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Knurów

Gaz poleci w nowej sieci
Wymiana sieci gazowej na III Kolonii potrwa
do kwietnia przyszłego roku. Prace tego typu wiążą
się z niedogodnościami dla mieszkańców, ale tym
razem są absolutnie konieczne – obecna sieć
gazociągowa ma już ponad 30 lat

I

nwestorem jest Polska Spółka
Gazownictwa, zaś przyczyną –
katastrofalny stan sieci gazowej na
terenie III Kolonii.
- Najlepiej widać po gruncie – ma
zielonkawy kolor, co sygnalizuje, że jest
przesiąknięty gazem – mówi kierownik
budowy, Andrzej Dałek z ZUPH Hydrogaz, wykonawcy prac. – Kto dysponuje
metanomierzem, może się przejść i dokonać pomiaru – stan sieci jest fatalny,

mocno zagrażający bezpieczeństwu.
Wykonawca ma wybudować około
5,5 km gazociągu, do którego będzie
przyłączonych mniej więcej 200 budynków.

Będzie płynność

Planowo prace mają zostać zakończone przed majem przyszłego
roku. Roboty liniowe powinny być
sfinalizowane do końca lutego. Potem

przyjdzie czas na prace równolegle w
starym i nowym gazociągu – każdy z
budynków trzeba będzie odciąć od dotychczasowego gazociągu i przyłączyć
do nowego.
Wszystko po to, aby na tyle, na ile
to możliwe, zachować płynność w dostawie gazu. Każdy odbiorca z osobna
będzie pozbawiony dostępu do gazu raptem na parę godzin. Praca jest podzielona na dwa etapy z przerwą na zimę.

Foto: Mirella Napolska

Przez kilka miesięcy gazownicy będę kopać
w ziemi - to utrudnienia dla mieszkańców,
którego jednak nie da się uniknąć

- W tej chwili chcemy doprowadzić
gazociąg w północno-wschodniej strefie
między ulicą Dworcową a ul. Sienkiewicza – mówi Andrzej Dałek. – Chcemy
zamknąć ten kwartał, by potem sukcesywnie przełączać poszczególne budynki i jak najszybciej, już przed końcem
roku, umożliwić ludziom bezpieczne
korzystanie z nowego gazociągu.

Trudno uniknąć
niedogodności

Ziemne prace zwykle wiążą się z
większymi lub mniejszymi niewygodami dla mieszkańców. Rzeczywiście,
chodniki na Kolonii, rozkopane w
wielu miejscach, wymagają od pieszych
zwiększonej czujności. Są wyzwaniem
dla starszych, niepełnosprawnych i
osób spacerujących z wózkami. Jedni
mieszkańcy ze zrozumieniem znoszą
niewygodę, czekając na zakończenie
prac, inni są zdania, że należałoby się
lepiej zatroszczyć o zorganizowanie
tymczasowej trasy dla pieszych.
- Według naszego rozeznania,

większość mieszkańców nie ma poważniejszych zastrzeżeń, jednak jeżeli ktoś
z nich jest niezadowolony, na pewno
ma w tym trochę racji – przyznaje Andrzej Dałek. – Nasza firma przeprasza
za wszelkie utrudnienia. Jednocześnie
prosiłbym klientów o wyrozumiałość,
bo trudno uniknąć niedogodności przy
pracach ziemnych, tym bardziej, że
średnica tych rur jest stosunkowo duża,
300 mm. Do połowy października
chcemy zakończyć prace porządkujące,
które doprowadzą chodniki do stanu
pierwotnego.
Wyjątkowa sytuacja jest na ul. Słoniny, gdzie w niedalekiej przyszłości
planowana jest wymiana chodnika.
– Te płytki chodnikowe, które demontowaliśmy na ul. Słoniny, były w
tragicznym stanie – przy podnoszeniu
rozpadały się na kawałki – informuje
Andrzej Dałek. Firma uzgodniła z
Urzędem Miasta, że w związku z
planowaną wymianą nawierzchni nie
będzie układać płyt, zapewni jedynie,
aby pieszy trakt był przechodni.
MiNa

Knurów. Budżet obywatelski

Głosuj póki czas

Do 7 października można zagłosować na wybrany projekt w ramach
budżetu obywatelskiego. Punkt głosowania znajduje się w budynku Urzędu
Miasta przy ul. Ogana 5. Jest czynny w godzinach pracy magistratu.
Wyjątkowo będzie też otwarty w sobotę, 1 października, w godzinach
10-15.

/bw/

serdeczności

Zaproszenie

Jubileusz tuż, tuż...

Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 obchodzi w
tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji
Zespół Szkół nr 1 (szkoła podstawowa i gimnazjum)
zaprasza na uroczyste obchody

10 października o godz. 9.30 w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej odbędzie się msza św. w intencji uczniów,
rodziców, absolwentów i pracowników szkoły. Niedługo
później (godz. 11.00) w auli szkoły rozpocznie się akademia.
Dyrekcja szkoły zaprasza absolwentów do podróży w czasie.
Dla zainteresowani udziałem w akademii przygotowano
„cegiełki - wejściówki”, które należy odebrać w sekretariacie
szkoły. Ich liczba jest ograniczona.
oprac. /g/

Dieta, która przynosi rezultaty!
nie do utraty wagi. Wyniki badań potwierdzały, że wszystko idzie w dobrym
kierunku.

mgr Agnieszka Kaczor
dietetyk Naturhouse Knurów

tekst sponsorowany

Przedstawiamy Państwu kolejną odsłonę naszych metamorfoz. Pani Mariola schudła
34 kg w czasie 9 miesięcy
- z pomocą dietetyka – Pani
Agnieszki Kaczor z punktu
Naturhouse w Knurowie.
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Jakie były pierwsze wrażenia
po pierwszych tygodniach
diety?
Można je określić jako niedowierzanie. Cotygodniowe wizyty
udowadniały, że waga spada, a
ubrania są z tygodnia na tydzień
luźniejsze. Gdy po miesiącu
spadło kilka kilogramów, moja
radość była ogromna. I tak przez
kolejne miesiące mot y wac ja
wzrastała wprost proporcjonal-

C z y zmiany w ż y wieniu, k tóre
wprowadził dietetyk zostaną już z
Panią na co dzień?
Bardzo chciałabym, żeby tak było.
Przez cały czas uczyłam się od nowa
t wor zyć swój st yl żywienia.
Tutaj nikt nie daje gotowych
przepisów. Człowiek sam musi
zmienić swoje myślenie. Początki były trudne, żeby nagle zmienić swoje gotowanie. Dodatkowo trzeba się wyuczyć wybierać
zdrowe, sycące i odpowiednie
produkty, które zastąpią słodycze, szybkie przekąski itp.
Najciężej jednak jest pamiętać,
żeby jeść regularnie.
Co było impulsem do rozpoczęcia kuracji?
Szczerze mówiąc przyszłam
trochę z ciekawości, bo czytałam sporo na temat zadowolonych kuracjuszy NH. Ot,
przyszłam sprawdzić, jak to
będzie. Całe życie próbowałam
się odchudzać i zawsze po skończonej diecie waga powracała.

Kiedy więc stałam się ciężka, zmęczona, z nadciśnieniem, postanowiłam że
trzeba coś z tym zrobić. To miała być
przygoda na miesiąc lub dwa. Obecnie
myślę, że to była jedna z lepszych
decyzji w moim życiu. Żałuję tylko, że
zrobiłam to tak późno i przez całe swoje życie borykałam się z taką nadwagą.

AKCJA OGÓLNOPOLSKA
„UWAGA NADAWGA”

Jakie widzi Pani zalety kuracji odchudzającej w Naturhouse?
Wiadomo, że w pewnym wieku trudno cokolwiek zmienić w swoim życiu.
Zmiany wizualne to jedynie efekt tego,
że moje samopoczucie jest o 100%
lepsze. Moje wyniki badań się poprawiły. Mogę swobodnie się poruszać. A co
chyba najważniejsze dla każdej kobiety,
mogę w końcu kupić ubranie takie jakie
chcę, a nie tylko takie, które pasuje na
osoby z nadwagą. Dowiedziałam się
bardzo ważnych informacji na temat
żywienia, o których nie wiedziałam, że
mają tak wielki wpływ na przemianę
materii. Wystarczy niewiele zmienić,
żeby waga spadła.
Co poradziłaby Pani osobom, które
wahają się podjąć kurację odchudzającą?
Powiem tylko tyle: niech spróbują.
Pani dietetyk dopasuje dietę indywidualnie do potrzeb każdego, niezależnie
od wieku i stopnia otyłości. Ja nie
wierzyłam, że jako babcia będę jeszcze mogła swobodnie biegać za moimi
wnukami. Mnie, pomimo wieku, się
udało, więc każdemu się uda. Warto
tylko spróbować. To inwestycja w swoje
zdrowie i dobre samopoczucie.

19 września ruszyła ogólnopolska
kampania Uwaga Nadwaga, która
potrwa do 30 listopada. Akcja ma na
celu zwrócenie uwagi społeczeństwa
na pogłębiający się problem nadwagi
i otyłości nie tylko wśród dorosłych,
ale, niestety, coraz częściej dzieci i
młodzieży. Pragniemy rozpowszechnić wiedzę na temat prawidłowych
nawyków żywieniowych, które są jedyną skuteczną profilaktyką nadwagi
i otyłości. Zachęcamy więc Państwa
do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dietetycznych, połączonych
z pomiarami składu ciała. Na konsultację można umówić się w punkcie
osobiście, telefonicznie lub za pomocą
formularza w Internecie.

Knurów ul. Niepodległości 18
tel. 32 237 00 11, kom. 784 065 893
Godziny otwarcia
Poniedziałek- wtorek 10.00-18.00
Środa 11:00 – 19:00
Czwartek-Piątek 8:00 – 16:00
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Uratował
tonące dziecko

Foto: KMP Gliwice

Żródło: monitoring
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Gdy zobaczył w morzu chłopca,
którym fale uderzały o falochron,
bez wahania rzucił się na ratunek.
Asp. szt. Zbigniew Kaliszewski,
pochodzący z Knurowa policjant
Komendy Miejskiej w Gliwicach,
po raz kolejny uratował komuś życie

D
Szczygłowice

Kim jest wandal
z nagrania?
Odpowiedzi na to pytanie
szuka knurowska policja. Miejski
Zespół Gospodarki Lokalowej
i Administracji liczy, że sprawca
dewastacji w budynku
przy ul. Staszica 1 zostanie
zatrzymany i osądzony

N

wie, kim jest mężczyzna z nagrania,
może anonimowo podzielić się tą
wiedzą z organami ścigania.
MZGLiA oszacował straty na
300 zł.
Budynek przy ul. Staszica 1 okrył
się złą sławą. Dewastacje są tam na
porządku dziennym. Na szczęście
nie zawsze wandalom uchodzą one
na sucho, głównie dzięki zamontowanym w bloku kamerom. Przykładem może być tu sprawa zniszczenia
windy, która znalazła swój finał w
sądzie. MZGLiA poniosło wówczas
straty w wysokości 6 tys. zł.
Obecnie winda znowu jest nieczynna. Jak się dowiedzieliśmy,
najpierw utknęła w niej mieszkanka.
Inni lokatorzy, chcąc pośpieszyć jej
z pomocą, nie czekali na przybycie
konserwatora (zajęło mu to 20 minut) i wyrwali drzwi.
Jar

Nagranie z dewastacji
dostępne na stronie:
www.przegladlokalny.eu

Knurowa, w którym spędził 25 lat życia.
Przez kilka lat mieszkał też w Gierałtowicach. Jak przypomina gliwicka
policja, wydarzenie z Ustki nie było
pierwszym, w którym uratował komuś
życie. Gdy w 2011 roku w bloku przy ul.
Słowackiego w Gliwicach wybuchł gaz,
to właśnie on jako jeden z pierwszych
wszedł do częściowo zawalonego budynku, ewakuując poszkodowanych. Jako

zastępca oficera dyżurnego, obsługując
telefony alarmowe, wiele razy ruszał
na ratunek. Absolutnie nie uważa się
za bohatera, ale właśnie skromność jest
idealnym dopełnieniem bohaterstwa.
W końcu Superman też był dyskretny.
A asp. sztab. Zbigniew Kaliszewski jest
lepszy nawet od Supermana – bo jest jak
najbardziej rzeczywisty.
MiNa

Knurów

Ostatnia szychta

Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu
przegrali w ubiegły wtorek walkę o życie
górnika kombajnisty, który 16 września
uległ ciężkiemu wypadkowi w Ruchu
Knurów kopalni „Knurów-Szczygłowice”

Z

ustaleń Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach w y ni ka, że około
godz. 5.30 jeden z kombajnistów
znajdował się przy organie urabiającego kombajnu. W t y m
czasie odspoiła się bryła węgla,
która staczała się po przenośniku

foto-migawka

27 września strażacy z Jednostki Ratow
niczo- Gaśniczej w Knurowie otrzymali
zgłos zenie o płoną cym samo chodz ie.
Auto zapaliło się w pobliżu DK 78 (trasy
Gliwice - Rybnik) w Wilczy. Na szczę ście
kiero wca samo chodu w porę zareagował - stopił się jedynie silnik i pod
wpływem gorąc a pękła przednia szyba
.
Kierowcy nic się nie stało. Straż aków
z JRG wspar li ochotnicy z OSP Wilcza.

