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PILCHOWICE

Ślubowanie, gratulacje i... do pracy
W poniedziałek Świetlica Wiejska
w Nieborowicach pękała w szwach. Powód?
Sesja Rady Gminy Pilchowice i ślubowanie
nowego wójta - Macieja Gogulli
Na uroczystość przyjechał m.in.
starosta powiatu gliwickiego Wal-

demar Dombek (były pracownik
Urzędu Gminy w Pilchowicach). Na

Ślubuje wójt-elekt Maciej Gogulla

sali byli również radni powiatowi
– Wilhelm Krywalski (wójtem gminy
Pilchowice był do 2010 roku) i Winfryd
Ficoń.
Z zaproszenia skorzystał były
przewodniczący Rady Gminy Pilchowice – Andrzej Ogórek. Ustępująca wójt Joanna Kołoczek-Wybierek
wystosowała do Macieja Gogulli list
gratulacyjny, który odczytała sekretarz Dagmara Dzida.
Goście podkreślali, że atutem
Macieja Gogulli jest zapowiedź
współpracy z mieszkańcami na
każdej płaszczyźnie pracy samorządowej.
Starosta powiatu gliwickiego
Waldemar Dombek, wybór Macieja
Gogulli na to prestiżowe i zarazem
odpowiedzialne stanowisko, skomentował następującym zdaniem:
- By zostać wójtem Pilchowic trzeba
być dobrym człowiekiem!
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Wójt Joachim Bargiel (z prawej) rządzi gminą od 2000 roku,
dla Józefa Buchczyka kierowanie Radą Gminy to nowa rola
w samorządzie

Dialog, współpraca, spokój
- W planowaniu inwestycji będę
się kierował hasłem „Siedem sołectw, jedna gmina”. Mam tu na
myśli sprawiedliwy podział środków
na poszczególne sołectwa – mówi
wójt Maciej Gogulla, którego odwiedziliśmy w pierwszym dniu
urzędowania
Piot r Skor upa: - W cz asie
sesji Rady Gminy, tuż po tym,
jak złożył Pan ślubowanie podkreślano, że w czasie kampanii
starał się Pan nie składać obietnic, a postawił Pan na dialog.
Wójt Maciej Gogulla: - Przez ostatnie
miesiące artykułowałem, że autorami mojego programu wyborczego
są mieszkańcy. Nie ukrywam, że
podejmując decyzję o tym, że będę
kandydował na urząd wójta, zacząłem rozmawiać z mieszkańcami
naszej gminy. Szybko okazało się, że

ich potrzeby są z jednej strony prozaiczne, ale z drugiej niezwykle ważne.
Mówiąc o tym, że stawiam na dialog,
mam na myśli stałą współpracę z tak
zwanym trzecim sektorem, a więc
stowarzyszeniami, kołami gospodyń
wiejskich, ochotniczymi strażami
pożarnymi, klubami sportowymi.
W tych stowarzyszeniach drzemie
olbrzymi kapitał ludzki. Tam są wspaniali społecznicy, którzy na co dzień
realizują wiele projektów z pożytkiem
dla innych mieszkańców. Takie inicjatywy trzeba wspierać i sprawić, by
biurokracja nie odbierała im chęci do
dalszego działania.
- W kilku sołectwach prowadzone są poważne inwestycje...
- I najważniejsze, by w sposób profesjonalny doprowadzić do
ich udanego zakończenia. W tym
samym czasie musimy myśleć o
nowych inwestycjach, na które cze-

ogłoszenie

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
informuje o zmianie godzin pracy w miesiącu grudniu 2014 r.:
- w dniu 24 grudnia 2014 r. MOPS będzie nieczynny
- w dniu 31 grudnia 2014 r.
MOPS będzie czynny w godz. od 7.30 do 15.30
serdeczności

kają mieszkańcy. Przed nami 4-5
lat, w których możemy wykorzystać
środki z Unii Europejskiej. Poprzez
nasze działania będziemy starać
się o jak największą kwotę dotacji,
która zostanie wykorzystana m.in.
na poprawę infrastruktury drogowej.
W planowaniu inwestycji będę się
kierował hasłem „Siedem sołectw,
jedna gmina”. Mam tu na myśli sprawiedliwy podział środków na poszczególne sołectwa. I czytelny przekaz do
mieszkańców, na co mogą liczyć w
najbliższym czasie. Jestem przekonany, że dzięki rzetelnemu przekazowi,
mieszkańcy przyjmą nasze decyzje ze
zrozumieniem i chętnie uczestniczyć
będą w realizacji zadań.
- Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Czego życzy Pan mieszkańcom gminy?
- Przede wszystkim spokoju.
Ostatnie tygodnie były burzliwe i
przepełnione emocjami. W pewnym
sensie możemy odczuwać zmęczenie
tym okresem. Dlatego życzę, by ten
szczególny czas każdy z nas mógł spędzić w spokoju. I by ten spokój emanował w naszych rodzinnych domach.
Życzę też, by każdy z nas znalazł
chwilę dla siebie. Na refleksję i zadumę.
Rozmawiał Piotr Skorupa

WAŻNE

W sprawie
deputatu

Grupa inicjatywna zaprasza
górniczych emerytów z kopalni „Knurów-Szczygłowice”
na spotkanie informacyjne w
sprawie likwidacji deputatu
węglowego. 19 grudnia o godz.
16.00 w klubie „Gama” omówiona zostanie kwestia sądowej
batalii o utrzymanie górniczego
przywileju.

GIERAŁTOWICE. KURZ WYBORCZY OPADA...

Teraz czas na budżet
W gminie Gierałtowice odbyły się dwie sesje
Rady Gminy kadencji 2014-2018. Zapadły
personalne decyzje
Joachim Bargiel, urzędujący od
2000 roku wójt gminy Gierałtowice,
otrzymał największe poparcie głosujących. W pierwszej turze wyborów
uzyskał 47,41 proc. poparcia, w drugiej 65,1 proc.
Nowo wybrani radni zebrali się
dwukrotnie. Wybrali przewodniczącego Rady Gminy, obdarzając
zaufaniem Józefa Buchczyka. Wice-

przewodniczącym RG został Artur
Tomiczek.
Przed nowo wybranymi radnymi
sporo pracy. Najbardziej palącą sprawą jest uchwalenie przyszłorocznego
budżetu gminy. Wedle wstępnych
przymiarek głosowanie w tej sprawie
odbyłoby się na sesji 30 grudnia.
/bw/

Foto: Jerzy Miszczyk

To nie był święty
6 grudnia, tuż po godz. 1.00,
dyżurny Straży Miejskiej odebrał
zgłoszenie o mężczyźnie, który przechadzał się po oddziale interny II
knurowskiego szpitala. Z relacji zgłaszających wynikało, że nie był to pacjent. Nie był to też św. Mikołaj. Intruz
zaglądał do sal. Korzystając z okazji
ukradł z szafki jednego z pacjentów
telefon komórkowy. Złodziej dość
szybko wyraził skruchę, bo krótko
przed przyjazdem patrolu, oddał telefon właścicielowi i oddalił się.
Strażnicy przeszukali szpital.
Na ostatnim piętrze zastali 4 osoby
(3 mężczyzn i kobietę), które nie

były pacjentami placówki. W trakcie
okazania pielęgniarki i właściciel
telefonu nie rozpoznali wśród zatrzymanych złodzieja. Strażnicy polecili
4 osobom opuścić szpital.
/g/
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Zaginął
Mateusz
Papkala

Foto: Bogusław Wilk

TRWAJĄ POSZUKIWANIA

lić, baga ż, któr y Mateusz
Papkala wziął ze sobą, był
niewielki. Mężczyzna zostawił w domu swój telefon komórkowy i laptop. Jest dość
prawdopodobne, że zaginiony przebywa poza terenem
Śląska. Niew yk luczone, że
poza terenem Polski.
- Mateusz Papkala zostawił nie tylko wiele rzeczy, ale
także wiele osób i instytucji
– mówi Aneta Nowak, prezes
Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku, które stara się pomóc
w poszukiwaniach. – Wszyscy,
którzy go znali, jednogłośnie
twierdzą, że tylu osób nie mógł
zostawić bez powodu, że musiało się zdarzyć cos poważnego, skoro tak zrobił.
Papkala w przeszłości pracował w Urzędzie Gminy Gierałtowice jako kierownik referatu organizacyjnego, kadr
i spraw obywatelskich, przed
kilku laty był sekretarzem w

Posprzątał,
posiedzi

ZABRZE. O JEDNYM TAKIM, CO UKRADŁ TELEFONY

Mateusz Papkala

Policjanci z Zabrza poszukują zaginionego
Mateusza Papkali. Działacz samorządowy
i społeczny związany z Gminą Gierałtowice
wyszedł z domu w połowie października
i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu
Jak podaje policja, według relacji rodziny Mateusz
Papkala wyszedł ze swojego
domu w Zabrzu pomiędzy 16
a 17 października mówiąc, że
udaje się do Warszawy. Znajomy podwiózł go na dworzec
kolejow y i ta m się z ni m
pożegnał. Nie ma stuprocentowej pewności, że zaginiony
wsiadł do pociągu. Od tamtej
pory nikomu nie udało się z
nim skontaktować. Po ponad
10 dniach od tamtego wieczoru siostra zaginionego
zawiadomiła policję. Do tej
pory czynności poszukiwawcze zabrzańskich funkcjonariuszy nie przyniosły żadnego pozytywnego rezultatu.
Policja podaje rysopis zaginionego: 178 cm wzrostu,
szczupła budowa ciała, waga
około 75 kilogramów, włosy
ciemne, krótkie, z łysiną czołową, oczy piwne.
Jak udało nam się usta-

Foto: Mirella Napolska
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Urzędzie Gminy w Toszku.
Jest też prezesem zarządu
Forum Młodzieży Samorządowej. W 2007 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia
Centrum Ochrony Zabytków
Gminy Gierałtowice z siedzibą w Chudowie. W ostatnich
w yborach samorządow ych
kandydował do Rady Powiatu
Gliwickiego, był numerem
2 na liście KW W Zgoda i
Przyszłość w Gierałtowicach i
Pilchowicach (okręg nr 3).
Osoby, które wiedzą cokolw iek na temat poby t u
zaginionego, lub też mają
w ied z ę mogąc ą pomóc w
wyjaśnieniu okoliczności jego
zaginięcia, są proszone o kontakt z zespołem d/s poszukiwań wydziału kryminalnego
zabrzańskiej policji (tel. 32
277 92 80 lub 32 277 92 00),
albo z najbliższą jednostką
policji (tel. 997 lub 112).

