aktualności
PREZYDENT KNUROWA ADAM RAMS

Mamy dobry program.
Zabieramy się do realizacji

podziękowania

- Wysokie poparcie wyborców cieszy i daje mi
satysfakcję – ocenia 74-procentowy wynik
wyborczy prezydent Adam Rams. – Ale nie
zapominam, że prezydentura to przede wszystkim
służba na rzecz mieszkańców i naszego miasta.
Wynik głosowania jeszcze bardziej motywuje
do realizacji programu rozwoju Knurowa

- Jak Pan ocenia wybory?
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Przede wszystkim serdecznie
dziękuję mieszkańcom Knurowa.
W pierwszej kolejności tym, którzy
wzięli udział w wyborach, spełniając
tym samym obywatelski obowiązek,
a zarazem korzystając z przysługującego im prawa. Jestem ogromnie
wdzięczny za tak duże poparcie. To
dla mnie nader radosne i dające
ogromną satysfakcję. To potwierdzenie, że z woli mieszkańców mam
kontynuować pracę pełniąc funkcję
prezydenta miasta. Wynik głosowania jest dla mnie wyznacznikiem,
by nadane kierunki rozwoju miasta
utrzymać i doskonalić. Z całą odpowiedzialnością chcę potwierdzić, że
przechodzimy do realizacji przedstawionego wcześniej mieszkańcom
programu rozwoju miasta.
- We wszystkich okręgach odniósł Pan zdecydowane zwycięstwo.
To duże poparcie ułatwia czy utrudnia rządzenie?
- Zależy, z której strony na to
spojrzeć. Na pewno daje ono silny
mandat, bo taka jest wola wyborców, mieszkańców Knurowa. To
bardzo ważne. Nie należy przy tym
zapominać, że praca samorządowa
to służba względem mieszkańców. I
tak to traktuję. To uzyskane poparcie
pokazuje również, że nie popadliśmy
w letarg i rutynę. Program, który
przedstawiliśmy, pokazywał, co w
sposób planowy zamierzamy zrobić
jeszcze w mieście w najbliższych
latach. Program był i jest czytelny, a
przede wszystkim realny do wykonania. Nie jest to festiwal obietnic. Myślę, że to zostało przez mieszkańców
dobrze odebrane.
- Prezydent ten sam, za to w
znacznej mierze zmienia się Rada
Miasta. Jak Pan ocenia możliwość
współpracy z nowym gremium?
- Jestem dobrej myśli. Sądzę, że
uda nam się stworzyć płaszczyznę
wspólnej odpowiedzialności za decyzje, które będziemy podejmować. Tak
naprawdę w Knurowie na przestrzeni
ostatnich lat nigdy nie dochodziło do
jakiegoś awanturnictwa, do przedkładania spraw partii takiej czy innej
nad wspólne dobro. Udawało nam się
stworzyć taki klimat dobrej współpracy. Co nie znaczy, że nie ma czy
nie będzie sporów, bo one w sposób
naturalny są wpisane w demokratyczny układ władzy. Jednak, jeśli ma to
charakter merytoryczny, towarzyszy
temu odpowiedzialność za decyzje,
to jest to gwarancja rozwoju miasta.
Myślę, że uda nam się to wspólnie
przeprowadzić.
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- Planuje Pan zmiany w swoim
otoczeniu bądź organizacyjne w
mieście?
- Będziemy kłaść bardzo duży
nacisk na sprawy „twarde”, czyli inwestycje, które zaplanowaliśmy. Ale
nie zapominamy o najważniejszym –
o ludziach. Dlatego też chcemy jeszcze
bardziej rozwinąć współpracę z wieloma wspaniałymi i wartościowymi
osobami z organizacji, stowarzyszeń
i związków. Mamy taki kontakt i
bardzo go sobie cenimy. Każdy rok
pokazuje, że jest bardzo wiele osób
o dużych możliwościach. Będziemy
starać się zachęcić je do dzielenia
się swoimi talentami, pomysłami i
doświadczeniami. Ta aktywizacja
społeczna jest niezwykle ważna.
- Aż ciśnie się na usta: budżet
obywatelski...
- Otóż to. Wiele miejscowości,
gmin i miast chce taki budżet wprowadzić. Knurów do nich należy. Jednym z punktów naszego programu jest
właśnie budżet partycypacyjny. To
zadanie, nad którym trzeba się nisko
pochylić i poważnie zastanowić. Bo
byłoby karygodne, gdyby wprowadzić
budżet obywatelski narzucając go z
góry, „ex cathedra”. To nigdzie nie
zdaje egzaminu. Patrząc na wzorce
innych miast – a nie jest ich aż tak
dużo, to trzeba wyraźnie podkreślić
– należy wybrać to, co najlepsze. Przy
współudziale mieszkańców - właśnie
przedstawicieli organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Chcemy
skorzystać ze współpracy ludzi, którzy
kierują się mądrością i odpowiedzialnością za naszą małą ojczyznę, za
nasze miasto.
- Jakie są najważniejsze cele na
najbliższe miesiące?
- Oczywiście inwestycje. Na pewno jednym z priorytetów jest kąpielisko Leśne Zacisze. To bardzo poważne
zadanie, kosztowne i nader potrzeb-

ne mieszkańcom. Jeśli wykonawca
przeprowadzi je w sposób rzetelny i
terminowy, to w 2016 roku przedsięwzięcie to powinno zostać zakończone. Mam nadzieję, że ku zadowoleniu
mieszkańców. Kontynuowana będzie
przebudowa ul. Koziełka. Wszystko
wskazuje na to, że otrzymamy dofinansowanie z tzw. schetynówek.
Kolejną, niezwykle istotną, inwestycją
jest budowa żłobka. To wielomilionowe, bardzo miastu potrzebne,
zadanie. Nadal prowadzone będą
działania w infrastrukturze drogowej,
zwłaszcza na drogach osiedlowych.
Problemem są miejsca postojowe,
ciągle ich za mało. Tam, gdzie tylko
możemy, przy modernizacji dróg
silny akcent kładziemy na tworzenie
nowych miejsc postojowych. Duże
znaczenie ma budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 26
Stycznia. Od ronda zostanie wybudowana droga, która umożliwi dostęp do
działek objętych Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną. Tym samym na
atrakcyjności zyska oferta dla potencjalnych inwestorów. Wspólnie ze
specjalistami ze Strefy zachęcamy do
lokowania działalności w Knurowie,
wskazując bardzo korzystne położenie
naszego miasta, a także wiele atutów
wynikających z ustanowionego prawa
miejscowego.
- Czy planuje Pan zmiany w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników?
- Wyznaję zasadę, że nie zmienia się ludzi, którzy przez swoją
pracę wykazują duże zaangażowanie, kompetencje, uczciwość. W tym
samym składzie będziemy pracować
w najbliższej kadencji. Nie przewiduję w tym zakresie żadnych zmian.
Podkreślam: to dobry i lojalny zespół
kompetentnych ludzi.
Not. bw

podziękowania

Serdecznie dziękuję
za okazane zaufanie
i poparcie w wyborach
do Rady
Powiatu Gliwickiego

Krzysztof STOLAREK
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Adam Rams
po raz czwarty
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Prezydent ten sam, odmieniona
niemal w połowie Rada Miasta,
podobnie Rada Powiatu – tak
można pokrótce podsumować
wyniki niedzielnych wyborów
samorządowych w Knurowie

Wyniki wyborów
na prezydenta Knurowa
Adam Rams

(KWW Wspólnie dla Knurowa)
– 9.148 głosów (74,29 proc.)

Artur Jankowski

(KWW Lubię Knurów)
- 2.030 głosów (16,49 proc.)

Piotr Stachurski

(KW Prawica Rzeczypospolitej)
– 1.136 głosów (9,23 proc.)

W okręgu nr 5 do wyłonienia
zwycięzcy potrzebne było
losowanie - fortuna uśmiechnęła się
do Barbary Gawlińskiej-Twardawy

Foto: Roman Matysik

W wyborcze szranki o najważniejszy urząd w mieście stanęło
trzech kandydatów: urzędujący prezydent Adam Rams (reprezentujący KWW Wspólnie dla Knurowa)
oraz pretendenci – Artur Jankowski
(KWW Lubię Knurów) i Piotr Stachurski (KW Prawica Rzeczypospolitej).
Prawie 3/4 głosujących poparło
dotychczasowego prezydenta. Prawie
co szósty głosujący wyborca chciał,
by nowym prezydentem został Artur
Jankowski, niemal co jedenasty optował za Piotrem Stachurskim.
Znaczące zmiany przynoszą wybory do Rady Miasta. Z 21 radnych
poprzedniej kadencji satysfakcję z
reelekcji może mieć 12 radnych (identyczna sytuacja miała miejsce 4 lata
temu). Wśród pozostałej dziewiątki
dwóch rajców zna smak pracy w
RM – byli w radnymi w poprzednich
kadencjach.
W 21-osobowym składzie Rady
jest tylko jedna kobieta. To Barbara
Gawlińska-Twardawa. O tym, że jej
przypadnie mandat radnej zdecydowało... losowanie. Było konieczne, gdyż
w głosowaniu ona i jeden z kontrkandydatów (Marek Grabowski) uzyskali
identyczne poparcie (po 97 głosów).
W Radzie Powiatu reprezentacja
Knurowa liczy osiem osób. Są wśród
nich trzy nowe twarze – Włodzimierz Gwiżdż, Krzysztof Leśniowski,
Adam Ostalecki - oraz Stanisław
Rudzki, który kilka lat wcześniej był
już radnym powiatowym.
Emocje wyborcze nadal towarzyszą mieszkańcom gmin Gierałtowice i Pilchowice. W obydwu do
wyłonienia wójtów potrzebna będzie
druga tura wyborów.
W gminie Gierałtowice w pierwszej turze głosowania największe
poparcie zebrali Joachim Bargiel
(urzędujący wójt) – 47,40 proc. i Marek Błaszczyk (przewodniczący Rady
Gminy) – 27,80 proc. Z pozostałych
dwóch kandydatów Tomasz Kowol
zebrał poparcie 19,41 proc., a Mariusz
Pawluk – 5,39 proc. głosujących.
Nieco bardziej wyrównane wyniki wykazało głosowanie w gminie
Pilchowice. Zwycięzcą pierwszej tury
okazał się Maciej Gogulla, na którego zagłosowało 44 proc. wyborców.
Urzędująca wójt Joanna Kołoczek-Wybierek otrzymała 39 proc. głosów,
a Piotr Ciupke – 16 proc.
Rozstrzygnięcie nastąpi w drugiej turze – 30 listopada.

podziękowania

Dogrywka w Rybniku, bez zmian w Gliwicach i Zabrzu

Niespełna 3 proc. głosów brakło urzędującemu prezydentowi Rybnika,
Adamowi Fudalemu, do wygrania w pierwszej turze. Jego rywalem
w dogrywce jest Piotr Kuczera, który uzyskał 26-procentowe poparcie
rybniczan.
Bez niespodzianek w Gliwicach i Zabrzu. Zygmunt Frankiewicz, od dwóch
dekad prezydent Gliwic, i tym razem okazał się bezkonkurencyjny. Poparcie 55 proc. wszystkich wyborców dało mu wygraną w pierwszej turze.
Drugi wynik – prawie 15 proc. – uzyskał Jarosław Wieczorek.
Małgorzata Mańka-Szulik, obecna prezydent Zabrza, wygrała jeszcze
bardziej przekonująco. Uzyskała 63 proc., drugi Tomasz Olichwer otrzymał prawie 16 proc. głosów.
Bez dogrywki w Czerwionce-Leszczynach. Burmistrz Wiesław Janiszewski
wygrał, mając 64-procentowe poparcie. Leszek Salamon uzyskał 15 proc.
Bez zmian też w Sośnicowicach (burmistrz Marcin Stronczek), Rudzińcu
(wójt Krzysztof Obrzut) i Wielowsi (Ginter Skowronek).
W Pyskowicach druga tura – Wacław Kęska o fotel burmistrza powalczy
z Waldemarem Paszkowskim.
/bw/
reklama

/bw/
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Nowo wybrani radni
Rady Miasta Knurów

WYNIKI GŁOSOWANIA DO RADY MIASTA KNURÓW
Okręg 1

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne

1629
747
45,86
58
329
173
187

1. Sobierajski Adam Czesław
2. Romańczuk Krystyna
3. Przywara Ireneusz Walenty

Okręg 2

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1
2
3
4
5
6

1078
451
41,84
16
62
84
105
18
123
42

DZIEDZIC Krystyna Halina
KOPEĆ Mariusz Marian
KUBAT Andrzej
KULIŃSKA Ewelina Urszula
KANDZIOR Maciej Bartłomiej
SZYSZKO Łukasz Jerzy

Okręg 3

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne

1976
892
45,14
23
129
299
107
26
100
59
78
70

1. KOPEĆ Jan Aleksander
2. MACHULIK Joachim Antoni
3. KAMYK Adam Julian
4. MUSIOLIK Mirella Barbara
5. BRZEZIŃSKI Wiesław
6. PYRCIOCH Piotr
7. GIERZOK Stefan
8. PILC Justyna

Okręg 4

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.

1041
436
41,88
22
143
50
34
187

KOTOWICZ Ireneusz Wojciech
CZECH Mirosław Adam
GLOBISZ Henryk Ryszard
DULIAS Przemysław

Okręg 5

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KUROWSKI Henryk Stanisław
NOWAK Aneta Barbara
KOŁODZIEJ Paulina
PRUSIK Piotr Ireneusz
ANTOŃCZYK Henryk Jan
KALISZ Krzysztof Jakub

Okręg 7

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SIKORSKI Adam
DIDEK Edward
KOŁODZIEJ Tomasz Michał
SZYDŁO Janusz Józef
SICIARZ Andrzej
MARCZAK Adam

1503
563
37,46
43

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WOJCIECHOWSKI Stanisław
39
KEMPA Wojciech
151
FURTAK Robert
263
NOWAK Kalina Klaudia
30
SIENKIEWICZ Ireneusz Zdzisław 21
GAJZLER Marzena
16

1514
582
38,44
56

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.

RZEPA Tomasz Łukasz
JANKOWSKI Artur Mariusz
SKOWROŃSKI Krzysztof Józef
MAGDZIAK Tomasz Michał

Okręg 10

119
171
143
120

KALINOWSKI Leon Jerzy
KRZYSZCZUK Antoni Paweł
GMYZ Mirosław
PIENIAK Tadeusz

Okręg 11

1659
695
41,89
34

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.

97
82
24
97
35
42
52

205
90
227
89
50

BEŃKO Zbigniew Władysław
GAJEWSKA Ewa
SZAFARZ Franciszek
KOCIERZ Teresa
BALICKI Leszek

1045
447
42,78
27
103
71
30
40
88
88

1749
648
37,05
21

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

107
44
125
253
49
47

ŻAK Paweł zgłoszony przez
KOPIEC Norbert Bolesław
BARON Damian Mateusz
PACH Jerzy Roman
BORCZYK Krzysztof
RITTAU Eugeniusz

Okręg 13

1875
846
45,12
43

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

211
236
25
166
124
39

GOLEC Izydor Grzegorz
BARCHAŃSKI Piotr Andrzej
BŁACHNIO Marcin Mateusz
KĘDZIERSKI Dariusz Piotr
KIJAS Mirosław Janusz
HOŁÓJ Mariusz Edward

Okręg 14
1246
559
44,86
17
50
83
22
197
23
167

1563
706
45,17
53

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

226
98
124
77

1728
580
33,56
27

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.