Tekst i foto: Justyna Bajko

ścianowym w kierunku kombajnu, by wpaść do pola przejścia.
Znajdujący się przy sekcji obudowy zmechanizowanej kombajnista został uderzony w głowę.
Pierwszej pomocy udzielili mu
pracownicy oddziału G3-K. Następnie ranny został przeniesiony
na noszach do przekopu G8E na
poziomie 850 m, skąd wóz sanitarny kolei podziemnej przewiózł
go w k ierunku szybu Paweł.
Około godz. 6.00 rannego przebadał lekarz, stwierdzając ranę
tłuczoną okolicy czołowej lewej,
uszkodzenie lewego oka, podejrzenie złamania kości czołowej i
skroniowej lewej oraz podejrzenie krwiaka śródczaszkowego.
Po wywiezieniu na powierzchnię kombajnista został zabrany
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Sosnowcu.
27 września nadeszła stamtąd
zła wiadomość: 44-latek zmarł.
W górnictwie pracował od 25 lat.
/g/

reklama

iedziela (18 września), godz.
3.55. Do drzwi wejściowych
do budynku przy ul. Staszica
1 w Szczygłowicach podchodzi mężczyzna. Kilka razy szarpie za klamkę,
jednak drzwi nie chcą ustąpić. Próba
wybicia szyby łokciem pali na panewce, więc po chwili zastanowienia
chuligan kopie w drzwi sześć razy.
Do siódmego ustawia się z dystansu, zapiera się i... szyba pęka. Przez
kilka sekund wandal podziwia swoje
dokonanie, po czym odwraca się na
pięcie i odchodzi. Czy wiedział, że
jego „wyczyn” rejestruje kamera?
Możliwe, że tak, skoro część twarzy
obwiązał szalikiem. Mężczyzna ogolony na łyso ubrany był w niebieską
wiatrówkę i czarne, krótkie spodnie.
Na g r a n ie z mon iot or i n g u
MZGLiA trafiło już do śledczych z
knurowskiego komisariatu. Dyrektor Mieczysław Kobylec ma nadzieję,
że wandala uda się zatrzymać i osądzić. Nie ukrywa przy tym, że liczy
na pomoc mieszkańców. Każdy, kto

zięk i niemu dramat yczne
zajście miało szczęśliwy finał.
Jednak asp. szt. Zbigniew Kaliszewski jest tak skromny, że nikomu
nie opowiedział o tym, co zdarzyło
się 5 września w Ustce, gdzie spędzał
urlop z rodziną. Koledzy z gliwickiej
komendy dowiedzieli się o wszystkim
dopiero w tym tygodniu – z listu otrzymanego od jednego ze świadków.
Przyszedłszy na plażę policjant
dostrzegł, że w morzu tonie dziecko.
Jego ojciec stojący na falochronie
miał na rękach małą córkę, patrzył
więc na syna, przerażony i bezradny,
nie mogąc rzucić się do pomocy. Zbigniew Kaliszewski bez zastanowienia
ruszył na ratunek. Wyciągnął chłopca
z wody. Jak się okazało, 8-letni Miłosz był co prawda bardzo zmęczony
walką o życie, ale poza tym wyszedł z
dramatycznej przygody bez szwanku.
Według świadków, gdyby nie policjant,
wszystko skończyłoby się tragedią.
Gliwicka KMP zwraca uwagę, że w
tym samym rejonie plaży w Ustce w
sierpniu doszło do tragedii – w Bałtyku
utonęła 7-letnia dziewczynka.
Uratowany Miłosz wyraził swoją
wdzięczność w wyjątkowy, wzruszający sposób – namalował dla swojego
wybawcy rysunek-autoportret na tle
morza, ozdobiony muszelkami.
Asp. szt. Zbigniew Kaliszewski
mieszka w Gliwicach, ale pochodzi z
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Więcej na czystsze powietrze
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł wzrosną kwoty dofinansowania kosztów
inwestycji służących ochronie jakości powietrza. To jedno
z ustaleń przyjętych podczas sesji Rady Miasta
zł) kwoty dofinansowania kosztów
inwestycji służących ochronie jakości
powietrza. To konsekwencja zmiany
uchwały określającej zasady przyznawania „dotacji celowych z budżetu
Gminy Knurów na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej”.
- Nowe zapisy (...) pozwolą na ukierunkowanie działań inwestycyjnych
w stronę nośników energii bardziej przyjaznych środowisku – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. – Między innymi
ułatwią one wspólnotom mieszkaniowych wyrażającym gotowość podłączenia
budynku do sieci ciepłowniczej, zrealizowanie planowanych przedsięwzięć.
Od czerwca do sierpnia dyrektorzy gminnych placówek oświatowych
uzyskali ponad 48 tys. zł dochodu
z tytułu gospodarowania mieniem.
Za zgodą RM pieniądze zostaną przeznaczone na: * doposażenie sal lekcyjnych w meble i pomoce dydaktyczne,
* zakup sprzętu komputerowego do
prowadzenia zajęć lekcyjnych, * zakup artykułów biurowych i środków

czystości, * sporządzenie wniosku
o dofinansowanie z programu „Cyfowe śląskie” projektu pt. „E-oświata.
Rozwój e-usług w obszarze edukacji
i oświaty Miasta Knurów”.
Wspomniany projekt ujmuje m.in.
elektroniczny nabór do placówek
oświatowych, e-dzienniki, e-biblioteki
szkolne, sms-owe powiadomienia dla
rodziców o zebraniach, dniach otwartych, terminach płatności, elektroniczny obieg dokumentów, połączenie placówek oświatowych w jednolity system
organizacji i zarządzania. Napisanie
projektu, wykonanie dokumentacji
koncepcyjno-technicznej i analiza
techniczna to koszt szacowany na 40
tys. zł. Rada Miasta wyraziła zgodę na
ujęcie odpowiednich funduszy w tegorocznym budżecie.
30 tys. zł – taka kwota zostanie
zabezpieczona w planie finansowym
miasta na wykonanie przyłączy wodociągowych w związku z modernizacją
budynku przy ul. Dworcowej 13.
Radni pozytywnie odnieśli się do
wniosku komendanta Policji w Knu-

Kto truje koty?

rowie o wpłatę na państwowy fundusz
celowy. Dzięki temu 5 tys. zł z budżetu
miasta zostanie przeznaczonych na
odnowienie pomieszczeń knurowskiego Komisariatu Policji.

W interpelacjach

radni zgłosili ponad 70 spraw,
problemów i zapytań. Mowa była
m.in. o: * irytujących kierowców
korkach w godzinach rannych i po
południu na ulicach Niepodległości,
Dworcowej i 1 Maja, * potrzebie doświetlenia skweru przy ul. Lignozy
(między nasypem a placem-pętlą
autobusową), są sied zt wa bra my
cmentarnej przy ul. 1 Maja oraz mo-

/b/

Foto: Paweł Gradek

R

ada Miasta obradowała w ubiegłą środę. Pod głosowanie
trafiło 15 uchwał.
Mocą jednej z nich została powołana doraźna komisja do spraw
opracowania projektu zmian Statutu
Miasta Knurów. W jej skład weszli
radni tworzący prezydium Rady Miasta i przewodniczący poszczególnych
komisji RM: Tomasz Rzepa (przewodniczący), Barbara Gawlińska-Twardawa, Marian Gruszka, Henryk Hibszer,
Joachim Machulik, Jerzy Pach, Adam
Sobierajski i Janusz Szydło.
Rada Miasta zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie dwóch spraw:
* realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta
Knurów przy u. Ogana 5 wraz z modernizacją w/w budynku oraz dobudową windy i rekonstrukcją terenu
w rejonie w/w budynku”;
* czy radny Marek Sanecznik
posiadał w dniu wyborów i czy nadal
posiada prawo wybieralności do Rady
Miasta Knurów.
Do 2 tys. zł wzrosną (z 1,5 tys.

dernizacji oświetlenia na Farskich
Polach i w Kry wałdzie, * szarżujących nocą motocyklistach po al.
Piastów, * oczekiwaniu ze strony
rodziców związanych z dostępnością
przyszkolnych placów zabaw poza
godzinami lekcyjnymi, * hałasie – od
autostrady A-1(Farskie Pola) i torów
kolejowych (Szczygłowice), * zastoju
w remoncie ul. Reymonta, * możliwości ustanowienia przystanku
autobusowego „na żądanie” w pobliżu skrzyżowania ulic Dworcowej
i Rybnej, * sposobach zaradzenia
podtopieniom w rejonie MTBS przy
ul. Ułanów, występujących w następstwie ulewnych deszczy.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).

Tak wyglądały
piwnice
w 2012 roku

Knurów

Na terenie Knurowa ktoś truje koty wolno żyjące.
Zwierzęta umierają w męczarniach. - Nie rozumiem
jak można zabijać bezdomne koty! Przecież to
barbarzyństwo - pisze pani Beata, miłośniczka
zwierząt

4

cunek, nie wszystkim podoba się ich
obecność. Przeciwnicy kotów sięgają po środki okrutne - pod osłoną
nocy trują zwierzęta, wywożą je lub
torturują.
W tym konf likcie prawo jest
po st ron ie z w ierz ąt: kotów n ie
można więc wyłapywać, wywozić
czy utrudniać im życia. Wszelkie

działania polegające na niszczeniu budek, w y wracaniu misek z
jedzeniem, biciu czy podtruwaniu,
w myśl prawa, traktowane są jako
znęcanie się nad zwierzętami. Grozi
za to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności i kara finansowa do
100 tys. złotych.

Kotom wolno żyjącym, jak wszystkim
zwierzętom, należy się opieka i szacunek

Foto: morgueﬁle.com

W

Knurowie doliczono się
około 10 0 kotów wolno żyjących. Nigdy nie
miały domu, urodziły się na wolności. Jak ptaki są ważną częścią
miejskiego ekosystemu – żyją obok
człowieka, zapobiegając nadmiernej
obecności gryzoni.
Niedaleko domu pani Beaty pojawiła się kotka wolno żyjąca. Była
w ciąży.
- Do chwili rozwiązania była
przez nas dokarmiana - opowiada
pani Beata. - Kiedy pojawiły się dwa
kociaki, kotka została na stałe. Zwierzęta żyły sobie spokojnie - do czasu,
kiedy ktoś uznał je za szkodniki...
Kot k i na karmiono trucizną.
Mały kocurek przez trzy dni umierał
w męczeniach, jego mama walczy w
lecznicy o życie...
Pani Beata podkreśla, że koty
nikomu nie przeszkadzały. Pomogły nawet zwalczyć plagę szczurów
z którymi zmagało się osiedle Fińskich Domków.
Kilka tygodni temu do podobnego zdarzenia doszło na ul. Jedności
Narodowej. Ofiarą barbarzyństwa
również padła kotka z małymi.
Miłośnicy kotów czują się bezradni. Choć ustawa sejmowa z 21
sier pnia 1997 rok u g wa ra nt uje
kotom wolno żyjącym opiekę i sza-

Dla kogo
piwnice?

To pytanie zadają sobie i radnym
mieszkańcy budynku przy
ul. Staszica 1, bowiem przy
zawieraniu nowych umów najmu
nie otrzymują przynależnych
do lokalu piwnic, ani komórek

jb

J

ak się okazuje Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej i Administracji przyjął taką zasadę jeszcze w
2012 roku, po licznych dewastacjach
pomieszczeń.
- Działy się tam różne rzeczy:
jedni wypalali kable dla pozyskania
miedzi, drudzy urządzali sobie noclegownię, dla jeszcze innych było to stałe miejsce spotkań i libacji - słyszymy
od dyrektora Mieczysława Kobylca.
Zamknięcie piwnic i zabezpieczenie włazów okien piwnicznych
ostatecznie ukróciło dewastacje.
Część pomieszczeń administrator
przeznaczył na przechow y wanie
rzeczy i sprzętów z mieszkań opróżnionych w wyniku nakazów sądowych. Co ważne, liczba eksmisji bez
prawa do lokalu socjalnego rośnie,
stąd potrzeba zapewnienia przez
gminę pomieszczeń magazynowych.

