ponosimy odpowiedzialność za 26 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście, można
byłoby wziąć kredyt, aby wszystko pozostało według starego porządku, ale uprzedzenia banków w stosunku do
sektora górniczego są tak duże, że oferowane nam dzisiaj warunki emisji euroobligacji są dla nas nie do przyjęcia
z powodu bardzo wysokiego oprocentowania. Spółka będzie się koncentrować na dalszej obniżce kosztów. Musimy
w 2015 roku równoważyć wydatki z przychodami. Nie możemy jako firma wydawać więcej niż zarabiamy. Mamy
jeszcze gotówkę, ale nie możemy sobie pozwolić na wydanie tych pieniędzy do końca roku bez zastanowienia się
co dalej. Musimy działać wyprzedzająco.
Jednocześnie należy wskazać, że nieprawdą jest, jakoby Zarząd nabył kopalnię Knurów-Szczygłowice na czyjekolwiek polecenie i to obciążyło finansowo JSW. Zakup kopalni został sfinansowany kredytem, a decyzja o zakupie
była poprzedzona wnikliwym badaniem i została podjęta zgodnie ze strategią budowy Grupy Węglowo-Koksowej.
Kopalnia Knurów-Szczygłowice ma w swoich zasobach węgiel koksowy i ma potencjał zwiększenia jego produkcji.
Już pierwsze miesiące funkcjonowania tej kopalni w strukturach JSW potwierdziły, że jest to bardzo dobra kopalnia
z bardzo dobrą załogą, a cele produkcji węgla koksowego można uzyskać wcześniej niż zakładano. Zarobi załogi
tej kopalni są znacznie niższe od zarobków załogi pozostałych kopalń JSW, dlatego zamierzamy zmniejszyć te
dysproporcje. Te działania również jednak będą warunkowane sytuacją finansową firmy.
Proszę i apeluję o to, aby każdy na swoim miejscu pracy wykazał się zrozumieniem i dołożył wszelkiej staranności w wykonywaniu pracy tak, aby była ona bezpieczna i efektywna. Proszę też, abyście dbali o sprzęt i narzędzia,
gdyż w najbliższym czasie będziemy mieli problem z pozyskiwaniem nowych.
Mimo tak trudnej sytuacji, wszystkim Pracownikom życzę spokojnej i bezpiecznej pracy, wiary w dobrą przyszłość, bo przecież po latach chudych zwykle przychodzą lepsze czasy, ale przede wszystkim oczekuję rozwagi w
podejmowanych decyzjach.
Z poważaniem
Prezes Zarządu JSW SA
Jarosław Zagórowski
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KNURÓW. ZŁOTE GODY

Pary na medal

Jubilatom gratulacje złożył
prezydent Adam Rams

ZŁOCI I SZMARAGDOWI JUBILACI

Przeżyć razem pół wieku i dłużej?
Dziś, gdy coraz więcej par odkłada
w nieskończoność decyzję o ślubie,
a liczba rozwodów rośnie, takie
„rekordowe” małżeństwa budzą
nieodparty podziw
Są ostoją rodzin, przykładem dla
młodych. Przeżyli razem co najmniej
pół wieku, choć można się domyślać,
SZMARAGDOWE MAŁŻEŃSTWA

że – jak to w życiu – nie zawsze było
łatwo. W ubiegłą środę w sali „Protosu” przy ul. Szpitalnej knurowskie

Życzenia składa Jan
Trzęsiok - przewodniczący
Rady Miasta

Złote Gody, czyli 50-lecie małżeństwa
świętowali:

Aniela i Jan Hojnisiowie oraz Aleksandra i Jan Szulcowie.

SZMARAGDOWE PARY

55 lat po ślubie – Szmaragdowe Gody
obchodzili:

Rozalia i Józef Adlerowie, Irena i Ireneusz Bernasiukowie, Helena i Ryszard Borutowie, Mirosława i Władysław Dubińcowie,
Halina i Adam Jaskólscy, Helena Franciszek Jędrysikowie, Halina
i Mieczysław Kraśniccy, Jadwiga i Henryk Kroczkowie, Helena i
Władysław Książkowie, Helena i Karol Kubankowie, Antonina i Jan
Kucharkowie, Gertruda i Zdzisław Kurkowie, Eugenia i Ryszard
Kwiekowie, Romana i Mirosław Morozowie, Krystyna i Mieczysław Niedźwiedzcy, Wiesława i Jan Owczarkowie, Lidia i Wiktor
Płaszczykowie, Krystyna i Zdzisław Radłowscy, Renata i Józef
Szulcowie, Urszula i Jan Swołkowie, Eryka i Henryk Studnikowie,
Irena i Ryszard Sachowie, Hildegarda i Willibald Stokowi, Irena i
Józef Szlezakowie, Alfreda i Marian Winkowie.

Diamentowe Gody, czyli 60-lecie pożycia
małżeńskiego celebrowali:

Genowefa i Alfons Karkoszkowie, Łucja i Henryk Kocurowie,
Henryka i Jan Kowalscy, Krystyna i Oskar Nogli, Wanda i Stefan Trubajowie, Anna i Rudolf Twardawowie, Teresa i Stanisław
Witkosiowie.

65-lecie małżeństwa – Żelazne Gody
– obchodzili:
państwo Zofia i Franciszek Kaczmarkowie.
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Medal za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu
prezydenta RP wręczył jubilatom wicewojewoda
Andrzej Pilot

małżeństwa świętowały swoje 50-lecie, czyli Złote Gody. Symbolicznym
uznaniem ich wytrwałości i wkładu
w życie społeczności jest specjalny
medal przyznawany przez prezydenta RP. Ma on formę sześcioramiennej gwiazdy, na której z jednej
strony widnieje napis „Za długoletnie pożycie małżeńskie” . Z drugiej
– dwie srebrzyste róże, piękne, choć
nie pozbawione cierni, zupełnie

jak wspólne życie długoletnich par.
– Na żaden medal w naszym kraju
nie trzeba pracować równie długo
– zaznaczyła podczas uroczystości
Barbara Bismor, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Knurowie, organizatora Złotych Godów. – Aby
go otrzymać, trzeba przeżyć razem
przynajmniej 18 260 dni.
Tym razem medalami za długoletnie pożycie małżeńskie uhono-

SZMARAGDOWE I ŻELAZNE PARY

rowano dwie pary – Anielę i Jana
Hojnisiów oraz Aleksandrę i Jana
Szulców. Medale wręczył małżonkom wicewojewoda śląski Andrzej
Pilot. Na wspólne świętowanie
przybyły także pary trwające w
małżeństwie dłużej niż pół wieku.
Jedna z tych par, najdłuższa stażem,
składała sobie przysięgę małżeńską
w 1949 roku. Kiedy się pobierali,
ledwo skończyła się wojna, a Knurów nie miał jeszcze nadanych praw
miejskich. W tym roku Franciszek i
Zofia Kaczmarkowie obchodzą Żelazne Gody (65-lecie małżeństwa).
- Takie uroczystości należą do
najpiękniejszych wydarzeń w naszej
pracy samorządowej, bo są bardzo
wzruszające i mają symboliczny
przebieg – mówił gospodarz obchodów, prezydent Knurowa Adam
Rams. – Macie istotną cegiełkę w
rozwoju naszego miasta. Jesteście
pięknym przykładem rodziny silnej
miłością. Wszystko, co dobre, zaczyna się w rodzinie.
Wojewoda, prezydent, a także
przewodniczący knurowskiej rady
miasta Jan Trzęsiok złożyli każdemu z jubilatów gratulacje i życzenia
dalszych wspólnych lat w zdrowiu i
pogodzie ducha.
Tekst&foto: Mirella Napolska

Alicja Powiecka

KNURÓW. KNUROWIANKA LAUREATKĄ KONKURSU
„MEBEL DZIECIĘCYCH MARZEŃ”

Alicja z krainy marzeń

A gdyby tak wszystko było możliwe... Gdyby
wyobraźnia potrafiła znosić ograniczenia czasu
i przestrzeni i marzenia zmieniać
w rzeczywistość? Alicja Powiecka, utalentowana
8-latka z Knurowa, stworzyła projekt
wymarzonego mebla. Jej marzenie ma szansę
się spełnić
Na początku było fantazja. Choć
nie, na początku były koty. Koty
Alicji. Potem była zabawa w ogrodzie... w kotka i myszkę. To wtedy
knurowianka wpadła na pomysł, aby
stworzyć ogrodowy mebel zabawowy o nazwie „Serokokon”. Miejsce
odpoczynku dla siebie i swoich
zwierzaków.
- W „Serokokonie” dziecko i jego
zwierzątko może się schować. Można
w nim też czytać książki, które uwielbiam - tłumaczy Alicja Powiecka.
Mebel Alicji oczarował jur y
drugiej edycji konkursu „Mebel dziecięcych marzeń”. Praca dziewczynki
znalazła się w gronie 10 laureatów.
W sumie nadesłano 400 propozycji.
- Cieszymy się, że druga edycja
konkursu zachęciła tak wiele dzieci
do nadesłania pomysłów na wymarzone meble. Być może zainspirują się

nimi producenci świadomi znaczenia
głosu każdego, także najmłodszego,
konsumenta – mówi dla portalu meble.pl Marek Hryniewicki, redaktor
naczelny miesięcznika „BIZNES
meble.pl”, jeden z organizatorów
konkursu. - Wierzymy, że realizacja
kolejnej edycji inicjatywy „Mebel
marzeń” przyczyni się przełożenia
dziecięcych marzeń na konkretne
projekty i prototypy.
Konkurs „Mebel dziecięcych
marzeń” to dopiero pierwszy etap
inicjatywy „Mebel marzeń 2015”. W
kolejnym - „Spełnij dziecięce marzenia”- projektanci z wizji rodem z
krainy dziecięcej wyobraźni stworzą
prawdziwe meble. Może za parę lat
„Serokokon” Alicji będzie w każdym
knurowskim ogrodzie?
jb, foto: Przemysław Czapla