40-letni knurowianin zmywał podłogi w jednym
z zabrzańskich marketów. Tak zagalopował się
w „sprzątaniu”, że grozi mu teraz do 5 lat więzienia
Market przy al. Korfantego w Zabrzu wynajął firmę
do sprzątania sk lepow ych
pomieszczeń. Nie przewidział,
że wśród jej pracowników jest
„czarna owca”.
W nocy z 1 na 2 grudnia
sklepowi ochroniarze zainteresowali się pracą 40-letniego
knurowianina, który akurat
czyścił podłogę. W pewnym
momencie mężczyzna sięg-

nął w stronę półki, na której
eksponowane były telefony
komórkowe. Przywłaszczył
jeden z nich i udał się do pomieszczenia gospodarczego.
Tam usiłował wyjąć aparat
z tzw. sejfera (plastikowego
pudełka zabezpieczającego
sprzęt przed kradzieżą).
Ochroniarze przyłapali pracownika na gorącym
uczynku i przekazali stróżom

prawa z IV komisariatu w Zabrzu. W trakcie przesłuchania
wyszło na jaw, że w listopadzie knurowianin ukradł w
podobny sposób 2 telefony.
Jeden udało się znaleźć w
lombardzie.
40-latek nie tylko usłyszał
zarzut kradzieży, za co grozi
mu do 5 lat więzienia, ale też
stracił pracę.
/g/
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MiNa

KNURÓW

Ból istnienia

Policja odbiera średnio 5-7 zgłoszeń
tygodniowo o próbach samobójczych
z terenu Gliwic i powiatu gliwickiego.
W ubiegłą niedzielę funkcjonariusze
udaremnili 30-latkowi z Knurowa
targnięcie się na życie

Tu ż pr z e d go d z .
1.00 dyżurny odebrał
zgłoszenie o próbie popełnienia samobójstwa
przez 30-latka. Krótko
po tym, jak mężczyzna
w yjechał z domu samochodem, wysłał bliskim sms. Informował
w nim, że zażył dużą
ilość środków przeciwbólowych i chce ze sobą
skończyć. Przyznał też,

że znajduje się w samochodzie na jednym z parkingów w Knurowie.
Do akcji włączył się
patrol Straży Miejskiej,
który dzięki podanym
numerom rejestracyjnym
zlokalizował samochód
na parkingu przy ul. Ułanów. Nie zastał w nim
jednak kierowcy.
Po upływie 1,5 godziny dyżurny Komisaria-
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tu Policji w Knurowie
przekazał strażnikom,
że mężczyzna został odnaleziony w mieszkaniu
kolegi.
- Niedoszły samobójca trafił do szpitala, gdzie
poddano go płukaniu
żołądka - ujawnia oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
kom. Marek Słomski.
/g/
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Przez 5 lat nieużywania parking zaczął zarastać trawą;
teraz - nareszcie - służy temu, do czego został zbudowany

SZCZYGŁOWICE. INWESTYCJA W BEZPIECZEŃSTWO
POCHŁONIE OKOŁO 39 MLN ZŁ

Przewietrzą
kopalnię
z metanu

Foto: Paweł Gradek

W drugiej połowie 2015 roku kopalnia
„Knurów-Szczygłowice” planuje
uruchomić nową stację wentylatorów,
zasilającą ją rozdzielnię i nadszybie
zamykające szyb VI

Odblokowany. Na stałe?...
KNURÓW. PRZEŁAMANY PARKINGOWY PAT PRZY SKLEPIE NETTO

Skończył się trwający 5 lat pat.
Samochody w końcu stanęły
na parkingu blokowanym dotychczas
przez kilku właścicieli garaży

Kto choć raz próbował zaparkować samochód w okolicy ul. Mieszka
I, na wysokości sklepu Netto, ten wie,
jak karkołomne to zadanie. Widok
kilku wolnych, ale zablokowanych
miejsc, przywodził na myśl przysłowiowego psa ogrodnika.
Dokładnie rok temu w klubie
Gama zwołano zebranie, na którym
próbowano porozumieć się z 52
właścicielami garaży w sprawie odblokowania 6 miejsc parkingowych.
- Nic nie tracicie, a zyskujecie
dodatkowe miejsca postojowe - przekonywał wówczas wiceprezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Wojciech Kołodziej.

- Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, wystąpimy do Netto o rozebranie parkingu i obsianie tego miejsca
trawą.
Przypomnijmy. Inwestor wybudował dojazd do sklepu Netto
kosztem 6 miejsc postojowych, ale
zobowiązał się przenieść je na swój
teren i bezpłatnie udostępnić mieszkańcom. Obiecał na własny koszt
wybetonować dojazd do nowego
parkingu. To jednak nie spodobało
się kilku garażowiczom, będącym
współwłaścicielami dojazdu. Z dnia
na dzień zablokowali dostęp do
parkingu betonowymi płytami i
słupkami.

KNURÓW. KURSY DLA WOPROWCÓW

Wstąp w szeregi
ratowników
Zarząd Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie ogłasza
nabór na kursy przygotowujące
do egzaminów na stopnie młodszego

ratownika WOPR i ratownika WOPR
Warunkiem przyjęcia na kurs
przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem
może być osoba, która: * ukończyła
12 rok życia, * jest członkiem WOPR,
* posiada pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
4

opiekun prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświad-

Każda próba rozwiązania problemu kończyła się fiaskiem. W ubiegłorocznym spotkaniu wzięło udział 35 z
52 właścicieli garaży. Za odblokowaniem parkingu i utwardzeniem dojazdu na koszt spółdzielni opowiedziało
się 24 właścicieli, 1 był przeciwny, zaś
9 ostentacyjnie opuściło spotkanie.
Kilka tygodni temu parking przy
Netto zapełnił się samochodami.
Ktoś usunął betonowe płyty i słupki
blokujące wjazd. Kto?
Prezes LWSM, Eugeniusz Jurczyga, tego nie wie, ale cieszy się z efektu.
Zaskoczenia, ale też zadowolenia, nie kryje Franciszek Szafarz,
który wielokrotnie podejmował się
roli negocjatora w sprawie odblokowania parkingu.
- Dobrze, że parking w końcu
służy mieszkańcom. Mam nadzieję, że
tak już zostanie - powiedział.
/pg/

czeniem o braku przeciwwskazań do
odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun
prawny), * posiada kartę pływacką
lub specjalną kartę pływacką.
Z kolei chętni do uczestnictwa
w k u rsie pr z ygotow ując y m do
egzaminu na stopień ratownika
WOPR powinni: * skończyć 16 lat,
* posiadać pisemną zgodę na udział
w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża
jej opiekun prawny), * posiadać stopień młodszego ratownika WOPR,
* dysponować ważną legitymacją
członka WOPR z poświadczeniem
lekarskim o zdolności do pracy w
charakterze ratownika na dany rok
kalendarzow y, * mieć specjalną
kartę pływacką, patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie
wodnym.

Budowa stacji idzie pełną parą - toczy się kilkadziesiąt
metrów od miejsca katastrofy z 2008 roku

Kiedy we wrześniu 2008 roku
zapadły się: szyb V wentylacyjny
kopalni „Szczygłowice” ze stacją
wentylatorów i rozdzielnia wysokiego napięcia, zakład utracił zdolności
wentylacyjne. To znacznie ograniczyło jego możliwości produkcyjne.
We wrześniu 2009 roku kopalnia oddała do ruchu tymczasową
stację wentylatorów głównych przy
szybie VI KWK „Szczygłowice”,
w y posażoną w dwa wentylatory
(jeden pracujący, drugi rezerwowy).
Inwestycja do dziś umożliwia główne
przewietrzanie kopalni z metanu i innych zanieczyszczeń, jednak ma zbyt
słabe parametry techniczne.
W II połowie 2015 roku zastąpi
ją nowa stacja wyposażona w 3 wentylatory (dwa pracujące w układzie
równoległym i jeden rezerwowy) o
wydajności powietrza 23 tys. m³/h.
- Stacja zabezpieczy właściwe
przewietrzanie rejonów wentylacyj-

nych Ruchu Knurów i Ruchu Szczygłowice - informuje rzecznik prasowy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Katarzyna Jabłońska-Bajer.
Oprócz stacji powstanie zasilająca ją rozdzielnia oraz budynek
nadszybia zamykający szyb VI.
- W budynku nadszybia zabudowane zostaną koła linowe dla przewoźnych urządzeń wyciągowych, co
umożliwi przeprowadzanie kontroli
obudowy szybu i ewentualnych napraw w szybie - dodaje pani rzecznik.
Koszt inwestycji to około 39
mln zł.
Prace budowlane idą pełną parą.
Toczą się kilkadziesiąt metrów od
miejsca katastrofy z 2008 roku.
Po leju nie ma już śladu. Likwidacja szkód zakończyła się w październiku 2010 roku, o czym przypomina
tablica ustawiona w miejscu szybu V.
/pg/

reklama

/bw/

Zapisy przyjmowane są u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel. 32 332-63-64),
na basenie krytym aQua Relax w Knurowie (tel. 32 338-1924) oraz w biurze Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie
przy ulicy Szpitalnej 8, pokój 408, we wtorki w godz. 17–19
i czwartki w godz. 18-19 (tel. 32 236-96-96).
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KNURÓW

Nie potrafimy zapomnieć

Foto: arch. KMP Gliwice

Makabryczna zbrodnia w domu przy ulicy Janty wstrząsnęła
Knurowem. Spokojna starsza pani zginęła z rąk sąsiada.
Nie spodziewała się ataku, nikt nie słyszał jej krzyków.
Umarła, bo Michałowi B. brakowało pieniędzy.
Umarła za kilkanaście złotych
wiedział, że staruszka trzyma pieniądze w domu, bo nieraz finansowo
wspierała sąsiadów.
Zaatakował 17 maja około godz.
21. Nie wiadomo, jak wszedł do do
pani Marii. Może kobieta sama mu
otworzyła, w końcu znali się, byli
sąsiadami. Z opinii biegłych lekarzy
wynika, że Michał B., zanim udusił
panią Marię, bił ją po całym ciele.
- U pokrzywdzonej stwierdzono
obrażenia w postaci niewielkich podskórnych krwiaków czaszki, prawego
oczodołu i wargi, krwiaki na rękach i
Foto: Justyna Bajko

Na ulicy Janty cisza. Życie toczy
się nieśpiesznie: czasem przejedzie
samochód, czasem przebiegnie pies.
- Żyjemy normalnie. Nigdy nic
się nie działo. Tutaj nie ma patologii
- mówią tamtejsi mieszkańcy. - Żyliśmy normalnie. Do czasu.
Michał B. przyjechał do Knurowa
za pracą. Zamieszkał niedaleko pani
Marii.
- Nie wyglądał na mordercę. Był
taki zwyczajny. Młody chłopak. Niczym się nie wyróżniał. Nie wiemy od
jak dawna pomieszkiwał na parterze,
ale widzieliśmy go parę razy - opowiadają mieszkańcy starego Knurowa.
- Czasami w nocy puszczał głośno
muzykę, ale tylko na chwilę. Jakby ją
ściszał i pogłaśniał.
Podobno Michał B. planował założyć w Knurowie rodzinę. Podobno
miał dziewczynę i dziecko. Chciał
się żenić.
- Dlaczego zabił? Po co? Przecież
pani Maria oddałaby mu te pieniądze! - sąsiedzi do tej pory nie potrafią
otrząsnąć się po majowych wydarzeniach. - Boimy się. Córka ma 17 lat, a
zasypia przy włączonej lampce. Przecież on nas wszystkich mógł wysadzić
w powietrze!
- To morderstwo wiele w nas zmieniło - tłumaczy wychodząca w pobliskiego sklepu knurowianka. - Też
jestem starszą osobą. Marysię znałam
i lubiłam. Przecież to mogło przytrafić
się każdemu. Boję się zostawać sama
w domu. Nie da się, ot tak, zapomnieć.
Po prostu się nie da...
Michał B. znał zwyczaje pani Marii. Obserwował ją. Wiedział, kiedy
innych sąsiadów nie będzie w domu,