Okręg 15

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OWCZARSKA Julianna Irena
GRUSZKA Marian
SOCHA Artur Tomasz
NIERADZIK Krzysztof Marek
CUBER Grzegorz Jacek
GACZOREK Krystian Piotr

Okręg 16

Okręg 9

Okręg 12
1054
451
42,79
22

1. GRABOWSKI Marek
2. SOBIERAJSKI Grzegorz Rafał
3. JUSZCZYK Wojciech Wiktor
4. GAWLIŃSKA-TWARDAWA Barbara
5. GAŁKOWSKI Zbigniew Andrzej
6. SAMOCIUK Zbigniew
7. MAŁYJUREK Mateusz Filip

Okręg 6

Okręg 8

DZIWOKI Adam Maciej
MIARA Damian Piotr
POLOCZEK Dariusz Mieczysław
KIEŚ Szymon Paweł
HIBSZER Henryk
GARCZORZ Paweł Adam

175
70
57
101
205
45

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

WIERCIOCH Barbara Antonina
LACH Jerzy Antoni
SANECZNIK Marek Józef
SOBKIEWICZ Bożena Maria
SZOLC Emil
GŁÓD Roman

Okręg 17

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.

SZCZYPKA Adam Franciszek
NITSZE Beata Lidia
PORADA Andrzej Piotr
ADAMCZYK Marek Zbigniew
SZYGUŁA Bogusław Jan

Okręg 18

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.

TRZĘSIOK Jan Lucjan
GÓRKA Wojciech
PACH Andrzej
FURGOŁ Jan Korneliusz
MAZUREK Robert Andrzej

Okręg 19

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DANIELAK Bogdan
MAZUR Tomasz Zygmunt
WOJCIECHOWSKI Zbigniew
TYMOSZEK Eugeniusz
LENART Krzysztof Grzegorz
POGODA Mateusz Bronisław

Okręg 20

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.

SZKATUŁA Paweł
WESOŁOWSKI Robert Marcin
PIETRACZYK Jacek
NOWACKA Krystyna Maria
RYBA Piotr

Okręg 21

Uprawnieni do gł.
Liczba wydanych kart
Frekwencja [%]
Głosy nieważne
1.
2.
3.
4.
5.

SARZAŁA Dariusz
REJKOWICZ Leszek Aleksander
KOBRYŃ Agnieszka Beata
WLASTELICZ Łukasz
KIJAK Aleksandra Karolina

1370
572
41,75
21
108
167
73
105
51
47

1825
650
35,62
26
48
66
233
40
162
75

1196
452
37,79
8
70
93
132
83
66

1381
690
49,96
15
141
105
143
220
65

1808
687
38,00
23
125
198
113
111
58
59

1201
455
37,89
19
141
109
95
34
57

1214
477
39,29
24
69
232
83
18
51

* po losowaniu przeprowadzonym 18/11/2014 r. przez PKW
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(kolejność wg okręgów):
Adam Czesław Sobierajski (KWW Wspólnie
dla Knurowa), Maciej Bartłomiej Kandzior (KW
Prawica Rzeczypospolitej), Joachim Antoni Machulik (KWW Wspólnie dla Knurowa), Przemysław
Dulias (KWW Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego), Barbara Michalina Gawlińska-Twardawa (KWW Razem Mieszkańcy Knurowa),
Henryk Stanisław Kurowski (KW PiS), Janusz Józef
Szydło (KWW Razem Mieszkańcy Knurowa), Robert Furtak (KWW Razem Mieszkańcy Knurowa),
Tomasz Łukasz Rzepa (KWW Wspólnie dla Knurowa), Antoni Paweł Krzyszczuk (KWW Wspólnie
dla Knurowa), Franciszek Szafarz (KWW Razem
Mieszkańcy Knurowa), Jerzy Roman Pach (KWW
Razem Mieszkańcy Knurowa), Piotr Andrzej Barchański (Moja Gmina i Powiat), Henryk Hibszer
(KWW Porozumienie Mieszkańców Knurowa),
Marian Gruszka (KWW Moja Gmina i Powiat),
Marek Józef Sanecznik (KWW Lubię Knurów),
Andrzej Piotr Porada (KWW Razem Mieszkańcy
Knurowa), Jan Korneliusz Furgoł (KWW Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego), Tomasz Zygmunt Mazur (KWW Wspólnie dla Knurowa), Paweł Szkatuła (KW PiS), Leszek Aleksander
Rejkowicz (KWW Razem Mieszkańcy Knurowa).
Frekwencja wyniosła 41,07 proc.

Radni Rady Powiatu
Gliwickiego z Knurowa

Ewa Jurczyga, Dawid Rams, Krzysztof Stolarek (wszyscy KWW Zgoda i Przyszłość), Krzysztof
Leśniowski, Adam Ostalecki, Stanisław Rudzki
(wszyscy KW PiS), Włodzimierz Gwiżdż (KWW
Moja Gmina i Powiat) i Michał Nieszporek (KWW
Porozumienie Mieszkańców).

Radni Rady Powiatu
reprezentujący gminy
Gierałtowice i Pilchowice:

Waldemar Dombek (KWW Zgoda i Przyszłość), Marek Szolc (KW PiS), Winfryd Ficoń
(KWW Zgoda i Przyszłość), Marcin Brosz (KWW
Porozumienie Mieszkańców), Wilhelm Krywalski
(KWW Moja Gmina i Powiat).

Pozostali radni Rady Powiatu

Krystyna Urbańska (KW PiS), Jacek Awramienko (KWW Porozumienie Mieszkańców),
Anna Smyl, Andrzej Hosz, Andrzej Frejno, Andrzej Kurek, Adam Wojtowicz (wszyscy KWW
Zgoda i Przyszłość), Czesław Jakubek (KWW
Moja Gmina i Powiat), Leszek Kołodziej, Jacek
Zarzycki (KWW Porozumienie Mieszkańców).

Rada Gminy Gierałtowice

Gierałtowice: Erwin Smolnik (KWW Jedność
i Przyszłość), Artur Tomiczek, Józef Buchczyk,
Tatiana Kowalska, Joanna Cicha-Rożek (wszyscy
KWW Moja Gmina i Powiat); Przyszowice: Marek
Błaszczyk, Piotr Drażyk, Grażyna Malec (wszyscy
KWW Jedność i Przyszłość), Maria Mąka (KWW
Moja Gmina i Powiat), Piotr Promny (KWW Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa
Gmin Górniczych); Paniówki: Paweł Szary, Paweł
Hirsz (obydwaj KWW Zgoda i Przyszłość), Zygmunt
Strzoda (KWW Moja Gmina i Powiat); Chudów:
Mirosława Bałuszyńska (KWW Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju i Bezpieczeństwa Gmin Górniczych),
Daniel Gajda (KWW Zgoda i Przyszłość).
Frekwencja: 53,98 proc.

Rada Gminy Pilchowice

Nieborowice: Ingrida Foit (KWW Siedem Sołectw Jedna Gmina); Leboszowice: Jerzy Skrzypiec
(KWW Zgoda i Przyszłość), Kuźnia Nieborowska
i Pilchowice (ul. Gliwicka): Bożena Stanik (KWW
Zgoda i Przyszłość), Pilchowice: Piotr Ciupke, Agata
Mosiądz-Kramorz (obydwoje KWW Wspólnie dla
Gminy Pilchowice), Krzysztof Waniczek (KWW
Siedem Sołectw Jedna Gmina); Stanica: Walter Kowol, Krzysztof Żyła (obydwaj KWW Siedem Sołectw
Jedna Gmina), Wilcza: Bogdan Zawadzki, Bogumiła
Jarosz, Jan Gamoń (wszyscy KWW Siedem Sołectw
Jedna Gmina); Żernica: Rajnard Dyrszka, Joachim
Urbańczyk, Genowefa Suchecka, Jerzy Kurzal (wszyscy KWW Zgoda i Przyszłość).
Frekwencja: 54,33 proc.

Do chwili zamknięcia wydania nie były znane
wyniki wyborców do Sejmiku Województwa Śląskiego
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PILCHOWICE. CBA W URZĘDZIE GMINY

Termomodernizacja
na cenzurowanym
Po kilkumiesięcznej kontroli CBA
w Urzędzie Gminy Pilchowice
zgłoszono liczne zastrzeżenia
związane z termomodernizacją
Domu Kultury w Żernicy

KNURÓW. EMERYCI OSZUKANI PRZEZ FIRMĘ PODAJĄCĄ SIĘ ZA TAURON

Umowa w ciemno

Dwoje emerytów z osiedla 1000-lecia podpisało
umowy na dostawę prądu, ale nie wie, z kim. Na
pewno nie z Tauronem. Teraz knurowianie z pomocą
powiatowego rzecznika konsumentów próbują
wszystko odkręcić. Niestety, z pewnego powodu
przypomina to szukanie wiatru w polu
6 listopada w mieszkaniu pani
Lucyny rozległ się dźwięk domofonu. Kobiecy głos poprosił o wpuszczenie do środka. Knurowianka nie
przypuszczała, że to początek jej
wielkich kłopotów.
- Otworzyłam drzwi i zobaczyłam młodą blondynę. Kudły miała
na biało, pazury czerwone jak u
lafiryndy. Nie miała identyfikatora,
tylko papier w ręce - wspomina pani
Lucyna. - Machała mi nim przed
nosem, że muszę go podpisać, bo inaczej będę musiała jechać osobiście do
Krakowa lub do Warszawy.
67-latka dowiedziała się, że to
umowa na dostawę energii elektrycznej. 3 razy pytała, jaką firmę
reprezentuje przedstawicielka, i 3
razy usłyszała od niej, że Tauron.
Po kilku minutach pani Lucyna
uległa perswazji agentki i podpisała
dokument. Nie otrzymała, niestety,
jego kopii. Ta miała nadejść pocztą
w późniejszym terminie.
Tego samego dnia blondwłosa
przedstawicielka nawiedziła pana
Wiktora. Mężczyzna podpisał umowę. Jego żona, która akurat wtedy
była w sklepie, nie może uwierzyć, że
ludzie potrafią być aż tak podstępni.

Niespodziewana wizy ta i jej
efekty nie dawały spokoju emerytom. Skontaktowali się z Tauronem
i wtedy dowiedzieli się, że zostali
oszukani.
Nie pozostało im nic innego, jak
udać się do powiatowego rzecznika
konsumentów. Ryszard Kowrygo załamał ręce - pokrzywdzeni nie mieli
nic, co pozwoliłoby ustalić, z którą
firmą podpisali umowy.
- Nie wiedzieli, czy udzielili firmie upoważnienia do rozwiązania
umowy z Tauronem, ani gdzie mieści
się ta firma - mówi Kowrygo.
A czas naglił. Zgodnie z prawem
emeryci mają 10 dni na odstąpienie
od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa. Tylko jak to zrobić, kiedy nie znają choćby nazwy
firmy?
Rzecznik doradził, by knurowianie przesłali pisma do 5 firm, które
- jego zdaniem - stosują nieuczciwe
praktyki wobec klientów z terenu
Śląska. Być może metodą „chybił-trafił” uda się w ten sposób dotrzeć
do winowajcy.
Knurowianie czekają na rozwój
sytuacji, a Ryszard Kowrygo kolejny
raz przestrzega przed oszustami.

Na początku czerwca opisywaliśmy akcję informacyjną Tauronu, w
której firma ostrzega przed zawieraniem umów z przedstawicielami podającymi się za jej pracowników. Komunikaty z ostrzeżeniem
emitowała telewizja, drukowała prasa, zawisły też na słupach i
ogrodzeniach w Knurowie.
Tauron zwrócił w nich uwagę na dość istotną kwestię - jego przedstawiciele nie przychodzą do domów i nie proszą o podpisywanie
umów sprzedaży energii. Warto o tym pamiętać, kiedy do naszych
drzwi zapuka agent podający się za pracownika Taurona.

6

- Czytajmy uważnie to, co podpisujemy - radzi. - Jeśli już decydujemy
się na zawarcie umowy, domagajmy
się jej kopii. Poza tym bądźmy ostrożni w kontaktach z akwizytorami i
przedstawicielami, którzy pukają
do drzwi.
Nawet drobną wątpliwość lepiej
od razu rozwiać, dzwoniąc na infolinię, niż później niepotrzebnie tracić
czas i nerwy.
Pani Lucyna jest zła na siebie,
że dała się zwieść oszustce. Dodaje,
że już nieraz zamykała drzwi przed
nosem podobnym naciągaczom.
- Po tym, co mnie spotkało, już
nie podpiszę nic nikomu, aż do śmierci - zarzeka się kobieta.
Imiona poszkodowanych zostały
zmienione.
Tekst i foto: Paweł Gradek

KNURÓW

Medale dla
knurowian

Minister Obrony Narodowej nadał medale za zasługi dla
obronności kraju trzem mieszkańcom Knurowa.
Min. Tomasz Siemoniak decyzją z 4 listopada nadał srebrny
medal Piotrowi Surówce. Brązowymi medalami zostaną uhonorowani Janusz Konopka i Adam
Ostalecki.
/bw/

Kontrola Gminy Pilchowice
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne trwała przeszło pół roku – od
grudnia 2013 r. do lipca 2014 r. Jak
wynika z dokumentu podsumowującego pracę CBA, w związku z
termomodernizacją Domu Kultury
w Żernicy wykryto liczne nieprawidłowości.
W raporcie z 1 sierpnia br. jest
mowa m.in. o naruszeniu ustaw: o
samorządzie gminnym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, a także o naruszeniu zasady
równego traktowania i uczciwej
konkurencji. Zwrócono też uwagę
na naruszenie regulaminu wewnętrznego, wprowadzonego przez
wójta Gminy Pilchowice.
CBA zwraca uwagę, że prace
budowlane rozpoczęto wcześniej,
niż wynikało to z zawiadomienia
o rozpoczęciu budowy zgłoszonego do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego. Są też
zastrzeżenia dotyczące wyłonienia
wykonawcy zadania. Według CBA
referencje przedstawione przez firmę realizującą termomodernizację
były niedostateczne, bo wynikało
z nich, że z terminem zakończenia
rzekomo wzorowej pracy firma
spóźniła się o siedem dni. To wg
CBA „stanowi okoliczność wykluczającą uznanie, by przedstawione
referencje potwierdzały wykonanie
robót w sposób należyty”. W tej sytuacji Gmina powinna była wezwać
wykonawcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie
firmy. Nie zrobiła tego.
W trakcie remontu zmieniła
się koncepcja konstrukcji zadaszeń
nad wejściami do budynku. Tu
także czyn wyprzedził formalne

procedury – zapytania ofertowe do
trzech potencjalnych wykonawców
„miały na celu legalizację wykonanych już robót, a nie faktyczne
przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia” – czytamy
w raporcie CBA.
W raporcie zwrócono też uwagę, że wejście Gminy Pilchowice w
spór sądowy z wykonawcą termomodernizacji domu kultury, firmą
Semper Plus S.C. Krzysztof Hadaś,
Beata Hadaś, może skutkować
wzrostem kosztów inwestycji.
Urząd Gminy Pilchowice podkreśla, że wyniki kontroli CBA nie
są sensacją ani tajemnicą i dokumenty z nią związane umieszcza
na stronie internetowej (w w w.
pilchowice.pl). Oprócz samego
wystąpienia pokontrolnego można
tu znaleźć także odpowiedź Urzędu
Gminy Pilchowice na zalecenia
CBA, informującą o zobowiązaniu
poszczególnych pracowników do
bezwzględnego przestrzegania
przepisów. Udostępniono też zawiadomienie prokuratury Gliwice-Zachód z 21 października br.
o wszczęciu śledztwa w sprawie
niedopełnienia obowiązków przez
pracowników Urzędu Gminy Pilchowice w związku z termoizolacją
Domu Kultury w Żernicy. Wójt
Pilchowic została zawiadomiona
przez prokuraturę jako osoba pokrzywdzona. „Jednocześnie jeszcze
raz należy stanowczo podkreślić, że
w obszarze prowadzonej kontroli
funkcjonariusze CBA nie stwierdzili żadnych działań korupcyjnych
urzędników gminnych” – czytamy
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Pilchowice.
Mirella Napolska

kondolencje

W niezwykle trudnych chwilach przejmującego
bólu i smutku po stracie

OJCA I TEŚCIA
Dorocie i Michałowi
Gorzawskim
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
składają
Koleżanki i Koledzy
z Redakcji Przeglądu Lokalnego
oraz Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie
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Niezła, jak na listopad, pogoda sprzyja
drogowcom odnawiającym chodnik

Bardzo dziękuję mieszkańcom
ul. Mieszka I
za zaufanie i oddanie głosów
na moją osobę

Zbigniew Bieńko
KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Serdecznie dziękuję Knurowianom
– mieszkańcom ulic Jana III Sobieskiego,
Stefana Batorego i Władysława Łokietka
– za okazane zaufanie
i poparcie w wyborach do Rady Miasta.

