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Knurów. Diamentowe Czepki dla knurowskich pielęgniarek

Trud i piękno

Pielęgniarki towarzyszą dzieciom w pierwszych
momentach życia, trzymają ze rękę chorych, próbują
pocieszać i dawać nadzieję - nawet, gdy jest jej niewiele.
Dzięki ich obecności ból, choć nie znika, staje się jakby
złagodzony. Wyrazem uznania za ich trud są statuetki
Diamentowego Czepka

P

odczas uroczystości 25-lecia Samorządu Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych, zorganizowanej przez katowicką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych,
trzy pielęgniarki z knurowskiego
szpitala otrzymały prestiżowe statuetki Diamentowego Czepka. Z
w yróżnienie cieszyły się panie:
położna Irena Mastalerz z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
Marzanna Dzierżawska z Oddziału
Noworodków i Wcześniaków oraz
Maria Żak z Oddziału Chorób Wewnętrznych II. Diamentowe Czepki
to wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane tym pielęgniarkom, które
wzorowo w ypełniają obowiązki
zawodowe i postępują zgodnie z
etyką zawodu. Specjalną nagrodę
- brązową Odznakę za zasługi dla
rozwoju samorządu zawodowego,
wręczono Ewie Goduli, pielęgniarce
z Bloku Operacyjnego.

Każde dziecko to cud

Pielęgniarka to piękny, choć
bardzo trudny zawód. Wymagający
nieustannej koncentracji, życia z poczuciem, że czyjeś zdrowie zależy od
naszej pracy. Marzanna Dzierżawska
i Irena Mastalerz to doświadczone
pielęgniarki. Pani Irena pracuje w
zawodzie od 34 lat, pani Marzanna
od 16. Obie od początku związane
są z knurowskim szpitalem.
Pani Marzanna już jako mała

Knurów. XI Zbiórka Żywności „Tak, pomagam!”

Dzielmy się z innymi

W wirze przedświątecznych zakupów warto
pomyśleć o innych, nierzadko samotnych
i schorowanych. W piątek i sobotę będzie okazja
podzielić się z nimi artykułami spożywczymi
z długim terminem przydatności do spożycia

Z
Nagrodzone panie. Od lewej: Marzanna Dzierżawska,
Maria Żak i Irena Mastalerz

dziewczynka lubiła opiekować się
innymi. Zawodową drogę podpowiedziała jej mama.
- Lubię to, co robię, choć nie
zawsze jest łatwo. Gdy mama traci
dziecko albo dziecko rodzi się chore
- to są bardzo trudne momenty - opowiada pani Marzanna. - Największą
radość sprawia mi służenie mamom
wiedzą i doświadczeniem w kwestii
karmienia. Jestem osobą wierzącą,
więc wszystkie codzienne trudy staram się powierzać Bogu.
Praca w szpitalu wiąże się z
ogromnym stresem. Pani Irena do-

skonale pamięta swój pierwszy dzień.
- Przyszłam do szpitala dokładnie 1 marca 1983 roku. Pogoda była
fatalna. Pamiętam, że byłam bardzo
zdenerwowana - mówi pani Irena.
Dla pań Ireny i Marzanny każde
narodzone dziecko to cud. Pomimo
tylu lat pracy wciąż przeżywają każdą radość i smutek. Mówią, że nie
potrafią zamknąć drzwi szpitala i
nie myśleć o tym, co się wydarzyło.
Bo dla nich bycie pielęgniarką to coś
więcej niż zawód. To zobowiązanie
i odpowiedzialność.
Jb, foto: arch. szpitala

Knurów

Policjanci zapraszają seniorów

Dzielnicowi z rejonów Stary Knurów i
Centrum zapraszają seniorów, ich opiekunów
i najbliższych na spotkanie poświęcone zapobieganiu przestępstwom, których ofiarami są
osoby w podeszłym wieku.

Spotkanie, zorganizowane przez Komisariat Policji w Knurowie, odbędzie się w środę,
14 grudnia, w salkach parafii świętych Cyryla
i Metodego (ul. Niepodległości 1).
Początek o godz. 10.
/bw/

biórka Żywności „Tak, pomagam!” odbędzie się w Knurowie jedenasty raz. W poprzednich
latach klienci dyskontów ochoczo
wypełniali kosze wolontariuszom.
Jak będzie tym razem?
- W tym roku zbiórka odbędzie
się 9 i 10 grudnia (piątek i sobota)
w Biedronce przy ul. Szpitalnej informuje Maria Marchewka z
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie. - W godzi-

Dawid walczy,
a my z nim

- Dziękujemy wszystkim za 1 procent, za
nakrętki, za każdy uśmiech, za to, że Państwo
pamiętają o Dawidzie – mówi mama chłopca,
Małgorzata Kilian
Wielu knurowian zna Dawida od
lat. Chłopiec od urodzenia cierpi na
zespół Westa, czyli niemowlęcą encefalopatię padaczkową z hipsarytmią.
Jego rehabilitacja jest możliwa dzięki
Dawid
dzielnie
stawia
opór
chorobie

Ogólnoświatowa akcja już po raz dziewiąty
ma mocny wydźwięk w Knurowie. Wszystko,
jak zwykle, dzięki organizatorowi jej lokalnej
odsłony – MG nr 2

U

dział w organizowanej przez
Amnesty International akcji broniącej więźniów sumienia
oraz więźniów politycznych to już
tradycja Miejskiego Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr
2 im. Mikołaja Reja. W tym roku
knurowianie będą pisać listy w
obronie egipskiego fotoreportera,
Mahmouda Abu Zeida, szerzej
znanego jako Shawkan. 14 sierpnia

2

2013 r. Shawkan, relacjonujący tzw.
„siedzący” protest w Kairze, został
aresztowany przez służby bezpieczeństwa i pobity. Dziś znajduje się
w kairskim więzieniu Tora.
Przez cały tydzień uczniowie
wszystkich knurowskich szkół
piszą na lekcjach listy z apelem
o uwolnienie Egipcjanina, a w
piątek 9 grudnia nastąpi Wielki
Finał.

Foto: Archiwum prywatne

Listami na ratunek

/g/

Dawid Kilian dziękuje za 1 %

Knurów. XVII Maraton Pisania Listów Amnesty International
- Jak co roku zapraszamy do
udziału w Maratonie dyrektorów i
delegacje wszystkich knurowskich
szkół, a także władze samorządowe
naszego miasta, przedstawicieli
władz oświatowych oraz wielu
znamienitych gości – zachęcają
organizatorzy. – Nasze zaproszenie
kierujemy także do mieszkańców
Knurowa pragnących spontanicznie przyłączyć się do nas i pomóc
więźniom sumienia oraz więźniom
politycznym prześladowanym przez
niedemokratyczne reżimy.
Piątkowy Wielki Finał akcji w
MG nr 2 rozpocznie się o godz. 8.00
i potrwa do 17.00.

nach pracy sklepu wolontariusze
będą zbierać m.in. mąkę, cukier,
makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, herbatę i słodycze, a więc
wszystko to, co jest łatwe do przechowywania i ma wydłużony termin przydatności do spożycia.
Z zebranej żywności zostaną
przygotowane paczki świąteczne
dla podopiecznych Ośrodka.

grupie darczyńców, którzy w różny
sposób wspierają Dawida od lat. Jest
ciężko, jednak nastolatek się nie poddaje – mimo cierpień jest zadowolony,
uśmiechnięty, szczęśliwy, ciekawy
świata. I niezmiennie cieszy go piłka.
– On walczy, a my z nim. Trzymamy rękę na pulsie, żeby tylko choroba nie położyła go do łóżka, żeby
utrzymać choć stan obecny, a jak się
da – robić małe postępy – mówi pani
Małgorzata, mama Dawida, dziękując wszystkim, którzy przekazali
chłopcu 1 procent podatku.
Dawidowi można pomóc także
zbierając dla niego plastikowe nakrętki (kontakt przez: www.facebook.
com/DawidKilian2000/) albo wpłacając dowolną kwotę na konto: Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą”,
ul. Łomiańska 5, 01 - 685 Warszawa;
nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018
2615; z dopiskiem: 2944 KILIAN DAWID RAFAŁ - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
MiNa

informacja własna

Oprac. MiNa
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Knurów

foto: arch. JRG Knurów

Uwaga, ślisko!

