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Konferencja

foto-migawki

Wokół
Tragedii
Śląskiej 1945

życzenia

26 listopada w gliwickim
Centrum Organizacji
Kulturalnych GCOP
(Klub „Perełka”) przy
ul. Studziennej 6 odbędzie
się konferencja pt. „Wokół
Tragedii Śląskiej 1945
– Integracja a Tragedia”
Ostatnim akordem obchodó w Święta Niepodle głości
w Knurowi e był
niedzielny koncert pt. „Pieśni bardów epoki PRL” w „Sztukat
erii”. Przed
publicznością wystąpił duet artystów znanych i lubianyc
h. Agnieszka Bielanik-Witomska (wokal) i Damian Stroka (gitara) przypom
nieli piękne, a
zarazem bardzo ważne w swoim czasie, utwory Jacka Kaczmar
skiego, Jana
Pietrzaka i Agnieszki Osieckiej.
/bw/ Foto: Bogusław Wilk

Wilczy. Na cmenW gminie Pilchowice Święto Niepodległości obchodzono w
ych mieszkańców
tarzu parafialnym przed pomnikiem poległyc h i zaginion
bohaterom oddali
Wilczy w latach 1939-1945 zostały złożone kwiaty. Hołd
Agata Mosiądzce
Pilchowi
Gminy
Rady
nicząca
przewod
i
Gogulla
wójt Maciej
pod wezwaniem
-Kramor z wraz z radnymi i sołtysami. W pobliskim kościele
. Na koniec
św. Mikołaja zostało odprawione nabożeństwo w intencji Ojczyzny
wili uczniowie wilw Domu Kultury specjalny program artystyc zny przedsta
Katarzyna Leśniak.
czańskiej szkoły, chór „Wilczanki” oraz Agnieszka Robok i
oprac. bw

Pięknym podsum owaniem uroczys tości niepodle głościow
ych w Gminie
Gierałtowice był Koncert Pieśni Patriotyc znej w Przyszow
icach. W niedzielę
w miejscow ym kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomu
cena wystąpili
muzycy Orkiestr y Dętej KWK Makoszowy i chór Słowik.
Dyrygował Henryk
Mandrysz.
- To była piękna, chwytająca za serce, patriotyc zna uroczyst
ość – podkreśla
Stefan Skrzypc zyk, wieloletni chórzyst a Słowika i uczestni
k niedzielnego
koncertu.
/bw/ Foto: Jerzy Miszczyk

Knurów. Bezpłatne badania i porady lekarskie

Zadbaj o siebie

Skończyłeś 18 lat, jesteś mieszkańcem powiatu
gliwickiego – możesz skorzystać
z darmowej porady lekarskiej w ramach
programu profilaktyki chorób cywilizacyjnych

N

ie potrzebujesz skierowania
lekarskiego. Wystarczy, że w
niedzielę (20 listopada) pomiędzy
godzinami 16 i 18 przyjdziesz do
Klubu Sztukateria. Spotkasz się z lekarzem, zmierzysz ciśnienie, przej-
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dziesz badanie poziomu cholesterolu i cukru we krwi oraz uzyskasz
informacje w ramach konsultacji
lekarskiej i dietetycznej.
Organizatorem akcji jest Powiat
Gliwicki. W jej ramach przewidzia-

Na konferencji przypomniany
zostanie dramat Górnoślązaków
wywiezionych w głąb ZSRR. Na
program złożą się m.in. * wystąpienie dr Elżbiety Borkowskiej, przybliżające 25-lecie Stowarzyszenia
Pamięci Tragedii Śląskiej, prelekcja
dr. Andrzeja Sznajdera, dyrektora
katowickiego oddziału IPN, * dyskusja panelowa dotycząca problemów
integracji społeczeństwa na Górnym
Śląsku, prowadzona przez Piotra
Koja. Wśród dyskutantów znajdą
się prof. Joachim Kozioł – przewodniczący Stowarzyszenia Pamięci
Tragedii Śląskiej 1945 oraz przedstawiciele stowarzyszeń kresowych
i mniejszości niemieckiej.
- Przesłaniem konferencji jest,
by nie tylko pielęgnować pamięć o
Górnoślązakach wywiezionych zimą
1945 roku w głąb ZSRR, ale również
wyciągnąć z tej tragedii wnioski na
dziś i na przyszłość – po to, by już
nigdy nie doszło na Śląsku do podobnego dramatu. Liczę na konferencji
na obecność mieszkańców powiatu
gliwickiego, gdzie wiele rodzin straciło bliskich wskutek Tragedii Śląskiej
1945 roku – mówi prof. Joachim
Kozioł.
Konferencja rozpocznie się o
godz. 10.30. Poprzedzi ją nabożeństwo (o godz. 9.30) w kościele pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego (ul. Daszyńskiego 2).
/sisp, bw/

Stowarzyszenie Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945 powstało w kwietniu
1991 r. w Knurowie. Obecnie jego
siedziba mieści się w Zabrzu. Ma
na celu ocalenie od zapomnienia
Tragedii Śląskiej 1945 r. i oddanie
ho łdu t ysiącom Górnoślązaków
wywiezionych do ZSRR.

no osiem spotkań – po jednym we
wszystkich gminach powiatu. Pięć
już się odbyło, pozostały trzy.
Komu nie odpowiada termin
spotkania w „Sztukaterii” ma jeszcze dwie szanse. Dzień wcześniej,
w sobotę (19 listopada) badania
będą prowadzone w Sośnicowicach
– w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej przy ul. Szprynek 1 (w
godz. 10-12). Finał akcji odbędzie
się w Rudzińcu – w sobotę, 26
listopada, w godzinach 10-12, w
miejscowym Urzędzie Gminy.
/sisp, bw/

Knurów

Dni krwiodawców

Knurowscy krwiodawcy zapraszają na nabożeństwo w intencji
honorowych dawców krwi.
Msza św. odbędzie się w kościele
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w niedzielę, 19 listopada,
o godz. 9.
- Nabożeństwo wpisuje się w

coroczne obchody Dni HDK-PCK –
mówi Adam Pobłocki, prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana w Knurowie.

/bw/

Superksiężyc tuż, tuż...

...czyli 356 509 km od Ziemi. Ostatnio tak blisko
„podleciał” w 1948 roku

O

rbita naszego satelity nie jest
idealnym okręgiem, dlatego
zbliża się on i oddala od Ziemi. W
apogeum, czyli najdalszym punkcie, odległość między środkami
Księżyca i Ziemi sięga 407 tys.
km. W perygeum (a takie zjawisko mieliśmy w poniedziałek) jest
to już „tylko” 356 tys. km. Gdy
zbliżenie z Ziemią przytrafia się w
czasie pełni, mamy do czynienia z
Superksiężycem. Tarcza księżyca
jest wówczas o 14 proc. większa,
świeci niemal 30 proc. jaśniej niż
zazwyczaj.
Knurowianie, którzy liczyli, że
w poniedziałkowy wieczór staną
się świadkami pięknego astronomicznego spektaklu, z pewnością
byli zawiedzeni. Ciężkie chmury
zasłoniły niebo, chwilami sypał
drobny śnieg. Jednak kto nie za-

spał, mógł nacieszyć się „ostatkami” zjawiska we wtorkowy ranek.
- Mama od słaniając okno
na pierwszym piętrze zawołała
mnie, że widać Księżyc od strony
zachodu. Szybko ubrałam się i
wyszłam, a moim oczom ukazała
się nisko „wisząca” nad lasem
kula o żółtej poświacie. Zdążyłam pstryknąć kilka fotek zanim
się schował – dzieli się wtorkowymi wrażeniami knurowianka
Aleksandra Sokół. – Wszystko to
rozgrywało się pomiędzy godziną
7.02 a 7.04. Tak więc prezentuję
Wam zachód Księżyca...
A my dziękujemy i z przyjemnością dzielimy się tym pięknym
widokiem. Następny Superksiężyc
pojawi się dopiero w 2034 roku.
/bw/

Foto: Aleksandra Sokół
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Gierałtowice

Pościg za nieszczęśnikiem
14 listopada około godz. 11 pan
Mariusz przejeżdżał koło Urzędu
Gminy w Gierałtowicach. Naraz
spostrzegł, że prosto na niego
z dużą szybkością nadjeżdża
Ford Ka...

P

an Mariusz mieszka w Gierałtowicach. Drogą obok Urzędu
Gminy przejeżdża często, ale
tego widoku długo nie zapomni: fioletowy ford próbował go staranować.
- To były ułamki sekund. Musiałam ratować się, zjeżdżając na chodnik - opowiada pan Mariusz.
Gierałtowiczanin, podejrzewając, że kierowca jest pod wpływem
alkoholu, ruszył za nim w pogoń.
Wydawało się, że pościg będzie
krótki - samochód pod urzędem
zgubił felgę.
- I rzeczywiście nie uciekł daleko.
Dotarł do lasu koło Bekszy, choć i tak
nie wiem, jak udało mu się przejechać
ten kawałek na samych tarczach
hamulcowych - mówi pan Mariusz.
- Gdy przyjechałem, kierowca siedział
w samochodzie. Taki młody chłopa-

czek. W ostrych słowach poprosiłem
go o dokumenty. Nie dyskutował. Dał
mi dowód rejestracyjny samochodu,
twierdził, że innych dokumentów
nie ma. Gdy na chwilę poszedłem do
swojego auta, aby naładować telefon
i zadzwonić na policję, uciekł do lasu,
zostawiając plecak. W środku był
dowód osobisty i telefon komórkowy...
Po 10 minutach na miejsce przyjechała policja.
- Wszystkie dokumenty oddałem
funkcjonariuszom. Dowiozłem też tę
felgę, którą zgubił koło urzędu - mówi
mężczyzna.
Fordem kierował około 30-letni
mieszkaniec Gliwic. Najprawdopodobniej przeżył załamanie nerwowe
- tuż przed feralnym rajdem przez
Gierałtowice wysłał smsa, że zamierza się zabić. Około godz. 17 policji

Nie wiedzieć jakim cudem
kierowcy forda udało się
przejechać autem w takim
stanie kilkaset metrów...

udało się zatrzymać 30-latka. Wyszedł z lasu prosto na szukających
go funkcjonariuszy. Wezwane na
miejsce pogotowie ratunkowe zawiozło gliwiczanina do szpitala psychiatrycznego. Policja zaznacza, że

za wcześnie na ferowanie wyroków.
- W tym momencie najważniejsze jest dla nas życie i zdrowie tego
człowieka - mówi mł. insp. Janusz
Słowiński, komendant Komisariatu
Policji w Knurowie.

Uwaga! Kieszonkowcy!