Tomasz Rzepa

KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Za życzliwość w kampanii wyborczej,
za każdy głos poparcia mnie
w wyborach 16.XI serdecznie dziękuję.
Szczególnie mieszkańcom ulic: Gen. Ziętka,
Dywizji Kościuszkowskiej, Legionów,
Saperów i osiedla „Cztery Pory Roku”.
Z wyrazami szacunku

KNURÓW. DROGOWCY UKŁADAJĄ NOWĄ KOSTKĘ

Równaj chodnik!

Joachim Machulik

Trwa remont chodników na ulicy Rybnickiej. W kolejce
do odnowy czekają następne - wzdłuż ul. Niepodległości
Na całej długości ulicy Rybnickiej trwają prace nad wyrównywaniem chodników. Zarówno Rybnicka, jak i Niepodległości są częścią
drogi wojewódzkiej nr 921, ale ich
bieżącym utrzymaniem zajmuje się
– na zlecenie województwa – Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach.

– W ramach tego samego zadania
wyremontowany zostanie także chodnik przy ul. Niepodległości – informuje Jan Osman, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Prace mają zostać zakończone
jeszcze w tym roku. Oby udało się
przed zimą.

Żywa wystawa

Droga na słowo

- Już dawno powiat obiecał nam remont ul. Dolnej
Wsi. Czekamy, ale nic się nie dzieje. Zastanawiam
się, czy czasem urzędnicy o nas nie zapomnieli?- pyta
pan Marek z Pilchowic. Zarząd Dróg Powiatowych
obiecuje przebudowę w przyszłym roku
przy dofinansowaniu Gminy
Pilchowice oraz środków pochodzących z budżetu państwa
w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój - tłumaczy Aleksandra Wielgosz. - W przypadku wystąpienia oszczędności
przetargowych Zarząd Dróg
będzie starał się zwiększyć zakres prac, tak aby przebudową
objąć jak najdłuższy odcinek.
Niestety, zakres tych prac nie
będzie już podlegał dofinansowaniu z budżetu państwa.
Po remoncie ulica Dolnej
Wsi zyska nową nawierzchnię,
a utwardzone pobocza oraz odtworzone i umocnione elementami betonowymi rowy przydrożne poprawią odwodnienie.
- Przebudowany zostanie także chodnik (miejscami
zlokalizowany z dwóch stron
drogi) - dodaje wicedyrektorWielgosz.
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Foto: Mirella Napolska

SZCZYGŁOWICE

WILCZA, PILCHOWICE

Ulica Dolnej Wsi, czyli
droga powiatowa oznaczona
na mapie numerem 2929S,
ciągnie się od Wilczy do Pilchow ic. Dw u k i lometrow y
odcinek jezdni od dawna wymaga gruntowanego remontu.
- Dziura na dziurze - mówi
pan Marek.
Mieszkańcy czekają na
rozpoczęcie przebudowy. Kiedy na ul. Dolnej Wsi pojawią
się robotnicy?
- Początek robót planowany jest na II kwartał 2015 r., a
zakończenie - w okolicach listopada 2015 roku - informuje
Aleksandra Wielgosz, zastępca dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych z Gliwicach.
Prace będą przebiegać w
dwóch etapach - pierwszy obejmie odcinek od strony Pilchowic, czyli od skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 921 i dalej
w kierunku Wilczy. Na ten cel
zarezerwowano 4 mln złotych.
- Zadanie będzie realizowane ze środków Powiatu oraz

Prowadzony remont to rozwiązanie tymczasowe, mające wystarczyć
na kilka lat. Za około 5-7 lat planowana jest gruntowna przebudowa całej
trasy od Zabrza do Pilchowic.

jb

Kanarki, papugi, gołębie i króliki wezmą
we władanie pomieszczenia hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Górniczej
2 w Szczygłowicach. A to za sprawą wystawy
zorganizowanej przez knurowski oddział Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków
Egzotycznych oraz Stowarzyszenia Miłośników
Drobnego Inwentarza w Knurowie.
Barwna i żywa ekspozycja czynna będzie w sobotę i niedzielę (22-23 listopada)
w godzinach 9-16.
/bw/

KNURÓW

Kradł
w biały dzień

Nikt nie zauważył złodzieja, który przez
drzwi balkonowe wszedł do mieszkania
na II piętrze, skradł stamtąd biżuterię,
po czym wyszedł tą samą drogą

Do kradzieży doszło w zeszły piątek, w biały
dzień, przed godziną 15.30, przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Nieznany sprawca wspiął się na
balkon mieszkania na II piętrze jednego z bloków.
Według informacji knurowskiej policji, prawdopodobnie okno balkonowe tego mieszkania było
otwarte. Złodziej skradł złotą i srebrną biżuterię,
a następnie ulotnił się tak, jak przyszedł – nie
widziany przez nikogo. Poszkodowany, 38-letni
mężczyzna, poniósł straty wstępnie szacowane
na co najmniej 420 zł. W sytuacji, gdy nikt nic nie
widział, nieocenionym źródłem informacji może
się okazać zapis monitoringu, który przeanalizują
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Knurowie,
prowadzący postępowanie.
MiNa

KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA

śladem naszych publikacji

Husky ma się lepiej

2 tygodnie temu na prośbę naszych
Czytelników zainteresowaliśmy się losem psa
z ul. Słoniny. Wtedy inspektor z Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami uznał warunki
bytowania czworonoga za skandaliczne. Od
tamtej pory sporo się zmieniło. Na lepsze...

ogrodzonym ogródku przed domem,
Jeszcze nie tak dawno przema schronienie w szopie - relacjonostrzeń życiową husky’ego z przydowała pani inspektor.
mowego ogródka przy ul. Słoniny
Właścicielka poinformowała,
ograniczał niespełna metrow y
że zwierzę wyprowadzane jest na
sznur. Zamiast chronić się przed
smyczy na spacery, a zimą, przy
deszczem w budzie, pies chował się
niskich temperaturach będzie zapod drewnianym stolikiem lub w
bierane do domu.
murowanym grillu. Nasi informaPo interwencji Straży Miejskiej
torzy utrzymywali, że zwierzę rzadwłaścicielka zaszczepiła psa przeko jest karmione przez właścicielkę,
ciwko wściekliźnie.
którą często wyręczają sąsiedzi.
Inspektor TOZ zaleciła więcej
Pies nie był szczepiony.
spacerów i częstszego kontaktu psa z
Po naszej publikacji skontakludźmi, a w miarę możliwości podatowała się z nami Czytelniczka,
wanie mu lepszej gatunkowo karmy
zainteresowana adopcją husky’ego.
w większej ilości - szczególnie zimą.
- Mam dom z dużym ogrodem i parę
/pg/
osób w rodzinie chętnych do spacerów z psem. Szkoda, żeby
się męczył sam na jakiejś
działce, lepiej by mu było
u kogoś innego - pisała w
e-mailu pani Izabela.
Adopcja okaza ła
się zbyteczna. Po 2 tygod niach od na sz ego
artykułu los zwierzęcia
poprawił się. Inspektor
TOZ Monika Brodzińska
nie stwierdziła rażących
nieprawidłowości, ani
znęcania się nad czworonogiem.
- Pies nie jest zaniedbany. Kar miony 2-3 Dzięki zainteresowaniu Czytelników
razy dziennie, ma miskę z i interwencji PL życie hysky`ego
wodą, biega swobodnie po zmieniło się na lepsze
7
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O prawie niepełnosprawnych
W 2012 roku Polska jako jeden z ostatnich krajów w Europie
ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.
O głównych założeniach dokumentu rozmawiano w trakcie konferencji
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
W polskich realiach prawnych osoby niepełnosprawne czują się niczym
obywatele drugiej kategorii - zauważali uczestnicy konferencji

Stowarzyszenie od lat walczy z
marginalizacją osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni intelektualnie są nieobecni na rynku pracy,

ogranicza się ich prawo do samodecydowania i zabiera wolność.
- Prawo działające w Polsce praktycznie odbiera osobom z niepełno-

sprawnością intelektualną prawa obywatelskie, a tym samym pozbawia się
ich człowieczeństwa - mówi Urszula
Krawczyk, prezes Stowarzyszenia

Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Konwencja podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
w 2012 roku miała poprawić tę sytuację. Miała, ale jak się okazało, Polska
nie ratyfikowała konwencji w całości,
zgłaszając zastrzeżenia do artykułu
nr 12 i 23.
Artykuł 12 dotyczy równości
wobec prawa. Gwarantuje osobom
niepełnosprawnym prawo do dziedziczenia, kontroli własnych spraw
finansowych oraz prawa własności.
Konwencja wymusza na rządzących,
aby w prowadzili zabezpieczenia
prawne chroniące osoby niepełnosprawne przed nadużyciami. Polska uznała, że ten punkt zostanie
dostosowany do prawa krajowego.
Ubezwłasnowolnienie nadal będzie
stosowane na dotychczasowych zasadach, czyli w praktyce każda osoba
chora psychicznie, niedorozwinięta
umysłowo lub z innymi zaburzeniami
psychicznymi może zostać pozbawiona wszelkich praw. Otwiera to pole do

Według wyników Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań z 2011 roku liczba
osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln
(dokładnie 4 697,0 tys.). Tym
samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła
12,2 proc. ludności kraju.
Udział mężczyzn wśród osób
niepełnosprawnych wynosił
46,1 proc. wobec 53,9 proc.
dla kobiet (cyt. za www.niepelnosprawni.gov.pl).

wielu nadużyć.
- Konwencja jest antydyskryminacyjna, przyznaje więcej praw osobom niepełnosprawnym - podkreśla
Urszula Krawczyk. - Szkoda, że nasze
państwo nie zdecydowało się jej ratyfikować w całości.
O niebezpieczeństwach wynikających z braku całościowej akceptacji
przez Polskę punktu 12 rozmawiano
w trakcie konferencji w klubie Lokatorek. Jan Zieliński, pełnomocnik
ds. osób niepełnosprawnych Urzędu
Marszałkowskiego, przedstawił założenie konwencji oraz odpowiadał
na pytania, m.in. dotyczące codziennych problemów prawnych osób
niepełnosprawnych.
Na spotkanie przybyli niepełnosprawni, opiekunowie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z
Knurowa, Gliwic i Gierałtowic oraz
członkowie organizacji pozarządowych działających w gminie. O
słodki przerywnik zadbała kawiarnia
„Maszkiety”.
jb, foto: Paweł Gradek

W INTERNECIE MOŻNA OGLĄDAĆ I PORÓWNYWAĆ ARCHIWALNE MAPY KNUROWA

Starsi knurowianie mogą sobie
przypomnieć, a młodsi poznać
topografię miasta sprzed
pięćdziesięciu czy trzydziestu paru
lat. Archiwum Państwowe
w Katowicach udostępniło w internecie
archiwalne mapy śląskich miast

ORSIP (Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej) pozwala na więcej niż zwykła mapa. Funkcja „pa- „Czerwone osiedle”w Szczygłowicach już nie istnieje...
sek czasu” umożliwia płynne przechodzenie od jednej mapy
do drugiej. Dzięki paru kliknięciom możemy prześledzić,
jak zmieniała się topografia Knurowa i innych miejscowości
województwa śląskiego w ciągu kilkudziesięciu powojennych
lat. Ta namiastka podróży w czasie może być wycieczką sentymentalną, historyczną ciekawostką albo źródłem przydatnych
informacji – jak kto woli. Póki co w systemie udostępnione
są mapy Knurowa z lat 1958-1961, 1973-1985 i 2008-2012,
ale wkrótce pojawią się i starsze, od 1945 roku. Mapy można
oglądać wchodząc na stronę www.mapy.orsip.pl .
Archiwalia to tylko jedna z propozycji systemu ORSIP.
Oprócz tego można tu też przeglądać dane, udostępnione
przez różne instytucje, dotyczące rozmaitych dziedzin –
przyrody, inwestycji, transportu, dotacji unijnych, zdrowia
czy kultury.
Projekt budowy ORSIP powstał przy znacznym finansowym współudziale Unii Europejskiej. Jego cel to m.in.
ułatwienie dostępu do jednorodnych i aktualnych, a przy
tym zintegrowanych, informacji przestrzennych, pochodzących z różnych rozproszonych źródeł. Koszt budowy
systemu to około 4,4 mln złotych, z czego 3,7 mln złotych
pochodziło z funduszy unijnych.

Foto: Archiwum ORSiP

Spacer
z myszką
po mapach
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Znak poziomy na tej jezdni
prawdopodobnie wkrótce się zmieni

SZCZYGŁOWICE

Prosektorium
na zaparcie?

Lekarz pogotowia ratunkowego zrobił
pacjentowi zastrzyk, wypisał receptę, zalecił
dietę i lewatywę. - Jeśli to nie pomoże, proszę
dzwonić do prosektorium – rzekomo miał
powiedzieć zaskoczonej rodzinie...