W pierwszy dzień grudnia tuż
przed godz. 5.00 na ul. Wilsona
doszło do wypadku. Bilans:
trzy osoby ranne i dwa rozbite
samochody

Najedli się strachu
9 osób ewakuowano z siedziby
kopalnianych związków
zawodowych przy ul. Dworcowej
po tym, jak znaleziono tajemniczy
pakunek...

O

foto: arch. JRG Knurów

rzecznik Komendy Miejskie Policji
w Gliwicach.
Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Działania zastępów straży pożarnej polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
usunięcie wraków z jezdni, neutralizacji płynów eksploatacyjnych
i uprzątnięciu jezdni.
Aby ustalić kwalifikację prawną
policja czeka na zdanie biegłego - od
jego opinii będzie zależało czy winny zdarzenia odpowie za wypadek
czy za kolizję. Postępowanie trwa.
/-/

koło godz. 8.00 strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie zostali wezwani do
zabezpieczenia terenu oraz budynków związków zawodow ych. Ze
zgłoszenia wynikało, że w obiekcie
ktoś pozostawił niezidentyfikowaną paczkę. Dowódca JRG nakazał
wyznaczyć strefę bezpieczeństwa

oraz polecił natychmiast ewakuować z wszystkich z pomieszczeń
(9 osób). Wtedy czynności przejęli
policjanci. Po sprawdzeniu pakunku okazało się, że nie ma w
nim materiałów w ybuchow ych,
tylko... piaskowa babka w kształcie
choinki.

/g/, foto: JRG Knurów

reklama

foto: arch. JRG Knurów

P

ier wsz y t a k i ntens y w ny
opad śniegu zaskoczył nie
tylko drogowców, ale i kierowców. Choć główne drogi w
mieście były odśnieżone i przejezdne, ruch spowolnił i tworzyły
się korki.
Wytłumaczeniem korka na ul.
Wilsona był wypadek, do którego
doszło około godz. 5.00.
- Opel vectra jadący od strony
Zacisza, stracił panowanie nad
kierownicą, zjechał na przeciwległy
pas i uderzył w renault traffic - informuje komisarz Marek Słomski,

Knurów. Tajemniczy pakunek postawił służby
na równe nogi

Chwila nieuwagi kierującej
i BMW zakończyło jazdę na dachu

Nieborowice

Wylądował na dachu

We wtorek po godz. 6.00 strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej dostali wezwanie w rejon
skrzyżowania ulic Szpitalnej i Rybnickiej...

N

a miejscu strażacy zastali samochód osobowy marki BMW
leżący na dachu. Winną zdarzenia
okazała się 29-latka.
- Kobieta straciła panowanie
nad kierownicą i pojazd dachował

- mówi komisarz Marek Słomski,
rz eczni k Komendy M iejsk iej
Policji w Gliwicach. - Otrzymała
mandat w wysokości 500 zł.
Poszkodowa na nie w y magała na szczęście hospitalizacji,
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dlatego działania ratowników
ograniczyły się do zabezpieczenia
miejsca zdarzenia oraz oświetlenia terenu akcji.
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Górnictwo

foto: Joanna i Mirosław Sierańscy

Mają dość
zaciskania pasa

foto: Dawid Lach

Reprezentatywne Organizacje
Związkowe z Jastrzębskiej Spółki
Węglowej chcą renegocjacji
porozumienia, zawieszającego
na 3 lata wypłatę niektórych
świadczeń pracowniczych

Knurów. Zmniejszyć hałas nad Moczurami, czyli...

Wiadukt do przeglądu

R

ok temu podpisano porozumienie
ratujące JSW przed upadłością.
Dla pracowników spółki oznaczało
3 lata wyrzeczeń: m.in. wstrzymanie
wypłaty 14. pensji i deputatu węglowego oraz pozbawienie nagród barbórkowych pracowników administracji.
Zaciskanie pasa miało dać JSW 2 mld
zł oszczędności.
Dzień po Barbórce Reprezentatywne Organizacje Związkowe wystosowały pismo do zarządu JSW, w
którym domagają się renegocjacji porozumienia zawartego przed rokiem.
Powodem ich decyzji jest „istotna
poprawa sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. i brak
postępu w rokowaniach nad nowym
Zakładowym Układem Zbiorowym
Pracy dla pracowników spółki”.

Zw i ą z k owc y d om a g aj ą s i ę
zmiany zasad na liczania i w ypłacania nagrody z okazji Dnia
Górnika, przywrócenia prawa do
deputatu i wznowienie w ypłaty
14. pensji. Podkreślają przy tym,
że górnicy ponieśli bardzo duże
straty finansowe, dlatego nie widzą
konieczności ani uzasadnienia dalszych drastycznych oszczędności
kosztem pracowników.
Przedstawiciele JSW odpowiadają, że skutki ubiegłorocznego
kryzysu nie zostały jeszcze zażegnane. Spółka musi wywiązać się z
zobowiązań wobec obligatariuszy, a
oszczędności w sferze płac to istotny element przyjętego programu
naprawczego.
/pg/

Szczygłowice

Będzie ładniej
i bezpieczniej
ark NOT to ulubione miejsce
spacerów mieszkańców Szczygłowic. Dzieci tłumnie odwiedzają
plac zabaw, dorośli - ćwiczą na
pobliskiej siłowni.
Kilka miesięcy temu urzędnicy miejscy zdecydowali o modernizacji placu zabaw. Pracami
zajmie się, w ybrana w drodze
przetargu, firma PPUH „APM” z
Rybnika. W planach jest wykonanie nowej nawierzchni (brukowej
oraz poliuretanowej, elastycznej
pod urządzeniami zabawowymi),
uzupełnienie elementów zabez-
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U

ciążliwy stukot mąci spokój
mieszkańcom osiedla Farskie Pola, ale nie tylko. W
zależności od kierunku i siły wiatru
hałas niesie się aż do Gierałtowic. Po
latach bezskutecznych zabiegów o
przywrócenie ciszy w rejonie Moczur,
w końcu jest szansa na poprawę.
Dwa miesiące temu knurowski
radny Andrzej Porada zwrócił
się o pomoc do wicestarosty gliwickiego Ewy Jurczygi. Ponieważ

z redakcyjnej
poczty

Obudźmy
śpiącą królewnę

Trwają prace na placu zabaw
w parku NOT w Szczygłowicach.
Plac zostanie odnowiony
oraz zyska nową nawierzchnię
i ogrodzenie

P

Coś drgnęło w temacie hałasu dochodzącego
z wiaduktu nad stawem Moczury. Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została
zobowiązana do wykonania przeglądu
ekologicznego tego odcinka autostrady

pieczających, montaż ogrodzenia
panelowego i furtek wejściowych
z systemem zamykającym oraz
renowacja istniejących urządzeń.
Na placu pojawią się również
nowe sprzęty: bujaki w kształcie
foki i krowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Koszt modernizacji to około
360 tys. zł.
- Prace zakończą się w styczniu
2017 roku - informuje Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich UM.
jb

Kilka t ygodni temu został
wybudzony ze śpiączki 26-letni
chłopak pochodzący ze Szczyg ł owic , Mar c in Frąc zek. O n
uległ we wrześniu wypadkowi
w Sośnicy. On i jego koleżanka
zostali potrąceni na rowerach
przez samochód. Nie wybudził
się ze śpiączki farmakologicznej, nie reagował nawet na
światło. Marcin odzyskał pełną
świadomość w ośrodku profesora Talara w Iławie. Dziś już
mówi pełnymi zdaniami, poznaje ludzi, aczkolwiek ma ogromne problemy z pamięcią krótkotrwałą.
Może tą drogą powinni iść
rodzice małej Asi...
No cóż, ja jestem naocznym
świadkiem, że profesor Talar
Marcina wybudził. Swoją drogą
sprawa jest na tyle ciekawa, że
mama Marcina uzyskała wielką
p omoc o d r o dzic ów Dawida
Kopca.
Szymon Stańczyk

rozwiązanie problemu nie leży w
kompetencji powiatu, tematem
zainteresowano posła na Sejm
RP Piotra Pyzika oraz radnego
Sejmiku Województwa Śląskiego,
Krystiana Kiełbasę.
- Na podstawie materiałów,
które otrzymaliśmy od wicestarosty, przygotowaliśmy i wysłaliśmy
pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad - informuje
asystent posła, Tomasz Pasławski.