łydce - informuje prokuratura.
Aby zatrzeć ślady, mieszkaniec
województwa podkarpackiego podpalił mieszkanie pani Marii. Lokal nie
spłonął, tak jak planował morderca.
Tej nocy padało, wilgoć pomogła
powstrzymać ogień. Strażacy kilka
godzin gasili pożar. Mieszkańcom
zagrażał wybuch gazu, niezbędna była
ewakuacja.
Pierwsi panią Marię znaleźli strażacy. Już wtedy coś nie grało. W mieszkaniu był bałagan: na ziemi leżały rzeczy
powyrzucane z szafy i pusty portfel.
- Siostrzeniec zmarłej stwierdził brak pieniędzy, które odkładała na swój pogrzeb
- mówi prokurator.
Policjanci zatrzy ma li Michała B. już

kilka godzin po morderstwie. Podobno miał przy sobie zegarek pani Marii.
Śledztwo trwało kilka miesięcy.
Pod koniec października Prokuratura
Rejonowa Gliwice-Zachód wystosowała akt oskarżenia przeciwko
Michałowi B. 23-latek jest oskarżony
o dokonanie na tle rabunkowym zabójstwa Marii R. oraz podpalenie jej
mieszkania. Mężczyzna przyznał się.
- Grozi mu kara pozbawienia
wolności na czas nie krótszy niż 12
lat, kara 25 lat pozbawienia wolności
lub kara dożywotniego pozbawienia
wolności.
Mieszkanie pani Marii stoi puste.
Sąsiadów, których lokale także ucierpiały w pożarze, Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
przeniósł do mieszkań zastępczych.
Co dalej z domem pani Marii?
- Do końca roku potrwa wykonanie dokumentacji technicznej, potem
ogłosimy przetarg na remont. To dosyć
duży obszar - informuje Mieczysław
Kobylec, dyrektor MZGLiA.
Proces Michała B. ruszy niebawem.
- To tragedia wszystkich: pani Marii i jej rodziny, dziewczyny Michała,
dziecka, które wychowa się bez ojca.
Zastanawiam się, o czym on teraz myśli, siedząc w więzieniu? - pyta
knurowianka. - Czy żałuje?
Justyna Bajko

Na ul. Janty życie toczy się niespiesznie
i spokojnie - zbrodnia była wielkim wstrząsem
dla okolicznych mieszkańców

reklama
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KNURÓW

Sceniczny krąg gotowy

Zakończył się generalny remont sceny w parku przy
ul. Ogana i 1 Maja. Obiekt jest gotowy do użytku,
trzeba tylko poczekać na wiosenno-letni sezon
Remont rozpoczął się w początku
października i – zgodnie z zapowiedzią – przed końcem roku został
zakończony. Starą scenę trzeba było
rozebrać, pozostała z niej właściwie
tylko stalowa konstrukcja, na której
oparty jest dach. Nowe zadaszenie jest
wykonane z poliwęglanu. Położono
nową posadzkę, a wokół sceny – kostkę brukową. Wybudowano też schody
i podjazd dla niepełnosprawnych.
Dodatkowo wykonano drenaż i kanalizację deszczową, w pobliżu sceny
pojawiły się ławki i kosze na śmieci.
Długo nie było wiadomo, czy remont dojdzie do skutku. Dwa kolejne

przetargi nie dały rozstrzygnięcia.
Cenę proponowaną w ofertach miasto uznawało za zbyt duże obciążenie dla budżetu. W międzyczasie
gmina starała się o dofinansowanie
z funduszy Unii Europejskiej na projekt obejmujący powstanie siłowni,
placu zabaw oraz remont sceny w
parku przy Ogana. Jak się okazało,
z sukcesem. I dzięki temu w trzecim
przetargu wyłoniono wykonawcę.
Remont kręgu i sąsiedztwa kosztował około 930 tys. zł. Łączny koszt
projektu to prawie 1,5 mln zł, z
czego 85 procent pokrywają unijne
fundusze, a z budżetu miasta tylko

(porównując z pierwotnymi szacunkami) nieco ponad 200 tys. zł.
Jak się dowiedzieliśmy, przygotowując się do inwestycji rozważano
przebudowę obiektu tak, by zyskał
zadaszenie.
- Zdaniem projektantów przy
obecnej konstrukcji byłoby to ryzykowne - mogłaby nie wytrzymać
obciążeń – mówi Ewa Szczypka z
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich. - Alternatywą
było wyburzenie obiektu i postawienie
nowego. To z kolei byłoby zdecydowanie bardziej kosztowne.

MiNa

Wiceprezydent Piotr Surówka gratuluje awansu Małgorzacie Dudzie

KNURÓW

Powołani, aby
uczyć

Foto: MS

Uczą i wychowują. Nieustannie troszcząc
się o umysły najmłodszych knurowian.
W ubiegłą środę Małgorzata Duda z Miejskiego
Przedszkola nr 12 i Rafał Matz z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 z otrzymali nominację na
nauczyciela mianowanego

Zbudowany 20 lat temu krąg doczekał się gruntownej odnowy,
na estetyce zyskało też jego otoczenie

KNURÓW

Serce za 36 lat

Krzysztof Socik otrzymał najwyższe odznaczenie Polskiego Czerwonego
Krzyża - Kryształowe Serce. Odznaka to wyraz uznania za 36-letnią pracę
knurowianina na rzecz PCK i krwiodawstwa
Krzysztof Socik od lat służy potrzebującym. Historia działalności
knurowianina sięga czasów, kiedy
klub Honorowych Dawców Krwi
działał jeszcze w kopalni.
- Po rozwiązaniu kopalnianego

oddział Socik był współzałożycielem
klubu im. Floriana Ogana, gdzie od
początku do teraz pełni funkcję skarbnika - informuje zarząd klubu HDK.
Knurowianin nieprzerwanie od
36 lat czynnie angażuje się w ak-

Krzysztof Socik (z prawej) od 36 lat pełni funkcję skarbnika Klubu
HDK im. dra F. Ogana
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Stopień nauczyciela mianowanego to kolejny, po stażyście i nauczycielu kontraktowym, stopień awansu
zawodowego. Wiąże się ze wzrostem
odpowiedzialności, samodzielności,
a także większymi zarobkami. Zanim młodzi pedagodzy otrzymali
nominacje, ich umiejętności i wiedzę
zweryfikował egzamin państwowy.
Wynik, jak należało się spodziewać,
był pozytywny.
W środę w sali Urzędu Miasta
go wiceprezydent Piotr Surówka
wręczył pedagogom akty nadania
stopnia nauczyciela mianowanego.
- Gratuluję i życzę dalszych sukcesów - mówił wiceprezydent Surówka,

przekazując, poświadczające wysokie
kompetencje, dokumenty.
Tekst ślubowania odczytał dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych Wojciech Świerkosz.
Nauczyciele zakończyli przyrzeczenie słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.
W uroczystości wzięli udział także
dyrektorki placówek - Jadwiga Salwa
z MSP-4 i Ilona Wierzbowska-Pluta
z MP-12.
- Jesteśmy bardzo dumne z naszych młodych nauczycieli - podkreślały dyrektorki.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

cje promocyjne, propagując wśród
mieszkańców idee krwiodawstwa.
5 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim władze PCK uhonorowały
Krzysztofa Socika najwyższym odznaczeniem - Kryształowym Sercem.
Na uroczystości obecni byli
przedstawiciele władz wojewódzkich,
m.in. wicemarszałek Mariusz Kleszczewski i przewodniczący sejmiku
Andrzej Gościniak, oraz członkowie
krajowych i okręgowych zarządów
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, gratulując nagrodzonym,
podkreślał, że osoby zasłużone dla
PCK to współcześni bohaterowie,
swoją działalnością służące medycynie.
Krzysztof Socik jest trzecim
knurowianinem, który otrzymał
Kryształowe Serce.
oprac. jb, foto: arch. HDK im. F.
Ogana.

Na uroczystości obecni byli awansowani nauczyciele, dyrektor
MZJOś Wojciech Świerkosz oraz dyrektorzy szkół
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Z KART HISTORII

Pieczęć zostawia ślad.... na wieki
Wśród nauk pomocniczych historii są sfragistyka
i heraldyka. Pierwsza zajmuje się badaniem pieczęci,
druga koncentruje się na herbach. Czy coś łączy
sfragistykę, heraldykę i Knurów? Oczywiście...
Rosnące znaczenie miejscowości
odzwierciedlają urzędowe dokumenty – ważne źródło historycznych
informacji o jej dziejach. Przykładów
nie brakuje.
Pod koniec XIX wieku Knurów
wchodził w skład powiatu rybnickiego. Obowiązywały wówczas nazwy
niemieckie. Pokazuje to pieczęć z
tamtego okresu. Po burzliwym czasie powstań śląskich i plebiscytu w
miejscowościach, które znalazły się
w granicach Polski, obowiązywała
nomenklatura w języku polskim.
Ciekawym świadectwem z lat
30. XX wieku jest pieczęć „Gmina
Szczygłowice, Powiat Rybnicki ”
pod dokumentem, który w imieniu
Zarządu Gminy podpisał naczelnik
Bernard Strzeja. Obowiązywała po
połączeniu gmin Szczygłowice i
Krywałd decyzją Rady Województwa w Katowicach z 24 września
1928 roku. W środkowej części pieczęci zwraca uwagę rysunek dwóch
snopków, które łączą dwie kosy.
Ciekawym przykładem unifikacji
sfragistyki z heraldyką jest pieczęć
z napisem „Gmina Knurów. Pow.
Rybnik. Woj. Śl.”, której środek wypełniał... herb.

W latach II wojny światowej
obowiązywało nazewnictwo niemieckie: Gemeinde Knurow (Gmina
Knurów).
W latach 1946-1950 Gmina Knurów wchodziła w skład powiatu
rybnickiego i województwa
śląskiego. Na okrągłych
pieczątkach figurowała
nazwa: „Zarząd Gminny w Knurowie Powiat Rybnicki”. Zmiany administracyjne
przełożyły się też na
nazewnictwo. Pojawiło
się „Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Knurowie”. Po ustrojowych
przemianach z 1989 roku orzeł
odzyskał koronę. Tak pieczętował
się ostatni naczelnik Gminy Knurów.
Pojawiła się pieczęć „Urząd Miejski w
Knurowie”, która uległa zmianie na

„Urząd Miasta Knurów”.
Dla heraldyków źródłem wiedzy
o dziejach są herby. W przypadku
K nurowa i Kr y wa łdu obiektem
takich badań może być herb dziedziców Goszyckich (Adam Goszycki
został właścicielem obydwu
wiosek w 1626 roku). Na
rysunku przedstawiony
jest herb datowany na
1655 rok. Rzuca się w
oczy piastowski orzeł
w koronie – zwrócony na wschód, stojący
na przyłbicy. Inicjały
„A” i „G” znaczą tyle co
„Adamus Gossyczky”, czyli
Adam Goszycki.
Po uzyskaniu praw miejskich
w 1951 roku Knurów „dorobił się”
herbu. Różnił się od obowiązującego
obecnie.
Maria Grzelewska, bw

Artykuł nie wyczerpuje tematu. To raczej historyczna ciekawostka (z racji
szczupłości posiadanych źródeł), ale też zachęta do przejrzenia rodzinnych
archiwów. Może skrywają inne dokumenty znaczone pieczęciami, których nie
ujęliśmy. Zapewne dysponowały nimi stowarzyszenia i organizacje społeczne z tamtych lat, oznaczały nimi swoje pisma, dyplomy bądź wyróżnienia.
Jeśli takie ślady się zachowały, warto je zabezpieczyć – sfotografować lub
zeskanować (chętnie w tym względzie pomożemy). Mogą być ciekawym
źródłem wiedzy o dziejach miejscowości...

