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Popularność UTW rośnie - nowy rok akademicki:
rozpoczęło ponad 100 studentów

„Król” Twardocha
już w sprzedaży!
Dziś premiera najnowszej
powieści pisarza
z Pilchowic

Z

Knurów. Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął rok akademicki

Studenci 50+

Na naukę nigdy nie jest za późno. Wiedzą o tym
słuchacze knurowskiego UTW, który radosnym
„Gaudeamus igitur” rozpoczął rok akademicki

wadziliśmy w semestrze zimowym.
Kto raz miał kontakt z UTW, ten z
reguły jest wiecznym studentem –
trzon słuchaczy stanowią osoby, które
są z uniwersytetem od początku. Co
roku pojawiają się nowe, obecnie jest
ponad setka studentów, a może być
więcej, bowiem zapisy na rok akademicki 2016/2017 trwają do końca
października.
Chętni mogą się zgłaszać w każdą środę w godz. od 16:00 do 18:00
do sekretariatu UTW, mieszczącego
Nowym studentom
się w Miejskim Gimnazjum nr 2 w
uniwersyteckie indeksy
Knurowie, na parterze, w pokoju
przekazała kierownik UTW
nr 2. Więcej szczegółów na temat
Ewa Jurczyga
knurowskiego UTW można znaleźć
o już 10. rok działalności Uni- Dzięki UTW można oderwać się od w internecie (www.knurowutw.pl).
wersytetu Trzeciego Wieku codzienności i znaleźć w sobie nowe
w Knurowie. Jego uroczysta pokłady energii. A dodatkową zaletą
MiNa
Foto: Mirella Napolska
inauguracja odbyła się w środę, 5 uczelni dla dojrzałych jest to, że nie
października, w sali Kina Sceny trzeba tu zdawać egzaminów, nie ma
Kultury. Nowi studenci odebrali więc też stresu związanego z wizją
indeksy, a wszyscy słuchacze mogli poprawek czy powtarzania roku.
zapoznać się z planami na rozpoOferta jest bogata: informatyka,
częty rok. Gościem specjalnym plastyka, warsztaty psychologiczne,
był dr inż. Jerzy Markowski, były chór, języki obce (angielski, niemiec- 15 października
wiceminister przemysłu i handlu ki, rosyjski i włoski), basen, zumba, Fitness dla serca
Miejska Szkoła Podstawowa nr
oraz gospodarki, który wygłosił szkoła babć (i dziadków) – to tylko
6 w Knurowie wraz Klubem Fitness
wykład inauguracyjny na temat roli niektóre propozycje.
górnictwa w polityce bezpieczeństwa
– Nowością jest sekcja czytelni- NJN zapraszają od godz. 16.00 na
energetycznego Polski.
cza, która będzie działała w ramach odsłonę ogólnopolskiej akcji charyDla dojrzałych osób UTW to sekcji teatralnej – mówi kierownik tatywnej „Fitness dla serca”, której
świetna propozycja na twórcze wy- knurowskiego UTW, Ewa Jurczyga. patronuje prof. Marian Zembala.
korzystanie wolnego czasu. Korzy- – Zależy nam na tym, by propagować Dla uczestników maratonu przygości są różnorodne – poszerzanie czytelnictwo. Mamy w Knurowie towano wiele atrakcji, w tym niespohoryzontów, rozwijanie pasji, nowe wspaniałą bibliotekę, będziemy z nią dzianki od sponsorów. Zapisy pod
znajomości (a nawet przyjaźnie), współpracować, myślę, że z obopólną numerem (519 592 631). Warunkiem
wycieczki do miejsc, do których korzyścią. Będziemy też kontynu- udziału w maratonie jest okazanie
samemu może by się nie pojechało... ować KinoSzkołę Seniora, którą pro- dowodu przelewu dowolnej kwoty na
konto Fundacji Śląskiego Centrum
ogłoszenie
Chorób Serca. Dochód z imprezy
zostanie przekazany na leczenie
INFORMACJA
dzieci i młodzieży po transplantacji
serca i płuc.

T

nie przegap

Urząd Miasta Knurów informuje, że na Tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem www.knurow.bip.info.pl - Tablica ogłoszeń/
Ogłoszenia-Rolnictwo podano do publicznej wiadomości informację
o naborze wniosków o powołanie rzeczoznawców w celu szacowania
wartości rynkowej zwierząt.

2

Jinx i Kurczat

Klub Kultury Lokalnej „Sztulateria” zaprasza na koncert rybnickich
formacji Jinx i Kurczat. Organizatorzy obiecują solidną dawkę muzyki.
Start o 19.00, wstęp wolny.

godnie z zapowiedziami wydawniczymi, 13 października
trafia do księgarń „Król” Szczepana
Twardocha. Akcja najnowszej powieści cenionego pisarza przenosi
nas do Warszawy z 1937 roku, gdzie
czuje się już oddech nadchodzącej
wojny. Głównym bohaterem jest
żydowski pięściarz, a zarazem
gangster i entuzjasta miłosnych
podbojów. Dzieło powstawało przez
ponad rok. Pisarz pracował nad nim
w Berlinie i Pilchowicach.
Szczepan Twardoch jest jednym z najbardziej interesujących
prozaików młodego pokolenia.
Ogromne uznanie, zarówno czytelników, jak i krytyki, przyniosły mu

zwłaszcza dwie poprzednie powieści. Za „Morfinę” autor otrzymał
prestiżowe nagrody literackie: Paszport Polityki 2012 i Nike publiczności. „Drach”, którego akcja rozgrywa się na terenie Gliwic, Pilchowic,
Knurowa i okolic, znalazł się w
ścisłym finale ubiegłorocznej edycji
Nagrody Literackiej Nike. „Król”
już przed premierą znalazł się na 6.
miejscu najchętniej zamawianych
książek w jednej z księgarskich sieci.
Już od czwartku możemy się osobiście przekonać, co tym razem autor
przygotował czytelnikom.
MiNa

Knurów

Wilcza

Przez okno

7

października nieznany sprawca
wykorzystał to, że w domu przy ul.
Karola Miarki jest otwarte kuchenne
okno. Wszedł do pomieszczenia i
ukradł stamtąd dwie komórki Nokia, portfel z dokumentami, a także
klucze i zegarek. Straty gospodarzy
zostały oszacowane na 1500 zł.
MiNa

Knurów

Poleżał

października po godz. 21 Straż
5wiadomość,
Miejska w Knurowie otrzymała
że w korytarzu na III

piętrze wieżowca przy ul. Sobieskiego leży człowiek. Jak się okazało
po przybyciu patrolu na miejsce,
mężczyzna był bezdomny, a przed
drzemką pił alkohol. Nie potrzebował pomocy lekarza. Wstał i w
obecności patrolu opuścił budynek.
MiNa

Gierałtowice

Zdemolował

ieczorem 5 pa ździerni ka,
W
przy ul. Ks. Roboty, policjanci
zatrzymali czterdziestolatka, który

był autorem demolki w hotelu. W
wynajętym pokoju mężczyzna zniszczył wyposażenie, w tym sprzęt rtv,
powodując straty szacowane na 1750
zł. Jak się okazało, sprawca zniszczeń
był w dodatku poszukiwany sądowym nakazem doprowadzenia do
aresztu śledczego w Gliwicach.
MiNa

Ukarany
za spalanie

M

imo że wiele się mówi o szkodliwości palenia śmieci, ciągle
nie brak osób, które mimo wszystko
zatruwają siebie i otoczenie. Na
szczęście coraz więcej świadków
tego procederu reaguje należycie,
dając o nim znać odpowiednim
służbom.
3 października patrol Straży
Miejskiej przyjął zgłoszenie mówiące, że ktoś spala odpady przy ul.
Parkowej. Sprawca, który termicznie
przekształcał odpady poza spalarnią,
został za swoje wykroczenie ukarany
grzywną, wynikającą z ustawy o
odpadach.
MiNa

Wilcza

3 promile

Tyle alkoholu miał w organizmie 44-letni rybniczanin, który
7 października kierował volkswagenem passatem. Nic dziwnego,
że prowadząc w pijanym widzie,
zakończył jazdę w przydrożnym
rowie. Metą tego rajdu okazał się
rów przy ul. Grzonki w Wilczy.
Mężczyźnie zatrzymano prawo
jazdy, a sprawą zajmują się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
MiNa

Knurów

Znieważyła mundurowych

W

środę, 5 października, przy
ul. Słoniny pewną 45-latkę,
która naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów, a dwóch
innych znieważyła. Wszystko w

związku z wykonywanymi przez
nich czynnościami służbowymi.
Kobieta została zatrzymana przez
funkcjonariuszy.
MiNa

Przegląd Lokalny Nr 41 (1230) 13 października 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Paląca głupota
sieje spustoszenie
Knurów. Podpalacz znowu dał o sobie znać

Blady strach padł na działkowców z Rodzinnych
Ogrodów Działkowych im. ks. Dzierżona, gdy
w sobotni ranek ktoś podpalił trzy altany. Trzy kolejne
- tak przypuszczają - były przygotowane do spalenia
Już po akcji gaśniczej, w czasie
obchodu po ogrodach okazało się,
że w 3 innych altanach powybijane są
szyby. Działkowcy podejrzewają, że
ktoś mógł w ten sposób przygotować
je do spalenia.
Tylko w tym roku w ogrodach
przy ul. Jęczmiennej spłonęło w
sumie 6 altan.
Zarząd ROD szuka rozwiązania, rozmawiając o podpaleniach
z policją, strażą miejską, urzędem
miasta czy gliwicką delegaturą
Polskiego Związku Działkowców.
Nikt nie ma wątpliwości, że spo-

- W poniedziałek o godz. 17.40 zmarł pracownik
Ruchu Knurów KWK „Knurów-Szczygłowice”
- informuje rzecznik prasowa Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach, Jolanta Talarczyk

ężczyzna zasłabł podczas
M
wychodzenia z lampowni,
krótko po oddaniu aparatu

- W tym roku odnotowaliśmy w branży górniczej 8 takich
przypadków, w ubiegłym było ich
11 - dodaje rzeczniczka WUG
Katowice.
/g/

Knurów

Kat zatrzymany

P

Działkowcy nie mają wątpliwości:
pożary to sprawka podpalacza; odetchną,
gdy zostanie złapany przez policję

rzy ul. Kościuszki knurowscy
policjanci zatrzymali kolejnego
mężczyznę, który w czterech ścianach znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją życiową partnerką.

25-letni sadysta wyszydzał swoją o
rok młodszą konkubinę, popychał
ją i bił. Teraz jego przypadkiem zajmuje się knurowska policja.
MiNa

reklama

Knurów

Skradł
audi

Martini i Eldorado

W środową noc, 5 października, ktoś dobrał
się do towarów transportowanych przez tiry
stojące przy autostradzie A1

N

/pg/

Nie żyje 61-letni
górnik
ucieczkowego i lampy. Wezwany
do niego lekarz stwierdził zgon z
przyczyn naturalnych.

Autostrada A1

ieznany sprawca, zerwawszy
plomby otworzył naczepę i
włamał się do mercedera Actrosa. Skradł stamtąd 18 kartonów
wina Martini (w każdym było
po 6 butelek trunku), powodując
straty w stanie posiadania tyskiej
firmy transportowej. Najwyraź-

kój zagości na działkach dopiero,
kiedy podpalacz będzie w rękach
policji. Kiedy to nastąpi?
- Sprawa lipcowych podpaleń jest
w toku - informuje oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek Słomski.
- Na tym etapie nie mogę udzielać
żadnych informacji.
Część działkowców woli dmuchać na zimne i po kolejnych podpaleniach ubezpieczyła swoje altany.

Foto: arch. IRG Knurów

W

sobotę rano, około godz.
6.00 dyżurny Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie przyjął zgłoszenie o
płonącej altanie przy ul. Jęczmiennej. Po rozpoznaniu okazało się, że
w różnych miejscach palą się aż 3
domki! Nie było czasu do stracenia,
dlatego strażacy od razu przystąpili
do gaszenia pożaru. W międzyczasie
wsparcia udzieliły im zastępy ochotników z Knurowa i gliwickiej JRG.
Niestety, dobytku działkowców
nie udało się uratować. Poszkodowani (41-, 61- i 64-letni) oszacowali
straty na 10, 35 i 40 tysięcy zł.
- Nie wiem, czy ten człowiek
wie, komu szkodzi? - zastanawia się
prezes ROD Zbigniew Dziubiński.
- Właściciele spalonych altan to
głównie emeryci i renciści, których
nie stać na wczasy. Działka jest ich
drugim domem. I nagle, w ciągu
kilku minut tracą to wszystko, na co
pracowali przez tyle lat.
Pogorzelcom bardzo ciężko jest
się podnieść po pożarach. Wielu nie
ma pieniędzy na remont czy odbudowę zniszczonych domków. I choć
inni działkowicze zbierają fundusze,
by choć w części wspomóc poszkodowanych, ci mają obawy, że podpalacz może zaatakować ponownie.
- Tracą chęci do pracy i ja im
się wcale nie dziwię - dodaje prezes
Dziubiński. - Każdy się zastanawia, dlaczego to na niego padło, co
komu zawinił...