- Czekamy na odpowiedź.
Z obszernej odpowiedzi, jaką
Krystian Kiełbasa otrzymał od Henryka Mercika, członka Zarządu
Województwa Śląskiego wynika,
że zarządca autostrady A1 został
zobowiązany do przeprowadzenia
przeglądu ekologicznego tego odcinka drogi. Pozwoli on poznać aktualne
oddziaływanie akustyczne wiaduktu
na środowisko.

/pg, sisp/

śladem naszych publikacji

Szpitalna 8 – do remontu

W

ubiegłym tygodniu w rubryce
„Sygnały Czytelników” opublikowaliśmy głos knurowianina
zdegustowanego wyglądem byłego
hotelu górniczego przy ul. Szpitalnej.
– Firm tam sporo, niektóre z
branż, powiedziałbym, że prestiżowe,
a wygląd wnętrza daleki od gustownego – zauważał Czytelnik.
Z odpow iedzią na te uwagi
pospieszyła dyrekcja Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie, zarządca budynku. Jak się dowiedzieliśmy, wkrótce nieruchomość przy

Szpitalnej 8 zmieni swój wygląd
na plus.
Już jakiś czas temu została opracowana dokumentacja remontu.
Planowane prace wykraczają ponad
standardowy lifting ścian: pojawi się
podjazd dla wózków, starą i wysłużoną windę zastąpi nowa, będą też
wymienione wszystkie drzwi.
– W związku z tym przedsięwzięciem będziemy prosili użytkowników
lokali o cierpliwość i wyrozumiałość
– mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor MZGLiA.
MiNa

Co z czerwoną kostką?
- Kochani, niedawno pisała do
was pani w sprawie czerwonej kostki,
którą usunęli z podjazdów na ul. Wolności. Mnie interesuje, co się z tą kostką stało? - pytała przed tygodniem
Czytelniczka ze starego Knurowa.
Do zamknięcia poprzedniego
wydania nie uzyskaliśmy odpowie-

dzi na to pytanie. Dziś już wiemy,
że kostka, którą w czasie rozbiórki
podjazdów udało się pozyskać, nie
będzie ponownie wykorzystana przy
brukowaniu chodników w tej czy
innych częściach miasta. Budulec
stał się własnością wykonawcy robót.
/pg/
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Knurów. Zwycięstwo w konkursie na zieloną pracownię

Cały świat w jednej klasie

Co może powstać z burzy mózgów? Na przykład pracownia przyrodnicza na miarę XXI
wieku. Zespół Szkół nr 1 ma szczęście do kreatywnych ludzi i nieszablonowych pomysłów,
dlatego otrzymał dotację na urządzenie nietypowej klasy

Z

mienia się podejście do nauczania, zmieniają też pomoce naukowe: tablica i kreda
przegry wają z tabletami, nauka
przez zabawę coraz częściej zastępuje pracę z podręcznikiem. Uczyć tak,
by zaciekawić, hołdując zasadzie: to,
co usłyszysz, zapomnisz; to, co zobaczysz, zapamiętasz; to, co zrobisz,
zrozumiesz.

Zespół Szkół nr 1 wie, jak zaangażować uczniów i ich rodziców w
ciekawe projekty. Wystarczy wspomnieć o drugim z rzędu zwycięstwie
w konkursie „Kraina Tauronka”, w
którym czwartoklasiści otrzymali
tablety z oprogramowaniem. Niebawem cała szkoła zyska coś jeszcze...
Z rozmów dyrektor Marzeny
Rudzewicz z architektem Markiem

Powiecką (jednocześnie tatą dwóch
uczennic) zrodził się pomysł pracowni młodego badacza przyrody,
który w jedną noc został ubrany w
niezwykle interesujący i nowatorski
projekt.
- Proszę sobie wyobrazić mapę
fizyczną, zamiast tradycyjnej podłogi
- proponuje dyrektor Rudzewicz. - A
w kątach pracowni instalacje tema-

Szczygłowice

Nikt nie chciał dworku

Wystawiony na licytację komorniczą dawny dworek „Na językach”
sąsiadujący ze szczygłowickim parkiem NOT nie miał wzięcia – nie
znalazł się chętny, który by go kupił

tyczne: człowiek - genetyka, życie
morskie, życie w dżungli i prehistoria.
Dopełnieniem tej wizji są trójwymiarowe tapety, mobilna ściana
do uprawy roślin bez tradycyjnego
podłoża, hodowla roślin owadożernych, trójwymiarowe modele ryb,
dinozaura i cząstek DNA przymocowane do sufitu oraz gabloty.
- Projekt pana Marka przerósł
moje oczekiwania. Zgłaszając go do
konkursu liczyłam, że na pewno się
spodoba i zostanie zauważony - dodaje dyrektor ZS nr 1.
Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach projekt
dostrzegli i docenili, przyznając mu
najwyższe noty, dzięki czemu szkoła
otrzyma 30 tys. zł na urządzenie
zielonej pracowni.
Autorzy koncepcji nie posiadają
się z radości. 16 grudnia wezmą
udział w uroczystym podsumowaniu konkursu w auli Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach.
Pierwsze zajęcia w nowoczesnej,
zielonej pracowni prawdopodobnie
odbędą się we wrześniu 2017 roku.
/pg/, projekt: Marek Powiecka
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ieruchomość, w której dawniej mieściła się restauracja,
od miesięcy niszczeje, strasząc
przy okazji by walców parku.
Niełatwo było nakłonić właścicielkę posesji do dbałości o porządek. Tymczasem dworek „Na
językach” został wystawiony na
licytację komorniczą. Powracający problem z zarośniętym i zaśmieconym terenem mógłby mieć
szczęśliwe zakończenie, gdyby
znalazł się inwestor z pomysłem.
Okazja do realizacji takiego scenariusza nadarzyła się w środę, 30
listopada – na ten dzień komornik
wyznaczył pierwszą licytację.
Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Parkowej 4 wynosiła 787 500 zł, czyli trzy czwarte
jej wartości (oszacowanej na 1 050
000 zł).
- Miałem kontakt z osobami,
które wyrażały zainteresowanie tą nieruchomością, jednak
nikt nie wpłacił wadium i tym
samym nikt nie przystąpił do
licytacji - informuje komornik
sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Gliwicach, Maciej Kwapisz.
Co dalej z dworkiem? Gdy

Foto: Archiwum PL

N

Dworek marnieje, czy znajdzie
się inwestor, który przywróci mu dawny blask?

wpłynie stosowny wniosek, wówczas zostanie wyznaczona data drugiej licytacji. Tym razem, zgodnie z
przepisami kodeksu postępowania
cywilnego, cena będzie nieco niższa
niż poprzednio – będzie wynosić
dwie trzecie wartości nieruchomości (czyli 700 000 zł).
Czy znajdzie się chętny?
- Trudno powiedzieć – komentuje Maciej Kwapisz. – To rynek zdecyduje, na ile obniżenie ceny wpłynie
na zwiększenie zainteresowania tą
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nieruchomością. Zainteresowanie
przy pierwszej licytacji nazwałbym
umiarkowanym.
Mieszkańcy Szczygłowic nie
powinni jednak tracić nadziei.
Światełkiem w tunelu niech będzie
wiadomość, że już po licy tacji
zgłaszały się do komornika osoby
zainteresowane jej przebiegiem.
Może znajdzie się wkrótce nabywca,
który doprowadzi nieruchomość do
porządku?

informacja własna

MiNa
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Zamieszkać
nad ziemią
Dom na palach... Pierwsze
skojarzenie odsyła gdzieś
w egzotyczne miejsca.
Tymczasem może już
wkrótce – kto wie? – takie
domy nie będą niczym
niezwykłym w Polsce,
zwłaszcza na Śląsku. Model
testowy budynku już
wkrótce powstanie
w Gierałtowicach

–T

o ś w i e t n e ro z w i ą zanie dla terenów ze
szkodami górniczymi
– przekonuje Tomasz Biskup. Gierałtowiczanin, przy wsparciu rozmaitych fachowców, opracował projekt
koncepcyjny domu na palach. Już za
dwa miesiące testowy model stanie
na działce pana Tomasza. Zainteresowani będą mogli wejść do środka,
obejrzeć dom z bliska i przekonać się
do pomysłu, nad którym gierałtowiczanin pracuje już od pięciu lat.
Były członek katowickiej kompanii antyterrorystycznej, po przejściu
na emeryturę, wrócił do korzeni.
- Jestem po technikum budowlanym, to mój wyuczony zawód – mówi
pan Tomasz. – A że mam góralskie
korzenie i mieszkałem w górach
przez jakiś czas, zawsze pracowałem
w drewnie. Na emeryturze zająłem
się budową drewnianych tarasów.
Nawiązałem kontakty z zagranicznymi firmami – w Norwegii i na
Ukrainie – które budują domy na
palach. Zacząłem się zastanawiać,
jakie powinny być domy na naszych
terenach, jeśli uwzględnimy zmiany
pogodowe, pracę górotworu. Budowle
na palach to przecież świetne rozwiązanie dla terenów zalewowych,
takich, gdzie występują osiadanie
gruntu i szkody górnicze. Bo uskok
złamie każdą płytę fundamentową,
nawet najlepszą. A domu na palach

nie uszkodzi. Co najwyżej jeden pal
będzie do wymiany, ale pozostałych
kilkanaście będzie stało i trzymało
dom w pionie.
Postanowiłem przenieść tę ideę
na polskie warunki, szukając konkretnych rozwiązań, obserwując,
kontaktując się z doświadczonymi
fachowcami.