9 listopada oko ło
godz. 17.30 strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knur owa otr z ymali wezwanie do w ypadku
na skrzyżowaniu ulic
Rybnickiej i Szpitalnej.
W zder zeniu tr zec h
samochodów została
poszkodowana jedna
osoba, która z lekkimi
ranami na głowie trafiła do szpitala.
- Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji
płynów eksploatacyjnyc h, u p r z ą t n i ę c i u
jezdni i zepchnięciu
jednego z pojazdów
z pasa drogi na pobocze - informuje JRG.
Jb, foto: arch. JRG

Targowiska miejskie i sklepy to raj dla
kieszonkowców. Zajęci zakupami tracimy
czujność. Ostatnio złodzieje zaatakowali
dwukrotnie - raz w Knurowie, raz w Chudowie
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cze oraz dowód osobisty. Złodzieja
póki co nie złapano.
Dzień później rabuś uderzył
w Knurowie. Na targowisku miejskim nieznany sprawca okradł
mieszkankę Knurowa. Zabrał

jej portfel. W środku był dowód
osobisty, karta bankomatowa,
karta NFZ, 200 zł oraz 10 bonów
SODEXO o wartości 149 złotych.
Trwa poszukiwanie sprawcy.
jb

Knurów. Nieudana próba kradzieży, czyli...

Ciął na bezczelnego
Fantazja i tupet złodziei nie mają granic. Przekonała
się o tym ostatnio pani Krystyna z ul. Stalmacha.
- Co za wariat remontuje już od samego rana?
- zastanawiała się w drodze na przyblokowy
parking. Nie spodziewała się, że to złodziej
majstruje przy podwoziu jej samochodu...

H

a łas niosąc y się po podwórku przypominał odgłosy wiertarki. Początkowo pani Krystyna sądziła, że
gdzieś trwa remont. Kiedy zbliżała
się do parkingu, a hałas nasilał się,
przeszło jej przez myśl, że może to
sąsiad używa do skrobania szyb
nowego gadżetu.

- Wtedy zobaczyłam auto na
cieszyńskich rejestracjach ustawione
w poprzek mojego samochodu i blokujące wyjazd z parkingu - opisuje
knurowianka. - Zajrzałam przez
szybę, ale w środku nikogo nie było.
Nagle, nie wiadomo skąd, zjawił
się mężczyzna z kątówką w ręku.
Na pytanie, co tu robi, pewnie od-
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Jb, foto: arch. prywatne

foto-migawka

Knurów, Chudów

l istopada o god z . 22
w Chudowie 34-letnia
m iesz k a n k a pow iat u
tarnogórskiego zauważyła brak
portfela. Straciła 100 zł oraz dokumenty: prawo jazdy, karty płatni-

Dopiero, gdy kierowca forda
dojdzie na siebie na tyle, aby porozmawiać z funkcjonariuszami, okaże
się, czy spotka go kara za niebezpieczną jazdę.

powiedział, że naprawia auto, bo
zepsuł mu się tłumik. Nie wiedział,
że ma do czynienia z właścicielką
zastawionego samochodu.
- Szybko zorientowałam się, o co
chodzi - przyznaje pani Krystyna.
- Powiedziałam, że wzywam policję.
Zanim przestraszony odjechał samochodem, zrobiłam telefonem zdjęcie

tylnej tablicy rejestracyjnej.
Wstępne oględziny Kia Forte nie
wykazały śladów włamania, dlatego
knurowianka ruszyła z parkingu,
by odwieźć dziecko do szkoły. Po
przejechaniu kilkunastu metrów
zaniepokoił ją hałas dochodzący
spod samochodu. Okazało się, że to
urwany tłumik.
- Wtedy już nie miałam wyjścia.
Wezwałam policję, pokazałam zdjęcia i opowiedziałam, co spotkało
mnie poprzedniego dnia - mówi
kobieta.
Około godz. 6.30 ten sam samochód blokował jej wyjazd z parkingu. Na wyraźną prośbę, kierowca
odjechał kawałek, by następnie
zająć zwolnione miejsce. Czy już
wtedy upatrzył sobie wóz pani
Krystyny?
Właścicielka oszacowała straty
na 1 tys. zł. Mechanik podejrzewa, że złodziej mógł połasić się na
filtr cząstek stałych (tzw. DPF) lub
chcieć ukraść platynę z katalizatora.

Już wiadomo, że tablice rejestracyjne uwiecznione na zdjęciach
przez panią Krystynę pochodzą
z kradzieży. Co ciekawe, od kilku
dni poszkodowana widzi na Placu
Piastów w Gliwicach auto podobne
do opla złodzieja.
- Wygląda na porzucone. Brakuje mu tylnej tablicy, przednia jest
z województwa zachodniopomorskiego - dodaje. - Może to jest jakiś
trop?
Policja przyjęła zgłoszenie, kwalifikując zdarzenie jako próbę kradzieży samochodu.
K nu row i a n k a pr z e s t r z e ga
wszystkich, by interesowali się
tym, co dzieje się na przyblokowych
parkingach i reagowali w każdym
przypadku budzącym wątpliwości.
- Przez złodzieja straciłam mnóstwo czasu i nerwów. A gdybym wtedy musiała zawieźć chore dziecko
do lekarza? - pyta retorycznie pani
Krystyna.
/pg/
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Knurów. Na Oczku Wodnym przybędzie drzew

Rozszumią się wierzby płaczące?...
Lipy, robinie akacjowe, jarzębiny i brzozy chińskie
to tylko niektóre gatunki ozdobnych drzew, jakie
niebawem zostaną nasadzone w rejonie Oczka
Wodnego
nie będzie pojedynczy buk pospolity
„Purple fountain”.
Drzewka nie będą sadzone byle
jak i byle gdzie.
- O lokalizacji zadecydowała,
uwzględniając ograniczenia związane z podziemną infrastrukturą,
profesjonalna firma specjalizująca się zagospodarowaniem zieleni
– zapewnia naczelnik Lewandowska.
Zamierzenia urzędników jednych mieszkańców ucieszyły, innych
nieco mniej.
- Super, im więcej zieleni na osiedlu, tym lepiej – słyszymy od pana
spacerującego ze swoim czworonogim ulubieńcem.
- Niech posadzą przy ławkach,
trochę cienia nie zawadzi – wtóruje
mu starsza pani.
- No chyba powariowali, jak

tu dzieci będą na sankach jeździć?
– martwi się blondynka z malcem.
– Tylko guzy sobie ponabijają...
Raczej nie będzie tak źle. Urzędnicy przekonują, że nowe drzewka
nie „zalesią” saneczkowej górki ani
jej bezpośredniego sąsiedztwa. Nie
powinny zanadto przeszkadzać miłośnikom zimowej rekreacji.
Przymiarki do zazielenienia
Oczka podsuwają inne pomysły.
- Mieszkam w TBS-ach wzdłuż
ul. Szpitalnej. Na 700-lecie Knurowa
skwer przed blokiem został obsadzony iglakami. Ostały się może dwa czy
trzy. To jest miejsce, które polecam
uwadze zarządzających zielenią
– mówi pan z pieskiem. - Z chęcią
sam bym się przyłączył do sadzenia.
I chyba nie tylko ja.
/bw/

Wizualizacja pokazuje jak wyglądać
będzie budynek z balkonami

Foto: Bogusław Wilk

D

osłownie „na dniach” gliwicka firma Znicz posadzi
71 drzewek liściastych.
- Uczyni to w ramach tak zwanych
nasadzeń zastępczych. To rekompensata za wycięcie, oczywiście po
uprzednio uzyskanej zgodzie, drzew
w pobliżu ul. Koziełka, na terenie
przeznaczonym pod budownictwo
mieszkaniowe – informuje Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu
Miasta, naczelnik Wydziału Gospodarki, Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska.
Na zieleńcu zostaną posadzone
drzewka z 11 gatunków. Najwięcej
klonów zwyczajnych „Princton Gold”
(16 szt.) i klonów „Globusum” oraz
lip (po 11 szt.). Pojawią się też wierzby
płaczące i kasztanowce pospolite.
Swoistym „rodzynkiem” w tym gro-

Oczko wodne od strony
Orlika - akurat w tym
miejscu nic sie nie zmieni,
tutaj nasadzeń nie będzie

Paniówki

Na siłownię
do parku

W lipcu udało się wygrać, teraz
siłownia w Parku Joanny stała się
rzeczywistością. W najbliższą sobotę
zostanie uroczyście otwarta

O

Knurów. Wkrótce „M” z dodatkiem...

Własny balkon mieć

W bloku przy ul. Mieszka I 1 właśnie materializują się
marzenia o własnym balkonie. - Inwestycja wzbudza
duże zainteresowanie - przyznaje zastępca prezesa
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Wojciech Kołodziej

T

emat przewija się w rozmowach ze spółdzielnią od kilkunastu lat, bowiem balustrady
francuskie nie spełniają oczekiwań
mieszkańców. Kiedy okazało się, że
dobudowa balkonów jest możliwa,
lokatorzy z bloku przy ul. Mieszka I 1
wzięli sprawy w swoje ręce: policzyli
chętnych, zebrali podpisy i złożyli je
w spółdzielni. LWSM przygotowała
umowy, wybrała wykonawcę i uzyskała pozwolenia na budowę. We
wtorek firma przystąpiła do prac.
Wicedyrektor spółdzielni zdra-
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dza, że do końca roku (wykonawca
utrzymuje, że w ciągu miesiąca) przy
ul. Mieszka I 1 dobudowane zostaną
dwa rodzaje balkonów: większe o
wymiarach 1,30 x 4,20 m i mniejsze
- 1,30 x 3,40 m.
Na taki luksus zdecydowało się
80 proc. mieszkańców. To, jak się
dowiadujemy, absolutne minimum.
- Wyprodukowane w fabryce
balkony firma montuje na budynku,
a po zakończeniu prac naprawia
ubytki powstałe w elewacji - dodaje
Wojciech Kołodziej.

Koszt montażu jednego balkonu
waha się w granicach 8-9 tys. zł.
Podczas podpisania umowy ze spółdzielnią lokator dokonuje pierwszej
wpłaty uzależnionej od wielkości
balkonu i mieszkania. Pozostałą
kwotę (podniesiony fundusz remontowy) spłaca w ratach przez 5 lat.
Balkonów pozazdrościli też lokatorzy z ul. Kapelanów Wojskowych.
We wtorek spotkali się z władzami
spółdzielni, by poznać szczegóły
inwestycji.
/pg/, foto: arch. LWSM

twarcie zewnętrznej siłowni
– z udziałem wójta gminy
Gierałtowice – zaplanowano
na 19 listopada, na godz. 10. Organizatorzy zapraszają wszystkich amatorów
ruchu na świeżym powietrzu, mieszkańców i sympatyków Paniówek.
Rada Sołecka zadba o poczęstunek
kawą, herbatą i ciastkiem. Będzie
też można kupić i upiec na ognisku
kiełbasę. A przede wszystkim – wypróbować nowe urządzenia.
Niektórzy pierwszą gimnastykę
w Parku Joanny mają za sobą, bo
urządzenia zostały już zamontowane
i udostępnione do użytku. I mimo
że listopadowa aura nie sprzyja tego
rodzaju rekreacji, to chętnych do
korzystania z siłowni pod chmurką
nie brakuje. Nawet wieczorem – zwolennicy nordic walking robią tu sobie
przystanek.
– Spotkałem w parku jednego z
naszych najstarszych mieszkańców,
82-latka – mówi sołtys Paniówek,
Bogusław Mryka. – Ma krzepę! Widziałem, jak testował te urządzenia i
był bardzo zadowolony. A skoro jemu
się ta siłownia podoba, to znaczy, że
młodzi tym bardziej będą zadowoleni.
W parku jest pięć stanowisk
– niektóre z nich są podwójne – w
sumie z dziewięcioma urządzeniami
(z klasyką siłowni – twisterem, wioślarzem, jeźdźcem). Na razie stoją
wśród trawy. W przyszłości ma się
tu pojawić inne, miękkie podłoże.
Możliwe, że i sprzętu będzie więcej.
Siłownia pojawiła się w Parku
Joanny za sprawą konkursu „Nestlé
poRusza Polskę”. Gminy z całej Polski
mogły stawać do rywalizacji, wskazując na swoim terenie miejsce, w którym powinna się znaleźć zewnętrzna