KNURÓW. KŁOPOTLIWE OZNAKOWANIE FRAGMENTU UL. KOZIEŁKA

Podwójna ciągła,
podwójny problem

- Absurd drogowy – komentuje oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – Wyjaśnimy
sprawę i znajdziemy dobre rozwiązanie – zapewniają
urzędnicy
Wkrótce rozpocznie się drugi
etap gruntownej przebudowy ulicy
Koziełka, dużej i efektownej inwestycji. Tymczasem mieszkańcy i
właściciele sklepów przy tej ulicy są
zaniepokojeni nowym oznakowaniem, jakie pojawiło się na drodze.
Chodzi o znak drogowy poziomy
P-4, czyli podwójną ciągłą. Linia
pojawiła się na części jezdni za skrzyżowaniem ul. Koziełka z ul. Kwitka,
w pobliżu budynków 29 i 32. Przy tej
właśnie części ulicy znajduje się kilka
sklepów, a samochody dostawcze
dowożące do nich towary zatrzymują się właśnie na jezdni, blokując
przy okazji jeden z pasów ruchu.
Uży tkownicy Koziełka obawiają
się, że podczas odbioru towarów na
ulicy mogą się tworzyć duże korki,
bo podwójna ciągła jest teoretycznie
nieprzekraczalna.
Na dodatek w tym miejscu ulicy
obowiązuje zakaz zatrzymywania się
za wyjątkiem samochodów dostawczych. Co zatem ma robić kierowca,
który natknie się na odbiór towaru?
Zignorować P-4 i ominąć samochód
dostawczy czy też stanąć i czekać
wbrew zakazowi zatrzymy wania
się? Który znak uznać za ważniejszy?
Cokolwiek zrobi kierowca, złamie
przepisy.
Kłopotliwa sytuacja doskwiera
handlowcom. Liczą na zmianę oznakowania.
„Czy Urząd Miasta Knurów
planuje w ww. miejscach ustawić
znak pionowy B-36 (zakaz postoju)

czy też zmienić oznakowanie poziome na znak poziomy (P-1) czyli linię
przerywaną” – czytamy w piśmie
złożonym w Urzędzie Miasta przez
mieszkającego w sąsiedztwie Krystiana Gaczorka. Podpisali się pod
nim przedsiębiorcy siedmiu punktów
handlowych usytuowanych w pobliżu podwójnej ciągłej.
Odbiór organizacji ruchu odbył
się w pierwszej połowie listopada.
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale
Inwestycji Miejskich, wykonawca
przebudowy ulicy wprowadził taką
organizację ruchu, jaka była zaplanowana. Miała ona wcześniej wszystkie
potrzebne zatwierdzenia. Także podczas odbioru policjant, który był na
miejscu, poinformował urzędników,
że wszystko jest w porządku.
Praktyka pokazuje, że jednak nie
wszystko. Do urzędu napłynęły sygnały, że przyjęta organizacja ruchu
budzi wątpliwości i irytację.
– Sprawa jest w toku – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich. – Będziemy się
starali jak najszybciej ją wyjaśnić i
znaleźć dobre rozwiązanie.
- Ewidentnie mamy do czynienia
z absurdem drogowym – komentuje
kom. Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach. – Linia podwójna ciągła
separuje dwa pasy jezdni, jest czymś
w rodzaju wirtualnego muru. Kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz
przejeżdżania jej i najeżdżania na
nią, a także zakaz zatrzymywania
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się równolegle do niej. Dotyczy to też
samochodów dostawczych. Tabliczka
przy znaku drogowym, która wyłącza
z zakazu zatrzymywania się samochody dostawcze, nie znosi obowiązywania podwójnej ciągłej.
Zgodnie z przepisami, nawet gdyby
kierowca natknął się na samochód
zaparkowany wzdłuż P-4, nie może
tej linii przekroczyć i go ominąć. Formalnie rzecz biorąc, należałoby wtedy
powiadomić policję o nieprawidłowo
zaparkowanym pojeździe, poczekać na
przyjazd lawety i dopiero po usunięciu
przeszkody ruszyć w dalszą drogę.
Formalnie w dokumentach policji nie zatwierdzano odbioru tej drogi
– nie ma takiego obowiązku, jednak
według informacji z urzędu podczas
odbioru był obecny funkcjonariusz.
- Jedno jest pewne: administrator
drogi nie powinien do zaistniałego
absurdu dopuścić – mówi kom. Słomski. – Jeśli na miejscu był policjant,
to o nim można powiedzieć to samo.
Dopóki teoretyzujemy, cała sytuacja może się w ydawać nawet
zabawna w swoim absurdzie. Jednak
gdyby doszło do wypadku, nikomu
nie byłoby do śmiechu.
Według najnowszych informacji
z Wydziału Inwestycji Miejskich,
rozważana jest zmiana podwójnej
ciągłej na linię przerywaną. Podjęto
już w tej sprawie wstępne ustalenia z
Zarządem Dróg Powiatowych w Gliwicach, reprezentującym Starostwo
Powiatowe.

Pan Damazy Kutyła nie jest
okazem zdrowia: przeszedł udar,
ma niedowład nóg i cukrzycę. Od
kilku dni czuł się źle, nie jadł, nie
pił, miał zaparcia. W niedzielę
rodzina uznała, że najwyższy czas
wezwać pomoc. Na przyjazd karetki
czekała - jak twierdzi syn chorego,
pan Mariusz - około 5 godzin, bo...
życie pacjenta nie było zagrożone.
- Kiedy przyjechało pogotowie,
ojcem zajął się sam pan Michał
Ekkert (prezes spółki Szpital w
Knurowie - przyp. red.) - opowiada
nieobecny na miejscu syn, niezadowolony z przebiegu wizyty.
- Lekarz nie osłuchał ojca, nie
sprawdził mu nawet tętna. Zrobił
tylko zastrzyk i wypisał receptę.
Równie schorowanej matce zalecił,
żeby karmiła ojca kleikiem i zrobiła mu lewatywę - relacjonuje pan
Mariusz.
Kiedy sąsiadka opiekująca się
schorowanym małżeństwem zapytała lekarza, co robić, jeśli jego zalecenia nie przyniosą choremu ulgi,
miała usłyszeć: - Proszę dzwonić do
prosektorium.
- O co kaman? - pyta tytułem
jednego z telewizyjnych programów
zszokowany syn. - Słyszałem, że pan
Ekkert z tego słynie. Skończył nawet
jakieś studia aktorskie (szkolenie z
występów przed publicznością w
Teatrze Witkacego w Zakopanem
- przyp. red.).
Jeszcze tego samego dnia Mariusz Kutyła zawiózł ojca do izby
przyjęć knurowskiego szpitala.
Dyżurujący lekarz stwierdził u
chorego szmery w płucach, wysokie
ciśnienie i wysoki poziom cukru we
krwi. Bez wahania zaordynował, by
pana Damazego przyjąć na oddział.
Pan Mariusz próbował porozmawiać z Michałem Ekkertem,

jednak był on nieuchwytny. We
wtorek knurowianin złożył skargę
na prezesa.
- Pan Pitsch (zastępca dyrektora
ds. lecznictwa Szpitala w Knurowie - przyp. red.) nie dowierzał,
że Ekkert mógł moim rodzicom coś
takiego powiedzieć. Zrobiło mu się
głupio. Przeprosił mnie i obiecał
porozmawiać z prezesem - dodaje
pan Kutyła.
Od poniedziałku próbowaliśmy
uzyskać komentarz prezesa Ekkerta.
Udało się dopiero we wtorek, telefonicznie - prezes akurat wtedy dyrektorował szpitalowi w Blachowni. Był
zaskoczony pretensjami rodziny pana
Damazego, zwłaszcza że z tej wizyty
wywiózł odmienne wspomnienia.
Twierdzi, że zajął się chorym
w obecności niedowidzącej żony i
sąsiadki. W związku z zaparciem
podał mężczyźnie zastrzyk przeciwwymiotny i wypisał receptę na
syrop ułatwiający wypróżnianie się.
- Gdyby to nie przyniosło efektu,
zleciłem zrobienie lewatywy łatwym
w użyciu preparatem z apteki, który
kosztuje około 3 zł, oraz stosowanie
diety, czyli kleiku ryżowego - tłumaczył Michał Ekkert.
Pamiętał, że uprzedzał bliskich
pana Damazego, że w razie braku
poprawy powinni ponownie wezwać pomoc.
- A z tym prosektorium to się
chichraliśmy. Nie ma o czym mówić
- uciął temat. - Najważniejsze, że
chory został kompleksowo i fajnie
zaopatrzony. A że w końcu trafił
do szpitala... Uprzedzałem o takiej
ewentualności.
Mariusz Kutyła jeździ karetką
pogotowia bez obsady lekarskiej i zapewnia, że do tej pory nigdy nie spotkał się z podobnym zachowaniem.
Paweł Gradek

reklama

Tekst i foto: Mirella Napolska
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ogłoszenie

KNURÓW. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ DIABETYKÓW

Z cukrzycą słodko nie jest

KNURÓW. KRWIODAWCY PODSUMOWALI ROK

Z cukrzycą zmaga się już prawie
3 miliony Polaków. Ilość chorych
rośnie w zatrważającym tempie.
- Mamy światową epidemię cukrzycy! - ostrzegają specjaliści.
Według raportu „Cuk rzyca.
Ukryta pandemia”, przygotowanego
przez firmę Novo Nordisk wspólnie
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, rocznie z powodu cukrzycy i jej
powikłań umiera w Polsce ponad 21
tys. osób.
Cukrzyca działa jak podstępny
zabójca. Ignorowana, powoli niszczy
ludzki organizm: chorzy tracą wzrok,
cierpią na niedoczynność mięśnia
sercowego, tracą kończyny. Choroba
wymaga od pacjentów zmiany trybu
życia - brutalnego zerwania z niektórymi przyjemnościami i ciągłą
kontrolą poziomu cukru.
- Z cukrzycą da się żyć i to żyć
aktywnie - przekonują członkowie
Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, skupiających chorych na
cukrzycę.
Stowarzyszenie pod wodzą prezes
Lidii Lach zorganizowało spotkanie
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Diabetyków. Na obchody święta diabetyków przyszło wielu knurowian. Nie
zabrakło także przedstawicieli władz
samorządowych, reprezentowanych
przez prezydenta Adama Ramsa i
przewodniczącego Rady Miasta Jana
reklama

- Dziękuję za aktywność i uczynność - prezydent Rams
z podziwem wypowiadał się o działalności
diabetyków

Trzęsioka oraz władz wojewódzkich w
osobie radnej Sejmiku Województwa
Śląskiego Barbary Dziuk.
Prezes Lidia Lach opowiedziała o
działalności KSD oraz podziękowała
prezydentowi Knurowa Adamowi
Ramsowi za wsparcie ze strony
miasta.
- To my dziękujmy za to, że jesteście i działacie - odpowiedział
prezydent Rams. - Od lat namawiacie
knurowian na badania profilaktyczne
i dzielicie się swoją wiedzą, służąc
pomocą każdemu, kto tej pomocy

potrzebuje.
Na spotkaniu obecni byli również lekarze współpracujący z KSD.
Doktor Marian Gabryś podkreślał, że
do każdego pacjenta, chorującego na
cukrzycę, trzeba podejść indywidualnie. Nie ma sztywnych reguł. Doktor
porównał członków stowarzyszenia
do rycerzy walczących z cukrzycą.
- Życzę Wam wytrwałości w tej
walce - mówił.
Obecni na spotkaniu knurowianie otrzymali informator o ulgach i
uprawnieniach, przygotowany przez
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele GCOP
przypomnieli także mieszkańcom, że
w siedzibie centrum świadczone są
nieodpłatne porady prawne.
Dla chorujących na cukrzycę
choroba wiąże się z dużym stresem.
Chorzy często nie potrafią pogodzić
się z ograniczeniami ani przywyknąć
do kontroli. Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków udowadnia, że
życie po diagnozie się nie kończy i
nawet z cukrzycą można nieźle sobie
radzić.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Honorowi do
ostatniej kropli krwi

Uroczystą akademią w sobotę okoliczni
honorowi dawcy krwi podkreślili Dni
Honorowego Krwiodawstwa. Była okazja
do podsumowań i snucia planów na
przyszły, srebrny, jubileusz klubu
Klub Honorow ych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana działa
od 24 lat. Bieżący, dobiegający końca,
rok obfitował w akcje, przedsięwzięcia i zawody. Dobrą sposobnością
do jego oceny stała się uroczystość
zorganizowana w związku z Dniami
Honorowego Krwiodawstwa. W sali
restauracji Dominium zjawiło się
prawie 60 osób.
Oprócz działalności stricte statutowej krwiodawcy chętnie udzielali się w różnych przedsięwzięciach
środowiskowych.
- Rywalizowaliśmy na przykład
w międzyklubowych turniejach w
warcabach i zawodach wędkarskich
– mówi prezes klubu Adam Pobłocki. – To ważny element integracji
honorowych dawców krwi.
Szczególne powody do satysfakcji
mieli najbardziej aktywni klubowicze.
Podczas uroczystości zebrali zasłużone
podziękowania, gratulacje i brawa. Adresatami powinszowań byli: Krzysztof
Socik (I miejsce – 58 pkt.), Stefan Wolny
(II miejsce – 55 pkt.) i Stanisław Gdowski (III miejsce – 21 pkt.).
W czasie uroczystości odbyło
się też losowanie zegarków sprezentowanych przez Związek Zawodowy
Kadra i złotego serduszka, ufundowanego przez Marka Starościka i
prezesa Pobłockiego.
Gdy wyczerpano oficjalny program, zebrani oddali się niesformalizowanej zabawie.
- O dobry nastrój wszystkich
uczestników akademii zadbał, serwując znane i lubiane przeboje,
zespół B&B – dodaje prezes. – To

Foto: Adam Pobłocki

Cukrzyca atakuje znienacka. Pierwsze objawy są zazwyczaj
ignorowane lub bagatelizowane przez chorych. Szacuje się,
że prawie milion Polaków nie wie, że choruje. Knurowskie
Stowarzyszenie Diabetyków od lat świętuje Ogólnopolski
Dzień Diabetyków, przypominając o konieczności badań
profilaktycznych i informując o sposobach leczenia

Małgorzata Bogumił otrzymała
Odznakę Honorową PCK
stopnia II nadaną przez
Zarząd Główny PCK

było udane zwieńczenie naszej całorocznej działalności.
Jaki będzie jubileuszowy, 25.
rok w historii klubu?
- Na pewno bardzo ciekawy
– mówi Adam Pobłocki. – Przekonamy się za 12 miesięcy. Już dziś
zapraszam do udziału w akcjach i
inicjatywach pod naszym szyldem i
przy naszym udziale.
/bw/

Mistrzowie HDK

Międzyklubowe zawody warcabowe: 1. Klub HDK im. dra Ogana (I
drużyna) – kapitan Stefan Wolny, 2. Klub im. A. Bery (CzerwionkaLeszczyny) – prezes Eugeniusz Stolarz, 3. Klub HDK im. dra Ogana (II
drużyna) – kapital Krzysztof Socik.
Zawody wędkarskie: 1. Klub im. A. Bery (Czerwionka-Leszczyny), 2.
Klub „Baśka” (Mysłowice), 3. Klub Fiat Auto Poland.
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KNURÓW. ZUCHWAŁA KRADZIEŻ W SKLEPIE PRZY UL. UŁANÓW

Nie płacą, a sklep traci

Komisariat Policji w Knurowie szuka sprawców kolejnych kradzieży
alkoholu, do jakich doszło w sklepie przy ul. Ułanów
Tydzień temu opisy wa liśmy
kradzież z 26 października w sklepie
Dino, którą zarejestrowały kamery.
Wówczas dwóch złodziei wyniosło 4
butelki alkoholu o wartości 107,96 zł.
Policja ustaliła personalia jednego z
nich, drugi nadal jest poszukiwany.

Ostatnio do grona poszukiwanych dołączyło troje złodziei, którzy
tego samego dnia, w tym samym
sklepie, zabrali ze stoiska monopolowego alkohol o wartości 178 zł.
Także tym razem zarejestrowały ich
kamery.

Być może któryś z naszych Czytelników rozpozna złodziei...
Policja poszukuje otyłej kobiety
w wieku około 32 lat, z czarnymi
włosami, ubranej w czarne spodnie,
czarną kurtkę oraz czarno-białe
adidasy. Spod kurtki wystawała jej

bluzka w biało-czarne poziome pasy.
Drugim poszu k iwa ny m jest
34-letni mężczyzna. Jego rysopis:
krótkie włosy z widocznymi zakolami czołowymi. W dniu kradzieży
złodziej ubrany był w dżinsowe, niebieskie spodnie, czarną kurtkę, pod

którą miał biały sweter.
Trzeci ścigany to mężczyzna w
wieku około 30 lat. Ubrany był w
czerwoną czapkę z białym nadrukiem trójlistnej rośliny, kolorową
kurtkę (czarny kaptur, czarna prawa część, lewa szara, dolna żółta
w kształcie trójkąta skierowanego
wierzchołkiem w kierunku kaptura).
Wszelkie informacje mogące
pomóc w ustaleniu personaliów
złodziei 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/

Amatorów cudzej własności nagrały kamery; czy zdjęcia pomogą w ustaleniu złodziei?...

CHUDÓW, KNURÓW. KOLEJNE OFIARY OSZUSTÓW

„Wnuczkowie” atakują!