Część piwnic z oddzielnym wejściem poza klatką schodową udostępniono lokatorom wyłącznie w godzinach pracy administracji budynku.
Dyrektor Kobylec dodaje, że
mieszkańcy wielokrotnie byli uprzedzani przez administratora o takim
rozwiązaniu.
Docelowo po wygaśnięciu wszystkich umów najmu lokali socjalnych,
w których wskazano możliwość korzystania z piwnic, MZGLiA przewiduje wynająć 10 pomieszczeń po
starym szybie windy wielodzietnym
rodzinom. To z pewnością ułatwi im
przechowywanie np. wózków. Z części piwnic z wejściem poza klatkami
schodowymi administrator planuje
w niedalekiej przyszłości wyznaczyć
pomieszczenia wspólne na przechowywanie rowerów i innych sprzętów.
/g/
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Region. Szkodliwe bakterie w wodzie

Za dużo złych Coli
Pracownicy PWiK
rozwieszali komunikaty
o zagrożeniu, a w niedzielę
o jego ustąpieniu

K

omunikat pojawił się na stronie internetowej PWiK w
piątkowe popołudnie. Informował, że „prowadzone na bieżąco
analizy laboratoryjne prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych z sieci
magistralnej GPW w Katowicach na
terenie miasta Knurowa wykazały
obecność pojedynczych bakterii grupy
Coli”. Stwierdzał, że woda nadaje się
do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu.
Wyłącznie przegotowanej wody
należało też używać do kąpieli, mycia
zębów, naczyń i owoców oraz podawania zwierzętom.
Wieść szybko się rozniosła po mieście. Efekt? W okolicznych sklepach
błyskawicznie opustoszały półki z
butelkowaną wodą.
W sobotę GPW w komunikacie dla
mieszkańców Knurowa poinformowało, że „potwierdziły się wcześniejsze
ekspertyzy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów dotyczące braku
zagrożenia pogorszenia jakości wody w
Knurowie”. Zapewniło w nim, iż „ponowne badanie w trzech najważniejszych dla Knurowa punktach odbioru
wody, dokonane 23 września 2016 roku,
wspólnie z przedstawicielami PWiK

Rozmowa Przeglądu

Bogusław Wilk: - Kiedy PWiK
dowiedziało się o nieprzydatności
wody do spożycia?
Bogusław Tyszkowski, prezes
PWiK Sp. z o.o. w Knurowie: - W piątek, 23 września, o godz. 14 otrzymaliśmy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
informującą o braku przydatności
wody do bezpośredniego spożycia na
terenie miasta Knurów oraz zalecenia
do wykonania przez Przedsiębiorstwo
nakazujące: * przywrócenie jakości
wody w sieci wodociągowej, * poinformowanie odbiorców wody o braku
jej przydatności do bezpośredniego
spożycia (konieczność przegotowania
wody), * zapewnienie odbiorcom wody
zastępczego źródła odpowiadającego
wymaganiom dla wody do spożycia
przez ludzi, * przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociągowej na terenie
miasta Knurów.
- Jaki podano powód?
- Jako przyczynę decyzji wskazano
fakt wykazania obecności bakterii
grupy coli w ilości 3 NPL/100 ml (dopuszczalna wartość wynosi 0 NPL/100
ml) w próbkach wody pobranych z
punktów monitoringowych zlokalizowanych na ujęciach z sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego w Katowicach na
tzw. wlotach do miasta Knurów przy
ul. Lignozy i Niepodległości.

Do picia i mycia – tylko po
przegotowaniu można było
używać wody z knurowskich
wodociągów w miniony
weekend. Powód: bakterie grupy
Coli wykryte w próbkach wody
z GPW

- Jak szybko – od momentu pozyskania informacji o bakteriach w
wodzie – PWiK zareagowało?
- Natychmiast o wynikach badań
poinformowaliśmy GPW Katowice zobowiązując dostawcę wody do
podjęcia natychmiastowych działań
naprawczych – płukania i dezynfekcji
sieci magistralnej. Jednocześnie niezwłocznie przystąpiliśmy do płukania i
dezynfekcji eksploatowanej na terenie
Knurowa i okolic swojej sieci wodociągowej. Czynności te prowadzone
były w sposób ciągły (24h/dobę) aż do
momentu uzyskania informacji o godz.
1000 w niedzielę, 25 września, od PPIS w
Gliwicach, że woda w pełnym zakresie
jest przydatna do spożycia przez ludzi.
- W jaki sposób byli informowani mieszkańcy?
- Po 30 minutach od powzięcia
informacji o decyzji Sanepidu, rozpoczęliśmy informowanie mieszkańców
oraz instytucji działających na terenie
Knurowa i okolic o zaistniałej sytuacji
oraz sposobie korzystania z wody.
Informacja była rozpowszechniana
drogą elektroniczną (strona internetowa PWiK, portale informacyjne),
telefonicznie poprzez powiadomienie
instytucji oraz przez wywieszanie
informacji w rejonach, do których
dostarczana jest woda.
- Jakie były reakcje mieszkańców, czy był możliwy bezpośredni
kontakt z pracownikami PWiK?
- Mieszkańcy oczekiwali informacji i otrzymywali ją. W siedzibie
Przedsiębiorstwa pracownicy przez
całą dobę, począwszy od momentu rozpowszechnienia komunikatów do późnych godzin wieczornych w niedzielę,
pełnili dyżury telefoniczne informując
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z Knurowa oraz Sanepidu z Gliwic,
raz jeszcze wykazały brak w próbkach
wody bakterii grupy E.coli”.
W niedzielę przed południem
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał, że „kompletna analiza
pobranych próbek wody wykazała, iż
w wodzie przeznaczonej do spożycia
przez ludzi na terenie Miasta Knurów
nie wykryto obecności bakterii grupy
coli, E.coli oraz enterokoków (...)”.
- W związku z powyższym woda na
terenie Miasta Knurów jest przydatna
do spożycia przez ludzi – brzmiała,
najbardziej oczekiwana przez mieszkańców, fraza komunikatu PPIS.
Sanepid dodał, że „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Knurowie podjęło skuteczne
działania naprawcze, które polegały
na dezynfekcji instalacji wodociągowej
poprzez podawanie podchlorynu sodu
oraz płukaniu sieci”.
Na koniec Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny Zbigniew Bożek
zaznaczył, że „jakość wody w sieci
wodociągowej na omawianym terenie
będzie nadal monitorowana przez
PPIS w Gliwicach”.
/bw/

Foto: Piotr Skorupa

Knurów

mieszkańców o sytuacji oraz o sposobie
korzystania z wody.
- Dlaczego na ulicach nie pojawiły się beczkowozy z wodą?
- Ponieważ nie było przerwy w
dostawie wody. Woda była w kranach, tyle że należało ją przegotować.
Udostępnianie wody z beczkowozów
mijałoby się z celem, gdyż ją też trzeba
byłoby przegotować. Nadmienię natomiast, że na terenie SUW „Kwitek”
przy ul. Ks. Koziełka, zostało udostępnione zastępcze źródło (podziemne
złoża) odpowiadające wymaganiom
dla wody do spożycia przez ludzi i
umożliwiające pobieranie wody całodobowo.
- Sanepid poinformował o ponownej przydatności wody w niedzielę...
- Tak, o godz. 10. Natychmiast
rozpoczęliśmy akcję informowania
mieszkańców o przywróceniu wymaganych przepisami parametrów wody
i możliwości korzystania z niej w pełnym zakresie.
- Jak często woda jest badana?
- Na bieżąco czyni to Sanepid
zgodnie z harmonogramem. Ponadto
w razie wystąpienia jakiejkolwiek
awarii sami występujemy do Sanepidu
z wnioskiem o badanie..
Na koniec chcę podkreślić, że
PWiK w zaistniałej sytuacji postępowało zgodnie z procedurami, a przy
okazji podziękować mieszkańcom za
wyrozumiałość. Zapewniam, że w
dalszym ciągu i jak dotychczas, PWiK
będzie monitorowało jakość wody i
działało tak, aby mieszkańcy Knurowa
i okolic otrzymywali zdrową i smaczną
wodę.

Szkodliwe odpady
przy Przemysłowej?

N

iepokojące wieści dochodzą z
ul. Przemysłowej do redakcji.
Mieszkańcy i radni alarmują, że
na jednej z działek składowane
są odpady niewiadomego pochodzenia.
Podejrzenia potęguje fakt, że na

teren firmy nie zostali wpuszczeni
– chcący zweryfikować zgłoszenia
- urzędnicy magistratu i służby
mundurowe.
Więcej na ten temat w przyszłym wydaniu PL.

/bw/

reklama

Rozmawiał Bogusław Wilk
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O bezpieczeństwo
musimy dbać wszyscy...
Rozmowa

- Z roku na rok Knurów jest miastem coraz bezpieczniejszym. Nie idealnym, ale
zdecydowanie lepszym pod tym względem niż 15-25 lat temu – mówi Janusz Szydło,
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych
w rozmowie z Przeglądem Lokalnym
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sprawców. Ale też ma znaczenie prewencyjne, gdyż poskramia zapędy niektórych osób, które skłonne byłyby złamać prawo, ale tego nie czynią, mając
świadomość, że są na widoku kamer,
obsługiwanych przez Straż Miejską.
W Knurowie od lat monitoring jest
rozbudowywany. Przybywa kamer. Jest
ich więcej i są coraz nowocześniejsze.
Dwa tygodnie temu, kosztem 63 tys.
zł z budżetu miasta, przybyły kolejne
dwie. Będą strzec skweru przy ul. Ogana i rejonu gimnazjalnej „Jedynki”, u
zbiegu ul. Koziełka i drogi prowadzącej
do starego cmentarza.
- Szeroko pojętym bezpieczeństwem zajmuje się Pan zarówno
zawodowo, jak i poprzez działalność
samorządową i społeczną. Czy ma
Pan poczucie realnego wpływu na tę
sferę życia knurowian?
- Od 23 lat pracuję w Policji. To
– wydaje mi się – dobry podkład do
działalności samorządowej i społecznej
w sferze związanej z bezpieczeństwem.
Wiedza z pracy zawodowej jest przydatna, pozwala lepiej „ogarniać”, jak
mawia młodzież, wiele spraw i problemów. Staram się, na ile to możliwe, by
działania służbowe miały też szerszy
wymiar. Na przykład edukacyjny – poprzez lekcje, pogadanki, seanse filmowe, a nawet przedstawienia teatralne
dla i z udziałem dzieci i młodzieży. Tu
kłaniam się w stronę szkół, Centrum
Kultury oraz pełnomocnika do spraw
profilaktyki i promocji zdrowia w podzięce za wspieranie tego typu inicjatyw. Wiedząc o mojej pracy zawodowej,

wielu mieszkańców dzieli się ze swoimi
przemyśleniami, wskazówkami, podpowiedziami. To cieszy i daje sporo
satysfakcji. Tak jak wspomniałem,
rośnie zaufanie mieszkańców do Policji.
Choć jeszcze nie jest ono takie, jak na
przykład w Niemczech czy Wielkiej
Brytanii, gdzie stereotyp donosicielstwa
nie istnieje i zdecydowana większość
obywateli traktuje kontakty z Policją,
zgłoszenia różnych spraw, jako coś
normalnego, służącego wspólnemu
bezpieczeństwu.
- W nazwie komisji są też „sprawy
socjalne”. Czy faktycznie są przedmiotem jej pracy?
- Tak, choć w mniejszym stopniu.
To często sprawy o bardzo osobistym
charakterze dla osób w nie zaangażowanych. Wymagające empatii i taktu.
W ich rozwiązaniu współpracujemy z
odpowiednimi instytucjami, najczęściej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
- Wkrótce minie połowa kadencji. Jakie w Pana ocenie były minione
dwa lata, patrząc przez pryzmat
działalności komisji bezpieczeństwa?
- To był pracowity okres. Uważam,
że generalnie bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone. Także to
zdrowotne, któremu sprzyja bliskość
Gliwic. Dzięki temu, na przykład, choć
nie mamy karetki, nie odbiło się to na
potrzebujących medycznej pomocy.
Odpowiednie normy w tym względzie
są spełnione.
- W miniony weekend tematem
i problemem nr 1 była zanieczysz-

czona woda. Czy nie było zasadne
zwołanie komisji, której Pan przewodniczy, w tej sprawie?
- Zapewniam, że nic co wiąże się
ze wspomnianą sytuacją nie umknęło
uwadze. Jednak rozważając ją, jestem przekonany, że nie było takiej
potrzeby. Wystąpił problem, którym
zajęły się właściwe instytucje i służby,
zachowując się wedle odpowiednich,
stworzonych na takie sytuacje, procedur. Czyniły co do nich należy i tak jak
należy. Zagrożenie zostało zażegnane.
Oczywiście nie jest tak, że odżegnuję
się od możliwości zwoływania komisji.
Uważam, że trzeba mieć właściwy
ogląd rzeczywistości i stosownie do
niej reagować: ani zaniedbująco, ani
nadgorliwie, ale odpowiednio.
- Jakie plany bądź przedsięwzięcia będą przedmiotem Państwa pracy
w najbliższym okresie?
- Z pewnością ta zwykła, codzienna
praca, o której nadmieniałem: opiniowanie projektów uchwał i budżetu.
Jesteśmy otwarci na potrzeby mieszkańców – będziemy reagować na ich
zgłoszenia. Staramy się też przewidywać ewentualne zagrożenia bądź zapotrzebowanie, będziemy podejmować
odpowiednie decyzje. Bezpieczeństwo
to jedna z podstawowych potrzeb
każdego człowieka. Pamiętamy o tym
i będziemy robić wszystko co w naszej
mocy i kompetencjach, by mieszkańcy
Knurowa czuli się bezpiecznie w każdym zakątku swojego miasta.
Rozmawiał Bogusław Wilk
Foto: Bogusław Wilk