siłownia. Gmina Gierałtowice, stając
do konkursu, zaproponowała lokalizację potencjalnej siłowni w Parku
Joanny w Paniówkach. Kolejnym
etapem konkursu było głosowanie internautów – każdy mógł oddać jeden
głos dziennie. W efekcie znana firma
sfinansowała powstanie 16 nowych
siłowni pod chmurką – po jednej w
każdym województwie. Park Joanny
zdobył najwięcej głosów w całym
województwie śląskim – internauci
zagłosowali łącznie 1 991 711 razy.
To, że udało się wygrać siłownię
w konkursie Nestlé, jest dowodem, że
razem naprawdę można więcej. Radość
daje sam obiekt, ale także świadomość,
że mieszkańcy i sympatycy Paniówek i
całej gminy Gierałtowice potrafią się
zintegrować wokół dobrego pomysłu.
– Konkurs rzeczywiście nas poruszył, nagle wszyscy zaczęli się tym
interesować – przyznaje sołtys Mryka.
– Jakiś czas temu we wsi znalazła się
grupa aktywnych ludzi, z którymi bardzo dobrze się współpracuje. Rozruszaliśmy wioskę. Odżyło Koło Gospodyń
Wiejskich. Wszystko zaczyna się fajnie
kręcić, układać. Planujemy utworzyć
stowarzyszenie, aby móc więcej zdziałać dla naszych pomysłów. Na pewno
będziemy stopniowo rozbudowywać
Park Joanny. Na przyszły rok mamy
zaplanowany m.in. pierwszy etap budowy sceny (prace ziemne). Teren za
potokiem również należy do gminy. Na
razie go po prostu nawozimy, a w dalszej przyszłości chcielibyśmy utworzyć
tam park z prawdziwego zdarzenia, z
drzewami, ławkami.
W planach jest też wytyczenie
nowej ścieżki, z której powinni być
zadowoleni i spacerowicze, i biegacze.
MiNa
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Gierałtowice, Paniówki, Gliwice

Wstrząsająco,
ale bez uszkodzeń

Śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ostrzega
pacjentów, którzy otrzymują listy z Krajowego Wykazu
Ubezpieczonych, że to próba wyłudzenia pieniędzy
Ważne

Nie daj się oszustom!

W niedzielę o godz. 19.33
w Kopalni Sośnica miał miejsce
wstrząs o sile około 2,5 w skali
Richtera

Foto: commons.wikimedia.org/Z22

Ś

E

picentrum wstrząsu zlokalizowano w starych wyrobach ściany
nr 8, w pokładzie 405/I.
– Wstrząs nie wywołał żadnych
skutków w wyrobiskach podziemnych. – informuje Jolanta Talarczyk,
rzecznik prasowy Wyższego Urzędu
Górniczego. – Nie mamy też informacji o jakichkolwiek uszkodzeniach
w obiektach czy infrastrukturze. Na
powierzchni odnotowano tylko jedno
zgłoszenie, przyjęte przez kopalnię –
o samym odczuciu wstrząsu.
Z reg u ł y na cz a s kont rol i,
przeprowadzanych rutynowo po
wstrząsach, przerywa się wydobycie. Jednak tym razem nie było to
konieczne, ponieważ do zdarzenia

doszło w już wyeksploatowanych
ścianach.
Wiadomo, że niedzielny wstrząs
w Kopalni Sośnica (oddział Polskiej
Grupy Górniczej) był odczuwalny
m.in. dla części mieszkańców Gierałtowic i Paniówek. Skoro miał
siłę w granicach 2,5 Richtera, był
relatywnie nienajwyższy, jednak
przekroczył on już barierę wstrząsów wysokoenergetycznych.
- Takich wstrząsów w węglu
kamiennym notujemy około tysiąca
rocznie – mówi Jolanta Talarczyk. –
To zdecydowanie mniej niż w latach
80., kiedy było ich ponad 3 tysiące w
ciągu roku.
MiNa

sygnały czytelników
Na pazurki
w drzewka?

- Wr a c a ł e m w ł a ś n i e p r ze z
skwer na Ułanów i widziałem, że
są tam sadzone nowe drzewka.
Ktoś mądry rozkazał, by umieścić
je przed samą górką, z której
dzieci zjeżdżają zimą na sankach. Sam mam wnuka, więc tym
bardziej mnie to zdenerwowało.
A tam jeżdżą głównie te najmłodsze dzieciaki. Przecież jak
maluch wrąbie w takie drzewo,
krzywdę sobie zrobi. Drzewka w
tym miejscu wymyślił chyba ktoś,
kto nie wie, czym jest dla nas ta
górka zimą.
Kazimierz
O komentarz poprosiliśmy Wydział Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
Jak us ł yszeliśmy, nas adzenia
zostały przeprowadzone wzdłuż
głównego chodnika, więc sanki
w tym miejscu nie powinny się w
pojawiać, bo stwarzałyby wówczas
zagrożenie dla pieszych. – Górka

jest na tyle duża, że znajdzie się na
niej miejsce na inne trasy – przekonuje naczelnik WGKRi OŚ, Anna
Lewandowska.
Więcej o nasadzeniach w artykule „Czy rozszumią się wierzby
płaczące?” na stronie obok.

Rowerzystom
ku przestrodze

- O mały włos, a rozjechałbym
rowerzystę, pana w sile wieku,
który wjechał mi przed maskę
na przejściu dla pieszych. Przepuściłem dwójkę dzieciaków i już
ruszałem, gdy z boku wjechał z
chodnika na „zebrę”. I jeszcze
miał pretensje!... To nie pierwszy
taki przypadek. Wydaje mi się, że
w głowach wielu rowerzystów tkwi
przeświadczenie, że tak im wolno,
że mają do tego przepisowe prawo.
Oczywiście nie mają. Przejście –
jak sama nazwa wskazuje – jest
„dla pieszych”, więc powinni zejść
ze swoich rowerów i prowadząc je
przekroczyć jezdnię po pasach. Nie
wiem jak, ale trzeba to cyklistom
uświadomić. Może jakaś akcja
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ląski OW NFZ odcina się od
pism z Krajowego Wykazu
Ubezpieczonych.
- Prowadzimy Centralny Wykaz
Ubezpieczonych w celu potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, przetwarzania
danych o ubezpieczonych z Funduszu, o osobach uprawnionych do
świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji,
o osobach innych niż ubezpieczeni
uprawnionych do świadczeń opieki

zdrowotnej na podstawie przepisów
ustawy, wydawania poświadczeń
i zaświadczeń w zakresie swojej
działalności oraz rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
w tym udzielanych na podstawie
przepisów o koordynacji - wylicza
w komunikacie, zastrzegając, że za
prowadzenie i aktualizację danych
w wykazie nie pobiera od pacjentów żadnych opłat.
Co więcej, każdy może bezpłatnie sprawdzić swój status ubezpie-

czenia za pomocą Zintegrowanego
Informatora Pacjenta - serwisu
uruchomionego przez NFZ.
Aby skorzystać z Krajowego
Wykazu Ubezpieczonych (podmiot nie istnieje), należy uiścić
przelewem bankowym 129 zł.
- To próba wyłudzenia pieniędzy
- przestrzega NFZ. - Prosimy o rozwagę i zgłaszanie do nas podobnych
sytuacji.
oprac. /g/

Szczygłowice

Kto kupi dworek?
Podupadły dworek „Na językach”,
sąsiadujący ze szczygłowickim parkiem
NOT będzie niebawem wystawiony na
licytację komorniczą. Czy ktoś zdecyduje
się go kupić po okazyjnej cenie? Czy
to będzie koniec problemu z budynkiem
i jego zapuszczonym otoczeniem?

N

ie tak dawno - w październiku
- znowu pisaliśmy o terenie
dawnej restauracji, który dziś –
zaśmiecony i zarośnięty – straszy
spacerowiczów. Jak poinformowała
nas wówczas knurowska Straż Miejska, do sądu po raz kolejny wpłynął
wniosek o ukaranie właścicielki
nieruchomości za nieutrzymanie
czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Tymczasem okazuje
się, że nieruchomość została wystawiona do licytacji komorniczej.
Jak ogłosił komornik sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Maciej Kwapisz, pierwsza licytacja nieruchomości odbędzie się 30

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
edukacyjna Policji albo Straży Miejskiej. Może więcej w PL artykułów
o tym... Coś trzeba z tym zrobić.
Marek

Płytek trochę żal

- Mieszkałam przed laty w Knurowie. Mimo że nie jestem tu na
stałe, to jednak sentyment pozostał i śledzę to, co się w mieście
dzieje. Niedawno miałam okazję
być na ul. Wolności. Widzę, że jest
w remoncie, że się zmienia. To dobrze, choć żałuję, że znikły te piękne płytki, które były tu wcześniej.
Podobały mi się czerwone wjazdy
– teraz też ich nie ma. Mieszkam
w miejscowości, której budżet nie
pozwala na wiele. Myślę, że takie
płytki, które były w dobrym stanie,
z pewnością przydałyby się tam,
gdzie gminy nie stać na zakup nowych. Nie wiem, jak to wygląda w
praktyce w Knurowie, ale byłoby mi
bardzo szkoda, gdyby się okazało,
że tego typu materiały w znośnym
stanie są wyrzucane na śmietnik.
Była Mieszkanka Knurowa
Not. bw, MiNa

listopada o godz. 10:30 w budynku
Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy
23, w pokoju 222.
Licytacja komornicza to dobra
okazja, by nabyć lokal po cenie
niższej niż rynkowa. Cena wywoławcza nieruchomości przy ul.
Parkowej 4 na pierwszej licytacji będzie wynosić 787.500,00 zł. To trzy
czwarte jej wartości oszacowanej na
1.050.000,00 zł. Działka, na której
położona jest nieruchomość, to powierzchnia 0,4426 ha. Sam budynek
gastronomiczny ma powierzchnię
użytkową 714,00 m2 (powierzchnia
zabudowy 336,00 m2, kubatura ok.