32 tys. zł wyłudził od 50-letniego mieszkańca Chudowa złodziej działający
metodą „na wnuczka”, a w tym konkretnym przypadku – „na siostrzeńca”.
Z kolei 82-letnia knurowianka podarowała fałszywemu „wnukowi” 10 tys. zł
Metoda „na wnuczka” ciągle
jest popularna wśród złodziei, bo
też wciąż wiele osób jest na nią
podatnych. Ofiarami wyłudzaczy
pieniędzy wykorzystującymi ten
sposób padają najczęściej osoby
starsze. Tym bardziej interesujący
jest przypadek mieszkańca Chudowa
– mężczyzny w kwiecie wieku.
Jak podaje gliwicka policja, w
zeszły czwartek, 13 listopada 50-latek
odebrał telefon. Męski głos w słuchawce mówił do niego „wujku”. Po
chwili zastanowienia chudowianin
doszedł do wniosku, że jego rozmówca to zapewne siostrzeniec, który
mieszka w Wielkiej Brytanii. Wujek
nie widział krewniaka od 10 lat.
M ę ż c z y z n a w z i ę t y z a s io strzeńca poprosił o pilną pożyczkę, potrzebną mu – jak mówił – na
okazyjny zakup domu w Niemczech. Jak zwykle w metodzie „na
wnuczka”, pieniądze były potrzebne natychmiast. Nie było czasu
na zastanowienie. Jak tłumaczył
rz ekomy siost rz en iec , sz y bk ie

kupno domu i jego natychmiastowa sprzedaż miały zapewnić
spory zarobek zarówno jemu, jak
i „wujkowi”. Szansa na zysk była
dod at kow y m wabi k iem, k tór y
skutecznie przekonał chudowianina. Zgodził się na przelanie 15 tys.
zł. I nie zastanowiło go nawet to,
że przelał tę sumę na konto osoby
zupełnie mu nie znanej. Fałszyw y krewniak podał mężczyźnie
szczegółowe instrukcje na temat
dokonania przelewu – wskazał, na
którą pocztę „wujek ” ma się udać
i jak przetransferować pieniądze
na zagraniczne konto. Mieszkaniec Chudowa pokonał trudności
techniczne – nie zraziło go to,
że na pier wszej poczcie, k tórą
o dw ie d z i ł, n ie d z ia ł a ł s y s tem
informatyczny, ani że druga była
n iecz y n na . W t r z eci m z kolei
urzędzie pocztow y m uda ło się
wreszcie sfinalizować operację.
Prz ez ca ł y ten cz as obaj mę żczyźni byli w ciągłym kontakcie
telefonicznym.
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POŚPIECH I CHĘĆ ZYSKU

Nie skończyło się jednak na
jednorazowej pożyczce. 50-latek,
słysząc o możliwości dokupienia garażu czy kupnie sąsiedniej działki,
dokonywał następnych przelewów.
Odnalazłszy w sobie żyłkę handlarza nieruchomościami, chudowianin zapożyczył się u rodziny i przesłał na konto fałszywego krewniaka
łącznie około 32 tys. zł.
Po dokonaniu wpłat na konto
50-latek zadzwonił do swojej siostry – matki siostrzeńca. I dopiero
ta rozmowa sprowadziła go na ziemię. Marzenia o łatwym zarobku
musiały ustąpić miejsca przykrej
rzeczywistości. Mężczyzna padł
ofiarą oszusta. Sprawą zajmuje się
gliwicka policja. Przestępcy grozi do
8 lat pozbawienia wolności.
- Metoda „na wnuczka” ma kilka
charakterystycznych elementów –
mówi kom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Przede wszystkim
zawsze odbywa się to w atmosferze

pośpiechu. Ważna jest też psychomanipulacja, a także odwołanie się
do chęci zysku. Jednak podstawowym
czynnikiem gwarantującym jej skuteczność jest naiwność ofiar – podsumowuje kom. Słomski.

NAIWNOŚĆ I ALTRUIZM

Sędziwe ofiary złodziei działających metodą „na wnuczka”
często kierują się nie wizją zysku, lecz bezinteresowną chęcią
pomocy bliskim. W takie osoby
postanowił uderzyć przestępca,
który uaktywnił się w Knurowie
w miniony wtorek. Zadzwonił do
przynajmniej trzech seniorek (o
tylu przypadkach zgłoszono policji). Ofiarą oszustwa padła 82-letnia k nu row ia n k a, mieszk a n k a
ulicy Starowiejskiej. O godzinie
10.45 w jej mieszkaniu zadzwonił
stacjonarny telefon. Gdy kobieta
odebrała, usłyszała głos mężczyzny, który nazywał ją babcią. Rzekomy wnuk powiedział kobiecie,
że miał wypadek drogowy i pilnie

potrzebuje gotówki. U kobiety
pojawił się nieznany mężczyzna,
który podobno miał przekazać
gotówkę wnukowi. Starsza pani
wręczyła mu 10 tys. zł. Wszystko d z i a ło się , ja k z w y k le , w
pośpiechu. Dopiero po przeszło
godzinie, gdy emocje opadły, kobieta zorientowała się, że została
oszukana.
Tego samego dnia podobne
telefony odebrały dwie inne starsze knurowianki z ulic Mieszka I
i Koziełka. Jednak one były czujniejsze, nie dały się nabrać i powiadomiły o wszystkim policję.
Sprawą zajmuje się Komisariat
Policji w Knurowie.
- O każdej tego typu sytuacji należy informować policję
– apeluje podinsp. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji
w Knurowie. – Warto też podkreślić, że policja nigdy nie dzwoni z
prośbą „niech pan płaci, my już go
namierzyliśmy”. W takiej sytuacji
również trzeba zachować ostrożność – złod zie jom z d ar z a się
podszywać pod funkcjonariuszy.
Próby wyłudzeń „na wnuczka” zwykle nasilają się w okresie
przedświątecznym, toteż k nurowska policja planuje zorganizowanie w grudniu spotkania z
seniorami, na którym funkcjonariusze poinstruują knurowian,
jak nie dać się oszukać naciągaczom.
Mirella Napolska
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Z KART HISTORII. W KRYWAŁDZIE SPRZED 40-50 LAT...

Było Kasyno, była
i „Zachęta”...

O internecie nikt tu nie słyszał, w telewizji niewiele
dało się oglądnąć, ale mieszkańcy Krywałdu na nudę
nie narzekali. Do dzisiaj wspominają miłe chwile...
W latach 20. i 30. XX wieku Krywałd pod względem przemysłowym,
kulturalnym i sportowym znacząco
oddziaływał na okolicę. Nie bez
powodu.

W kręgach nie tylko sokolich
bardzo dobrą renomę wyrobiło sobie
boisko. Liczne zloty, mecze i zawody
– często ze świetnymi wynikami,
zawsze z emocjami – ugruntowały
mu opinię ważnego
ośrodka. Malownicze
położenie, na skraju
lasu, jeszcze podkreśla ło przekonanie,
że to godne uwagi
miejsce. Chętnie oblegany – zwłaszcza w
lecie – staw Jagielnia
dopełniał obraz Krywałdu jako ciekawego
ośrod ka do w y poczynku i rekreacji.
Swoist y m „domem kultury” stało
się dla krywałdzian, a
także wielu szczygłowiczan i knurowian,
Kasyno.
Krywałdzki „łęg” –
miejsce spacerów
w rejonie Jagielni
na fotografii
z 1938 roku

O wa żności K r y wa łdu ja ko
ośrodka przemysłowego przesądzała obecność Lignozy. Powstały w
ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku
zakład wpływał na życie okolicznych
mieszkańców. Tak było przed I wojną
światową, podobnie przed II wojną,
niewiele zmieniło się i w drugiej
połowie XX wieku.
W nowych realiach ustrojowych
w Kasynie nadal odbywały się – jak
30-40 lat wcześniej – zabawy, jubileusze, przedstawienia teatralne, a
nawet wesela.
W czasach socjalistycznych zakłady chemiczne nie poprzestały
na produkcji. W ich „posiadaniu”
znalazły się (od 1953 roku) też przedszkole, żłobek i przychodnia „D”. Na
początku lat 70. przedszkole dysponowało 50 miejscami. W żłobku
mogło przebywać 45 dzieci.
Lata 60. i 70. to największy rozkwit działającego przy Klubie Fabrycznym „Zachęta” Koła Miłośników Teatru, Poezji i Literatury.
Pierwszym animatorem jego poczynań był Cezary Kulczycki, później
Henryk Dałkowski. W świetlicy KZ
„Zachęta” prowadzono dyskusje oraz
prelekcje o literaturze i poezji, orga-

STANICA

Płaszcz św. Marcina

11 listopada mieszkańcy Stanicy świętowali odpust św. Marcina.
Święty, odziany w płaszcz legionisty, przybył do wsi na grzbiecie
konia. Przywitali go staniczanie i kilkanaście pięknych lampionów
Podobno wszystko zaczęło się
w małym miasteczku na Węgrzech
około IV wieku n.e. Mały Marcin
wychował się w rodzinie o tradycjach wojskowych. Kiedy dorósł,
został, jak ojciec, legionistą. W czasie
jednej z konnych wypraw, święty

Marcin zobaczył leżącego na ziemi
zmarzniętego żebraka. Zeskoczył z
konia i okrył biednego kawałkiem
swojego płaszcza. Legenda mówi, że
pod postacią żebraka ukrył się sam
Jezus Chrystus... Dla legionisty spotkanie Boga było początkiem drogi

do świętości.
11 listopada, w dzień śmierci
św. Marcina, w kościołach na całym świecie obchodzi się odpust
świętego. Świątynia w Stanicy od
prawie XIII wieku jest pod wezwaniem biskupa z Tours. Po raz drugi

Atrakcją święta był konkurs na
najpiękniejszy lampion
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Tak bawiły się przedszkolaki w 1955 roku – w tle widać zabudowania
przedszkola i żłobka

W styczniu 1952 roku w sali Kasyna odbyła się noworoczna
uroczystość dla przedszkolaków z rodzicami

nizowano spotkania z reżyserami i
aktorami. Organizowano wystawy,
których tematyka dotyczyła literatury i teatru.
Do dzisiaj w pamięci wielu pięćdziesięciolatek są czwartkowe wieczory przy kominku w „Zachęcie” i
akademie artystyczne z okazji Dnia
Chemika. Klub przyciągał wielu
uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej nr 3 i nastolatków z Liceum
Ogólnokształcącego w Knurowie.
Kierownictwo „Zachęty” mogło
liczyć na wsparcie finansowe Rady
Zakładowej krywałdzkiej fabryki.
Od 1973 roku funkcjonowała sto-

staniczanie celebrowanie odpustu
rozpoczęli już dzień wcześniej. W
wigilię święta przez wieś przeszła
uroczysta procesja.
- Dziesiątki kolorowych lampionów rozświetliły orszak, na którego
czele na rumaku jechał święty Marcina, prowadząc uczestników na
kościelny dziedziniec - opowiada Andrzej Knapik, mieszkaniec Stanicy.
Na dziedzińcu świątyni ksiądz
proboszcz Norbert Thiel, pomysłodawca procesji, wręczył nagrody w
konkursie na najładniejszy „Marcinowy lampion”.
- Były lampiony o prostej kon-

łówka zakładowa. Korzystało z niej
130-150 pracowników ówczesnych
Za k ładów Tworzy w Sztucznych
„Krywałd-Erg”. Była też jadalnia
na wydziale produkcji polwinitów.
Pracownicy fabryki od 1965 roku
wyjeżdżali na wczasy rodzinne do
Szklarskiej Poręby i do Ustronia.
Czas biegnie, świat się zmienia.
Krywałd również. Po Kasynie śladu
nie ma, „Zachęta” też już nie nęci,
bo jej nie ma, ZTS „Krywałd-Erg”
to także historia. Zostały pamiątki i
wspomnienia...
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

strukcji, jak i wykonane bardzo
misternie - tłumaczy staniczanin.
- Jednak największym uznaniem
jury cieszyły się te ozdobione motywami związanymi z osobą świętego
Marcina.
Dla każdego uczestnika procesji
ksiądz proboszcz miał słodką niespodziankę - Marcinowe rogaliki,
którymi częstowali solenizanci,
czyli mieszkańcy Stanicy noszący
imię świętego.
Następnego dnia staniczanie
wzięli udział w uroczystej mszy
świętej, która zakończyła obchody.
jb, foto: Andrzej. T. Knapik

Św. Marcin przybył
do Stanicy konno
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Z KART HISTORII KNUROWA. 75 ROCZNICA ŚMIERCI WALENTEGO RAKONIEWSKIEGO

Oficjalnie zmarł na serce...
Do tej pory nieznane były okoliczności śmierci
Walentego Rakoniewskiego, polskiego patrioty,
powstańca śląskiego, działacza i społecznika, obecnie
patrona jednej z knurowskich ulic. Dotarliśmy
do dokumentów, które rzucają nowe światło
na wydarzenia sprzed 75 lat

Walenty Rakoniewski urodził się
12 lutego 1884 roku w Śliwnie niedaleko Poznania. Był synem osadników
z Wielkopolski, przybyłych na Śląsk.
Po ukończeniu szkoły ludowej
został ślusarzem w knurowskiej
kopalni. W czasie I wojny światowej
został wcielony do armii pruskiej.
Wrócił do Knurowa po zakończeniu
działań wojennych. Wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, której
celem było połączenie Górnego Śląska
z niepodległym państwem polskim.
Kiedy od 3 do 5 grudnia 1918
roku odbywały się pierwsze w niepodległej Polsce wybory do Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu, zwołane
przez Komisariat Naczelnej Rady
Ludowej, Rakoniewski był wśród 431
delegatów reprezentujących Śląsk.
Po powrocie z Poznania wybrany
został do Polskiej Rady Ludowej w
Knurowie.
G d y w y bu c h ł o
I powstanie śląskie
(sierpień 1919 roku),
chwycił za broń. W III
powstaniu dowodził
kompanią wartowniczo-aprowizacyjną.
Rakoniewski aktywnie uczestniczył
w życiu politycznym.
Był orga nizatorem
licznych zebrań, wieców i uroczystości
państwow ych. Jego
działalność agitacyjna
objęła nie tylko przedwojenny powiat rybnicki, ale także
ościenne powiaty, m.in. toszecki,
kozielski a nawet pszczyński.
To z jego inspiracji, jako aktywnego działacza związkowego, został
wzniesiony Pomnik Wdzięczności
- jako swoiste podziękowanie za
włączenie Knurowa do Polski. Był to
obelisk – blok z kamieni dołowych,
które knurowscy górnicy nanosili z

głębi kopalni.
Walenty Rakoniewski dał się też
poznać jako twórczy
społecznik. Zaangażował się w działalność Towarzystwa
Śpiewaczego „Jedność”. Czynił starania o wzbogacenie
księgozbioru biblioteki polskiej w Knurowie. Jeszcze przed
w y bu c h e m I p o wstania śląskiego był
prezesem Związku
Zawodowego Górników w Knurowie.
W latach 20.
XX wieku w czasie
wa l nego zebra nia
Ochotniczej Straży
Poż a r nej w K nurow ie
R a koniewski w ybrany
został prezesem. Tę
funkcję pełnił także
w latach 30.
Patriotyczna i społecznikowska działalność Rakoniewskiego
z pewnością nie była
w smak jego wrogom.
Niełatwo dziś jednoznacznie ustalić, czy
jego nazwisko znalazło się na nadzwyczajnej liście górniczej,
sporządzonej przez Niemców na
krótko przed wybuchem II wojny
światowej (obejmowała ona nazwiska
aktywnych działaczy Górnego Śląska). Na pewno jednak celem hitlerowców było pozbycie się cenionego
i zasłużonego Polaka.
Już we wrześniu 1939 roku został
aresztowany przez gestapo. Trafił do
obozu w Buchenwaldzie. Tam poże-

Akt zgonu Walentego Rakoniewskiego

Jedna z kart pocztowych, wysłanych z obozu
przez Walentego Rakoniewskiego do żony

gnał się z życiem. Osierocił ośmioro
dzieci.
Do tej pory nie były znane okoliczności śmierci Rakoniewskiego.
Dotarliśmy do dokumentów, które
wiele – choć nie wszystko – wyjaśniają.
Wedle aktu zgonu, wystawionego
20 grudnia 1939 roku w miasteczku
Weimar (w sąsiedztwie znajdował
się obóz koncentracyjny Buchenwald), Walenty Rakoniewski zmarł
w Weimarze 24 listopada 1939 roku
o godzinie 6.20.
Informację tę powiela, zapisana
pismem maszynowym, nieopieczętowana notatka. Wedle niej przyczyną
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śmierci była
niewydolność
s erc a . Cz ytamy też, że
26 listopada
1939 rok u
ciało knurowianina zostało spopielone w miejscowym krematorium.
Czy te dokumenty dają świadectwo prawdzie? Nie można tego
w yk luczyć, ale też można mieć
wątpliwości zwłaszcza co do samej
przyczyny zgonu. Nie bez powodu.
Wiele było bowiem przypadków
„niewydolności serca”, tyle że wywołanej przez karabinowe kule...

