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aktualności
KNURÓW, CZERWIONKA-LESZCZYNY. OK BANK MA 110 LAT

KNURÓW. PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Powstał za cesarza, przetrwał wielki kryzys i wojenne zawieruchy,
nie zmógł go komunizm, świetnie daje sobie radę w kapitalizmie.
To się nazywa stabilna firma! Mowa o Orzesko-Knurowskim Banku
Spółdzielczym, któremu stuknęło 110 lat...

W ubiegłym roku klienci dwóch dyskontów
„Biedronka” przekazali wolontariuszom
844 kg żywności. 12 i 13 grudnia będzie okazja,
by ten rekord pobić, a przede wszystkim
wspomóc najbardziej potrzebujących

Bank na każde czasy

Początki firmy sięgają października 1904 roku. Powstała w nieodległych Ornontowicach, za panowania
cesarza Wilhelma II, jako spółdzielnia o charakterze bankowym (w
następnych latach podobne pojawiły
się w Gierałtowicach i Orzeszu).
Kolejne, burzliwe dziesięciolecia
nie oszczędzały spółdzielni. Po II
wojnie światowej reakty wowano
działanie kas w Orzeszu i Knurowie. Orzeska część dzisiejszego OK
Banku bierze rodowód właśnie z
Ornontowic, natomiast knurowska
z Gierałtowic.
Do lat 90. banki spółdzielcze
funkcjonowały w ramach Banku Gospodarki Żywnościowej. Przemiany
ostatniej dekady XX wieku spowodowały ponowne usamodzielnienie
się banków. Spółdzielcze placówki
szybko nauczyły się konkurowania
na rynku. Koncentracja kapitału
sprawiła, że w 1998 roku Bank Spółdzielczy w Knurowie przyłączył banki spółdzielcze w Toszku i Wielowsi,
a w 2003 roku w Orzeszu. Kolejne
lata to czas dynamicznego rozwoju.
Aktualnie OK Bank Spółdzielczy
należy do największych i najlepszych
tego typu instytucji w kraju. Jego
placówki i ekspozytury znajdują się w
wielu miejscowościach Śląska, m.in.
w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Toszku, Zabrzu, Chorzowie, Łaziskach
Górnych. Kolejna, 21. placówka,
otworzy swoje podwoje 1 grudnia w
Galerii Handlowej Stara Cegielnia w

Knurowie.
Aktywność OK Banku wykracza
znacznie poza finansową działalność. Firma chętnie wspiera lokalne
inicjatywy. Jej zaangażowanie w
sprawy społeczności są dobrze oceniane i doceniane.
Nic dziwnego, że jubileuszowe
uroczystości zebrały wielu samorządowców – reprezentantów miast
i gmin, w których OK Bank działa
– oraz społeczników, przedstawicieli
instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Obecni byli bankowcy, m.in.
z Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych i Związku
Banków Polskich. Gminę Knurów
reprezentowa ł prezydent Adam
Rams, nie zabrakło też knurowian
w różnym stopniu związanych z
bankiem, wśród nich byłej minister
edukacji narodowej Krystyny Szumilas. Wszyscy zebrali się w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, by wspólnie z

Podziel się zakupami

pracownikami uczcić godną uwagi i
szacunku rocznicę.
Honory gospodarzy czynili prezes OK Bank Józef Kapłanek i Bogusław Mierzwa – przewodniczący
Rady Nadzorczej. Oni też przyjmowali – w imieniu całej załogi – spływające zewsząd gratulacje i życzenia.
Była okazja do wyróżnień i podziękowań dla najbardziej zasłużonych.
Galę okrasiły występy artystyczne. Efektowne, wręcz cyrkowe, show
z laserami, podszyte iluzją dali artyści MultiVisual, finaliści programu
„Mam Talent”. W piękną muzyczną
podróż po epokach i świecie zabrało
widzów Electrica Duo, czyli tworzące
duet Kasia i Paula, grające na harfie i
elektrycznych skrzypcach. Gromkie
brawa zebrał zespół Avocado, finalista telewizyjnego „X Factor”. Uroczystość prowadził – z wrodzoną swadą
i humorem – Mirosław Neinert,
dyrektor Teatru Korez w Katowicach.
/bw/

Caritas Polska kolejny raz włączyła się w ogólnopolską zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam”.
- Chcemy pozyskać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w
przechowaniu, czyli: mąkę, cukier,
makaron, ryż, płatki kukurydziane,
olej, konserwy, herbatę, słodycze... wylicza Maria Marchewka z Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych,
koordynatorka akcji.
Część zebranych artykułów spożywczych trafi do ubogich w formie

świątecznych paczek, z reszty zostanie przygotowany świąteczny posiłek dla najbardziej potrzebujących
parafian.
- Podział darów pozostanie w
gestii parafii uczestniczącej w zbiórce
- informują organizatorzy zbiórki,
przypominając, że w ubiegłych latach
akcje spotkały się z wielką życzliwością i ofiarnością klientów sklepów.
W tym roku zbiórka odbędzie się
12 i 13 grudnia w sklepach „Biedronka” przy ul. Witosa i Szpitalnej.
/g/

KNURÓW. OBRADY RADY MIASTA

Inauguracyjna sesja

W czwartek, 27 listopada, w ratuszu odbędzie się pierwsza sesja Rady
Miasta Knurów kadencji 2014-2018
Inauguracyjne obrady rządzą się swoimi prawami. Należą do nich m.in.
ślubowanie radnych i prezydenta miasta. Powinniśmy poznać przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących.
Początek sesji wyznaczono na godz. 15.
/bw/

Foto: Sabina Zarzycka

KNURÓW

Wykład tydzień później

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie zaprasza na wykład prof.
Mariana Turka, dziekana Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Wykład odbędzie się w środę, 10 grudnia, w Kinie Scenie Kulturze. To o
tydzień później niż pierwotnie planowano.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o przybycie na godz. 17.
/bw/

SOŚNICOWICE

Jarmark Adwentowy
Do smakowania okazałego, jubileuszowego tortu zapraszali prezes
OK Banku Józef Kapłanek i Bogusław Mierzwa - przewodniczący
Rady Nadzorczej

W niedzielę, 30 listopada w godz. 14-20, na placu farnym w Sośnicowicach
trwać będzie VI Jarmark Adwentowy. W ramach imprezy zaplanowano m.in.
stoiska ze stroikami, przejażdżkę ze św. Mikołajem, lukrowanie pierników,
jasełka w wykonaniu podopiecznych DPS „Ostoja”, degustację różnych potraw,
występ Orkiestry Dętej z Rachowic. Na Jarmark zapraszają: ks. proboszcz i
Zespół Charytatywny Parafii św. Jakuba w Sośnicowicach oraz DPS „Ostoja”.
/sisp, b/

ogłoszenie

KNURÓW

Foto: Archiwum

Slavica Musa zaprasza

Śpiewa Slavica Musa, dyryguje Tomasz Sadownik
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Lubisz śpiewać? Jeśli
tak, ta informacja może
być dla ciebie. Śpiewacy
znanego i lubianego
Chóru Kameralnego
Slavica Musa wraz
z dyrygentem
Tomaszem Sadownikiem
zapraszają na próby
W dniach 1 i 8 grudnia (poniedziałki) odbędą się próby otwarte
i przesłuchania, w czasie których
będzie okazja do porozmawiania
z dyrygentem, poznania zespołu i
wstąpienia w jego szeregi.
Nie trzeba czytać nut. Wystarczy odrobina głosu poparta pasją i
zapałem do pracy.
Chętni proszeni są o
prz y jście do M iejsk iej Sz ko ły Podstawowej nr 9, sala 210.
Próby zespołu odbywają się w godzinach 18-21. Dyrygent zaprasza
nieco wcześniej – już od godz. 17.
Oprac. b
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Mammobus w Knurowie

foto: oklejsie.pl

aktualności

W najbliższych dniach będzie okazja do wykonania
bezpłatnej mammografii

Już po raz kolejny do Knurowa
przyjedzie mammobus Centrum
Onkologii z Gliwic. W dniach 3-5
grudnia będzie stał przy Przychodni
Rejonowej nr 2 w Knurowie (ul. Kazimierza Wielkiego 6). Na bezpłatną
mammografię są zaproszone kobiety
w wieku od 50 do 69 lat (roczniki
1945-1964), które w ciągu ostatnich
dwóch lat nie poddawały się temu badaniu. Akcja ma na celu umożliwienie pacjentkom wykonania mammo-

grafii blisko miejsca zamieszkania,
bez konieczności wcześniejszych
zapisów i oczekiwania w kolejkach.
Warto skorzystać z okazji, tym
bardziej że od kilku miesięcy mammobus Centrum Onkologii został wyposażony w sprzęt najnowszej generacji, umożliwiający uzyskanie obrazu o
najwyższej jakości przy bardzo niskiej
dawce promieniowania. Nowy sprzęt
oznacza też większy komfort pacjentki
podczas badania.

Pomóż potrzebującym

W niedzielę (30 listopada) ulice Knurowa zaroją się od
wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy będą kwestować na rzecz najbardziej potrzebujących i samotnych mieszkańców. Zebrane środki pozwolą sfinansować świąteczne paczki i Wigilię.
- Za okazane serca dziękujemy - mówią organizatorzy.

reklama

3 grudnia mammografia będzie
wykonywana w godzinach od 8.30
do 15.30, zaś 4 i 5 grudnia od godz.
10.00 do 17.00. Do skorzystania
z oferty nie są potrzebne żadne skierowania. Nie ma też znaczenia miejsce zameldowania – badaniu mogą
się poddać także mieszkanki innych
miejscowości.
Więcej informacji pod nr. tel.
32 278 98 96.
MiNa

ogłoszenie
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Foto: Paweł Gradek
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Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach
bada przyczyny i okoliczności wypadku
w Ruchu Szczygłowice KWK „KnurówSzczygłowice”, w wyniku którego zmarł
22-letni konwojent

Do napadu doszło w piątek, 21
listopada. Była godzina 15.55. W
banku była dwójka klientów, a przy
okienkach pracowały dwie kasjerki,
kiedy do środka wszedł nieznany
mężczyzna. Grożąc przedmiotem
przypominającym broń palną, zastraszył pracownice, zabrał pieniądze, po czym wyszedł i oddalił się
w stronę pałacu. Sprawca napadu
musiał być chyba poważnie zestresowany, bo nie ukradł całej gotówki,
lecz zadowolił się niewielką sumą.
Wszystko odbyło się błyskawicznie.
Mężczyzna był zamaskowany, w
ciemnym ubraniu, ma około 175 cm

Barbórka w cieniu
tragedii
nowo segmentami przenośnika
zgrzebłowego. W pewnym momencie dwa segmenty przewróciły
się i docisnęły do spągu (dolnej
powierzchni) i obudowy wyrobiska
22-letniego konwojenta.
Po akcji reanimacyjnej, o godz.
13.55, lekarz stwierdził zgon.
Przyczyny i okoliczności wypadku ustala OUG w Gliwicach
przy współpracy z WUG, które
przeprowadziły już wizję na miejscu.
To 28 wypadek śmiertelny w
polskim górnictwie, do jakiego
doszło w tym roku, w tym 19 w
górnictwie węgla kamiennego.
Podczas ostatniego posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa Pracy w

Górnictwie prezes WUG, Mirosław Koziura, zaapelował do
związkowców o zbieranie informacji i zgłaszanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu załóg.
- Zbliża się Barbórka i okres
przedświąteczny, co także nie
sprzyja rozwadze. Bardzo proszę
wszelkimi dostępnymi wam metodami zbierajcie od górników
informacje o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach i zdarzeniach, i przekazujcie je szybko
do kierownictwa kopalń oraz do
nadzoru górniczego. Nie możemy
sobie pozwolić na rozprężenie dyscypliny, bo to doprowadzić może
do kolejnych wypadków.
/pg/
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Kradzież
jak déjà vu

Balkonowy złodziej znowu na Dywizji
Kościuszkowskiej
Tydzień temu pisaliśmy o złodzieju, który w biały dzień dostał się
przez drzwi balkonowe do mieszkania na II piętrze bloku przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej. Tamto
zdarzenie miało miejsce 14 listopada.
Tymczasem 21 listopada o godz. 8.00
rano knurowski Komisariat Policji
odebrał zgłoszenie o kolejnej kradzieży przy Dywizji Kościuszkowskiej,
bliźniaczo podobnej. Tym razem
nieznany sprawca nie wspinał się wysoko – jego celem był balkon na parterze jednego z bloków. Aby dostać
się do mieszkania, wypchnął drzwi
balkonowe, po czym splądrował

kolejne pomieszczenia. Jego łupem
padły: 16-calowy laptop Samsung,
tablet Mytab, 2 500 zł gotówki, złota
biżuteria (3 pierścionki, 2 łańcuszki,
3 pary kolczyków, bransoletka). Łączna wartość strat poniesionych przez
mieszkankę lokalu to około 7 tys. zł.
Jak przyznaje policja, w obu przypadkach metoda działania nieznanego sprawcy jest identyczna. Najprawdopodobniej tych dwóch kradzieży
dokonała ta sama osoba. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Knurowie prowadzą czynności zmierzające
do zatrzymania złodzieja.
MiNa