DIAMENTOWE MAŁŻEŃSTWA

„Serokokon” pomysłu 8-latki oczarował dorosłych jurorów konkursu
reklama
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Obecność wielu pocztów sztandarowych podkreślała
podniosłość niepodległościowych uroczystości

KNURÓW

W hołdzie bohaterom,
na chwałę Niepodległej
Honorową wartę przed pomnikiem zaciągnęli harcerze
i uczniowie klasy mundurowej z ZSZ nr 2

W 96. rocznicę odzyskania niepodległości knurowianie spotkali
się na uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny. W samo
południe przemaszerowali przed pomnik powstańców śląskich
Jak co roku obchody Święta
Niepodległości rozpoczęły się od
uroczystego nabożeństwa w kościele
pw. świętych Cyryla i Metodego. Tuż
po nim przed świątynią sformowała
się kolumna, którą przed pomnik
powstańców śląskich poprowadziła
Orkiestra Dęta KWK „Knurów” pod
dyrekcją Mariusza Kowalczyka.
W pochodzie wzięły udział m.in.
klasy mundurowe z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, a asysty
udzieliły poczty sztandarowe okolicznych organizacji i stowarzyszeń.

Zanim pierwszaki z klasy mundurowej złożyły ślubowanie, orkiestra
odegrała Mazurek Dąbrowskiego.
Kulminacyjnym momentem obchodów Święta Niepodległości było
oddanie hołdu bohaterom poległym
za Ojczyznę. Kwiaty przed pomnikiem powstańców śląskich złożyli w
imieniu samorządu Knurowa: prezydent Adam Rams, wiceprezydent
Piotr Surówka, sekretarz miasta Piotr
Dudło, przewodniczący Rady Miasta
Jan Trzęsiok z wiceprzewodniczącymi
Jerzym Pachem i Henrykiem Hiszb-

szerem oraz radnymi. Reprezentacji
knurowskich kombatantów przewodził dr Marian Grzymski. Obecna
była również ex-minister edukacji
narodowej Krystyna Szumilas.
Godne pochwały były liczne
delegacje kopalni, związków zawodowych, służb mundurowych, placówek
oświatowych i różnych instytucji.
Na czas uroczystości wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli harcerze i uczniowie klasy mundurowej.
/pg/
foto: Paweł Gradek

Samorząd miasta reprezentowali
prezydent Knurowa Adam Rams
z wiceprezydentem Piotrem Surówką
i sekretarzem Piotrem Dudło...
Wzruszającym momentem dla wielu uczestników
uroczystości było ślubowanie uczniów klasy
mundurowej

...oraz przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok
z wiceprzewodniczącymi Henrykiem Hibszerem
i Jerzym Pachem oraz radnymi

Delegacji kombatantów przewodził
dr Marian Grzymski

Wśród składających hołd bohaterom nie zabrakło
najmłodszych mieszkańców miasta
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PRZYSZOWICE. NIE ZAPOMINAJMY O BOHATERACH...

Za niepodległość
zapłacili życiem

Obecność pocztów sztandarowych podkreślała
podniosłość i wagę uroczystości

instytucji, a także przedstawicieli
samorządu gminy Giera łtow ice
z wójtem Joachimem Bargielem
i przewodniczącym Rady Gminy
Markiem Błaszczykiem.
- 11 listopada to radosne święto,
bo przypomina szczęśliwe chwile
narodu – zwracała uwagę Violetta
Kunkiewicz, wicedyrektor szkoły,
a zarazem organizatorka spektaklu i solistka. – Jednak ciesząc się
z niepodległości musimy pamiętać
o tych, którym to zawdzięczamy.
Zwłaszcza, że wielu z nich zginęło
nie doczekawszy wolności, o którą
walczyli. Pragnęliśmy złożyć im
należny hołd. Myślę, że się nam
udało...
/bw/

W zainicjowanym przez chórzystów Słowika wspólnym śpiewaniu pieśni
patriotycznych uczestniczyli m. in. samorządowcy z wójtem Bargielem
i przewodniczącym Błaszczykiem
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Andrzej Ogórek, powiat gliwicki wicestarosta Waldemar Dombek i wiceprzewodniczący Komisji Edukacji
Rady Powiatu Gliwickiego Winfryd
Ficoń. Wiązanki kwiatów przed
pomnikiem mieszkańców Wilczy
poległych i zaginionych podczas
wojen światowych złożyli sołtysi,
społecznicy, pedagodzy i uczniowie.
- Bohaterowie pomarli, ale pamięć o nich, otulonych naszą szczerą
modlitwą, jest wieczna – mówił ks.
Reder.
Obchody Święta Niepodległości
zwieńczyła część artystyczna w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Wilczy.
/bw/

Hołd bohaterom złożyli
m.in. samorządowcy i społecznicy

Foto: Bogusław Wilk

Występujący zebrali gromkie
i zasłużone brawa

Honory gospodarzy Święta Niepodległości w gminie Pilchowice
czyniła społeczność Wilczy.
Wtorkowe uroczystości rozpoczęło nabożeństwo w intencji
Ojczyzny w miejscowym kościele
pod wezwaniem świętego Mikołaja.
Przewodniczył mu ks. proboszcz
Bogdan Reder. Asysty udzieliły liczne poczty sztandarowe okolicznych
organizacji.
Nie zabrakło przedstawicieli
samorządu, stowarzyszeń, instytucji, przybyło wielu mieszkańców
Wilczy i ościennych miejscowości. Samorząd reprezentowali wójt
gminy Joanna Kołoczek-Wybierek
i przewodniczący Rady Gminy
Foto: Bogusław Wilk

trzeba było, także i czynem. Zapewne
nie przypuszczali, że ponad 100 lat
później ich następcy będą kontynuować to twórcze dzieło, w ten sposób
oddając im należną cześć.
Wieczór miał dwie odsłony.
Pier wsz ą sta now i ł spek ta k l. W
przerwie organizatorzy zaprosili
uczestników do kawiarenki, serwującej energetyczną kawę i pyszne ciasta. Wzmocnieni słodk im
poczęstunkiem goście ponownie
się zebrali, by wspólnie śpiewać
patriotyczne pieśni. Ich w ybór i
prowadzenie stało się udziałem
chóru Słowik pod dyrekcją Henryka
Mandrysza. Wśród uczestników
nie zabrakło rodziców, społeczników, reprezentantów organizacji i

Nie ma wolności
bez odwagi

- Wolność narodu okupiona jest krwią
jego synów – podkreślali i przestrzegali
uczestnicy niepodległościowych
uroczystości w Wilczy. – To oni zginęli,
abyśmy mogli żyć, ciesząc się swobodą...

Foto: Bogusław Wilk

„Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na
wojnę” – słowa Wegecjusza, mimo
upływu prawie 2400 lat, nie tracą
na aktualności. I nie chodzi o to, by
ciągle zbroić się na potęgę. Ważne,
by nie wpaść w zgubne samouspokojenie, że w XXI wieku w środku
Europy wojny nie mają prawa się
zdarzyć.
- Niestety, obecna sytuacja w
Ukrainie i nie tak dawna w krajach
byłej Jugosławii pokazują, że jest
inaczej – zauważali uczestnicy koncertu. – Obyśmy się nie musieli o tym
przekonywać naprawdę. Wystarczy,
że nasi przodkowie musieli złożyć
daninę krwi, by zapewnić obecnym
pokoleniom pokój.
Z myślą o nich chórzyści Słowika i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprosili mieszkańców na wzruszającą podróż w
czasie z pieśnią i poezją patriotyczną. Zabrzmiały „Kwiaty polskie”,
„Legiony” i „Białe róże”. Wzruszające było wspólne odśpiewanie
wzniosłej „Roty”. Łzę z niejednego
oka wycisnął alegoryczny spektakl
– nastoletni aktorzy zebrali słowa
podziwu i zasłużone brawa.
Występ Słowika miał wymiar
symboliczny. Chór powstał w 1912
roku. Od wieku niepodległa Polska
nie istniała. Ówcześni chórzyści za
punkt honoru wzięli sobie krzewienie
polskości. Czynili to śpiewem, a gdy