Mimo upływu lat knurowianie
nie zapomnieli o jednym z najbardziej zasłużonych mieszkańców.
Imieniem Walentego Rakoniewskiego została nazwana jedna z ulic.
Bogusław Wilk
W artykule wykorzystałem informacje z niepublikowanego opracowania Marii Grzelewskiej pt. „Patroni ulic Knurowa”
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rozmaitości

rozrywka nr 47

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

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

Jakub Kuchta ze Stanowic

ur. 3.11.2014 r., 3860 g, 57 cm

Jan Dzieniszewski z Knurowa

ur. 9.11.2014 r., 2820 g, 49 cm

Zuzanna Bąk z Czuchowa

ur. 11.11.2014 r., 3190 g, 53 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

Nataniel Kubica z Knurowa

ur. 3.11.2014 r., 4220 g, 55 cm

Aleksandra Furmanek z Gliwic

ur. 10.11.2014 r., 3280 g, 52 cm

Liliana Rządeczka z Knurowa

ur. 11.11.2014 r., 3140 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 45/2014 brzmiało: „PORTMONETKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Marcin Chrobak, karnet na obiekty
MOSiR-u otrzymują Mateusz Wiśniewski i Marian Marczak. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Amelia Knopik z Czerwonki-Leszczyn
ur. 12.11.2014 r., 3460 g, 54 cm

Alicja Rutkowska z Knurowa

ur. 12.11.2014 r., 3300 g, 52 cm

20.11.2014 r.
CZWARTEK
Siedmiu krasnoludków ratuje
Śpiącą Królewnę
- godz. 15.00,16.45
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Emilia Dałkowska z Knurowa

ur. 13.11.2014 r., 3440 g, 53 cm

Zoﬁa Gajda z Knurowa

ur. 13.11.2014 r., 3900 g, 56 cm

Za jakie grzechy, dobry Boże?
- godz. 18.30
Obywatel
- godz. 20.15
21-26.11.2014 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 15.00, 17.45, 20.30

www.kinoscenakultura.pl
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Maja Janusz z Knurowa

ur. 15.11.2014 r., 4130 g, 56 cm

Zuzanna Klatecka z Knurowa

ur. 17.11.2014 r., 3220 g, 54 cm
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aktualności

Powiat podsumował
kadencję

Zamiast zatruwać dymem siebie
i otoczenie można... „sztachnąć
się” jabłkiem. Taką – smaczną
i zdrową – alternatywę dla palaczy
proponują organizatorzy akcji
„Jabłko za papierosa”

Trzy dni przed wyborczą niedzielą
odbyła się 51, a zarazem ostatnia
w kadencji 2010-2014, sesja Rady
Powiatu Gliwickiego
W roboczej części sesji radni
podjęli dwie uchwały. Pierwsza
z nich to Program Współpracy
Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015
rok, a druga to uchwała w sprawie
zawarcia porozumień z gminami
Knurów i Pyskowice, dotyczących
finansowania miejskich ognisk
pracy pozaszkolnej w tych gminach.
Po głosowaniach przewodniczący
Tadeusz Mamok podsumował minione czterolecie.
Druga część sesji miała uroczysty charakter. Zaproszeni na nią
zostali włodarze i przewodniczący
rad gmin oraz miast, wchodzących
w skład powiatu, a także dyrektorzy
jednostek organizacyjnych powiatu. Starosta Michał Nieszporek
przedstawił prezentację na temat
współpracy z gminami. Uznał ją za
owocną.
Powiat – jako lider – wspólnie
z gminami zrealizował m.in. dwa
duże projekty unijne.
Pierwszy to „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu
Centralnego”, dzięki któremu oznakowano 211,5 km tras rowerowych.
Około 50 km zostało wybudowanych, a pozostałe zmodernizowano
i przystosowano do jazdy rowerem.
Drugi projekt, pn. „PIAP-y dla
mieszkańców Ziemi Gliwickiej”
zapewnił udostępnienie w powiecie
gliwickim i w siedzibie starostwa 58

publicznych punktów dostępu do
internetu: 7 punktów typu hotspot,
33 stanowiska komputerowe oraz 18
infokiosków.
Wspólne działania podejmowano także w wielu dziedzinach
działania samorządów – ochronie
środowiska, zarządzaniu kryzysowym, służbie zdrowia oraz transporcie i komunikacji. Za udaną
uznano współpracę przy realizacji
zadań drogow ych. Powiat przy
współfinansowaniu gmin wykonał inwestycje drogowe o wartości
ponad 7 mln zł, (z czego ponad
3,2 mln zł to fundusze gminne).
Wspólne wielomilionowe inwestycje (o wartości blisko 17 mln zł)
zrealizowano również w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W minionej kadencji znacząco
wzrósł budżet powiatu, a pozyskane
projekty unijne umożliwiły przeprowadzenie wielu przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz zadań z zakresu m.in. edukacji, pomocy społecznej, kultury, budowy społeczeństwa
informacyjnego, kulty wowania
regionalizmu i rozwoju turystyki.
Kilka z nich realizowanych było we
współpracy z partnerskimi powiatami z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
– W moim odczuciu była to jedna z najbardziej udanych kadencji
Powiatu Gliwickiego – stwierdził
przewodniczący Tadeusz Mamok.
/sisp, bw/

KNURÓW. DNI DAWCY SZPIKU

A kcja zostanie przeprowadzona 20 listopada, w Światowym Dniu Rzucania Palenia, we
wszystkich przychodniach Fundacji „Unia Bracka”. Każdy, kto w
czwartek odwiedzi którąkolwiek z
23 przychodni Fundacji, otrzyma
jabłko i ulotkę z informacjami
o szkodliwości palenia. Oprócz
tego, w w ybra nych prz ychodniach, a także w urzędach miast
w Zabrzu i Rudzie Śląskiej będzie
można się poddać bezpłatnemu
badaniu poziomu tlenku węgla w
wydychanym powietrzu (miejsca
i daty badań – w ramce). Wynik
tego badania jest narzędziem, które pomaga uświadomić palaczowi,
jak wielki jest wpływ nałogu na
jego organizm. Taka wymierna informacja może pomóc w podjęciu
decyzji o rzuceniu nałogu.
Akcja została przygotowana
przez Fundację „Unia Bracka”,
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Powiatowe Stacje
z Rudy Śląskiej, Gliwic, Katowic,
Bytomia i Sosonowca.

- To już trzecia edycja akcji
„Jabłko za papierosa” – informuje
Paulina Pitrowska, kierownik Zespołu Marketingu Fundacji „Unia
Bracka”. – Chcielibyśmy zwrócić
uwagę na szych pacjentów oraz
wszystkich osób odwiedzających
w tym dniu nasze przychodnie, iż
palenie papierosów ma wpływ nie
tylko na organizm samego palacza,
ale szkodzi także osobom wdychającym dym papierosowy, tzw. biernym
palaczom. Niestety, najczęściej są to
osoby nam najbliższe - nasze dzieci,
małżonkowie, rodzice, których na co
dzień trujemy.
Palenie wydaje się wychodzić
z mody, w pubach i kawiarniach
dymu jest coraz mniej, a jednak
liczba palaczy nadal jest duża. Według danych Instytutu Onkologii w
Polsce pali aż 33 procent mężczyzn
oraz 22 procent kobiet. Zatem co
trzeci mężczyzna i co piąta kobieta
w Polsce to nałogowi palacze.
Oprac. MiNa

20 listopada
Ruda Śląska - Urząd Miasta,
al. Jana Pawła II 6 Biuro Obsługi
Klienta w godz. 9.00-12.00
Katowice – Przychodnia Bracka
Staszic, ul. Mysłowicka 13 w
godz. 8.00-12.00
Bytom – Przychodnia Bracka
Miechowice, w godz. 8.00-12.00,
ul. Daleka 18-30
–*–
21 listopada
Sosnowiec – Przychodnia Bracka Porąbka-Klimontów, , ul.
Dmowskiego 6a w godz. 8.0012.00
Mysłowice – Przychodnia Bracka na Chopina, ul. Chopina 54
w godz. 8.30-12.00
–*–
24 listopada
Zabrze – Urząd Miasta, w godz.
9.00-12.00, ul. Wolności 286
Biuro Obsługi Klienta
Ruda Śląska – Pr zychodnia
Bracka Bielszowice, w godz.
8.00-11.00, ul. Kokota 172
–*–
26 listopada
Zabrze – Przychodnia Bracka
Makoszowy, w godz. 9.00-11.00,
ul. Makoszowska 22b
Mysłowice – Przychodnia Bracka Mysłowice, w godz. 8.3012.00, ul. Świerczyny 5
Mysłowice – Przychodnia Bracka na Chopina, ul. Chopina 54
w godz. 8.30-12.00
–*–
24 listopada
Mysłowice – Przychodnia Bracka na Chopina, ul. Chopina 54
w godz. 8.30-12.00
–*–
24 listopada
Zabrze – Urząd Miasta, w godz.
9.00-12.00, ul. Wolności 286
Biuro Obsługi Klienta
Ruda Śląska – Pr zychodnia
Bracka Bielszowice, w godz.
8.00-11.00, ul. Kokota 172
–*–
26 listopada
Zabrze – Przychodnia Bracka
Makoszowy, w godz. 9.00-11.00,
ul. Makoszowska 22b

Foto: Mirella Napolska

Zostań bliźniakiem
genetycznym
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 w yzdrowienie
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).

Jabłko
za papierosa
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

BADANIA - GDZIE I KIEDY

Uroczyste przyjęcie do grona społeczności szkolnej
z pewnością mile zapisze się w pamięci pierwszaków

KNURÓW. WAŻNY DZIEŃ DLA PIERWSZAKÓW

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.
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Pasowanie w pełnej gali
Pierwszaki z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9
w Zespole Szkół nr 1 w Knurowie są
pełnoprawnymi uczniami
Uroczystość pasowania na
ucznia odbyła się w ubiegłą środę
w Domu Kultury w Szczygłowicach. Na tę jedyną w swoim
rodzaju okoliczność pierwszoklasiści przygotowali program
artystyczny. Oprócz dzieci, ich

rodzin, dyrekcji szkoły i nauczycieli, na święcie pierwszaków
pojawili się włodarze miasta:
prezydent Knurowa Adam Rams
i zastępca prezydenta – Piotr
Surówka.
Prezydent Rams na początku

uroczystości skierował do uczniów
kilka serdecznych słów. Życzył im
samych dobrych ocen i miłych
wrażeń w szkole, a ich rodzicom,
aby mogli być dumni ze swoich
dzieci.
MiNa
15

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
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.

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

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

44-48/14Y

13/14-odw.

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

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

8-48/14

NIERUCHOMOŚCI

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

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

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Do w ynajęcia mieszkanie 75 m2
w do mu d w uro dzinny m w K nurow i e.
Tel. 501 008 959

43-52/14

28-52/14

46-48/14

25-odw.

Ślusarz, suwnicowy, uprawnienia na wózki
widłowe – szuka pracy. Tel. 698 418 129
35-52/14

Urodziny w kinie

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

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

DAM PRACĘ

46-47/14

Malowanie, gładzie, panele, tapetowanie.
Tel. 512 878 630

47-50/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Informacja 604 497 626
46-49/14

Odstąpię lub wynajmę lokal handlowo- us ł ugow y 6 0 m 2 . Dobra lokalizacja.
Tel. 509 571 247
47/14

Sprzedam dom jednorodzinny i działkę
w Knurowie – bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 608 427 995
47-49/14

Sprzedam dom z 2013 r. w Knurowie,
ul. Jęczmienna. Tel. 733 627 067
44-52/14

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

41-52/14

EDUKACJA
Absolwentka filologii udzieli korepetycji z j.
angielskiego. Tel. 663 379 982
46-47/14

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

Angielski. Tel. 792 237 177

33-48/14

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

39-48/14

45-48/14

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

41-48/14

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

45-48/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

23-48/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

1-52/14

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl Tel. 882 066 201
45-48/14

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

45-48/14C

44/14-1/15

Spinki samochodowe. KOSTA Knurów, ul.
1 Maja 16. Tel. 32 336 26 47

47-48/14

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

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

Emerytka szuka pracy: mycie okien, sprzątanie. Tel. 798 620 720
36-52/14

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

16

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D
usytuowanego na I piętrze nowowyremontowanego pawilonu
usługowego na prowadzenie zakładu fryzjerskiego o łącznej
powierzchni użytkowej 46,60 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 27.11.2014 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi
25,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła
minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 26.11.2014 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 4.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
25.11.2014 r. od godziny 14.00 do godziny 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-1425 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Foto: prywatne archiwum

sport

Damian Durkacz (z biało-czerwoną flagą) był
krok od strefy medalowej mistrzostw Europy

Udany debiut trenera
Start w Bytomiu można określić występami na medal

Spartana Knurów był krok od
awansu do strefy medalowej,
jednak ostatecznie po walce
ćwierćfinałowej musiał uznać
wyższość Węgra Gabora Virbana. Pojedynek był niezwykle
zacięty, czego dowodem może
być punktacja sędziów, którzy
orzekli zwycięstwo Madziara

stosunkiem 29:28.
Warto dodać, że we wcześniejszym pojedynku Damian
Durkacz (w zawodach reprezentuje barwy Gardy Gierałtowice) wypunktował Białorusina Mikitę Romasha (30:27,
30:27, 29:28).
PiSk

W Świętochłowicach odbył się mecz
boksersk i pomiędzy zawodnikami z
Okręgu Nadrenii Północnej Westfalii z
Niemiec a reprezentacją Okręgu Śląskiego.
W spotkaniu tym wystąpił młody pięściarz
Concordii - Piotr Kalisz (waga 70 kg), który
jednogłośnie na punkty zwyciężył Muharena Kadrica.
Końcowy wynik meczu 10:6 dla Śląska.

skiego Klubu Brazylijskiego
Ju-jitsu Łamator oraz naszego
Spartana. W obu tych klubach
trenerem jest raciborzanin
Tomasz Jabłonka - relacjonuje
Sławomir Tokarz ze Spartana.
- Zawodnicy zmierzyli się w
formule MMA, gdzie dozwolone są uderzenia i kopnięcia
z pełną siłą, a także rzuty,
dźwignie oraz duszenia.
Reprezentanci Spartana

w y walczyli cztery medale:
Grzegorz Nowak (junior 66
kg) - srebro, Adam Witkowski
(junior 66 kg) - brąz, Marcin
Maziarz - złoto w pierwszym
kroku 93 kg oraz srebro w
wadze 120 kg.
Poza strefą medalową znaleźli się Dawid Bieniek oraz
Bartłomiej Badura.
PiSk

informacja

Piotr Kalisz zdobył kolejne
doświadczenie w walce
z zagranicznym rywalem

PiSk

Dobry materiał
na mistrza
Ma charakter sportowca, jest zawzięty i nie znosi
przegrywać, zwłaszcza po niesprawiedliwych werdyktach
sędziowskich - tak trener Bogdan Wyrzychowski charakteryzuje swojego zawodnika
Wojciecha Czarkowskiego.
16-latek ma za sobą kolejny udany start w prestiżow ym turnieju. Mowa o
Pucharze Polski, w którym
triumfował w wadze +80
kg. Młody zawodnik Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia stoczył w drodze do finału dwie walki. W
pierwszej pokonał Grzegorza
Bastę z Tarnowa, a w kolejnej
zwyciężył Karola Łapińskiego z Białegostoku. Do pojedynku finałowego nie doszło,
bowiem r y wal Wojciecha
Czarkowskiego nie został
dopuszczony do walki.
- To duży sukces Wojtka, który w tym roku wygrał

Foto: Jan Pluta

Kalisz pokonał
Niemca

Grzegorz Nowak, Adam
Witkowski, Marcin Maziarz,
Dawid Bieniek oraz Bartłomiej Badura to zawodnicy
Spartana Knurów, którzy po
raz pierwszy walczyli w formule MMA. Sportowcy, jak i
trener Tomasz Jabłonka mogą
uznać debiut za udany.
- Zawody ALMMA odbyły
się w Bytomiu, gdzie wystartowali przedstawiciele racibor-

też Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży - przypomina Bogdan Wyrzychowski i dodaje,
że gdyby miał go porównać z
którymś z byłych zawodników
knurowskiego klubu to postawiłby na Leszka Rybińskiego. - Wojtek ma szansę zostać
dobrym pięściarzem, ale
musi pracować nad
poprawieniem szybkości i dynamiki. Gdy
te elementy poprawi
to zwiększy się siła jego
ciosów, co w wadze ciężkiej może mieć olbrzymie
znaczenie.
Dodajmy, że Wojciecha Czarkowskiego będzie
można zobaczyć na knurowskim ringu w czasie zbliżającego się turnieju im. Jerzego
Krasnożona, który odbędzie się
w najbliższy weekend (szczegóły na zamieszczonym obok
plakacie).