Za kółkiem
z promilami

Foto: Archiwum

Foto: Bogusław Wilk
- Niemal codziennie chodzę ścieżką łączącą ulice Klasztorną i 1 Maja.
Gdy prowadzę wózek, zawsze sobie
ponarzekam. O chodniku z pewnością
nie można powiedzieć, że jest równy
jak stół, ale da się przejść. Jednak są
2-3 miejsca, gdzie kostka jest wyjątkowo mocno zdezelowana. I to właśnie przez nie cierpię ja, moje dziecko,
że o butach i wózku nie wspomnę.
Sporo osób tędy chodzi, więc przydałoby się kiedyś jakoś ten chodnik
doprowadzić do porządku...
Knurowianka

Foto: Paweł Gradek

Kostka do naprawy

- Stoję na przystanku autobusowym
naprzeciwko kina i zastanawiam się,
co za idiota ustawił rozkład jazdy tak
nisko? Żeby cokolwiek odczytać, trzeba
- za przeproszeniem - wypiąć tyłek, bo
rozkład jest na wysokości 1,20 - 1,30
m. Nie do zobaczenia.
Oprócz tego chciałabym zwrócić uwagę na brak koszy na śmieci, które kiedyś
stały po drugiej stronie ulicy Niepodległości, a po ostatnich robotach znikły.
Zostały tylko ślady po ściętych rurkach.
A ludzie wyrzucają śmieci na ulicę.
Mariola

MiNa

KNURÓW

32 332 63 77

Nie do zobaczenia

wzrostu. To młody człowiek, w wieku
około 20-25 lat. Dochodzenie w tej
sprawie prowadzi gliwicka policja.
Sprawcę, gdy już zostanie ujęty, czeka
kara do 12 lat pozbawienia wolności.
– Rozbój z bronią jest surowo
traktowany, niezależnie od tego, czy
jest to ostra broń czy jej atrapa – komentuje kom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach. - Dla wymiaru sprawiedliwości istotny jest tu fakt zastraszenia
ofiary, a tym samym – atak na zdrowie i życie ludzkie.

KNURÓW

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Skok na bank

Młody mężczyzna z przedmiotem
przypominającym broń sterroryzował
kasjerki i ukradł gotówkę

SZCZYGŁOWICE. ŚMIERTELNY WYPADEK W KOPALNI

20 listopada z kopalni napłynęły złe wiadomości: nie żyje
22-let ni pracow ni k oddzia łu
transportowego, przygnieciony
dwoma segmentami przenośnika.
- Poszkodowany był zatrudniony w kopalni od 11 października
2012 roku - informuje rzecznik
prasowy Wyższego Urzędu Górniczego, Jolanta Talarczyk.
Mężczyzna zajmował się konwojowaniem czterech platform
kołowych, które pchane były przez
lokomoty wę na drogach kolei
podziemnej w wyrobisku przyszybowym szybu I, na poziomie
850 metrów.
Feralnego dnia platformy załadowane były ustawionymi pio-

PRZYSZOWICE

Przydałby się
mandat...

- Chciałbym zaapelować do właścicieli psów, aby sprzątali po swoich zwierzętach. A już Pocztowa i Spółdzielcza to
najbardziej zafajdane ulice. Idąc trzeba
wiecznie patrzeć pod nogi. Są ludzie,
którzy sprzątają po swoich zwierzętach,
ale to jednostki. Są też tacy spryciarze,
którzy mieszkając we wspólnocie mieszkaniowej nie wypuszczają zwierzęcia na
swój teren, tylko tam, gdzie „niczyje”.
Przydałyby się interwencje Straży Miejskiej – jeden mandacik, drugi i może
wreszcie ludzie nauczyliby się porządkowania spraw po swoich psach.
Pan Michał

Not. pg, MiNa, bw

Ciągle nie brak beztroskich kierowców,
którym po wypiciu alkoholu wydaje się,
że nadal są w stanie prowadzić
Kilku takich policja zatrzymała
ostatnio na knurowskich ulicach. W
piątkowy wieczór, 21 listopada, około
godz. 20, ulicą Książenicką przejeżdżał Fiat 170 prowadzony przez
33-letniego mieszkańca Książenic.
Mężczyzna został zatrzymany przez
funkcjonariuszy gliwickiej drogówki.
Jak się okazało, był nietrzeźwy (0,8
promila). Zatrzymano też jego prawo
jazdy kat. „B”.
Taką samą ilość alkoholu (0,8
promila) policjanci zanotowali u
innego kierowcy, który kilka godzin

później (około północy) jechał ulicą
Ogrodową. Nietrzeźwy 18-latek prowadził auto marki Daewoo Lanos.
On również pożegnał się z prawem
jazdy.
Z kolei w nocy z soboty na niedzielę (o godz. 1.40) policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, który
będąc nietrzeźwy (0,7 promila) kierował samochodem Renault Thalia.
Postępowania w tych sprawach
prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
MiNa

Przegląd Lokalny Nr 48 (1134) 27 listopada 2014 roku

aktualności
reklama

Przegląd Lokalny Nr 48 (1134) 27 listopada 2014 roku

5

aktualności

śladem naszych publikacji

Wyścig z czasem

W piątek do redakcji przyszedł
nasz Czytelnik. Z Przeglądu dowiedział się, że umowa, jaką podpisał
kilka dni wcześniej, była pułapką.
- Przyszły dwie dziewczyny: jedna czarna, druga ruda i podsunęły
dokumenty do podpisu. Myślałem,
że są z Taurona, dlatego podpisałem,
ale nie dostałem kopii dokumentów opowiedział.
Przedstawicielki zapewniły go,
że kopie umów prześlą pocztą. Mężczyzna do dziś niczego nie otrzymał.
Skierowaliśmy go do powiatowego
rzecznika konsumentów, który od
kilku dni pomaga oszukanym knurowianom wyjść z tarapatów.
Pani Izabeli z ul. Kazimierza
Wielkiego na szczęście udało się
uniknąć problemu. Do jej drzwi
zapukała blondwłosa agentka podająca się za przedstawicielkę Taurona.
Tłumaczyła, że przejeżdżając przez
Knurów postanowiła przy okazji dostarczyć jej aneks do umowy. Ostrzegała, że w przypadku braku podpisu,
knurowianka będzie musiała jechać
do Warszawy.
Pani Izabela nie dała wiary na-

pastliwej kobiecie, która na każdą
wątpliwość miała przygotowaną
ripostę.
Ktoś, kto nie zna mechanizmów
działania oszustów, łatwo daje się
nabrać.
W ubiegły piątek powiatow y
rzecznik konsumentów Ryszard Kowrygo przyjechał do 90-latki z Knurowa, która padła ofiarą oszustów.
- Starsza pani nie mogła do mnie
przyjechać, ponieważ wcale nie wychodzi z domu. Niedawno podpisała
niekorzystną umowę z dostawcą
energii, który podawał się za Tauron
- opowiada Kowrygo. - Konieczność
podpisania nowej umowy tłumaczył
zmianą cen.
Już po wszystkim knurowianka
skontaktowała się z infolinią Tau-

KNURÓW

reklama

Będzie
jaśniej

rona. Konsultant uzmysłowił jej, że
została oszukana.
W każdym z przypadków poszkodowani nie otrzymali kopii podpisanej umowy, dlatego konieczne
było wysłanie stosownych oświadczeń do co najmniej 5 firm, których
przedstawiciele stosują wobec klientów nieuczciwe praktyki.
R zeczni k Kow r ygo poprosi ł
przedstawicieli Taurona, by ponowili
akcję informacyjną, w której ostrzegą
swoich klientów przed oszustami.
Podobną kampanię informacyjną
Tauron przeprowadził na przełomie
maja i czerwca. Firma zwracała uwagę,
że jej przedstawiciele nigdy nie przychodzą do domów i nie proszą o podpisywanie umów sprzedaży energii.

Pułapka na klientów

/pg/

Kiedy podpiszemy niekorzystną umowę na dostawę prądu, Tauron radzi
zazwyczaj, by ją zerwać. Nie nadmienia, że dla klienta oznacza to wysokie
kary umowne. Oszukani mogą dochodzić swoich praw przed sądem, ale to
częściej nieuczciwy dostawca próbuje tam szukać „sprawiedliwości”. Trudno
mu wtedy udowodnić, że wprowadził klientów w błąd.
Dlatego pamiętajmy, że po podpisaniu niekorzystnej umowy mamy 10 dni
na odstąpienie od niej bez podawania konkretnego powodu.

W imieniu pieszych

Dwa tygodnie temu bohater jednego
z naszych tekstów zwrócił uwagę
na fatalny stan ścieżki z płyt
chodnikowych w bliskim sąsiedztwie
sklepu Aldi. Odpowiedź przedstawicieli
placówki daje nadzieję na zmianę

Foto: Paweł Gradek

Walka o klienta w branży energetycznej trwa na całego. Firmy
nie zawsze stosują uczciwe praktyki, o czym przekonało
się ostatnio kilku knurowian. Po naszej ubiegłotygodniowej
publikacji „Umowa w ciemno” kolejni klienci Taurona
zorientowali się, że zostali oszukani

Przejście ścieżką w deszczowe dni
sprawia pieszym spory problem

Przy pomnijmy. Pan Ryszard
(nazwisko do wiadomości redakcji)
zaprosił nas na spacer po centrum
Knurowa, w czasie którego wskazał
największe bolączki pieszych. Jedną
z nich jest przejście po ścieżce z
pojedynczych płyt chodnikowych,
w y tyczonej między marketem a
pracownią artystyczną.
W pochmurne i deszczowe dni
piesi grzęzną w błocie.
Zwróciliśmy się w tej sprawie do
przedstawiciela sieci sklepów Aldi. Odpowiedź otrzymaliśmy kilka dni temu:

- Dziękujemy za cenne uwagi
dotyczące najbliższego otoczenia
naszego marketu. W chwili obecnej
wszelkie prace dotyczące chodnika
są brane pod uwagę i będą w najbliższym czasie rozstrzygnięte. Chodnik
oraz przylegający do niego teren
zostaną w poprawione - informuje
kierownik ds. ekspansji Tomasz
Gawlik.
Pozostaje mieć nadzieję, że rozstrzygnięcia będą z korzyścią dla
pieszych.
/g/

Wkrótce na ulicach Klasztornej
i Wolności pojawi się nowe oświetlenie
- W ubiegły poniedziałek przekazaliśmy plac budowy – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Knurów. Miejskie prace są ściśle
skoordynowane z pracami spółki
Tauron Polska Energia – dostawcy
energii. Tauron planuje tam wymianę
linii niskiego napięcia i słupów – na
nich właśnie gmina zainstaluje linię
oświetleniową, oprawy i wysięgniki.
– Kiedy Tauron uruchomi ten odcinek sieci, równolegle zacznie działać
oświetlenie uliczne – mówi naczelnik
Szczypka.
Nowe oświetlenie pojawi się na
ulicy Klasztornej i części ulicy Wolności (do nru 43), obejmie też częściowo ich boczne uliczki. Gmina wyda
na tę inwestycję około 118 tys. zł.
Umowa z w ykonawcą zak łada ukończenie przebudowy przed
końcem lutego, ale wiele zależy od
Tauronu – możliwe, że ze względu
na konieczność koordynacji prac ich
finał się opóźni.
MiNa

6
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GOSPODARKA. GMINA DOCENIONA ZA MINICENTRA ENERGETYCZNE

Gierałtowice rakietą biznesu

Nagroda przyznawana jest w
czterech kategoriach. Gmina Gierałtowice jako pierwsza w Polsce
otrz y ma ła nagrodę w kategorii
Partnerstwo w Biznesie. Jury doceniło między innymi działania
w gminie na rzecz odnawialnych
źródeł energii.
Wójt Bargiel podkreśla, że dla
niego, ja ko gospoda rz a g mi ny,
dumą, a zarazem ambicją, są inwestycje w tzw. minicentra energetyczne. Co to takiego? To nowoczesne
układy skojarzone do wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej, wyposażone w silniki gazowe.
W tego typu agregat wyposażo-

no Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Paniówkach. Już w 2006 r. w
szkolnej kotłowni zamontowano
trzy nowoczesne piece węglowe.
Ciepła wytwarzanego w tej kotłowni wystarczało również do ogrzewania powstałej w 2010 r. pływalni
„Wodnik”.
Samorząd poszedł dalej.
Zmodernizowano system zasilania pływalni i szkoły w
ciepło i energię elektryczną, budując układ
skojarzony do wyt wa rz a n ia med iów.
Agregat kogeneracyjny ma
moc cieplną na poziomie 88 kW
i elektryczną 55 kW. Prąd wytwarzany w agregacie pokrywa połowę
zapotrzebowania „Wodnika” na
elektryczność. To oznacza, że w razie
awarii po stronie dostawcy energii
cały kompleks jest energetycznie
autonomiczny i może w ułamku sekundy całkowicie przejść na własne
zasilanie.
M i n ie le k t row n i a to
również
oszczędności
w budżecie
gminy.
Foto: Arch. UG Gierałtowice