WILCZA

- Pamięć żyje w naszych
modlitwach - podkreślał
ks. Bogdan Reder

Foto: Bogusław Wilk

Piękny śpiew Słowika i przejmujący spektakl
młodzieży złożyły się na pełen wzruszeń
niepodległościowy wieczór

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

- Pokój nie jest nam dany na zawsze – podkreślali uczestnicy
koncertu w hołdzie bohaterom, którzy wywalczyli nam wolną
Ojczyznę za cenę własnego życia
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Z KART HISTORII

Lignoza skojarzyła gminy

Powstały jeszcze za rządów niemieckich pomysł połączenia Krywałdu i Szczygłowic doczekał się
realizacji dekadę po zakończeniu I wojny światowej

Przedwojenna ulica w Szczygłowicach

Oryginalna pieczątka Gminy Szczygłowice pod dokumentem z 1 kwietnia
1936 roku. I imieniu Zarządu Gminy podpisał sie naczelnik Bernard Strzeja

Decyzja o połączeniu gmin Krywałd i Szczygłowice zapadła 24
września 1928 roku w Katowicach.
Podjęła ją Rada Wojewódzka – organ
administracji państwowej.
W „Polsce Zachodniej” z 25
września 1928 roku czytamy: „Rada
Wojewódzka w Katowicach na wczorajszym posiedzeniu uchwaliła połączyć gminę Szczygłowice i Krywałd
w jedną gminę pod nazwą Szczygłowice. W ten sposób zakończone zostały
wieloletnie starania fabryki „Lignoza”
i gminy Krywałd tyczące się połączenia niniejszym gmin, a sięgające jeszcze czasów za rządów niemieckich”.
Po czasu w yboru stałej rady
gminnej ukonstytuowała się Komisaryczna Rada Gminna. Tworzyli
ją: Herman Grzesiok – pracownik
„Lignozy” i prezes Związku Powstańców Śląskich w Krywałdzie,

Feliks Michalski – uczestnik trzech
powstań śląskich, szczygłowiccy
rolnicy – Ignacy Palenga i Roj, J.
Suliga – sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczygłowicach, S.E.
Ogórek – restaurator, dzierżawca
„Kasyna” w Krywałdzie.
Naczelnikiem Gminy Szczygłowice został Ignacy Palenga – pełnił tę
funkcję do 1933 roku. Jego następcą
był Bernard Strzeja (1933-1939).
Do wybuchu II wojny światowej
Szczygłowice i Krywałd dobrze się
uzupełniały. W Krywałdzie znajdowała się „Lignoza” Spółka Akcyjna,
boisko sportowe, pełniące funkcję
„ośrodka” kultury „Kasyno”, staw rekreacyjny Jagielnia, Katolicka Szkoła
Powszechna, fabryczna kaplica (dzisiaj w budynku mieści się kościół
parafialny). W Szczygłowicach działała stacja kolejowa, urząd pocztowy,

urząd Policji, szkoła powszechna
i Ochotnicza Straż Pożarna.
Ciekawym obiektem rekreacyjnym był staw Jagielnia. Niczym magnes ściągał nie tylko mieszkańców
Szczygłowic, Krywałdu i Knurowa,
ale i z dalszych miejscowości. Nawet
z niemieckiej części Górnego Śląska...
W stawie można było zażyć kąpieli i popły wać kajakiem. Przy
zachodniej stronie akwenu powstała
plaża.
Już w XIX wieku w sąsiedztwie
stawu znajdował się młyn. W latach
30. XX wieku w budynku po młynie
mieszkała rodzina Henelów.
I nteg racja ad m i n ist rac y jna
miejscowości miała znaczenie dla
miejscowego szkolnictwa. W latach
20. i 30. XX wieku w tzw. starej
krywałdzkiej szkole uczyły się klasy
pierwsza i druga, natomiast w czte-

Leśniczówka w Szczygłowicach

roklasowej szkole (obecnie Zespół
Szkolno-Przedszkolny) – czwarta,
piąta, szósta i siódma. Klasa ósma
była w Szczygłowicach, uczęszczali do niej uczniowie zamieszkali
w Krywałdzie. Niebawem doszło
do połączenia obydwu placówek.
W ten sposób powstał ośmioklasowy
system nauczania. Stary budynek
szkolny w Szczygłowicach, wybudowany w XIX wieku, zamieniono na

służbowe mieszkania dla nauczycieli.
W latach 1929-1939 Krywałd
zachowywał industrialny charakter,
co wiązało się z obecnością fabryki
prochu. W Szczygłowicach dominowało rolnictwo. Dużą rolę odgrywały
wielopokoleniowe gospodarstwa rolne rodzin Paszków, Rojów, Palengów
i Beboków.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki
Nowa szkoła w Krywałdzie-Szczygłowicach
Ksiądz Alojzy Koziełek pisze („Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi
Gliwickiej”, Katowice 1937): „W r. 1930 w Krywałdzie wybudowano nową
szkołę na koszt gminy Szczygłowice, bez jakiejkolwiek subwencji kosztem
około 300.000 zł. Budowniczym był Piperek Józef z Czuchowa. Poświęcenie
nowej szkoły nastąpiło dnia 26 X 1930 r. Nowa szkoła składa się z 4 klas, sali
robót, kuchni gospodarczej, 2 pokoi pomoc naukowych, biblioteki, kancelarii,
sali nauczycielskiej, łazienek i mieszkania tercjana. Od dnia 15.I.1933 urzęduje nauczycielka Marta Klozówna. Dnia 26.III.194 otwarto przy tutejszej
szkole ochronkę, która znalazła pomieszczenie w starej szkole.
Pismem z dnia 12.IX.1934 Wydział Oświecenia Publicznego w Katowicach
połączył 4 kl. szkołę w Krywałdzie z 3 kl. szkołą w Starych Szczygłowicach
w systemie 7-klasowym. Kierownictwo powierzył dotychczasowemu kierownikowi w Krywałdzie Dankowi.
Na początku roku szkolnego 1934/35 było w Krywałdzie 188 dzieci. Dnia
20.IX.1934 było w nowym systemie szkolnym całej gminy Szczygłowice 313
dzieci. W Krywałdzie mieszczą się klasy I., II., IV., VII. i VIII. W Starych
Szczygłowicach klasy I., V. i VI. Kierownictwo mieści się przy nowej szkole
w Krywałdzie. Na początku roku szkolnego 1936/37 liczyła szkoła w ośmiu
klasach 288 dzieci”.
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Okazały bukiet na pożegnanie - Adamowi Sobierajskiemu za wspólną zabawę dziękują (od lewej):
Natasza Urbańska, Marika, Mieczysław Szcześniak, Antoni Królikowski i Rafał Brzozowski

ROZRYWKA. „SUPERSTARCIE” BEZ KNUROWIANINA...

Do opery jeden krok

Szósty odcinek „SuperSTARcia”, show telewizyjnej
„Dwójki”, okazał się ostatnim dla tenora Adama
Sobierajskiego. Odpadł. – Wielka szkoda! Za tydzień,
w programie poświęconym operze, byłby faworytem
– żałują kibicujący Adamowi knurowianie
Wyrazisty głos tenora z miejsca
znalazł wielu sympatyków. Tak wielu,
że (niemal) bez problemów zaliczał
kolejne odcinki show. Tydzień w tydzień w studio widać i słychać było też
liczną grupę kibiców zawzięcie i wytrwale wspierających knurowianina.
Talent i umiejętności Sobierajskiego docenili jurorzy, na czele z szefującym jury Wojciechem Mannem.
Nie szczędzili tenorowi ciepłych
słów. Zauważali, że reprezentując
muzykę klasyczną (powszechnie i...
błędnie uważaną za „poważną”) niełatwo mu odnaleźć się w klimatach
odległych od operowych o lata świetlne. Na przekór temu solista m.in.
Gliwickiego Teatru Muzycznego i
Opery Krakowskiej świetnie sobie
radził, nadając utworom z różnych
gatunków muzyki stricte rozrywko-

wej wyjątkowe brzmienie.
W piątkowym, szóstym odcinku
Sobierajski wystąpił dwukrotnie.
Najpierw zaśpiewał „Baila me” (Gipsy Kings), potem brawurowo – w duecie z Rafałem Brzozowskim – „Mój
przyjacielu” (Krzysztof Krawczyk).
- Ta piosenka nabrała nowego wymiaru – zachwycała się Halina Mlynkowa, zasiadająca tego wieczoru w
jury. – Oglądałam was z wielką przyjemnością – to był spektakl teatralny
połączony z super wykonaniem.
Niestety, głosowanie esemesowe
nie było pomyślne dla knurowianina. Nie przeszedł do następnego
odcinka.
- Co za pech... – żałują jedni.
- Za tydzień odcinek operowy.
Przeszedłby go jak burza! – nie mają
wątpliwości drudzy.