3500,00 m3). Niewielki budynek gospodarczy (18 m2) jest przeznaczony
do rozbiórki. O szczegółach można
przeczytać m.in. na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl .
Czy znajdzie się chętny inwestor, który ma pomysł ten teren i
przywróci budynkowi dawny blask?
Teoretycznie powinno się to udać
- licytacje komornicze cieszą się z
reguły dużym zainteresowaniem.
Jeśli nie uda się za pierwszym podejściem, na drugiej licytacji komornik
może obniżyć cenę wywoławczą –
nawet do 2/3 szacowanej wartości.
MiNa

Gliwice, Knurów

Hospicjum dziękuje

Ponad 153 tys. zł - tyle udało
się zebrać podczas listopadowej
kwesty na rzecz Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

W

t y m roku zbiórka mia ła
szczególny cel – gliwickie
hospicjum przygotowuje się do rozbudowy, więc potrzebuje środków
nie tylko na bieżące wydatki, ale i
na rozpoczęcie prac budowlanych.
Toteż aż 765 wolontariuszy kwestowało przez trzy dni na cmentarzach
Gliwic, Knurowa i innych miejscowości. Udało się zebrać 153 424 zł i
87 gr. To o ponad 21 240 zł więcej niż
w ubiegłym roku.
- W imieniu całego zarządu serdecznie dziękuję za zaangażowanie
w to przedsięwzięcie – mówi Aneta
Korzuśnik-Nowak, koordynatorka
wolontariatu w Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. – Nasza

kwesta była poważnym logistycznym
wyzwaniem. To wspaniałe, że spotkała się z bardzo dużym odzewem.
Wolontariusze byli zdyscyplinowani,
knurowianie hojni. Zresztą nie tylko
oni – kwestowaliśmy również w Wilczy, Pilchowicach czy Książenicach.
Niezależnie od jesiennej kwesty,
hospicjum można wspierać przez
cały rok. Kto chce je wspomóc finansowo, może przy składaniu PIT
podarować mu 1 procent podatku
albo wpłacić datek na konto: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” w Gliwicach, ING Bank
Śląski I O/Gliwice 22 1050 1285 1000
0002 0211 5374 (KRS: 0000001834).
MiNa
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Knurów. 24 rodziny wprowadzą się do nowych mieszkań

Nareszcie w domu
24 rodziny wprowadzą się do nowych
mieszkań w budynku przy ul. Batorego
w Knurowie, wzniesionym przez spółkę
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. W czwartek odbyła się
uroczystość, w symboliczny sposób
wieńcząca inwestycję
cy knurowskiej Rady Miasta Tomasz Rzepa, wiceprezydent Zabrza
Krzysztof Lewandowski, burmistrz
Miasteczka Śląskiego Krzysztof
Nowak i prezes ZBM-TBS Zabrze
Renata Lemańska. Świadkami
byli m.in. Marian Gruszka – przewodniczący Komisji Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Finansów,
skarbnik miasta Krzysztof Grzelak
i szef firmy F-BUD Szymon Fibic.
Now y d om p o ś w i ę c i ł k s .
Krzysztof Tabath, proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
W większości mieszkań trwają
prace wykończeniowe. Lokatorzy
adaptują je po swojemu.
Dnia, kiedy już wprowadzą się
na stałe, nie mogą doczekać się
państwo Daniel i Aldona Kapicowie
z córką Emilią.
- Jeszcze kilka tygodni i wszystko będzie gotowe - zapewnia pan
Daniel.
- Święta na pewno tu spędzimy
- nie ma wątpliwości pani Aldona.

Krywałd

Będzie probostwo
przy kościele

Krywałdzka parafia jest gotowa
do rozpoczęcia poważnego
przedsięwzięcia – wkrótce ruszy budowa
budynku, który będzie nową siedzibą
probostwa

Z

wykle plebania znajduje się
tuż obok kościoła, tymczasem w Krywałdzie przejście
ze świątyni do probostwa to prawie
kilometrowy spacer. Ta nietypowa
sytuacja wynika z historii samego
budynku, który niegdyś był cechownią krywałdzkiej prochowni.
Dopóki teren w sąsiedztwie należał
do zakładów tworzyw sztucznych,
było jasne, że probostwo tu powstać
nie mogło. Sytuacja zmieniła się po
tym, jak zakłady upadły, a grunt
trafił do prywatnych właścicieli. Po
pewnym czasie parafia, za zgodą
Kurii Metropolitalnej w Katowicach
i arcybiskupa Damiana Zimonia,
kupiła jedną z działek i zaczęła
przymiarki do inwestycji. Do tej
decyzji przyczyniły się też kradzieże
na Krywałdzie, których ofiarą niejednokrotnie padła również parafia.
- Świątynia jest położona w lesie.
Mamy nadzieję, że gdy probostwo
będzie bliżej kościoła, łatwiej bę-
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dzie dopilnować i samego kościoła,
i terenu przykościelnego – mówi
ks. Marek Kamieński, proboszcz
Parafii p.w. Św. Antoniego w Knurowie-Krywałdzie. – Chodzi też o
bezpieczeństwo dokumentów przechowywanych w kancelarii parafialnej, mieszczącej się w probostwie.
Jaki będzie nowy budynek? Jak
zapowiada ksiądz proboszcz, to dość
typowa, parterowa bryła z poddaszem. W pewien sposób będzie nawiązywać do architektury kościoła
i domów.
Prace powinny się zacząć lada
chwila – parafia czeka jeszcze tylko
na pozwolenia na wycinkę drzew – i
będą się odbywać etapami. Pierwszy
krok to oczyszczenie i wyrównanie
terenu. Drugi – jego ogrodzenie
(być może uda się to wykonać już
wiosną).
- Trzeci etap to wykonanie wykopu i płyty fundamentowej – informuje ks. Kamieński. – Chcemy go

Lokatorom życzenia wspaniałych
rodzinnych chwil w nowych
mieszkaniach złożyli
prezydent Rams i prezes
Paśmionka

Na szybką przeprowadzkę „na
swoje” liczą też pan Michał i pani
Marta z dwójką dzieci.
- Pozostało nieco do zrobienia,
ale ten dzień już coraz bliżej - mówią.
Jak podkreślano podczas uroczystości sporym atutem osiedla
jest jego lokalizacja. W centrum
miasta (z wszystkimi tego zaletami – komunikacją, instytucjami,
szkołami), a zarazem blisko autostrad A1 i A4.

Dla Przeglądu
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Przekazanie rodzinom kluczy do nowo wybudowanych mieszkań wieńczy
dzieło, jest momentem niezwykle przyjemnym dla samorządowców, projektantów, wykonawców i wszystkich,
którzy brali udział w realizacji tej inwestycji. Warto podkreślić, iż oddany blok ma doskonałą lokalizację, wykonany jest z dobrych materiałów, w terminie i na wysokim
poziomie technicznym. Myślę również, że dla wszystkich
lokatorów ogromne znaczenie ma, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą miały charakter szczególny,
bo świętować będą już w swoich mieszkaniach.

/sg, bw/

Foto: Bogusław Wilk

zrealizować w przyszłym roku. Jeśli
będą środki, możemy się pokusić o
kolejny etap – wybudowanie części
parterowej.
Kolejne etapy będą realizowane
sukcesywnie w kolejnym roku lub
latach. Trudno dokładnie określić,
jak długo to potrwa, bo inwestycja
będzie finansowana ze środków
własnych parafii – czyli z tego, co
wierni ofiarują na tacę. Przy pracach
wykończeniowych może być nieco
łatwiej z finansami – parafia ma zamiar sprzedać budynek dzisiejszego
probostwa.
- To ryzykowne przedsięwzięcie,
ale jestem pełen optymizmu – przyznaje ksiądz proboszcz. – Mam już
pewne doświadczenie, jeśli chodzi
o finansowanie innych inwestycji,
choćby remontu kościoła. Liczę, że
tak, jak udało nam się tamte inwestycje zrealizować, tak i tym razem
szczęśliwie doprowadzimy je do celu.
Liczę na ludzi dobrej woli, czy to z
parafii, czy spoza niej, którzy mogą
pomóc w wykonaniu różnych zadań
przy kościele (takich jak choćby
użyczenie sprzętu). Prace ruszą,
jak tylko zostanie wydana zgoda na
wycinkę.

foto-migawka
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informacja własna
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reklama

P

rzy ul. Batorego MTBS zbudowało dwa bliźniacze budynki. Pierwszy został oddany do użytku w grudniu 2014
roku. W obydwu mieszczą się po 24
mieszkania dwu- i trzypokojowe o
metrażach od 52 do 65 m2. Zostały zaprojektowane w technologii
tradycyjnej. Składają się z czterech
kondygnacji nadziemnych. Charakteryzuje je prosta i funkcjonalna
architektura.
Głównym wykonawcą inwestycji była Firma Budowlana F-BUD
T. Fibic, S. Fibic.
Czwartkowa uroczystość zgromadziła lokatorów oraz przedstawicieli instytucji w różny sposób
związanych zarówno z inwestycją,
jak i ideą budownictwa społecznego. Prezesowi MTBS Franciszkowi
Paśmionce udanego przedsięwzięcia, a lokatorom ładnych mieszkań,
gratulowali prezydent Knurowa
Adam Rams z wiceprezydent Barbarą Zwierzyńską, przewodniczą-
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Knurów. Szafa Party

Zajrzeli po chwilę relaksu

We wtorek Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła knurowianki na święto mody i urody Szafa Party. - Każdej młodej mamie przyda się czas dla siebie. Mam dzisiaj okazję się porozpieszczać. Nic tak nie poprawia humoru jak nowy ciuch - śmiała się pani Ilona, uczestniczka
spotkania

S

zafa Party to dobry pomysł dla
tych, którzy chcą za niewielkie
pieniądze odświeżyć garderobę. Na czym polega? Panie, bo to
zazwyczaj kobiety uczestniczą w
tego typu inicjatywach, przynoszą
swoje rzeczy i wymieniają na inne
lub sprzedają. Spotkania są bardzo
popularne w większym miastach. W
Knurowie pomysł dopiero raczkuje,
choć już ma swoich zwolenników.
Knurowska biblioteka zorganizowała Szafę Party po raz drugi.

- Każda inicjatywa, która przyciągnie ludzi do biblioteki, jest godna
polecenia. Bo mamy nadzieję, że ten
kto choć raz do nas zajrzy, będzie
wracał - mówi Brygida Dreślińska,
kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie.
Zainteresowanie było spore. We
wtorek bibliotekę odwiedziło kilkanaście pań. Każda z naręczem ubrań,
butów i naszyjników. Popularnością
cieszyły się stoiska z ubrankami dla
maluchów.