Pierwszy z lewej herb rodu Goszyckich z 1655 roku, obok herb z okresu międzywojennego. W latach 1951-1990 herb miał trójdzielne pole herbowe. U góry widniał
wizerunek złotego orła na niebieskim tle. W prawym polu heraldycznym (lewym
z pozycji obserwatora) na białym tle umieszczono czarne zabudowania kopalniane
z czerwonymi dachami. W lewym polu heraldycznym na niebieskim tle krzyżowały
się grabie i kosa, po obu stronach widniały sześcioramienne gwiazdy. W 1990
roku Rada Miejska zmieniła wzór. Obecnie złoty orzeł w koronie znajduje się na
czerwonym tle, z dwóch czarnych kominów wychodzi dym, a w miejsce pod kosą
i grabiami dodano krzyż.

Pieczęć z 1902 roku – otok
tworzy napis potwierdzający, że
to Gmina Knurów w obwodzie
(powiecie) rybnickim, w sercu –
lemiesz pługa, grabie i kosa

W latach 30. Powiat Rybnicki
był podzielony na okręgi.
Okręg Urzędowy Knurów
obejmował wyłącznie Knurów,
Gmina Szczygłowice (którą
stanowiły wówczas Szczygłowice
i Krywałd) weszła w skład
Okręgu Urzędowego Czuchów
(były w nim też Wilcza Górna
i Wilcza Dolna), natomiast
Okręg Urzędowy Przyszowice
tworzyły Gierałtowice, Paniówki,
Przyszowice, Chudów i Bujaków

W pieczęci z 1922 roku widać
odbicie zmian politycznych – w
środku nadal widnieją grabie,
kosa i lemiesz, natomiast otok
tworzy napis w języku polskim

Pieczęć z 1936 roku jest
świadectwem historii
Szczygłowic i Krywałdu –
połączonych 8 lat wcześniej w
jedną gminę; rysunek w sercu
pieczęci podkreśla rolniczy
charakter gminy (mimo, że
od ponad 60 lat w Krywałdzie
funkcjonował duży zakład
przemysłowy – prochownia)

Podobieństwa i różnice rzucają się w oczy na widok tych
dwóch pieczęci. Mimo słabej jakości drugiej widać, że orzeł na
niej nie ma korony, inny jest też (mniej szczegółów) rysunek
zabudowań kopalnianych w lewym dolnym rogu. Pierwsza
pochodzi najprawdopodobniej z 1926 roku, co do drugiej – trudno
jednoznacznie wskazać...

Knurów w starej fotografii

kościół został wzniesiony później, więc
– co oczywiste – go nie widać. Jezdnię
ulicy pokrywał kamienny bruk. Inne też
było ogrodzenie posesji. Widać kobietę
w śląskim stroju, z lewej strony pana z
dzieckiem. Rzuca się w oczy powóz zaprzężony w dwa konie. Tyle widzimy, ale
nie wszystko wiemy. Może ktoś z Czytelników dopowie więcej. Liczymy na to...
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Foto: Archiwum Krzysztofa Lipskiego

Foto: Bogusław Wilk

Jak zmienia się Knurów najlepiej
widać z perspektywy czasu. Dzięki
uprzejmości knurowianina Krzysztofa
Lipskiego możemy udostępnić fotografię, która znakomicie te zmiany oddaje.
Została wykonana najprawdopodobniej
w okresie międzywojennym. Widać na
niej budynek probostwa obecnej parafii
świętych Cyryla i Metodego, a wówczas – jeszcze – św. Wawrzyńca. Nowy
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KNURÓW, SZCZYGŁOWICE

Kto zapłaci za marsz żałobny?
Kilka tygodni temu pisaliśmy
o nierozwiązanej sprawie opłat
za muzyczną oprawę górniczych
pogrzebów. Chaos w tej materii
powstał po tym, jak KWK „Knurów-Szczygłowice” zmieniła właściciela.
Od 1 sierpnia br. jest nim Jastrzębska Spółka Węglowa, tymczasem
knurowscy górnicy, którzy odeszli
na emeryturę przed tym dniem,
pozostają emer y tami Kompanii
Węglowej. Ci emeryci zastanawiali
się, czy orkiestra z ich kopalni zagra
na ich pogrzebie i czy rodzina będzie
musiała za to dodatkowo zapłacić?
Rodziny byłych górników KWK
„Knurów” nie muszą dodatkowo
płacić za orkiestrę przy pochówku ich
bliskiego – Orkiestra KWK Knurów
w tej niejasnej sytuacji grywa swoim
górnikom za darmo, licząc jednocześnie na to, że wkrótce znajdzie się
dobre wyjście.
– Nie odmówimy rodzinom, jesteśmy z naszymi górnikami od ponad
100 lat i tak pozostanie – mówi dyrygent orkiestry, Mariusz Kowalczyk.
Taki gest ze strony orkiestry jest
możliwy dzięki jej operatywności, dobrej promocji i szerokiej działalności
komercyjnej orkiestry.

BYLIŚMY ZASKOCZENI

Sprawa górniczych emerytów z
KWK „Szczygłowice” przedstawia
się gorzej. Po publikacji mieliśmy
sygnały od zdezorientowanych rodzin zmarłych górników-emerytów
ze Szczygłowic. Wśród nich była

Foto: Paweł Gradek

Być może nowy rok i nowe uregulowania między JSW a górniczymi
orkiestrami kopalni Knurów-Szczygłowice sprawią, że sytuacja opłat
za muzyczną oprawę pogrzebów emerytowanych górników będzie
klarowna. Na razie rodziny górników ze Szczygłowic są zdezorientowane

rodzina pana Jana (imię na prośbę rodziny zostało zmienione), który zmarł
nagle w listopadzie. Pan Jan przez
lata był zawodowo związany z KWK
Szczygłowice. To było jego pierwsze
i jedyne miejsce pracy. Kilkanaście
lat temu odszedł na emeryturę. Przez
cały ten czas co miesiąc odprowadzał
składki na orkiestrę. Niewielka suma
potrącana z wypłaty ma w przyszłości
zapewnić oprawę muzyczną podczas
pogrzebu.
– Gdyby zsumować wszystkie miesięczne składki, jakie tata opłacił przez
lata swojej pracy na kopalni, byłaby to
całkiem pokaźna kwota – mówi córka
pana Jana. – Byliśmy zaskoczeni, kiedy
okazało się, że musimy zapłacić orkiestrze KWK Szczygłowice 700 zł. Wiem
też, że są rodziny, które nie płaciły tej
orkiestrze. Wydaje mi się, że to nie w
porządku.
Kierujący Orkiestrą KWK Szczy-

KNURÓW. WYSTAWA W DOMU KULTURY

Stoję i pytam: Czemu ja?

głowice Grzegorz Pakura nie chciał
się wypowiadać na ten temat, tłumacząc, że to sprawa do rozstrzygnięcia
na wyższych szczeblach, zaś orkiestra
jest tylko wykonawcą. Cóż, orkiestra
nie jest instytucją charytatywną, pobieranie opłat za usługi nie powinno
dziwić. A skoro za dany pochówek
nie zapłaci kopalnia – płaci rodzina.

JSW NIE PRZEJĘŁA ZOBOWIĄZAŃ

Kopalnia zaś nie płaci, bo należąc do
JSW, nie odpowiada za emerytów KW.
- JSW kupując kopalnię „Knurów-Szczygłowice”, nie przejęła żadnych
zobowiązań wobec emerytów, którzy
odeszli na emeryturę w czasie, kiedy
właścicielem kopalni była Kompania
Węglowa – informuje Katarzyna
Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – Te
osoby pozostają emerytami Kompanii
Węglowej. Jeśli chodzi o tych, którzy

odeszli na emeryturę po 1 sierpnia br.,
sprawa jeszcze nie została uregulowana. Już w tym tygodniu odbędą się
rozmowy dyrekcji ze związkami zawodowymi na temat funduszu socjalnego.
Dyrekcja obiecała, że wróci wówczas
do tematu orkiestr na pogrzebach.
Orkiestry górnicze od kilkunastu
lat funkcjonują jako stowarzyszenia
– odrębne byty prawne, które świadczą usługi właścicielowi kopalni na
podstawie zawieranych z nim umów.
W tej sytuacji składki płynnie przepływają od płatników do stowarzyszeń. Jednak zanim orkiestry stały
się stowarzyszeniami, przez całe lata
składki były kumulowane w kopalniach. Gdzie są teraz? Kto je wypłaci?
Komu? Rodzinie? Orkiestrom?

ZZM NIE MOŻE POMÓC

1 sierpnia całość spraw związanych z obsługą emerytów kopalni „Knurów-Szczygłowice” przejął
Zakład Zagospodarowania Mienia
Kompanii Węglowej. W poprzedniej
publikacji pisaliśmy, że – jak wskazywali nasi rozmówcy – prawdopodobnie ZZM ma także kompetencje
do realizacji zobowiązań pokrycia
kosztów uroczystości pogrzebowych.
Jednak okazuje się, że jest inaczej.
– Faktem jest, że ZZM przejął
zobowiązania wobec knurowskich
emerytów KW, ale w tej grupie nie
ma zobowiązań na świadczenia tego
typu – mówi Jerzy Skrzypczyk, zastępca dyrektora ds. usług wspólnych
Zakładu Zagospodarowania Mienia

Kompanii Węglowej S.A. – Przejmując opiekę nad emerytami, nie przejęliśmy budżetu na ten cel. To przykra
sytuacja, ale nie możemy pomóc.
Dyrektor zapewnia za to, że
dokumentacja archiwalna, nad którą ZZM pełni pieczę, nie jest tajna.
Osoby, które mają interes prawny, w
tym wypadku bliscy czy orkiestry,
mogą wystąpić do ZZM z wnioskiem
o wgląd i sprawdzić, czy i kiedy dana
osoba opłacała składki (z zachowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych). Czy ZZM ma archiwalne dokumentacje muzycznych
składek knurowskich górników, na
razie nie mamy pewności. Dyrektor
Skrzypczyk obiecał, że w najbliższych
dniach będzie to wiadome.
Miejmy nadzieję, że niejasna
sytuacja knurowskich emerytów
KW jest przejściowa. Jest na pewno
krzywdząca, zwłaszcza że innym
Kompania idzie na rękę. Mówi się,
że emeryci nieistniejącej już Kopalni
Gliwice, którzy na mocy zawartej kilka lat temu umowy KW z orkiestrą,
mają zapewnioną oprawę muzyczną
na pogrzebach.

CAŁA NADZIEJA W NOWYCH
UMOWACH

Nadzieję na wyjaśnienie sprawy
niosą jedynie przygotow y wane
właśnie nowe umowy między JSW
a knurowskimi orkiestrami. Można
przypuszczać, że będą one dużo
korzystniejsze dla orkiestr niż te dotychczasowe, żywcem przeniesione
jeszcze z czasów Kompanii Węglowej,
która szukając oszczędności narzucała, orkiestrom duże limity.
- Rozmowy trwają – mówi Mariusz Kowalczyk, dyrygent Orkiestry
KWK Knurów. – Są nadzieje, że
sytuacja orkiestr wróci do normy,
wszystko się wyjaśni.
Wówczas być może obie orkiestry
KWK „Knurów-Szczygłowice” będą
mogły grać swoim górnikom w ostatniej drodze za darmo.
Mirella Napolska

KNURÓW. TO JUŻ 12 RAZ...