KNURÓW

Łosprawki o Śląsku
i po śląsku

Kawiarnia Maszkiety zaprasza na rozmowy
o historii, kulturze, folklorze i śląskich
godkach. Cykl spotkań pt. „Łosprawki
o Śląsku i po Śląsku” rozpocznie się
w poniedziałek
Inauguracyjne spotkanie (17.11)
poprowadzi Tadeusz Puchałka z Gierałtowic, lokalny kronikarz i znawca
kultur y śląskiej. Monolog „Mój
Śląsk” po naszymu, czyli po śląsku,
przedstawi Wiktoria Myśliwiec. Barbara Czernecka z Rudzińca opowie o
dawnym zwyczaju znaczenia śląskich
domów i mieszkań sakramentaliami.
- Zjawi się też gość-niespodzianka
– zachęcają do udziału organizatorzy.
– Będzie okazja skosztowania tradycyjnych śląskich przysmaków.
Początek o godz. 17.
Tydzień później, 24 listopada o
godz. 16.30, przewidziano kolejne
spotkanie. Tym razem mowa będzie
o prawidłowych nawykach żywienio-

wych. Zaproszony dietetyk podpowie
jak skutecznie walczyć z nadwagą i
otyłością.
- Goście będą mieli sposobność
skorzystania ze specjalnej wagi Tanita, dzięki której jest możliwy pomiar
składu masy ciała, zatrzymanych wód
metabolicznych i zawartość tkanki
tłuszczowej – mówią organizatorzy
z kawiarni Maszkiety. – Zostanie
też przygotowany dietetyczny poczęstunek.
Zainteresowani uzyskają informacje telefonicznie (32 440 00 01)
lub osobiście w lokalu (ul. Kapelanów
Wojskowych 2e).
/bw/

foto-migawka

Sam Adam cieszy się z dotychczasowych osiągnięć.
- To wielka radość, że mogłem w
tym programie wystąpić – powiedział,
dziękując przy okazji za kibicowanie.
Udział w telewizyjnym show
zbierającym milionową publiczność
to godne docenienia dokonanie.
Zarazem odbiegająca od sztampy
promocja muzyki klasycznej i – nie
ma wątpliwości – także Knurowa.
/bw/

SuperSTARcie

to program, polegający na rywalizacji 10 wokalistów, reprezentujących różne kierunki muzyczne.
Ich występy oceniają – wysyłając
smsy – widzowie. Z każdego odcinka odpada jedna osoba. Zwycięzca
będzie się cieszyć mianem najbardziej uniwersalnego artysty.

III PodbeskidzKapela rockowa Le FleuR zdobyła drugie miejsce podczas
Knurowski
kiego Przeglądu Muzycznego „Rock & Blues” w Wilkowic ach.
i zapewnienie
zespół otrzymał nagrodę rzeczową o wartości 1 tys. zł
rocznej promocji na stronie internetowej imprezy.

Aneta Nowak, b

Szkoła ze smakiem

Ach, cóż to były za pyszności! Na wspomnienie
aromatycznych i smacznych potraw
uczestnikom warsztatów kulinarnych
w gimnazjalnej „Dwójce” od razu cieknie ślinka
Każdemu by ciekła... Sałatki,
którymi przyszło im się delektować,
zachwycały wonnością, kompozycją,

Foto: Archiwum MG-2

KNURÓW. KULINARNE WARSZTATY W MG-2

a przede wszystkim smakiem. To zasługa twórców przepisów – rodziców
nastolatków – oraz wykonawców,

czyli gimnazjalistów i nauczycieli.
Na pomysł wpadli wspólnie,
zastanawiając się nad propozycjami
zajęć, które mogliby razem zorganizować i wziąć w nich udział.
Wszystko w ramach projektu „Szkoła
Współpracy”, w którym Miejskie
Gimnazjum nr 2 uczestniczy.
W roli kulinarnych szefów wystąpiły panie Alina Krukowska, MałgoPrzegląd Lokalny Nr 46 (1132) 13 listopada 2014 roku

rzata Przychodnia, Izabela Stelmach,
Małgorzata Modrzejewska, Dorota
Golec i Lidia Piszkała. To pod ich
okiem trzecioklasiści z klas A, B i C
– wspierani przez pedagogów - stworzyli 11 przepysznych sałatek.
Warsztaty łączyły przyjemne z
pożytecznym. Okazały się świetną
promocją zdrowego odżywiania.
Mirosław Kirszensztejn, bw

Program

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i
rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski
projekt MEN współfinansowany
ze środków EFS. Jego celem jest
wdrożenie nowoczesnego modelu
współpracy uczniów, rodziców i
nauczycieli w zakresie organizacji
życia szkoły, współdecydowania
o formach pracy placówki oraz
współodpowiedzialności za efekty
jej działalności.
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KNURÓW. KONCERT PIOSENKI PRAWDZIWEJ

rozrywka nr 46

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

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

Wolność jest w nas

Młodzież Studia Piosenki i Musicalu pod kierunkiem
Agnieszki Bielanik-Witomskiej zaprasza na
koncert, który wypełnią piosenki zespołów muzyki
alternatywnej lat 80.
W K lubie Ku ltur y Loka lnej
Sztukateria zabrzmią m.in. utwory
„Kocham wolność”, (Chłopcy z Placu Broni), „Nie gniewaj się na mnie,
Polsko” (Sztywny Pal Azji), „Arahja”
(Kult), „Szare miraże” (Maanam),
„Stan gotowości” (Lombard).
- Będą też inne piosenki, w których emocje sięgają zenitu w poszukiwaniu wolności jednostki, spra-

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. 44/2014 brzmiało: „TWIERDZA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Franciszek Wróbel, karnet na obiekty MOSiR-u otrzymują Przemysław Rozumek
i Stanisław Pawlik. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

wiedliwości społecznej, w końcu
- wolności narodu – zapowiadają
organizatorzy. - W programie koncertu znajdą się też wiersze Miłosza, Brylla, Herberta i Jastruna.
Koncert odbędzie się 16 listopada
(niedziela).
Początek o godz. 16. Wstęp wolny.
/ck, b/

informacja własna wydawcy

13.11.2014 r.
CZWARTEK
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Pinokio
- godz. 16.00
Obywatel
- godz. 18.15, 20.15
14-19.11.14 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Siedmiu krasnoludków
ratuje Śpiącą Królewnę
- godz. 15.00, 16.45
Za jakie grzechy, dobry
Boże
- godz. 18.30
Obywatel
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
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rozmaitości
KNURÓW. DNI DAWCY SZPIKU
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

Jakub Kamaj z Gliwic

ur. 28.10.2014 r., 2470 g, 51 cm

Łukasz Koloczek z Kuźni Nieborowskiej
ur. 29.10.2014 r., 3630 g, 56 cm

Julia Sitarz z Zabrza

ur. 31.10.2014 r., 3140 g, 52 cm

Nataniel Kubica z Knurowa

ur. 3.11.2014 r., 4220 g, 55 cm

Lena Ochelska z Knurowa

ur. 28.10.2014 r., 3530 g, 53 cm

Maja Dzigorzewska z Czerwionki
ur. 30.10.2014 r., 3390 g, 51 cm

Magdalena Kandora z Orzesza
ur. 3.11.2014 r., 3300 g, 53 cm

Zuzanna Leżyńska z Knurowa

ur. 3.11.2014 r., 2750 g, 48 cm

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Franciszek Salwa z Knurowa

ur. 28.10.2014 r., 3050 g, 52 cm

Julian Schnober z Leboszowic

ur. 30.10.2014 r., 3460 g, 53 cm

Jakub Klonowski z Leszczyn

ur. 3.11.2014 r., 3790 g, 54 cm

Zuzanna Paszek z Knurowa

ur. 3.11.2014 r., 3000 g, 50 cm

Julia Jędrzejczyk z Knurowa

ur. 29.10.2014 r., 3250 g, 53 cm

Hanna Szołtysek z Ornontowic

ur. 30.10.2014 r., 3820 g, 54 cm

Jakub Kuchta ze Stanowic

ur. 3.11.2014 r., 3860 g, 57 cm

Piotr Biadacz z Leszczyn

ur. 4.11.2014 r., 2950 g, 50 cm

Przyjdź
i pomóż
chorym

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

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/

Amelia Drążczyk z Leszczyn

ur. 4.11.2014 r., 3130 g, 56 cm

Kacper Musioł z Pilchowic

ur. 5.11.2014 r., 3800 g, 53 cm

Aleksandra Malczyk z Mikołowa
ur. 4.11.2014 r., 3300 g, 55 cm

Emma Pyka z Mikołowa

ur. 5.11.2014 r., 3530 g, 53 cm
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Dawid Potocki z Czerwionki

ur. 4.11.2014 r., 4600 g, 57 cm

Wojciech Rzepka z Knurowa

ur. 6.11.2014 r., 4610 g, 55 cm

Aleksander Bursy z Gliwic

ur. 5.11.2014 r., 4000 g, 57 cm

Marta Kijak z Pilchowic

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla
dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników
zabawy. To nie wszystko, bowiem w
zanadrzu mamy jeszcze wspaniały
bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

ur. 7.11.2014 r., 2910 g, 48 cm
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

Do w ynajęcia mieszkanie 75 m2
w domu dwurodzinnym w K nurowie.
Tel. 501 008 959

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

39-48/14

DAM PRACĘ

46-47/14

21-45/14Y

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830
46-49/14

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

1/14-odw.