- Dzieci szybko rosną, więc po
prostu nie opłaca się kupować nowych ciuchów - tłumaczyła jedna
z uczestniczek spotkania. - Szczególnie, że za niewielkie pieniądze
można znaleźć używane ubranka,
ale w bardzo dobrym stanie. Prawie
jak nowe.
O pró c z z a k up ów u br a n io w ych pa n ie mog ł y skor z y st ać
również z profesjonalnej porady
na temat makijażu i pielęgnacji,
przetestować produ kt y kosme-

Karolina Kozielska opowiadała o nowościach kosmetycznych
i radziła, jak prawidłowo wykonać makijaż

Panie wymieniały się ubraniami, ale przede wszystkim
rozmawiały o codzienności

tyczne i poznać nowości.
- Jestem tutaj, bo chciałabym
pokazać knurowiankom, co mogą
zmienić w makijażu, aby wyglądać
pięknie i promiennie. Bo jest coś
takiego, że my kobiety im ładniej
wyglądamy, tym czujemy się pewniej
- mówi Karolina Kozielska, ekspert
w tej prawdziwie kobiecej dziedzinie.
- Ważna jest również pielęgnacja, bo
na wypielęgnowanej skórze każdy
makijaż wygląda dobrze.
Szafa Party to nie tylko szan-

Żernica. Mercedes nowym wozem bojowym strażaków-ochotników

Atego na służbie

55 razy interweniowali w ubiegłym roku żerniccy strażacy-ochotnicy.
Do akcji ruszali odpalając 40-letni wóz bojowy. Teraz to się zmieni.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, na ratunek pojadą nowiusieńkim
Mercedesem Atego
Żerniccy strażacy chronią mieszkańców od przeszło 100 lat, aktualnie w jednostce
uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych jest 37 druhów;
jednostka działa na terenie Gminy Pilchowice, ale też
wspiera działania w Knurowie i Gliwicach
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W

arty niemal 800 tys. zł
pojazd trafił na stan OSP
Żernica w piątek. Wzmacnia
miejscową jednostkę, ale też
Krajowy System RatowniczoGaśniczy.
Przekazanie nowego wozu
bojowego miało uroczystą oprawę. Zgromadziło przedstawicieli
strażaków, Policji i władz samorządowych.
Atego, klasyfikowany jako
„średni samochód ratowniczogaśniczy”, jest fabrycznie nowy.
Ma napęd 4x4. Jest wyposażony
w kompozytowy zbiornik na 4500
litrów wody oraz 500 litrów piany,
a ponadto wysokiej wydajności
autopompę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe,
system zraszaczy przed pojazdem, wydajne oświetlenie ledowe,
pneumatyczny maszt oświetleniowy oraz specjalistyczny sprzęt
pomocniczy, który ułatwi pracę
strażakom i pozwoli na podniesienie jakości prowadzonych
działań.
- Dzięki temu żernicka OSP
stanie się jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w regionie, co
z pewnością wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców

sa, aby w ymienić garderobę za
niewielkie pieniądze, to również
okazja do rozmów na tematy niekoniecznie zw ią za ne z modą i
urodą. Biblioteka przeobraża się z
wypożyczalni książek w przestrzeń
kulturalną. MBP otwiera się na
społeczne inicjatywy, szuka świeżych pomysłów i przekonuje, że w
bibliotece jest miejsce miejsce dla
wszystkich.
Tekst i foto: Justyna Bajko

naszej gminy – nie krył satysfakcji wójt Maciej Gogulla podczas
piątkowej ceremonii przekazania
wozu strażakom.
Nadbrygadier Marian Rączka, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zwracał
także uwagę na ogromne znaczenie wyposażenia oraz wyszkolenia strażaków-ochotników dla
całego systemu zabezpieczenia
przeciwpożarowego w regionie
i kraju.
- Mamy wspaniałych druhów,
trzeba im dać jedynie dobre narzędzia do pracy i wtedy możemy
czuć się bezpiecznie - podkreślał
komendant Rączka.
Dla władz gminy bezpieczeństwo jest priorytetem.
- W następnych latach kolejne jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej będą wspierane przez
samorz ąd – z apew n ia ł wójt
Gogulla. – Wszystko po to, by
za parę lat cała gmina była zabezpieczona w sprzęt na najwyższym poziomie. To bardzo dobra
inwestycja w bezpieczeństwo
mieszkańców.
/kk, b/

Foto: Krzysztof Krzemiński
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Knurów. Złote Gody

Razem przez życie
Przeżyli ze sobą pół wieku, albo i więcej
– ciesząc się codziennymi radościami,
wspierając w trudnych chwilach, wspólnie
rozwiązując problemy, wybaczając sobie
nawzajem. Pary zgromadzone na
knurowskiej uroczystości Złotych Godów
są wzorem dla młodszych pokoleń

Złote pary odznaczono medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie

D

ługolet nie pa r y św iętowały wspólnie w środę, 9
listopada, w sali restauracji
„Protos“. Knurowski Urząd Stanu
Cywilnego zaprosił na tę uroczystość 19 par, którym w tym roku
przypadła 50. rocznica ślubu – Złote
Gody, 17 „szmaragdowych” małżeństw (z 55-letnim stażem) oraz
4 małżeństwa obchodzące 60-lecie wspólnego życia (Diamentowe
Gody). Jubilaci przyjęli gratulacje i
życzenia wszelkiej pomyślności, a
także podziękowania za wkład, jaki
wnieśli w życie i rozwój Knurowa.
Złożyli je: kierownik knurowskiego
USC Barbara Bismor, prezydent miasta Adam Rams i przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Rzepa. „Złote“
pary zostały odznaczone medalami,
przyznanymi przez prezydenta RP.

Dekoracji dokonał prezydent Rams.
Te szczególne medale mają formę
sześcioramiennej gwiazdy, na której
z jednej strony widnieje napis „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”, a
z drugiej wymowny symbol – dwie
róże, zrazem piękne i cierniste.
Zupełnie jak życie długoletnich
małżeństw. Na pewno każda z par
przeżywała także i ciężkie momenty, niejeden związek musiał przezwyciężyć kryzys. Jednak po latach
pozostaje piękno szczególnych chwil
i radość z tego, co udało się wspólnie
osiągnąć.
Po odznaczeniu par i gratulacjach przyszedł czas na pamiątkowe
fotografie i uroczysty obiad przy
wspólnym stole.
MiNa
Foto: Mirella Napolska

„Złote“ pary, świętujące 50-lecie Pożycia Małżeńskiego:
Bronisława i Jerzy Biskupowie, Irena i Otto Borczykowie, Halina i Jan Ciepielowie, Róża i Henryk Cupokowie,
Marianna i Leon Dudziukowie, Bronisława i Jerzy Fojcikowie, Ludwika i Józef Kachelowie, Stanisława i Eugeniusz
Kapuśniakowie, Gizela i Andrzej Karwatowie, Krystyna i
Franciszek Nandzikowie, Stanisława i Hipolit Niecieccy,
Genowefa i Józef Rosołowie, Anna i Karol Rzeźniczkowie,
Janina i Zygmunt Sobaniakowie, Eugenia i Augustyn Szymikowie, Kazimiera i Czesław Trzeciakowie, Maria i Tadeusz Wnorowscy, Józefa i Władysław Wypychowie, Maria i
Waldemar Zalewscy.
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Na uroczystość zaproszono też małżeństwa świętujące Szmaragdowe Gody
(55-lecie wspólnej drogi). Są to:
Maria i Ginter Apeltowie, Anna i Eryk Borlikowie, Teresa i Józef Czajkowie,
Edyta i Henryk Jendryczkowie, Inga i Zenon Karwatowie, Lidia i Korneliusz
Kowolowie, Hildegarda i Waldemar Krawczykowie, Ema i Stanisław Króliccy,
Maria i Henryk Leśniakowie, Anna i Ryszard Ozimkiewiczowie, Teresa i Witold
Piszerowie, Regina i Tadeusz Rostkowscy, Kazimiera i Wacław Siarkowscy,
Gertruda i Antoni Smołkowie, Teresa i Tytus Stępniowie, Irena i Mieczysław
Szmelichowie, Renata i Bernard Węgrzykowie.
Najstarsze stażem zaproszone pary, obchodzące w tym roku Diamentowe
Gody (60-lecie pożycia małżeńskiego), to: Aniela i Bolesław Biankowie, Helena i Jan Leśnikowie, Sabina i Marian Świątkowie, Janina i Marian Wróżowie.
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Knurów. Święto Niepodległości

Delegacji samorządu Knurowa przewodził
prezydent Adam Rams z zastępcą Piotrem Surówką
i sekretarzem Piotrem Dudło

Złożyliśmy hołd bohaterom
Podniosłe nabożeństwo w intencji Ojczyzny oraz
uroczystości przed pomnikiem powstańców śląskich
złożyły się na oficjalne obchody Święta Niepodległości
w Knurowie

Pierwszoroczniacy ZSZ nr 2 składają
przysięgę na sztandar szkoły

W imieniu braci górniczej kwiaty złożyli dyrektorzy
kopalni Knurów-Szczygłowice
Reprezentacji kombatantów
przewodził dr Marian Grzymski

Uroczystość była prawdziwą
lekcją historii i patriotyzmu dla
najmłodszych knurowian
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Z

godnie z w ieloletnią tradycją rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
zainaugurowała msza św. w intencji
Ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
Świątynię wypełnił tłum wiernych.
Asysty udzieliły poczty sztandarowe okolicznych stowarzyszeń i
organizacji. Nie zabrakło delegacji
zakładów pracy, związków zawodowych, służb mundurowych oraz
instytucji i placówek oświatowych.
Podczas nabożeństwa śpiewał chór
Slavica Musa.
Po mszy św. przed świątynią
sformowała się kolumna, którą
przed pomnik powstańców śląskich
poprowadziła Orkiestra Dęta KWK
„Knurów” pod dyrekcją Mariusza
Kowalczyka. Święto zgromadziło
wielu knurowian, przyłączyło się
też sporo gości z ościennych miejscowości.
Orkiestra odegrała Mazurek
Dąbrowskiego. Pierwszoroczniacy
z klasy mundurowej Zespołu Szkół

Zawodowych nr 2 w Knurowie złożyli ślubowanie.
Kulminacyjnym momentem obchodów Święta Niepodległości było
oddanie hołdu bohaterom poległym
za Ojczyznę. Kwiaty przed pomnikiem złożyli w imieniu samorządu
Knurowa: prezydent Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka, sekretarz
miasta Piotr Dudło, przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Rzepa z wiceprzewodniczącymi Jerzym Pachem
i Henrykiem Hiszbszerem oraz radnymi. Delegacji Powiatu Gliwickiego
przewodniczyła wicestarosta Ewa
Jurczyga. Reprezentacji knurowskich
kombatantów przewodził dr Marian
Grzymski, cześć poległym oddała b.
minister edukacji narodowej Krystyna
Szumilas. Uczynili to też przedstawiciele dyrekcji kopalni, związków
zawodowych, organizacji społecznych
i Policji.
Zwracała uwagę obecność wielu
młodych knurowian – uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prawdziwą lekcję

patriotyzmu miały dzieci, przybyłe
na uroczystość z rodzicami.
Na czas ceremonii wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli
harcerze.
Na tym świętowanie odzyskania
niepodległości w Knurowie się nie
skończyło. Bezpośrednio po oficjalnej
uroczystości młodzież Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego zaprosiła
knurowian do udziału w akademii
poświęconej patronowi szkoły. Postaci wybitnej – nie tylko wspaniałego kompozytora, ale też niezwykle
zasłużonego dla sprawy polskiej polityka i działacza niepodległościowego.
Ostatnim akordem święta był
niedzielny koncert pt. „Pieśni bardów epoki PRL” w „Sztukaterii”.
Agnieszka Bielanik-Witomska (wokal) i Damian Stroka (gitara) przypomnieli piękne, a zarazem bardzo
ważne w swoim czasie, utwory Jacka
Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka i
Agnieszki Osieckiej.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Z roku na rok rośnie liczba
uczestników knurowskiego Święta
Niepodległości – wzorem ubiegłych lat
przemarszowi ze świątyni przed pomnik
powstańców śląskich przewodziła Orkiestra KWK Knurów
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rozrywka nr 46

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Sebastian Rajca z Czerwionki-Leszczyn
ur. 10.11.2016 r., 4310 g, 59 cm

Natan Lisowski z Leszczyn

ur. 14.11.2016 r., 3930 g, 56 cm

Wiktor Szpadzik z Knurowa

ur. 14.11.2016 r., 3270 g, 52 cm

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości17.11.2016
5, 44-190 Knurów
– wraz
r.
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
- 3D pocztowego).
numeru (decyduje Trolle
data stempla

46

- godz. 15.00
Trolle - 2D
- godz. 16.30

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
44/2016 brzmiało: „MAŚLANKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Karol Porwoł.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
20.11.2016
r.
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny
bilet
NIEDZIELA
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
odbiórFantastyczne
zapraszamy dozwierzęta
redakcji. i jak
je znaleźć - 2D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć - 3D dubbing
- godz. 18.15
Księgowy
- godz. 20.30

Jestem mordercą
- godz. 18.15, 20.30

21.11.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć - 3D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak j
e znaleźć - 2D dubbing
- godz. 18.15
Księgowy
- godz. 20.30

18-19.11.2016 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć - 3D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć - 2D dubbing
- godz. 18.15
Księgowy
- godz. 20.30

22-23.11.2016 r.
WTOREK-ŚRODA
Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć - 2D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć - 3D dubbing
- godz. 18.15
Księgowy
- godz. 20.30

Szymon Szczurowski z Gliwic

ur. 14.11.2016 r., 3855 g, 56 cm

Natalia Dulęba z Knurowa

ur. 15.11.2016 r., 4400 g, 57 cm

foto-migawka
Foto: Patrycja Maciejczak/MSP-2

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).