Knurów

niej mało mu było płynów, bo
włamał się jeszcze do tira marki
Daf, kradnąc kilkanaście kartonów szamponu do włosów marki
Eldorado na szkodę firmy z Bułgarii. Trwa szacowanie strat. Sprawę
bada knurowska policja.
MiNa

A

udi to marka szczególnie
ulubiona przez złodziei. Tym
razem łupem przestępcy padł
model A6 sedan z 2010 roku.
9 października nieznany sprawca
skradł go z posesji przy ul. Rybnickiej. Straty są szacowane na
140 000 zł.
MiNa

informacja własna
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Knurów. Niełatwo przejechać Jęczmienną...

Foto: Archiwum

Dziura na dziurze

W tym
sezonie
strażnicy
oznakowali
163 rowery

Knurów. Podsumowanie akcji znakowania rowerów, czyli...

Nic do stracenia
Z roku na rok coraz więcej
knurowian decyduje się
oznakować swoje jednoślady,
utrudniając w ten sposób pracę
złodziejom

Utwardzony fragment ul. Jęczmiennej, łączący
ul. Koziełka z Wolności, przypomina szwajcarski
ser. Według zapewnień knurowskiego magistratu
niebawem to się zmieni...

Z

djęcia autorstwa pana Rafała w
pełni oddają problem mieszkańców tej części Knurowa. Zresztą
pisaliśmy o nim nieraz. Za każdym
razem kończyło się na doraźnym łataniu drogi. Niestety, to nie wystarczało
na zbyt długo. Użytkownicy drogi
psioczyli na urzędników, a ci za każdym razem tłumaczyli, że na przeszkodzie w wyasfaltowaniu krótkiego
odcinka ul. Jęczmiennej stoi sprzeciw
niektórych właścicieli przyległych

gruntów. Dlatego plan przebudowy
łącznika przy okazji remontu ul.
Koziełka spalił na panewce, mimo
opracowanej dokumentacji projektowej. Urzędnikom nie pozostało nic
innego, jak uzyskać zezwolenie na
przebudowę fragmentu ul. Jęczmiennej w trybie specustawy drogowej.
Dziś już wiemy, że roboty rozpoczną
się w przyszłym roku.
Do tego czasu łącznik wymaga
doraźnych napraw.

W ubiegły piątek, na zlecenie
wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, nawierzchnia dziurawej
drogi została zniwelowana przez
spychacz i walec. Tam, gdzie będzie
to konieczne, zostanie dosypany
materiał. Zgodnie z zapewnieniami
urzędników doraźne prace miały
zakończyć się w środę.
/g/

28

września zakończyła się trwająca od maja akcja Straży Miejskiej dotycząca znakowania rowerów.
W ciągu niespełna 5 miesięcy strażnicy wygrawerowali unikatowy kod na
163 jednośladach (w ubiegłym roku
zabezpieczyli ich w ten sposób 118).
Komendant Andrzej Daroń
dostrzega rosnącą świadomość
u cyklistów.
- Nic nie mają do stracenia,
a mogą tylko zyskać - dodaje, przy-

wołując przykład roweru zakupionego w lombardzie, który - gdyby
nie wygrawerowany kod i uczciwość nabywcy - nigdy nie trafiłby
do prawowitego właściciela.
Straż znakuje bezpłatnie rowery
od 2011 roku. W tym czasie zabezpieczyła ich już 609, 10 zostało skradzionych, a 2 udało się odzyskać.
Komendant już zapowiada, że
kolejna akcja ruszy 10 maja i potrwa
do 27 września 2017 roku.
/g/

Pilchowice

W Zielonych Pracowniach przyjemnie się uczyć

Z

Pi lchow icach i Z espół Szkolno -P r z e d s z kol ny w Ż e r n ic y.
Powstały dzięki zaangażowaniu
samorządu Gminy Pilchowice i

dofinansowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katow ic ach (w ł ącz nej w y s oko ś c i
41.772,7 zł).
Otwarcie
miało odświętną oprawę.
Symboliczne przecięcie
wstęgi stało się
udziałem wójta
Macieja Gogulli, starosty
powiatu gliwick iego Wa ldemara Dombka
i Andrzeja Pilota - prezesa
WFOŚiGW w
Katowicach.
Zielone
P r acow n ie w
Wi lcz y i Pi lFoto: Archiwum UG Pilchowice

ie l o n y m i P r a c o w n i a m i
mogą się pochwa lić: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wi lcz y, Z espół Szkół w

Uczniowie i pedagodzy chwalą sobie nowe pracownie

4

chowicach będą służyć
uczniom podstawówek
z klas IV-VI podczas
zajęć przyrody, w Żernicy przyjemność nauki
będą czerpać zarówno
uczniowie szkoły podstawowej, jak i nastolatki z gimnazjum.
Z pew noś c ią n ie
będą się nudzić.
- Wyposażenie Zielonych Pracowni stano- Zielone Pracownie otworzyli
wi sprzęt laboratoryjny, (od prawej): wójt Gogulla, prezes Pilot
mikroskopy, zestawy i starosta Dombek
pomocy dydaktycznych oraz sprzęt odwiedził więc m.in. budynki
multimedialny - projektor, urzą- publicznych przedszkoli w Pilchodzenie wielofunkcyjne, aparat fo- wicach i Nieborowicach oraz Zetograficzny, laptop, rzutnik, ekran społów Szkolno–Przedszkolnych
multimedialny – mówi sekretarz w Wilczy i Żernicy, w których zogminy Pilchowice Dagmara Dzida. stała przeprowadzona termomo- Pracownie umeblowano w stoliki dernizacja przy dofinansowaniu z
jedno i dwuosobowe, krzesła, regały kierowanej przezeń instytucji. W
i szafki, tablicę oraz pojemniki na ramach inwestycji przeprowadzopomoce dydaktyczne.
no likwidację kotłowni opalanych
Gmina Pilchowice inwestuje węglem, zabudowę kotłowni gaw nowoczesną i energooszczędną zowej, pomp ciepła, modernizację
infrastrukturę. Obecność prezesa instalacji c.o. oraz docieplenie
WFOŚiGW była więc okazją, by przegród budowlanych i wymianę
zapoznać gościa z osiągnięciami okien i drzwi.
w tym względzie. Andrzej Pilot
/b/
Foto: Archiwum UG Pilchowice

Nowoczesne, świetnie wyposażone, przyjazne dla
uczniów i pedagogów – takie są Zielone Pracownie
w Pilchowicach, Wilczy i Żernicy. W piątek zostały
uroczyście otwarte
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Szczygłowice

Pociąg do hałasu

– Budzę się często w środku nocy i czuję, że łóżko się trzęsie – relacjonuje jeden
z mieszkańców Szczygłowic. – Dawniej tak nie było – mimo że przejeżdżały i towarowe,
i osobowe, było to nieodczuwalne. A teraz niby lepsze tory, a hałas okropny

P

ociągi w Szczygłowicach to nic
nowego – linia kolejowa istnieje tu prawie od stu lat, więc
wszyscy są do nich przyzwyczajeni.
Ale odkąd po kilkuletniej przerwie
na nowo uruchomiono tor, hałas czyniony przez przejeżdżające pociągi
towarowe jest dla mieszkańców nie
do zniesienia.
- Dawniej był tu ruch lokalny –
opowiada miejski radny Jan Furgoł.
– Pociągi przyjeżdżały po węgiel z
kopalni Szczygłowice, dowoziły puste
wagony. Jeździły wtedy dużo wolniej
niż dziś. Potem kursował tędy lokalny
pociąg pasażerski na trasie Makoszowy – Rybnik.
Po t y m, ja k w 2008 roku w
kopalni „Szczygłowice” zawalił
się szyb, ruch kolejow y na tym
odcinku został wstrzymany. W
zeszł y m roku w yburzono w iekowy, podupadły budynek stacji
kolejowej w Szczygłowicach, który
przez lata był architektoniczną
wizytówką tej części miasta. Ruch
pasażerski poszedł w zapomnienie,
ale dla pociągów wożących węgiel
linia 149, której częścią jest odcinek
Leszczyny – Szczygłowice, to ważny
skrót. W ubiegłym roku na zlecenie
PKP Polskich Linii Kolejow ych
S.A. przeprowadzono remont sieci
trakcyjnej, wymieniono tor, przebudowano urządzenia sterowania
ruchem kolejow ym. W grudniu
2015 roku po jednym z torów zaczęły kursować pociągi towarowe.
Dla PKP PLK to po prostu kolejny krok mający usprawnić towarowe

połączenia. Tymczasem dla wielu
mieszkańców Szczygłowic był to
początek udręki. Jak mówią, hałas
czyniony przez pociągi jest tak przykry, że nie sposób się do niego przyzwyczaić. Postulują, by władze kolei
podjęły działania, które zmniejszą
uciążliwość ruchu. Podczas niedawnej sesji rady miasta Jan Furgoł w
imieniu mieszkańców Szczygłowic
złożył na ręce prezydenta Adama
Ramsa pismo z wnioskiem o interwencję miasta u PKP PLK.

Przez telefon nie pogada

Gdy spotykamy się z mieszkańcami, mimo przedpołudniowej pory
przychodzi kilkanaście osób. Widać,
że sprawa jest poważna.
Jak mówią, główny problem to
metaliczny stukot, którego źródła
są ulokowane w okolicach wiaduktu
biegnącego nad ulicą Zwycięstwa.
Gdy pociąg jest gdzieś w lesie, słychać po prostu spokojny szum, a
przed wiaduktem zaczyna się metaliczny hałas nie do zniesienia.
Długie pociągi, mające – niczym u Tuwima – po czterdzieści
wagonów, pędzą przez Szczygłowice
jeden po drugim, czasem nawet i co
dwadzieścia minut. Domy przy ul.
Ligonia mają do nasypu kolejowego
ledwie kilkadziesiąt metrów.
- Kiedy nadjeżdża pociąg, naj-

- Nie mamy nic przeciw funkcjonowaniu pociągów, ale
powinny jeździć ciszej - mówią mieszkańcy
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pierw wszystko drży, okna, szklanki,
a potem zaczyna się hałas – mówi
pani Anna. – Dzieci w pokoju obok
coś do mnie mówią, a ja nie słyszę.
Jak się rozmawia przez telefon, to
trzeba przerwać, bo nic nie słychać.
Wcześniej, mimo szkód górniczych,
nic się z domem nie działo. A teraz, w
ciągu kilku miesięcy popękały kafelki,
a w pokoju u dzieci na gładzi porobiły
się pajączki.
To samo u sąsiada – półtora roku
temu robił remont, a sufity i ściany
już zdążyły popękać.
– Budzę się często w środku nocy i
czuję, że łóżko się trzęsie – relacjonuje
pan Janusz. – Dawniej tak nie było –
mimo że jeździły i pociągi towarowe, i
osobowe, było to nieodczuwalne. A teraz niby lepsze tory, a hałas okropny.
Pociągi są uciążliwe nie tylko dla
osób z budynków usytuowanych tuż
przy torach.
- Ja mieszkam trochę dalej, tam
za warsztatem, jakieś 800 metrów, ale
czasem takie jest echo, jak by to pod
samym domem przejechało – opowiada pan Teodor. – Czy maszyniści
w Szczygłowicach nie mogliby jeździć
wolniej? W lesie leszczyńskim niech
sobie popuszczą i jadą setką.
- Nocą jeżdżą tak szybko, że czuję
w domu drgania – mówi mieszkanka
domu z okolic szczygłowickiego
kościoła.

A jak zrobią drugi tor?

Dodatkowy hałas, będący zmorą
dla wielu osób, to sygnały dźwiękowe używane przez maszynistów.
– W dzień staram się nie zwracać
na to uwagi, ale kiedy po północy
te pociągi trąbią, to jest straszne
– uskarża się pani Danuta. – Nie
można okien otwierać, co jest latem
nie do wytrzymania. Mimo zamkniętych okien w nocy słychać trąbienie,
czasem i przez pół godziny. Nie wiem,
z jakiej przyczyny. W ogóle to jeżdżą
teraz tak szybko, pędzą całym pędem,
no chyba że stoją i trąbią.
Szczygłowiczanie zastanawiają
się, czy te sygnały nie są nadużywane
i czy nie można by ich ograniczyć.
Metaliczny stukot przy wiadukcie, szybka jazda, sygnały dźwiękowe nocą – może da się jakoś zaradzić
tym uciążliwościom? Bo przecież
nikt nie liczy na likwidację linii,
każdy chce tylko, aby jej działanie
było bardziej znośne dla ludzi.
- To nie jest napad na pociąg
– podkreśla Jan Furgoł. – Nikt nie
chce zlikwidować tej kolei, bo mamy
świadomość, że ona musi tu być i nikt
tego nie zmieni.
Niepokój szczygłowiczan jest
tym większy, że wkrótce zostanie

wyremontowany i oddany do użytku
tor nr 2. Czy to oznacza dwa razy
więcej pociągów? Co będzie potem,
skoro już teraz jest niezbyt dobrze? A
może dałoby się wybudować ten drugi tor inną, lepszą techniką, a do tego
poprawić ten istniejący – tak, by na
zamieszkałym odcinku pociąg poruszał się ciszej? Czy w grę wchodzi
zmniejszenie prędkości pociągów?