Bogusław Wilk: - Według Pana
opinii Knurów jest miastem bezpiecznym, czy raczej strach wychodzić na jego ulice?
Janusz Szydło, przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Porządku i Spraw Socjalnych: - Raczej
bezpiecznym. Rzecz jasna nie jest pod
tym względem idealny (bo też które
miasto jest...), ale też nie mam wrażenia, że jako mieszkańcy chodzimy po
nim ze strachem.
- Co przemawia za takim przeświadczeniem?
- Proszę się przejść po Knurowie
wieczorem. Co widzimy? Oświetlone
ulice i skwery, spacerujące pary i
rodziny, truchtających biegaczy, przechodniów. Na przyblokowych ławkach
siedzą i rozmawiają sąsiedzi, na siłowniach pod chmurką ćwiczą amatorzy
aktywnej rekreacji, na boiskach nie
szczędzą sił nastolatki. Czy to obraz
niebezpiecznego miasta? Nie. Co oczywiście nie znaczy, że wszystkie zakątki
są równie spokojne, że nie zdarzają się
różnego rodzaju incydenty, przestępstwa czy wykroczenia. Tego, niestety,
nie da się do końca wyeliminować.
- Co w Pana odczuciu najbardziej
wpływa na poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców?
- Chyba generalnie zmieniamy się
jako społeczeństwo. Wydaje mi się, że
jest spokojniej niż np. 15-25 lat temu.
Mniej jest wybryków chuligańskich,
mniej wandalizmu. Bez wątpienia dobrze układa się współpraca służb mundurowych – Policji i Straży Miejskiej,
wspieranych – w razie potrzeby – przez
oddziały prewencji z Katowic. Działają
tam, gdzie jest realnie niebezpiecznie.
Pozytywne efekty przynosi rozbudowywany monitoring miejski. Zdecydowanie poprawia poczucie bezpieczeństwa.
Jeśli już coś się wydarzy, to pomaga
namierzyć sprawców. To działa też prewencyjnie, bo wieści o tym skutecznie –
jestem przekonany – temperują zapędy
ewentualnych chuliganów. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze sprawdzały
się... rowerowe patrole Straży Miejskiej.
W okresie wiosenno-letnim ten rodzaj
działania był przychylnie przyjmowany

przez mieszkańców. Znaczenie ma też
rosnące, powoli, ale jednak, zaufanie
obywateli do służb mundurowych.
- Jakiego typu sprawy są najczęściej omawiane na forum kierowanej
przez Pana komisji?
- Jest ich sporo. Bardzo rozmaite.
W zimie częściej niż zwykle przewija
się kwestia utrzymania dróg: odśnieżania jezdni i chodników, reagowania
na oblodzenie. W tym okresie i jesienią
szczególnie dużą uwagę zwracamy na
właściwe oznakowanie i oświetlenie
dróg, zwłaszcza przejść dla pieszych.
Wiosną zwykle „przypominają o sobie” pozimowe wyrwy, ubytki i dziury.
Zawsze ważne jest bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży na drodze do szkoły
i z powrotem. Nie brak spraw indywidualnych, zgłaszanych przez mieszkańców, bądź wynikłych z potrzeby
chwili, np. w związku z jakąś sytuacją
(podtopienia, wypadki, pożary). Poza
tym jest też „zwykła” codzienna praca:
procedowanie i opiniowanie projektów
uchwał, budżetu miasta, odnoszenie się
do pism, skarg i zażaleń.
- Jak komisja wpływa bądź może
wpływać na poprawę bezpieczeństwa
w Knurowie?
- Przede wszystkim tą swoją „organiczną” pracą. Taka jest jej rola.
Choć bywają bardziej wyraziste, nawet medialne, przejawy naszej pracy.
Dobrym przykładem może być niedawne pozyskanie nowego wozu bojowego dla OSP Knurów. Jako komisja
optowaliśmy za pozyskaniem takiego
pojazdu dla strażaków-ochotników.
Starania te zakończyły się sukcesem,
dzięki czemu od tygodnia knurowska
jednostka może cieszyć się z nowego,
bardzo dobrze wyposażonego, Mercedesa Atego. To niezwykle satysfakcjonujący finał długotrwałych zabiegów o polepszenie bezpieczeństwa
mieszkańców – nie tylko przeciwpożarowego, bo to wóz uniwersalny i
może być wykorzystywany w różnych
sytuacjach. Uważam, że należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z
prezydentem. To wspólne działanie
przynosi korzystne rezultaty. Przywołam niektóre: dofinansowanie i
doposażenie w sprzęt jednostek OSP,
dofinansowanie Policji (zakup samochodów i sprzętu biurowego, dopłaty
do paliwa), czy choćby montaż licznika prędkości w Krywałdzie (przy
współpracy z powiatem).
- Wielokrotnie pojawiają się głosy
o potrzebie rozbudowy monitoringu
w mieście. Czy podziela Pan takie
oczekiwania?
- Zdecydowanie tak. Jak wcześniej
podkreślałem, monitoring sprawdza
się w sytuacjach, gdy coś się zdarzyło
i trzeba poznać przyczyny, namierzyć

W ostatnich dniach powody do zadowolenia mają
druhowie OSP Knurów, którzy - dzięki funduszom z budżetu
miasta - dysponują nowym, dobrze wyposażonym wozem bojowym
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Szczygłowice

Jak górnik górnika
na taczce wywiózł

- Pojedziesz, pan, w wolną sobotę do Szczygłowic, to pana na taczkach
wywiozą - przestrzegał dźwigowy Kotek w serialu „Alternatywy 4”,
nawiązując do tego, co wydarzyło się w kopalni 23 września 1981 roku

Z

dnia na dzień wyludniły się
gwarne dotychczas ulice, opustoszały hotele robotnicze, a
do zajezdni przestały przyjeżdżać
autobusy z górnikami. Wytłumaczeniem tej niecodziennej sytuacji
był transparent z napisem „Strajk
okupacyjny trwa!”, zawieszony nad
kopalnianą bramą...

Malowany górnik

Punktem zapalnym była wizyta
w kopalni ekipy „Dziennika Telewizyjnego”, chcącej zarejestrować wypowiedzi górników na temat uchwały
Rady Ministrów nr 199. Uchwała
dotyczyła m.in. nadania przywilejów
górnikom w zamian za pracę w wolne
dni. W ten sposób rząd chciał przeciwdziałać spadkowi wydobycia węgla,
jaki nastąpił po zniesieniu czterobrygadowego systemu pracy i wprowadzeniu wolnych sobót i niedziel.
Na recenzenta krytykowanej przez
NSZZ „Solidarność” uchwały redaktor
Adam Bronikowski wybrał przewodniczącego Rady Zakładowej Związku Zawodowego Górników kopalni
„Szczygłowice” - Jana Mateńkę.
- Tuż przed 11 przyjechała ekipa
TV z pytaniem, gdzie ci górnicy. A
przecież ja nie byłem w stanie tak
nagle ściągnąć górników o tej porze z
dołu - wspominał na łamach „Trybuny
Robotniczej” Mateńka.
Ściągnął więc naprędce ślusarza
Czykietę, który odpoczywał wtedy w
domu po nocnej zmianie. Po przebraniu się w roboczą odzież i umorusaniu

twarzy węglowym pyłem, górnik stanął przed kamerą, by wypowiedzieć
się wręcz entuzjastycznie o kontrowersyjnej uchwale.
Wiceprzewodniczący ZKZ NSZZ
„Solidarność” Włodzimierz Czapko
oświadczył wówczas, że tak przygotowany materiał nie będzie rzetelny,
zaś przewodniczący Mateńka nie
powinien uzurpować sobie prawa do
przedstawiania opinii w imieniu załogi kopalni (90 proc. było członkami
„Solidarności”).

Na taczkę z nim!

Redaktor Bronikowski nie chciał
odkładać nagrania materiału do godz.
13.00, aby w czasie masówki poznać opinie górników drugiej zmiany. Tłumacząc
się brakiem czasu opuścił teren kopalni i
pojechał na nagranie do Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność” w Katowicach. W tym czasie przewodniczący
Mateńka z ekipą techniczną „Dziennika
Telewizyjnego” udali się na teren zakładu
przeróbczego zrobić tzw. nieme ujęcia.
Kiedy wrócili, wokół wozu ekipy stało
już kilkudziesięciu górników, domagających się skasowania taśm i powtórzenia
nagrania - tym razem z załogą zmiany
„B”. Okazało się to niemożliwe z powodu
nieobecności redaktora Bronikowskiego.
Ekipa wyjechała więc ze Szczygłowic, a
spór przeniósł się do cechowni.
Mateńka próbował wytłumaczyć
się górnikom, zaś Antoni Lacheta,
dyrektor kopalni i kierownictwo
„Solidarności” zapewniali wzburzoną
załogę, że dołożą wszelkich starań,
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aby materiał nagrany z podstawionym
pracownikiem nie został wyemitowany w telewizji. Dopiero obietnica
sprowadzenia nazajutrz do kopalni
ekipy tv sprawiła, że załoga zmiany
„B” podjęła pracę z 30-minutowym
opóźnieniem.
- I kiedy wszystko zdawało się być
wyjaśnione, mikrofon przejął przewodniczący ZKZ Tadeusz Arent i powiedział:
„Skoro już mamy przewodniczącego na
masówce, to wywieziemy go na taczce.
Niech któryś skoczy do łaźni, tam są taczki” - relacjonował Jan Mateńka. - Arent
(...) szarpie mnie po chwili za rękę i mówi:
„Jasiu, chodź już, nie rób głupot...”. Poszedłem. Taczka była wymoszczona liśćmi,
bym się nie pobrudził.
Dyrektor kopalni wyznał dziennikarzom „Trybuny Robotniczej”, że
osobiście prosił Arenta, by „odstąpił
od zamiaru hańbiącego czynu wywiezienia Mateńki z zakładu na taczce”.
Bezskutecznie.
- Mając do wyboru liczne propozycje podawane z sali, i widząc co się
dzieje, wybrałem - moim zdaniem
- najmniejsze zło, to jest wywiezienie
przewodniczącego Rady Zakładowej
na taczce z cechowni - tłumaczył Tadeusz Arent. - Bowiem i mnie również
chodziło o to, by uniknąć rękoczynów.

Strajk

24 września, w czwartek po południu Komitet Zakładowy NSZZ
„Solidarność” i kilka innych osób
otrzymało wezwanie na przesłuchanie
do Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

Po wysłuchaniu wyjaśnień prokurator
zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Tadeusza Arenta, zarzucając
mu popełnienie przestępstwa przeciwko wolności Jana Mateńki. W
uzasadnieniu można było przeczytać
o „znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego czynu, z
uwagi na wyjątkowo brutalne naruszenie wolności i godności osobistej
pokrzywdzonego”.
Na takie postawienie sprawy załoga kopalni rozpoczęła akcję protestacyjną - nocna zmiana nie zjechała,
a popołudniowa nie opuściła terenu
kopalni. Około godz. 22.30 zapadła
decyzja o proklamowaniu strajku.
Zawiązał się Komitet Strajkowy, domagający się zwolnienia z aresztu
Tadeusza Arenta i podania w środkach
masowego przekazu prawdę o przyczynie strajku.
Reżimowa prasa, chcąc urobić
opinię publiczną, rozpisywała się o
„bojówkarskiej akcji w kopalni” i... zaopatrzeniu w żywność protestujących.
Na teren kopalni kieruje się zwiększone dostawy żywności i napojów
chłodzących - donosiła „Trybuna
Robotnicza”. - Od piątku do niedzieli
zakładowy kiosk otrzymał 800 transporterów wód mineralnych, dodatkowe
ilości papierosów z importu, które
wycofano m.in. ze sklepów miasta oraz
magazynu hurtowni (...) Od 24 września do wczoraj skierowano tam (do
kopalnianej stołówki - przyp. red.) 380
kg wędlin, 353 kg wołowiny z kością,
300 kg kurczaków...

Taki komunikat, kiedy sklepowe
półki świeciły pustkami, miał dodatkowo eskalować społeczne nastroje.