Foto: Jan Pluta

Damian Durkacz należy do
grona najzdolniejszych pięściarzy młodego pokolenia. Świadczy o tym zakwalifikowanie
się do reprezentacji Polski i
prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Europy Juniorów, które
odbyły się w rosyjskiej miejscowości Anapa. Zawodnik

Foto: Spartan

Węgier stanął
na drodze do medalu

W BKS-ie mówią,
że Wojciech Czarkowski
to bardzo dobry materiał
na pięściarza. Sam
zawodnik potwierdza to,
wygrywając walki
w najbardziej
Piotr Skorupa prestiżowych turniejach
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Zza biurka

Fragment
meczu
Veritax
Gumiland
- Vibovit

W szóstej kolejce rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej niespodziewanej porażki doznał wicelider
Team Stalmet ulegając ZZ Kadrze. Już w poprzedniej kolejce „Kadrowcy” rozprawili się
z niepokonaną dotąd drużyną
IPA, a tym razem po golach
swojego najlepszego strzelca
Przemysława Jędrzejczaka
zabrali miano niepokonanych
kolejnej drużynie. Wynik ten
nie jest dobrym prognostykiem dla Stalmetu, który już
w najbliższą niedzielę zagra w
Gliwicach w turnieju II rundy
Pucharu Polski w futsalu mając za przeciwników zespoły z
ogólnopolskiej I ligi.
Por a ż k a „ St a low ych ”
sprawiła, że jedyną drużyną,
która nie doznała porażki
jest TS Kuźnica. Liderzy bez
problemów pokonali Team
98 i mają w tabeli już 6 punktów przewagi nad kolejnymi
pięcioma zespołami. Znów
skutecznością popisał się

Ariel Mnochy strzelając rywalom aż 9 goli. Zawodnik
ten po sześciu kolejkach ma
na swoim koncie 41 bramek i
kosmiczną wręcz przewagę 30
goli nad kolejnym strzelcem.
Po raz kolejny zawód
sprawiła drużyna Vibovitu.
Choć skład aktualnego mistrza niewiele się zmienił w
porównaniu do poprzedniego
sezonu, to prezentowana forma znacznie odbiega od tego,
do czego przyzw yczaił on
sympatyków futsalu. W poniedziałek Vibovit prowadząc
już 5:3 przegrał z pozostającym do tej pory bez punktów
Veritaksem. Przy stanie 5:5
mistrz wycofał bramkarza,
jednak przyniosło to odwrotny skutek, gdyż na 3 sekundy
przed końcową syreną Robert
Nowosielski trafił do pustej
bramki Vibovitu. W ten sposób reaktywowany Veritax
odniósł pierwszą ligową wygraną od 2010 roku.
Waldemar Jachimowski

„Każdy może
zostać piłkarzem”
Trwa akcja Akademii
Piłki Nożnej - „Każdy może
zostać piłkarzem!”. - Akcja
jest adresowana do przedszkolaków, dlatego odwiedzamy knurowskie placówki
i poprzez rozmowę oraz zabawę zachęcamy do zdrowego

trybu życia - mówią trener
Dawid Dybcio wraz z kierownikiem Arturem Litwinem.
Nie tak dawno delegacja APN-u odwiedziła grupę
5-latków z Miejskiego Przedszkola nr 12.

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

PiSk

6. KOLEJKA Z 17.11.2014
TS Kuźnica - Team 98 Knurów 12:1 (6:1)
1:0 A. Mnochy 5’, 1:1 M. Dywański 7’, 2:1 A. Mnochy 9’, 3:1 A.
Mnochy 10’, 4:1 A. Mnochy 13’, 5:1 A. Mnochy 14’, 6:1 A. Mnochy
20’, 7:1 R. Hajok 29’, 8:1 T. Tankowski 31’, 9:1 A. Mnochy 34’,
10:1 A. Mnochy 35’, 11:1 T. Tankowski 36’, 12:1 A. Mnochy 39’.
UKS Milenium I – Olympiakos Gierałtowice 3:11 (1:3)
0:1 D. Kabała 4’, 0:2 D. Kabała 14’, 1:2 M. Gajda 13’, 1:3 D.
Kabała 14’, 1:4 D. Kabała 27’, 1:5 D. Lewandowski 28’, 2:5 M.
Wardziński 29’, 2:6 D. Lewandowski 31’, 2:7 S. Artemuk 32’, 2:8
M. Adamczyk 36’, 3:8 W. Żur 37’, 3:9 D. Lewandowski 39’k, 3:10
M. Adamczyk 40’, 3:11 D. Kabała 40’.
żółte kartki: D. Matuszek (UKS Milenium I), D. Kabała (Olympiakos Gierałtowice).
Team Stalmet – ZZ Kadra 1:2 (0:2)
0:1 P. Jędrzejczak 13’, 0:2 P. Jędrzejczak 20’, 1:2 T. Młynek 23’.
żółte kartki: M. Stopa (Team Stalmet) – dwie, P. Jędrzejczak, S.
Kupczyk (ZZ Kadra), czerwona kartka: M. Stopa (Team Stalmet).
IPA Knurów - Nacynianka 6:5 (2:3)
0:1 P. Zagórski 2’, 1:1 T. Macha 6’, 1:2 T. Michalski 10’, 1:3 T.
Michalski 14’, 2:3 Ł. Spórna 19’, 2:4 P. Zagórski 24’, 3:4 Ł. Spórna
31’, 3:5 T. Michalski 32’, 4:5 Ł. Spórna 33’, 5:5 D. Kozdroń 38’k.
6:5 D. Kozdroń 39’.
żółta kartka: (T. Michalski (Nacynianka).
Veritax Gumiland – Vibovit 6:5 (3:2)
0:1 T. Dura 1’, 1:1 M. Gmyz 3’, 1:2 R. Kasiński 7’, 2:2 T. Nowosielski 9’, 3:2 J. Nowosielski 12’, 3:3 T. Dura 23’, 3:4 A. Zabłocki
24’, 3:5 D. Wieliczko 26’, 4:5 B. Czopek 30’, 5:5 T. Nowosielski
31’, 6:5 R. Nowosielski 40’.
Tritech – UKS Milenium II 8:2 (4:1)
1:0 D. Wiercioch 1’, 1:1 R. Brociek 6’, 2:1 B. Lewandowski 10’,
3:1 G. Górka 14’, 4:1 A. Kręcisz 20’, 5:1 D. Wiercioch 22’, 6:1
B. Lewandowski 31’, 7:1 K. Idziaszek 36’, 8:1 K. Idziaszek 37’,
8:2 Roman Wala 38’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

STRZELCY
1.
2.
3.

Ariel Mnochy
Dominik Kabała
Maciej Stopa
Andrzej Niewiedział
Grzegorz Górka
Kacper Idziaszek

6
5
6
6
5
6
5
6
5
5
5
6
6

18
12
12
12
12
12
9
6
6
3
3
3
0

60-15
30-10
31-19
33-24
28-20
25-19
22-24
28-29
15-27
23-26
19-24
17-34
9-69

6
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
0

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

TS Kuźnica
Olympiakos Gierałtowice
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Tritech
Tritech

0
1
2
2
1
2
2
4
3
4
4
5
6
41
11
10
10
10
10

PROGRAM 7. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 24 LISTOPADA):
Team 98 Knurów – IPA Knurów (18.00), Nacynianka – Team
Stalmet (18.45), ZZ Kadra – TKKF Mistral Intermarche (19.30),
Olympiakos Gierałtowice – Vibovit (20.15), UKS Milenium II –
Veritax Gumiland (21.00), UKS Milenium I – TS Kuźnica (21.45).
Foto: APN

Foto: Waldemar Jachimowski

Tylko Kuźnica bez porażki

Chybione
zarzuty
prezesa
W jednym z ostatnich
felietonów (tym z 6 listopada) nawiązałem do Meczu
Przyjaźni APN - Concordia,
który odbył się pod hasłem
„Ł ącz y nas pi ł k a”. K i l k a
dni później - dokładnie 10
l istopada - na of icja l nej
stronie Concordii zamieszczony został „List prezesa
Zarządu do Piotra Skorupy”. Pan Prezes rozpoczął
od mocnego zarzutu, bo za
taki uważam stwierdzenie,
że użyłem nieprawdziwych
słów i wprowadziłem Czytelników w błąd. Zarzut tak
mocny, jak mocno chybiony.
Panie Prezesie, jestem
zdegustowany tym, co Pan
napisał w liście. Zastanawia
mnie, dlaczego pisze Pan:
Nie przypominam sobie, żeby
ktoś z Concordii wyciągał
szabelkę w stronę APN (...).
Skąd takie zdanie, skoro
odnosi się Pan w liście do
moich tekstów? Ja przecież
nie napisałem, że Concordia
wyciąga szabelkę w stronę
Akademii.
Dlaczego odnosząc się
do moich tekstów pisze Pan:
Ja nie słyszałem z ust Panów
Brosz a i D udk a ż eby im
Concordia przeszkadzała w
czymkolwiek.
Czy ja coś takiego napisałem? Nie, nie napisałem.
Dlaczego więc Pan o tym
pisze?
Ta k i m i s for mu ł ow aniami użytymi w liście, to
Pan próbuje zgrabnie manipulować opinią publiczną,
przedstawiając przy okazji
moją osobę w złym świetle.
Nie wiem też, dlaczego wspomina Pan o akcji
Polsk iego Zw ią zku Pi ł k i
Nożnej zatytułowanej „Łączy nas piłka”, skoro ja w

swoich tekstach nie piszę
o pomysłach PZPN-u, a o
inicjatywie Michała Bagińskiego, który knurowskie
w ydarzenie nazwał: Mecz
Przyjaźni APN - Concordia
„Łączy nas piłka”.
Porusza Pan w swym liście również temat oficjalnej
strony internetowej KS Concordia. Rzeczywiście byłem
współtwórcą tej strony i tą
drogą dziękuję za to, że zaufał mi Pan od pierwszego
dnia jej funkcjonowania i
przez rok mogłem uczestniczyć w jej rozwoju.
Obecnie jestem już tylko
jej cz y telni k iem. Sta ł y m
czytelnikiem. Pisząc felieton, na który powołuje się
Pan w liście, opierałem się
m.in. na tym co mogłem zobaczyć na łamach klubowego serwisu internetowego.
Tak się składa Panie Prezesie, że jesteśmy skazani na
współpracę. I ta współpraca
t r wa ju ż k i l k a naście lat.
Uk łada się różnie, bo na
wiele tematów mamy różne
spojrzenie. W wielu sprawach się jednak zgadzamy.
I ta zgoda owocowa ła co
najmniej kilkoma fajnymi
inicjatywami. Nie wątpię,
że ta k ich wspólnych inicjat y w moż e być w ięcej.
Po lekturze listu dziwię się
jednak, że stawia mi Pan
bezpodstawne zarzuty. Dziwię się tym bardziej, że po
dotychczasowej współpracy
doskonale Pan wie, że zanim
o czymś napiszę, wolę dwa
razy sprawdzić, zapytać, czy
też poprosić o autoryzację.
Pozdrawiam i życzę dobrych pomysłów oraz skutecznych działań na rzecz
KS Concordia.
Piotr Skorupa

Powyższy tekst - jako sprostowanie listu - przesłałem 12 listopada do Pana Prezesa z prośbą o publikację
na oficjalnej stronie KS Concordia. Do wtorku - 18 listopada - sprostowanie się nie ukazało...
List Pana Prezesa ukazał się również na facebookowym profilu Concordii, jednak tam również sprostowania
nie opublikowano...
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Mają wzór do naśladowania

Klasa A

Męska część Eugena Knurów pozostaje w
cieniu płci pięknej, ale
z każdym startem robi
postępy. W czasie ostatnich mistrzostw Polski
w w yciskaniu sztangi
K r y s t ia n Majd z i ń sk i
(pierwszy z prawej) był
k rok od podium, zajmując czwarte miejsce,
a jego klubowy kolega
- Paweł Jur (drugi z prawej) był piąty. Wyniki
te dają satysfakcję Robertowi Czechmannowi
(z lewej) - kierownikowi
męskiej ekipy oraz trenerow i Eugeniuszow i
Mehlichowi (drugi z lewej), który wciąż pozostaje niedoścignionym
wzorem do naśladowania.

37
32
32
29
28
26
23
21
20
20
19
18
17
17
17
2

Klasa B
13. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Victoria Pilchowice 5:1
Bramka dla zwycięzców: Mawo 2, Przesdzing 2, Wieliczko.
Concordia II: Widera, Wiszniowski, Smętek, Folcik, Grodoń,
Wieliczko, Kempa, Pietras, Karwowski, Mazwo, Kozdroń. Trener Damian Mehlich skorzy1. Gwarek II
31
stał również z usług Kruka,
2. Pawłów
30
Filipa, Przesdzinga i Bylaka.
3. Pławniowice
25
KS Bojków - Piast Pawłów
4. Amator
25
0:7, Quo Vadis Makoszowy
5. Concordia II
25
- LKS 45 Bujaków 1:1, Start
6. Świbie
25
Kleszczów - Przyszłość II
7. Ciochowice II
22
Ciochowice 3:1, Burza Bo8. Burza
19
rowa Wieś - Naprzód Świbie
9. Quo Vadis
17
10. Bujaków
16
0:2, Olimpia Pławniowice 11. Kleszczów
15
Gwarek II Ornontowice 4:2,
12. Victoria
6
Amator Rudziniec - Pogoń
13. Bojków
4
Ziemięcice 4:0.
14. Ziemięcice
4

PiSk

Pływanie

Dziewiąta edycja, runda pierwsza

Foto: KB Sokół

Biegi

W czeskiej miejscowości Fridek Mistek
wystąpili (od lewej): Artur Oboński, Piotr
Bieliński, Kamil Danowski i Leszek Kałuża

Sokoły w rozjazdach
KOBERICE (CZECHY)

„Wykręcający” najlepsze
czasy wśród k nurowsk ich
biegaczy Piotr Bieliński poprawił swój rekord życiowy w
półmaratonie. Pokonując półmaraton w górzystym terenie,
Piotr Bieliński zajął 5 miejsce
w open z czasem 1.15.18.
Z a na sz ą p o ł ud n iow ą
granicą startowali również
inni zawodnicy Sokoła: Jacek
Kostrzewa i Marcin Gębski
razem przekroczyli linię mety
plasując się na 89 i 90 miejscu
z czasem 1.51.40.