Emilia Szuba z Gliwic

ur. 10.11.2016 r., 2125 g, 47 cm
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www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów

foto-migawka

Krok ku nowoczesności

Powiat Gliwicki inwestuje w szkolne pracownie. Jedna z nich powstanie
w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie

P
aderewskiego
m nr 1 w Zespole Szkó ł im. I.J.P
10 listopada 2016 roku Techniku
i szkó ł imienia
ołow
zesp
nia
nada
ecie
25-l
oraz
świętowało 10-lecie istnienia
o.
Ignacego Jana Paderewskieg
r. Pierwszą klasą
ą działalność 1 września 2006
- Technikum rozpoczę ło swoj
owawcy pełniła
wych
iązki
obow
ków, w któr ym
i.
był męski zespół 28 informaty
Gumienny, dyrektor placówk
ta
Doro
mina
wspo
yka
pani Agata Włod
ta Niepodległości, dla przybyŚwię
ię
wigil
w
icy,
zorn
wiec
Podc zas uroc zystej
li dyrektor zy
szko ły. Życzenia placówce złoży
łych gości wyst ąpili uczniowie
wodniczącym Rady
prze
z
czele
na
owa
Knur
z
i
szkó ł, władze powiatu i radn
Jb, foto: Romana Gozdek
Miasta Tomaszem Rzepą.

Zaproszenie

Słowo się rzekło o...

Po niezwykle udanym wieczorze
autorskim Ziemowita Zakrzewskiego
Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria”
oraz nauczyciele i uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 zapraszają na
wieczór słowno-muzyczny z udziałem
Mirosława Kirszensztejna i Jacka Sokołowskiego. „Słowo się rzekło o...” to

chwila wytchnienia z poezją i muzyką,
okazja do rozmowy z artystami i możliwość otrzymania ich autografów.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 listopada, o godz. 17.00 w
„Sztukaterii”.
Polecamy!
/g/

Knurów

Drugie życie munduru

Z

espół Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie kolejny raz organizuje akcję „Drugie życie munduru
górniczego”, aby pielęgnować piękną
tradycję.
- Jeśli komuś zalega w szafie
górniczy mundur, warto go nam
przekazać - zachęca Katarzyna
Szwarczyńska. - Starczą same marynarki. Obiecujemy, że damy im
drugie życie.
Mundury można przynosić do

biblioteki (naprzeciw sekretariatu),
pokoju nauczycielskiego (I piętro)
lub kontaktować się z organizatorką
akcji Katarzyną Szwarczyńską (tel.
661 909 542).
Za każdy przekazany mundur
szkoła bardzo dziękuje, apelując do
młodzieży, by nie wynosiła z domów
mundurów bez konsultacji z rodzicem lub opiekunem.
oprac. /g/

rojekt o nazwie „Modernizacja
i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego
dla zawodu technik informatyk w
Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie” będzie kosztować
powiat 509 398,27 zł. Pieniądze pozyskano z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
Powiat planuje zakup 60 zestawów komputerowych oraz modernizację trzech pracowni informatycznych.
- W ramach projektu powstanie również profesjonalny ośrodek
egzaminacyjny dla zawodu technik
informatyk oraz utworzona będzie
nowoczesna serwerownia wraz z

systemem okablowania strukturalnego i siecią bezprzewodową
obejmująca cały budynek szkoły informuje biuro prasowe Starostwo
Powiatowego.
Uczniowie zasiądą przy nowo-

czesnym sprzęcie w zmodernizowanych salach za kilka tygodni - w
2017 roku.
/sisp/, jb,
foto: arch. Starostwa Powiatowego

Knurów, Powiat Gliwicki

Seniorzy pokażą, co tworzą

1 grudnia w szczygłowickim Domu Kultury odbędzie się Powiatowy Przegląd
Twórczości Artystycznej Seniorów z terenu Powiatu Gliwickiego. Chętni
do zaprezentowania swoich talentów mogą się jeszcze zgłaszać – do 18
listopada

J

uż po raz drugi Starostwo Powiatowe w Gliwicach organizuje
ten w yjątkow y przegląd, dzięki
któremu artyści w mocno dojrzałym wieku mogą zaprezentować
swoją twórczość, w ymienić doświadczenia, znaleźć inspirację dla
now ych twórczych poszukiwań,
odwagę do spróbowania nowych
form pracy artystycznej. Uczestnikami przeglądu mogą zostać nieprofesjonalni twórcy mieszkający
na terenie powiatu gliwickiego,
zarów no ar t yści indy w idua lni,
jak i działający w grupach. Chętni
do udziału twórcy sztuki niema-

teria lnej powinni przygotować
10-minutowe występy lub pokazy
artystyczne, zaś ci, których dzieła
są namacalne – mogą zaprezentować przedmiot y dekoracy jne
i uży tkowe w ykonane dowolną
techniką (mogą to być np. hafty,
ceramika, ma larstwo na szk le,

rzeźba, w ycina nk i, stroi k i czy
bi ż uter ia). Je sz cz e n ie je st z a
późno – można się zgłaszać do 18
listopada. Więcej szczegółów na
stronie www.starostwo.gliwice.pl
(w zakładce „Ogłoszenia”).
/sisp/, oprac. MiNa

informacja

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

USŁUGI

1/16-odw.

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

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

37-49/16

30-51/52/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Remonty poddaszy. Kafelkowanie, panele,
wyburzenia, remonty. Tel. 602 407 190,
785 948 716

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

45-47/16

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

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

1/16-odw.

24-51/52/16

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

DAM PRACĘ

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

44-47/16

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykazy:

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
40/16-1/17

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-47/16

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

Pr z y jm ę do pracy doradc ów f inanso wych z terenu Knurowa, Gliwic i okolic.
Tel. 533 209 094

45-48/16

nr 14/GP/16 nieruchomości stanowiącej działki nr 1947/87,
1720/87, 1220/87 położonej w Knurowie w rejonie ul. Jordana
i Powstańców przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego,
nr 15/GP/16 nieruchomości stanowiącej działkę nr 66/17
położonej w Knurowie przy ul. Kosmonautów przewidzianej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

40/16-1/17

EDUKACJA
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.
45-48/16 bold

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

46-51/16

ZDROWIE I URODA

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed skutkami zimy.
Właściciele nieruchomości winni przede wszystkim:
zabezpieczyć instalacje wodociągowe i wodomierze przed
zamarzaniem,
wyremontować/odnowić gruntownie studzienki wodomierzowe
oraz założyć brakujące pokrywy,
zabezpieczyć stojaki wodomierzowe przed rozsadzeniem przez
mróz,
przestrzegać, aby śnieg usuwany z chodników nie był składowany
na armaturze wodociągowej (skrzynki zasuwowe, hydranty) oraz
na wpustach ulicznych (kraty) i studzienkach kanalizacyjnych,
wywiesić w klatkach schodowych adres lokatorów, u których
znajduje się klucz do pomieszczeń wodomierzowych.
Naprawa uszkodzeń sieci, instalacji wodociągowej oraz wodomierzowej wynikłych z nieprzestrzegania w/w zaleceń odbywać się
będzie na koszt właściciela nieruchomości.

INFORMACJA

NIERUCHOMOŚCI
SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy - sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

44-odw.

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48A wykazu
nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin
wywieszenia wykazu od 9.11.2016 r. do 30.11.2016 r.

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

1/16-odw.

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

13-odw.

Do wynajęcia kawalerka Knurów ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

46-47/16

Do w ynajęcia kawalerka po remoncie.
Tel. 792 001 764

45-46/16

DO W YNAJĘCIA LOK AL o pow. okoł o 8 0 m 2 . K n u r ów, u l . Ko z i e ł k a 12 .
Tel. 696 444 726
39-50/16Y

Do wynajęcia lokal przy głównej ulicy.
Tel. 792 001 764
45-46/16

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

43-46/16
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ZINA Klasa okręgowa

IV liga

Wynik schodzi na dalszy plan

14. KOLEJKA - GRUPA I:
Sparta Katowice - Grunwald
Halemba 0:0, Urania Ruda
Śląska - LKS Goczałkowice
Zdrój 0:2, JUW-e Jaroszowice - Piast Bieruń Nowy 1:1,
Pogoń Nowy Bytom - Wawel
Wirek 1:2, Podlesianka Katowice - LKS Łąka 1:2, Tempo
Paniówki - Unia Kosztowy
0:4, ZET Tychy - Pogoń Imielin 0:2, AKS Mikołów - GTS
Bojszowy 2:0.

W sobotę byliśmy świadkami ostatnich w tym roku
występów Concordii Knurów i Wilków Wilcza w roli
gospodarzy. W najbliższy weekend nasi 4-ligowcy
zakończą rundę jesienną grając odpowiednio w Bełku
i w Ornontowicach. Co będzie później, tego nie wie nikt...