A w sobotę
„Dary Serc”
W najbliższą sobotę,
13 grudnia, odbędzie się Koncert
Charytatywny „Dary Serc”.
– To święto ludzkiej życzliwości,
wsparcie dla mieszkańców domów
pomocy społecznej – zachęcają
do udziału organizatorzy

W Domu Kultury w Szczygłowicach można zwiedzać
wystawę poświęconą działalności Śląskiego Stowarzyszenia
Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SezaM”. Warto przyjść
i dowiedzieć się, co to jest SM i gdzie szukać pomocy.
„Kiedy kołdra waży więcej niż płyta kamienna. Kiedy
stopy kleją się do podłogi. Kiedy wejście do wanny równa
się próbie zdobywania najwyższej góry świata. Stoję i pytam: „Czemu?! Czemu ja?” - pisze o swojej chorobie Robert
Drozdowski.
Stwardnienie rozsiane dotyka przede wszystkim młodych ludzi. Atakuje znienacka, a chorzy często bagatelizują
pierwsze symptomy.
- Wystawa przybliża problematykę stwardnienia rozsianego (SM), problemy, z którymi muszą się zmagać chorzy,
przedstawia informacje jak i gdzie można uzyskać pomoc,
działalności SezaMu, o sukcesach jego członków oraz o postępach przy tworzonym Centrum Rehabilitacyjnym (Pation)
- informuje Damian Miara ze stowarzyszenia „SezaM”. - Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Impreza odbędzie się w Domu Kultury w Szczygłowicach. Zgodnie z coroczną tradycją wypełnią ją
występy zespołów muzycznych i teatralnych DPS-ów
działających na terenie Powiatu Gliwickiego. W holu
placówki staną małe kramiki, na których znaleźć
będzie można świąteczne stroiki, ozdoby i kartki, wykonane przez mieszkańców DPS-ów. Na uczestników
koncertu czekać będzie ciasto, ufundowane przez
właścicieli lokalnych piekarni i cukierni.
- Cały dochód z imprezy przekazywany zostanie na
wsparcie organizacji świąt mieszkańców domów pomocy społecznej w Sośnicowicach, Kuźni Nieborowskiej,
Pilchowicach, Knurowie i Wiśniczach – mówią organizatorzy ze stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat.
Biletem wstępu na koncert są cegiełki w cenie 20,
10 i 5 zł, rozprowadzane przez członków stowarzyszenia. Cegiełki można będzie też nabyć bezpośrednio
przed koncertem.
Koncert rozpocznie się o godz. 16. Polecamy.
/sisp, bw/
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Delegacja samorządu: Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta miasta,
prezydent Adam Rams i radny Marian Gruszka

Powiat gliwicki reprezentowali: starosta Waldemar Dombek,
przewodnicząca rady powiatu Ewa Jurczyga i radny Michał Nieszporek

KNURÓW. BARBÓRKA 2014

Z szacunkiem
dla górniczego trudu

W uroczystości wzięło udział wielu pracowników
kopalni „Knurów-Szczygłowice”

Foto: arch. ZSZ nr2

Liczne delegacje oddały hołd poległym na
stanowiskach pracy górnikom, których, niestety,
z roku na rok przybywa. Dlatego radość
towarzysząca świętu ustąpiła miejsca zadumie

Skromniej niż przed laty świętowali uczniowie
z ZSZ nr 2. Na zdjęciu tradycyjny skok przez skórę
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2 śmiertelne wypadki, do jakich
doszło w ostatnim czasie w kopalni
„Knurów-Szczygłowice”, przypomniały wszystkim, jakim ryzykiem
obarczony jest zawód górnika.
O górniczym trudzie mówił w
czasie mszy barbórkowej ks. proboszcz Mirosław Pelc z parafii pw.
św. Cyryla i Metodego. 30 lat temu
pierwszy i ostatni raz zjechał pod
ziemię. Fakt ten tak mocno odcisnął
się w jego psychice, że obiecał sobie,
że nie zrobi tego nigdy więcej, o
ile życie go do tego nie zmusi. Nie
zmusiło.
W czasie mszy górnicy, ich
rodziny i władze miasta dziękowali
św. Barbarze za opiekę i prosili o

dalsze łaski. Liturgii towarzyszyła
uroczysta oprawa (poczty sztandarowe i orkiestra dęta).
Po nabożeństwie pochód ruszył
przed pomnik górników poległych
na stanowiskach pracy. Tam orkiestra pod batutą Mariusza Kowalczyka odegrała „Mazurek Dąbrowskiego”, a następnie przedstawiciele
kopalni „Knurów-Szczygłowice”,
władz samorządowych, związków
zawodowych i innych organizacji
złożyli kwiaty i oddali hołd poległym górnikom.
Obchody Dnia Górnika w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie miały skromny charakter.
Dyrekcja zrezygnowała z uroczystej

akademii w kinie na rzecz kameralnego spotkania w sali gimnastycznej. Zamiast śpiewu wybrzmiały
wiersze, a pamięć górników, którzy ulegli tragicznym wypadkom,
uczczono minutą ciszy. Tradycyjny
skok przez skórę, symbolizujący
przyjęcie do stanu górniczego młodych adeptów nazywanych lisami,
podkreślił powagę uroczystości.
- Wierzymy, że Barbórka w
przyszłym roku odbędzie się w
radosnej atmosferze, pozbawionej
piętna górniczych tragedii – mówiła
Grażyna Dąbrowska, dyrektor ZSZ
nr 2 w Knurowie.
/g, sisp/

Foto: Paweł Gradek
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rozrywka nr 50

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

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 Rusin z Knurowa

ur. 4.12.2014 r., 3880 g, 54 cm

Igor Wójcik z Gliwic

ur. 5.12.2014 r., 3250 g, 52 cm

Maja Malinowska z Knurowa

ur. 9.12.2014 r., 3270 g, 49 cm

Jan Kubiatowski z Gierłatowic
ur. 5.12.2014 r., 3370 g, 56 cm

Filip Kamiński z Leszczyn

ur. 6.12.2014 r., 3330 g, 52 cm

Mikołaj Maślanka z Żernicy

ur. 9.12.2014 r., 3750 g, 54 cm

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

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 47/2014 brzmiało: „DZWONEK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Salomea Pyryt, karnet na obiekty MOSiR-u
otrzymują Renata Kaszubowska, Rajmund Bonk. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Piątek - Środa
12 - 18 grudnia 2014 r.
Czwartek
11 grudzień 2014 r.
16:00 Wielka Szóstka 3D

Przyłącz się do śpiewu
Piękne pastorałki i radosne piosenki złożą się
na Wieczór Przedświąteczny w Klubie Kultury
Lokalnej Sztukateria. Koncert w niedzielę
Do wspólnego śpiewania i kolędowania zapraszają młodzi wokaliści pod kierunkiem Agnieszki
Bielanik-Witomskiej, kierującej
Studiem Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultur y w Knurowie.
Zabrzmią utwory znane i lubiane,
ale także te nieco mniej popularne,
lecz równie piękne i wartościowe,

/bw/

ZAPROSZENIE

Obywatele i obywatelki...

18:00 Wielka Szóstka 2D

50

20:00 Igrzyska śmierci:
Kosogłos. Część 1

16.00 Wielka Szóstka 2d
18.00 Wielka Szóstka 3d
20.00 Bogowie

www.kinoscenakultura.pl
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np. kompozycje Zbigniewa Preisnera
czy Wojciecha Trzcińskiego do słów
Ernesta Brylla.
- Postaramy się stworzyć miłą
i radosną atmosferę – zapewniają
nastolatki ze Studia.
Koncert rozpocznie się o godz.
17. Wstęp wolny. Polecamy.

13 grudnia przypada 33. rocznica
wprowadzenia stanu wojennego. W
związku z tym Grzejnik Cafe (ul.
Szpitalna 8) organizuje specjalne
wydarzenie. O godz. 17.00 otworzy
je pokaz filmu „Towarzysz Generał
idzie na wojnę”, tuż po nim prezen-

tacja zdjęć ze strajku studentów w
Gliwicach (1981 rok).
Pokazy są bezpłatne, natomiast
biletowany będzie koncert zespołu
Forteca (repertuar patriotyczno-historyczny). Zaplanowano go na
godz. 19.00.
Niespodzianką ma być też występ
grupy 8 lat w Tybecie.
Część dochodu ze sprzedaży
biletów organizatorzy przekażą na
poszukiwania grobów żołnierzy
oddziału „Bartka”, zamordowanych
w 1946 roku.
Polecamy!
/g/
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KNURÓW. XV MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

Listy bronią człowieka

12 grudnia już po raz siódmy Miejskie Gimnazjum nr 2 organizuje
Maraton Pisania Listów Amnesty International. Tegoroczna akcja
jest apelem o uwolnienie bloggera Raifa Badawiego. Każdy z nas
może się do niej włączyć
Często w obliczu obserwowanej
niesprawiedliwości nie robimy nic, w
przekonaniu, że i tak nie zmienimy
świata. Tymczasem nasz sprzeciw,
nawet tak subtelny jak kartka papieru,
mail czy sms, wyrażony w sposób
masowy – może rzeczywiście zmienić
na lepsze los konkretnego człowieka.
Dzięki Maratonowi Pisania Listów co
roku poprawia się los kilku lub nawet
kilkunastu osób na całym świecie.
Akcja Amnesty International jest
organizowana od 2001 roku, zawsze
w okolicach przypadającego na 10
grudnia Międzynarodowego Dnia
Praw Człowieka. Uczestniczą w niej
ludzie z całego świata (w tym roku – z
około 100 krajów, w tym w Polsce – z
ponad 400 miejsc). Od siedmiu lat,
dzięki Miejskiemu Gimnazjum nr 2 w
Knurowie, do akcji tłumnie włączają
się knurowianie.
Maraton bierze w obronę więźniów
sumienia i więźniów politycznych z różnych części świata. To akcja całkowicie
apolityczna – chodzi po prostu o wyrażenie solidarności z ofiarami przemocy
i prześladowań, a przez to wymuszenie
na władzach przywrócenia tym ofiarom
wolności i poprawy ich losu.

PISAĆ KAŻDY MOŻE

Każdy z nas może wziąć udział
w Maratonie. Wystarczy w piątek, 12
grudnia, przyjść do Miejskiego Gim-

nazjum nr 2 (między godz. 14 a 17).
Tym razem uczestnicy knurowskiego
Maratonu będą apelować do króla
Arabii Saudyjskiej o uwolnienie bloggera Raifa Badawiego, założyciela forum „Saudi Arabian”, aresztowanego
i skazanego na 10 lat więzienia, 1000
batów i zakaz podróżowania oraz
występowania w mediach.
- Uważamy, że Raif Badawi jest
więźniem sumienia, który skazany
został tylko dlatego, że odważył się
pokojowo wykorzystać swoje prawo
do wolności słowa. W związku z tym
domagamy się jego uwolnienia, a
przede wszystkim odstąpienia od wykonywania kary chłosty i innych kar
cielesnych, które naruszają międzynarodowy zakaz tortur oraz wszelkich
form okrutnego i poniżającego traktowania – informują organizatorzy
z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w
Knurowie.
W ciągu całego tygodnia uczniowie wszystkich knurowskich szkół
mają pisać na lekcjach listy w obronie wybranej osoby, zaś w piątek, 12
grudnia odbędzie się Wielki Finał,
podczas którego delegacje szkół i
zaproszeni goście zasiądą wspólnie
do pisania listów w MG-2. Młodzież
przygotuje też stosowne prezentacje
i prelekcje.
Warto dodać, że w ubiegłym
roku akcja MG-2 wzbudziła ogrom-