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

ZWIERZĘTA

45-46/14

G a r a ż d o w y n a j ę c i a u l . Ta r g o w a .
Tel. 601 469 273
46/14

Giera ł towic e c entr um. Do w ynajęcia
mieszkanie lub działalność gospodarcza
cicha. 5 pokoi na I piętrze. Informacja
604 497 626

46-49/14

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

Masz na sprzedaż lub wynajem: mieszkanie,
dom, działkę, lokal? Expert Nieruchomości
ul. Kapelanów Wojskowych 2D
Tel. 664 257 601

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

45-48/14

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
45-48/14

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

S a l o n ł a z i e n e k i M e b l i n a w y m i a r.
Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetn a j a ko ś ć . K n u r ó w, J ę c z m i e n n a 4 ,
www.pb-group.com.pl Tel. 882 066 201
45-48/14

Szybka decyzja kredyt 15 000 – rata od
250 zł. Skutecznie, także pozabankowe.
Tel. 731 500 901
45-48/14C

MOTORYZACJA

46/14

43-52/14

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

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

41-48/14

45-46/14

SZUKAM PRACY

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

44-52/14

Sprzedam działkę rolniczo-budowlaną 1 ha
w Szczyg ł owic ach obok kościo ł a.
Tel. 32 235 16 62

45-47/14

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

46/14

S p r ze d a m M - 3 w K n u r o w i e 8 0 t y s .
Tel. 664 257 672 Expert

46/14

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

41-52/14

Z amieni ę mies zkanie M - 3 w Szc z yg ł o w i c a c h n a w i ę ks ze w K n u r o w i e.
Tel. 794 609 285, 785 480 867

46/14

EDUKACJA
Absolwentka filologii udzieli korepetycji
z j. angielskiego. Tel. 663 379 982

46-47/14

Angielski. Tel. 792 237 177

33-48/14

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

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

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

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

15/14-odw.

15/14-odw.

45-48/14

23-48/14

44/14-1/15

36-52/14

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

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

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na NAJEM 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. Spółdzielcza 3A/2 - parter.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi - 6,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 20.11.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 1.400,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 19.11.2014 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.11.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon
(0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

PPHU „KOMART” sp. z o.o.
w Knurowie, ul. Szpitalna 7
poszukuje emeryta na stanowisko elektryka
Wymagania: uprawnienia SEP do 1kV oraz doświadczenie
praktyczne w zakresie utrzymania ruchu i eksploatacji urządzeń
elektrycznych.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać
osobiście w Dziale Kadr lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
kadry@komart.pl
Pilchowice, dnia 6.11.2014 r

WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
prowadzonego przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowicach,
na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów,
wzywa do podjęcia przedmiotów złożonych przez mieszkańca Domu
Pana Krzysztofa Łaszczak ur. 15.07.1954 r w Bielsko-Białej, syna
Emilii i Ludwika do depozytu rzeczy wartościowych.
Depozyt w postaci środków pieniężnych w wysokości
14 410,91(sł.: czternaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 91/100)
jest przechowywany w w/wym Domu.
Odbioru może dokonać osoba, która udokumentuje uprawnienie
do spadku po zmarłym Panu Krzysztofie Łaszczak za pomocą
prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo
aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Depozyt można odebrać w terminie 3 lat od dnia otrzymania
niniejszego wezwania. W przypadku nie podjęcia depozytu w powyżej
wskazanym terminie, zostanie on zlikwidowany.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że depozyt zostanie wydany
po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów przechowywania
depozytu, zawiadomień i poszukiwań uprawnionego.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Pilchowice, dnia 6.11.2014 r

WEZWANIE DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

45-46/14

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
prowadzonego przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowicach,
na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów,
wzywa do podjęcia przedmiotów złożonych przez mieszkańca Domu
Pana Romana Wygryz ur. 18.02.1956 r w Nasielsku, syna Marii
do depozytu rzeczy wartościowych.
Depozyt w postaci środków pieniężnych w wysokości 12 531,97
(sł.: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 97/100 jest
przechowywany w w/wym Domu.
Odbioru może dokonać osoba, która udokumentuje uprawnienie
do spadku po zmarłym Panu Romanie Wygryz za pomocą prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu
notarialnego poświadczenia dziedziczenia.
Depozyt można odebrać w terminie 3 lat od dnia otrzymania
niniejszego wezwania. W przypadku nie podjęcia depozytu w powyżej wskazanym terminie, zostanie on zlikwidowany.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że depozyt zostanie wydany
po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów przechowywania depozytu, zawiadomień i poszukiwań uprawnionego.

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
na ul. Batorego. Tel. 515 277 320

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

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

46-48/14
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sport

Rekordy Polski
dedykowane
córeczce

Piotr Skorupa

Używając terminologii szkolnej,
sześć zawodniczek Eugena solidnie
zapracowało na szóstkę.
Nawet z plusem

Foto: SP TKKF

Siostry na „pudle”, czyli klasyfikacja seniorek
i srebro Pauliny Mularczyk oraz brąz Sylwii

Foto: UKS Eugen

finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bądź Przystanek Woodstock.
Debiutant w tym gronie
pokonał maraton we Frankfurcie najszybciej, mijając linię
mety po 3 godzinach 16 minutach i 26 sekundach.
Drugi czas z knurowskiej
grupy uzyskał Bogdan Leśniowski (3.27.06), trzeci - Lesław Kroczyk (3.40.13 - rekord
życiowy), a kolejny - Piotr
Korkuć (4.30.55).
Dodajmy, że Szymon Masarczyk reprezentuje Klub Biegacza Endurance Solidarni
Knurów.
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PiSk

Foto: prywatne archiwum

Debiutant
był najszybszy

O Szymonie Masarczyku
pisaliśmy już w kontekście
przeróżnych startów w imprezach biegowych. Po raz pierwszy mamy okazję napisać o tym
sportowcu przy okazji biegu
maratońskiego. Jego debiut
na ponad 42-kilometrowym
dystansie przypadł na imprezę
zorganizowaną we Frankfurcie. Za naszą zachodnią granicę
Szymon Masarczyk udał się
w towarzystwie bardziej doświadczonych biegaczy - Bogdana Leśniowskiego, Lesława
Kroczyka i Piotra Korkucia
- kolegów ze sztafet, które co
roku wyruszają z Knurowa na

- dopowiada szkoleniowiec,
który też startował i zdobył
mistrzostwo Polski w kategorii
Masters 50-59 lat, wyciskając
155 kg (waga 74 kg).
W rywalizacji mężczyzn
czwarte miejsce w juniorach do
lat 20 zajął Krystian Majdziński (kat. 105 kg, wynik 132,5
kg), natomiast na piątej pozycji
start zakończył Paweł Jur (junior do lat 20, kat. 83 kg, wynik
105 kg - rekord życiowy).
Klasyfikacja drużynowa:
- juniorki do lat 20 - 1. UKS
Eugen Knurów - 49 pkt, 2. KS
Team Wrocław - 34 pkt, 3. UKS
Zieloni Łańcut - 24 pkt,
- juniorki do lat 23 - 1. UKS
Eugen Knurów - 48 pkt, 2. KS
Team Wrocław - 28 pkt, 3. UKS
Zieloni Łańcut - 24 pkt,
- seniorki - 1. KS Team
Wrocław - 27 pkt, 2. UKS Zieloni Łańcut - 21 pkt, 3. Wiking
Starachowice - 21 pkt, 4. UKS
Eugen Knurów - 21 pkt.

Foto: UKS Eugen

brązowe krążki przy wiozła
do Knurowa inna juniorka Nikola Zaborowska (kat. 72
kg, w ynik 50 kg). Brązow y
medal zawisł na szyi Emilii
Flis (juniorka do lat 20, kat.
57 kg, wynik 45 kg - również
4 miejsce w kat. do 23 lat i 6
miejsce w seniorkach). Tuż za
podium, na czwartej pozycji
w juniorkach do lat 20 sklasyfikowana została Jadwiga
Gieniusz, która w kat. 72 kg
poprawiła swój rekord życiowy wyciskając 50 kg.
- Indywidualne sukcesy
przełożyły się na podwójne
drużynowe mistrzostwo Polski
w juniorkach do 20 i 23 lat,
a ponadto zajęliśmy czwarte
miejsce w kategorii seniorek mówi zadowolony Eugeniusz
Mehlich i podkreśla, że silnym
punktem drużyny jest siostra
Pauliny Mularczyk - Sylwia,
która ma zaledwie 14 lat. Cieszy również rekord życiowy
15-letniej Jadwigi Gieniusz