Będzie pomiar

O szanse na poprawę sytuacji
zapytaliśmy w biurze prasowym
PKP PLK.
– Hałas, o którym Pani wspomina, w większości pochodzi od
przejeżdżającego taboru towarowego, a nie jest spowodowany stanem
toru – przekonuje Jacek Karniewski
z Zespołu Prasowego PKP PLK S.A.
Jak się okazuje, przy remoncie
torowiska rzeczywiście zastosowano
klasyczne połączenie szyn zamiast
nowoczesnego toru bezstykowego.
Dlaczego? Otóż przepisy mówią, że
na terenach objętych szkodami górniczymi – a z takim obszarem mamy
do czynienia – nie stosuje się toru
bezstykowego, lecz właśnie klasyczne. Lada dzień – już w październiku,
rozpocznie się remont drugiego toru.
– Prace te zostaną wykonane w
podobnej technologii tzn. z zastosowaniem toru klasycznego zamiast
toru bezstykowego, ze względu na
szkody górnicze – informuje Jacek
Karniewski.
Poinformowano nas też, że po
remoncie przywrócona została na
tym odcinku prędkość 70 km/h. PKP
PLK S.A. nie planują tu wprowadzenia ograniczeń prędkości.
- Linia nr 149 Rybnik – Leszczyny
– Knurów – Zabrze Makoszowy, jest
wykorzystywana dla prowadzenia
ruchu towarowego, jako najkrótsze połączenie Rybnickiego Okręgu
Węglowego oraz stacji granicznej
Chałupki, z towarowymi liniami
kolejowymi stanowiącymi północną
obwodnicę GOP, co skutkuje zwiększeniem liczby pociągów towarowych
na tej linii i może stanowić pewne
niedogodności (ze względu na hałas)
dla mieszkających w jej pobliżu.
W związku z powyższym PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zlecą
wykonanie pomiarów w celu sprawdzenia poziomu dopuszczalnego hałasu w sąsiedztwie tego odcinka linii
kolejowej – zapowiada Karniewski.
PKP PLK planuje przeprowadzenie tych pomiarów jeszcze w
bieżącym roku.
Jak się okazało, sprawa sygnałów
dźwiękowych używanych przez maszynistów to kwestia, o którą należy
pytać inną spółkę kolejową, PKP
Cargo. Zapytaliśmy – czekamy na
odpowiedź.
Tekst i foto: Mirella Napolska
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Knurów promuje proekologiczne inwestycje

Więcej na czystsze powietrze

Zamierzasz wymienić piec c.o. na energooszczędny lub planujesz montaż kolektorów
słonecznych – w każdej z tych sytuacji możesz otrzymać dofinansowanie z Urzędu Miasta.
Wyższe niż wcześniej. Od piątku wzrastają kwoty dofinansowania kosztów inwestycji
służących ochronie jakości powietrza

D

o 2 tys. zł wzrosną (z 1,5 tys.
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”. Została
podjęta w połowie września.
- Nowe zapisy (...) pozwolą na
ukierunkowanie działań inwestycyjnych w stronę nośników energii
bardziej przyjaznych środowisku –
czytamy w uzasadnieniu. – Między
innymi ułatwią one wspólnotom
mieszkaniowym wyrażającym gotowość podłączenia budynku do
sieci ciepłowniczej, zrealizowanie
planowanych przedsięwzięć.
W regionie działania na rzecz
ochrony środowiska promuje, udzielając dotacji na proekologiczne inwestycje, niespełna połowa samorządów. Do tych gmin należy też
Knurów.

Aby zdrowiej odetchnąć

W przypadku inwestycji służących ochronie powietrza dotacja
może być przyznana na:
podłączenie budynku do sieci
cieplnej,
zakup i montaż energooszczędnych kotłów c.o., opalanych gazem,
olejem opałowym lub zasilanych
energią elektryczną, ogrzewanie
elektryczne,
zakup i montaż niskoemisyjnych retortowych kotłów c.o. na
paliwo stałe, z jednym paleniskiem
– retortą lub kotłów c.o., opalanych
biomasą, (kocioł musi spełniać kry-

teria standardu energetyczno-ekologicznego, stawiane urządzeniom
małej mocy, klasy 5,)
zakup i montaż urządzeń do
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, dla potrzeb wytwarzania
ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku mieszkalnego (np.
instalacje solarne, pompy ciepła).
Kwota dofinansowania to 50
proc. poniesionych kosztów, ale nie
więcej niż 2 tys. zł.
Dużo to, czy mało – można dyskutować. Warto jednak się starać.

Trochę formalności

Osoby ubiegające się o dotację
muszą złożyć pisemny wniosek
w knurowskim Urzędzie Miasta.
Wzory dokumentu dostępne są w
Biurze Podawczym UM (ul. Ogana
5, parter) i na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl (zakładka:
dotacje na przedsięwzięcia proekologiczne). Co istotne, wniosek należy
złożyć przed zakupem i montażem
urządzenia grzewczego, najlepiej do
31 października.
Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie o posiadanym prawie
do nieruchomości lub wyciąg z ksiąg
wieczystych. Jeśli wnioskodawca nie
jest wyłącznym właścicielem budynku (lokalu), potrzebna będzie zgoda
właściciela (współwłaścicieli). Na
zmianę sposobu ogrzewania lokalu
mieszkalnego musi się też zgodzić
zarządzający budynkiem – to w
przypadku, gdy zarząd nie jest wykonywany przez właściciela budynku.
Dodatkowo do wniosku należy
dołączyć w przypadku:
ogrzewania elektrycznego warunki dostawcy energii,

Knurów

Pościelą się dzielą

Miły gest ze strony mieszkańców
ul. Niepodległości wobec szpitalnych pacjentów
- Skrzyknęliśmy się w takiej
społecznej akcji, odruchu serca, by
sprezentować knurowskiej placówce
zestawy pościeli – mówi Izydor Golec, inicjator przedsięwzięcia.
Pan Izydor był pacjentem szpitala. Jest też częstym jego gościem
ze względu na odwiedziny u chorych znajomych.

Z gminnego dofinansowania
można m.in. zainwestować
w instalacje solarną

- Najważniejsze jest leczenie i
o to przede wszystkim w tego typu
instytucji chodzi. Na to kładzie się
największy nacisk – mówi nasz
rozmówca. – W takiej sytuacji inne
potrzeby schodzą na dalszy plan,
nie zawsze można na nie wydać
tyle funduszy, ile by się chciało. Ja
to rozumiem i doceniam, bo zdrowie

W okresie 2013-2016
ponad 170 wnioskodawców skorzystało już z możliwości uzyskania
dofinansowania, a łączna kwota
wypłaconych dotacji wyniosła ok.
258 00 zł.

ogrzewania gazowego – pozwolenia na wykonanie instalacji
gazowej wewnętrznej,
kotła olejowego, kotła na
paliwo stałe, biomasę – aktualne
świadectwo potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym
typie kotła.

Rozpatrywanie
wniosków

odbywa się według kolejności
ich wpły wu do Urzędu Miasta.
Decyzja podejmowana jest do 20
dnia miesiąca następującego po
najważniejsze. Dlatego też postanowiłem jakoś wesprzeć nasz szpital.
Także w podzięce za ratowanie
zdrowia.
Pan Izydor przekonał do swoich racji sąsiadów i znajomych.
Dzięki temu udało się zebrać nieco
pościelowych zestawów. Trafiły do
placówki.
- Za pośrednictwem Przeglądu
chcę wyrazić wdzięczność wszystkim darczyńcom, zwłaszcza z ul.
Niepodległości – mówi knurowianin. – To nasz wspólny dobry
uczynek. Serdecznie dziękuję.
/bw/

dacie złożenia wniosku (np.: wniosek
złożony w styczniu zostanie rozpatrzony do 20 lutego). Pozytywne
rozpatrzenie wniosku jest podstawą
do zawarcia umowy. Umowa określa przeznaczenie i kwotę dotacji,
a także termin i sposób rozliczenia
zadania objętego dotacją (nie dłuższy niż do 20 listopada danego roku)
oraz termin wykorzystania dotacji
(nie dłuższy niż 31 grudnia danego
roku budżetowego).
Miasto ma prawo kontroli sposobu i celowości w ykorzystania
dotacji. Jej wypłata jest uzależniona
od pozytywnego wyniku oględzin
przez upoważnionych pracowników
UM. Rozliczenie odbywa się w oparciu o kserokopie faktur (rachunków)
potwierdzających koszty poniesione
przez wnioskodawcę na realizację
inwestycji oraz o inne dokumenty
związane z rodzajem instalacji (np.

protokoły odbioru technicznego,
opinie służb kominiarskich).
W przy padku niespełnienia
warunków zawartych w umowie
w okresie do pięciu lat od dnia jej
podpisania, cała kwota uzyskanej
dotacji (wraz z odsetkami) podlega
zwrotowi na rzecz budżetu miasta.
Dotacja przysługuje raz na 10 lat.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (tel. 32 339 22 99). Wbrew
pozorom procedura nie jest skomplikowana. Warto spróbować.
Bogusław Wilk

Dotacja nie obejmuje
kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych oraz
kosztów inwestycyjnych w nowo
realizowanych budynkach (za wyjątkiem instalacji OZE).

Pilchowice, Gliwice. Bezpłatna mammografia

Uprzedź raka, zbadaj się
Spółka LUX MED Diagnostyka
zaprasza panie na bezpłatne badania
mammograficzne

S

pecjalistyczny mammobus zatrzyma się 20 października w
Pilchowicach przy Urzędzie Gminy
(ul. Damrota 6). Dzień później stanie
na Placu Krakowskim w Gliwicach.
Z bezpłatnego badania mogą
skorzystać panie w wieku 50-69 lat.
Nie potrzebują do tego skierowania
lekarskiego.
Za darmo zbadać się też mogą
kobiety w wieku 40-49 i 70–75 lat,
jednak w ich przypadku wymagane

jest skierowanie lekarskie. Szczegóły
dotyczące tych badań oraz wzór
druku skierowania dostępne są na
stronie internetowej www.fundusze.
mammo.pl.
Panie chcące się przebadać proszone są o wcześniejszą rejestrację
pod nr. tel. 58 666 2 444 (od poniedziałku do soboty) lub na www.
mammo.pl/formularz.
/bw/
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Knurów. Budżet obywatelski – głosowanie zakończone

Znamy zwycięskie projekty
Co setny uprawniony
do głosowania knurowianin
czynem opowiedział się
za wybranymi przez siebie
projektami w ramach budżetu
obywatelskiego

W

Knurowie na potrzeby budżetu obywatelskiego zagwarantowano dokładnie
797 235 zł. Miasto zostało podzielone
na pięć rejonów. Na każdy z nich przypada identyczna kwota: 159 447 zł.
Pod głosowanie trafiło 18 propozycji. Zostało wyselekcjonowanych z
31, które zgłoszono na wiosnę.
Do wzięcia udziału w głosowaniu było uprawnionych 31 539 osób,

posiadających stały lub czasowy
meldunek na terenie Knurowa.
Głosowanie rozpoczęło się w poniedziałek, 19 września. Trwało do
minionego piątku, 7 października.
Prawo głosu miał każdy mieszkaniec
Knurowa, który w dniu oddania
głosu ukończył 16 lat.
Do „ lok a lu w y b orcz e go” punktu do głosowania w Urzędzie
Miasta – udało się 329 mieszkań-

ców miasta (tyle wydano kart).
Oddano 316 głosów ważnych.
Projekty wyłonione w wyniku
głosowania zostaną ujęte w ramach
środków przeznaczonych na budżet
obywatelski do projektu budżetu
Knurowa na 2017 rok. Pieniądze
niewykorzystane w rejonie w danym
roku kalendarzowym pozostaną w
budżecie miasta.
/bw/

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L.p.