W ubiegły piątek
we Wrocławiu
odbyła się gala,
podczas której
wręczano nagrody
laureatom
ogólnopolskiego
plebiscytu
Tauron Rakiety
Biznesu. Wśród
wyróżnionych
znalazła się Gmina
Gierałtowice.
Przyjemność
odbioru statuetki
miał wójt Joachim
Bargiel

– Uzyskanie certyfikatów za wyprodukowaną w kogeneracji energię
elektryczną wiąże się z dopłatami
do tej energii, co w konsekwencji
zmniejszy koszty eksploatacji
gminnej pływalni – mówi wójt
Bargiel. - Kończy się era starych
kotłowni opalanych węglem.
W przeciwieństwie do takich rozwiązań nowoczesne
urządzenia grzewcze są
oszczędne i w minimalnym stopniu zanieczyszczają atmosferę.
Inwestycja została sfinansowania ze
środków unijnych
w ra mach Reg ionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego –
„Czyste powietrze i
od naw ia l ne źród ła
energii” – ok. 1,5 mln zł.
- Z reguły wszystkie
gminy realizują swoje zadania energetyczne poprzez operatorów sieci dystrybucyjnej bądź
przez własne spółki. My postanowiliśmy zaryzykować i stworzyć własne
minicentra energetyczne, które pozwolą w przyszłości
zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne – dodaje
Joachim Bargiel, podkreślając, że dla niego
inwestycje w nowoczesne
źródła energii są ważne
również w kontekście
ochrony środowiska.

To nie koniec tego t y pu inwe s t yc ji w g m i n ie . Nie bawem
rozpocznie się budowa kolejnego
minicentrum energetycznego przy
oczyszczalni ścieków na biogaz, a
także na metan pochodzący z kopalni węgla kamiennego.
– Uważam, że przed siębiorczość i innowacyjność jest aktual-

nie kluczem do rozwoju lokalnych
środowisk. Chciałbym, by gmina
Gierałtowice, w której żyję, była
postrzegana na mapie Śląska jako
unikalne miejsce do zamieszkania
i przyjazne dla turystów – podsumowuje wójt gminy Gierałtowice.
/bw/

podziękowania

Serdecznie dziękuję mieszkańcom
ulicy Kazimierza Wielkiego
za udzielenie poparcia
w wyborach do Rady Miasta Knurów

Antoni Krzyszczuk

KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA

KNURÓW

Dwie ulice – po remoncie
Prace na Lotników już zostały zakończone, Mieszka I czeka
na drobne poprawki

Ul. Lotników
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już wykonano, jednak konieczne
są jeszcze drobne poprawki. Na
długości 360 metrów ulicy przebudowano całą konstrukcję jezdni
– nawierzchnię i podbudowę.
– Została wykonana nowa kanalizacja deszczowa, jednostronny
chodnik oraz 41 miejsc postojowych,
w tym 2 dla niepełnosprawnych –
wylicza Ewa Szczypka, naczelnik
Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Knurów. – Zamontowano też nowe oświetlenie. Koszt
tej inwestycji to około 1 mln zł.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, aby poprawić bezpieczeństwo
pieszych i stonować temperament
niektórych kierowców, na jezdni
został zamontowany próg zwalniający. Wybudowano nowe oświetlenie
uliczne, zadbano też o posadzenie
zieleni. Inwestycja kosztowała łącznie
1 mln 95 tys. zł.
Końca dobiega również druga,
podobna miejska inwestycja – remont części ulicy Mieszka I (odcinka
od skrzyżowania z Dąbrowskiego,
do krzyżówki z Kazimierza Wielk iego). Zasadniczą część prac y

Foto: Mirella Napolska

Prace na Lotników zostały
zakończone i najprawdopodobniej
jeszcze w tym tygodniu nastąpi odbiór tej inwestycji. Według informacji z Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Knurów, remont
objął 342-metrowy odcinek ulicy.
Wykonano na nim nową jezdnię
(asfaltobetonową nawierzchnię wraz
z podbudową), a po obu jej stronach
– nowy chodnik. Odnowiono też
drenaż – wymieniono wpusty wraz
z kanalikami i przyłączono je do
kanalizacji deszczowej. Wykonano
115 miejsc postojowych, w tym 10

Ul. Mieszka I
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KNURÓW. DZIEŃ OTWARTY W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Każdy człowiek chce być czyjś

W Dziennym Domu Pomocy Społecznej rzadko cichnie gwar rozmów. Ktoś kroi
marchewkę na sałatkę, ktoś inny gra w karty. - Jesteśmy rodziną - mówi terapeutka
Monika Niestrój-Słowik. Każdy pensjonariusz to osobna historia, czasami dramatyczna,
zawsze smutna. Łączy ich wspólny los i wspólne pragnienie - oswoić samotność
Kasia choruje na epilepsję. Do
DDPS przychodzi, bo jak sama mówi,
tutaj znalazła przyjaciół. A z przyjaciółmi łatwiej znieść życie.
- Człowiek samotny to człowiek
porzucony, taki niczyj. A każdy czło-

wiek chce być czyjś - mówi Kasia.
Knurowianka w ośrodku znalazła swoje miejsce. Pocieszając innych,
sama szuka pocieszenia.
- Tylko osoba, która dzieli nasz
los, potrafi zrozumieć, co czujemy.

W DDPS nie sposób się nudzić. Podopieczni wspólnie spędzają wolny
czas, m.in. grając w karty
podziękowania

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych…”
Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, Delegacjom
oraz wszystkim tym,
którzy łącząc się z nami w bólu
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
naszego kochanego

Zdrowy nie zrozumie chorego - dodaje.
Kasia nieraz musiała zmagać się z
odrzuceniem, z szyderstwem.
- Wystarczy, że człowiek jest
trochę inny: odrobinę za niski, za
gruby, ma zniekształconą twarz, a
już głupi śmiech. A śmiech boli, czasami bardziej niż słowa - opowiada.
- Kiedy byłam młodsza, przeżyłam
koszmar. Nieraz płakałam. Teraz jest
inaczej, mam przyjaciół, którzy mnie
rozumieją. A przyjaciele są po to, aby
walczyć razem.
W DDPS Kasia uczy się tworzyć
piękne rzeczy: układa wiersze i piosenki, maluje obrazy, robi biżuterię.
- Ostatnio znalazłam zniszczony
Nowy Testament. Był cały popisany. Odnowiłam go: zrobiłam nową
okładkę, skleiłam kartki - mówi
knurowianka.
DDPS zapewnia wsparcie i opiekę. Zajęcia dopasowywane są do
potrzeb pensjonariuszy.
- Zależy nam na aktywizacji naszych podopiecznych. Mogą przyjść
porozmawiać, rozwijać swoje umiejętności, m.in. muzyczne, plastyczne,
kulinarne. Raz do roku organizujemy
wycieczki - tłumaczy Maria Barska,
kierownik DDPS.
Podopieczni korzystają również z
opieki psychologa oraz biorą udział w
tzw. społeczności.
- Społeczność to spotkania w grupie, gdzie dzielimy się problemami i
omawiamy zwyczajne codzienne sprawy - dodaje Monika Niestrój-Słowik.
Ośrodek pomaga nie tylko na
miejscu.
- Dowozimy także obiady do osób,
które nie mogą same przyjść do ośrodka - informuje kierownik Barska.
19 listopada Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprosił na dzień

Pensjonariuszki i pracownicy przygotowują sałatkę dla gości

otwarty. Gości po ośrodku oprowadzali pracownicy i pensjonariusze.
Pan Andrzej, jeden z podopiecznych DDPS, zaopiekował się grupką
młodzieży z Miejskiego Gimnazjum
nr 1. Pokazy wał uczniom prace
pensjonariuszy, m.in. własnoręcznie
malowane wazony i kwiaty wyczarowane z papieru.
- Jesteśmy tutaj w ramach zajęć
zawodoznawczych. Przyszliśmy poznać, w jakich zawodach ludzie tutaj
pracują i jakie predyspozycje trzeba
posiadać, żeby móc pracować - tłuma-

czy Agnieszka Piotrowska, nauczycielka z MG-1. - Ale to nie wszystko.
Staramy się przekonać młodzież, że
warto pomagać. Uczymy ich dostrzegać potrzebujących, którzy często są
tuż za ścianą.
W DDPS toczy się normalne
życie. Zdarzają się lepsze i gorsze
chwile. Jak to w rodzinie.
- Najważniejsze jednak, że jesteśmy razem - mówi Monika Niestrój-Słowik.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Dzienny Dom Pomocy Społecznej pomaga osobom starszym,
samotnym i niepełnosprawnym zagospodarować wolny czas. W
ośrodku czekają na pensjonariuszy zajęcia aktywizacyjne i ciepły
posiłek. Obecnie z pomocy DDPS korzysta ponad 40 osób. Aby
otrzymać skierowanie do ośrodka, należy skontaktować się z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej szuka wolontariuszy. Czasami
trzeba tak niewiele, aby pomóc: chwilę porozmawiać, potowarzyszyć, pomóc przy codziennych czynnościach. Wolontariuszem
może zostać każdy, wystarczy zgłosić się do MOPS-u.

Męża, Ojca i Dziadka
śp.

PIOTRA WALUSZKA

składają
Żona, Syn i Córka z Rodziną

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym w ostatniej
drodze naszego
Ojca
śp.

HENRYKA SOKOŁA

składają
Syn z Rodziną i Siostra Z Rodziną
8

Pensjonariusze Kasia i pan Andrzej (pierwsi z lewej) chętnie opowiadali młodzieży z MG-1 o
codziennym życiu w DDPS
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Szkoła kończy z chipsami

Od przyszłego roku szkolnego we wszystkich przedszkolach, szkołach
i placówkach wychowawczych będzie obowiązywał całkowity zakaz
sprzedaży i reklamy tzw. niezdrowej żywności. Za złamanie zakazu grozi
kara pieniężna - od 1 do 5 tys. zł

Kuba ma niecałe 12 lat. Przyznaje, że lubi chipsy, szczególnie
paprykowe. Na pytanie, kto mu je
kupuje, rezolutnie odpowiedział:
- Babcia!
- Babcia woli solone, więc czasami kupujemy dwie paczki. Ale
musimy chować się przed mamą, bo

krzyczy – zdradza nam Kuba.
Niestety, dzieci coraz więcej jedzą, a coraz mniej ćwiczą. Światowa
Organizacja Zdrowia bije na alarm
– co dziewiąty polski 11-latek ma
nadwagę. Rząd, uchwalając zakaz,
chce w ten sposób ochronić dzieci
przed skutkami niezdrowej diety.

Foto: manuere morqueﬁle.com

Niezdrowa żywność zniknie z polskich szkół. Może
niedługo także z polskich stołów

Od 1 września 2015 roku ze
szkolnych sklepików znikną produkty zawierające m.in. nadmierną
ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów prostych oraz sól.
Jak czytamy w projekcie nowelizacji, do tej grupy zaliczono przede
wszystkim wyroby cukiernicze i
ciastkarskie, margaryny twarde
(kostkowe), żywność typu fast-food
(np. frytki, pizza, hamburgery), słone przekąski, czyli chipsy, paluszki,
popcorn, napoje słodzone (gazowane i niegazowane) oraz napoje
energetyzujące.
Za złamanie zakazu grożą sankcje - kara pieniężna (od 1 do 5
tys. złotych) oraz natychmiastowe
rozw ią za nie u mow y z ajentem
sklepiku. Przestrzeganie przepisu
sprawdzi Państwowa Inspekcja
Sanitarna.
Pod lupę wzięto także jedzenie
w szkolnych stołówkach. O tym, jakie warunki będzie musiała spełnić
żywność serwowana dzieciom w
placówkach oświatowych, określi
specjalne rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia.