Na huragany i szkody
górnicze

Gierałtowiczanin podkreśla, że
droga do realizacji pomysłu była
długa i kręta. Wiele pali trzeba
było zalać i przetestować. Mnóstwo
rozmów, współpraca z architektami, geodetami, praca nad tym, by
wszystko było maksymalnie zabezpieczone. Po kilku latach testów
idea przybrała już bardzo konkretny
kształt.
Domy oferowane przez Tomasza
Biskupa będą budowane z SIP paneli, popularnych zwłaszcza w USA
i Wielkiej Brytanii, które ostatnio
zyskują sławę także w Polsce. Surowa
ściana ma grubość 18 centymetrów.
Może się wydawać delikatna, jednak
nic bardziej mylnego. Jest energooszczędna – izoluje tak jak gruba na
metr ściana ze standardowych materiałów. A gdy dom stoi na palach, nie
ma też chłodu od podłoża. Styropian
zamknięty w dwóch płytach osb to

materiał lekki, a zarazem wytrzymały. Na Zachodzie uchodzi za odporny
na huragany, trzęsienia ziemi, tajfuny. Powinien bez problemu poradzić
sobie i ze szkodami górniczymi, i z
powodziami.

Dodatkowa zaleta SIP paneli
jest taka, że sama budowa trwa
bardzo szybko i nie ma przy tym
bałaganu, jak przy wznoszeniu
tradycyjnego budynku. Nie trzeba
robić ani szalunku ani zbrojenia.
Nie jest też konieczna niwelacja
terenu – wystarczy dobrać pale o
odpowiednich długościach, aby
dom stał w pionie.
Na palach ma stanąć drewniany
taras, a na nim – dom. Jest kilkanaście razy sztywniejszy od domu
szkieletowego, bo jego ściana jest
pełna. Jego stawianie przypomina
nieco tworzenie budowli z gigantycznych klocków lego, tyle że każdy
element jest skręcany i łączony klejem. Trzyosobowa ekipa jest w stanie
postawić dom nawet w dwa dni.
Budynki oferowane przez pana
Tomasza, jak zapewnia pomysłodawca, będą mieć wszelkie atesty i
30-letnią gwarancję. W swoich podstawowych wariantach (jest ich kilkanaście, z pełnym wyposażeniem)
będą też kusić atrakcyjną ceną, niższą niż standardowy budynek.

Model do testów
i odwiedzania

Jak zapewnia pan Tomasz, zainteresowanie pomysłem już teraz jest
bardzo duże, zarówno na Śląsku, jak
i w innych częściach kraju. Jednak z
rozmów z potencjalnymi odbiorcami wynika, że każdy chciałby taki
budynek obejrzeć na żywo. Dlatego
już wkrótce, prawdopodobnie za dwa
miesiące, na działce ex-komandosa
stanie projekt koncepcyjny, który
na co dzień będzie testowany jako
mieszkanie pana Tomasza, a w wyznaczone weekendy – otwarty dla
zwiedzających.
Te s t o w y m o d e l s t a n i e n a
200-metrowym tarasie podtrzymywanym przez 20 pali. Będzie
niewielki (55 m 2), ale to nie znaczy,
że domy na palach muszą być małe.

Nieborowice

Na ratunek schronom
To był przełomowy rok dla Grupy Bojowej
„Nieborowice”, a dla członków Stowarzyszenia
Paramilitarnego „Prochownia 1910”
i wolontariuszy czas wytężonej pracy. Efekt?

D

obiegły końca prace zabezpieczające schrony Regelbau 116b i
Sonderwerk-I przed nadejściem zimy.

- Nie jesteśmy do końca zadowoleni - przyznają członkowie stowarzyszenia. - Pogoda pokrzyżowała
wiele planów.

Mimo to społecznicy i wolontariusze zdążyli zabezpieczyć m.in.
elementy metalowe najbardziej narażone na niszczycielskie działanie korozji, zalali betonem szczelinę płyty
przeciwpancernej w schronie R116b
i wymienili starą pokrywę szybu ko-

informacja własna

Jak przekonuje Tomasz Biskup,
właściwie każdy projekt domu jednorodzinnego można zrealizować w
tej technice, odpowiednio dobierając parametry. Pale będą wysokie,
dwumetrowe – po to, by przekonać
wszystkich, że skoro budynek jest
na nich bezpieczny, to na palach
30-centymetrowych – tym bardziej.
A jak ktoś nie jest przekonany do
budynków uniesionych nad ziemią,
może taki dom postawić i na zwykłej płycie.
Czy domy na palach zagoszczą
wkrótce w naszej architekturze? Pan
Tomasz liczy, że jego innowacyjny
projekt zdobędzie nie tylko zainteresowanie potencjalnych nabywców,
ale i wsparcie instytucji. Pomysłem
zainteresowała się już Gmina Gierałtowice, dla której zarówno szkody
górnicze, jak i powodzie to znany
problem. Pan Tomasz nie kryje
radości, że ma od samorządowców
zielone światło na prace badawcze.
Miałaby je prowadzić Politechnika
Gdańska – na tej uczelni pomysł też
zyskał zwolenników. Gdyby jeszcze
udało się nawiązać współpracę ze
spółkami górniczymi...
Gierałtowiczanin jest pełen
zapału i pewien, że ta cała praca
ostatnich lat nie pójdzie na marne.
Czy miał w tym czasie momenty
zwątpienia?
- Był taki – przyznaje. – Wtedy,
gdy skończyły mi się fundusze, bo te
wszystkie prace badawcze, kontakty,
latanie za granicę, montowanie domów, to wszystko kosztuje. Ale to tylko problem techniczny, do przezwyciężenia. Nigdy za to nie zwątpiłem
w sens tego pomysłu. Nie szukałem
czegoś zupełnie nowego. Miałem
solidną bazę. I na tej podstawie szukałem rozwiązań pewnych. Projekty
domów, które oferuję, to bezpieczeństwo, wytrzymałość. Do tego prostota,
funkcjonalność i wygoda.
Mirella Napolska

puły w Sonderwerku. Obiekty Grupy
Bojowej „Nieborowice” zyskały też
kraty i osłony uniemożliwiające
postronnym penetrowanie wnętrz,
a otoczenie przejaśniało po wycince samosiejek. Tak zabezpieczone
schrony przeczekają do wiosny, kiedy to zostanie wznowiona ich dalsza
rewitalizacja.
Stowarzyszeniu zależy na przywróceniu tego miejsca zbiorowej
pamięci i uczynieniu z niego atrakcji turystycznej. Pocieszająca jest
świadomość, że tym staraniom
towarzyszy zapał wolontariuszy i
sponsorów (m.in. Arkadiusza, Eugeniusza, Adama, Tomasza, Pawła,
Grzegorza, Macieja, Piotra, Bartka
i Klaudiusza).
Materiały budowlane wciąż
można zostawić w punkcie przy
ul. Knurowskiej 17 (leśniczówka)
w Kuźni Nieborowskiej lub bezpośrednio w nieborowskich schronach,
kontaktując się wcześniej e-mailowo (prochownia1910@o2.pl) lub
telefonicznie (669 070 459). Można
też przekazać darowiznę na rzecz
stowarzyszenia, dokonując przelewu
na konto: 60 2030 0045 1110 0000
0416 6630 (BGŻ Paribas). Zbiórka
figuruje w rejestrze MSWiA pod
numerem 2016/2019/OR.
/pg/