KNURÓW. MARSZ NORDIC WALKING

Z kijkami po lesie

Ponad pół setki osób wzięło udział
w I Knurowskim Marszu Nordic Walking.
Spacer po ścieżkach Zacisza Leśnego tak się
spodobał, że słychać wołanie o kolejne
Sobotni poranek do najpiękniejszych nie należał. Szary, bury i
ponury, od czasu do czasu zraszany

deszczem. Ale dla chcącego nic
trudnego. W Zaciszu Leśnym zjawiło się kilkadziesiąt osób, każda z

ne zainteresowanie zarówno wśród
uczniów, jak i dorosłych knurowian
– udało się pobić kolejny rekord i
napisać aż 4645 listów w obronie

etiopskiego dziennikarza Eskindera
Negi. – To o 384 apele więcej niż
podczas poprzedniego Maratonu i
niemal dziesięć razy więcej niż sie-

foto-migawka

dem lat temu, kiedy po raz pierwszy
zorganizowano tego typu przedsięwzięcie w Knurowie – przypominają
organizatorzy.
W zeszłym roku w ponad 400
miejscach w Polsce napisano w sumie
214 427 listów. Spośród wszystkich
tych miejsc knurowskie gimnazjum
znalazło się na bardzo wysokim,
piątym miejscu w rankingu ilości
wysłanych apeli.
Organizacją tegorocznego Maratonu w Miejskim Gimnazjum nr 2 w
Knurowie zajęli się Katarzyna Sygut,
Sabina Soroka i Mirosław Kirszensztejn, a patronat objęła tradycyjnie
dyrektor szkoły – Violetta Mucha.
MiNa

Foto: Archiwum MSP-2

W piątek Miejską Szko łę Pods
tawową nr 2 z Oddziałami Inte
grac yjnymi odwiedził św. Miko
dzieci czekały cały rok – zape
łaj. – Na tego gościa
wnia nauc zycielka Katarzyna
Kowalczyk. – Gdy tylko wsze
rozgościł uśmiech. I nie scho
dł, od razu na ich twar zach
dził ani przez chwilę...
Święty nie próżnował. Odwiedz
ił też szpit al i probostwo. Na
jego widok reagowali kierowcy,
nami. – Miko łaj rozdał wiele
pozdrawiając klak soprezentów – mówi, dobr ze zorie
ntowany, knur owianin Izydor
zasługa sponsorów – Eurobank
Golec. – Spora w tym
u, GBŻ, Chwilówek i Powszec
hnej SKOK.
/b/

parą kijków.
- Jestem zaskoczony i uradowany
frekwencją – nie krył zadowolenia
Czesław Nowak, prezes Amatorskiego Klubu Biegacza, współorganizatora – wraz z knurowskim
MOSiR-em – rekreacyjnej imprezy.
Chętnych do spaceru przywitali
instruktorzy i... św. Mikołaj. Były
prezenty.
- Świętego w tym zbożnym celu
wspomogli Zbigniew Gembala, Ry-

szard Czoik i Eugeniusz Pajączek –
podkreślił prezes Nowak.
Po rozgrzewce i pokazie prawidłowego marszu, uczestnicy ruszyli
na ścieżkę. Start i meta znajdowały
się przy kąpielisku. Trasa trudna
nie była. Nagrodą był poczęstunek
przygotowany przez MOSiR, niespodzianką – losowanie kijów do
nordic walking.
- Naszym celem było propagowanie postawy prozdrowotnej i

zachęcenie mieszkańców Knurowa
do fizycznej aktywności na świeżym
powietrzu – informują organizatorzy
z MOSiR-u. – Bardzo dziękujemy za
obecność, fajną atmosferę i przejawy
sympatii. Miło było się spotkać i
wspólnie dotlenić.
Zachęceni sukcesem organizatorzy zapewniają, że na jednym
marszu się nie skończy.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Na starcie humory uczestnikom dopisywały, na mecie było podobnie...
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ogłoszenia
Skup samochodów. Tel. 791 544 346

HANDEL I USŁUGI

44/14-1/15

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

SZUKAM PRACY

1/14-odw.

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

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

15/14-odw.

43-52/14

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

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

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

48/14-4/15

36-52/14

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

49-52/14

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

47-50/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

49-52/14

NIERUCHOMOŚCI
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
48-52/14

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

50-52/14

Knurów sprzedam nowe, bezczynszowe
mieszkanie 3 pokoje – bez pośredników.
Tel. 602 638 719

49-50/14

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

ZDROWIE I URODA

Kobieta z doświadczeniem szuka pracy
na terenie Knurowa w charakterze ochrony
– po kursie, bez licencji. Tel. 696 976 968
49-odw.

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

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
49/14-4/15

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

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

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

49-52/14

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-52/14
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49/14-4/15

45-52/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

49-52/14

- w dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd będzie czynny w godzinach:
od 7.30 do 13.30

PRZETARG

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

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego
lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 75,90 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, komórki, położone
w Knurowie przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 7/2 - parter.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosi - 8,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 18.12.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 3.650,00 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 17.12.2014 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
15.12.2014 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.

49-50/14

13/14-odw.

S p r z ą t a n i e m i e s z k a ń , myc i e o k i e n .
Tel. 504 918 257

50/14-8/15

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

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

25-odw.

Szukam pracy: spr z ąt anie, opiekun ka, pomoc domowa. Dostępna 24 h.
Tel. 786 924 901
48 – odw.

Szukam pracy: spr z ąt anie, opiekun ka, pomoc domowa. Dostępna 24 h.
Tel. 786 924 901

35-52/14

50/14

Urząd Miasta Knurów informuje
o zmianie godzin pracy w miesiącu grudniu 2014 r.:

6/14-odw.

48/14-odw.

Zapraszamy na tipsy i stylizację paznokci.
Tel. 695 836 047

INFORMACJA

Mężczyzna szuka pracy jako kierowca
(prawo jazdy kat. B). Tel. 538 315 219

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

49-52/14

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 9.12.2014 r.
do 29.12.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - cztery części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

15/14-odw.

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

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, panele, kafelkowanie, wyburzanie ścian. Tel. 602 407 190,
785 948 716

INFORMACJA

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

48-50/14

Zatrudnię fryzjerkę lub wynajmę salon.
Tel. 695 836 047

50/14

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych
lokali użytkowych:
1) lokal użytkowy położony w Knurowie przy ul. Władysława
Łokietka 3, Centrum Handlowe Merkury usytuowany na I piętrze
na działalność handlowo – usługową o łącznej powierzchni użytkowej
69,32 m2.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 18,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 18.12.2014 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 11.00.
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 17.12.2014 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 4.700,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
16.12.2014 r. od godziny 14.00 do 15.00.
2) lokal użytkowy położony w Knurowie przy ul. Witosa 10
usytuowany na parterze na działalność handlowo – usługową
o łącznej powierzchni użytkowej 51,30 m2.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł netto, kwota
postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 18.12.2014 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 12.00.
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 17.12.2014 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 3.100,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
15.12.2014 r. od godziny 12.30 do 13.30.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34 i 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargów bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Biegi

Bieg
Barbórkowy
w Rybniku

W gronie około 600 biegaczy, dystans 10 kilometrów
pokonali m.in. zawodnicy

Endurance Solidarni: Czesław
Kostrzak (271 miejsce w open,
28 miejsce w kategorii M-50,
czas: 47.17) i Zbigniew Kołodziejczyk (421 w open, 15 w
M-60, czas: 52.13).
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 2 GRUDNIA:
1. Ginter Fabian
2. Józef Antończyk
3. Michał Foit
4. Dariusz Skowron
5. Bogumił Wolny
6. Tadeusz Wodziczko
7. Józef Lipok
8. Jan Szczeszak
9. Eryk Gajda
10. Jacek Zacher
11. Joachim Makselon

- 2.333 pkt
- 2.201 pkt
- 2.133 pkt
- 2.118 pkt
- 2.111 pkt
- 2.048 pkt
- 1.980 pkt
- 1.979 pkt
- 1.845 pkt
- 1.793 pkt
- 1.745 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
- 22.306 pkt
2. Piotr Arent
- 21.772 pkt
3. Piotr Palica
- 21.426 pkt
4. Dariusz Skowron
- 20.791 pkt
5. Jerzy Pluta
- 20.402 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 19.936 pkt
7. Edward Nowak
- 19.717 pkt
8. Tadeusz Kamczyk
- 19.433 pkt
9. Jerzy Niewiadomski
- 19.300 pkt
10. Wojciech Napierała
- 19.042 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 16 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Foto: Fight Club

Juniorzy
nie mieli
sobie równych

Rafał Sikora
był jednym z czołowych
pięściarzy Concordii,
a charakteryzowało go
znakomite wyszkolenie
techniczne

gach kickboxingu oraz boksu.
Serdecznie zapraszamy na
zajęcia z tym wspaniałym sportowcem i człowiekiem.
PiSk

Rzuty,
dźwignie i...
Adam Witkowski i Dawid
Bieniek ze Spartana Knurów
zajęli miejsca na podium w II
Międzynarodowych Mistrzostwach Submission Fighting.
- Turniej odbył się w Krapkowicach, a walki polegały na
rzutach, dźwigniach i duszeniu
- wyjaśnia Sławomir Tokarz ze
Spartana. - Nasz klub reprezentowało dwóch zawodników
trenujących pod okiem Tomasza Jabłonki i każdy z nich
stanął na podium.
Adam Witkowski stoczył
dwa pojedynki. Za każdym razem były to zwycięstwa przed
czasem i z Krapkowic wyjechał
ze złotym medalem.

Dawid Bieniek również
spisał się na medal, ale brązowy.
PiSk

W Wielowsi odbyły się XV
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w tenisie stołowym. Do rywalizacji przystąpiły 63 osoby. Z naszego regionu
wystąpili reprezentanci gminy
Pilchowice, którzy nie mieli sobie równych wśród juniorów. W
kategorii dziewcząt zwyciężyła
Alicja Toczyłkowska z Wilków
Wilcza, na drugim miejscu
sklasyfikowana została Justyna
Żyła z Orła Stanica, a za zawodniczkami z gminy Pilchowice
uplasowała się Karolina Suchan
z ULKS-u Pławniowice.

Ton rywalizacji juniorów
nadawał zwycięzca Marcin
Molenda z Orła Stanica, który wyprzedził Rafała Klaczkę
z Wi l ków Wi lcza (trzecie
miejsce zajął Dawid Kwaśniok z Ruchu Pniów).
Brązowy medal w rywalizacji seniorów zdobył Dominik Szmaj z Orła Stanica.
Gmina Pilchowice zajęła
trzecie miejsce w klasyfikacji miast i gmin (zwyciężył
Rudziniec przed Toszkiem).
PiSk

W Krakowie
też najlepszy
Przed tygodniem informowaliśmy o sukcesie Damiana
Durkacza, który został uznany
najlepszym kadetem międzynarodowego turnieju bokserskiego
w Oławie. Dzisiaj mamy kolejną
dobrą wiadomość dla fanów
talentu nastolatka z Knurowa,
który zyskał uznanie w oczach
organizatorów i sędziów międzynarodowego turnieju „O
Złotą Rękawicę Wisły” w Krakowie i ponownie wywalczył
tytuł najlepszego kadeta.
- Damian w mistrzowskim
stylu opanował swoją kategorię
wiekową i wagową - mówi
zadowolony trener Spartana,
Sławomir Tokarz. - Nasz zawodnik stoczył dwie bardzo
dobre walki. W półfinałowej
jednogłośnie na punkty wygrał
z reprezentantem Kielc, a w

finale skrzyżował rękawice z
Ukraińcem i również zwyciężył
3:0, pokazując przy tym bardzo
dobre wyszkolenie techniczne i
przygotowanie fizyczne.
Przypomnijmy, że Damian
Durkacz na co dzień trenuje w
Spartanie Knurów pod okiem
Sławomira Tokarza i Ireneusza
Przywary, natomiast w zawodach reprezentuje barwy Gardy
Gierałtowice, której trenerem
jest Adam Spiecha.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że krakowski turniej „O Złotą
Rękawicę Wisły” jest jednym z
najstarszych w kraju, a w tym
roku po raz pierwszy jedną z
nagród ufundowali piłkarze
Wisły. Okazały puchar otrzymał pięściarz „Białej Gwiazdy” Rafał Pląder.
PiSk

Rywalizacja i integracja

Strzegom gościł uczestników IV
Integracyjnych Mistrzostw Dolnego
Śląska w klasycznym wyciskaniu
sztangi. Impreza miała charakter
otwarty, dlatego do rywalizacji połączonej z integracją przystąpiły
zawodniczki UKS Eugen Knurów.
Podopieczne Eugeniusza Mehlicha osiągnęły następujące wyniki:
- kategoria 57 kg - Emilia Flis (II
miejsce - 47,5 kg), Sylwia Mularczyk
(IV miejsce - 35 kg - rekord życiowy),
- kategoria +57 kg - Jadwiga Gieniusz (VII miejsce - 50 kg).
- Zawody odbyły się bez podziału
na grupy wiekowe, dlatego nasze zawodniczki mimo młodego wieku konkurowały z seniorkami, a klasyfikacja
została sporządzona według formuły
Wilksa - informuje kierownik knurowskiej drużyny, Vanessa Nierada.