Nazwa projektu

Szacunkowa kwota Ilość
realizacji (zł)
głosów

REJON I
1. Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu WP II
2. Modernizacja parku
REJON II
Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół - wykorzystanie treningów Biofeedback dla
1. zwiększenia potencjału uczniów i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
poprzez doposażenie pracowni Biofeedback w MSP 2 i dofinansowanie prowadzenia zajęć
Doposażenie placu zabaw przy ogrodzie przedszkolnym na ul. Dąbrowskiego 21A
2.
– urządzenia zabawowe dla najmłodszych przedszkolaków
3. Monitoring wizyjny - założenie dwóch kamer
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Z tradycją w nowoczesność
- stworzenie pracowni robotycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie
REJON III
Uatrakcyjnienie obszaru III Kolonii w Knurowie poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci
Wsparcie dla Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie budynek przy ul. Ogana 5 - zakup
gier edukacyjnych - łatwiejszy start w szkole
Knurowskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Błonia”
Etap I: „Knurów Grill Point”
Plac zabaw „PIRACKI STATEK”
Mini centrum rekreacji. Projekt przewiduje budowę mini centrum rekreacyjnego
składającego się z boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 28m x 15m do gry:
w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną
REJON IV
Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem – Nordic walking z instruktorem
Wybudowanie na ul. Szkolnej kilku kolejnych miejsc postojowych dla samochodów
osobowych, wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego
w Knurowie oraz utwardzenie w sposób trwały nawierzchni drogi na odcinku przyległym
do parkingu
Tematyczne rodzinne rajdy rowerem z piknikiem
REJON V
NIE OLEWAJ MIASTA - budowa systemu miejskich, bezdotykowych toalet publicznych
cz.1
Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki,
siatkówki oraz piłki nożnej
Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Szczygłowice
Budowa toru rowerowego „pumptrack”

75 000,00
50 000,00

26
36

57 083,50

42

24 269,00

30

70 000,00

51

88 267,00

49

159 447,00

29

13 072,33

17

139 100,00

15

139 423,70

52

155 000,00

58

26 000,00

16

130 000,00

28

30 000,00

14

105 000,00

6

150 000,00

25

60 000,00
150 000,00

12
23

Sybille
- Nowak i Golec
- nie wyobrażają
sobie świata
bez sztuki

Gierałtowice. Wernisaż „Dwie Sybille”

Anioły i maskarada

D

zieli je wiele: temperament,
sposób malowania, nastrój
obrazów; łączy - pasja tworzenia i
wyobraźnia nie dająca się zamknąć
w granicach rzeczy wistości. W
niedzielę dwie Sybille - Nowak i
Golec - zaprezentowały w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach
fragment swojego świata.
Obie nie wyobrażają sobie świata
bez sztuki, bez tego zachwytu nad
kolorem i barwą. Świadomie unikają
malarstwa dosłownego. Odważnie korzystają z rezerwuaru wyobraźni, sięgają do przeżyć i nienazwanych lęków.
Z obrazów Sybilli Nowak spoglądają kobiety ukryte pod karnawałowymi maskami. Widoczne są ich
oczy - tajemnicze, nieco zamglone,
śmiało patrzące na widza lub uciekające wzrokiem w dal, jakby poza
płótno. Osobowość kobiet podporządkowana jest maskom, które
noszą. To one określają kolorystykę
obrazów, dominują nad całością.
Jakby za maskami malarka chciała
ukryć siebie, a może wręcz przeciwnie - bezkarnie odsłonić?
- Dlaczego zakrywam twarze?
Wynika to z mojej wrodzonej nieśmiałości. Na pozór wydaje się, że jestem
otwarta i odważna, ale to tylko pozory.
Maska - opowiada Sybilla Nowak.
Malarka przyjechała do Gierałtowic z Siemianowic, gdzie należy do
artystycznej grupy „Laura”. Maluje
od dziecka - na początku tworzyła
na skrawkach papieru, po latach
zdecydowała się na większe formy.
Karnawał w interpretacji Sybilli
Nowak to czas zawieszony. Czas, kiedy porządek codzienności wywraca
się do góry nogami, a prawa ulegają
unieważnieniu. Podczas karnawału

ludzie są równi i wolni: to kim będą,
zależy tylko od ich pragnienia.
Sybilla Golec przyjechała na
wernisaż z gronem skrzydlatych,
kolorowych przyjaciół. Anioły i motyle towarzyszą artystce w każdym
momencie. Pani Sybilla żyje tak jak
maluje: intensywnie, z dala od konwenansów i pozorów. Naiwne obrazy
knurowianki, jak pisze Kinga Pawelska, artystka i przyjaciółka Sybilli Golec, są wyrazem duszy, jej śpiewem,
krzykiem i potrzebą. Manifestują
żarliwą wiarę w zwycięstwo dobra.
Artystyczne niedzielne spotkanie przyciągnęło wielu wielbicieli
sztuki. Wystawę odwiedziły również
władze Gierałtowic: Joachim Bargiel,
wójt Gierałtowic, Józef Buchczyk,
przewodniczący Rady Gminy oraz
Piotr Rychlewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, organizatora
wernisażu. Dla artystek wystąpili
poeci: Ryszard Til oraz Jarosław Powojski, dodając odrobinę pikanterii
i humoru anielskiemu spotkaniu.
Wernisaż miał jeszcze jednego
bohatera - piewcę wolności i wyobraźni Johna Lennona. Sybilla
Golec i Michał Ogiński namalowali
kilka porterów muzyka, chcąc w ten
sposób uczcić 75. rocznicę jego urodzin. Ukochany przez knurowiankę
Lennon stał się nieoficjalnym patronem wernisażu. Nucąc „Imagine”,
znowu upominał się o świat bez głodu i chciwości. O świat, gdzie ludzie
są dla siebie braćmi.
Dwie Sybille - Golec i Nowak
na kilka godzin stworzyły w gierałtowickim GOK-u przestrzeń dla
marzycieli - różnorodną, piękną i
wyzwoloną.
Tekst i foto: Justyna Bajko

podziękowania

PROJEKTY WYŁONIONE DO REALIZACJI W 2017 r.
REJON I
1. Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu WP II
2. Modernizacja parku
REJON II
Monitoring wizyjny - założenie dwóch kamer
Z tradycją w nowoczesność
2. - stworzenie pracowni robotycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Karola Miarki w Knurowie
REJON III
Mini centrum rekreacji. Projekt przewiduje budowę mini centrum rekreacyjnego składającego się
1.
z boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 28m x 15m do gry: w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną
REJON IV
1. Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem – Nordic walking z instruktorem
Wybudowanie na ul. Szkolnej kilku kolejnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
2. wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie
oraz utwardzenie w sposób trwały nawierzchni drogi na odcinku przyległym do parkingu
REJON V
Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki
1.
oraz piłki nożnej
1.
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Tychy, Knurów

Więcej niż teatr

Przedstawienia grupy teatralnej z Warsztatów Terapii
Zajęciowej Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych
dotykają spraw trudnych, niemożliwych do nazwania,
do określania

A

ktorzy konfrontują się z własną niepełnosprawnością i
w yobrażeniami o niej. Za
swoją twórczość są doceniani nie tylko w Knurowie - 29 września grupa
zdobyła II nagrodę na XVI Festiwalu
Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Tychach.

Nieśmiało wychodzą na scenę.
Ale gdy zabrzmią pierwsze takty
muzyki, gdy popłyną pierwsze słowa, coś się w nich zmienia. Na tych
parę chwil zapominają, że czegoś nie
mogą, nie potrafią, stają się pełnoprawnymi aktorami z ważną myślą
do przekazania.
- Teatr to dla nich szansa, aby po-

kazać umiejętności, a nie skupiać się
na ograniczeniach - mówi Agnieszka
Kabiczke, terapeutka Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych.
W Tychach grupa zaprezentowała spektakl „Jutro” - bolesną
opow ieść autorst wa Agnieszk i
Kabicz ke o t y m, ż e niepe ł nosprawność jest z tego świata i może
przyjść w każdym momencie życia.
Gdy tracimy spraw ność, św iat
trzeba poukładać na nowo. Odnaleźć w sobie siłę, aby na przekór
ograniczeniom nie rezygnować z
życia. Aktorzy ruchem opowiedzieli historię o nadziei, która z

trudem rodzi w chwili, gdy wydawało się, że wszystko stracone.
- Spektakl przede wszystkim
mówi o tym, że niepełnosprawność
nie określa nas jako osób. Dalej jesteśmy pełnowartościowi, dalej możemy
działać i być komuś potrzebni - podkreśla terapeutka.
Przygotowanie przedstawienia
trwało kilka miesięcy. Aktorzy
pod okiem instruktorek Agnieszki
Kabiczke i Anny Maksym ćwiczyli
ułożenie ciała, płynność ruchu,
uczyli się, jak pokazać przesłanie
spektaklu. Scenografia „Jutra” jest
oszczędna - kilka symbolicznych
przedmiotów.

Knurów

Niestety, Anna odeszła...

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość:
w nocy z piątku na sobotę zmarła 26-letnia Anna
Szpakowska, a kilkanaście godzin wcześniej
jej dziecko...

Przypomnijmy. Będąca w ciąży
knurowianka zapadła na rzadką
chorobę NNH. To nocna napadowa
hemoglobinuria, czyli schorzenie
polegające na zwiększonej wrażliwości krwinki czerwonej na działanie czynników obecnych we krwi
- np. zmiany pH krwi. Skutkuje to
zwiększoną skłonnością do rozpadu, niedokrwistości i zakrzepicy.
Leczenie NNH odby wa się
poprzez przetaczanie płytek krwi
co 6 dni i krwi pełnej w zależności
od wyników.
Anna trafiła do szpitala. Potrzebna była krew grup AB+ lub
AB-. Wieści o takiej potrzebie
rozniosły się po internecie i me-

sygnały
czytelników

diach. Nie zabrakło ludzi dobrej
woli, którzy chcieli pomóc. Tylko
w naprędce zorganizowanej akcji
poboru krwi zarejestrowało się 49
osób, a 36 oddało krew. W sumie
zebrano jej 16,2 litra.
Prezes k lubu HDK im. dra
Floriana Ogana, Adam Pobłocki,
był zaskoczony tak dużym odzewem akcji. Nie trzeba było długo
czekać, by z podobną inicjatywą
wyszedł Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego. Placówka zaplanowała

Metoda?

- W relacji z sesji Rady Miasta
jest mowa o skrzyżowania ulic Wilsona i 1 Maja, w kontekście braku
miejsca, by zbudować rondo. Mam
pomysł: rondo mogłoby powstać
na tym obszernym placu/parkingu
między strażą a stacją benzynową.
Wtedy ul. 1 Maja zakręcałaby w prawo (patrząc od Gliwic) i w lewo (spoglądając od strony starego domu
kultury) omijając remizę z drugiej
niż obecnie strony. Jak mówię,
pomysł szalony, ale do odważnych
(także planistów) świat należy...
Mariusz, Not. bw

Dzięki spektaklom uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
oswajają się z tym, co nieznane.
Poznają nowych ludzi, nowe miejsca.
- Jest to jeden z naszych celów:
nie zamykać osób niepełnosprawnych
w ośrodkach, do których chodzą, ale
wyjść do świata, pokazać ich twórczość szerszej publiczności - dodaje
Kabiczke.
Spekta k le grupy z Caritasu
wzruszają i uderzają autentyzmem.
Gdy na scenę wchodzi niepełnosprawny aktor i opowiada historię

tak bliską jego życiu, znika dystans
między tym, co w yobrażone, a
tym, co realne. Widz wie, że w tym
momencie dzieje się coś więcej niż
teatr i staje się zupełnie bezbronny
wobec emocji, które rodzą się trakcie
oglądania.
- Nagrody są ważne: dodają
energii, nadają dodatkowy sens, ale
kiedy po spektaklu podchodzą do
nas wzruszeni ludzie i dziękują za
spektakl, to dla mnie najcenniejsza
nagroda - mówi Agnieszka Kabiczke.
Jb, foto: Krzysztof Gołuch

reklama

zbiórkę krwi w najbliższą sobotę (14
października). Kiedy wszyscy byli
dobrej myśli, wiadomość o śmierci
Anny i jej dziecka spadła jak grom z
nieba. Kobieta nie dotrwała do rozwiązania, a potem do przeszczepu
szpiku. Los nie dał jej na to szansy.
- Dziękujemy wszystkim za
pomoc, modlitwę i wsparcie - przekazali nam bliscy knurowianki,
prosząc zarazem o modlitwę w
intencji zmarłych i rodziny.
/bw, g/

Każda kropla na miarę życia

Zaplanowana na sobotę akcja poboru krwi odbędzie się. O godz. 9.00
przed Liceum Ogólnokształcącym na ul. 1 Maja 21 stanie specjalny
autobus. W ciągu trzech godzin osoby pełnoletnie będą mogły oddawać
krew. Wszyscy zainteresowani powinni pamiętać, by w ciągu doby poprzedzającej akcję wypić około 2 litrów płynów (woda mineralna, soki),
być wyspanym i wypoczętym oraz spożyć lekki posiłek (pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem). W miarę możliwości należy wyeliminować z
diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (mleko, masło, śmietanę, jaja),
ograniczyć palenie papierosów, nie pić alkoholu, nie posiadać objawów
przeziębienia (katar, kaszel, opryszczka).
Przypominamy, że każdy zgłaszający się do punktu poboru musi mieć
przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

ogłoszenie

INFORMACJA

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

32 332 63 77

Spektakle grupy z Caritas wzruszają i skłaniają do refleksji

Urząd Miasta Knurów uprzejmie informuje
o wyłożeniu do wglądu projektu Lokalnego Planu
Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023.
Projekt dokumentu będzie udostępniony na stronie internetowej
Urzędu Miasta (www.knurow.pl - zakładka Rewitalizacja w Knurowie/ Rewitalizacja/ Konsultacje społeczne) od dnia 17 października
br. oraz w wersji papierowej w dniu 19 października br. w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 - salka na I piętrze, od godziny 14.00
do godziny 17.30.
Wyłożenia dokonuje się w celu wniesienia ewentualnych uwag
do projektu dokumentu.