FRIDEK MISTEK (CZECHY)

Kolejny rekord życiowy
Piotr Bieliński ustanowił na
dystansie 10 km, startując w
czeskiej miejscowości Fridek
Mistek . Zawodni k Sokoła
zajął tam 11 miejsce w kategorii open i 7 w swojej kategorii wiekowej, pokonując
dystans w czasie 33 minuty i
29 sekund.

W tym samym biegu 131
miejsce zajął Artur Oboński
(czas: 40.10), a 360 był debiutant
w barwach Sokoła - Leszek Kałuża (czas: 47.05).
Wśród najmłodszych, w
biegu na 800 metrów czwarte
miejsce zajął Kamil Danowski.

WARSZAWA

Piotr Bieliński uczestniczył
również w Biegu Niepodległości w Warszawie. Jego czas na
10 km to 34 minuty i 6 sekund,
co dało mu 31 miejsce w open.

RUDA ŚLĄSKA

Dwa razy na podium stanęl i z awod n ic y Soko ła w
Rudzie Śląskiej. Trzecie miejsce w biegu na 3 km wśród
młodzików zajął Kamil Danowsk i, natom ia st wśród
seniorów trzeci na 6 km był
Artur Oboński.
Na 12 miejscu rywalizację
ukończył Leszek Kałuża.
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Foto: Piotr Skorupa

Jedność 32 II Przyszowice
- Młodość Rudno 0:1, Walka
Zabrze - Naprzód Żernica
1:0, Społem Zabrze - Sokół Łany Wielkie 4:3, Carbo
Gliwice - MKS Zaborze 2:2,
Gwarek Zabrze - Gwiazda
Chudów 2:1, Ruch Kozłów
- Stal Zabrze 9:0, Salveo
Drama Kamieniec - Tęcza
Wielowieś 5:1, Orły Bojszów
- Zryw Radonia 0:2.

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

PiSk

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale Grand Prix
Knurowa w pływaniu ruszyła
już po raz 9. I jak zawsze
dostarczyła wielu pozytywnych emocji, bo rywalizacja
najmłodszych charakter yzuje się przede wszystkim
ambicją i pełnym zaangażowaniem. Docenili to organizatorzy oraz kibice, czyli
najbliżsi startujących, którzy
dopingowali nie tylko swoich
fawory tów, ale wszystkich
startujących.
Wyniki I rundy IX edycji
Grand Prix Knurowa w pływaniu:
- 25 metrów stylem dowol ny m - sz koł y podstawowe - klasa I, dziewczęta
- 1. Julianna Wieczorek, 2.
Magdalena Szwarczyńska, 3.
Zuzanna Marszałek, 4. Julia
Powiecka, 5. Maria Panfiluk,
6. Natalia Maciaś, - chłopcy - 1. Adam Sgolik, 2. Igor
Wnuk, - klasa II, dziewczęta
- 1. Patrycja Nahibowicz, 2.
Zofia Sopel, 3. Zofia Sontag,
4. Wiktoria Kochowska, 5.
Alicja Skowrońska, 6. Wiktoria Łowczecka, 7. Katarzyna Gmur, 8. Paulina Kozik, 9.
Oliwia Machulik, 10. Emilia
Kijek, - chłopcy - 1. Michał
Maciaś, 2. Przemysław Midura, 3. Bartłomiej Baron, 4.
Tymoteusz Sikora, 5. Szymon
Pawlicki, - klasa III, dziewczęta - 1. Alicja Powiecka,
2. A nna Szolc, 3. Nata lia
Biega ńska, 4. A lek sa ndra
Czerkies, 5. Emilia Szynkowska, 6. Justyna Pietrykowska,
7. Karolina Nowak, 8. Oliwia
Matloch, - chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk, 2. Dawid
Pawlik,
- 25 m stylem grzbietow ym - szkoły podstawowe

- k lasa I, d ziewcz ęta - 1.
Julia Powiecka, 2. Magdalena Szwarczy ńska, 3. Julianna Wieczorek, 4. Maria
Panfiluk, 5. Natalia Maciaś,
6. Zu z a n na Ma rsz a łek, chłopcy - 1. Adam Sgolik,
2 . Bła ż ej Bond z a, 3. Igor
Wnuk, 4. Bartosz Grzonka,
5. Stanisław Midura, - klasa
II, dziewczęta - 1. Patrycja
Nahibowicz, 2. Zofia Sontag, 3. Wiktoria Kochowska,
4. Zofia Sopel, 5. Wiktoria
Łowczecka, 6. Alicja Skowrońska, 7. Katarzyna Gmur,
8. Emilia Kijek, 9. Paulina
Kozi k, - ch łopc y - 1. Tymoteusz Sikora, 2. Michał
Maciaś, 3. Bartłomiej Baron,
4. Przemysław Midura, 5.
Szymon Pawlicki, - klasa III,
dziewczęta - 1. Alicja Powiecka, 2. Aleksandra Czerkies,
3. Emi lia Sz y n kowska, 4.
Just y na Piet r ykowsk a , 5.
Natalia Biegańska, 6. Anna
Szolc, 7. Oliwia Matloch, 8.
Karolina Nowak, - chłopcy
- 1. Jakub Kaczmarczyk, 2.
Dawid Pawlik,
- 50 metrów stylem dowolnym - szkoły podstawowe - k lasa IV, dziewczęta
- 1. Weronika Morciszek, 2.
Martyna Surówka, 3. Anna
Idzikowska, 4. Małgorzata
Wasilewska, 5. Amelia Roj,
- chłopcy - 1. Jakub Lewicki,
2. Miłosz Marszałek, 3. Szymon Dudziński, 4. Marek
Lukaszczyk, 5. Mateusz Śnieżek, - k lasa V, dziewczęta
- 1. Agata Marek, 2. Aleksandra Suchanek, 3. Alicja
Mat u sz ek, 4 . Ma łgorz at a
Ornowska, 5. Julia Sobótka,
- chłopcy - 1. Dominik Szafarczyk, 2. Jakub Sikora, 3.
Piotr Romańczuk, 4. Daniel
Osada, 5. Patryk Zieliński,

Foto: Archiwum

16. KOLEJKA:

- klasa VI, dziewczęta - 1.
Alicja Idzikowska, 2. Wiktoria Furtak, 3. Karolina Szołtysek, - chłopcy - 1. Mateusz
Dembia, 2. Adam Gruba, 3.
Bartosz Bieniek, 4. Marcin
Lukaszczyk, 5. Kamil Grzonka, 6. Marcin Musiolik,
- 50 m st ylem g rzbietowym - szkoły podstawowe - k lasa IV, dziewczęta
- 1. Weronika Morciszek, 2.
Anna Idzikowska, 3. Martyna Surówka, 4. Małgorzata
Wasilewska, 5. Amelia Roj,
- chłopcy - 1. Jakub Lewicki,
2 . Sz y mon Dud zi ńsk i, 3.
Miłosz Marszałek, 4. Marek
Lukaszczyk, 5. Mateusz Śnieżek, - klasa V, dziewczęta - 1.
Agata Marek, 2. Aleksandra
Suchanek, 3. Alicja Matuszek, 4. Julia Sobótka, 5. Małgorzata Ornowska, - chłopcy
- 1. Dominik Szafarczyk, 2.
Patr yk Zieliński, 3. Jakub
Sikora, 4. Daniel Osada, 5.
Piotr Romańczuk, - klasa VI,
dziewczęta - 1. Alicja Idzikowska, 2. Karolina Szołtysek, 3. Wiktoria Furtak, chłopcy - 1. Mateusz Dembia,
2. Adam Gruba, 3. Bartosz
Bieniek, 4. Kamil Grzonka,
5. Ma rcin Lu k aszcz yk, 6.

Marcin Musiolik,
- 50 m stylem k lasycznym - szkoł y podstawowe
- k lasa IV, dziewczęta - 1.
Martyna Surówka, 2. Anna
Id zi kowsk a , 3. Weron i k a
Morc i s z e k , 4 . M a ł gor z ata Wasi lewsk a, 5. A mel ia
Roj, - chłopcy - 1. Miłosz
Marszałek, 2. Jakub Lewicki, 3. Szymon Dudziński,
4 . M a re k Lu k a s z c z y k , 5.
Mateusz Śnieżek, - klasa V,
dziewczęta - 1. Agata Marek,
2 . A lek s a nd r a Sucha nek,
3. Alicja Matuszek, 4. Julia
Sobótka, 5. Małgorzata Ornowska, - chłopcy - 1. Dominik Szafarczyk, 2. Daniel
Osada, 3. Patryk Zieliński, 4.
Piotr Romańczuk, 5. Jakub
Sikora, - klasa V, dziewczęta - 1. Alicja Idzikowska, 2.
Wiktoria Furtak, 3. Karolina Szołtysek, - chłopcy - 1.
Mateusz Dembia, 2. Adam
Gruba, 3. Kamil Grzonka,
4. Ma rci n Lu k aszcz yk, 5.
Marcin Musiolik.
Dodajmy, że organizatorami knurowskiej Grand Prix
są Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice.
Piotr Skorupa
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KNURÓW. 65 ROCZNICA ŚMIERCI KS. ALOJZEGO KOZIEŁKA

Zespół „Bez Nazwy”

Kapłan,
który cenił
wspólnotę

Lata mijają, ale pamięć o ks. Alojzym
Koziełku trwa. Starsi knurowianie
z wdzięcznością wspominają postać
duchownego - dobrego gospodarza
o wielkim sercu. W czwartek o godz. 7
na mszy świętej w kościele św. Cyryla
i Metodego mieszkańcy Knurowa będą
modlić się w intencji duchownego
Ksiądz Alojzy Koziełek przybył do Knurowa już jako człowiek
doświadczony przez życie. Uczestniczył we wszystkich powstaniach
śląskich, służąc powstańcom duchowym wsparciem w godzinach próby.
W ciągu kilku lat zmienił Knurów.
Kiedy 31 maja 1928 roku objął
parafię św. Wawrzyńca, wierni z
trudem mieścili się w drewnianym
kościółku. Już dziesięć lat po przybyciu do górniczej wsi, ks. Koziełek
rozpoczął budowę nowej świątyni
pod wezwaniem Apostołów Słowian,
Cyryla i Metodego.
Ksiądz proboszcz nieprzypadkowo wybrał słowiańskich misjonarzy na patronów parafii. Razem
z bratem Janem, także księdzem, ks.
Koziełek brał udział w kongresach
pansłowiańskich w czeskim mieście
Velehrad, gdzie znajduje się grób św.
Metodego. Księdzu Koziełkowi bliska była idea ekumenizmu. Uważał
Cyryla i Metodego za pomost między
tradycją wschodnią a zachodnią,
symbol poszanowania dla każdego
informacja własna wydawcy

KNURÓW. KONCERT „WOLNOŚĆ JEST W NAS”

Bądź wierny. Idź

narodu. W mieście, gdzie spotkało
się tak wiele kultur, Apostołowie
Słowian patronowali idei pojednania
i godnego życia we wspólnocie.
Ksiądz Koziełek pamiętany jest
nie tylko jako budowniczy kościoła, ale przede wszystkim dobry
człowiek.
- Chodząc po kolędzie, nie czekał na pieniądze, a widząc trudną
sytuację rodziny, sam obdarowywał
domowników i zostawiał grosz na
utrzymanie - wspomina Tadeusz
Puchałka, kronikarz i pasjonat historii Śląska.
Wkład ks. Koziełka w rozwój
Knurowa jest niezaprzeczalny: budowa świątyni, spisanie historii miasta,
rozkwit stowarzyszeń katolickich.
O kapłanie pamiętają księża i
parafianie. Wyrazem tej pamięci
jest m.in. nabożeństwo w intencji
ks. Koziełka. Odbędzie się ono w
czwartek (20 listopada) o godz. 7 w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego.
jb

Zaśpiewali piosenki z czasów, kiedy
za wolność płaciło się najwyższą cenę.
Zespół „Bez Nazwy” wierszem i piosenką
przywołał dramatyczne chwile z historii
Polski, chwile walki i nadziei
Wokaliści z grupy Bez Nazwy
ze Studia Piosenki i Musicali działającego przy Centrum Kultury
pod kierunkiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej urodzili się już w
wolnej Polsce. W Polsce wolnej od
cenzury, kartek żywnościowych
i strachu przed ZOMO. Prawdy o
tamtych czasach szukali w piosenkach. Sięgnęli po repertuar nieoczywisty: utwory zespołów muzyki
alternatywnej, zrodzone z buntu i
niezgody na świat niewolników. W
niedzielne popołudnie na scenie
knurowskiej Sztukaterii zabrzmiały
m.in. piosenki Chłopców z Placu
Broni, Sztywnego Palu Azji, Kultu
czy Maanamu.
Prace nad koncertem trwały od
połowy września. Nie tylko szlifowano nuty, ale przede wszystkim pracowano nad słowem i jego znaczeniem.
- Dużo rozmawialiśmy o latach 70. i 80. Oglądaliśmy filmy
dokumentalne, zdjęcia. Wspólnie
szukaliśmy odpowiedzi, co dzisiaj
znaczy wolność - mówi Agnieszka
Bielanik-Witomska.
Występującym zależało, aby
przypomnieć czasy zniewolenia i
budzącego się oporu. Zabrali publiczność w emocjonującą podróż
po dramatycznych wydarzeniach

lat 70. przez okres stanu wojennego
i pacyfikacji kopalni Wujek aż po
czasy Okrągłego Stołu. Opowieści o
historii dopełniały piosenki, piosenki
prawdziwe, tworzone na przekór cenzurze oraz wiersze, m.in. Czesława
Miłosza i Zbigniewa Herberta.
Młodzież z pasją wyśpiewywała
utwory swoich rówieśników sprzed
30 lat. W tekstach odkrywała odwołania do obecnej rzeczywistości i
szukała bliskich sobie emocji. Kiedy
przyszedł czas na opowieść o stanie
wojennym, w Sztukaterii zapadła
ciemność. Gdy popłynęły pierwsze

dźwięki piosenki „Stan gotowości”
Lombardu, w różnych miejscach
klubu rozbłysły punktowe światła
latarek. Jedynie one, symbole budzącej się nadziei, oświetlały twarze
wokalistów.
Widzowie byli wzruszeni. Koncert cieszył się taką popularnością, że w Sztukaterii zabrakło dla
wszystkich miejsc siedzących.
- Stworzyli świetny klimat - mówił po koncercie Dawid, stały bywalec występów grupy „Bez Nazwy”.
- Pięknie było - nie miała wątpliwości pani Agnieszka.
Ks. Tischner pisał, że wolności
nie można się nauczyć, wyczytać z
mądrych książek, wolność przychodzi po spotkaniu z drugim człowiekiem. Koncert „Wolność jest w nas”,
tytułem nawiązujący do słów bł. ks.
Popiełuszki, był hołdem złożonym
tym, którzy wolność ukochali ponad
wszystko, którzy szli wyprostowani
wśród tych, co na kolanach. Ale to
nie wszystko. Była to także lekcja
pamięci, że pragnienie wolności jest
silniejsze od strachu. A człowieka
można złamać, ale nie zniewolić.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Publiczność z uwagą wsłuchiwała się
w słowa wyśpiewywanych piosenek

informacja własna
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