Ręczą Tischner
i Mazowiecki

25 września do akcji strajkowej na
krótko włączyły się kopalnie: „Dębieńsko”, „Zabrze”, „Sośnica” i „Knurów”.
Strajki szybko przerwano z obawy, że
władza nie dopuści do II tury Zjazdu
Solidarności. Co ciekawe, solidarność
ze strajkującymi pokazali członkowie
plenum KZ PZPR KWK „Szczygłowice”. Warto dodać, że pezetpeerowscy
działacze z Knurowa uznali „brutalne
wywiezienie” Mateńki za zajście antysystemowe, będące „zamachem na
władzę”.
Tymczasem Arent złożył skargę
na działanie prokuratury. Poręczenia
udzielili mu m.in. Zarząd Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, Tadeusz Mazowiecki i ks. Józef Tischner.
Na kilka dni całe życie Szczygłowic
przeniosło się przed kopalnianą bramę. Tam też odbyła się msza polowa w
intencji uwolnienia Tadeusza Arenta,
będąca manifestacją solidarności ze
strajkującymi górnikami.
29 września Sąd Rejonow y w
Rybniku rozpatrzył w trybie przyspieszonym skargę Arenta, uchylając mu
areszt tymczasowy.
- Zdaniem sądu w czynie podejrzanego nie można dopatrzyć się aż tak
znacznej społecznej szkodliwości, skoro
poza presją psychiczną nie ustalono
żadnych form przemocy, a tym bardziej
brutalności... - można było przeczytać
w uzasadnieniu.
Z okazji pomyślnego zakończenia
sprawy w kopalnianej cechowni odbyła się masówka, na której podjęto
decyzję o zakończeniu strajku okupacyjnego. Około godz. 22.00 ze szczygłowickiej zajezdni autobusy zaczęły
rozwozić zmęczonych górników do
miejsc ich zamieszkania.
Podczas gdy związkowa prasa
cytowała przyśpiewkę „O Szczygłowicach”: „Mateńko, Mateńko, powiedz,
co dostałeś za tę tragifarsę, którą
zmontowałeś?”, ogólnopolska prasa
publikowała oświadczenie przewodniczącego Mateńki:
- Mam żal do prokuratora rejonowego w Rybniku - po co zastosował
areszt tymczasowy wobec Tadeusza
Arenta, skoro wcale o to nie wnosiłem.
W ogóle nie wnosiłem żadnego zażalenia, a przesłuchiwany byłem przez
prokuratora jedynie w charakterze
świadka.
Mateńka nie krył też żalu na zmanipulowanie jego wypowiedzi w oficjalnym oświadczeniu Prokuratury
Generalnej PRL, z której wynikało,
że ekipę DTV zaprosiła do kopalni
RZ ZZG, gdy tak naprawdę była to
inicjatywa Ministerstwa Górnictwa i
Energetyki.

Paweł Gradek
W artykule wykorzystałem cytaty z
prasy związkowej, pochodzącej z archiwum
pana Gerharda Bartoszka.
Tadeusz Arent od września 1983
roku przebywa na emigracji w USA.
Jan Mateńka zmarł w 2013 roku
w wieku 76 lat. Koledzy mówili o
nim, że nigdy nie bał się rozmawiać
i reagować na trudne sytuacje. W
miejscu, gdzie spędził ostatnie lata
życia cieszył się ogromnym szacunkiem sąsiadów i mieszkańców. Do
dzisiaj jest życzliwie wspominany...
Na kanwie zajść w kopalni „Szczygłowice” reżyser Roman Wionczek
nakręcił w 1986 roku antysolidarnościowy film pt. „Czas nadziei”.
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Knurów. Sztukateria prawdziwą kuźnią talentów...

Szkoła tańca, wdzięku i elegancji
Ćwiczą i tańczą, świetnie się przy tym bawiąc... –Klub „Sztukateria” jest idealnym, wręcz
wymarzonym, miejscem dla tych, którzy chcą, by ich dziecko udanie łączyło przyjemność
z pożytecznym – przekonuje kierownik zespołów artystycznych Joanna Kusy-Szpotańska

Joanna Kusy-Szpotańska i Milena Karpińska
wprowadzają dzieci w świat tańca

8

Chcesz wiedzieć więcej:
zadzwoń
(32 332 63 93)
lub napisz
(info@klubsztukateria.pl)
- Do naszych programów artystycznych repertuar dobierany jest adekwatnie do wieku dzieci i młodzieży – mówi
pani Joanna. – Chodzi o to, by wyrobić
w nich odpowiednie nawyki w zakresie
tańca, a więc osiągnąć giętkość, sprężystość i skoczność nóg oraz to co niezbędne w tańcu: wdzięk, szyk i elegancję. Nie
mamy wątpliwości: klub „Sztukateria”
jest idealnym, wręcz wymarzonym,
miejscem dla tych, którzy chcą, by ich
dziecko udanie łączyło przyjemność z
pożytecznym.
Nie może być inaczej, skoro dzieci
w „Sztukaterii” rozwijają talent i umiejętności pod okiem znakomitej, bo
wykwalifikowanej i wręcz uwielbianej

przez dzieci, kadry. Joanna Kusy-Szpotańska
to pedagog po studiach
z 20-letnim doświad- czeniem i
państwowych weryfikacjach tanecznych. Milena Karpińska studiuje
choreografię, oddając się też tanecznej
pasji zawodowo. Co ciekawe, pani
Milena jest... wychowanką „Sztukaterii”. Obie panie cieszą się ogromnym
autorytetem u dzieci i ich rodziców.
Nie bez powodu.
- Promujemy działania zmierzające
do pobudzania aktywności artystycznej
dzieci. Rozwijamy ich predyspozycje
i zdolności – podkreśla Joanna Kusy-Szpotańska. – Wspomagamy w
rozwoju intelektualnym, fizycznym i
estetycznym. Upowszechniamy tradycję
tańca, włączając repertuar klasyczny
oraz dowolną muzykę i jej interpretację.
Efekty są oszałamiające. Wystarczy
zajrzeć do „Sztukaterii”, by naocznie się
o tym przekonać. Długa półka ugina
się pod ciężarem trofeów – pucharów i
statuetek. Na ścianie salki do ćwiczeń
dyplom obok dyplomu – trudno byłoby
wcisnąć następny, świadectwo kolejnego sukcesu. Dopiero nad lustrami,
niemal pod sufitem, znalazło się miejsce na dowody osiągnięć instruktorki.
Nie wszystkie, gdyż jest ich tyle, że nie
sposób pomieścić w jednym miejscu.
- Oczywiście sukcesy cieszą. Są wymiernym świadectwem efektów naszej
pasji i pracy, a przede wszystkim talentu i umiejętności dzieci – mówi pani
Joanna. – I to właśnie rozwój naszych
podopiecznych daje nam największą
satysfakcję, stanowiąc doskonały doping do jeszcze bardziej wzmożonych
starań. Ich radość z przeżywania
wspólnych chwil oraz osiągnięć jest
naszą radością...
/bw/

Klubowa półka ugina się od trofeów

Foto: Bogusław Wilk

Dodatkowo integrujemy się na wycieczkach, spotkaniach przedświątecznych,
warsztatach podczas ferii zimowych i
letnich wakacji. Do tej pory wyjeżdżaliśmy już pięciokrotnie.
Zajęcia w „Sztukaterii” mają ciekawą i urozmaiconą formę. Sprzyja temu
odpowiednie w yposażenie k lubu:
lustra, drążki i inne, przydatne sprzęty.
- Wzmacniamy mięśnie poprzez
ćwiczenia rozciągające każdą partię
ciała. Ćwiczymy i tańczymy, nie ma
czasu na nudę! Zapewniamy ekspresję
muzyczną i ruchową, aktywność i działalność twórczą.
Duży nacisk kładziemy na odpowiedni repertuar.

Foto: Arch. KKL „Sztukateria

K

lub Kultury Lokalnej „Sztukateria”. Ulica Kosmonautów
7a. Znają go prawie wszyscy.
Najczęstsze skojarzenia: klimatyczne
wnętrza, miejsce koncertów, wystaw
artystycznych, ekspozycji fotograficznych, rozmaitych spotkań. Ale nie
tylko...
- To również macierzysty klub dla
dzieci i nastolatków kochających taniec – mówi Joanna Kusy-Szpotańska,
pedagożka i instruktorka tańca. - Miejsce, gdzie się spotykają, ćwiczą, rozwijają, a przy tym znakomicie się bawią.
W „Sztukaterii” swoje wrodzone
zdolności szlifuje kilkadziesiąt miłośników tańca w pięciu grupach wiekowych. Najmłodsze, 6- i 7-latki, tworzą
grupę utaneczniającą. Dzieci mające 8 i
9 lat stanowią zespół Marzenie bis, natomiast nieco starsze – od 10-latki po
13-latki – to Marzenie. W Hipnoterii,
fascynującej się hip-hopem, udzielają
się nastolatki od 13 lat wzwyż. Równolegle ich rówieśnicy zajmują się nauką
tańca współczesnego.
Zajęcia odbywają się dwa razy w
tygodniu dla każdej grupy tanecznej.
Ich miesięczny koszt to zaledwie 40 zł
(a nawet mniej, gdyż Centrum Kultury
honoruje kartę Programu Rodzina 3+).
- W tej cenie nasi wychowankowie
mają zapewnione kostiumy i wyjazdy
na konkursy – podkreśla pani Joanna.
A i to nie wszystko.
- Każdy sezon rozpoczynamy Pokazem Inauguracyjnym, podczas którego
prezentują się wszystkie nasze zespoły
artystyczne działające przy Centrum
Kultury w Knurowie – dodaje instruktorka. – W tym roku będziemy świętować 10-lecie...
Będzie się więc działo!
- Zapewniamy wiele okazji do
występów plenerowych – zaznacza
Joanna Kusy-Szpotańska. – Ponadto
jako kierownik zespołów artystycznych
dbam o to, aby wychowankowie Sztukaterii mieli okazję poznać pracę profesjonalnych artystów, zabierając ich
do teatru i opery. To doskonały sposób
na wzmocnienie wśród najmłodszych
zamiłowań estetyczno-artystycznych.

Hipnoteria
Foto: Arch. KKL „Sztukateria

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Justyna Bajko

Marzenie na scenie

Ostatnie osiągnięcia zespołu „Marzenie”:
• zwycięstwo i drugie miejsce w XVIII Wojewódzkich Prezentacjach
Artystycznych Dzieci i Młodzieży, Gliwice, 2016;
• trzecie miejsce i wyróżnienie I stopnia na II Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „Magia Tańca” w Rybniku;
• trzecie miejsce na V Zabrzańskim Festiwalu Tańca „Igraszki 2016”.

Sztukateryjnym klubowiczom ogromną
frajdę sprawiają integracyjne spotkania,
wycieczki i ogniska
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Knurów. 105. urodziny Maksymiliana Wenigera

Życzenia w imieniu
knurowian złożył
jubilatowi prezydent
Adam Rams

Zdrowia i 200 lat!

- Jakby mnie po ciemku wywieźli, to do domu bym nie
wrócił - tak się Knurów zmienił - wzdycha pan
Maksymilian. - Piękne się zrobiło to nasze miasto...
22 września Maksymilian Weniger, najstarszy
knurowianin, świętował 105. urodziny

O

powiedzieć świat, którego już
nie ma. Opisać smaki, zapachy, atmosferę... Pan Maksymilian w słowach próbuje przywołać
dawne życie. Pierwszy dzień szkoły,

kiedy jako 5-latek pod rękę z siostrami
przekroczył próg klasy, pamięta lepiej
niż to, co było wczoraj.
- Uczyliśmy się pisma gotyckiego
pod kątem ostrym jak kosa. Dobrze się

uczyłem, bo chciałem umieć - wspomina.
Dom rodzinny pana Maksymiliana pachniał świeżo wypieczonym
chlebem i swojską kiełbasą.
- Ojciec był kowalem, ale potrafił i
chleb upiec i kiełbasę zrobić - śmieje się
pan Maksymilian.
Codziennie na dzieci czekała ciepła kolacja.
- Obowiązkowo na stole była kiszka, kartofle i mleko, a w każdą sobotę
mama piekła kołocz! I wszystko było
swoje: mak, ser, mąka... - opowiada
knurowianin. - Tak nas mama zdrowo
chowała!
Pan Maksymilian rzadko wychodzi
na zewnątrz, ale ostatnio syn zabrał go
na wycieczkę po Knurowie.
- Jakby mnie po ciemku wywieźli,
to do domu bym nie wrócił - tak się

Knurów zmienił - śmieje się knurowianin. - Piękne się zrobiło to nasze
miasto...
105. urodziny pan Weniger świętował w gronie najbliższych, synów i
córek, oraz przedstawicieli władz miasta. Życzenia w imieniu mieszkańców
złożył najstarszemu mieszkańcowi
Knurowa prezydent Adam Rams oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Barbara Bismor.
- Panie Maksymilianie jest pan dla
nas wzorem - mówił prezydent Rams.
- Życzymy Panu zdrowia i 200 lat!
Jb, foto: Justyna Bajko

Maksymilian Weniger urodził się 22 września 1911 roku w Knurowie
jako piąty w siedmiorga rodzeństwa. Ojciec knurowianina, uczestnik powstań śląskich, był kowalem. Matka opiekowała się dziećmi
i prowadziła dom. Pan Maksymilian pracował jako kowal, spawacz
i ślusarz. Ożenił się w 1936 roku. Z żoną wychowali czworo dzieci:
dwóch synów i dwie córki.