informacja własna

Uwagi będzie można wnieść osobiście w dniu 19 października
br. w w/w czasie lub też przesłać je drogą mailową na adres:
fundusze@knurow.pl najpóźniej do dnia 21 października br.
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Więcej niż zawód
Knurów. Dzień Edukacji Narodowej – nauczyciele i pracownicy oświaty świętują

Dzień Edukacji Narodowej to czas wzruszeń, moment, aby podziękować
nauczycielom i pracownikom oświaty za ich niezwykle trudną i wymagającą pracę. Miejskie uroczystości, organizowane przez samorząd, odbyły
się w środowe popołudnie

Prezydent Adam Rams wręczył puchary dyrektorom
tych szkół, które osiągały wysokie wyniki
dydaktyczne. Na zdjęciu moment
uhonorowania dyrektor MSP-2
Teresy Bochenek

Dzień Edukacji Narodowej to również czas, aby
podziękować pracownikom odchodzącym na emeryturę.
Na zdjęciu list gratulacyjny
wręcza Piotr Surówka,
zastępca prezydenta miasta

O

dświętnie spotkanie zorganizował Miejski Zespół Jednostek Oświatowych. Stało
się doskonałą okazją do publicznego
uhonorowania wyróżniających się
pracowników oświaty oraz tych,
którzy w tym roku odchodzą na
emeryturę.
Anna Misiura, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, otwierając galę, życzyła
wszystkim osobom związanym z
oświatą, aby praca była dla nich nieustającą pasją i wyzwaniem, a podejmowany trud źródłem społecznego
uznania. Na koniec dodała, że ten
zwycięża, kto drugiemu da najwięcej
z siebie.
O swojej wdzięczności dla mistrzów, w ychowujących kolejne
pokolenia knurowskich diamentów,
mówił prezydent Adam Rams. Prezydent uspokoił również pracowników oświaty, zapewnił o swoim
wsparciu w ich codziennej pracy,
podkreślając, że w tym trudnym

czasie zmian nie są sami.
Głos zabrała również Krystyna
Szumilas. Była minister edukacji
prosiła pedagogów, aby nauczyli wychowanków, jak mądrze korzystać z
wolności.
W uroczystości uczestniczyli
także: zastępca prezydenta Knurowa

Piotr Surówka, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach, Barbara
Gawlińska-Twardawa - przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury,
skarbnik miasta Krzysztof Grzelak
oraz przedstawiciele związków zawodowych, proboszczowie knurowskich parafii, reprezentanci organizacji i stowarzyszeń, społecznicy.
Oprócz tradycyjnych dyplomów
i pucharów pracownicy oświaty
otrzymali artystyczny prezent od
uczniów - podczas gali wystąpiły
dzieci z Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej. W imieniu nauczycieli głos zabrała Teresa Bochenek,
dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, dziękując miastu (jako
organowi prowadzącemu) za wsparcie. Pani dyrektor podkreśliła, że dla
nauczycieli największą nagrodą w
ich codziennej, niełatwej misji – bo
to przecież więcej niż praca - jest
uśmiech ucznia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Prezydent Rams i przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
Barbara Gawlińska-Twardawa dziękują Danucie Hibszer,
dyrektor MSP-7 za lata pracy na rzecz oświaty

NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI
Nagrody za wysokie wyniki dydaktyczne potwierdzone sprawdzianem
szóstoklasistów i egzaminem gimnazjalnym otrzymały: MSP-3, MSP-9,
MG-3. Wyróżnienia otrzymały: MSP-7, MSP-9, MSP-4, MSP-1, MSP-2, MSP6, MSP-3, MG-1 i MG-2.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznawaną za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali uhonorowani:
dyrektor MP-7 Grażyna Misztalewska, dyrektor MP-13 Aldona Rychlewska.
Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali: Barbara Iwanicka, dyrektor ZSP oraz Mirosław Kirszensztajn,
nauczyciel MG-2.
Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty przyzwaną za wybitne osiągnięcia w
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, ale także realizację zadań
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz kreatywną realizację zadań
statutowych otrzymała Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2.
Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali: Marzena Rudzewicz, dyrektor ZS nr
1, Barbara Hankus, dyrektor MG-1, Barbara Starek, dyrektor MSP-1, Iwona
Stańczyk, MP-3 oraz Monika Walczyk, zastępca dyrektora MSP-1, Joanna
Kapuśniak, zastępca dyrektora MSP-4, Barbara Goraj, zastępca dyrektora
MSP-6, Małgorzata Turowska, zastępca dyrektora MSP-7, Elżbieta Tubacka,
zastępca dyrektora MP-12, Barbara Przerwa, nauczyciel MG-1, Katarzyna
Sygut, nauczyciel MG-2, Mirella Stolarczyk, nauczyciel ZS nr 1, Dobromiła
Masarczyk, nauczyciel ZS nr 1, Beata Wapińska, nauczyciel MSP-2, Agata
Czaniecka, nauczyciel MSP-4, Ewa Czapelka, nauczyciel MSP-6, Violetta Jaworska, nauczyciel MP-7, Małgorzata Czapla MP-2.
Listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani emerytowani nauczyciele i
pracownicy oświaty: Danuta Hibszer (dyrektor MSP-7), Kornelia Barylska (ZS
nr 1), Ewa Śliwa (MG-2), Ewa Dębowska (MSP-2), Renata Koralewska (MSP4), Anna Neyman (MSP-4), Maria Klukowska, (MSP-4), Lucyna Miara (MSP-6),
Joanna Wydra (MSP-7), Joanna Rużeńska (MSP-7), Renata Kosiarska (MSP-7),
Cecylia Boryga (MP-2), Marianna Kosmalska (MP-12), Krystyna Abramowicz
(MG-2), Barbara Buczak (MG-4), Anna Migdal (MSP-6), Halina Barwicka (MSP7), Wanda Sakowska (MP-7), Czesława Kowalczyk (MP-12), Maria Mierzwa
(ZSP), Iwona Pyrchała (ZSP).
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Dyrektorzy szkół nagrodzeni podczas uroczystości
wraz z samorządowcami

Nauczyciele, którzy w tym roku przechodzą na emeryturę lub rentę otrzymali
listy gratulacyjne z rąk prezydenta i przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury

Przegląd Lokalny Nr 41 (1230) 13 października 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Zapalmy „Światełko
dla Lwowa”

ogłoszenia

Na lwowskich cmentarzach spoczywają - oprócz
bohaterów wojen i walk - znaczące postaci polskiej
historii, wśród nich Maria Konopnicka

Foto: wikipedia-commons.pl

Fundacja „Pomaganie Łączy Ludzi” prosi o pieniężne
darowizny. Zebrane fundusze przysłużą się uczczeniu
pamięci polskich bohaterów na Kresach

-Z

Wpłaty na konto: 24 8460 0008 2001 0004 1957 0001

ebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup
zniczy, które w uroczystości
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
zapłoną na cmentarzu Obrońców Lwowa, cmentarzu Łyczakowskim i cmentarzu Janowskim, gdzie spoczywają
bohaterowie walk o Lwów, znakomici
obywatele i patrioci – informuje Justyna
Marek, prezes fundacji.
Światełka rozświetlą też nowo
tworzony w Mościskach cmentarz
żołnierzy polskich z wojny obronnej
1939 roku.
- Chcemy pojechać na miejsce, by
osobiście złożyć hołd bohaterom naszej
historii – mówi Wiesław Nowakowski,
skarbnik fundacji PŁL.
Oboje rozmówcy zaznaczają, że
meandry historii Polski, zwłaszcza
pierwszej połowy XX wieku, były dramatem dla milionów Polaków. Wskutek
wielkiej polityki znaleźli się poza obrębem swojej ojczyzny. Kraj nie powinien
zapominać ani o nich, ani o bohaterach,
którzy oddali za niego życie.
- Powinniśmy pamiętać o tych naszych rodakach, którzy żyli, pracowali
i umierali dla Polski, a których groby
pozostały poza obecnymi granicami –
podkreśla prezes Marek.
/bw/

reklama

- Jesień? Jaka jesień, w naszych sercach ciągle maj
- zdają się mówić knurowscy emeryci

Knurów

Tańce i swawole

Nie zamierzają siedzieć w domu, przeciwnie
- energii i radości życia mógłby im pozazdrościć
niejeden młodzian. Zamiast narzekać na jesień,
knurowscy emeryci korzystają z tego,
co ofiaruje im los

W

e wrześniu członkowie Koła
nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Knurowie podróżowali po Polsce.
Wybrali się między innymi do Ro-

gowa, malowniczej miejscowości
blisko czeskiej granicy. W restauracji „Park Leśny” zjedli przepyszny
obiad, a potem...
- Część uczestników ruszyła w
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tany, a część udała się na spacer
po pięknym parku, w którym pod
ochroną żyją lamy, sarny, kucyki i
muflony - opowiada Krystyna Nowakowska, członkini koła. - Wracaliśmy do domu zrelaksowali i w
doskonałym humorze. Dziękujemy
Stanisławowi Rudzkiemu, przewodniczącemu koła, za tak piękną
wycieczkę.
Choć już jesień na dobre rozgościła się w Knurowie, emeryci nie
zwalniają tempa i zamierzają tańcem walczyć z jesienną melancholią
- 18 października zapraszają na Bal
Seniora do restauracji „Protos”.

informacja własna

Jb, foto: arch. Koło nr 4 PZERiI

11

www.przegladlokalny.eu

12

Przegląd Lokalny Nr 41 (1230) 13 października 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. 25-lecie Zespołu Szkół nr 1

Szkoła w jubileuszowym srebrze
„Każdy z nas pozostawił wielką cząstkę życia w tej szkole”- pod tymi słowami
dyrektor Marzeny Rudzewicz oburącz podpisać się mogli uczestnicy
poniedziałkowej uroczystości w Zespole Szkół nr 1: nauczyciele, uczniowie,
absolwenci, pracownicy. Wszyscy, którzy w minionym ćwierćwieczu mieli
okazję zaistnieć w działalności placówki
Uroczystość uświetnił śpiew
szkolnego chóru

Mówią o swojej szkole:

Jan Szumilas, pierwszy dyrektor
szkoły: - W 1991 roku dostałem
propoz ycję objęcia funkcji dyrektora nowo powstałej placówki
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
9. Pamiętam, jak wspólnie z ojcami uczniów podczas jednej nocy
skręciliśmy krzesła i stoły. Kluczem
do sukcesu była współpraca, która
od samego początku układała się
wspaniale. Jestem dumny z moich
absolwentów. Uczniom życzę kolejnych wspaniałych osiągnięć, a
kolegom nauczycielom wytrwałości.

Prezydenci Adam Rams i Piotr Surówka złożyli na
ręce dyrektor Marzeny Rudzewicz podziękowania

O

kazją do ceremonii było
25-lecie szkoły.
- Jak te n cz a s szyb ko biegnie. Wydaje się, że nie tak
dawno szkołę budowano, a tu, nie
wiedzieć kiedy, przemknęło ćwierć
wieku – w zdycha li co niek tórzy z uczestników uroczystości.
Jubileusz zainaugurowało nabożeństwo w pobliskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w intencji uczniów, rodziców,
absolwentów i pracowników szkoły.
Po mszy święto koncentrowało
się w szkolnej auli. Zebrało liczne
grono osób, które w różny sposób
miały związek z placówką. I wielu
takich, którzy czerpią z jej działalności i osiągnięć.
Honor y gospodarzy czyniła
dyrektor Marzena Rudzewicz wraz
z gronem pedagogicznym i pracownikami. Wśród gości nie zabrakło
mocnej reprezentacji samorządu,
z prezydentem Knurowa Adamem
Ramsem, zastępcą prezydenta Piotrem Surówką i przewodniczącym
Rady Miasta Tomaszem Rzepą.
Zjawili się przedstawiciele miejskich
instytucji, delegacje okolicznych
placówek oświatowych, zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń.