Odpowiedź
za dwa tygodnie

- Rzeczywiście rozmawiałem z Michałem Zielińskim,
ale nie odczułem, że ów protest
jest wymierzony we mnie lub w
zarząd. Mało tego, solidaryzuję się z zawodnikami, a ten
protest miał na celu zasygnalizowanie wszystkim zainteresowanym w jak trudnej sytuacji
znajduje się klub - mówi prezes, Wojciech Górka.
Sternik Concordii uważa,
że jest szansa na to, by sprawy
organizacyjne wróciły przy
Dworcowej do normy. Jednocześnie nie ukrywa, że w przerwie zimowej każdy scenariusz

Gol w doliczonym
czasie gry

Nie było niespodzianki
w meczu Wilków Wilcza z
outsiderem - Krupińskim
Suszec. Podopieczni Jacka
Wiśniewskiego zainkasowali
trzy punkty i awansowali do
górnej części tabeli.
Knurowianie dwa punkty
stracili w doliczonym czasie
gry i zamiast zwycięstwa 2:1
musieli zadowolić się remisem.
Niestety wynik sportowy
w obliczu problemów organizacyjnych schodzi w tym
momencie na dalszy plan. Na
domiar złego wróble zaczęły
ostatnio ćwierkać, że problemy zaczynają też pukać do
siedziby Wilków. Na razie nikt
w klubie tych informacji nie
potwierdza, ale czy to tylko
plotka dowiemy się niebawem.
Piotr Skorupa

15. KOLEJKA:

Dawid Gajewski,
jak na najlepszego
strzelca Wilków
przystało, zdobył
w sobotę kolejną
bramkę pieczętując
zwycięstwo swojej
drużyny

16. KOLEJKA
Concordia - Iskra Pszczyna 2:2
1:0 Gajek (76), 1:1 Miły (78), 2:1 Szczurek (80 - rzut karny),
2:2 Kraus (90+3)
Concordia: Kuczera, Walkowski 56. Karwowski, Szczurek, Kominiak, Mateusz Mikulski 46. Stebel, Gajek, Bąk, Przesdzing 65.
Sikora, Górka, Czajka, Zieliński.
Wilki Wilcza - Krupiński Suszec 2:0
1:0 Mnochy (3), 2:0 Gajewski (90+1)
Wilki: Pietrek, Rajca, Saborowski, Kravtsiv, Zalesiński, Mnochy
(76. Sewerin), Iwan (62. Tabiś), Gierczak, Żyrkowski, Kopczyński
86. Mąka, Gajewski.
GKS Radziechowy Wieprz - Szczakowianka Jaworzno 7:1, Granica Ruptawa - Spójnia Landek 0:2, MKS Lędziny - LKS Bełk 3:1,
Beskid Skoczów - Unia Racibórz 4:0, Drzewiarz Jasienica - Gwarek Ornontowice 4:0, Polonia Łaziska Górne - Orzeł Mokre 1:2,
Podbeskidzie II Bielsko-Biała - LKS Czaniec 2:5.

się w listopadowej edycji Turbokozaka.
- W popularnej zabawie
wzięło udział dziesięciu zawodników: Tomek Smugaj,
Szymon Sternal, Paweł Chrośnik, Janek Cieślar, Szymon

Napr zód Żernic a - Carbo
Gliwice 3:1, Gwiazda Chudów - Zaborze Zabrze 1:3,
Społem Zabrze - Zamkowiec
Toszek 1:3, Piast Pawłów Tęcza Wielowieś 1:0, Amator
Rudziniec - Ruch Kozłów 1:4,
Drama Kamieniec - Gwarek II
Ornontowice 7:3, Zryw Radonia - MOSiR Stal Zabrze
4:4, Olimpia Pławniowice Gwarek Zabrze 4:1.

Adamus, Oli Mansfeld, Kacper Jatta, Patryk Bodanko,
Er yk Maj, Karol Szymecki
– relacjonuje szkoleniowiec.
Najlepszy z tego grona
ok a z a ł się E r y k Maj (114
punktów), który wyprzedził

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

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

34
33
33
32
30
27
25
23
23
23
22
21
19
19
15
10
10
4
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Czernica
Rydułtowy
Książenice
Rachowice
Łabędy
ROW II
Zbrosławice
Łany Wielkie
Nędza
Rymer
Ciochowice
Buk
Pyskowice
Rudno

40
28
25
25
24
23
21
20
19
18
17
16
15
14
8
4

Zaborze
Gwarek
Wielowieś
Carbo
Chudów
Kozłów
Radonia
Pawłów
Żernica
Pławniowice
Stal
Toszek
Kamieniec
Rudziniec
Ornontowice II
Społem

36
31
30
29
24
23
23
22
21
17
17
16
13
13
12
8

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

Sushi Kushi B Klasa
13. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Concordia II
Knurów 5:1, LKS 45 Bujaków
- Naprzód Łubie 4:0, Ruch II
Kozłów - Sośnica Gliwice 1:9,
Leśnik Łącza - Quo Vadis Makoszowy 2:4, Naprzód Świbie - Start Sierakowice 0:1,
Burza Borowa Wieś - Start
Kleszczów 5:0, Wilki II Wilcza
- Pogoń Ziemięcice 1:3.

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

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

Patr yka Bodanko (86 pkt)
i Olivera Mansfelda (82 pkt).
Tradycyjnie już, zwycięzca otrzymał pamiątkową koszulkę i medal oraz zestaw
soków.

33
32
27
26
25
25
24
19
18
14
12
6
4
0

PiSk

Foto: APN

a ok nem cora z ch łodniej, ale w Akademii Piłki
Nożnej nie rezygnują z zajęć
dodatkowych na świeżym powietrzu. Podopieczni Krzysztofa Nieradzika z rocznika
2006 mieli okazję zmierzyć

L KS 19 0 8 N ę d z a - ROW
1964 II Rybnik 3:1, Rymer
Rybnik - ŁTS Łabędy 2:0,
Pr z ys z ł o ś ć C i o c h ow i c e Zameczek Czernica 6:3, Buk
Rudy Wielkie - Jedność 32
Przyszowice 0:3, Dąb Gaszowice - M łodość Rudno
5:0, Czarni Pyskowice - Drama Zbrosławice 2:0, KS 94
Rachowice - Naprzód Rydułtowy 4:1, Unia Książenice Sokół Łany Wielkie 5:0.

34
28
28
27
25
24
23
22
20
19
17
16
16
12
8
5

MAJER A Klasa

W listopadzie wygrał Maj
Z

14. KOLEJKA - GRUPA II:

Goczałkowice
Kosztowy
Sparta
Grunwald
Urania
Imielin
Łąka
Wawel
Mikołów
Nowy Bytom
Podlesianka
ZET
Bieruń Nowy
Paniówki
Bojszowy
Jaroszowice

Foto: APN

Sytuacja w Concordii nie
ulega poprawie. Z każdym
miesiącem rośnie suma zobowiązań klubu względem
zawodników, którzy głośno
mówią o tym, że nie dostali
w tym sezonie ani złotówki
za reprezentowanie biało-zielono-czarnych barw. Co jakiś
czas słyszą z kolei obiecanki, że
zaległości finansowe niebawem
zostaną uregulowane. Niestety
na obiecankach się kończy...
- W czwartek przed meczem
z Iskrą Pszczyna poinformowałem prezesa Wojciecha Górkę,
że na znak protestu wobec sytuacji w klubie postanowiliśmy
opóźnić sobotnie wyjście na murawę - powiedział nam kapitan
drużyny, Michał Zieliński. Jak
zaplanowali tak zrobili i spotkanie rozpoczęło się z 11-minutowym opóźnieniem.

jest możliwy. I prosi jeszcze o
dwa tygodnie cierpliwości. Po
tym terminie podobno wszystko ma być jasne.

Foto: Piotr Skorupa

Protest, czyli
11 minut później

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

Eryk TURBOKOZAK Maj z trenerem
Krzysztofem Nieradzikiem

13

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Ciekawie w ringu i poza nim
Concordia Knurów wzmocniona zawodnikami Gardy
Gierałtowice wygrała klasyfikację drużynową 12.
Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Jerzego
Krasnożona. Z kolei z grona 71 zawodników z 21 klubów
miano najlepszego pięściarza turnieju wywalczył
reprezentant gospodarzy - Tomasz Otworowski

Z

reguły jest tak, że o
współprac y międ z y
klubami dużo się mówi,
ale w praktyce trudno ową
współpracę dostrzec. Tym
razem było inaczej i to dzięki osobie, która w pewnym
sensie łączy Concordię Knurów z Gardą Gierałtowice.
Były zawodnik knurowskiego
klubu i obecny trener Gardy
– Adam Spiecha postanowił
wzmocnić zespół gospodarzy
turnieju i desygnował swych
podopiecznych do rywalizacji
w barwach BKS-u.
Jako pierwszy przed własną publicznością wystąpił
Oliwier Zamojski, który stosunkiem głosów 2:1 pokonał Jakuba Pyclika (Wisła
Kraków). Kolejnym przedstawicielem gospodarzy był

Andrzej Gidel. Jego walka
zakończyła się w I rundzie
zw ycięstwem Bartłomieja
Przybyły (Jawor Team Jaworzno) przez TKO. Bez potrzeby skrzyżowania rękawic
z rywalem awans do sobotniej
serii walk zdobył Piotr Kalisz, bowiem jego przeciwnik
Tomasz Komar oddał pojedynek walkowerem. Nazajutrz
Piotr Kalisz stoczył walkę z
„wypożyczonym” z Gardy do
Concordii Tomaszem Otworowskim i przegrał stosunkiem głosów 1:2. Otworowski
dzięki tej wygranej i mimo,
że finałową walkę zwyciężył
walkowerem, został najlepszym zawodnikiem turnieju.
W sobotę nasi pozostali
zawodnicy zanotowali następujące rozstrzygnięcia:

Przed pierwszym gongiem prezydent Knurowa
Adam Rams i prezes BKS Mieczysław Gołąb
gratulowali ostatnich sukcesów Oliwierowi
Zamojskiemu i Piotrowi Kaliszowi

Sebastian Niemczyk przegrał
1:2 z Przemysławem Olszewskim (Carbo Gliwice), Marcel
Jankowski uległ w I rundzie
przez TKO Kamilowi Pietrzykowi (BKS Jastrzębie),
Remigiusz Skoczyński wygrał
2:1 z Yurijem Zamorilo (Lemberg Lwów), natomiast Adam
Ryczko pokonał jednogłośnie
Grzegorza Ryszkę (Czarni
Góral Żywiec).
W trzecim dniu turnieju
Marcin Trybalski wypunktował 3:0 Sebastiana Grubeckiego (Pomorzanin Toruń),
Mateusz Wuzik pokonał w III
rundzie przez TKO Michała
Szewczyka, Tomasz Otworowski wygrał walkowerem
z Łukaszem Szczepaniakiem
(Fight Boxing Dąbrowa Górnicza), Adam Ryczko przegrał

w I rundzie przez TKO z
Dawidem Miziołkiem (Jawor
Team Jaworzno).
W klasyfikacji drużynowej BKS Concordia Knurów
wyprzedziła JKB Jawor Team
Jaworzno i RMKS Rybnik.
Tak było między linami
ringu, a poza nim można było
spotkać wielu znakomitych
zawodników i trenerów. Był
pierwszy polski medalista
mistrzostw świata – Zbigniew Kicka, był medalista
mistrzostw Europy – Marek
Koman, nie zabrakło również
olimpijczyka, który wychował się w Knurowie – Józefa
Gilewskiego. Jeżeli do tego
grona dodamy m.in. trenera
Jerzego Ariana i kilkunastu
byłych zawodników, którzy
dzięki swojej postawie wy-

Oliwierowi Zamojskiemu sekundowali
Bogdan Danielak i Rafał Sikora

pełniali kibicami najpierw
kopalnianą cechownię, a następnie szczygłowicką halę,
mieć będziemy kompletny
obraz trzydniowej imprezy
poświęconej pamięci Jerzego
Krasnożona.
G oś ć m i honorow y m i
byli m.in. najbliżsi Jerzego

Krasnożona na czele z żoną
Anielą, a także prezydent
Knurowa Adam Rams wraz
z zastępcą Piotrem Surówką,
wiceprzewodniczącym Rady
Miasta Jerzym Pachem i dyrektorem MOSiR Krzysztofem Stolarkiem.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Mateusz Wuzik wygrał finałową walkę
z Michałem Szewczykiem i odebrał gratulacje
od żony i syna Jerzego Krasnożona oraz
trenera Gardy Adama Spiechy

Szlifował diamenciki

Aniela Krasnożon od lat jest
blisko wydarzeń w ringu

Goście VIP
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Przy okazji turnieju uhonorowany
został m.in. były trener Jerzy Arian

Tomasz Otworowski
- najlepszy zawodnik
turnieju

Odżyły wspomnienia. Nie
mogło być jednak inaczej,
skoro w centralnym miejscu
hali MOSiR znowu stanął
ring. Już nie ten stary, który
był areną największych sukcesów knurowskich szermierzy na pięści, ale nie zmienia
to faktu, że osobom pamiętającym tamte złote czasy
zakręciła się łezka w oku.
Trudno dzisiaj w to uwierzyć, ale rzeczywiście były
to złote czasy. Złote, bo naznaczone złotymi medalami.
Zarówno tymi wywalczonymi
w indywidualnych mistrzostwach Polski, jak i drużynowych.
Jednym z architektów
tamtych sukcesów był Jerzy
Krasnożon. Trener.
Trener przez duże „T”, a
dla wielu zawodników również drugi ojciec, wychowawca i przyjaciel.