W Strzegomiu knurowski klub reprezentowały
(od lewej): Emilia Flis, Vanessa Nierada
(kierownik drużyny), Sylwia Mularczyk
i Jadwiga Gieniusz

Foto: UKS Eugen

Palicką, która reprezentowała
Armię Polkowice. Walka była
wyrównana i stała na bardzo
dobrym poziomie. To jednak
Ania pok a z ała się w ty m
pojedynku z lepszej strony,
zdobywając złoty medal mistrzostw Śląska - informuje
Fight Club.

Tenis stołowy

Foto: naszraciborz.pl

Foto: chokes.pl

Mamy
mistrzynię
Śląska
Anna Cora z Fight Clubu
Knurów zdobyła tytuł mistrzyni Śląska w kickboxingu w
formule low kick. Mistrzostwa
odbyły się w Gliwicach, a pojedynki w kategorii senior toczyły się na zasadach PRO-AM,
czyli bez ochraniacza głowy.
- Ania w finale skrzyżowała rękawice z Katarzyną

Rafał Sikora
trenerem
w Fight Clubie
W ostatnim dniu listopada knurowski Fight Club, na
którego czele stoi Grzegorz
Sobierajski poinformował, że
do grona trenerów dołączył
Rafał Sikora.
Nowy szkoleniowiec Fight
Clubu jest byłym utytułowanym pięściarzem Concordii.
W jej barwach zdobywał m.in.
tytuł indywidualnego mistrza
Polski, a w amatorskim ringu
stoczył ponad dwieście walk.
- Kto poznał Rafała wie,
że jest osobą bardzo skromną i
pasjonatem sportu - słyszymy
w Fight Clubie. - Posiada państwowe uprawnienia instruktora boksu, a niesamowity bagaż
doświadczeń zawodniczych i
trenerskich jest prawdziwym
skarbem dla wszystkich, którzy
chcą z niego skorzystać. Rafał
w naszym klubie wspomoże
kadrę instruktorską w trenin-

Anna Cora (z prawej) do swej bogatej
kolekcji dołożyła kolejne trofeum
za mistrzostwo Śląska w kickboxingu

sport

PiSk
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Dojrzały futbol 9-latków

Gwarek Zabrze był przez
wiele lat najbardziej renomowaną szkółką piłkarską. Nie
tylko na Śląsku, ale w całym
kraju. To z niej wychodzili
późniejsi reprezentanci Polski i piłkarze występujący na
najwyższym ligowym szczeblu. W sobotę zespół Gwarka
Zabrze okazał się najlepszy w
I Turnieju Bud-Expert Cup,
w którym wystąpiły zespoły
złożone z chłopców urodzonych w 2005 roku. I trzeba
przyznać, że grę Gwarka oglądało się z wielką przyjemnością. Można było w niej
dostrzec niezwykle dojrzały
futbol, jak na tak młody wiek
zawodników. Zabrzanie nie
„pchali” gry za wszelką cenę
jak najdalej swojej bramki.
Potrafili wymienić kilka podań, wykorzystując w tym
elemencie również potencjalnych obrońców, których
cechował na parkiecie spokój

i doskonały przegląd sytuacji
na boisku.
Warto dodać, że w zwycięstwie Gwarka swój udział miał
trener Jakub Porada, który
przez wiele lat związany był z
knurowską piłką.
Swego rodzaju atrakcją
dla młodych piłkarzy była
o b e c no ś ć w yc how a n k ów
Concordii Knurów - Marcina Brosza i Dariusza Dudka.
Pierwszy z nich to założyciel Akademii Piłki Nożnej,
która była orga nizatorem
turnieju, a drugi prowadził
w tych rozgrywkach zespół
RKP ROW Rybnik.
I jeszcze słowo o gospodarzach, którzy do turnieju
w ystawili aż trzy zespoły.
Dwa z nich zaszły do półfinałów, jednak za każdym
razem musiały uznać wyższość rywala i ostatecznie
zakończyły ry walizację na
miejscach 3, 4 i 8.

W dobrym humorze halę
MOSiR opuszczał Jakub Jurczyga, który został wybrany najlepszym zawodnikiem
turnieju. Pozostałe nagrody
indywidualne otrzymali: Jan
Adamski (Gwarek Zabrze) król strzelców i Filip Kotyczka
(Gwarek Ornontowice) - najlepszy bramkarz.

WYNIKI:
- grupa A
M K S Z a b or z e - OK S
Gwardia Gliwice 1:2, APN II
Knurów - APN III Knurów
2:1, Pogoń Ruda Śląska - MKS
Zaborze 0:1, OKS Gwardia
Gliwice - APN II Knurów 1:1,
APN III Knurów - Pogoń
Ruda Śląska 0:1, MKS Zaborze - APN II Knurów
1:0, OKS Gwardia Gliwice - APN III Knurów 0:0,
APN II Knurów - Pogoń
Ruda Śląska 1:0, MKS
Zaborze - APN III Knu-

rów 1:3, OKS Gwardia Gliwice
- Pogoń Ruda Śląska 1:0,
- grupa B
RKP ROW Rybnik - Grom
Tychy 3:0, APN I Knurów
- Gwarek Ornontowice 1:0,
Gwarek Zabrze - RKP ROW
Rybnik 3:0, Grom Tychy APN I Knurów 0:2, Gwarek
Ornontowice - Gwarek Zabrze
1:1, RKP ROW Rybnik - APN
I Knurów 0:1, Grom Tychy Gwarek Ornontowice 0:2, APN
I Knurów - Gwarek Zabrze 0:2,
RKP ROW Rybnik - Gwarek
Ornontowice 1:1, Grom Tychy
- Gwarek Zabrze 0:2,
- półfinały
OKS Gwardia Gliwice -

APN I Knurów 1:0, APN II
Knurów - Gwarek Zabrze 0:3,
- mecz o 9 miejsce
Pogoń Ruda Śląska - Grom
Tychy 2:2, w karnych 4:3,
- mecz o 7 miejsce
APN III Knurów - RKP
ROW Rybnik 0:2,
- mecz o 5 miejsce
MKS Zaborze - Gwarek
Ornontowice 0:2,
- mecz o 3 miejsce
APN I Knurów - APN II
Knurów 0:0, w karnych 1:2
- finał
OKS Gwardia Gliwice Gwarek Zabrze 0:2.
Zespoły APN wystąpiły w
następujących składach:

- APN I - Bartek Czech,
Michał Mielczarek, Jakub
Jurczyga, Maksymilian Kołodziej, Szymon Buczak, Mateusz Ferensztain, Patryk
Kijas, Marek Bury. Trener:
Mirosław Gmyz.
- APN II - Kornel Karasz, Dominik Marek, Jakub
Łowicki, Piotr Granieczny,
Patryk Kempa, Jakub Kowalski, Łukasz Ciostek. Trener
Mirosław Gmyz.
- APN III - Dawid Dudała, Dawid Kubasa, Filip
Adamczyk, Mikołaj Hawranek, Patryk Mroczek, Wojtek Piszczek, Wiktor Placek,
Dominik Kolenda, Adam
Młynarek. Trener: Kamil
Guliński.
Tekst i foto:
Piotr Skorupa

Zza biurka

Eksperci budują
futbol przyszłości
Tytuł na dzisiaj wymyśliłem w czasie sobotniego
turnieju młodych piłkarskich
talentów - Bud-Expert Cup.
Eksperci od budownictwa sprawili chłopakom mikołajkowy
prezent w postaci turnieju,
a ci, którzy marzą dzisiaj o
wielkich piłkarskich karierach
odwdzięczyli się ambitną rywalizacją. Były piękne bramki,
były też bramkarskie parady.
Niektórzy płakali ze szczęścia.
Byli i tacy, którzy uronili kilka
łez po porażce. Oj, działo się.
Równie ciekawie jak na
boisku, było w kuluarach.
Brylowali tam rodzice młodych kandydatów na sportow-

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

ców, którzy wraz z Akademią
Piłki Nożnej podjęli się organizacji imprezy. Ich pracę i
zaangażowanie oraz doping
docenili 9-letni zawodnicy,
którzy kończ ąc zmagania
kłaniali się w stronę widowni
wykrzykując: Dziękujemy!
Dziękujemy!
Była to fantastyczna ilustracja, podsumowująca kilkugodzinne rozgrywki.
W sobotę w roli Mikołaja
wystąpili eksperci od budownictwa i śmiem twierdzić, że
byli z tej roli zadowoleni. Tak,
jak zadowoleni byli uczestnicy
turnieju.
Piotr Skorupa
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sport
Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