Goście mieli okazję publicznie wygłosić gratulacje i podziękowania.
- Dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły za to, że
na co dzień wkładacie tu wiele serca
– mówił prezydent Adam Rams. –
Podziękowania kieruję też do byłych
dyrektorów, byłych nauczycieli i
byłych pracowników. Dzieciom, młodzieży życzę wielu sukcesów, byście
wyszli z tej szkoły dobrze wykształceni. A kiedy będziecie kontynuowali
edukację na wyższych uczelniach,
żeby ta szkoła pozostała dla was na
zawsze miłym wspomnieniem.
Społeczność szkolna z gimnazjum i podstawówki słowem, gestem,
dźwiękiem i muzyką zaprezentowała
historię i współczesność placówki.
W artystyczny sposób wyrazili to
uczniowie pod wprawnym kierunkiem opiekunów – Iwony Maślanki,
Jolanty Mikołajczak, Joanny Nowak,
Sabiny Janik-Lewandowskiej, Jolanty Cybulskiej i Jacka Żyły. W odświętny nastrój koncertowo (dosłownie) włączyli się absolwenci szkoły.
Przypomniano, że pierwszy dzwonek w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 rozbrzmiał 1 września
1991 roku. Dyrektorem szkoły był
wówczas Jan Szumilas, a jego za-

„My jesteśmy krasnoludki” śpiewali uczniowie
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stępcą Urszula Wyglądacz. Grono pedagogiczne liczyło 23 osoby. Uroczyste przecięcie wstęgi,
symbolizujące otwarcie placówki,
nastąpiło 14 października. W ceremonii udział wziął ówczesny wojewoda katowicki Wojciech Czech.
W kolejnych latach szkoła się rozwijała. Widać to jak na dłoni. Dowodem m.in. obszerna aula i stołówka.
Także kompleks boisk Orlik, który z
racji bliskości ma ogromny wpływ
na rozwój fizyczny uczniów podstawówki i gimnazjum.
W 19 9 9 rok u , p o reformie szkolnictwa, na bazie MSP
nr 9 utworzono Miejskie Gimnazjum nr 3. Jego pierwszym dyrektorem była Krystyna Dziedzic.
W roku szkolny m 2011/12 patronką Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 zosta ła Maria Konopnicka. Uroczyście obchodzono wówczas 20-lecie placówk i.
1 września 2014 roku do życia powołano Zespół Szkół nr 1 w Knurowie, który zrzeszył Miejską Szkołę
Podstawową nr 9 i Miejskie Gim-

nazjum nr 3. Szkoły łączy wspólna
dyrekcja i sprawy budżetowe, poza
tym zachowują one odrębność.
Dyrektorem Zespołu jest Marzena
Rudzewicz, a funkcje zastępców
pełnią: w szkole podstawowej Alina
Długosz, a w gimnazjum Barbara
Markowska.
Dla wielu z uczestników uroczystości 25 lat przemknęło jak z
bicza strzelił. Była okazja powspominać – absolwenci wymieniali się
uwagami o swoich nauczycielach,
pedagodzy przywoływali twarze
byłych uczniów.
- Z wielką przyjemnością wspominamy wszystkich swoich wychowanków – przekonywały zgodnie
Iwona Maślanka, Jolanta Mikołajczak i Sabina Janik-Lewandowska.
– Ich uczniowskie sukcesy i późniejsze
życiowe osiągnięcia napawają nas
dumą, bo wiemy, że mamy w tym
jakąś cząstkę. Serdecznie wszystkich
pozdrawiamy.

Krystyna Dziedzic, pierwsza dyrektor MG-3: - Przez 15 lat tworzyłam gimnazjum od podstaw. Jestem
wdzięczna dyrektorowi Szumilasowi
za wsparcie w tamtym początkowym
okresie poprzez oddanie do pedagogicznej dyspozycji nauczycielek.
Kiedy dwa lata temu przechodziłam
na emeryturę, byłam przekonana,
że szkoła będzie kontynuować dobrą passę, że będzie dobrze. Nie
myliłam się.

Beata Wącirz, nauczycielka WOS-u
i historii: - Ciepło wspominam pracę
w tej szkole. To właśnie tu w 1993
roku rozpoczęłam karierę nauczycielki, a zarazem weszłam w dorosłe
życie. Zostawiam tu całe serce.

Szymon Kędzierski

Foto: Mirella Napolska i Szymon Kędzierski

Aula MSP-9 była wypełniona po brzegi
Michał i Dawid, tegoroczni absolwenci: - Bardzo miło wspominamy
czas spędzony w gimnazjum. Poznaliśmy tu mnóstwo nowych osób
i zrobiliśmy pierwszy poważny krok
ku dorosłości. Z całą pewnością
nieraz zatęsknimy za tutejszymi
nauczycielami.
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rozrywka nr 41
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Gniewko Pierzchalski z Gliwic

ur. 28.09.2016 r., 3470 g, 51 cm

Bartosz Waszkielewicz z Orzesza
ur. 29.09.2016 r., 3730 g, 53 cm

Martyna Stachurska z Knurowa
ur. 3.10.2016 r., 3360 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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

41

Wołyń
- godz. 18.00,20.30

Ostatnia rodzina
- godz. 18.00
Sługi Boże
- godz. 20.15
14.10.2016 r.
PIĄTEK
Bociany 2D
- godz. 14.30,16.15

15-16.10. 2016 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Bociany 3D
- godz. 14.30
Bociany 2D
- godz. 16.15
Wołyń
- godz. 18.00, 20.30

Nikodem Heintze z Knurowa

ur. 3.10.2016 r., 3510 g, 55 cm

Julia Fojt z Knurowa

ur. 4.10.2016 r., 3140 g, 52 cm

ur. 4.10.2016 r., 3120 g, 52 cm

Emilia Pilc-Nadolska ze Stanowic
ur. 5.10.2016 r., 3200 g, 51 cm

Aniela Mikucka z Knurowa

ur. 5.10.2016 r., 3780 g, 56 cm

Sabina Świrska z Wilczy

ur. 6.10.2016 r., 3170 g, 53 cm

17-19.10. 2016 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA
Bociany 2D
- godz. 14.30, 16.30
Wołyń
- godz. 18.00, 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 29.09.2016 r., 3550 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 39/2016 brzmiało: „KASZTANKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Katarzyna
Znaj. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Igor Strehlau z Knurowa

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
13.10.2016
r.
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania
się
CZWARTEK
numeru (decyduje data stempla pocztowego).
Jak zostać kotem
- godz. 16.15

syn państwa Szurów z Knurowa

Kornelia Binienda z Czerwionki-Leszczyn
ur. 8.10.2016 r., 3830 g, 55 cm

Szymon Klon z Knurowa

ur. 9.10.2016 r., 3420 g, 54 cm
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foto-migawki

informacja własna wydawcy

„Dynia żywi, dynia bawi,
dynia zdrowie nam poprawi” - to hasł o towarzyszyło piąt kow ym obch odom
Świę ta Dyn i w Miej skie j
Szkole Podstawowej nr 2.
- Chci eliśmy, żeby dynia
nie koja rzyła się tylko z
ozdobą na Halloween, ale
żeby uc znio wie pozn ali
i odk r yli, jak wiel e ma
zastosowań i zalet - przekony wali orga niza torz y,
czyli Rada Rodziców wraz
z dyrekcją i gronem pedagogicznym.
Dzieci rzeźbiły w dyni zabawne postacie, przygotowywały dyniowe potr awy
oraz twor zyły rysu nki z
dynią w roli głównej.
Jb

O prac y i przygodach strażnika
miejskiego opowiedział przedszk
olakom z Miejskiego Przedszk
Miejskiej w Knur owie. Dzieci
ola nr 13 gość ze Straży
miał y mnóstwo pytań: zaciekawi
ły ich kajdanki, krótkofalówk
polic yjny do zatr zymywania
a do łączności z bazą i lizak
pojazdów. Strażnik Mariusz
Wójcik cierpliwie odpowiadał
spotkania rozdał przedszkolak
na pytania, a na zakończenie
om prezenty - kolorowanki ze
Strażą Miejską w roli głównej.

Tekst i foto: Justyna Bajko

Gierałtowice

informacja własna wydawcy

www.szkaplerznej.pl

XIV Koncert
Muzyki
Organowej

W niedzielę,
16 października,
w kościele Matki Boskiej
Szkaplerznej
w Gierałtowicach odbędzie
się XIV Koncert Muzyki
Organowej
a organach zagrają: Katarzyna
Boniek, Marta Kogut, Daniel
Kuchta, Wojciech Miczka, Robert
Nawrat i Łukasz Wielgosz. Towarzyszyć im będą Tomasz Górka (trąbka)
i Anna Paśdzior (flet). Zaśpiewają
Anna Boniek, Marta Pagacz i Wojciech Miczka.
Koncert został objęty patronatem
starosty gliwickiego Waldemara
Dombka.
Imprezę organizuje Związek
Górnośląski Gierałtowice, a Powiat
Gliwicki udzielił na ten cel dotacji.
Początek o godz. 17. Wstęp
wolny.

N

informacja własna

/sisp, bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

41-43/16

www.przegladlokalny.eu
Szybka decyzja gotówka, konsolidacja,
chwilówki skutecznie. Tel. 661 370 370

DAM PRACĘ

40-43/16 Y

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

NIERUCHOMOŚCI

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

37-41/16

37-49/16

Zatrudnię barmankę, kucharkę, pracownika
pizzerii w Karczmie Ostoja w Szczygłowicach. Tel. 693 336 442
40-41/16

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólnospożywczym Bartek w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442
40-41/16

Pomoc domowa potrzebna. Tel. 32 235 22 52
40-43/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a. Tel.
32 337 13 80, 608 634 943

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

24-51/52/16

39-41/16

Przyjmę do pracy doświadczoną krawcową
na pół etatu. Tel. 602 518 640
40-41/16

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

27-39/16

Wróżę. Tel. 513 271 156

38-43/16

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

38-43/16

D o w y n a j ę c i a kawa l e r ka K nur ów,
ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953
40-41/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
39-45/16Y

Knurów sprzedam trzypokojowe mieszkanie.
Tel. 602 638 719
40-41/16

Lokal usługowy Knurów - sprzedam lub
wynajmę. Tel. 602 638 719
40-41/16

Okazja! 20 zł/m2 działki budowlanej widokowej. Porąbka. Media: gaz, prąd, woda.
Dojazd. Tel. 32 235 22 52

40-43/16

Pokój do wynajęcia . Tel. 662 046 523

39-41/16

INFORMACJA

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080
40-44/16

Sprzedam mieszkanie M -3, dwa poko je ( jeden z wnęką), I piętro, Mieszka I.
Tel. 663 086 152, 783 294 000

38-41/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

40/16-1/17

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-43/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

40/16-1/17

EDUKACJA

Emerytka 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

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

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

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

30-51/52/16

41-odw.

41-45/16

ZDROWIE I URODA

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

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
16-43/16

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego
lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 36,36 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Pocztowa 12D/18 - IV piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosi - 6,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m 2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 20.10.2016 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 1.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia
19.10.2016 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 17.10.2016 r.
od godz. 15.00 do 16.30.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

PRZETARG

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

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 10.10.2016 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE

36-43/16 BOLD

16

PRZETARG

1/16-odw.

35-43/16

English lessons. Tel. 792 237 177

FINANSE

SZUKAM PRACY

Urząd Miasta Knurów ogłosił nabór kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich,
Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr oraz Inspektora
ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w wymiarze 1/2 etatu. Warunki
które muszą spełniać kandydaci do zatrudnienia oraz informacja
o terminie i wymaganych dokumentach znajdują się na stronie BIP
Urzędu Miasta Knurów: (www.knurow.bip.info.pl).

Liczba
Liczba
złożonych odrzuconych
ofert
ofert

Lp.

Oznaczenie lokalu

1.

Szpitalna 8 pok. 214
(pow. 19,29 m2)

2.

Szpitalna 8 pok. 217
(pow. 9,64 m2)

1

0

3.

Szpitalna 8 pok. 222
(pow. 22,13 m2)

2

0

1

Wysokość wywoławcza stawki
czynszu za najem lub dzierżawę
1 m2 powierzchni

0

Najwyższa
osiągnięta
stawka

4,01 zł/1 m2
1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. W przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł

4,01 zł/1 m2

15,00 zł/1 m2

Osoba
wyłoniona
jako najemca

THS
Tomasz
Serwatka
THS
Tomasz
Serwatka
DR&DRJ
Sp. Z o.o.
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i najbardziej zainteresowani nie ukrywają,
że takiej imprezy, z
takimi atrakcjami się nie
spodziewali. Mowa o akcji
charytatywnej Pomoc Krystianowi, którą zorganizował
knurowski Spartan.
- Było cudownie - mówi
wzruszona mama Krystiana,
Agata Stelmach Leśniak. Dziękuję rodzinie i przyjaciołom, ale również wszystkim
obcym osobom, które są teraz
dla mnie bardziej bliscy aniżeli
niektórzy członkowie mojej
rodziny. Teraz już wiem, że
w ludziach jest bardzo duża
moc i dzięki takim ludziom
wszystko jest możliwe.