105 . urodziny pan Maksymilian
świętował w gronie najbliższych

reklama

Knurów. Nauczycielskie awanse

Dyplomowani wśród pedagogów
W kwestii awansu zawodowego osiągnęli wszystko – knurowskie
szkoły mają dwójkę kolejnych nauczycieli dyplomowanych

Uczestnicy czwartkowej uroczystości (od lewej): wiceprezydent Piotr Surówka,
pedagodzy Beata Stanilewicz i Andrzej Wesołowski, dyrektorki: Teresa
Bochenek, Violetta Mucha i Anna Misiura

T

o najwyższy szczebel na drabinie
awansu zawodowego nauczycieli.
Nie jest on jednak zachętą do osiadania na laurach, ale raczej motorem do
dalszych działań.
W czwartek, 22 września, w
knurowskim magistracie dwójka nauczycieli knurowskich szkół – Beata
Stanilewicz i Andrzej Wesołowski
– otrzymała akty nadania stopnia zawodowego z rąk zastępcy prezydenta
Knurowa, Piotra Surówki i dyrektor

Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, Anny Misiury.
Beata Sta ni lew icz pracuje w
Miejskim Gimnazjum nr 2, gdzie
uczy języka angielskiego i jest nauczycielem wspomagającym w klasie
integracyjnej. Andrzej Wesołowski
uczy wychowania fizycznego w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2. Na
uroczystym spotkaniu w Urzędzie
Miasta towarzyszyli im dyrektorzy
placówek, z którymi są związani:
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Teresa Bochenek (MSP-2) i Violetta
Mucha (MG-2).
Aby osiągnąć stopień nauczyciela
dyplomowanego, trzeba się wykazać
pomysłowością, cierpliwością, wytrwałością. Obojgu świeżo awansowanym życzymy, aby nie zabrakło
im twórczej energii i by znajdowali
satysfakcję w wypełnianiu misji, jaką
jest nauczanie.

MiNa

Foto: Mirella Napolska
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rozrywka nr 39

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Maja Kita z Czerwionki-Leszczyn
ur. 21.09.2016 r., 3490 g, 53 cm

Natan Michalczuk z Nieborowic
ur. 21.09.2016 r., 3190 g, 54 cm

Łukasz Krzysiek z Knurowa

ur. 22.09.2016 r., 3570 g, 55 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).

Lena Kowalewska z Gliwic

ur. 21.09.2016 r., 2950 g, 50 cm

Lena Musioł z Wilczy

ur. 21.09.2016 r., 3160 g, 52 cm

Mateusz Kuraś z Knurowa

ur. 22.06.2016 r., 3560 g, 51 cm

Praw id łowe roz w ią z a nie rozr y wk i
z nr. 37/2016 brzmiało: „K ĄTOWNIK ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje ILONA
JANISZEWSKA. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Martyna Kramarczyk z Czerwionki-Leszczyn
ur. 23.09.2016 r., 2990 g, 51 cm

Olga Piecha z Książenic

ur. 23.09.2016 r., 3800 g, 56 cm

29.09.2016 r.
CZWARTEK
Bridget Jones 3
- godz. 16.00,18.15, 20.30
30.09-4.10.2016 r.
PIĄTEK-WTOREK

39

Olivier Smoszna z Gliwic

ur. 23.09.2016 r., 3390 g, 55 cm

Michał Grochowina z Gliwic

ur. 24.09.2016 r., 3450 g, 53 cm

Bridget Jones 3
- godz. 18.00
5.10.2016 r.
ŚRODA
Smoleńsk
- godz. 15.45, 20.15

Bridget Jones 3
- godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Tymon Ginalski z Wilczy

ur. 25.09.2016 r., 4300 g, 56 cm

Natalia Milewska z Knurowa

ur. 25.09.2016 r., 3180 g, 53 cm
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Knurów

foto-migawki
Foto: arch. MG-1

Kartka dla powstańca
- Powstańcy walczyli o naszą wolność. Jesteśmy
im winni pamięć - mówi Ernest Śmiałek, uczeń
klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. W piątek szkoła wzięła udział
w akcji „BohaterON. Wyślij kartkę powstańcom”

P

26 wrze śnia Miejskie Gimnazj
um nr 1 obchodziło Europejs
ki Dzień Języków. Inicjatywa, wspierana
przez Radę Europy, ma uświ
adomić młodzieży,
jak istotna jest nauka języków
obcych w wielojęzycznej i jedn
oczącej się
Europie.
Gimnazjaliści w salach lekc yjny
ch przedstawiali wybrany kraj.
Przygotowywali flagi, potrawy, strój oraz
prezentowali język.
- Można było skosztować m.in
. bułgarskiego chłodnika, czes
kich klusek na
parze, niemieckich kiełbasek
oraz wypić herbatkę w towarzys
twie Sherlocka
Holmesa - opowiadają organiza
torz y.
Po prezentacjac h, któr e wyg
rała klasa I a, młodzież rywa
lizowała w turnieju
wiedzy o językach. Najlepsze
okazały się repr ezentantki klas
y II a.
oprac. jb, foto: arch. MG1

Kartki do powstańców można wysyłać tradycyjnie - pocztą lub drogą
internetową. Akcja trwa do końca
września. Więcej informacji na stronie www.bohateron.pl

się na generała Janusza Brochowicza-Lechowicza, ps. Gryf.
- Generał walczył w batalionie
„Parasol”, dowodził obroną Pałacyku
Michla na Woli - tłumaczy Ernest.
- Przeżył powstanie. Dzisiaj walczy
o pamięć o swoich kolegach, którzy
zginęli w walce.
Ernest podkreśla, że kiedy wybuchło powstanie, większość powstań-

ców miała po naście lat.
- Jednak woleli umrzeć niż żyć w
niewoli. Oddali swoje życie z myślą o
swojej Ojczyźnie i naszym pokoleniu.
Musimy o tym pamiętać - dodaje
Śmiałek.
Uczniowie z klasy mundurowej na
co dzień obcują z wielką historią - noszą wojskowe mundury, uczestniczą w
uroczystościach państwowych. Dzięki
zaangażowaniu nauczycieli uczą się
również, co to znaczy patriotyzm i jak
ważna jest pamięć o bohaterach.

foto-migawka

Foto: arch. PCK Knurów

owstanie Warszawskie przeszło
do historii jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń XX
wieku. Walka warszawskiej młodzieży
ze zorganizowaną i silną armią niemiecką przypominała starcie Dawida
z Goliatem. Ogólnopolska akcja „BohaterON” upamiętnia uczestników
powstania, promuje postawy patriotyczne i edukuje.
Z każdym rokiem coraz więcej
pustych miejsc na obchodach rocznicy
wybuchu powstania. Powstańcy odchodzą, zabierając swoją pamięć i swoją
historię. Czasu, aby podziękować im za
odwagę i poświęcenie, jest coraz mniej.
Od kilku tygodni młodzież z całej Polski w ramach akcji „BohaterOn” wysyła
kartki do bohaterów. W wydarzenie
włączyła się klasa mundurowa z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Młodzież
zaprosiła również swoich kolegów z innych klas i placówek. W piątek wysłano
około 200 kartek.
- W ten sposób chcemy uczcić bohaterstwo powstańców i to, co zrobili dla
naszej ojczyzny - tłumaczy Katarzyna
Szwarczyńska, nauczycielka i koordynatorka akcji z ZSZ nr 2.
Na stronie wydarzenia przedstawione są sylwetki uczestników walk o
stolicę. Młodzież wybiera do kogo chce
napisać. Ernest Śmiałek, uczeń klasy
mundurowej z ZSZ nr 2, zdecydował

Jb

rewskiego i
z Zespołu Szkó ł im. I. J. Pade
17 i 24 wrze śnia wolontar iusze
ramach akcji „Godne
w
zł
,15
1626
ali
zebr
2
nr
Zespołu Szkó ł Zawodow ych
ul. Szpitalnej.
ali w Stokrotce i Tesco przy
Dziecińst wo”. Młodzi kwestow
tor akcji, Polski
niza
orga
u
czem
ki
dzię
za,
li gros
Klienci sklepów nie szczędzi
ci z najubożdzie
dla
ek
pacz
p
zaku
ać
ł sfinansow
Czer wony Krzy ż, będzie móg
szyc h rodzin w Knur owie.
ie dziękujemy
także wolontariuszom serdeczn
a.
- Wszystkim darc zyńc om, a
w Knur owie, Patr ycja Pastuszk
PCK
wnik
kiero
ości
ęczn
/g/
- nie kryje wdzi

nie przegap
30 września

3 października

Ostatni dzwonek
Mija termin zgłaszania artystów,
jacy mieliby wystąpić podczas przyszłorocznych Dni Knurowa. Przypominamy, że propozycje można
zgłaszać telefonicznie (32 332 63 84)
lub mailowo: sekretariat.dk@centrum-kultury.pl

5 października

Halama w Grzejniku
Grzejnik Cafe (ul. Szpitalna 8) zaprasza na stand up Grzegorza Halamy
i Marcina Zbigniewa Wojciecha. Start
o godz. 18.00. Bilety w cenie 25 zł do
nabycia w lokalu.

e byłych pracowników oddziału MDE-3 KWK „Szczygł oJak co roku w ostatnią sobotę września odbyło się spotkani
n.
Makselo
Stefan
barki
swoje
na
wice”. Trudy organizacyjne wziął
sił w organizowaniu następnych naszych spotkań - dodaje
- Bardzo mu za to serdecznie dziękujemy, życząc dużo
Bronisław Zaremba, jeden z uczestników.

Wschodnie klimaty
O godz. 17.00 w remizie OSP Pilchowice (ul. Strażaków 3) odbędzie
się spotkanie autorskie z Piotrem
Kulczyną - leśniczym, podróżnikiem
i autorem książki „Droga na Wschód”.

Gaudeamus igitur...
O godz. 17.00 w Kinie Scenie
Kulturze początek roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Inauguracyjny wykład na temat roli
górnictwa w polityce bezpieczeństwa
energetycznego Polski wygłosi dr inż.
Jerzy Markowski, były sekretarz stanu
- wiceminister przemysłu.

reklama

informacja własna
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.
37-49/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

27-39/16

www.przegladlokalny.eu
Spr zedam dział kę budowlaną o po wierzchni 1200 m 2 na terenie Knurowa.
Tel. 699 076 330

38-40/16

Sprzedam mieszkanie M-3, dwa pokoje
(jeden z wnęką), I piętro, Mieszka 1-go.
Tel. 663 086 152, 783 294 000
38-41/16

Wynajmę mieszkanie w centrum Knurowa,
36 m2. Tel. 515 181 584

16-43/16

DAM PRACĘ

38-39/16

Złota rączka – usługi dla domu.
Tel. 793 826 042

38-43/16

39-41/16

Przyjmę do pracy na docieplanie budynków.
Tel. 602 407 190

39/16

Pr z yjm ę do pracy w okolicy K nurowa
mężczyznę do pracy fizycznej. Kontakt
rmmobile@op.pl; Tel. 510 171 550
Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem. Mile
widziana studentka studiów zaocznych.
Tel. 664 040 345

35-43

38-39/16

Język niemiecki – korepetycje, matura,
egzaminy – muttersprachler. Tel. 693 685 420
38-43/16

Pr z ychodnia SA NVITA zatr udni pielę gniarkę i rejestratorkę. Tel. 32 336 26 14;
sanvitaknurow@wp.pl

39/16

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

Wróżę. Tel. 513 271 156

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084

38-39/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy nowych
domów dla bezpańskich psów

35-40/16

Dino i Diablo to starsze, bardzo przyjazne
psiaki, potrzebujące dobrego domu, gdzie
znalazłyby opiekę i miłość. W schronisku
nie jest im łatwo. Są przestraszone i smutne, nie wiedzą, co się stało i dlaczego tu
trafiły. Z utęsknieniem czekają na nowego
opiekuna.
7-letni Bono przypomina sznaucera. Źle mu w
schronisku. Marnieje z każdym dniem. Zza
krat przygląda się przechodzącym ludziom i
nie traci nadziei, że kiedyś, może już niedługo, ktoś zatrzyma się i zabierze go ze sobą. Jeśli szukasz stróża, bądź po prostu przyjaciela
na całe życie, zaproś Bona do swojego życia.
Duszek to spokojny i miły psiak. Nie lubi sprawiać kłopotów. Prosi o trochę miłości i troski,
aby choć pod koniec życia poczuć, co to znaczy
mieć prawdziwy dom. Świat źle go potraktował,
nie docenił jego wierności i łagodności. Delikatny Duszek będzie wspaniałym przyjacielem dla
każdego, kto potrafi kochać.