SZKOŁA NA ZDROWIE

Dyrekcja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie pochwala
wprowadzenie zakazu, choć w placówce niewiele on zmieni. Szkoła
od dawna prowadzi różne akcje
promujące zdrowe odżywanie i aktywny tryb życia: przeprowadzane
są pogadanki na lekcjach i cykliczne
spotkania z pedagogiem.
- Uczniowie przygotowują na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
zdrowe surówki, kanapki, sałatki
owocowe, pasty kanapkowe, układają
jadłospisy z uwzględnieniem ilości

spożywanych posiłków w ciągu dnia
oraz kaloryczności poszczególnych
produktów - mówi Jadwiga Salwa,
dyrektor „Czwórki”.
MSP-4 bierze także udział w programach rządowych, m.in. „Szklanka
mleka” i „Owoce w szkole”, a także
cyklicznie w programach „Śniadanie
daje moc”, „Wiem co jem”, ”Zdrowo
jem, więcej wiem”, „5 porcji warzyw,
owoców lub soku” czy „Owoce, warzywa i soki są na 5”.
W „Czwórce” działa sk lepik
szkolny.
- Ale nie prowadzi sprzedaży hamburgerów, frytek i innej, tzw. „śmieciowej”, żywności - tłumaczy Joanna
Kapuśniak, wicedyrektor MSP-4. - Za
to codziennie w sprzedaży są świeże
bułki, pączki, drożdżówki, które cieszą
się dużym zainteresowaniem jako uzupełnienie drugiego śniadania. Oprócz
tego uczniowie mogą zaopatrzyć się w
soki i wodę mineralną .
Niestety, nie we wszystkich szkołach w Polsce jest tak różowo jak
w MSP-4. Zakaz wejdzie w życie z
nowym rokiem szkolnym.
Justyna Bajko
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KNURÓW, ul. 1 Maja 74
(Galeria Handlowa
“Stara Cegielnia“)

WYŁĄCZNIE MARKOWE PRODUKTY
ART. SPOŻYWCZE, NAPOJE, ALKOHOLE, CHEMIA, KOSMETYKI,
ART. GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ŚWIEŻE PIECZYWO, WARZYWA, OWOCE I WIELE INNYCH!
Sprawdź na www.dyskonty.pl
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GÓRNICTWO. BATALIA O DEPUTAT WĘGLOWY

KW SA zapowiedziała, że nie będzie
się odwoływać. To może więc skrócić
okres, ale trudno powiedzieć o ile.
Teraz czas oczekiwania na wyrok to
około 5 miesięcy.
- A nie dałoby się tego załatwić
za jednym razem? Niektórzy mówią, by wszcząć proces zbiorowy...
- Nie, ustawa nie daje możliwości
dochodzenia roszczeń w tego typu
sprawie. Merytorycznie ta sprawa też
nie podlega pod proces zbiorowy.
- Ale sąd wydaje wyroki łącząc
pojedyncze powództwa w „pakiety”.
- Sąd Rejonowy fatycznie na jednej rozprawie wydaje wyrok dotyczący
kilku, czy nawet kilkunastu osób.
Bierze bowiem pod uwagę zbieżność
przedmiotu sporu i stron postępowania. To decyzja sądu, natomiast
każdy z powodów musi złożyć pozew
indywidualnie.
- Czy składający pozew musi być
obecny na rozprawie?
- Nie. My, jako kancelaria, dopełniamy w tym względzie wszystkich
koniecznych czynności. Po wyroku
informujemy o jego uprawomocnieniu. Każdy powód jest więc w pełni
poinformowany i wie, na jakim etapie
jest jego sprawa oraz co powinien
dalej uczynić. Jeśli sąd zażyczy sobie
obecności powoda na rozprawie, to
wynika to ze względów formalnych,
np. konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów. Ale takie
sytuacje to ułamek wszystkich.
- Czy wszystkie sprawy toczą się
po myśli składających pozew?
- Nie. Zdarzało się bowiem, że
pozew składały osoby, które zdążyły
wybrać należny im deputat w całości.
Zaskakujące, ale prawdziwe. Oczywiście w takiej sytuacji roszczenie jest
bezzasadne.
- Czy do złożenia pozwu konieczne jest pośrednictwo kancelarii prawnej?
- Oczywiście, że nie. Każdy może
to uczynić indywidualnie.
- Zdecydowana większość jednak zdaje się na prawników...
- Od tego jesteśmy. Przede wszystkim wiemy, jakie są procedury sądowe. Osobom, które z sądami nie mają
do czynienia, z oczywistych względów
trudniej jest poruszać się w tym
sformalizowanym systemie. Myślę,
że niebagatelne znaczenia mają też
wiedza, doświadczenie i umiejętności
legislacyjne. Ale, jak powiedziałem,
każdy może złożyć pozew indywidualnie. Nie potrzebuje do tego prawnika,
choć pewne obycie prawne byłoby
bardzo przydatne.
- Górniczy emeryci, którzy zjawiają się w Pańskiej kancelarii

To nie jest

marginalny problem

Radca prawny Michał Zapart

Jak informowaliśmy, Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w sprawie utraconej części
deputatu węglowego. Emeryci mają
otrzymać od Kompanii Węglowej po
597 zł tytułem ekwiwalentu pieniężnego za bezpłatny węgiel za 2014 rok.
Wyrok został wydany 2 października. Sąd Okręgowy oddalił
apelację KW SA w sporze z emerytami. Tym samym podtrzymał wyrok,
jaki zapadł w I instancji.
Do sądów poszło kilkadziesiąt
tysięcy górniczych emerytów. Wydawane są kolejne wyroki po myśli
poszkodowanych górników.
Za sukcesem w batalii sądowej
stoi knurowska Kancelaria Radców
Prawnych Urban i Zapart. O kulisach sprawy rozmawiamy z radcą
prawnym Michałem Zapartem.
Bogusław Wilk: - 6 lutego zapadła decyzja o ograniczeniu o
jedną tonę deputatu węglowego
dla emerytów i rencistów. Sprawa
przetoczyła się przez media. Co Pan
wówczas pomyślał?
Mecenas Michał Zapart: - Gdy
dowiedziałem się, że Kompania
Węglowa ograniczyła przysługujący
górniczym emerytom deputat, pomyślałem, że w tej decyzji jest pewien
błąd prawny.
- Co Pana tknęło?
- Osoby, którym deputat przysługiwał, nabyły prawo do odbioru
tegorocznej puli z 1 stycznia 2014
roku. Decyzja zabierająca 1 tonę
deputatu została podjęta 6 lutego
2014 roku. Do tego czasu część
emerytów zdążyła odebrać należny
im deputat w całości. Pozostali nie
mieli tej możliwości. Aż rzuca się w
oczy ta dysproporcja, a w odczuciu
poszkodowanych emerytów rażąca
wręcz niesprawiedliwość.
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- Myślał Pan o tym, by wyrazić
swoje obiekcje, dajmy na to na jakimś forum?
- Nie. To była jedna z tych informacji i spraw, które wpadają w uszy,
o których się słyszy, ale które bezpośrednio nie wiążą się z naszym życiem
prywatnym bądź zawodowym.
- A jednak okazało się, że ta
sprawa do Pana przyszła...
- Właściwie to przyszedł Pan
Franciszek Szafarz, górniczy emeryt,
jeden z tysięcy poszkodowanych decyzją KW SA, a zarazem inicjator akcji
protestu przeciw decyzji Kompanii.
- Był Pan zaskoczony?
- Nie. Pan Szafarz zjawił się z
konkretnym problemem prawnym.
Postanowiliśmy go zgłębić, a potem
– w zależności od ustaleń – zdecydować, co dalej.
- Z góry Pan wiedział, że sprawa
jest do wygrania?
- Tak nie można powiedzieć, bo
– jak w powiedzeniu – „najwięcej niespodzianek niesie pewność siebie”...
- Ale przeczucie Pan miał...
- Bardziej przeświadczenie, o
którym wspomniałem, a które umacniało się w toku analizy prawnej.
Zyskałem pewność, że są argumenty
prawne, które mogą przełożyć się
na pozytywne rozstrzygnięcie przed
sądem. Przede wszystkim – choć nie
tylko – ze względu na to, że prawo nie
działa wstecz.
- Co Pan pomyślał, gdy okazało
się, że grono górniczych emerytów,
skłonnych podjąć batalię prawną
o przywrócenie deputatu w pierwotnym wymiarze, jest znacznie
większe?
- Gdy zdecydowaliśmy się zorganizować zebranie, by zorientować
się, jakie będzie zainteresowanie, zakładałem, że przyjdzie około 50 osób.
- Zjawiło się więcej.

- Znacznie więcej – między 200
a 300 osób.
- Przypuszczał Pan, że lawina
ruszy i ta grupa urośnie do kilkudziesięciu tysięcy?
- Wówczas nie, ale istotnie tak
się stało.
- Ogromna w tym Pana zasługa. Pierwsza grupa górniczych
emerytów zdecydowała się za Pana
pośrednictwem złożyć sprawę do
Sądu Rejonowego w Gliwicach. Ten
zgodził się z Pańską argumentacją i
wydał wyrok po myśli emerytów...
- To prawda. Co nader istotne,
tę wykładnię potwierdził Sąd Okręgowy, jako że Kompania Węglowa
odwołała się od wyroków. Emeryci
mają otrzymać od KW SA po 597 zł
tytułem ekwiwalentu pieniężnego za
bezpłatny węgiel za 2014 rok.
- Emeryt wygrywa sprawę. Co
dalej?
- Trzeba czekać na uprawomocnienie się wyroku. To trwa trzy tygodnie.
- Dobrze, wyrok uprawomocniony. Teraz emeryt może iść do
kasy kopalni po odbiór należnych
pieniędzy?
- Niestety, nie od razu. Procedura
jest bardziej skomplikowana. Należy
zwrócić się do sądu o odpis wyroku z
klauzulą wykonalności.
- Ile potrwa uzyskanie tego
dokumentu?
- Zazwyczaj tydzień, dwa.
- Otrzymujemy odpis i co dalej?
- Wysyłamy odpis wyroku do
Kompanii Węglowej. Dobrze jest podać numer konta bankowego. Choć to
niekonieczne, bo pieniądze mogą być
też przesłane przekazem pocztowym.
- Kompania zapłaci?
- W tych sprawach, które do tej
pory prowadziliśmy do końca, płatność następowała w ciągu kilku dni,
do tygodnia. Oczywiście nie zagwarantuję, że tak będzie w przyszłości.
Wiemy, jaka jest obecnie sytuacja
spółki...
- Reasumując: jak długo trwają sprawy od złożenia pozwu po
wpływ pieniędzy na konto?
- Mogę mówić o tych, które się
zakończyły. To około pół roku.
- Co się na ten okres złożyło?
- Pozwy były złożone wczesną
wiosną, w maju Sąd Rejonowy wydał
wyrok, Kompania Węglowa się odwołała, Sąd Okręgowy oddalił jej apelację na początku października. Do tego
dodajemy czas na resztę formalności.
- Może być krócej?
- Po przegranych przez siebie
apelacjach przed Sądem Okręgowym

Foto: Archiwum KW SA

- Deputat węglowy to piękna tradycja przypisana do tak
szczególnego, górniczego zawodu. Jednak zwyczaj, nawet
najpiękniejszy, to jedno, a jego usadowienie prawne to drugie.
Niestety, ranga prawna tego przywileju jest niska. I to jest kłopot
– mówi radca prawny Michał Zapart z Kancelarii Radców Prawnych
Urban i Zapart, występującej przed sądem – z sukcesem – w imieniu
górniczych emerytów o ekwiwalent za bezpłatny węgiel za 2014 rok

liczą, że ich sprawy zostaną szybko
wygrane?
- Nawe t , ż e bard z o szybk o
(śmiech). Niestety, tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przynajmniej na
kilka miesięcy.
- Bitwę o jedną tonę deputatu
węglowego emeryci – m.in. z Pańską
pomocą – wygrywają. Ale szykuje
się poważniejsza batalia. Spółki węglowe zapowiedziały, że pozbawią
emerytów całości deputatu. I to już
od przyszłego roku. Co Pan na to?
- Dla większości, a może i dla
wszystkich, górników deputat węglowy jest tradycją. To przywilej,
który istnieje od lat. Zmieniały się
ustroje, a on trwał, był przypisany do
tego szczególnego zawodu. I to przeświadczenie o wyjątkowości tradycji
należy uszanować. Jednak zwyczaj,
nawet najpiękniejszy, to jedno, a jego
usadowienie prawne to drugie. Niestety, ranga prawna tego przywileju
jest niska. Wynika z porozumienia
zawartego w 2004 roku pomiędzy
zarządem Kompanii Węglowej a organizacjami związków zawodowych.
Porozumienie ma niższą rangę niż
układ zbiorowy pracy. I to jest kłopot.
Trybunał Konstytucyjny zajmował
się tą sprawą. Stwierdził, że prawo do
deputatu nie jest konstytucyjne ani
ustawowe. Jeśli nie uda się tego zmienić, to wolą stron – związków zawodowych i Kompanii Węglowej – można
to prawo ograniczać i wyłączyć.
- Czy to oznacza, że sprawa
deputatu jest już przesądzona i
nie ma szans na wygraną przed
sądem?
- Tego nie powiedziałem. Widzimy pewne wady w wypowiedzeniu tej
umowy. Jeśli znajdą się powodowie
chcący – mówiąc obrazowo – rzucić
rękawicę spółce, to spróbujemy zakwestionować prawidłowość wypowiedzenia. Ale zastrzegam: to sprawa
o wiele większym ryzyku prawnym.
- Problem, o którym mówimy,
dotyczy wielu tysięcy osób. Skala
Pańskiej wygranej przed sądem jest
więc niebagatelna. Czuje Pan satysfakcję, czy przechodzi nad tą sprawą
do porządku dziennego?
- Prawo to mój zawód i zarazem
pasja. Trudno więc nie czuć zadowolenia i satysfakcji. Biorąc pod
uwagę tę wielotysięczną rzeszę osób,
których problem dotyczy, narzuca się
refleksja, że to nie jest marginalna
sprawa. Moim zdaniem ustawodawca
powinien go rozwiązać w sposób możliwie kompromisowy dla wszystkich
zainteresowanych.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Górniczy emeryci są przekonani, że uczciwie zapracowali
na deputat - jego odebranie traktują jako wielką
niesprawiedliwość
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KATOWICE. FOTOGRAFIE KRZYSZTOFA GOŁUCHA W ZBIORACH MUZEUM ŚLĄSKIEGO