Grono osób, które pozytywnie odpowiedziały na
potrzebę wsparcia kilkuletniego Krystiana tworzą m.in.
motocykliści, sportowcy, kibice, członkowie zespołów muzycznych, grup tanecznych i
klas mundurowych.
- Dziękuję z całego serducha osobie, która dała zielone
światło i zrobiła wszystko od
a do zet, czyli Sławkowi Tokarzowi, który poświęcił wiele prywatnego czasu na rzecz
mojego syna - uzupełnia pani
Agata, która poinformowała
nas rów nież, że w czasie
akcji zebrano prawie 13.000
złotych. Środki te zostaną
przekazane na sfinansowa-

Foto: Piotr Skorupa

Ciarki na plecach,
łzy w oczach
C

nie t u r nusu i ntensy w nej
terapii w Bystrej, a tak że
prywatną terapię Krystiana.
Przebieg imprezy u wielu
osób wywołał ciarki na plecach i łzy wzruszenia. Warto
rów nież dodać, że wśród
wielu anonimow ych osób
wspomagających akcję był
m.in. zawodow y pięściarz
Mariusz Wach, który osobiście przyjechał do Knurowa.
Pomoc Krystianowi odbiła się echem m.in. w Londynie. Mieszkający tam polscy
motocykliści już zapowiedzieli przyjazd na kolejną
tego typu imprezę.

Przejażdżka taaakim autem była
jedną z atrakcji przygotowanych
dla Krystiana

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Parada kilkuset motocyklistów
i samochodów zapierających dech
w piersiach miała swoją oprawę

foto-migawka

informacja

Biegi
KB Endurance
Solidarni

- Ukończyliśmy PZU Maraton Poznań z nowymi życiówkami - poinformował
nas były piłkarz Concordii
Marcin Grzegorzyca, który
uzyskał czas 2.51.21. Jego koledzy na pokonanie trasy potrzebowali nieco więcej czasu:
Dariusz Wentrys - 3.22.18, a
Damian Wiszyński - 3.23.09.
PiSk

W czasie niedawnego knurowskiego biegu
ulicznego podpatrzyliś my dość ciekaw
ą
metodę wiązania butów...
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: prywatne

Czesław Kostrzak uczestniczył w 8. PKO Silesia Marathon w Katowicach. Knurowianin uzyskał czas: 4 godziny 40 minut i 46 sekund,
plasując się na 1164. miejscu
w open i 108. w kategorii
wiekowej M-50.
Był to 11. maraton Czesława Kostrzaka.

Marcin Grzegorzyca

informacja własna wydawcy

Marcin Grzegorzyca (z prawej) wraz z kolegami
po poznańskim maratonie
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Piłkarski labirynt

W minionym tygodniu na jednym z portali społecznościowych
udostępniono postanowienie sądu dotyczące Klubu
Sportowego Concordia Knurów, z kolei w piątek doszło
do rozmowy kibiców z piłkarzami. Ci pierwsi twierdzą,
że obecny zarząd ciągnie klub na dno. Wywołany do tablicy
prezes odpiera ataki, ale przyznaje też, że sytuacja jest zła,
jednak winę za taki stan zrzuca na poprzedników

W

Foto: Piotr Skorupa

s ł uc hują c się w
g łos wsz yst k ich
stron można odnieść wrażenie, że jest się w
labiryncie, z którego trudno
wyjść na prostą.

Ksiądz proboszcz,
czyli… łysy dziadek

Sąd: Postępowanie
się toczy...

20 września br. Sąd Rejonowy w Gliwicach (Wydział
X Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego) wydał
postanowienie o wszczęciu
postępowania o rozwiązanie
Klubu Sportowego Concordia
Knurów bez przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego.
Jednocześnie wezwał klub do
wykazania w terminie 14 dni,
że prowadzi działalność i posiada majątek. W postanowieniu sądu czytamy również, że
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostanie zamieszczone ogłoszenie o wszczęciu
wspomnianego wyżej postępowania. Owo ogłoszenie jest
swego rodzaju wezwaniem
osób, których uzasadniony
interes mógłby sprzeciwić się
rozwiązaniu klubu.
W poniedziałek uzyskaliśmy w sądzie informację, że
postępowanie się toczy...

Kibice: Chcemy
normalności

Naszym zdaniem najważniejsze jest to, żeby klub zaczął
funkcjonować na zdrowych zasadach i nie miał zadłużenia.
Dodatkowa kwestia to obecny
brak zaufania do osób rządzących klubem. Tego zaufania nie
mają nie tylko wśród kibiców,
ale i potencjalnych sponsorów,
którzy nie chcą z tym zarządem
współpracować.
W obecnej sytuacji nie jest
ważne w jakiej lidze występuje
drużyna. Dlatego bierzemy pod
uwagę założenie nowego klubu,
a działaczom będziemy wytykać wszystkie nieprawidłowości.
Między innymi te związane z
zatrudnieniem Marka Motyki.
To na pewno jest dobry trener,
ale uważamy, że ściągnięcie go
do Concordii w takiej sytuacji
nie ma sensu i jest wyrzucaniem
pieniędzy w błoto - twierdzą
w swoim oświadczeniu kibice
Concordii.

Obecny zarząd:
Na razie nie ma
zagrożenia

O w yjaśnienie obecnej
sytuacji poprosiliśmy prezesa
Concordii Wojciecha Górkę,

18

Jak nie byliście na niedzielnej mszy świętej o godzinie 10.00 u Cyryla i Metodego
to nie uwierzycie. Ksiądz proboszcz został nazwany przez
wikarego łysym dziadkiem.
Mało tego. Inny wikary marudził, że zupa pomidorowa
jest wodnista. Powiedział też,
że nie będzie się modlił.
Wiem. Brzmi, jak fragment
awantury, dlatego wyjaśniam,
że łysy dziadek i pomidorówka
zostały wymyślone na potrzeby scenki odegranej w ramach
kazania. Scenki, która z jednej
strony wywołała uśmiech na
twarzach wiernych, a z drugiej dała wiele do myślenia na
temat naszego zachowania w
różnych sytuacjach.
Wiele do myślenia dała

też jedna z intencji, w jakiej
modlili się zgromadzeni.
- Zaczynamy pisać nową
kartę historii – tak rozpoczął
tę mszę ksiądz proboszcz
Mirosław Pelc, który nawiązał w ten sposób m.in. do
(używając terminologii piłkarskiej) nowego ustawienia
ministrantów przed ołtarzem.
Następnie powitał byłych i
obecnych działaczy i sportowców Concordii Knurów, bo to
właśnie m.in. w ich intencji
była odprawiana ta msza.
Znając problemy z jakimi
boryka się klub, prośba o modlitwę wydaje się uzasadniona.
Bo jak spuentował ksiądz proboszcz: - Który modlitwy pilnuje, ten zwycięstwa dostępuje.
Piotr Skorupa

IV liga
11. KOLEJKA,

który przesłał nam oświadczenie następującej treści:
- (...) KS Concordia Knurów działa i nie ma na razie
zagrożenia, aby został zlikwidowany. Poprzedni Zarząd
pozostawił Klub w bardzo złej
sytuacji finansowej oraz z nieuporządkowanymi kwestiami
formalno-prawnymi. Pracujemy obecnie nad tym, by
wszystkie zaległe sprawy pozostawione przez poprzedni Zarząd załatwić jak najszybciej.
Pojawiający się również temat
odebrania licencji dla Klubu
nie jest obecnie przedmiotem
pracy żadnych organów powołanych do tego celu. Aktualna
licencja została przyznana
Klubowi na sezon 2016/2017
ze względu na jego sytuację,
z nadzorem finansowym. (...)

Poprzedni prezes:
Prowadziłem klub
w trudnym okresie

Jaką opinię na temat aktualnej sytuacji w Concordii ma
poprzedni prezes Andrzej Michalewicz? - Proszę pamiętać,
że wraz z zarządem prowadziłem klub w bardzo trudnym
okresie, a wydarzenia z 2 maja
2015 roku (przerwany mecz z
Ruchem Radzionków i śmierć
mężczyzny w wyniku rany
postrzałowej - przyp. red.)
spowodowały, że sponsorzy

wycofali się z finansowania
Concordii.
W tamtym momencie cały
ciężar finansowy utrzymania
klubu spadł na firmę mojej
córki i firmę Dariusza Kardasa. Mimo tych problemów
prowadziliśmy działalność,
a dzisiaj nie odcinamy się od
niektórych zobowiązań. Mało
tego, część z nich spłacam.
Dziwię się działaniom
obecnego zarządu, bo wiedzieli w jakiej sytuacji przejmują
klub, a ponadto mieli przygotowane podłoże do rozmów z
nowymi sponsorami. Nie wiem
dlaczego nic z tego nie wyszło.

Zawodnicy:
My robimy swoje

Informacje o zawirowaniach wokół klubu nie omijają
szatni. Jak zawodnicy znoszą
ten trudny dla klubu okres? - z
tym pytaniem zwróciliśmy się
do kapitana drużyny, Michała
Zielińskiego.
- Zdajemy sobie sprawę z
sytuacji w klubie. Wiemy, że
są problemy, z którymi działacze muszą się uporać, by
wszystko wróciło na właściwe
tory - słyszymy w odpowiedzi. - Naszym zadaniem jest
trenować i rozgrywać kolejne
mecze. I na tym chcemy się
skoncentrować. Jesteśmy w
trakcie rundy jesiennej i z na-

szej strony zrobimy wszystko,
by dokończyć te rozgrywki.
Później nadejdzie przerwa
zimowa i zobaczymy w jakiej
sytuacji będzie klub.

Śląski Związek
Piłki Nożnej:
Jest nowa komisja
licencyjna

Z informacji uzyskanych
w Śląsk im Związku Piłk i
Nożnej wynika, że knurowski klub otrzymał licencję
z nadzorem f inansow ym.
Sytuacja w Concordii miała
być, czy też jest na bieżąco monitorowana. Według
ustaleń, czy też zobowiązań
obecnego zarządu klubu, do
15 września br. miały zostać
załatwione sprawy związane
z uregulowaniem przez Concordię zobowiązań w stosunku do poprzednich trenerów,
zawodników i podmiotów
gospodarczych.
Z sygnałów docierających
do naszej redakcji wynika, że
owe zobowiązania nie zostały
uregulowane.
Już w trakcie sezonu, w
Śląskim Związku Piłki Nożnej wybrana została nowa
komisja licencyjna, która w
najbliższym czasie ma zająć
się m.in. sprawą Concordii.
Piotr Skorupa

GKS Radziechowy Wieprz - Concordia 3:0
1:0 M. Byrtek (45), 2:0 Czernek (66), 3:0 Czernek (70).
Concordia: Kuczera, Walkowski, Kominiak, Szczurek, Knot
Gajek, Stebel 57. Bartoszewicz, Górka, Mateusz Mikulski
Sikora, Michał Mikulski, Buchalik 70. Lipka, Zieliński.
Szczakowianka Jaworzno - Wilki Wilcza 1:1
1:0 Niedzielski (17), 1:1 Mnochy (66).
Wilki: Matras, Steuer, Leszczyński 85. Zalesiński, Sabo1. Radziechowy
rowski, Tabiś, Kopczyński 56.
2. Jasienica
Sewerin, Gierczak, Żyrkowski
3. Czaniec
39. Kravtsiv, Rajca, Gajewski,
4. Bełk
5. Łaziska Górne
Iwan 46. Mnochy.
6. Ornontowice
Polonia Łaziska Górne - MKS
7. Lędziny
Lędziny 1:2, Orzeł Mokre 8. Landek
Beskid Skoczów 1:2, Unia
9. Skoczów
Racibórz - Krupiński Suszec
10. Podbeskidzie II
4:3, Granica Ruptawa - Pod11. Racibórz
beskidzie II Bielsko - Biała
12. Ruptawa
0:2, Iskra Pszczyna - LKS
13. Wilki
Czaniec 0:0, Spójnia Landek
14. Szczakowianka
15. Concordia
- Drzewiarz Jasienica 2:2,
16. Pszczyna
LKS Bełk - Gwarek Ornon17. Mokre
towice 1:1.
18. Suszec

73.
83.

26
24
23
21
20
20
19
18
17
15
15
11
11
11
9
6
6
4

Sushi Kushi B Klasa
8. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Leśnik Łącza
5:0, Naprzód Łubie - Naprzód
Świbie 2:5, Ruch II Kozłów Quo Vadis Makoszowy 1:2,
Concordia II Knurów - Wilki II
Wilcza 5:1, LKS 45 Bujaków Burza Borowa Wieś 3:6, Start
Sierakowice - Sośnica Gliwice
3:3, Start Kleszczów - Pogoń
Ziemięcice 3:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

21
21
21
20
15
15
13
11
9
7
6
3
1
0

ROW
Istebna
Concordia
Tychy
Goczałkowice II
Ornontowice
Mikołów
Rekord II
Gamów
Skoczów

18
18
16
10
10
9
6
4
3
0

III Liga kobiet
7. KOLEJKA:
ROW Rybnik - AKS Mikołów
(nie odbył się), Wisła Skoczów
- Gwarek Ornontowice 0:5,
UKS Gamów - LKS II Goczałkowice Zdrój 0:4, Concordia
Knurów - Rekord II Bielsko-Biała 8:0, Gimnazjum Istebna
- Polonia Tychy 0:5.

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

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Liga ruszyła
po raz 27.