Foto: UKS Eugen

Kolejne Mistrzostwa Polski
w wyciskaniu sztangi przeszły
do historii, a skoro wystąpili
w nich reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego
Eugen, kolejny sukces został
wpisany w opasłe kroniki knurowskiego klubu.
Pierwszoplanową postacią mistrzostw rozegranych
we Władysławowie była Paulina Mularczyk, która ustanowiła dwa rekordy Polski. Rywalizacja nie była łatwa, bo
w zawodach wystąpiło ponad
dwustu siłaczy z dwudziestu
klubów - relacjonuje bohaterka z Knurowa, która pełniła
również funkcję kierownika
drużyny. Paulina Mularczyk,
która ma w swoim sportowym
CV t y tuł mistrzyni świata
do lat 18, poprawiła swoje
rekordy k raju w k ategor i i
juniorek do 20 i 23 lat wyciskając 40,5 kg w wadze 43 kg.
Ów ciężar dał knurowiance
złote medale w juniorkach
do lat 20 i 23 oraz srebro w
seniorkach. - Jestem bardzo
zadowolona z tego startu, bo
wywalczyłam swój dwudziesty
tytuł indywidualnej mistrzyni Polski. Rekordy dedykuję
mojej 14-miesięcznej córeczce
Poli - podkreśla Paulina Mularczyk.
Nie były to jedyne medale
wywalczone przez podopiecznych Eugeniusza Mehlicha.
Dwa złote krążki w juniorkach i brąz w seniorkach to
dorobek Sylw ii Mu larczyk
w kategorii 47 kg (wycisnęła
32,5 kg). Dwa medale srebrne
w juniorkach zdobyła Dorota
Tomasz ewsk a (k at. 72 k g,
w y nik 50 kg), z kolei dwa

Dwa drużynowe tytuły
mistrzowskie podopiecznych
i swoje mistrzostwo Polski, czyli
Eugeniusz Mehlich - tradycyjnie
- ma powody do zadowolenia

Podopieczni
Grzegorza
Skopka

Trzynastka,
która daje radość

Debiutant i trzech bardziej doświadczonych
maratończyków, czyli Szymon Masarczyk,
Lesław Kroczyk, Bogdan Leśniowski i Piotr
Korkuć

Trzynastka podobno przynosi pecha, ale w tym przypadku o pechu nie może być mowy.
Trzynastka oznacza bowiem
liczbę zdobytych medali przez
zawodniczki Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice w czasie III
Mityngu Pływacki w Rybniku.
Po złoto sięgnęły: Agata
Marek (50 m stylem dowolnym),
Weronika Morciszek (50 i 100
m stylem grzbietowym), Aleksandra Bańbor (100 m stylem
zmiennym i 100 m stylem motylkowym), Martyna Surówka
(50 m stylem klasycznym).

Srebrne medale w y walczyły: Aleksandra Bańbor (50
i 100 m stylem dowolnym),
Weronika Morciszek (50 m
stylem dowolnym), Martyna
Surówka (100 m stylem klasycznym) i Agata Marek (50
i 100 m stylem motylkowym,
100 m stylem dowolnym).
Dodajmy, że w zawodach
wzięło udział 312 zawodników
zrzeszonych w 23 klubach, a
knurowską sekcję reprezentowało 19 osób.
PiSk
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Pi ł k a rz e C oncord i i w
dwóch ostatnich tegorocznych
występach przełamali kilka
serii. Najpierw w ostatnim
meczu przed własną publicznością doznali pierwszej
w bieżącym sezonie porażki
grając w roli gospodarza (2:6
z Przyszłością Ciochowice).
Minął tydzień i podopieczni
Wojciecha Kempy przerwali
kolejną serię, odnosząc pierwsze w tych rozgrywkach zwycięstwo na obcym stadionie.
Knurowianie pewnie, bo 3:1
wygrali w Tarnowskich Górach i przy okazji przerwali
jeszcze jedną serię, bowiem
do tego meczu Gwarek był u
siebie niepokonany.
Gdy porównamy wyjściowy skład Concordii na mecz z
Przyszłością, a ten, który rozpoczął potyczkę z Gwarkiem
to doliczymy się aż siedmiu
zmian. W Tarnowskich Górach, w pierwszym składzie nie
wyszli: Widera, Salwa, Bączkiewicz, Rozumek, Żyrkowski,

Wieliczko i Mawo. Ich miejsca
zajęli: Krasoń, Mikulski, Śliwa,
Gałach, Maciejewski, Jaroszewski, Modrzyński. Istna
rewolucja, ale - co najważniejsze - zakończona zwycięstwem.
Mecz w Tarnowskich Górach długo zapamięta Patryk
Malinowski. Wychowanek
Concordii otrzymał tam szansę debiutu w IV lidze i odwdzięczył się bardzo ważną
bramką zdobytą na 2:1. Taki
debiut na pewno da temu chłopakowi pozytywnego „kopa”.
Szkoda tylko, że dla Concordii
był to ostatni mecz ligowy
w tym roku, co oznacza, że
na kolejny udany występ w
pierwszym zespole wychowanek knurowskiego klubu musi
czekać do rundy wiosennej.
W dobrych humorach z
wyjazdowego meczu wracali
również zawodnicy Jedności
Przyszowice, którzy pokonali
2:0 GTS Bojszowy (siódmy
mecz bez porażki).
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Siedem roszad i gol „Malina”

15. KOLEJKA, GRUPA I:
Gwarek Tarnowskie Góry - Concordia 1:3
0:1 Spórna 42’, 1:1 Polis 73’, 1:2 Malinowski 82;, 1:3 Wieliczko 90’
Concordia: Krasoń, Pilc, Krzysztoporski, Mikulski, Śliwa, Gałach, Maciejewski 85’ Mawo,
Jaroszewski 75’ Malinow1. Ruch
32
ski, Spórna, Modrzyński 56’
2. Przyszłość
28
Wieliczko, Gajewski 90’ Kar3. Zieloni
27
wowski.
4. Gwarek T.G.
24
For tuna Gliwice - Raków
5. Concordia
22
II Częstochowa 0:7, Slavia
6. Sarmacja
22
Ruda Śląska - Polonia Poraj
7. Polonia
20
8. Unia
19
3:3, RKS Grodziec - Górnik
9. Raków II
19
Piaski 2:1, Przyszłość Cio10. Woźniki
18
chowice - pauza, Pilica Ko11. Pilica
16
niecpol - Unia Ząbkowice 7:0,
12. Grodziec
16
MLKS Woźniki - Zieloni Żarki
13. Górnik
15
2:2, Sarmacja Będzin - Ruch
14. Slavia
14
Radzionków 1:1.
15. Fortuna
3

15. KOLEJKA, GRUPA II:

Patryk Malinowski swój debiut
w IV lidze okrasił bramką, która pozwoliła
Concordii odnieść pierwsze w tym sezonie
zwycięstwo na wyjeździe

Iskra Pszczyna - GKS II Katowice 2:0, Górnik Pszów
- Czarni-Góral Żywiec 1:4,
Unia Racibórz - Drzewiarz
Jasienica 2:2, GTS Bojszowy
- Jedność Przyszowice 0:2,
Szczakowianka Jaworzno
- LKS Bełk 0:1, Krupiński Suszec - Podlesianka Katowice
5:1, Gwarek Ornontowice
- Radziechowy Wieprz 3:1,
Forteca Świerklany - Unia
Turza Śląska 1:0.

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

38
31
28
28
24
23
20
19
18
18
18
17
16
15
11
9

MARCIN BROSZ:

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

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

34
31
29
28
26
26
22
21
20
19
17
17
15
14
14
2

Klasa B
12. KOLEJKA
Piast Pawłów - Concordia II Knurów 6:1
Bramka dla pokonanych: Pietras.
Concordia II: Grabowski, Wiszniowski, Smętek, Folcik, Grodoń, Kutypa, Filip, Przesdzing, Sobczak, Pietras, Zakrzewski. Trener Damian Mehlich
skorzystał również z usług
1. Gwarek II
31
Niedbały i Loszy.
2. Pawłów
27
Victoria Pilchowice - Quo
3. Pławniowice
22
4. Ciochowice II
22
Vadis Makoszowy 1:4, LKS
5. Świbie
22
45 Bujaków - Start Kleszczów
6. Concordia II
22
4:1, Przyszłość II Ciochowi7. Amator
22
ce - Amator Rudziniec 3:0,
8. Burza
19
Burza Borowa Wieś - Olimpia
9. Quo Vadis
16
Pławniowice 4:4, Gwarek II
10. Bujaków
15
Ornontowice - KS Bojków
11. Kleszczów
12
9:0, Naprzód Świbie - Pogoń
12. Victoria
6
Ziemięcice 4:2.
13. Bojków
4
14. Ziemięcice
4