FINANSE
P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

36-43/2016 BOLD

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-39/16

NIERUCHOMOŚCI

SZUKAM PRACY

Malutki Bonus cierpi w samotności. Ludzie
wolą zdrowe psy. Takie, którymi można się
pochwalić, które przypilnują domu.. A Bonus
potrafi tylko kochać... Oczy Bonusa nie widzą
świata, dlatego tak ważny jest dla psiaka ludzki dotyk, czuły głos. Bonus uwielbia się bawić.
Niewidomy Bonus daje tysiące powodów do
kochania. Pilnie potrzebuje domu.

Emer y tka szuka pracy – mycie okien,
sprzątanie. Tel. 793 953 727

30-51/52/16

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

Vip pamięta tylko schronisko. Wydaje się,
jakby zrezygnował z poszukiwań domu, jakby
już nie wierzył, że jego los się odmieni. Vip
jest starszym i średniej wielkości psiakiem.
Nie wiadomo, ile czasu mu zostało, czy jeszcze
zdąży poznać inne życie niż to za kratami.
Przywróćmy psiakowi wiarę w człowieka. Vip
zasługuje na miłość i szczęście.

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

1/16-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

14-39/16

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696 413
216 lub 660 795 216
37-41/16

Pokój do wynajęcia . Tel. 662 046 523

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

POSZUKUJEMY Kolportera ulotek reklamowych, praca na terenie Śląska. Wysokie
wynagrodzenie. Telefon kontaktowy: 501 676
679 (godz. 08:00-16:00)

1/16-odw.

36-39/16

Sprzedam bez pośredników mieszkanie
M4+ 61,7 m 2 , ul. Marynarzy 9, I piętro.
Tel. 608 897 164

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

39-45/16Y

39-40/16

39-42/16
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1/16-odw.

Schorowany Benio pilnie szuka domu. Nie
opowie, co go w życiu spotkało, kto go
skrzywdził. Benio przeżył piekło. Na szczęście trafił do hoteliku, gdzie odzyskał siły.
Potrzebuje spokoju i pomocy - miejsca, gdzie
mógłby zapomnieć o koszmarze i w końcu
poczuć, że jest kochany.
Zainteresowani adopcją psów proszeni są o
kontakt (tel. 606 302 223), więcej szczegółów
na stronie: www.bezpiecznalapa.pl

37-40/16
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IV liga

Sushi Kushi B Klasa

Zakopują się

Sensacja w Stanicy

Ligowe zwycięstwa to dla zespołów Concordii Knurów
i Wilków Wilcza luksus, na który od kilku tygodni ich nie stać

Październik
będzie lepszy?

Foto: Piotr Skorupa

6. KOLEJKA:

We wrześniu rozegrano
cztery kolejki, a więc obie nasze
drużyny miały łącznie osiem
szans na wygraną. Wykorzystały tylko jedną. I to w bezpośredniej konfrontacji, gdy
Concordia pokonała Wilki na
ich terenie.
Notoryczne straty punktów są widoczne w ligowej
tabeli. I Concordia, i Wilki
z każdym tygodniem coraz
mocniej zakopują się w jej dolnych rejonach. Po dziewięciu
kolejkach podopieczni Marka Motyki mają tylko cztery
punkty przewagi nad ostatnim
zespołem, z kolei ekipa Jacka
Wiśniewskiego jeszcze mniej,
bo trzy.

W sobotnim meczu Concordii z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała na uwagę
zasługują dwie bramki zdobyte
przez środkowego obrońcę
- Michała Szczurka. 21-letni defensor najpierw na gola
wyrównującego zamienił rzut
karny podyktowany po faulu
na Łukaszu Czajce, a następnie
wyprowadził knurowian na
prowadzenie, celnie główkując
po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego.
Dodajmy, że k i l ka d ni
przed meczem Michał Szczurek stracił opaskę kapitana,
którą przejął doświadczony
Michał Zieliński.

Przesunięci
do rezerw

Przed ubiegłotygodniowym meczem knurowski klub
poinformował, że trener Marek Motyka podjął decyzję o
przesunięciu do rezerw Piotra
Karwowskiego i Łukasza Pilca.
Przeciwko Podbeskidziu

III Liga
kobiet
5. KOLEJKA:
ROW Rybnik - Rekord II Bielsko - Biała 8:0, Gimnazjum
Istebna - W is ł a Skoc zów
7:0, LKS II Goczał kowice
Zdrój - AKS Mikołów 2:1, UKS
Gamów - Polonia Tychy 0:2,
Gwarek Ornontowice - Concordia Knurów 1:3.
ROW
Istebna
Concordia
Tychy
Goczałkowice II
Ornontowice
Mikołów
Gamów
Rekord II
Skoczów

Orzeł Stanica - Quo Vadis Makoszowy 1:4, Naprzód Łubie
- Pogoń Ziemięcice 2:2, Concordia II Knurów - Naprzód
Świbie 2:0, LKS 45 Bujaków
- Leśnik Łącza 10:0, Sośnica
Gliwice - Wilki II Wilcza 4:0,
Start Sierakowice - Burza Borowa Wieś 0:1, Ruch II Kozłów
- Start Kleszczów 1:3.

lazł się poza podium.
Równy krok charakteryzuje występy rezerw Concordii
Knurów. Podopieczni Mirosława Dreszera wygrali już piąty
mecz z rzędu i coraz pewniej
rozsiadają się na czołowych
miejscach w tabeli.
PiSk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Burza
Sośnica
Concordia II
Stanica
Bujaków
Sierakowice
Kleszczów
Quo Vadis
Świbie
Łubie
Ziemięcice
Wilki II
Kozłów II
Łącza

18
16
15
15
12
12
9
7
6
5
4
3
1
0

informacja

Michał Szczurek (z lewej) legitymując się pięcioma
bramkami jest obecnie najskuteczniejszym
zawodnikiem Concordii

w wyjściowym składzie znaleźli się m.in. 19-letni Adrian
Kominiak i Patryk Lipka. Z
kolei z ławki debiut zaliczył rok
młodszy Michał Nowosielski.

Mógł być bohaterem

Bramkarz Wilków Wilcza - Damian Matras mógł

być bohaterem wyjazdowego
spotkania z Polonią Łaziska
Górne. Golkiper znakomicie
zachował się przy rzucie karnym egzekwowanym przez
Sebastiana Gielzę i efektowną
obroną uchronił swój zespół
przed stratą bramki.
Niestety w drugiej części

spotkania podopieczny Jacka
Wiśniewskiego popełnił błąd
przy strzale spoza pola karnego Ireneusza Badury. Jak się
później okazało, był to jedyny
moment w tym meczu, gdy
bramkarz musiał sięgać po
piłkę do siatki.

9. KOLEJKA
Concordia - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 2:2
0:1 Zakrzewski (35), 1:1 Szczurek (42 - rzut karny), 2:1 Szczurek
(54), 2:2 Zakrzewski (74).
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski 90+3. Mateusz Mikulski,
Kominiak, Szczurek, Czajka, Stebel 73. Idziaszek, Lipka 79.
Nowosielski, Gałach, Knot 55. Bartoszewicz, Buchalik, Zieliński.
Polonia Łaziska Górne - Wilki Wilcza 1:0
1:0 Badura (60).
Wilki: Matras, Rajca, Steuer, Saborowski 82. Jóźwik, Kaczmarek,
Gajewski, Kravtsiv, Żyrkowski 79. Kopczyński, Gierczak, Zalesiński 46. Mąka, Mnochy 62. Tabiś.
Granica Ruptawa - MKS Lędziny 0:2, GKS Radziechowy Wieprz
- Beskid Skoczów 5:1, LKS Bełk - Unia Racibórz 3:0, Spójnia
Landek - Gwarek Ornontowice 1:2, Szczakowianka Jaworzno LKS Czaniec 0:1, Iskra Pszczyna - Krupiński Suszec 0:2, Orzeł
Mokre - Drzewiarz Jasienica 0:0.
Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Stracił opaskę,
strzelił dwa gole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Orzeł Stanica po pięciu
kolejkach Sushi Kushi B Klasy
miał komplet punktów i nic
nie wskazywało na to, że fantastyczną serię przerwie Quo
Vadis Makoszowy. Tak się jednak stało i po niespodziewanej
porażce zespół ze Stanicy zna-

15
12
12
9
7
6
3
3
1
0
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jasienica
Radziechowy
Łaziska Górne
Czaniec
Bełk
Landek
Lędziny
Ornontowice
Skoczów
Racibórz
Szczakowianka
Ruptawa
Podbeskidzie II
Concordia
Wilki
Mokre
Pszczyna
Suszec

20
20
19
19
17
17
16
16
13
12
10
10
9
8
7
6
5
4

Z ostatniej chwili

Bartosz Iwan
piłkarzem
Wilków Wilcza
B

eniaminek 4 ligi sięgnął po kolejnego
doświadczonego zawodnika. Jest nim 32-letni Bartosz Iwan, były
piłkarz m.in. Widzewa

Łódź, Odry Wodzisław,
Piasta Gliwice, Górnika
Zabrze. W minionym
sezonie występował w
GKS-ie Katowice.
PiSk
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Młodzi 81-letni

366

osób zostało
s k l a s y f i ko wanych w
X X I V M ięd z y na rodow y m
Biegu Ulicznym i XXI Mistrzostwach Polski Górników, które
tradycyjnie rozegrane zostały
na 10-kilometrowej trasie ze
startem i metą w Knurowie-Szczygłowicach.
Kolejna edycja tej imprezy znowu pokazała, że biegać
można w każdym wieku. Wiadomo, że na uznanie zasłużył
zwycięzca - Anatolii Demyda z
Ukrainy reprezentujący barwy
KB Rawicz, który na pokonanie
10-kilometrowej trasy potrzebował 32 minut i 43 sekund. Na
gromkie brawa zasłużył też

drugi na mecie Mateusz Drąg
(Tychy) i trzeci Tomasz Marcinek (Racibórz). Wśród kobiet
oklaskiwano m.in. triumfatorkę
z WKB Meta Lubliniec - Karolinę Pilarską (czas: 34:57), a także
drugą na mecie Anetę Suwaj (Jastrzębie Zdrój) i kolejną Joannę
Aplikowską-Brillą (Żory).
Tak przedstawiała się klasyfikacja najlepszych, jednak nie
wszyscy stanęli na starcie po to,
by biec po czołowe lokaty. - Biegaczy trzeba podzielić na dwie
kategorie. W jednej są ci, którzy
są jeszcze młodzi i mają na celu
zwycięstwa i bicie rekordów, a
w drugiej to typowi amatorzy,
którzy treningi i starty w zawodach traktują, jak doskonałą

odskocznię od codziennych obowiązków i problemów. Ta druga
grupa jest zdecydowanie większa
i wielokrotnie starsi zawodnicy
są bohaterami, bo jak się widzi
na trasie 70-, czy 80-latka to ręce
same składają się do oklasków mówi Czesław Nowak, dyrektor
knurowskiego biegu. I ma rację.
Najstarszą zawodniczką
była 64-letnia Anna Kapuścińska ze Świętochłowic, z kolei
wśród panów podziw na trasie
wzbudzali 81-letni Józef Bednorz z Knurowa i Kazimierz
Łopatka (Piekary Śląskie).
Mistrzem Polski Górników został Mateusz Mrowka
(Radlin), na drugim miejscu
sk lasy f ikowano Grzegorza

Za chwilę w roli startera wystąpi Tomasz Rzepa (przewodniczący knurowskiej
Rady Miasta) i ponad trzystu biegaczy wyruszy na 10-kilometrową trasę

Szulika (Jastrzębie Zdrój), a
na trzecim Tomasza Winklera
(Marklowice).
W klasyfikacji górników,
w kategorii wiekowej +70 lat
miejsce na najwyższym stopniu
podium zajął Wiesław Maciejewski (AKB Knurów).