Waldemar Jachimowski

1. KOLEJKA Z DNIA 10.10.2016
Vibovit – Bud-Expert Team 6:3 (5:2)
P. Mastyj 2, A. Zabłocki 2, R. Kasiński, Ł. Pilc – K. Boroń, P. Rolnik,
M. Sobota
żółta kartka: Mateusz Gola (Bud-Expert Team).
Paderek Team Tritech 2:1 (2:0)
S. Szulc 2 – G. Górka
żółta kartka: K. Sikora (Tritech).
IPA Knurów - TKKF Mistral Intermarché 7:1 (2:0)
Ł. Spórna 2, J. Stępień 2, W. Kempa, D. Dybcio, T. Dura – D. Długaj
Team Stalmet pauzował
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IPA Knurów
Vibovit
Paderek Team
Tritech
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet

1
1
1
1
1
1
-

3
3
3
0
0
0
-

7-1
6-3
2-1
1-2
3-6
1-7
-

1
1
1
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
-

O

pięściarzach krążą różne
opinie. Jedna z nich głosi,
że to twardziele o gołębim
sercu. Do takich osób należą
zawodnicy i trenerzy gierałtowickiej Gardy, którzy nie pozostają obojętni na wołanie o
pomoc. Jak trzeba było pomóc
zwierzakom ze schroniska zebrali karmę. Jak ostatnio
zorganizowano bieg charytatywny dla Jarka z Przyszowic
- stanęli na starcie.

informacja

0
0
0
1
1
1
-

Skat sportowy

Imiona na „J”
w czołówce
się na literę „J” - Józef, Jacek
i Jerzy - zajmują też miejsca
na podium w k lasyfikacji
generalnej.

WYNIKI
Z 4 PAŹDZIERNIKA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Janusz Myszka
2. Janusz Nowak
3. Józef Antończyk
4. Joachim Makselon
5. Jacek Zacher
6. Kazimierz Fąfara
7. Jerzy Makselon
8. Antoni Nowak
9. Henryk Brola

- 2.434
- 2.396
- 2.294
- 2.137
- 2.071
- 1.953
- 1.907
- 1.863
- 1.856

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

Bez strachu
przed mistrzem

PiSk

Wyniki walk zawodników
Gardy:
- Remigiusz Skoczyński
(kadet, waga 66 kg) pokonał
jednogłośnie na punkty wicemistrza Czech, Mateja Herbacka (Dudla Ołomuniec),
- Mateusz Wuzik (junior,
waga 60 kg) wypunktował
3:0 Daniela Trawnicka (FC
Opava),
- Tomasz Otworowsk i
(junior, waga 69 kg) uległ 1:2
aktualnemu mistrzowi Czech,
Patrykowi Balaszowi (Dukla
Ołomuniec).
PiSk

Zmarł Roman Noga

PiSk

1. Józef Antończyk
- 7.401
2. Jacek Zacher
- 7.346
3. Jerzy Makselon
- 6.904
4. Zdzisław Mral
- 6.895
5. Kazimierz Fąfara - 6.890
6. Janusz Nowak
- 6.774
7. Wojciech Napierała - 6.753
8. Joachim Makselon - 6.537
9. Stefan Wroblowski - 6.480
10. Janusz Myszka
- 6.416

W rywalizacji na 2 km
Tomasz Otworowski zajął 2
miejsce, a Remigiusz Skoczyński - trzecie. Na trasie
widzieliśmy też trenera Adama Spiechę, który podkreślił,
że bieganie było tylko dodatkiem do tego, by pomóc
potrzebującemu chłopakowi.
Z nieoficjalnych informacji wiemy, że udało się zebrać
2500 zł.

kipa pięściarzy z Gierałtowic gościła ostatnio w
czeskiej Karvinie, gdzie odbył się Memoriał im. Rudka
Stajera.
- To mocno obsadzony
turniej z udziałem zawodników z Czech, Polski i Słowacji - mówi trener Gardy,
Adam Spiecha. - Moi podopieczni mieli wymagających
i utytułowanych rywali. Walczyli z mistrzem i wicemistrzem Czech, ale pokazali
bardzo dobrą szkołę boksu.
Efektem były dwa zwycięstwa
i jedna minimalna porażka.

Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarché (19.00), IPA Knurów
– Tritech (19.45), Paderek Team – Bud-Expert team (20.30).

Janusz, Janusz, Józef, Joachim i Jacek - oni byli najlepsi w kolejnym turnieju
skata sportowego. Panowie z
imionami rozpoczynającymi

PiSk

E

PROGRAM 2 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 17.10.2016):

Foto: Fight Club

Twardziele
z gołębim
sercem

Fighter z knurowskiego
klubu jest członkiem Kadry
Polski Polskiej Federacji Kickboxingu, a jego sukces za
południową granicą jest dobrym prognostykiem przed
zbliżającymi się mistrzostwami świata we Włoszech.

Informacja własna wydawcy

Nie żyje były dyrektor do
spraw pracowniczych w kopalni „Knurów-Szczygłowice” i jednocześnie prezes
sekcji bokserskiej GKS Concordia Knurów, która w 1996
roku sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza Polski.
Ceremonia pogrzebowa
odbędzie się 14 października (piątek) o godzinie 12.00
w kościele w Ochojcu.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

po strzale Szymona Szulca, a
po kolejnych 5 minutach za
sprawą tego samego gracza
prowadzili już 2:0. Tritech
rozpoczął pościg za rywalem,
ale długo nie mógł sforsować
szczelnej defensywy i dopiero
w 37. minucie zdobył kontaktowego gola. Najmłodsza
drużyna ligi przetrzymała
jeszcze ostatnie trzy minuty
i mogła się cieszyć z udanego
debiutu. W trzecim meczu
grający w lidze od 26 lat Vibovit wygrał z odmienionym
Bud-Expertem. Za tydzień
druga kolejka spotkań, a najciekawiej zapowiada się mecz
IPA Knurów – Tritech.

Foto: Garda

poniedziałkowy wieczór zainaugurowała nowy sezon istniejąca od
1990 roku Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej. W tym roku
do rywalizacji przystąpiło
siedem zespołów, wśród nich
obrońca tytułu mistrzowskiego IPA Knurów oraz absolutny beniaminek Paderek
Team. Ci pierwsi zgodnie
z oczekiwaniami pokonali
pewnie ekipę TKKF-u, natomiast drużyna reprezentująca
Zespół Szkół im. Ignacego
Paderewskiego spotkała się z
Tritechem i był to najciekawszy mecz 1. kolejki. Licealiści
niespodziewanie objęli prowadzenie już w 5. minucie

akub Szczęsny z knurowsk iego Fight Clubu trzy
razy zajął pierwsze miejsce
w Międzynarodow ym Pucharze Czech KOSA CUP w
Kickboxingu. Turniej odbył
się w Pradze, gdzie nasz reprezentant stoczył 9 zwycięskich walk.

Foto: Garda
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Środowisko

Nasi przelotni goście
Unieś głowę, spojrzyj w niebo. Masz szansę dostrzec,
a może i usłyszeć, przelatujące żurawie i gęsi.
Nie tak dawno była okazja zobaczyć kwokacze,
kszyki i bataliony. Nie tylko w powietrzu...

R

ok w rok o tej porze
roku część ptaków wybiera się w podniebną
podróż. Nie inaczej było i teraz, już na przełomie sierpnia
i września. Niektóre z nich
zatrzymały się na odpoczynek w Knurowie.
- Na przystanek wybrały
rozlewisko na polu po skoszonym rzepaku, tuż obok
obwodnicy miasta przy ul.
26 stycznia – mówi ornitolog
Aleksandra Sokół z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. - Rząd ptaków siewko-

wych zamieszkuje przeważnie
obszary wodno-błotne. W
czasie przelotu na miejsce
zimowania niektóre siewkowe zatrzymują się w Europie
Środkowej, często w Polsce.
Ich miejscem na odpoczynek są wybrzeża, ujścia rzek,
zbiorniki zaporowe czy różnego rodzaju stawy i rozlewiska.
Siewkowe pokonują bardzo
dalekie odległości.
Ptaki migrują podczas
lata, dlatego że pochodzą z
dalekiej północy: z Arktyki,
Skandynawii, Syberii.

- W Arktyce nasz lipiec i
sierpień to już jesień, dlatego
te ptaki zaczynają tak szybko
migrować. Żerują, chodząc
szybko po ziemi i brodząc w
płytkiej wodzie, a miękki,
błotnisty grunt nakłuwają
dziobem w poszukiwaniu
skorupiaków wodnych, mięczaków, drobnych owadów
– wyjaśnia pani Aleksandra,
znana wielu knurowianom
jako niestrudzona propagatorka wiedzy o przyrodzie,
zwłaszcza jej piękna. - Grupa
ta jest szczególnie wrażliwa

na zmieniające się warunki
siedliskowe, w tym osuszanie mokradeł. W Knurowie
obserwowałam takie gatunki
jak: batalion, kszyk, kwokacz,
łęczak.
Mamy już październik,
zatem warto zwrócić uwagę
na lecące na niebie klucze
żurawi i gęsi.
- Niezapomniane wrażenia gwarantowane – zapewnia pani Aleksandra.

/bw/
Foto: Archiwum
Aleksandry Sokół

Przelotem w okolicy:

BATALION to średniej wielkości
ptak wędrowny należący do rodziny
bekasowatych. Jeden z najliczniejszych siewkowców obserwowanych
w Polsce podczas wędrówek. Ubarwienie samców jest równie niepowtarzalne jak ludzkie linie papilarne.
W Polsce batalion to ptak nielicznie
lęgowy - rocznie zakłada gniazda
od 50 do 80 samic, na rozproszonych, nieregularnie zajmowanych
stanowiskach, głównie w północnej części kraju. Występuje
w Europie północno-wschodniej i na Syberii. Zimuje na Bliskim
Wschodzie, Afryce i Indiach.
KSZYK również nielicznie gnieździ
się w Polsce, największym skupiskiem w okresie lęgowym są Bagna
Biebrzańskie. W czasie poszukiwania
pokarmu długi dziób kszyka działa
jak sonda i pęseta, gdyż wkłada go
w miękki i mętny szlam. Żywi się
bezkręgowcami: głównie pierścienicami (często pijawkami), ale też owadami, drobnymi mięczakami i skorupiakami. Tuż przed odlotem kszyki
gromadzą się na łąkach w dość licznych, chociaż rozproszonych
stadach. Nad knurowskim rozlewiskiem widziałam stado składające się z 50 osobników. Kszyki europejskie zimują w Afryce.
W Europie Środkowej notuje się ostatnio znaczny spadek jego
liczebności. W Polsce jest to ptak nieliczny lub średnio liczny.
KWOKACZ jest to jeden z największych brodźców. Podczas przelotów zatrzymuje się nad mulistymi
brzegami różnych zbiorników i na
podmokłych łąkach. Zamieszkuje pas
tundry od wybrzeży Morza Ochockiego na Kamczatce aż po północną
Europę. Na kontynencie europejskim
główne lęgowiska mieszczą się na
terenie północnej Szwecji, środkowej
Norwegii oraz północnej Finlandii
przechodząc w szeroki obszar północnej części Rosji. Pojedyncze
stanowiska lęgowe znajdują się też w Szkocji, w Estonii, na Łotwie, a nawet w środkowej Ukrainie. W pozostałej części Europy
ptaka tego spotyka się regularnie na przelotach, a także podczas
zimowania. Główne tereny zimowania kwokacza to Afryka na
południe od Sahary, południowa i południowo-wschodnia Azja.
ŁĘCZAK to gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych. Zamieszkuje północną
Eurazję od Europy po Pó ł w ysep
Czukocki i Wyspy Komandorskie.
Zimuje w pasie klimatów tropikalnych
i subtropikalnych Afryki.

PLISZKA TUNDROWA to podgatunek pliszki żółtej. Zamieszkuje
północną Europę (Skandynawię) do
północno-zachodniej Syberii. Zimuje
nad Morzem Śródziemnym, a nawet
bardziej na południu - w sawannowej
Afryce.

Oprac. Aleksandra Sokół

Knurów. Kabaret Smile wystąpi w kinie

informacja własna wydawcy

To Ci tłumaczę!

Tytułowy program kabaretu z Lublina
wzbudza salwy śmiechu. Zapewne
podobnie będzie w Knurowie, gdzie
w piątkowy wieczór (23 października)
najweselszym miejscem stanie się
Kino Scena Kultura

Ż

ycie jest skomplikowane.
I pełne zasadzek. To wiemy. Ale dlaczego tak jest, doskonale wytłumaczyć potrafi
kabaret Smile. Okazją do poznania tajemnic życiowych
meandrów będzie niemal
dwugodzinny spektakl.
A w nim m.in. dylematy
młodego ojca i problemy z
pięknym polskim językiem,
a także jutuberka o skomplikowanym pseudonimie
artystycznym. Nie zabraknie
nowych technologii i... dopalaczy. Ale bez obaw – nikomu nic
nie grozi. Poza bólem brzucha
i szczęki. Ale to od śmiechu...
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Występ rozpocznie się o
godz. 20.30. Bilety w cenie
70 (normalny) i 65 zł (dostawka).
/bw/
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