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

Pamiętamy skąd się
wywodzimy
Wracamy dzisiaj na naszych łamach do meczu piłkarskiego, który odbył się
pod hasłem „Łączy nas piłka”,
a zagrali w nim trenerzy i
przyjaciele Akademii Piłki
Nożnej oraz Concordii. O
krótką rozmowę poprosiliśmy
Marcina Brosza, założyciela
APN-u oraz trenera, który w
swoim CV ma kilka awansów
wywalczonych m.in. z Polonią
Bytom i Piastem Gliwice. Z
tym ostatnim klubem odniósł też największy sukces w
historii, uczestnicząc w eliminacjach Ligi Europy.
- Ile to lat minęło od
Pana ostatniego występu w
Knurowie?
- Muszę się zastanowić,
ale w pamięci mam mecze z
udziałem Jurka Dudka, który
zaprosił mnie do udziału w
spotkaniu po wygraniu Ligi
Mistrzów. To chyba był mój
ostatni występ w Knurowie,
a teraz nadarzyła się kolejna okazja, bo na kapitalny
pomysł wpadł Michał Bagiński, któremu pomagała żona
Magda oraz Dawid Dybcio
i Damian Jakubowski. Ten

mecz pokazał, że warto takie
spotkania organizować, bo i na
murawie mogliśmy zobaczyć
wielu piłkarzy, którzy zaczynali
swoją przygodę ze sportem w
Knurowie, a i na trybunach było
ciekawie. Odnoszę wrażenie, że
wszyscy znakomicie się bawili,
a to co najważniejsze to hasło
„Łączy nas piłka”.
- Ten mecz po raz kolejny
pokazał, że ci, którzy wypłynęli
z Knurowa na głębokie piłkarskie wody chętnie tu wracają...
- Wielu z nas pracuje teraz
w innych klubach, ale każdy z
nas pamięta skąd się wywodzi. I
chętnie wraca do Knurowa, nie
po to, by spłacić dług wdzięczności, ale po to, by pokazać
chłopcom, że rozpoczynając w
tym mieście sportową edukację,
można w przyszłości osiągać
wymarzone sukcesy. Jurek Dudek, Józek Dankowski, Darek
Dudek, Michał Zieliński, Marcin Klaczka i wielu innych tu
zaczynało, a o ich osiągnięciach
chyba nie muszę przypominać.
Nas naprawdę łączy miłość do piłki, i tą miłością
chcemy zarazić najmłodszych,
ich rodziców, przedstawicieli

biznesu, władze samorządowe
i wiele innych środowisk, bez
których nie można dziś mówić
o prawidłowym szkoleniu przyszłych mistrzów.
- Po rozstaniu z Piastem
Gliwice zniknął Pan z pola
widzenia szerszej grupy kibiców, którzy zastanawiają się co
porabia Marcin Brosz?
- Każdą wolną chwilę wykorzystuję dla dobra rodziny,
dla poprawy funkcjonowania
Akademii Piłki Nożnej i dla

Marcin Brosz
jest częstym
gościem na
turniejach,
w których
uczestniczą
najmłodsi
adepci piłki
nożnej

poszerzania swej wiedzy trenerskiej. Ostatnio dzięki Jurkowi Dudkowi miałem okazję
przez kilka dni przyglądać się,
jak funkcjonuje FC Liverpool.
Mogłem też zobaczyć mecze z
Realem Madryt i Hull.
Na trenerską ławkę wrócę,
gdy uznam, że klub, który
chce mnie zatrudnić, chce się
rozwijać, bo tylko w takim
przypadku ja również będę się
rozwijał zawodowo.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Klasa A

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

22

Przegląd Lokalny Nr 46 (1132) 13 listopada 2014 roku

sport
Śląscy pięściarze
zanotowali udany
występ w Łodzi

Zza biurka

Foto: Garda

Od narodzin
do emerytury

turnieju startowało prawie
50 zawodników z trzech okręgów: dolnośląskiego, śląskiego
i łódzkiego.
Wspomniane zwycięstwa
od n ie śl i: K r z ysz tof Ż eno
(waga 44,5 kg), Dawid Nowok
(waga 52 kg) i Adrian Materna
(waga 56 kg).
Drugie miejsce zajął Remigiusz Skoczyński (waga 59 kg).
PiSk

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

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

38
32
31
31
30
24
24
19
18
18
17
17
16
13
7
5

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 4 LISTOPADA:
1. Bogumił Wolny
2. Piotr Palica
3. Jacek Zacher
4. Jerzy Makselon
5. Dariusz Sikotowski
6. Norbert Kolek
7. Wojciech Napierała
8. Edward Nowak
9. Stefan Wroblowski
10. Janusz Myszka

- 2.641 pkt
- 2.509 pkt
- 2.118 pkt
- 1.948 pkt
- 1.920 pkt
- 1.909 pkt
- 1.905 pkt
- 1.904 pkt
- 1.897 pkt
- 1.861 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Palica
2. Piotr Arent
3. Stefan Wroblowski
4. Bogumił Wolny
5. Jerzy Pluta
6. Dariusz Skowron
7. Zbigniew Ciszewski
8. Piotr Luberta
9. Jerzy Niewiadomski
10. Wojciech Napierała

Piotr Skorupa

Team Stalmet gra dalej

Klasa okręgowa
15. KOLEJKA:

Zwycięstwo Adriana Materny
daje temu zawodnikowi prawo
startu w finałowym turnieju
mistrzostw Polski młodzików

jego wodzą zdobyła mistrzostwo Polski.
Ireneusz Przywara jest trenerem, który był przy narodzinach Tomasza Adamka,
jako pięściarza zawodowego,
bo „Góral” przed podpisaniem
kontraktu bronił barw Concordii. Tak się złożyło, że w nocy
z soboty na niedzielę Ireneusz
Przywara ponownie był blisko
Tomka, który zaprosił go do
swego narożnika. Nie było to
radosne przeżycie, bo po porażce
trudno się cieszyć, ale trener z
Knurowa może mieć satysfakcję,
że jako jedna z nielicznych osób
- może nawet jedyna - był blisko
swego podopiecznego, gdy ten
stawiał pierwsze poważne kroki
w ringu, i gdy nadszedł czas, by
poważnie pomyśleć o sportowej
emeryturze.
Na zakończenie w rócę
jeszcze na moment do Artura
Szpilki. Pamiętam, że przed
laty, gdy bronił barw Górnika
Wieliczka był bliski związania
się z... Concordią.

- 17.296 pkt
- 17.026 pkt
- 16.319 pkt
- 16.026 pkt
- 15.876 pkt
- 15.287 pkt
- 15.234 pkt
- 15.113 pkt
- 15.113 pkt
- 14.927 pkt
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W szczygłowickiej hali
MOSiR odbył się turniej I
rundy Pucharu Polski w futsalu. Impreza ta zawitała do
Knurowa po kilku latach przerwy, kiedy to jeszcze w rozgrywkach tych uczestniczyły
drużyny UPOS-u i Vibovitu.
Reprezentujący nasze miasto
Team Stalmet nieoczekiwanie
miał dość ułatwione zadanie,
by awansować do kolejnych
gier, gdyż na kilka dni przed
turniejem wycofały się z niego dwa zespoły, tak więc do
awansu wystarczało w praktyce wygrać jeden z dwóch
meczów.
Pierwszym rywalem „Stalowych” był aktualny wicelider ogólnopolskiej I ligi futsalu - Nbit Gliwice. Zespół
Dariusza Flisa rozpoczął to
spotkanie mocno stremowany
zarówno debiutem w takiej
imprezie, jak i rangą przeciwnika. W składzie drużyny
z Gliwic pojawili się bowiem
zawodnicy mający na swoim
koncie występy w reprezentacji Polski, tacy jak Zbigniew
Mirga, Michał Cygnarowski
czy Łukasz Groszak. Warto
dodać, że wielokrotnie w koszulce z orzełkiem na piersi
w ystępował też trener gliwiczan Szymon Maksym, a
ponadto w zespole występują
dwaj gracze z Ukrainy. Knurowianie mocno przejęci swoim
zadaniem już po 10 minutach
gry przegrywali 0:3, jednak w

Foto: MOSiR Knurów

Trzech pięściarzy Gardy Gierałtowice w ygrało
swoje k ategorie wagowe
w Międ z y wojewód zk ich
M i st r z ost wach M łod zików w Łodzi. - Zawodnicy
najmłodszej grupy wiekowej rywalizowali o kwalifikacje do Mistrzostw Polski
na rok 2014, które odbędą
się w Poznaniu - relacjonuje
trener Adam Spiecha. - W

Foto: Spartan

Trzy kwalifikacje

Oglądaliście pojedynek
na pięści pomiędzy młodym
i gniewnym Arturem Szpilką
z byłym mistrzem świata Tomaszem Adamkiem? Nie była
to walka obfitująca w jakieś
bokserskie fajerwerki, a nim
w Kraków Arenie zabrzmiał
pierwszy gong, byliśmy świadkami walki na słowa. Ataki
„Szpili”, mistrz odpierał m.in.
zdaniem, które brzmiało mniej
więcej tak: Zbiję cię chłopcze!
W ringu wygrała młodość,
a po ogłoszeniu werdyktu Tomasz Adamek stwierdził, że
skoro przegrał to prawdopodobnie była to jego ostatnia
walka.
W tym - być może - pożegnaniu byłego mistrza świata z
zawodowym ringiem uczestniczył trener z Knurowa, Ireneusz Przywara. Tak, ten sam
Irek, który przed laty, jeszcze w
ringu ustawionym w cechowni
kopalni Szczygłowice bronił
barw Górnika Knurów, a następnie wspólnie z działaczami
stworzył drużynę, która pod