Muzeum Śląskie w Katowicach zakupiło 6 fotografii
z cyklu pt. „Przełamując stereotypy” autorstwa Krzysztofa
Gołucha. - Wzruszająca jest myśl, że coś po mnie zostanie,
kiedy mnie już nie będzie - mówi knurowianin
Krzysztof Gołuch zajmuje się
fotografią dokumentalną i reportażową, której bohaterem jest człowiek.
Nie interesują go jednak politycy,
biznesmeni czy celebryci przyzwyczajeni do błysku f leszy. Knurowianin pochyla się nad losem ludzi
wykluczonych, żyjących na marginesie. Z taktem i wielką wrażliwo-

ścią dokumentuje na zdjęciach ich
emocje. Unika przy tym epatowania
cierpieniem, nie brnie w sztampę.
Fotografie Krzysztofa Gołucha
zdobyły wiele nagród w prestiżowych
konkursach w kraju i za granicą.
Ostatnio do pasma sukcesów knurowianin dopisał kolejny - Muzeum
Śląskie w Katowicach zakupiło 6

czarno-białych fotografii z cyklu pt.
„Przełamując stereotypy”.
- Komisja zdecydowała się poszerzyć kolekcję muzeum o fotografie
pana Gołucha, ponieważ jest on
członkiem Związku Polskich Artystów
Fotografików, może pochwalić się
własnym dorobkiem, nagradzanym
zresztą w wielu konkursach - tłuma-

Foto: Archiwum: Krzysztofa Gołucha

Zdjęcia z rangą eksponatów

Foto: Krzysztof Gołuch

Teraz zdjęcia Krzysztofa Gołucha kierownik Danuta
Kowalik-Dura będzie prezentować wyłącznie
w rękawiczkach

KNURÓW

W Starostwie
Powiatowym w Gliwicach
można obejrzeć wystawę
fotograficzną „Kościoły
drewniane na Górnym
Śląsku”

5 grudnia Mikołaj odwiedzi Miejską
Szkołę Podstawową nr 6. - Na dzieci
czekają liczne atrakcje: wystąpi klaun
Dyzio, choinki opowiedzą bajkę,
każde dziecko otrzyma watę cukrową
i balonikowe zwierzątko - informują
organizatorzy. - Na pewno będzie
świetna zabawa! Zapraszamy!

Kościoły drewniane urzekają swoją
urodą. Na terenie Powiatu Gliwickiego
jest ich 10. Te prawdziwe perły architektury drewnianej znalazły uznanie w
oczach twórców ciekawej międzynarodowej wystawy pt. „Kościoły drewniane
na Górnym Śląsku”.
Na zdjęciach – współczesnych i
archiwalnych - znalazły się 32 najciekawsze drewniane świątynie Górnego
Śląska. Opatrzono je komentarzem po
polsku i po niemiecku.
Wystawa wcześniej gościła w Izbie
Tradycji w Knurowie. To efekt współpracy placówki, kierowanej przez Bogusława Szygułę, z Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (Niemcy).
Kto nie zdążył bądź nie miał okazji
zobaczyć wystawy, ma czas do początku
grudnia. Podziwiać ją można w godzinach pracy starostwa.

już prace utytułowanych mistrzów
śląskiej fotografii.
- To niezwykłe widzieć jak muzealnicy w rękawiczkach dotykają
zdjęć, w jakich warunkach będą one
przechowywane przez kolejne 100 lat
- Krzysztof Gołuch nie kryje radości.
- Wzruszająca jest myśl, że coś po mnie
zostanie, kiedy mnie już nie będzie.
Warto dodać, że na dwóch z
sześciu przekazanych muzeum zdjęć
są knurowianie: Wiktoria i Henryk.
Paweł Gradek

Informacja własna wydawcy

WYSTAWA

Drewniane
kościoły...
w starostwie

czy kierownik Działu Dokumentacji
Mechanicznej Muzeum Śląskiego w
Katowicach, Danuta Kowalik-Dura.
Komisję przekonało specyficzne
ujęcie ciekawej tematyki, w którym
widać już zarys indywidualnego
stylu autora.
- Chcemy pokazać, że muzeum to
nie tylko sztuka światowa. To także
sztuka lokalna podnoszona do wyższej rangi - dodaje pani kierownik.
6 zdjęć wydrukowanych na papierze barytowym dołączyło do muzealnej kolekcji, w której znajdują się

Mikołaj zaprasza
do „Szóstki”

Święty w czerwonym płaszczu co roku zagląda do MSP6, obdarowując prezentami grzecznych, i tych nieco mniej,
uczniów. Organizatorzy zapewniają, że zabawa będzie przednia. W programie konkursy z nagrodami, malowanie twarzy,
plastyczne warsztaty świąteczne, mikołajkowy tor przeszkód,
loteria i smakołyki. Mikołajki zaczną się o godz. 16 i potrwają
do 19.
Bilety, w cenie 10 zł, są sprzedawane w sekretariacie szkoły
(codziennie od godz. 8 do 15, w środy od godz. 8 do 16).
- Biletów prosimy nie wyrzucać, ponieważ wezmą udział
w losowaniu pluszaków. Kto zakupi bilet, może przynieść dla
dziecka paczkę, którą wręczy podczas imprezy św. Mikołaj.
Paczki muszą być czytelnie podpisane i dobrze zapakowane informują organizatorzy.
Paczki należy przynieść do sekretariatu szkoły w środę, 3
grudnia, i czwartek, 4 grudnia.
„Szóstka” chce także pomóc innym.
- Chcielibyśmy zrobić paczki dla dzieci z najuboższych rodzin, dlatego prosimy o przynoszenie do szkoły zabawek, książek
i słodyczy. Za wszelką pomoc dziękujemy - mówią uczniowie.

/sisp, bw/
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rozrywka nr 48

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

Igor Korczak z Pilchowic

ur. 17.11.2014 r., 2860 g, 50 cm

Leon Huk z Knurowa

ur. 18.11.2014 r., 2630 g, 48 cm

Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 15.00, 17.45, 20.30

48

28-30.11.2014 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA
Karolina
- godz. 14.30, 16.15
Serce, serduszko
- godz. 18.15

ur. 18.11.2014 r., 4260 g, 59 cm

Karol Sala z Czerwionki-Leszczyn

Karol Sczekała z Książenic

Małgorzata Bętkowska z Knurowa

ur. 21.11.2014 r., 3700 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 45/2014 brzmiało: „KRÓLESTWO”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Masarczyk, karnet na obiekty MOSiR-u
otrzymują Szymon Pawlik oraz Anna
i Marek Demucha. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
ur. 21.11.2014 r., 3470 g, 54 cm

27.11.2014 r.
CZWARTEK

Magdalena Plener z Czerwionki-Leszczyn

Zuzanna Wiśniewska z Gliwic

ur. 18.11.2014 r., 2440 g, 48 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).

Aleksander Pawlik z Knurowa

ur. 17.11.2014 r., 3840 g, 57 cm

ur. 22.11.2014 r., 3100 g, 51 cm

Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 20.15
1-2.12.2014 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 16.00
Serce, serduszko
- godz. 18.15
Karolina
- godz. 20.15

Paweł Bukowski z Bełku

Marcel Bociąga z Gliwic

ur. 24.11.2014 r., 2500 g, 47 cm

ur. 24.11.2014 r., 4360 g, 59 cm

Martyna Materny z Knurowa

Przemysław Szafraniec z Knurowa

3.12.2014 r.
ŚRODA
Karolina
- godz. 16.15
Serce, serduszko
- godz. 18.15
Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
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ur. 25.11.2014 r., 3050 g, 52 cm

ur. 25.11.2014 r., 3760 g, 55 cm
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WSZY. NIE SANEPID, NIE SZKOŁA, ALE DOM JEST GŁÓWNYM POLEM WALKI Z TYM PASOŻYTEM

Wszawa sprawa

Gdy u dziecka
są wszy,
konieczne jest
skontrolowanie
wszystkich osób
w rodzinie

Zdarza się sporadycznie, ale budzi wielkie emocje
i bezzasadny wstyd. Mowa o niegroźnej, ale
nieprzyjemnej chorobie – wszawicy
wszystko, co możemy.
A jedyne, co szkoła może, jak
wyjaśnia dyrekcja, to prowadzenie
akcji informacyjnej wśród rodziców – zarówno prewencyjnej, jak i
w przypadku wystąpienia wszawicy – a także prowadzenie kontroli
wśród uczniów (po wcześniejszym
uzyskaniu pisemnej zgody rodziców).
Jednak uporanie się z wszawicą to
przede wszystkim sprawa rodziców.
To oni muszą zadziałać, a jeśli tego
nie zrobią, żadna instytucja ich w
tym nie wyręczy.
- My jako szkoła wprowadziliśmy wszelkie procedury – zapewnia
dyrekcja placówki. – Kilka razy w
roku przeprowadzamy kontrole głów
dzieci. Nie wszyscy rodzice się godzą.
W tym roku też kilkoro rodziców nie
wyraziło zgody, mają takie prawo. I
ich dzieci nie kontrolujemy.
Szkoła prowadzi szeroką akcję
informacyjną. Każdy rodzic otrzymuje ulotkę formatu A4 z wszelkimi
potrzebnymi informacjami. Bo rzeczywiście nie wszyscy wiedzą, jak
sobie z tym radzić. Na zebraniach
Rady Rodziców też wspomina się o
tej kwestii.
- Udzielamy rodzicom wszelkich
wskazówek, zalecamy wiązanie włosów, przycinanie ich, informujemy,
jak walczyć z wszawicą, jakich preparatów używać – wylicza dyrekcja.
– Jednak to są rady, które rodzice
mogą wykorzystać albo nie. Całe
przeciwdziałanie wszawicy rozgrywa
się w oparciu o dom. Obiektywnie nie

mamy najmniejszego prawa wglądu w
to, co się dzieje w domach. Chyba że
mielibyśmy uzasadnione podejrzenia,
że w rodzinie jest dysfunkcja, w która
powinien się włączyć sąd rodzinny.
Szkoła nie może też polecić
uczniowi z wszawicą, aby nie przychodził do szkoły. To wbrew obowiązkowi szkolnemu. Decyzję o tymczasowym pozostawieniu dziecka
w domu mogą podjąć tylko rodzice.