WYNIKI 9. KOLEJKI Z DNIA 8.12.2014
Team 98 Knurów – TKKF Mistral Intermarché 5:8 (4:2)
0:1 Ł. Winiarczyk 8’, 1:1 M. Dywański 9’, 2:1 M. Cybulski 10’, 3:1
M. Cybulski 11’, 4:1 M. Dywański 12’, 4:2 Ł. Winiarczyk 13’, 4:3
Ł. Winiarczyk 24’, 4:4 Ł. Winiarczyk 27’, 4:5 Ł. Winiarczyk 28’k.
5:5 M. Cybulski 34’, 5:6 Ł. Winiarczyk 36’, 5:7 K. Smętek 37’, 5:8
M. Michalak 40’.
ZZ Kadra – Veritax Gumiland 4:3 (2:0)
1:0 S. Brodziński 5’, 2:0 K. Boroń 10’, 2:1 M. Nowosielski 22’,
3:1 A. Majorczyk 26’, 4:1 A. Majorczyk 35’, 4:2 M. Gmyz 36’, 4:3
M. Bogumiło 38’k.
żółta kartka: R. Nowosielski (Veritax)
Nacynianka – Tritech 4:6 (1:0)
1:0 T. Michalski 12’, 1:1 K. Idziaszek 28’, 2:1 S. Bartyzel 30’, 2:2 G.
Górka 37’, 2:3 B. Lewandowski 38’, 3:3 P. Zagórski 38’, 4:3 T. Michalski 38’, 4:4 G. Górka 40’, 4:5 G. Górka 40’, 4:6 D. Wiercioch 40’.
żółte kartki: L. Bartyzel, P. Faber, T. Michalski (Nacynianka), B.
Lewandowski (Tritech).
Olympiakos Gierałtowice – UKS Milenium II 11:4 (4:0)
1:0 M. Adamczyk 4’, 2:0 D. Kabała 5’, 3:0 Daniel Lewandowski
13’, 4:0 D. Kabała 18’, 4:1 R. Brociek 21’, 5:1 D. Kabała 22’, 6:1
M. Adamczyk 23’, 7:1 D. Kabała 25’, 7:2 R. Brociek 27’, 8:2 D.
Kabała 33’, 9:2 Dawid Lewandowski 35’, 9:3 R. Brociek 36’,
10:3 S. Artemuk 37’, 10:4 J. Karmański 38’, 11:4 D. Kabała 39’.
żółta kartka: Daniel Lewandowski (Olympiakos).
TS Kuźnica – IPA Knurów 2:5 (2:3)
0:1 J. Stępień 6’, 1:1 R. Hajok 7’, 1:2 J. Stępień 8’, 1:3 Ł. Spórna
15’, 2:3 R. Hajok 18’, 2:4 G. Klatka 25’, 2:5 M. Rozumek 30’.
żółta kartka: M. Andrecki (TS Kuźnica).
UKS Milenium I – Team Stalmet 2:5 (1:2)
0:1 M. Stopa 10’, 1:1 D. Burzawa 13’, 1:2 B. Flis 18’, 1:3 D. Kraska
31’, 1:4 D. Kraska 33’, 1:5 T. Młynek 40’, 2:5 D. Burzawa 40’k.
żółte kartki: D. Burzawa (UKS Milenium I), T. Młynek, G. Krusiński
(Team Stalmet).

Fragment meczu
TS Kuźnica - IPA
Knurów (przy
piłce Łukasz
Spórna)

miał pojedynek Nacynianki z
Tritechem. Jeszcze na 4 minuty
przed końcem goście z Rybnika
prowadzili 2:1, po czym w ciągu
minuty Tritech zdobył dwa
gole i wyszedł na prowadzenie. Nacynianka nie dała za
wygraną i również w ciągu 60

sekund strzeliła dwie bramki
ponownie prowadząc, już teraz
4:3. Nie był to koniec emocji,
bowiem Tritech dokonał niezwykłego wyczynu zdobywając
w ostatniej minucie trzy gole i
wygrywając ostatecznie 6:4.
Waldemar Jachimowski

1. TS Kuźnica 10-tka.pl
9 24 79-28 8
2. IPA Knurów
8 21 51-30 7
3. Team Stalmet
8 18 44-21 6
4. Tritech
8 18 43-27 6
5. ZZ Kadra
9 18 36-31 6
6. Nacynianka
8 15 35-33 5
7. Olympiakos Gierałtowice
9 15 53-40 5
8. Vibovit
8 12 47-36 4
9. Veritax Gumiland
8
6 24-39 2
10. UKS Milenium I
8
6 23-46 2
11. TKKF Mistral Intermarché 8
6 33-39 2
12. Team 98 Knurów
8
3 36-52 1
13. UKS Milenium II
9
0 16-97 0
STRZELCY
Ariel Mnochy TS Kuźnica
Dominik Kabała Olympiakos Gierałtowice
Adrian Zabłocki Vibovit
Grzegorz Górka Tritech
Maciej Stopa Team Stalmet
Tomasz Michalski Nacynianka
Łukasz Spórna IPA Knurów
Kacper Idziaszek Tritech
Daniel Lewandowski Olympiakos Gierałtowice

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

1
1
2
2
3
3
4
4
6
6
6
7
9
47
21
19
15
14
14
13
13
13

PROGRAM 10. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 15 GRUDNIA):
Team 98 Knurów – Tritech (18.00), Veritax Gumiland – Nacynianka (18.45), ZZ Kadra – Vibovit (19.30), IPA Knurów – Olympiakos
Gierałtowice (20.15), Team Stalmet – TS Kuźnica (21.00), TKKF
Mistral Intermarche – UKS Milenium I (21.45).

informacja

Szachy
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w
K nu row ie z apr a sz a
do udziału w turnieju
szachowym, który odbędzie się 15 grudnia
(poniedziałek) o godzinie 16.30 w klubie
„Lokatorek”.
Szczegóły na www.
chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5946
PiSk
Przegląd Lokalny Nr 50 (1136) 11 grudnia 2014 roku

Sezon na łyżwy rozpoczęty. Otwarcie lodowiska nastąpiło 6 grudnia, a więc w dzień
świętego Mikołaja, co było dodatkową atrakcją dla najmłodszych. Mikołaj obdarowywał
prezentami i jednocześnie
zachęcał do ślizgania po tafli
lodowiska. Organizatorzy
- Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji - przygotowali wiele
atrakcji, z których skorzystali
również dorośli.
- Przypomnijmy, że knurowskie lodowisko ma wymiary 40 na 20 metrów, a więc jest
wystarczająco duże, by swobodnie jeździć na łyżwach, a
także rozgrywać na nim zawody sportowe - informują jego
administratorzy z MOSiR-u,
dodając jednocześnie, że obok
ślizgawki funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.
Z obiektu można korzystać od poniedziałku do piątku
w godzinach 14.00 - 21.00, a w
soboty i niedziele od 10.00 do
21.00 (w weekendy trzeba pamiętać o przerwie technicznej,
która trwa od 14.00 do 15.00).
Lodowisko znajduje się
na terenie Kompleksu Boisk

Foto: MOSiR

najlepszy strzelec Ariel Mnochy
po raz pierwszy nie zdobył gola.
Niecodzienny przebieg

Otwarcie
z Mikołajem
Foto: MOSiR

W dziewiątej kolejce rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej doszło do
meczu na szczycie pomiędzy
prowadzącym w tabeli TS Kuźnica a IPA Knurów. Drużyna z
Gliwic przystąpiła do tego spotkania z mianem niepokonanej i
w przypadku zwycięstwa mogła
powiększyć swoją przewagę nad
kolejnymi zespołami w tabeli
aż do 9 punktów, jednak tego
dnia natrafiła na bardzo dobrze
dysponowanego rywala. IPA
po kwadransie prowadziła 3:1,
przetrzymała napór lidera, a
potem dokończyła dzieła strzelając kolejne dwa gole. Pierwsze skrzypce w zwycięskiej
drużynie grali doświadczeni
piłkarze dawnego UPOS-u:
Łukasz Spórna, Jarosław Stępień i Marcin Rozumek. Warto
dodać, że Kuźnica nie tylko po
raz pierwszy przegrała w tych
rozgrywkach, ale również jej

Foto: Waldemar Jachimowski

IPA ograła Kuźnicę

Wielofunkcyjnych przy ulicy
Ułanów 8 w Knurowie.

PiSk

OFERTA PROMOCYJNA
MOSiR KNURÓW

na korzystanie z Lodowiska Sezonowego
KARNET – 6 wejść po 40 minut
- normalny
- ulgowy
- senior

20,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

Karnety dostępne
w ramach programu Rodzina 3+
KARNET – 6 wejść po 40 minut
- normalny
- ulgowy
- senior
BILET GRUPOWY ULGOWY
(dotyczy wejść w poniedziałek, środę
i piątek w godz. 10.00 – 12.00)
(minimum 10 os + 1 opiekun bezpłatnie)
Wypożyczenie łyżew

10,00 zł
5,00 zł
7,5 zł

1,00 zł / os.

2,00 zł / 1 para

ceny zawierają podatek VAT

15

Gorące rytmy, wspaniała atmosfera - uczestnikom
maratonu Zumby trzy godziny minęły jak z bicza strzelił...

Czerwone szaleństwo
KNURÓW. MIKOŁAJKOWY MARATON ZUMBY

Taneczna energia wręcz pochłonęła Dom Kultury
w Szczygłowicach. W chłodny sobotni wieczór mikołajkowy
maraton rozgrzał knurowian. - Było rewelacyjnie! - mówi
Michalina Kobza, pomysłodawczyni maratonu
Zumba, umiejętnie łącząca
taniec i ćwiczenia, szturmem
zdobyła Knurów. Uczestnicy,
świetnie się bawiąc, nawet nie
czują, kiedy spalają kalorie. Tańczą wszyscy: młodzi i starsi, ko-

biety i mężczyźni. Na knurowskim
maratonie ćwiczyło, co prawda na
rękach taty, także kilkomiesięczne
dziecko.
Drugi maraton zumby cieszył
się sporą popularnością.

- Było około 30 osób. Nie spodziewałam się takiej frekwencji
- mówi Michalina Kobza. - Przyszło
nawet dwóch panów.
Przez trzy godziny tańczono
w rytm energetycznych przebo-

jów. Oprócz kondycji i dobrego
hu mor u k a ż dy z uczest ni ków
obowiązkowo musiał mieć czerwony element stroju. W sali DK
zaczerwieniło się od czerwonych
spod n i, blu z ek, sznu rkow ych

spódniczek, a nawet mikołajkowych czapeczek. Nie zabrakło
konkursów oraz niespodzianek.
O dużą dawkę energii zadbali
instruktorzy: Michalina Kobza,
Monika Rzepa, Magda Moska i
Radek Nosal.
- Kolejny maraton planujemy
w okresie karnawału - dodaje
Michalina Kobza.
Maraton zorganizowało Centrum Kultury.
jb, foto: Krzysztof Gołuch

KNURÓW. KOTLARNIA

foto-migawka
Foto: Archiwum Iwony Kobryń

Odjazdowe
Mikołajki

Pomagali, szalejąc po piaskowych
bezdrożach. W sobotę miłośnicy
jazdy terenowej zbierali pieniądze
dla knurowskiego Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych
Imprezę „Ogólnopolska Terenowa Integracja „Dla choinki” zorganizowało Gliwickie Stowarzyszenie
Miłośników Jazdy Terenowej MUTT.
Udział wzięli m.in. podopieczni
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych. Zabawa była przednia!
- W czasie pobytu w Kotlarni
jeździliśmy samochodami terenowymi po całym terenie kopalni piasku.
Przejechaliśmy się także wojskowym
autem marki Hummer, który jest na
wyposażaniu naszego wojska - opo-

wiadają uczestnicy imprezy.
Co roku w trakcie rajdu środowisko kierowców zbiera pieniądze dla
potrzebujących. W tym roku zebrane
środki trafiły do Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych.
- Dziękujemy zarządowi MUTT-a
za wspaniale spędzone chwile na rajdzie oraz wsparcie finansowe - mówią
podopieczni ośrodka.
oprac. jb,
foto: arch. Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych

Święt y Mikołaj odwiedził wiele miejsc. Zajrz
ał też do świetlicy Domu Kultury w Szczy
głowicach.
Nie bez powodu – jego wizyta była miłą
niespodzianką dla zebranych tam dzieci.
Na miłe
spotkanie zostały zaproszone przez Koło
Emer ytów i Rencistów nr 3 oraz Polski Czerw
ony Krzyż.
Święt y nie przyszedł z pustymi rękoma,
toteż każde grzec zne dziecko (a wszystkie
okazały się
nad podziw grzec zne) zostało obdarowan
e paczką. Ciepłe, w świątecznym nastroju
życzenia,
złożyła zebranym przewodnic ząca koła Lucyn
a Kobryń. Były gry, konkursy, zabaw y i tańce
,
o co zadbała prowadząca imprezę Iwona
Kobryń z zespo łu Duet Centrum.
/bw/
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