Społecznicy starają się, by w przyszłości schrony
stały się turystyczną atrakcją
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foto: arch. Stowarzyszenie Paramilitarne
„Prochownia 1910”
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Knurów, Warszawa

foto-migawka

Komart w platynie
„Fair Play”

Knurowska spółka Komart została uhonorowana
platynową statuetką „Przedsiębiorstwa Fair Play”.
W ten sposób kapituła prestiżowego programu
doceniła etyczny i prospołeczny styl prowadzenia
firmy

Członkowie gierałtowickiego Stowarz yszenia Muzycznego
Mozart i sośnicowickiego Chopin
zostali zaproszeni na bal andrzejkowy w... Budapeszcie.
Oczywiś cie udali się do stolicy
bratanków. Tym chętniej, że zapraszającym była Polonia
Węgierska, reprezentowana przez
Przewodniczącego XI Dzielnicy Budapesztu Bela Puer.
Artyści ze Śląska dali piękny koncert. Gwiazdą wieczoru
był znany tenor Sylwester TargoszSzalonek wraz z zespołem Sound Machina. – Zostali nagrodz
eni burzliwymi brawami – mówi
Mirosława Sander, prezes SM Mozart.
/bw/ Foto: Archiwum SM Chopin

informacja własna wydawcy

Uroczysta gala finałowa Programu Fair Play - prezes Katarzyna Makarowicz
odbiera statuetkę i zasłużone gratulacje

P

rogram ma niema l
20-letnią tradycję. Jest
realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem przy
Krajowej Izbie Gospodarczej.
- „Przedsiębiorstwo Fair
Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są
wszystkie aspekty działalności
firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie
tylko jego wyniki ekonomiczne
czy jakość wyrobów – tłumaczą organizatorzy. - Ma
na celu promowanie etyki
w działalności gospodarczej
rozumianej jako właściwe
zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy:
z klientami, kontrahentami,
pracownikami, wspólnikami,
społecznością lokalną, a także
władzą lokalną i państwową.
Progra m ma zachęcać
polskie firmy do zachowań
etycznych i kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości
o środowisko naturalne.
Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbyło
się w Warszawie w Centrum
EXPO XXI. W imieniu knurowskiej spółki platynową

statuetkę odebrała jej prezes
– Katarzyna Makarowicz.
Świadkami byli przedstawiciele władz państwowych oraz
środowisk ekonomicznych.
- To była bardzo miła i
niezwykle satysfakcjonująca
chwila – powiedziała Przeglądowi prezes Makarowicz.
– Dowód, że nie tylko oceniono, ale przede wszystkim
doceniono stosowanie przez
naszą firmę wysokich standardów etycznych i rzetelności w działaniu. To również
jasne przesłanie dla naszych
kontrahentów, samorządów,
instytucji, a zwłaszcza klientów, że kierujemy się zarówno
ekonomiczną, jak i społeczną,
odpowiedzialnością.
Satysfakcja jest tym peł-

niejsza, że to nie pierwsze wyróżnienie dla spółki Komart
w ramach Programu Fair Play.
- Uczestniczymy w nim
od lat. Z sukcesami – o czym
świadczą uzyskane wcześniej
certyfikaty i statuetki – dodaje
Katarzyna Makarowicz.
– Tegoroczne osiągnięcie potwierdza, że sprawdza
się przyjęty przez nas model
działania, zdecydowanie wykraczający poza cel wyłącznie
ekonomiczny, za to służący
lokalnej społeczności i środowisku – podkreśla pani
prezes. – To też wskazówka, by
nie zejść z tej słusznie obranej
drogi...

/bw/

Foto:
Archiwum Komart Sp. z o.o./IBnDiP

„Komart” sporo uwagi poświęca edukacji ekologicznej,
m.in. poprzez coroczne, cieszące się sporym
zainteresowaniem knurowian, dni otwarte...

reklama
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W imieniu samorządu miasta hołd górnikom oddali
wiceprezydent Piotr Surówka i sekretarz Piotr Dudło

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się przed
pomnik prowadzeni przez Orkiestrę KWK Knurów

Knurów

Barbórka w cieniu tragedii
Niedzielne uroczystości przed pomnikiem poświęconym
„Górnikom tragicznie zmarłym na stanowiskach pracy”
miały szczególną symbolikę. Cieniem nad tegoroczną
Barbórką położyła się śmierć ośmiu górników w kopalni
Rudna

Cześć tragicznie zmarłym górnikom oddają dyrektorzy
kopalni – Grzegorz Michalik, Tomasz Śledź, Janusz Orzeł
i Piotr Rykala

U

święconą przez lata tradycją oficjalne uroczystości
poprzedziły nabożeństwa
w intencji górników i ich rodzin.
Msze święte zostały odprawione w
kościołach pod wezwaniem Matki
Bożej Częstochowskiej oraz świętych Cyryla i Metodego.
W „starym kościele” uroczystej
asysty udzieliły poczty sztandarowe
– górnicze i miejscowych organiza-

ni Knurów-Szczygłowice uczynili
to dyrektorzy Grzegorz Michalik,
Tomasz Śledź, Janusz Orzeł i Piotr
Rykala. Miasto reprezentowali zastępca prezydenta Piotr Surówka i
sekretarz Piotr Dudło oraz przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa z
wiceprzewodniczącymi Henrykiem
Hibszerem i Jerzym Pachem wraz z
radnymi. Przedstawicielami powiatu
byli wicestarosta Ewa Jurczyga wraz
z radnymi Michałem Nieszporkiem
(byłym dyrektorem kopalni) i Włodzimierzem Gwiżdżem (kierownikiem działu).
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

cji społecznych. Po nabożeństwie
Orkiestra KWK Knurów pod batutą
Mariusza Kowalczyka poprowadziła
uczestników święta przed pomnik.
Zabrzmiały hymny – państwowy
i górniczy. Delegacje złożyły kwiaty.
Cześć poległym g warkom oddali
przedstawiciele kopalnianych dyrekcji
i związków zawodowych oraz reprezentanci samorządu.
W imieniu kierownictwa kopal-

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa wraz
z wiceprzewodniczącymi – Jerzym Pachem i Henrykiem Hibszerem

8

Powiat reprezentowali: wicestarosta Ewa Jurczyga oraz
radni Michał Nieszporek i Włodzimierz Gwiżdż

Lata biegną, ale tradycja nie umiera – rok w rok przed knurowskim
pomnikiem spotykają się liczne delegacje górniczej braci
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Knurów

Single w złocie

„Zapomnieć chcę”, piosenka z debiutanckiej płyty
Sylwii Lipki i „Spełniaj marzenia”, hymn Young Stars
Camp, pokryły się złotem. To nie koniec dobrych
wiadomości, jakie napływają z wytwórni MyMusic

Ta gruba „Knurōw”
Z okazji górniczego święta prezentujemy wybór
fraszek autorstwa Bronisława Wątroby z Rudy
Śląskiej, poświęconych początkom knurowskiej
kopalni
„Sool Knurōw” 1892
Pole gōrnicze ô takim mianie
Urzōnd przidzieloł Skarbowi
Ze czasym zacznōm tu fedrowanie
Dziynkować trza Velsenowi.

A na dole
A na dole drapko prujōm
Wyntylacji poziōm gryzōm
W wydobywczym już fedrujōm
Do pokładōw wōnglo idōm.

Solanki knurowskie
Na „tysiōncu” wiela soli
Ôdwiertami wykozali
Dyć sie Knurōw tym niy chwoli
Zdrōj niy bydzie z niego dali.

Pola gōrnicze (1908)
Pola gōrnicze już wyznaczōne
Piyńć przinoleżnych Gierałtowicōm
Sztyry Knurowa - dyć to niy kōniec
Bo piyńć szkryfniōne tyż Szczygłowicōm.

100 000 marek (1903)
„Krōlowy Luizie” geld taki prziznali
Bydōm we Knurowie szachta borowali
Bo trza przeca wōnglo ciyngym coroz wiyncy
Skarb Pruski skiż tego jakby głośni jynczy.

Woda do picio i mycio
Potrza grubie coby pić
I po szychcie maras zmyć
Durś grubiorzy robi wiyncy
Badymajstra to aż mynczy.