BEZ SANEPIDU

Być może niektórzy rodzice są
przekonani, że odnotowując przypadek wszawicy szkoła powinna
informować Inspektorat Sanitarny.
Jednak od kilku lat placówki w walce
z wszawicą nie mają wsparcia Sanepidu. Są pozostawione same sobie,
nawet ulotki tworzą we własnym
zakresie. Dlaczego Sanepid już nie
interesuje się wszawicą? Odpowiedź
przynosi „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie
Zdrowia w sprawie zapobiegania
i zwalczania wszawicy u dzieci.” z
15.01.2013 r. Można je znaleźć m.in.
na stronie internetowej Powiatowej
Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Gliwicach. Czytamy tu, że
wszawica jest zaliczana do grupy
inwazji pasożytami zewnętrznymi
i nie znajduje się w ustawowym wykazie chorób zakaźnych: „Wynika
to z faktu, że na terenie Polski od
lat nie występują już niebezpieczne
choroby zakaźne przenoszone przez
wszy (np.: dur wysypkowy). Tym

informacja

KNURÓW, GLIWICE. KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY

Za ozdoby
na zieloną
szkołę

Szukasz unikalnej ozdoby lub wyjątkowej kartki – zajrzyj na kiermasz
świąteczny w CH Auchan
w Gliwicach, zorganizowany przez Zespół Szkół
Specjalnych w Knurowie
Kiermasz odbędzie się w dniach
5-6 grudnia (piątek – sobota). Znajdziesz tam ozdoby, kartki, stroiki,
choć nie tylko, bo asortyment
artykułów przygotowanych własnoręcznie przez niepełnosprawną
młodzież i dzieci jest niezwykle
bogaty.
Korzyść z zakupu będzie podwójna. Ty będziesz się cieszyć z
efektownego nabytku, a uczniowie,
dzięki wsparciu, zrealizują swoje
marzenie, jakim jest wyjazd na
zieloną szkołę.
/sisp, bw/

Przegląd Lokalny Nr 48 (1134) 27 listopada 2014 roku

Foto: Paweł Gradek

Dawniej, w czasach PRL-u, jedynym dostępnym preparatem zwalczającym wszy była nafta. Szkolne
kontrole głów dzieci odbywały się
publicznie, zaś uczeń, u którego
stwierdzono wszawicę, był narażony
na psychiczny lincz rówieśników.
Dziś w aptekach można wybierać
w płynach, sprejach i szamponach
zwalczających te pasożyty, a sprawdzanie uczniowskich głów odbywa
się w odosobnieniu i tylko za zgodą
rodziców. Przypadki wszawicy są
więc sporadyczne i teoretycznie łatwe
do zwalczenia. Swędzący problem
jednak istnieje i nadal – niesłusznie
– otoczony jest aurą wstydu. Na dodatek pojawiają się wątpliwości, kto
ma ten problem rozwiązać?
- W szkole twierdzą, że wszystko jest ok, a coraz więcej dzieci ma
wszy – skarży się pan Krzysztof. – To
panuje już od wakacji i nikt się tym
nie zainteresuje – denerwuje się knurowianin, który skontaktował się z
naszą redakcją.
Głosy takie jak ten świadczą, że
zdaniem części rodziców to szkoła
jest instytucją, która powinna sobie
poradzić z wszawicą.
- Takie stwierdzenia są niezwykle
krzywdzące dla szkół – mówi dyrekcja
jednej z knurowskich podstawówek
(zastrzega anonimowość). – Owszem,
problem się pojawia, na szczęście
sporadycznie. I proszę mi wierzyć,
pojawia się też w innych szkołach.
Jednak my mamy naprawdę ograniczone możliwości działania. Robimy

samym, przypadki wszawicy nie są
objęte zakresem działania organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i
brak jest podstaw do wydania decyzji
administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od
uczęszczania do placówki oświatowej
lub w trybie określonym ustawą. [...]
Zaleca się, aby działania higieniczne
przeciw wszawicy były podjęte przez
rodziców lub opiekunów niezwłocznie, a czas nieobecności dziecka w
placówce był możliwie najkrótszy”.
Wed ług w y t ycznych pisma,
interwencje w przypadku stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych
wobec dziecka to sprawa placówek, w których przebywają dzieci, i
ośrodków pomocy społecznej. Dalej
jest mowa o profilaktyce i postępowaniu w przypadku pojawienia się
wszawicy. Co ciekawe, w przypadku, gdy niektórzy rodzice „wyrażą
sprzeciw wobec informacji o kontroli
higienicznej swojego dziecka, bądź
nie podejmą niezbędnych działań
higienicznych,[...] należy zawiadomić
dyrektora placówki, o obawach co do
właściwego wykonywania obowiąz-

ków rodzicielskich wobec dziecka.”
W dokumencie podkreśla się
też istotną rzecz, z którą niektórzy
rodzice mają problem: gdy dziecko
ma wszawicę, konieczna jest systematyczna kontrola głów nie tylko jego samego, ale wszystkich domowników.
- Zdarza się, że kiedy pytam rodziców: czy państwo skontrolowali sobie
głowy, odpowiadają: ale ja, skąd,
ja miałbym mieć wszy? - przyznaje
dyrekcja szkoły.
Tymczasem jeśli chcemy skutecznie pozbyć się pasożyta z naszego
środowiska, jedynym rozwiązaniem
jest codzienne kontrolowanie każdego członka rodziny.
Najważniejsza bitwa w walce z
niegroźnym, ale nieprzyjemnym pasożytem, toczy się w domach. Przedszkole lub szkoła mogą – i powinny
– radzić, informować, koordynować
i zachować czujność. Skuteczność
w zwalczaniu wszawicy opiera się
o dobrą, wzajemną współpracę obu
stron – rodziców i placówek.
Mirella Napolska

foto-migawka
Foto: Archiwum MSP-9

„Dziewiątki” na
Aż 155 osób udało się skrzyknąć nauczycielom szkolnej
w Krakowie.
weekendowy, rodzinny wyjazd na rewię pt. „Kraina Lodu”
łej przygody
Uczniowie z rodzicami mieli okazję do przeżycia wspania
się równie
w świecie Disney’a. Ariel, Roszpunka i Bella na lodzie czuły
odczucia mieli
świetne,
,
Podobne
ekranie.
filmowym
na
jak
cie
znakomi
współpracy
knurowianie. Wyjazd zorganizowano w ramach zacieśniania
rodziców z wychowawcami.
/mg, b/
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ogłoszenia
23-48/14

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

44/14-1/15

46-49/14

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

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

47-48/14

1/14-odw.

SZUKAM PRACY

Dekorator. Wykończenia wnętrz, remonty,
instalacje elektryczne. Tel. 782 141 313
43-52/14

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

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

15/14-odw.

28-52/14

NIERUCHOMOŚCI
Docieplenia budynków, elewacje. Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

Do w ynajęcia 3 - pokojowe czę ściowo
u m e b l owa n e m i e s z k a n i e o s . W P I I .
Tel. 609 578 899

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

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

48/14-4/15

47-50/14

48-52/14

46-48/14

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

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.

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Kawalerka do wynajęcia Knurów – centrum,
IV p. Tel. 502 349 143

Szukam pracy: sprzątanie, opiekunka,
pomoc domowa. Dostępna 24 h. Tel. 786
924 901

Spr zedam dom dwurodzinny w K nu row i e lub do w y naj ę c ia mi e s zkani e.
Tel. 501 008 959

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

48-49/14

48-49/14

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

3-52/14

13/14-odw.

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

25-odw.

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

35-52/14

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

DAM PRACĘ

41-52/14

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

45-48/14

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

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 75,90 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju i komórki położone
w Knurowie przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 7/2 – parter.
Cena wywoławcza 168.000,00 zł. Kwota ta stanowi 85%
wartości rynkowej lokalu.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 4.12.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 16.800,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 3.12.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
1.12.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

48/14-odw.

44-52/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

PRZETARG

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

HANDEL I USŁUGI

ZWIERZĘTA

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Gmina Knurów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie
Gminy Knurów od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia w 2015 r.
(z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi) zwanych dalej zadaniem.
Zadanie może być wykonywane przez podmioty, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010. Nr 234,
poz. 1536, z późn.zm.)
- prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- Tablica Ogłoszeń,
- 2014 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Knurowie - http://www.mops_knurow.republika.pl/, oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miejskim w Knurowie ul. Ogana 5 i Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2

45-48/14

informacja

Przyjmę kierowcę kat. B+C, ważny kurs na
przewóz rzeczy. Tel. 509 052 789

48-50/14

informacja

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

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

44-48/14Y

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

8-48/14
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Angielski. Tel. 792 237 177

33-48/14

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

39-48/14

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

45-52/14

Przegląd Lokalny Nr 48 (1134) 27 listopada 2014 roku

sport

Puchar odbiera Alicja Idzikowska
z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice

Walczyli w Czechach
Pięciu zawodników Spartana Knurów uczestniczyło
w zawodowej gali Muay-Thai
oraz K-1 w Czechach.
- W pierwszej walce turnieju Sebastian Ryba stoczył
pojedynek z reprezentantem
zaprzyjaźnionego klubu Rywal Gliwice i ten pojedynek
sędziowie wypunktowali na
korzyść naszego zawodnika relacjonuje trener Sławomir
Tokarz. - Droga do zwycięstwa Sebastiana wiodła przez
przyjmowanie ataków rywala

Grzegorz Skopek i jego podopieczne

Święto Niepodległości
uczcili na sportowo
która pokonała w finale Miejskie Gimnazjum nr 2. Na miejscu trzecim sklasyfikowano
MG-4, a na czwartym - MG-1.
W k ategorii ch łopców
zwyciężyli uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2, którzy w decydującym meczu
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zw ycięż yli rów ieśni ków z
Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Pozycję trzecią zajęli reprezentanci MG-4, a na czwartym miejscu turniej ukończyli
gimnazjaliści z „Jedynki”.

na podwójną gardę i skuteczne ataki.
W kolejnych dwóch poje dy nk a ch w ys tą pili n a s i
debiutanci Bartek Lubczyk
oraz Adam Witkowski, którzy
zaprezentowali dobre wyszkolenie techniczne, natomiast
zabrakło rutyny oraz obycia
ringowego i skończyło się na
porażkach.
Na duże słowa uznania
zasługuje Jakub Stanik, który
od początku pojedynku prowadził i kontrolował walkę, a

w trzeciej rundzie posłał swojego rywala z Czech na deski,
wygrywając przez nokaut.
Przed walką wieczoru z
udziałem naszego Marcina
Wie w ióra ok az ało się , ż e
przeciwnik Marcina jest o 7
kg cięższy, ale Marcin zdecydował się walczyć. Od początku zarysowała się przewaga
rywala z Czech i ostatecznie
Marcin przegrał ten pojedynek.
PiSk

PiSk

Foto: MOSiR

Knurowscy gimnazjaliści
już po raz 14 spotkali się w hali
MOSiR-u, aby wziąć udział w
turnieju siatkarskim zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości.
- Bardzo cieszy fakt, że w
tym tradycyjnym turnieju organizowanym przez Miejskie
Gimnazjum nr 4 w Knurowie
i MOSiR, po raz kolejny wzięły
udział wszystkie gimnazja z
terenu naszego miasta - podkreślają organizatorzy.
W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja
Miejskiego Gimnazjum nr 3,

PiSk

Foto: Jerzy Miszczyk

dowolnym), Mateusz Hudzikowski (3 miejsce na 100 metrów stylem dowolnym),
- TKKF Szczygłowice Agata Marek (1 miejsce na 50
metrów stylem dowolnym, 2
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietowym, 2 miejsce na 50
metrów stylem motylkowym),
- kategoria 12-latków
- LKS Jedność 32 Przyszowice - Adam Kruczkowski (1
miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym, 2 miejsce na 50
metrów stylem grzbietowym, 3
miejsce na 200 metrów stylem
dowolnym), Bartosz Prokop (2
miejsce na 100 i 200 metrów
stylem dowolnym),
- TKKF Szczygłowice - Mateusz Dembia (2 miejsce na 50
metrów stylem dowolnym, 3
miejsce na 100 metrów stylem
dowolnym, 3 miejsce na 50 i
100 metrów stylem klasycznym), Alicja Idzikowska (1
miejsce na 50 i 100 metrów stylem dowolnym, na 50 metrów
stylem grzbietow ym, na 50
metrów stylem motylkowym,
2 miejsce na 100 metrów stylem
zmiennym), Karolina Kaleta
(3 miejsce na 50 i 100 metrów
stylem motylkowym),
- kategoria 13-14-latków

Foto: TKKF

- kategoria 10-latków
- LKS Jedność 32 Przyszowice - Emilia Browarska (2
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietowym), Jakub Kalkan (1
miejsce na 100 metrów stylem
klasycznym i na 100 metrów
stylem zmiennym, 2 miejsce
na 200 metrów stylem dowolnym), Maksymilian Pierchała
(2 miejsce na 100 metrów stylem klasycznym, 3 miejsce na
100 metrów stylem zmiennym),
- TKKF Szczygłowice - Weronika Morciszek (3 miejsce na
50 metrów stylem dowolnym
i na 50 metrów stylem grzbietowym),
- kategoria 11-latków
- LKS Jedność 32 Przyszowice - Magdalena Swaczyna (1
miejsce na 100 metrów stylem
dowolnym, 2 miejsce na 50 i
200 metrów stylem dowolnym,
3 miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym), Sandra Kocur (1
miejsce na 200 metrów stylem
dowolnym, na 100 metrów stylem zmiennym, na 50 oraz 100
metrów stylem grzbietowym),
Robert Wyrobek (1 miejsce
na 50 i 100 metrów stylem
grzbietowym, 1 miejsce na 100
metrów stylem zmiennym, 2
miejsce na 200 metrów stylem