Miał w sobie to coś. Pamiętam, jak pokrzykiwał w
narożniku, udzielając cennych wskazówek swoim podopiecznym. Pamiętam też
nasze rozmowy. Siedzieliśmy
na ławeczce przy ścianie,
kilka metrów od worków,
gruszek, manekinów i ringu.
Przy przyrządach zawodnicy
wylewali litry potu, a Jerzy
Krasnożon wskazując na
Józka Gilewskiego i Sławka
Marciniaka mówił, że to są
prawdziwe diamenciki. I nie
mylił się, bo po „oszlifowaniu”
toczyli niezapomniane pojedynki między linami ringu.
Nie tylko oni, ale cała plejada
gwiazd rodzimego pięściarstwa, która po latach spotkała
się w miniony weekend, by
powspominać stare czasy.
Niestety już bez specjalisty od szlifowania diamentów.
Piotr Skorupa
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Foto: Waldemar Jachimowski

Popis Mnochego

N

ajciekawszym spot kaniem 6. kolejk i
Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej był pojedynek liderującego Vibovitu z
Tritechem. Mecz ten okazał
się popisem Ariela Mnochego, który strzelił dla swojego
zespołu pięć z siedmiu bramek, a co najmniej dwie z
nich mogłyby kandydować
do miana bramki kolejki.
Dwukrotny król strzelców
knurowskiej ligi pomimo, że
zagrał w tym sezonie dopiero
drugi mecz, już zameldował
się w czołówce klasyfikacji
najskuteczniejszych piłkarzy
z dorobkiem siedmiu goli.
Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Bud-Expert Team
niespodziewanie zremisował
z Teamem Stalmet. Drużyna

Fragment meczu
Paderek Team
z TKKF Mistral
Intermarché

Piotra Rolnika pozostaje jako
jedyna bez zwycięstwa, ale
z wyniku meczu może być
zadowolona, bo „Stalowi”
dwukrotnie obejmowali prowadzenie. W ostatniej minucie obydwie drużyny miały
idealne sytuacje do zdobycia
zwycięskiej bramki, ale zabrakło skuteczności.
W pojedynku młodzieży
TKKF Mistral Intermarché
okazał się lepszy o jedno trafienie od ekipy Paderek Team.
Ci drudzy wykorzystując dużą
liczbę fauli popełnianych
przez TKKF egzekwowali aż
cztery rzuty karne, z których
jednak wykorzystali tylko
dwa. TKKF dzięki wygranej
znalazł się nieoczekiwanie na
trzecim miejscu w tabeli.
Waldemar Jachimowski

Foto: prywatne

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

6. KOLEJKA - 14.11.2016

Team Stalmet – Bud-Expert Team 2:2 (1:1)
G. Krusiński, D. Kraska – L. Kastelik, M. Gmyz.
żółta kartka: D. Flis (Team Stalmet).
Vibovit – Tritech 7:4 (3:2)
A. Mnochy 5, Ł. Pilc, P. Mastyj – B. Lewandowski 2, M. Szczurek,
D. Wiercioch.
żółta kartka: K. Idziaszek (Tritech).
Paderek Team – TKKF Mistral Intermarché 3:4 (0:1)
M. Nowosielski 2, B. Czopek – K. Przydatek, R. Jachimowski,
D. Długaj, samobójcza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

5
5
5
5
5
5
6

13 39-15
10 32-20
9 26-25
7 22-23
6 26-19
4 11-26
2 11-39

4
3
3
2
2
1
0

1
1
0
1
0
1
2

0
1
2
2
3
3
4

STRZELCY
Łukasz Spórna
Paweł Mastyj
Michał Szczurek
Dawid Wiercioch
Ariel Mnochy
Jacek Nowak
Adrian Zabłocki
Kacper Idziaszek
Tomasz Dura
Jarosław Stępień
Szymon Szulc
Robert Kasiński
Przemysław Jędrzejczak
Mateusz Bogumiło
Krystian Boroń
Mateusz Mularczyk
Damian Długaj
Łukasz Pilc
Damian Kraska
Marcin Rozumek
Maciej Stopa
Michał Nowosielski
Przemysław Zagórski
Bartosz Lewandowski

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

10
10
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

Trene r Irene usz Przyw ara wraz ze
swym podop iecznym
Damianem Durkaczem wyjec hał na bokse
rskie młodzieżowe
mistrzostwa świata do Sankt Peter sburg
a w Rosji.

Skat sportowy
WYNIKI
Z 8 LISTOPADA:

1. Jacek Zacher
- 2.116
2. Konrad Sobieraj
- 2.085
3. Piotr Luberta
- 1.958
4. Janusz Myszka
- 1.954
5. Marian Szczepaniak - 1.827
6. Stefan Wroblowski - 1.788
7. Janusz Nowak
- 1.784
8. Michał Foit
- 1.775
9. Leonard Spyra
- 1.676
10. Czesław Antończyk - 1.612

PROGRAM 7. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 21.11.2016):

- 13.378
- 12.885
- 12.780
- 12.707
- 12.683
- 12.457
- 12.414
- 12.003
- 11.816
- 11.709

informacja

Foto: Starostwo powiatowe

Oldboje Wilków Wilcza

ldboje Wilków Wilcza
wygrali trzecią edycję
turnieju piłkarskiego orga-

1. Kazimierz Fąfara
2. Joachim Makselon
3. Konrad Sobieraj
4. Jerzy Makselon
5. Janusz Nowak
6. Tadeusz Kamczyk
7. Stefan Wroblowski
8. Zdzisław Mral
9. Józef Antończyk
10. Michał Foit

Kolejny turniej odbędzie się 22 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

IPA Knurów – Paderek Team (19.30), Tritech – TKKF Mistral
Intermarché (20.15), Vibovit – Team Stalmet (21.00).

Piłkarski kunszt Wilków

O

KLASYFIKACJA
GENERALNA

nizowanego przez Powiat
Gliwicki przy współudziale
Gminy Pilchowice.

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

Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Pilchowic, na trzecim Rudzi-

niec, a na czwartym Toszek.
PiSk
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Belgijskie frytki, meksykańskie burrito, węgierskie
kurtosze, hiszpańskie churros czy wołowe burgery
inspirowane karaibskim smakiem - te i inne specjały
będą serwowane w najbliższy weekend podczas
zlotu food trucków przed Galerią Stara Cegielnia

Knurów. Rusza drugi etap głosowania

Kto zaśpiewa
na Dniach
Knurowa?

Zaproszenie

Kuchnia na kółkach
z całego świata

F

ood truck, czyli kuchnia
na kółkach, jeszcze do
niedawna znana była z nadmorskich kurortów i muzycznych festiwali. Ostatnio
podbija podniebienia klientów galerii handlowych. W
najbliższy weekend food

- Teraz wszystko w rękach
mieszkańców - słyszymy od
zastępcy dyrektora Centrum
Kultury w Knurowie, Mariusza Kowalczyka. - Po zapoznaniu się z propozycjami jestem
spokojny o przyszłoroczne Dni
Knurowa.
Zanim powstała ostateczna lista, organizatorzy plebiscytu sprawdzili, którzy
artyści mają wolne terminy
17 i 18 czerwca 2017 roku.
Dlatego też musieli zrezygnować z Enej, Natalii Nykiel i
Happysad. Innym kryterium
branym pod uwagę była popularność zespołów i solistów. Tu prym wiedli Michał
Szpak i Ewelina Lisowska,
których mieszkańcy najczę-

ściej zgłaszali organizatorom
Dni Knurowa.
- Cieszy nas spory rozrzut
gatunkowy: od disco polo,
rocka, popu, po muzykę niszową, alternatywną. Dni Miasta rządzą się jednak swoimi
prawami, dlatego niektórych
artystów chętnie widzielibyśmy na bardziej kameralnych
koncertach w domu kultury - tłumaczy Kowalczyk.
- Między innymi temu miało
służyć głosowanie. Chcieliśmy
poznać oczekiwania i gust
mieszkańców.
Kto zatem może wystąpić
w połowie czerwca na placu
700-lecia? Oprócz Szpaka i Lisowskiej uczestnicy plebiscytu wskazali Ewę Farną, Nata-

lię Przybysz, Lemon, O.S.T.R,
TA BB & Sound ’N’Grace,
Tabu, Grzegorza Hyżego,
Andrzeja Piasecznego, Marię Sadowską, Afromental i
Pectus.
- Proszę o mobilizację i
głosowanie na 3 propozycje z
wyżej wymienionych - zachęca
Mariusz Kowalczyk. - E-maile z nazwami zespołów lub
solistów należy słać na adres
domu kultury (dk@centrum-kultury.pl). Spośród głosujących rozlosujemy nagrodę w
postaci dwóch podwójnych zaproszeń na imprezy organizowane przez Centrum Kultury.
Głosować można do 10
grudnia.
Paweł Gradek

będzie można się posilić, piwa
rzemieślnicze i muzykę miksowaną przez dj’a.
Start w sobotę o godz. 11,
koniec w niedzielę o godz.
21.00.
/g/

foto-migawka
To niecodzienny widok
– w kościele parafii św.
Ur bana w Paniówkac h
zdemontowano kopuł ę
wież y. Demont aż prowadzono 27 wr ześnia.
Odtąd kościelna wieża
tymczasowo stoi bez kopuły, ale już lada dzień
zostanie zwieńczona
nową. Poprzednia, wysłużona, znalazła swoje
nowe miejsce w pobliskim
parku.
MiNa

Foto: Arch. Paraﬁi Paniówki

Mieszkańcy zgłosili ponad 50 zespołów
i solistów, których chcą usłyszeć podczas
urodzin miasta. Z tej puli wybrano
13 propozycji, na które można głosować
do 10 grudnia

trucki zawitają do Knurowa, by serwować przysmaki
z całego świata.
Zlot obfitować będzie w
rozmaite atrakcje: niespodzianki dla dzieci, strefę odpoczynku, ogrzewany namiot
o powierzchni 200 m², gdzie

informacja własna wydawcy
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