6 miljōnōw marek (1903-1912)
Tela na ta gruba geldu planowali
Rokōw prawie dziesiyńć bydōm budowali
Porachować piyrwyj dobrze umioł czowiek
Miljōny z profitym zwrocōm sie w Knurowie.

Stacjo wodno „Kwitek”
Sztyry studnie głymbinowe
Skuli gruby wierci czowiek
Plōmpōw prawie pōł tuzina
Dyć mo mało durś dziedzina.

9 665 700 marek (1904-1913)
Piyrwyj 6 miljōnōw dyć we gōra poszło
Chnetko do diesiyńciu już trozki doszło.

Przi klosztorze
Prziklosztorno studnio kopiōm
Z niyj świyncōno woda żłopiōm?
Niy ô szpas w tym jednak idzie
Bez ty wody gruba w biydzie.

Cechownia
Ano - piyrszo tu stanyła
Z badyhausym prawie była
Tyż kantynōm i biurami
Kaj godali ze sztajgrami.
Wieża cechowni
Ech - ta wieża zygarowo
W ôczach dyć do dzisioj stowo
Dzwōn z niyj dzwōni na bergmōna
Czas na szychta - niy spać w dōma!
Pōłtora hektora
Tako powierznio gruby w Knurowie
Dwie wieże szachtōw zbudowoł czowiek
I wszysko inksze co potrza było
Reszta na dole sie cołkym skryło.
Z Huty Glywice
Huty Glywice wieża szybowo
Drapko w Knurowie terozki stowo
I maszynownio tako na para
Trza tyż kotłowni bo siyła w garach.

Wieża wodno (1912)
Drapko przi grubie potrzebno była
Tōż ze tym rokym prawie stanyła
Piyńćset kubikōw w ajzie zamkniōne
Utropy z wodōm jednak niy kōniec.
Knurowsko tragedyjo
Ôgyń prziszło im pomacać
Gorkość wielgo metan niesie
Iskry styknie - tōż łōnacza
Robić na ty grubie chce sie?
Tragedyjo we Knurowie
Jedni tracōm sie na frōncie
I na dole pomrze czowiek
Jak mu śmiertka powiy „mōm cie”
Tōż dziedzina uślimtano
Jedynostu wykosiyło
Z tym utropa wielgo dano
We żałobie wszysko było
Wōngel jako czorne złoto
Płaczki z ôczōw nōm wycisko
Ku Pyjtrowym poszli wrotōm
Pamiyńć styknie już za wszysko.
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Foto: Marcin Melanowicz

J

ak odnaleźć się w natłoku lajków? Co zrobić,
by podtrzymywać zainteresowanie followersów? Sylwia Lipka umiejętnie zarządza
swoją obecnością w mediach społecznościowych. Tylko na Facebook’u liczba fanów jej
talentu powoli dobija do miliona.
Trasa koncertowa, podróże zagraniczne,
udział w festiwalach i spotkaniach promocyjnych, kręcenie wideoklipów czy robienie sesji
zdjęciowych to tylko wycinek z codzienności
wschodzącej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Za tym wszystkim stoją ciężka praca i
rozsądek - oprócz robienia kariery Sylwia
studiuje.
Kilka dni temu w ręce knurowianki trafiły
dwie złote płyty za single „Zapomnieć chcę” i
„Spełniaj marzenia”. Każdy został sprzedany w
liczbie 10 tys. sztuk. Warto nadmienić, że „Spełniaj marzenia” to hymn Young Stars Camp, w
którym Sylwia występuje gościnnie obok Sylwii
Przybysz (znanej z tegorocznych Dni Knurowa)
oraz Jeremiego i Artura Sikorskich.
Na fali popularności albumu Sylwii pt.
„Szklany sen”, 12 grudnia na sklepowe półki
trafi jego akustyczna wersja. Czy instrumentalne wersje powtórzą sukces debiutanckiej
płyty?

U progu kariery

stoi też siostrzeniec Sylwii - Bartek Kaszuba.
Nastolatek dał się poznać z ról w spektaklach
Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz występów
na festynach i festiwalach. Niedawno dołączył
do projektu Young Stars wytwórni MyMusic i
zaprezentował w internecie teledysk do piosenki „Bo nie ma cię tu”.

Na zdjęciu od lewej: Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa,
Aneta Łyczek, nauczycielka z MP-7, Grażyna Misztalewska,
dyrektorka MP-7 i Anna Misiura, dyrektorka MZJOś

Knurów. Uroczystość nadania stopnia zawodowego

Awans w szkolnej hierarchii
Knurowska oświata wzbogaciła się o kolejnego nauczyciela
mianowanego. W poniedziałek z rąk Piotra Surówki, zastępcy
prezydenta, awans odebrała Aneta Łyczek, nauczycielka
z Miejskiego Przedszkola nr 7

N

auczyciele tłumaczą dzieciom zmienny
świat. Wyjaśniają pojęcia, uczą samodzielnego myślenia, prowadzą przez kolejne
edukacyjne stopnie. Aby sprostać wyzwaniom, jakie wciąż stawia przed pedagogami
rzeczywistość, nieustannie się szkolą.
Aneta Łyczek uczy przedszkola k i z
„Siódemki” i angażuje się w życie placówki.
Organizuje akcje edukacyjne i charytatywne, m.in. Dzień Dawcy Szpiku, zachęca
dzieci do udziału w konkursach, dba o ich
rozwój społeczny i emocjonalny. Awans na
nauczyciela mianowanego to potwierdzenie

jej umiejętności zawodowych i wyjątkowych
kwalifikacji.
W poniedziałek, podczas kameralnej
uroczystości, akt potwierdzający nadanie
stopnia awansu zawodowego wręczył pani
Anecie Piotr Surówka, zastępca prezydenta
Knurowa.
Świadkami uroczystości były Anna Misiura, dyrektorka Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych i Grażyna Misztalewska, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 7.
jb, foto: Justyna Bajko
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rozrywka nr 49

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Szymon Horak z Knurowa

ur. 30.11.2016 r., 3720 g, 52 cm

Aleksandra Miera z Przyszowic
ur. 1.12.2016 r., 3450 g, 54 cm

Wojciech Kowolik z Gierałtowic
ur. 2.12.2016 r., 3490 g, 54 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).

Krzysztof Oleryk z Knurowa

ur. 1.12.2016 r., 3250 g, 50 cm

Julia Rzepka z Knurowa

ur. 2.12.2016 r., 4140 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
47/2016 brzmiało: „SZCZEPAN”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Zbigniew Krupa.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Adam Szafran z Czerwionki-Leszczyn
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 w8.12.2016
ciągu 10 dnir.od ukazania się
CZWARTEK
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

Zuzanna Nigiel z Gliwic

ur. 30.11.2016 r., 3010 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
9-14.12.2016 r.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
PIĄTEK-ŚRODA
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

ur. 2.12. 2016 r., 3480 g, 52 cm

Szymon Dybała z Paniówek

ur. 3.12.2016 r., 2850 g, 52 cm

Kubo i dwie struny
- godz. 16.00, 18.00

Kubo i dwie struny
- godz. 15.00, 17.00

49

Stanisław Palusiński z Gierałtowic
ur. 3.12.2016 r., 4040 g, 56 cm

Światło między oceanami
- godz. 20.00

Sprzymierzeni
- godz. 19.00, 21.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Szymon Paprzycki z Zabrza

ur. 5.12.2016 r., 3150 g, 52 cm

Dominik Wiercioch z Knurowa
ur. 5.12.2016 r., 3610 g, 53 cm

Wojciech Ziarkiewicz z Pilchowic
ur. 5.12.2016 r., 3110 g, 51 cm
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Knurów. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Ponad przeciętność

Anna Skorupa i Patrycja Ziarnik z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego
oraz Krzysztof Gierzok i Kamil Więcławik z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 otrzymali tegoroczne Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Anna Skorupa i Patrycja
Ziarnik - wybitne
uczennice
z „Paderka”

M

łodzi tworzą świat, gdzie
marzenia są możliwe. Nie
czekają z założonymi rękami na to, co przyniesie im los, ale
każdego dnia uparcie walczą o wymarzone życie. Nagrodzoną czwórkę
różni wiele: wiek, płeć, sposób w jaki
widzą świat, łączy - bycie ponadprzeciętnym.