Foto: Spartan

Pływacy zrzeszeni w SiKReT
Gliwice zajęli pierwsze miejsce
w klasyfikacji medalowej rywalizacji o Puchar LKS Jedność 32
Przyszowice. Ich dorobek to 17
krążków złotych, 4 srebrne i 6
brązowych. Na drugim miejscu
sklasyfikowana została Omega
Olkusz (14-15-5), natomiast
na trzecim - LKS Jedność 32
Przyszowice (13-13-6). Ogółem
medale na pływalni „Wodnik”
w Paniówkach wywalczyli reprezentanci 20 klubów, a na 6
miejscu sklasyfikowano TKKF
Szczygłowice (6-6-10).
- W z awo d a c h u d z i a ł
wzięło 331 zawodników z 21
klubów - relacjonuje jedna z
organizatorek, Alicja Stachura,
która dodaje, że w organizację
zawodów włączyli się rodzice,
trenerzy i działacze klubu LKS
Jedność 32 Przyszowice z prezesem Marianem Szołtyskiem
na czele, a koordynatorami
wszystkich prac organizacyjnych, obok pani Alicji byli:
Piotr Swaczyna oraz Krzysztof
Hudzikowski. - Rodzicom i
trenerom udało się pozyskać aż
23 sponsorów. Dzięki nim zwycięzcy poszczególnych kategorii
wiekowych otrzymali świetne
nagrody rzeczowe, a zawodnicy
zwycięskiej sztafety pływackiej
7x50 m stylem dowolnym wygrali tablety.
Miejsca na podium w ywalczyli następujący pływacy
z naszych klubów:
- kategoria 8-latków
- LKS Jedność 32 Przyszowice - Marcel Ura (2 miejsce na
50 metrów stylem klasycznym),
- kategoria 9-latków
- LKS Jedność 32 Przyszowice - Jagoda Gorszanów (2
miejsce na 100 metrów stylem
dowolnym),
- TKKF Szczygłowice Kalina Kaleta (2 miejsce na 50
metrów stylem dowolnym, 3
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietowym),

Jakub Kalkan
i Maksymilian Pierchała
z Jedności 32 Przyszowice

Foto: Jerzy Miszczyk

Płynęli po Puchar
LKS Jedność 32
Przyszowice

- LKS Jedność 32 Przyszowice - Rafał Wyrobek (1
miejsce na 200 metrów stylem
dowolnym i na 100 metrów
stylem zmiennym, 2 miejsce
na 100 metrów stylem dowolnym i na 100 metrów stylem
grzbietowym), Szymon Cajza
(3 miejsce na 200 metrów stylem dowolnym i na 100 metrów
stylem grzbietowym).
Miejsce na podium - trzecie
- wywalczyła również sztafeta
7x50 metrów z TKKF-u Szczygłowice w składzie: Weronika
Morciszek, Martyna Surówka,
Mateusz Dembia, Karolina
Kaleta, Anna Idzikowska, Alicja
Idzikowska i Agata Marek).
Organizatorem zawodów
była sekcja pływacka klubu
LKS Jedność 32 Przyszowice,
natomiast komisja sędziowska
pracowała pod przewodnictwem sędziego międzynarodowego Waldemara Kiliana.

Reprezentacja Spartana uczestnicząca w gali
zawodowej zorganizowanej w Czechach
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Trofea zostały w Knurowie
Piotr Kalisz z Concordii (na najwyższym stopniu
podium) został uznany najlepszym polskim
zawodnikiem turnieju

Wojciech Czarkowski (BKS Concordia)
pokonał w finale Bartłomieja Sachę
(Garda Gierałtowice), a od organizatorów
dodatkowo otrzymał nagrodę
dla najlepszego technika turnieju

Dodatkową atrakcją turnieju był mecz Interligi

47 walk odbyło się w ramach XI Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego
im. Jerzego Krasnożona. Po
ostatnim gongu okazało się,
że główne trofea pozostaną w
Knurowie, bowiem klasyfikację drużynową wygrał BKS
Concordia, a dwóch przedstawicieli tego klubu otrzymało nagrody indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem z
Polski został Piotr Kalisz, natomiast Wojciecha Czarkowskiego uznano najlepszym
technikiem turnieju.
Piotr Kalisz (kadet, waga
66 kg) w pierwszym dniu turnieju pokonał jednogłośnie na
punkty Irlandczyka Stephana
Davisa, natomiast w drugiej
swojej walce wypunktował
Niemca Serhata Parlaka.
Wojciech Cz a rkowsk i
(kadet, waga +80 kg) również
dwukrotnie wygrał jednogłośnie na punkty, zwyciężając Niemca Masimo Burga i
reprezentanta Gardy Gierał-

towice - Bartłomieja Sachę (w
pierwszej walce zawodnik ten
pokonał 2:1 Michała Fiedlera
z Carbo Gliwice).
Po jednym zw ycięskim
pojedynku stoczyli k lubowi koledzy Bartłomieja Sachy. Tomasz Otworowsk i
(kadet, waga 70 kg) pokonał
stosunkiem głosów 2:1 Kamila
Chrzuszcza ze Startu Częstochowa, natomiast Ukrainiec
Dmytro Kulya musiał uznać
wyższość Damiana Durkacza
(kadet, waga 50 kg).
Porażki zanotowali:
- Artur Davtyan (Garda,
kadet, waga 57 kg) przegrał
0:3 z Ukraińcem Bogdanem
Skhabem,
- Dawid Kubiak (Garda,
junior, waga 56 kg) przegrał w
II rundzie z Rafałem Wyrobkiem z RMKS-u Rybnik,
- Mateusz Podgórcz yk
(Concordia, kadet, waga 46
kg) uległ 0:3 Michaelowi Kinselli z Irlandii,
- Daniel Sierotowicz (Con-

cordia, junior, waga 69 kg)
w I rundzie uległ Zacharowi
Domaratskyemu z Ukrainy,
- Sebastian Szkatuła (Concordia, junior, waga 69 kg)
w I rundzie przegrał z Vladą
Leskivem (Ukraina).
W ramach turnieju odbył
się mecz Interligi pomiędzy
Górnym Śląskiem a słowacką
Dubnicą. Rywalizacja toczyła
się w ośmiu kategoriach wagowych, a mecz zakończył się
zdecydowanym zwycięstwem
gości zza południowej granicy 12:4 (punkty dla naszej
drużyny zdobyli: Sebastian
Konsek z Rybnika pokonał
w wadze 64 kg Aleksandra
Tot ha or a z M a k s y m i l i a n
Spratek z Ży wca, k tór y w
kategorii +91 kg w ygra ł z
Robertem Majcikiem). Dodajmy, że zespół Górnego
Śląska tworzyli zawodnicy
z Rybni ka, Rudy Śląsk iej,
Żywca, Katowic i Sosnowca.
Tekst i foto:
Piotr Skorupa

100 lat
dla prezydenta

Turniej poświęcony pamięci
znakomitego trenera Jerzego Krasnożona tradycyjnie już odbył się pod
p at r o nat e m p r e z yd e nt a
Knurowa - Adama Ramsa.
- W imieniu organizatorów,
jak i uczestników tego turnieju składam podziękowania Pani Anieli Krasnożon,
która przez te wszystkie
lata jest z nami, dopinguje
młodych pięściarzy i swą
postawą popularyzuje tę
piękną dyscyplinę - mówił
Adam Rams, uroczyście otwierając jedenastą edycję
turnieju.
Organizatorzy gratulowali
prezydentowi zwycięstwa w
kolejnych wyborach samorządowych, a z racji tego,
że w sobotę Adam Rams
obchodził swoje urodziny,
wspólnie z uczestnikami
zaśpiewali „Sto lat”. - Dziękując za gratulacje i życzenia muszę powiedzieć, że
jestem mile zaskoczony i
jednocześnie bardzo wzruszony - przyznał solenizant.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał prezydent Knurowa, Adam Rams

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

Zza biurka
Zaprosili na deser,
a świętowali od śniadania
Sportowym wydarzeniem
minionego weekendu był bez
wątpienia dwudniowy turniej memoriałowy poświęcony
pamięci wspaniałego trenera i wychowawcy – Jerzego
Krasnożona. To osoba, która
miała ogromy wpływ na rozwój pięściarstwa w Knurowie.
Swą przygodę z ówczesnym
MZKS-em Górnikiem Knurów
rozpoczął, gdy zespół podejmował swych ligowych rywali w
cechowni kopalni Szczygłowice. A zakończył w Concordii,
która w latach 90. minionego
stulecia sięgnęła po największy
sukces w postaci drużynowego
mistrzostwa Polski.
To już historia.
Jerzy Krasnożon zmarł 7 listopada 2002 roku i w tym roku
czczono Jego pamięć po raz 11.
Ci, którzy interesują się
szermierką na pięści w wykonaniu najmłodszych adeptów tej trudnej dyscypliny, z
niecierpliwością czekali na
walkę Damiana Durkacza. To
nastolatek, który na co dzień
trenuje w Spartanie, w czasie
zawodów reprezentuje Gardę
Gierałtowice, a nie tak dawno
był o krok od zdobycia medalu
Mistrzostw Europy kadetów.
Nie ukrywam, że „ostrzy-

łem swoje pióro” na pojedynek
Damiana, jednak ostatecznie
organizator – był nim BKS Concordia – pozbawił mnie tej uczty,
zmieniając nieoczekiwanie godzinę rozpoczęcia niedzielnych
pojedynków. Na plakatach i
zaproszeniach organizatorzy
informowali, że walki rozpoczną
się o godzinie 15.00. Gdy o 14.50
pojawiłem się w hali Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2, w ringu
kończył się już… osiemnasty
pojedynek dnia.
Poczułem się, jakby któryś z uczestników turnieju
trafił mnie soczystym lewym
prostym. A gdy organizatorzy
próbowali mi wmówić, że nie
mogę mieć do nich pretensji,
że nie zadzwonili do mnie i nie
poinformowali, że pierwszy
gong rozlegnie się kilka godzin
wcześniej, poczułem jak „inkasuję” prawy sierp na brodę.
Po takiej kombinacji „ciosów” nie pozostaje mi nic innego, jak przeprosić Czytelników
za to, że nie znajdą na naszych
łamach zdjęć i relacji z walki
uczestnika Mistrzostw Europy
kadetów. Mogłem przecież
zignorować zaproszenie na
godzinę 15.00 i zjawić się w roli
gościa już na śniadaniu…
Piotr Skorupa
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Michał Kukliński i Eugeniusz Mehlich
po przekroczeniu linii mety

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

storii, start mając zaledwie
trzy punkty w sześciu rozegranych spotkaniach.
Niespodzianką tej kolejki
była przegrana Teamu Stalmet z zespołem Nacynianki.
„Stalowi” przypłacili porażką
zmęczenie po niedzielnym turnieju II rundy Pucharu Polski
i powiększyli stratę punktową
do liderującego TS Kuźnica.
Drużyna z Gliwic po wygranej
nad pierwszym zespołem UKS
Milenium nadal może się chwalić kompletem punktów oraz
zdecydowanym prowadzeniem
swojego gracza w tabeli snajperów. Tym razem superstrzelec
Ariel Mnochy zadowolił się
„tylko” jednym trafieniem, ale
po 7 kolejkach legitymuje się
średnią sześciu goli na mecz.
Waldemar Jachimowski

informacja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Dominik Kabała
Łukasz Spórna
Tomasz Michalski
Adrian Zabłocki
Maciej Stopa
Andrzej Niewiedział
Grzegorz Górka
Kacper Idziaszek

7
7
6
6
7
6
6
7
7
6
6
6
7

21
15
15
12
12
12
12
9
6
6
3
3
0

66-17
31-23
38-24
31-15
36-25
33-24
27-25
34-34
21-35
17-33
23-30
27-36
10-73

7
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
1
0

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

0
2
1
2
3
2
2
4
5
4
5
5
7

TS Kuźnica
Olympiakos Gierałtowice
IPA Knurów
Nacynianka
Vibovit
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Tritech
Tritech

42
13
12
11
11
10
10
10
10

PROGRAM 8. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 1 GRUDNIA):
Team 98 Knurów – Team Stalmet (18.00), TKKF Mistral Intermarché – Nacynianka (18.45), TS Kuźnica – Olympiakos
Gierałtowice (19.30), Tritech – ZZ Kadra (20.15), Vibovit – UKS
Milenium II (21.00), IPA Knurów – UKS Milenium I (21.45).

Nowa pasja
siłacza?