Team Stalmet. Stoją od lewej: Patryk Pietraczyk, Robert Kasiński, Damian
Maciaszczyk, Bartosz Flis, Dariusz Flis. W dolnym rzędzie od lewej: Damian Kraska,
Dominik Jabłoński, Piotr Molata, Maciej Stopa, Grzegorz Górka, Krzysztof Górka

drugiej połowie zagrali znacznie lepiej, zdobyli dwa gole, a w
końcówce meczu mieli okazje
nawet na kontaktowego gola.
Zespół Nbit-u w swoim
drugim spotkaniu zgodnie
z planem pokonał trzeciego
uczestnika turnieju, mistrza
tyskiej ligi środowiskowej
– La Furię, tak więc z tym
właśnie rywalem Team Stalmet ry walizował o drugie
miejsce gwarantujące awans
do dalszych gier. Jako że tremę
debiutancką „Stalowi” mieli
już za sobą, mogli pokazać
na co naprawdę ich stać i bez
większych problemów wygra-

li decydujący mecz 4:1. – O
klasie zespołu z Gliwic byliśmy
przeświadczeni, ale ekipa z
Tychów była dla nas zagadką,
dlatego awans do dalszych gier
przyjmujemy z zadowoleniem.
W kolejnej fazie oceniam nasze
szanse realnie i gdyby udało
nam się znów awansować,
byłby to ogromny sukces. Przy
okazji dziękuję za pomoc w
organizacji turnieju MOSiR-owi i TKKF-owi Szczygłowice
– powiedział opiekun Teamu
Stalmet Dariusz Flis.
Dodajmy, że znani już
są r y wale knurowian w II
rundzie Pucharu Polski i są

to ponownie Nbit Gliwice, a
także GKS Tychy, Kamionka
Mikołów, Energetyk Jaworzno
i Marex Chorzów. Turniej odbędzie się 30 listopada.
Wyniki turnieju I rundy
Pucharu polski w futsalu,
Knurów, 2.11.2014 i strzelcy
bramek dla Teamu Stalmet:
Team Stalmet Knurów – Nbit
Gliwice 2:4 (G. Górka, M.
Stopa), Nbit Gliwice – La Furia Tychy 6:1, Team Stalmet
Knurów - La Furia Tychy 4:1
(G. Górka 2, M. Stopa, D.
Jabłoński).
Waldemar Jachimowski
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Mieszkańcy Knurowa i Gliwic hojnie wsparli Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Gorące serca darczyńców
rozgrzały chłodne listopadowe dni. - Padł rekord! Zebraliśmy
145 875, 80 zł - informują organizatorzy
KNURÓW

Tysiące dla hospicjum
Choroba jest egalitarna. Dotyka
wszystkich niezależnie od płci, pochodzenia czy statusu finansowego.
Czasami, pomimo starań lekarzy
i walki samego chorego, choroba
zwycięża. Wtedy pozostaje tylko i
aż łagodzenie bólu, przygotowanie
do przejścia na drugą stronę. W
hospicjum oswajają śmierć.
- To jest bardzo dobre miejsce,
które się ludziom należy — mówił
wolontariusz Stefan Jachnik. - Szpital swoje zrobił i już więcej nie może.
A hospicjum jeszcze pomoże, tak że
człowieka nie boli. A najgorszy jest
ból. Tam człowiekowi pomagają,

żeby nie bolało, żeby nie cierpiał. A
jak nie cierpi, to znaczy, że żyje.
Aby zapewnić podopiecznym
hospicjum godne warunki życia,
potrzeba środków. Bez wsparcia ludzi dobrej woli wiele działań byłoby
niemożliwych.
Prawie 500 osób wzięło udział
w kweście na rzecz gliwickiego hospicjum. Wolontariusze przez dwa
dni - 1 i 2 listopada - zbierali datki
przed cmentarzami w Knurowie i
Gliwicach. Daty wybrano nieprzypadkowo. Pochyleni nad grobami
swoich bliskich częściej myślimy o
odchodzeniu.

- Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” serdecznie
dziękuje wszystkim wolontariuszom
zaangażowanym w kwestę i darczyńcom, którzy w tym roku okazali się
niezwykle hojni - podkreślają organizatorzy.
Zebrane datki wesprą działalność
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
„Hospicjum”, które od lat stara o
poprawę jakości życia podopiecznych
hospicjum.
jb, foto: Janusz Kobylec

- Nikt, stary czy młody, nie zna godziny, dlatego
staramy się pomóc - mówią młodzi wolontariusze

ZDROWIE. BEZPŁATNA AKCJA PROFILAKTYCZNA

Zadbaj o nogi

KNURÓW

Ani Mru Mru
bawił w kinie

Bolą cię nogi, a chodzenie szybko męczy, niepokoją cię „pajączki” albo
– co gorsze – żylaki? A może miewasz uczucie pieczenia bądź skurcze
w nogach? Jeśli tak, najwyższy czas, by o nie zadbać. Doskonałą ku
temu okazją może być bezpłatna akcja w Centrum Fizjoterapii Fizjofit

„Jak się nie da, a bardzo się
chce... to można!” – udowadniali
kabareciarze Ani Mru Mru. Czynili
to przekonująco, bo z humorem
nie. Szczególną radość sprawili
piękniejszej części widowni. Nic
dziwnego, wszak uchodzą za...
trzech największych przystojnia ków wśród kabareciarzy, a
zarazem najlepszych kabareciarzy
wśród przystojniaków. Prawda?
Nawet koń by się uśmiał...

/bw/
Foto: Roman Matysik

Marcin Wójcik, Michał Wójcik
i Waldemar Mikołek to trio, które
poczucie humoru ma we krwi.
Na dodatek potrafi nim zarażać
wszystkich w pobliżu. Doświadczyli tego wszyscy, którzy niedzielny wieczór spędzili w knurowskim
Kinie Scenie Kulturze.
Panowie wystąpili dwukrot-

- Modlę się o dobrą śmierć - mówi
pani Helena, spotkana na cmentarzu
- Mam już tyle lat, że trzeba być przygotowanym na to, że świeczka zgaśnie.
Co to jest dobra śmierć? To śmierć we
własnym łóżku, śmierć bezbolesna.
Hojność odwiedzających nekropolie i ilość wolontariuszy zaskoczyła
organizatorów kwesty. Nikt nie ma
wątpliwości - zbiórka zakończyła się
sukcesem! W porównaniu z ubiegłym rokiem zebrano o prawie 30
tys. więcej.

Choroby żył przybierają różną
postać. Nieleczone mogą prowadzić
do powikłań zagrażających zdrowiu i życiu chorego.
- Celem akcji jest uświadomienie na czym polega niewydolność
żylna, jakie są objawy choroby i co
można zrobić, aby jej zapobiegać lub
zminimalizować negatywne skutki –
tłumaczą organizatorzy: Fizjofit i
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
dr n. med. Łukasz Szczygieł.
Przewlekła niewydolność żył
kończyn dolnych prowadzi do
powstania nadciśnienia tętniczego.
Dolegliwości to m.in. ból, uczucie
ciężkości i zmęczenia nóg, bolesne
kurcze mięśni, zespół niespokojnych nóg. W przebiegu choroby
dochodzi do rozwoju teleangiek-

tazji (pajączków), żylaków, obrzęku
kończyny, stwardnienia skór y i
owrzodzeń.
Leczenie odbywa się poprzez
zmianę stylu życia, farmakoterapię,
zabiegi bezoperacyjne (np. laserem)
i chirurgiczne (usunięcie żyły).
Właściwy dobór metod leczenia
zależy od prawidłowego rozpoznania, ustalenia wskazań, od doświadczenia lekarza prowadzącego i rehabilitanta oraz od współpracy chorego. Jedynie stopniowanie leczenia
i kompleksowa terapia przewlekłej
niewydolności żylnej ma sens. Plan
leczenia musi skupić się na pierwotnym usunięciu niewydolnych żył o
największym kalibrze, zasilających
żylaki, następnie samych żylaków,
Odwrotna, przypadkowa kolejność

leczenia lub rezygnacja z kolejnych
etapów skutkuje szybkim powrotem do stanu pierwotnego.
Nie jest to błaha sprawa, toteż
warto, a nawet trzeba, polegać na
fachowcach. Właśnie tacy specjaliści służyć będą pomocą tym,
którzy zechcą skorzystać z profilaktycznej propozycji.
Akcja odbędzie się 27 listopada
w godz. 15-20. Wizyta w jej ramach
obejmuje konsultację specjalistyczną angiologa w zakresie choroby naczyń, pokaz metod drenażu
limfatycznego i indy widualny
dobór wyrobów uciskowych.
Rejestracja telefoniczna (32 234
07 25) lub osobiście (CF Fizjofit,
Gliwice-Bojków, ul. Szparagowa 19).
/bw/

informacja własna

sﬁnansowano przez KWW Zgoda i Przyszłość

ogłoszenie

24

Przegląd Lokalny Nr 46 (1132) 13 listopada 2014 roku