Rozważna i romantyczna

Anna Skorupa (II LO) to artystyczna dusza z sercem na dłoni.
Stypendium przyznano jej za wysoką
średnią - 5,5. Tańczy balet, maluje,
gra na fortepianie i mimo tylu zajęć
wciąż znajduje czas, by zauważyć
drugiego człowieka. Podobno tylko
zachwyt nad codziennością potrafi
zapobiec oschłości serca. Ania patrzy
na świat z nadzieją i na przekór temu,
co widzi w wiadomościach, wierzy, że
w ludziach tkwi dobro. Najważniejszą
osobą jest dla niej mama.

Krzysztof Gierzok i Kamil Więcławik
- dwóch wspaniałych z ZSZ nr 2

- Bardzo ją podziwiam. Miała
ciężko w życiu. Gdy była małą dziewczynką, straciła tatę. Jednak nigdy się
nie poddała. Skończyła studia, choć
mało kto w nią wierzył. Była ambitna
i wytrwale dążyła do celu - opowiada
Ania.
Licealistka marzy o zaistnieniu
na teatralnej scenie. Potrzebuje
obecności innych - ich ciepła i dobrych słów. Swoją przyszłość widzi
jasno: szczęśliwa rodzina i zawód,
który można kochać.
Patrycja Ziarnik (IV klasa technikum) z tym roku została finalistką
centralnego stopnia Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich. Wykazała się nie tylko
ogromną wiedzą ekonomiczną, ale
przede wszystkim umiejętnościami
i zdolnością szybkiego myślenia.
Patrycję peszy mówienie o sobie. O
swoich sukcesach opowiada jakby
mimochodem, powtarzając, że to

przecież nic takiego. Dopiero gdy
wspomina o rodzinie i przyjaciołach
jej oczy się ożywiają. Jakby tylko w
towarzystwie bliskich potrafiła naprawdę się otworzyć, być sobą.
- Marzę o tym, aby być spełnioną.
Robić to, co lubię. Mieć szczęśliwą
rodzinę - mówi Patrycja. - Rodzina
jest dla mnie najważniejsza. To najbliżsi mnie inspirują, dodają otuchy,
wspierają w trudnych chwilach.
Skromna Patrycja za chwilę
zmierzy się z maturą. Co dalej? Plany
są sprecyzowane - finanse i rachunkowość na Politechnice Śląskiej.
Chciałaby zostać księgową.

Elektryk i żołnierz

Krzysztof Gierzok poproszony o
to, aby określił się jednym słowem,
po chwili wahania, mówi: idealista.
Nieraz obrywa od życia za to, jaki
jest - za swoją naiwność, wiarę w
ludzi i wartości.

- Jednak inaczej nie umiem wzdycha.
Krzysztof jest w ostatniej klasie o
profilu technik elektryk-mechanik.
Angażuje się życie szkoły, zbiera
bardzo dobre stopnie. Gdy ma wolną
chwilę dłubie w starych samochodach, czyta książki historyczne i
gra w koszykówkę. To tata, inżynier
elektryk, wprowadził go świat w
elektryki i nauczył ciężkiej pracy.
- Rodzice są naszymi pierwszymi
nauczycielami. Pamiętam, gdy byłem
mały, tata zabierał mnie do warsztatu, pokazywał urządzenia. Dzisiaj
mocno wspiera to, co robię. Cieszy się
z moim sukcesów, choć dba też, abym
nie utopił się w tej radości, abym nie
osiadł na laurach. Bo to przecież
dopiero początek mojej drogi - wspomina Krzysztof.
Kamil Więcławik (III LO, profil
klasa mundurowa) jest nie tylko
wszechstronnie uzdolniony, ale i pie-

kielnie pracowity. W młodym wieku
osiągnął już tak wiele, a wciąż ma
apetyt na więcej. Kamil dwukrotnie
otrzymał stypendium premiera,
zdobył certyfikację wojskową z
języka angielskiego, ma czarny pas
w judo i medale mistrzostw Polski
i Ślaska w tej dziedzinie, jest sędzią
okręgowym, wypracował średnią
5,7(!), a w weekendy... skacze ze spadochronem. Łączy sport i naukę, i w
obu obszarach jest świetny. Jak mu
się to udaje?
- Jest ciężko, bo mam tak poustawiany grafik dnia, że czasami brakuje
mi wolnego - mówi Kamil. - Ale nie
żałuję, bo kocham to, co robię i sprawia mi to przyjemność.
Kamil chciałby być żołnierzem
wojsk lądowych. Marzy mu się wyjazd na olimpiadę i Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we
Wrocławiu
- Dryg do wojska miałem już
w przedszkolu - śmieje się Kamil.
- Już wtedy lubiłem bawić się żołnierzykami, biegać z plastikowymi
pistoletami.
Prywatnym bohaterem Kamila
jest jego trener - Bronisław Wołkowicz, olimpijczyk z Atlanty, wielokrotny mistrz Polski.
- Pochodzi z biednej rodziny,
ale mimo przeszkód był w stanie,
dzięki ciężkiej pracy, dojść na sam
szczyt. Podziwiam go za to - mówi
Więcławik.
Czasami Kamil czuje, że za dużo
na siebie wziął. Gdy więc codzienność wydaje się zbyt trudna, robi
sobie wolne - i wraca, i dalej walczy.

Trud i radość

Młodzież otrzymała stypendia
Prezesa Rady Ministrów podczas
uroczystości zorganizowanej przez
Śląskie Kuratorium Oświaty. Nagrody te są przyznawane najlepszym
uczniom w danej szkole.
Stypendyści ciężko pracują, aby
osiągnąć to o czym marzą. Każdego
dnia walczą ze zmęczeniem i zniechęceniem, budując życie według
własnych zasad.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Gierałtowice

Absolwentka na medal

Mieszkanka Gierałtowic, Karolina Stawowy, znalazła się
w doborowym gronie Najlepszych Absolwentów Uniwersytetu
Śląskiego. Osiągnięcie gierałtowiczanki docenił rektor uczelni
i gminne władze

K

arolina Stawowy studiowała
na Wydziale Artystycznym,
na kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej (specjalność: prowadzenie zespołów
muzycznych - w Zakładzie Dyrygowania i Wokalistyki). Ukończyła
studia ze średnią 4,84 oraz oceną
celującą na dyplomie.
W pracach licencjackiej i magisterskiej opisywała działalność
chór u ,, Skow ronek ” i bad a ła
zmiany w dokumentacji repertuaru, jakie zaszły podczas 30 lat.
Ma na koncie pierwsze sukcesy
jako dyr ygent. Za szczególnie
cenny uważa występ z rodzimym

chórem na dyplomie artystycznym.
- Chór opanował m.in. utwory
Karola Szymanowskiego, które
niedawno odnaleziono w archiwach Ak ademii Muzycznej w
Katowicach – podkreśla.
Mimo wielu zajęć chętnie angażowała się w życie studenckie.
Była wiceprzewodniczącą Samorządu Studenck iego Wydziału
Artystycznego. Udzielała się w
studenckim chórze reprezentacyjnym Uniwersytetu Śląskiego
,,Harmonia”. Działała społecznie
w chórze ,,Skowronek” i Orkiestrze Dętej OSP Przyszowice.
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Znakomite wyniki w nauce i
aktywność 25-latki z Gierałtowic
zostały docenione. Uroczystość
wręczenia dyplomów dla Najlepszych Absolwentów roku akademickiego 2015/2016 odbyła się w
rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Stała się okazją do publicznego
uhonorowania wyróżniających się
studentów. Absolwenci otrzymali
dyplomy i listy gratulacyjne, a od
rektora, prof. dra hab. Andrzeja
Kowalczyka również specjalny
Rektorski List Rekomendacyjny,
poświadczający, że jego adresat
należy do elitarnego grona uzdolnionych absolwentów uczelni.