Eu gen iu s z a Me h l ic h a
znamy przede wszystkim ze
sportów siłowych. Kiedyś była
kulturystyka, teraz jest wyciskanie sztangi na ławeczce, a
zdarza się też trójbój siłowy.
Ostatnio założyciel Uczniowsk iego K lubu Spor towego
„Eugen” trochę nas zaskoczył, bowiem stanął na starcie
14-kilometrowego biegu.
- Impreza miała charakter
charytatywny, odbyła się w

Gliwicach pod hasłem III Bieg
Tureta, a warunki były niezwykle trudne, bo padał deszcz i
zdarzało się, że trzeba było
biec w błocie - relacjonuje pan
Eugeniusz dodając, że na trasie
wspierał go współorganizator
biegu Michał Kukliński.
A my dodajmy, że knurowianin pokonał 14-kilometrową trasę w czasie 1 godzina 46
minut i 4 sekundy.
PiSk

Druga Maja,
trzecia Emilia

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Foto: Piotr Skorupa

Po siódmej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej nieoczekiwanie na
pozycji wicelidera zameldował się zespół ZZ Kadry. W
pojedynku z TKKF Mistral
Intermarché nie zanosiło się
na trzecią z rzędu wygraną
„Kadrowców”, bowiem już po
10 minutach rywal prowadził
3:0. Łatwo zdobyte prowadzenie najwyraźniej uśpiło graczy
TKKF-u, którzy nie potrafili
przeciwstawić się ambicji i
zaangażowaniu drużyny Zbigniewa Kuśmierza, słynącej
z odrabiania strat. W efekcie
tego po 30 minutach był już
remis, a potem nowy wicelider
zadał jeszcze dwa decydujące ciosy. TKKF, który broni
tytułu wicemistrzowskiego,
notuje najgorszy w swojej hi-

Team 98 Knurów – IPA Knurów 4:10 (2:2)
0:1 M. Klaczka 3’, 1:1 M. Bociański 12’, 1:2 K. Kwietniewski 13’,
2:2 K. Stencel 15’, 3:2 M. Cybulski 21’, 4:2 M. Dywański 25’,
4:3 J. Stępień 28’, 4:4 Ł. Spórna 30’, 4:5 J. Stępień 32’, 4:6 M.
Klaczka 34’, 4:7 Ł. Spórna 36’, 4:8 Ł. Spórna 38’, 4:9 Ł. Spórna
39’, 4:10 Ł. Spórna 40’.
żółta kartka: M. Bociański (Team 98).
Nacynianka - Team Stalmet 5:1 (2:0)
1:0 T. Michalski 5’, 2:0 T. Michalski 8’, 2:1 D. Jabłoński 24’, 3:1 P.
Zagórski 26’, 4:1 M. Wyrwich 37’, 5:1 P. Zagórski 40’.
żółte kartki: T. Michalski (Nacynianka), D. Flis (Team Stalmet).
ZZ Kadra – TKKF Mistral Intermarché 6:4 (2:3)
0:1 B. Pietras 1’, 0:2 B. Pietras 3’, 0:3 K. Smętek 9’, 1:3 K. Paczkowski 13’, 2:3 P. Mastyj 15’, 2:4 M. Duraj 22’, 3:4 S. Kupczyk
23’, 4:4 S. Kupczyk 30’, 5:4 P. Mastyj 33’, 6:4 A. Majorczyk 39’.
żółta kartka: K. Smętek (TKKF Mistral Intermarché).
Olympiakos Gierałtowice– Vibovit 5:6 (1:2)
0:1 M. Bagiński 5’, 1:1 M. Adamczyk 18’, 1:2 A. Zabłocki 19’, 2:2
D. Lewandowski 22’, 2:3 A. Zabłocki 23’, 2:4 K. Kijak 24’, 3:4 D.
Lewandowski 25’, 3:5 A. Zabłocki 34’, 4:5 D. Kabała 37’, 4:6 A.
Zabłocki 39’, 5:6 D. Kabała 40’.
żółta kartka: M. Bagiński (Vibovit).
UKS Milenium II – Veritax Gumiland 1:4 (0:2)
0:1 K. Guliński 18’, 0:2 M. Gmyz 20’, 1:2 R. Brociek 26’, 1:3 M.
Gmyz 29’, 1:4 J. Nowosielski 39’.
żółta kartka: O. Brzozowiec (UKS Milenium I).
UKS Milenium I – TS Kuźnica 2:6 (0:1)
0:1 R. Metelski 17’, 0:2 A. Neznal 24’, 0:3 T. Tankowski 25’, 0:4
A. Mnochy 31’, 0:5 A. Neznal 34’, 1:5 D. Burzawa 36’, 2:5 W. Żur
39’, 2:6 K. Neznal 40’.
żółte kartki: M. Wardziński (UKS Milenium I), A. Neznal, K.
Neznal (TS Kuźnica).

Foto: prywatne

Fragment meczu Nacynianka - Team Stalmet

7. KOLEJKA Z DNIA 24.11.2014

Foto: Waldemar Jachimowski

ZZ Kadra
wiceliderem

Foto: prywatne

sport

WYNIKI Z 18 LISTOPADA:
1. Bernard Musiolik
2. Bogumił Wolny
3. Bernard Wróbel
4. Henryk Brola
5. Janusz Nowak
6. Wojciech Napierała
7. Alfred Wagner
8. Adam Dudziński
9. Kazimierz Fąfara
10. Zbigniew Ciszewski

- 2.544 pkt
- 2.464 pkt
- 2.322 pkt
- 2.134 pkt
- 2.041 pkt
- 2.003 pkt
- 1.849 pkt
- 1.815 pkt
- 1.785 pkt
- 1.775 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Palica
- 18.605 pkt
2. Piotr Arent
- 18.571 pkt
3. Bogumił Wolny
- 18.490 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 17.309 pkt
5. Jerzy Pluta
- 17.285 pkt
6. Zbigniew Ciszewski
- 17.009 pkt
7. Wojciech Napierała
- 16.930 pkt
8. Dariusz Skowron
- 16.607 pkt
9. Jerzy Niewiadomski
- 16.255 pkt
10. Piotr Luberta
- 16.182 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 2 grudnia o godz. 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Juniorka Maja Dziublińska zajęła drugie miejsce
w Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym, natomiast
Emilia Brachaczek w kategorii wiekowej juniorka
młodsza uplasowała się na miejscu trzecim

Zakończyła się tegoroczna
edycja Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. Finałowe
zmagania odbyły się w Ostrołęce, gdzie przynależność do
krajowej czołówki potwierdziła
Maja Dziublińska. Knurowianka startująca w kategorii
wiekowej junior uplasowała się
na drugim miejscu.
Równie wysokie, bo trzecie miejsce zajęła w ogólnej
klasyfikacji juniorka młodsza
z Oddziału Miejskiego WOPR

Knurów - Emilia Brachaczek.
Ta ratowniczka w Ostrołęce
nie wystąpiła, a miejsce na
podium zapewniła sobie we
wcześniejszych startach.
Maja Dziublińska w finałowej edycji zajęła następujące
lokaty: 2 na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach,
3 na 100 metrów ratowanie
kombinowane, 4 na 50 metrów
holowanie manekina i 6 na 100
metrów ratownik.
PiSk
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Alternatywne granie
ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
i Stara Fabryka Drutu zapraszają na
koncert z cyklu Spotkania Alternatywne,
który odbędzie się w najbliższą sobotę
(29 listopada o godz. 20.00) w Klubie
Studenckim „Spirala” przy
ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach

Kari Amirian

Dla fanów alternatywnego grania organizatorzy przygotowali
prawdziwą, muzyczną ucztę.
L.U.C zaprezentuje materiał
z najnowszej płyty, na której pobrzmiewają refreny piosenek tak ich tuzów estrady ja k Ha lina
Fr ąckow ia k, Magd a Umer cz y
Krystyna Prońko.
Raper jest laureatem Paszportu

Polityki, co gwarantuje najwyższy,
artystyczny poziom.
Tuż po nim wystąpi objawienie
ostatnich lat, czyli Kari Amirian.
Krytycy porównują ją ze światow ymi gwiazdami: Lykke Li, Bat
For Lashes czy Fever Ray. Artystka
przedstawi materiał będący mieszanką dźwięków electro i brzmień
lat 80.

Organek

L.U.C

Trzecią gwiazdą wieczoru będzie Organek, znany z wcześniejszych dokonań z formacją Sofa czy
projektów Foxa. W swojej solowej
twórczości artysta odwołuje się do
tradycji vintage rocka.
Na dokładkę zagra Velveteve.
Pod tym pseudonimem ukrywa się
Eva Aksamit, urodzona w Gliwicach.
Jej projekt łączy w sobie trip-hopowy

beat, liryczne wokale i jazzową harmonię w elektronicznej formie.
Bi let y na to w yda rzenie (w
przedsprzedaży kosztują 25 zł)
można nabyć w sekretariacie GCE
Halogen przy ul. Barlickiego 3 w
godz. 8-15, w księgarni Czas przy
ul. Zwycięstwa 1, w sklepie muzycznym „Music Centrum” przy
Dworcu PKP w Zabrzu oraz w dniu

koncertu w klubie „Spirala” (30 zł).
Dla naszych Czytelników mamy
jedno podwójne zaproszenie na to
wydarzenie. Otrzyma je ten, kto
w piątek o godz. 9.00 zadzwoni do
redakcji (tel. 32 332 63 76) i prawidłowo odpowie na pytanie: jaki tytuł
nosi album Organka?

Wszystko dla Laury

uczycielka w Miejskim Przedszkolu
w Sośnicowicach przywiozła kilka
worków po brzegi wypełnionych
nakrętkami.
- To efekt dwumiesięcznej zbiórki
- tłumaczy pani Katarzyna. - Zbieraliśmy wszyscy: pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice a nawet absolwenci.
Katarzyna Wolsztyńska przeczytała o Laurze w PL.
- Co roku dla kogoś zbieramy,

w tym roku chcemy pomóc Laurze tłumaczy.
Każda nakrętka przybliża Laurę
do celu - samodzielności. 8-latka nieustannie potrzebuje opieki i drogich
rehabilitacji.
- Nie dalibyśmy rady bez pomocy
dobrych ludzi - mówi Oriona Zawada. - W imieniu Laury i swoim bardzo
wszystkim dziękujemy!

KNURÓW

Kiedy Laura się śmieje, śmieje się całą sobą: śmieją się jej oczy
i ręce, które podnosi do góry, śmieje się jej buzia i stopy, ostrożnie
stawiające pierwsze kroki. Dzięki dobrym sercom i kilogramom
nakrętek, codziennie przynoszonym do naszej redakcji, Laura ma
coraz więcej powodów do radości
Pomimo zmęczenia i bólu Laura
dzielnie walczy. Bardzo chce chodzić, pobiegać z kuzynami, zatańczyć z mamą. Czeka na ten moment.
8-latka przeszła już tak wiele i tak
wiele jeszcze przed nią.
- Nie zamierzamy się poddawać!
- mówi Oriona Zawada, mama Laury.
Laura dwa razy do roku wyjeżdża
na turnusy rehabilitacyjne.
- Jej ulubione zajęcia to dogoterapia - śmieje się Oriona Zawada.
- Tak piszczy z radości, że słychać ją

w całym ośrodku.
Ośmiolatka z dziecięcym porażeniem mózgowym wymaga intensywnej i kosztownej rehabilitacji.
W walce o samodzielność pomagają
Laurze knurowianie i mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
Wiktoria Reda od dawna zbiera
nakrętki, zachęciła też do tego swoją
rodzinę. Dotychczas zanosiła je do
szkoły, tym razem dostarczyła je do
naszej redakcji. Dorota Spyra już
kilkakrotnie odwiedziła nas z po-

Laurze Zawadzie można pomóc na trzy sposoby: zbierać nakrętki, przekazać
1 proc. podatku lub wpłacić dowolną kwotę na konto. Nakrętki zbieramy
m.in. w naszej redakcji. Aby przekazać 1 proc. podatku dla Laury Zawady,
wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „1% dla
OPP” wpisać nazwę: Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS
0000037904 oraz 3753-Laura-Zawada. Można również wpłacić dowolną
kwotę na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa, nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, z dopiskiem
3753 Laura Zawada – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

kaźnymi pakunkami wypełnionymi
kolorowymi zakrętkami z plastiku.
Leon Kalinowski gromadzi nakrętki
od 3 lat. Wcześniej oddawał je do
przedszkola albo kolegom. Od córki
dowiedział się o naszej akcji. Zapewnił, że na jednym pełnym worku się
nie skończy.
Ola z Bojkowa ma już prawie 3
lata. Do redakcji przyszła z babcią i
wielkim workiem nakrętek.
- To dla Laury - wyjaśniała babcia, wyręczając zawstydzoną Olę.
W pomoc dziewczynce włączają
się także przedszkola.
Katarzyna Wolszty ńska, na-

/g/
Foto: materiały promocyjne

jb, MiNa, pg

Ola Miszczak

Wiktoria Reda

informacja własna

Katarzyna Wolsztyńska

Leon Kalinowski
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