Najszybszy z knurowian
był A r t u r Bujnowsk i (K B
Endurance Solidarni) przed
swoim klubowym kolegą Dariuszem Kołodziejczyk iem
(rów nież II miejsce w MP
Górników, w kategorii wiekowej 18-29 lat) i Dawidem

Gołysiem reprezentującym
MOSiR Łaziska Górne.
Wś r ó d k n u r o w i a n e k
triumfowała Elżbieta Lewicka
(niezrzeszona) przed Anną
Dyrcz i Joanną Olesińską.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Szczygłowicki odcinek rywalizacji obserwowała spora grupa kibiców

Tuż po starcie doszło
do takiej sytuacji
To my, biegacze Endurance
Solidarni Knurów

Dyrektor biegu Czesław Nowak
jako pierwszy złożył gratulacje
zwycięzcy

81-latek
wciąż w formie

Klasyfikacja mieszkańców Knurowa
KOBIETY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elżbieta
Anna
Joanna
Katarzyna
Angelika
Dorota
Ewa
Magdalena
Mirosława
Marzena
Lidia
Kamila
Helena

MĘŻCZYŹNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

14

Artur
Dariusz
Dawid
Stefan
Bartosz
Kamil
Adrian
Andrzej
Tomasz
Tomasz
Gabriel
Artur
Waldemar
Krzysztof
Piotr
Tomasz
Przemysław

Lewicka
Dyrcz
Olesińska
Konarska
Maciejewska
Fałek
Lipert
Żebrowska
Więcław
Burliga
Kopszak
Gaj
Kozaczkiewicz

0:42:07.1
0:49:16.6
0:53:00.2
0:53:02.2
0:54:00.1
0:56:10.1
0:56:36.6
0:56:51.9
0:57:15.8
0:58:02.2
0:58:29.2
1:02:31.1
1:03:45.7

Bujnowski
Kołodziejczyk
Gołyś
Niedziela
Małka
Maślanka
Badura
Kroczek
Hołyński
Olesiński
Krzyżowski
Łyczak
Jachimowski
Musiolik
Pogocki
Wylegała
Wesołowski

0:37:58.0
0:38:24.8
0:38:37.5
0:38:59.5
0:40:34.4
0:41:18.1
0:41:43.6
0:41:53.2
0:42:29.6
0:42:54.3
0:43:39.7
0:44:14.2
0:44:31.9
0:44:35.2
0:44:54.1
0:45:44.9
0:46:21.2

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Marek
Mirosław
Sebastian
Tomasz
Grzegorz
Jarosław
Dawid
Grzegorz
Krzysztof
Michał
Marek
Zbigniew
Gracjan
Sebastian
Rafał
Wiesław
Adam
Bartłomiej
Mariusz
Radosław
Michał
Ariel
Dawid
Piotr
Mariusz
Marek
Marian
Zdzisław
Mirosław
Mirosław
Józef

Pieróg
Borsuk
Zawada
Mielnicki
Rybakiewicz
Swoboda
Adamski
Nowaliński
Skraba
Orzech
Kosmal
Kopszak
Szpak
Jendrzyca
Knapek
Maciejewski
Mozgalik
Poręba
Łada
Sobczak
Gaik
Lasek
Więcław
Gawrysiak
Burliga
Burski
Łupieżowiec
Okoń
Skrzypczak
Domagalski
Bednarz

0:46:26.3
0:46:53.0
0:46:54.1
0:46:54.4
0:47:06.7
0:48:09.8
0:48:25.4
0:49:00.6
0:49:07.4
0:49:15.8
0:50:51.9
0:51:06.8
0:51:09.5
0:51:12.6
0:51:14.6
0:51:26.8
0:51:42.0
0:52:32.5
0:53:00.8
0:53:11.6
0:53:13.0
0:53:38.0
0:53:56.6
0:54:33.8
0:56:51.3
0:57:23.4
0:58:08.0
0:58:28.0
1:06:03.3
1:08:41.8
1:14:37.3

podziękowania
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SPONSOROM ZA HOJNOŚĆ I WKŁAD WŁOŻONY W PRZYGOTOWANIE
XXIV MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO W KNUROWIE
Urząd Miasta Knurów - Prezydent Adam Rams, MOSiR Knurów - Krzysztof Stolarek, AIB Knurów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. - Ślączka, Szpura, Dytko, Serwis Przyczep Wiola Gliwice - Sławomir Grabowski,
GSU Spółka Akcyjna - Andrzej Pawletko, Jan Basiura, ATEX Pilchowice - Adam Jonderko, ALBUD Knurów - Jan,
Zbigniew Owczarek, Naturalna Woda Mineralna Muszyna Cechini - Stanisław, Józef Cechini, HEMI - Eugeniusz
Pajączek Knurów, CARBO TRANS Wilcza - Grzegorz Szkółka, Centrum Kultury Knurów - Jerzy Kosowski, Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Gliwice - Zdzisław Moskwa, TECHNOMEX Gliwice - Janusz Franczyk, Apteka
Św. Barbary Knurów - Lucjan Matera, Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice - Roman Przybyła, Karol Suchoń,
SEPO Knurów - Konrad Kita, Stanisław Kita, IVET Knurów - Mieczysław Ćwieląg, Bud – Metallco Żernica - Tomasz
Mańka, Jerzy Woźniak, Pub Dolce Vita Knurów - Mirela Kopernik, Maxpoll Kuźnia Raciborska - Maksymilian, Jerzy
Gołąbek, Gmina Pilchowice - Wójt Maciej Gogulla, Stomatologia Chmielewscy Knurów, KWK Knurów – Szczygłowice
- Dyrektor Ekonomiczny Janusz Orzeł, Mała Kwiaciarnia Knurów - Renata Jaworek, Sanit Gliwice - Jacek Czardybon, KOMART Knurów - Katarzyna Makarowicz, Sklep Biegacza Gliwice, Gmina Gierałtowice - Joachim Bargiel.
SERDECZNE I SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI
XXIV MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU ULICZNEGO ORAZ XXI MISTRZOSTW POLSKI GÓRNIKÓW DLA:
Urzędu Miasta Knurowa Prezydenta Adama Ramsa, Z-cy Prezydenta Piotra Surówki, Sekretarza Miasta Piotra Dudło,
Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepy, MOSiR Knurów Dyrektora Krzysztofa Stolarka, Zbyszka Rabczewskiego, Patryka Pietraczyka, Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
- Ruch Drogowy, Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej Knurów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy, Redaktorów
i dziennikarzy Przeglądu Lokalnego, portalu informacyjnego iknurów.pl, Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego
Szczygłowice pod batutą Grzegorza Pakury, KWK Knurów Szczygłowice Grzegorza Brzezinka.
Wszystkich pozostałych osób i młodzieży którzy pomagali przy organizacji biegu, - mieszkańców miasta za życzliwość,
kibiców za doping na trasie.
Dziękujemy tym wszystkim zawodnikom,
którzy podjęli czystą sportową walkę i zaprezentowali postawę zgodną z regułami fair play.
Do Wszystkich uczestników imprezy kierujemy wielkie podziękowania za niepowtarzalną wspaniałą atmosferę,
uśmiech i dobre słowa.
Składa Prezes AKB Czesław Nowak
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ugeniusz Mehlich twierdzi, iż jego podopieczni
mieli tra ktować start
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Małopolskiego TKKF,
jako treningowy sprawdzian, a
mimo to zdobyli osiem medali.
W Krakowie rywalizowano
zarówno w wyciskaniu sztangi
leżąc, jak i w trójboju siłowym
(przysiad ze sztangą, wyciskanie sztangi leżąc, martwy ciąg).
Ekipa Eugena liczyła 5 zawodniczek i 7 zawodników.
- Zaprezentowaliśmy się całkiem dobrze, gdyż młodzież była
skoncentrowana i podeszła do
startu profesjonalnie - relacjonuje
trener Eugeniusz Mehlich. - Dzięki temu zanotowaliśmy wiele
udanych debiutów, okraszonych

nowymi rekordami życiowymi.
Wyniki:
- Dawid Ożga - wynik w trójboju
- 385 kg (rekord życiowy, 2 miejsce w junior 14-18 lat), - wynik w
wyciskaniu sztangi - 97,5 kg (rż,
2 miejsce wśród seniorów),
- Grzegorz Cieślak - wynik w
trójboju - 330 kg (rż, 4 miejsce
w junior 14-18 lat), - wynik w
wyciskaniu sztangi - 80 kg (rż, 3
miejsce wśród seniorów),
- Radosław Włoczka - wynik w
trójboju - 330 kg (rż, 5 miejsce w
junior 14-18 lat),
- Katarzyna Dzieżok - wynik w
trójboju - 235 kg (rż, 5 miejsce w
senior), - wynik w wyciskaniu
sztangi - 60 kg (rż, 7 miejsce w
open seniorów),
- Sylwia Mularczyk - wynik w

wyciskaniu sztangi open - 45 kg
(rż, 2 miejsce w junior 14-18 lat),
- Jadwiga Gieniusz - wynik w
wyciskaniu sztangi open - 50 kg
(rż, 3 miejsce w junior 14-18 lat),
- Marian Kasprzyk - wynik w
wyciskaniu sztangi open - 37,5
kg (3 miejsce w junior 14-18 lat),
- Martyna Jaśkiewicz - wynik w
wyciskaniu sztangi open - 37,5
kg (5 miejsce w junior 14-18 lat),
- Daniel Machulik - wynik w
wyciskaniu sztangi - 97,5 kg (rż,
3 miejsce w seniorach w wadze
83 kg),
- Jakub Ostrowski - wynik w
wyciskaniu sztangi - 75 kg (rż,
5 miejsce w seniorach w wadze
74 kg),
- Konrad Piecha - w ynik w
wyciskaniu sztangi - 147,5 kg

(rż, 2 miejsce w seniorach w
wadze 74 kg),
- Przemysław Grochal - wynik
w wyciskaniu sztangi - 87,5
kg (4 miejsce w seniorach w
wadze 74 kg).
- Osiem medali to dobry dorobek
młodziutkiej drużyny, który
traktujemy, jako pozytywny
sygnał przed zbliżającymi się
mistrzostwami Polski. Już dzisiaj na nie zapraszam w dniach
22-23 października do hali MOSiR w Szczygłowicach - mówi
Eugeniusz Mehlich.
Dodajmy, że Martyna Jaśkiewicz i Jakub Ostrowski byli
najmłodszymi uczestnikami
zawodów w Krakowie. Mają
po 15 lat.
PiSk

Foto: Eugen

Medalowy sprawdzian w Grodzie Kraka

Najmłodsi uczestnicy zawodów: Martyna
Jaśkiewicz i Jakub Ostrowski w towarzystwie
przedstawicielki organizatorów

Foto: Eugen

Foto: Eugen

Oni specjalizują się w wyciskaniu sztangi leżąc

Nowa knurowska drużyna startująca
w trójboju siłowym

Biegi
KB Sokół

Z awod n ic y k nu rowskiego Sokoła wywalczyli
trzy miejsca na podium
w VI Biegu Ulicznym im.
informacja

Ks. Konstantego Damrota
w Pilchowicach. Pięciok ilometrową trasę na czołow ych miejscach pokona li:
Kamil Garbacik (2 miejsce

w kategorii 17-19 lat), Artur
Oboński (3 miejsce w kategorii 20-29 lat, czas 15.35),
Sebastian Szkatuła (3 miejsce
w kategorii 17-19 lat).

W barwach Sokoła wystąpił również Paweł Szkatuła
(czas: 24.11).
PiSk

Szacunek się należy
Dzisiaj nie będzie o piłce,
chociaż nie daję gwarancji, że
za kilka zdań nie wtrącę czegoś
o dyscyplinie uwielbianej przez
jednych i ignorowanej przez innych. Wiem, że kibicom trudno
w to uwierzyć, ale są wśród nas
tacy, których futbol ani ziębi,
ani parzy. A i tak mówi się, że na
piłce, tak jak na polityce, może
i medycynie, wszyscy znamy się
najlepiej.
Miało nie być o piłce więc
będzie o bieganiu. Bo podobno
zdrowe i tanie w uprawianiu.
Trudno z tym polemizować,
chociaż malkontenci mogą powiedzieć, że nudne i męczące.
Takie opinie wyśmieje każdy,
kto zaraził się tą formą rekreacji. A na pewno ci, których
gościliśmy w niedzielę w Knurowie. Przyjechali tu z różnych za-

kątków nie tylko województwa,
ale i kraju. I muszę przyznać,
że wielu z nich zrobiło na mnie
wrażenie. Szczególnie ci, którzy
teoretycznie mają prawo do narzekania, że tu ich coś zaboli, a
tam coś strzyknie.
Patrząc na siedemdziesięcio- i osiemdziesięciolatków
można było odnieść wrażenie,
że dla nich bieganie jest jak
lekarstwo. Nie, lekarstwo to
złe określenie, bardziej pasuje
tu chyba termin „suplement
diety”. Pokonywane kilometry
dają tym osobom radość i witalność. Zupełnie inaczej, jak w
przypadku niektórych piłkarzy,
którzy sprawiają wrażenie, że
biegają po boisku za karę.
Panie i panowie biegacze,
szacunek Wam się należy.

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

Piotr Skorupa
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach

Foto: Justyna Bajko

Wychowawczyni: Iwona Łachan
Jacek Bylica, Mateusz Cervantes, Krzysztof Dudło, Lena Gąsior, Michał Kardel, Miłosz Lechus,
Kacper Moćko, Karolina Walczak, Tomasz Żogała.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy

Wychowawczyni: Iwona Dola
Kinga Biernat, Jakub Janicki, Mateusz Jaskólski, Błażej Józefowicz, Dominik Pikulik, Julia Wiśniewska,
Julianna Woźnica, Nadia Zborowska.

Zespół Szkół w Pilchowicach

Wychowawczyni: Jadwiga Ogiermann
Emilia Bastrzyk, Daria Fabian, Piotr Gorgoń, Kinga Honysz, Julia Jaszczyszyn, Krzysztof Król,
Maja Nawrath, Hugo Polakiewicz, Bartosz Rakoniewski, Marcin Rakoniewski, Maja Surdel, Maria Wilczek,
Emilia Waniczek, Julia Ząbek.
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