Karolinie Stawowy gratuluje rektor UŚ Andrzej Kowalczyk

Sukces mieszkanki Gierałtowic doceniły władze gminy. Do
wybitnej absolwentki list gratulacyjny skierował wójt Joachim
Ba rg iel. Podcz a s k atow ick iej
uroczystości w imieniu samo-

rządu pani Karolinie osobiście
gratulowała Barbara Mansfeld,
kierownik Referatu Edukacji i
Zdrowia w Urzędzie Gminy w
Gieałtowicach.
/b/

Foto: Archiwum UŚ/us.edu.pl
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DYŻURY RADNYCH

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

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.12.2016 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

37-49/16

Gładzie, malowanie. Adaptacja poddaszy.
Sufity podwieszane. Tynki mozaikowe.
Kafelkowanie. Remont y kompleksowe.
Tel. 785 948 716

48-49/16

•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkolno – Przedszkolny  – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół  Nr 1  – Al. Lipowa

Garaż do wynajęcia w centrum Knurowa.
Tel. 690 018 637

47-49/16

Pokój do wynajęcia. Tel. 662 046 523

49/16

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 70 m 2, kuchnia łazienka i
osobna ubikacja częściowo umeblowane.
Tel. 607 269 261

48-50/16

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

40/16-1/17

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

31-51/52/16

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

40/16-1/17

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

44-odw.

EDUKACJA
Mikołaj. Tel. 793 826 042

48-51/52/16

Mycie okien. Tel. 513 271 156

Poszukuję nauczyciela j. niemieckiego z dojazdem do domu Rybnik-Ochojec. Minimum
3h/2 razy w tygodniu. 2 dzieci (11 i 13 lat) oraz
osoba dorosła. Tel. 696 453 299

48-51/52/16

49/16

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

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

24-51/52/16

46-51/16

ZDROWIE I URODA

M ę żc 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 pospr zątam.
Tel. 501 385 666

13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725
1/16-odw.

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

30-51/52/16

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

41-odw.

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
1/16-odw.

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

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

48/16-8/17

Wróżby. Tel. 513 271 156

48-51/52/16

FINANSE

DAM PRACĘ
Lokal zatrudni sprzątaczkę. Tel. 664 040 345

47-49/16

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859
47-50/16

Zatrudnię barmankę, kucharza i pracownika
pizzerii. Tel. 693 336 442

48-51/52/16

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólnospożywczym „Bartek” w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442

48-51/52/16

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
ul. Ks. Koziełka przy szkole. Tel. 793 003 767
49/16-2/17

DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. około
80 m2. Knurów, ul. Koziełka 12. Tel. 696
444 726
39/16-5/17Y

Do wynajęcia. Atrakcyjna okolica handlowo-usługowa. Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 74
m2, I piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
48-50/16
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a D ol ny m Śl ą s k u
16-latka z Knurowa
w kategorii do 57 kg
seniorek w ycisnęła 50 kg
poprawiając tym samym swój
rekord życiowy.
Mistrzostwa te odbyły
się w Strzegomiu, gdzie wystąpili również inni reprezentanci UKS Eugen. Wśród
podopiecznych Eugeniusza
Mehlicha byli: Maria Kasprzyk (kat. do 57 kg, wynik
37,5 kg, 6 miejsce), Katarzyna Dzieżok (kat. +57 kg,
wynik 60 kg – rż, 8 miejsce),
Jadwiga Gieniusz (kat. +57
kg, wynik 50 kg, 12 miejsce),
Daniel Machu lik (junior
do lat 16 open, wynik 107,5
kg – rż, 4 miejsce), Norbert
Kaczor (junior do lat 16
open, wynik 100 kg, 6 miejsce), Dawid Ożga (junior do
18 lat open, wynik 100 kg,
3 miejsce), Rafał Czempiel
(junior do 18 lat open, wynik 107,5 kg – rż, 4 miejsce),
Konrad Piecha (junior do
lat 20 open, wynik 145 kg,

1 miejsce).
W klasyfikacji drużynowej knurowska ekipa zajęła
3 miejsce.
Na Opolszczyźnie Sylwia Mularczyk zdobyła tytuł
najlepszej juniorki do lat 16
i do lat 23 oraz zajęła drugie
miejsce w seniorkach. Wicemistrzyni świata startując w
kategorii do 57 kg wycisnęła
50 kg.
W Przylesiu wystąpiła
13-osobowa grupa z Eugena.
Oprócz Sylwii Mularczyk
złoty medal zdobył 15-letni
Daniel Machulik, który w
kategorii junior do lat 16, w
kategorii +74 kg wycisnął
110 kg.
- Oprócz tych zwycięstw
cieszy m.in. udany debiut
uczennicy Miejskiego Gimnazjum nr 1 Pauliny Domagały
i dobry występ weterana Tomasza Rutkowskiego. Warto
też podkreślić, że duży wkład
w udane występy ma trener
Maciej Jaśkiewicz – podkreśla
Eugeniusz Mehlich.

Knurowianie opuszczali Strzegom w dobrych nastrojach
Foto: Eugen

Sylwia Mularczyk ma
za sobą dwa udane starty.
Wywalczyła brązowy
medal VI Integracyjnych
Mistrzostw Dolnego Śląska
w klasycznym wyciskaniu
sztangi i została najlepszą
juniorką VI Integracyjnych
Mistrzostw Województwa
Opolskiego

Foto: Eugen

16-latka medalistką wśród seniorek

Daniel Machulik
i Norbert Kaczor
stanęli na dwóch
najwyższych
stopniach podium

Podopieczne Macieja Jaśkiewicza potwierdziły
dobre przygotowanie do zawodów

Poza Sylwią Mularczyk i
Danielem Machulikiem barw
knurowskiego klubu w Przylesiu bronili:
- Natalia Dreja (juniorka
do lat 23, kat. do 57 kg open,
wynik 40 kg, 2 miejsce), Martyna Jaśkiewicz (juniorka
do lat 23, kat. do 57 kg open,

Zawodniczka
z tytułem
instruktora
personalnego

wynik 40 kg, 3 miejsce), Paulina Domagała (juniorka
do lat 23, kat. do 57 kg open,
wynik 27,5 kg – rż, 4 miejsce),
- Dorota Tomaszewska (juniorka do lat 23, kat. +57 kg,
wynik 52,5 kg – rż, 3 miejsce),
- Jakub Ostrowski (junior do
lat 16, kat. do 74 kg open, wy-

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

PiSk

PiSk

Litwin po raz pierwszy,
Wroblowski po raz czwarty

W

Foto: prywatne

N

kich osób należy Katarzyna Dzieżok – zawodniczka
Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen, która uzyskała
niedawno certyfikat instruktora personalnego w zakresie
kulturystyki i fitness.

miejsce), - Radosław Włoczka
(junior do lat 18, kat. do 74 kg
open, wynik 90 kg, 6 miejsce),
- Konrad Piecha (junior do lat
23, kat. +74 kg open, wynik
150 kg, 3 miejsce), - Tomasz
Rutkowski (weteran open,
wynik 80 kg - rż, 6 miejsce).

Skat sportowy

Katarzyna
Dzieżok
to już nie tylko
zawodniczka…

iektórzy sportowcy
koncentrują się tylko
na budowaniu formy
przed kolejnym startem. Inni
spoglądają na swoją przygodę ze sportem nieco szerzej
i próbują się realizować na
kilku płaszczyznach. Do ta-

nik 77,5 kg, 5 miejsce), Norbert Kaczor (junior do lat 16,
kat. +74 kg open, wynik 100
kg, 2 miejsce), - Dawid Ożga
(junior do lat 18, kat. do 74 kg
open, wynik 102,5 kg – rż, 2
miejsce), - Grzegorz Cieślak
(junior do lat 18, kat. do 74
kg open, wynik 82,5 kg, 4

cz asie ubieg łot ygodniow ych rozda ń
najlepszym „szkaciorzem”
kolejnego turnieju o Grand
Prix Knurowa został Bogdan
Litwin, dla którego było to
pierwsze zwycięstwo w bie-

żącej edycji rozgrywek.
Stefan Wroblowski z kolei
po raz czwarty w tym sezonie
plasuje się na pozycji lidera.
Wcześniej trzy razy liderem
byli Józef Antończyk i Kazimierz Fąfara.

WYNIKI
Z 29 LISTOPADA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Bogdan Litwin
– 2.436 1. Stefan Wroblowski – 17.510
2. Bogumił Wolny
– 2.377 2. Janusz Nowak
– 17.330
3. Tadeusz Kamczyk – 2.168 3. Konrad Sobieraj
– 17.123
– 17.050
4. Henryk Brola
– 2.028 4. Kazimierz Fąfara
5. Tadeusz Wodziczko – 1.983 5. Michał Foit
– 17.009
6. Zbigniew Ciszewski – 1.924 6. Joachim Makselon – 16.517
7. Jacek Zacher
– 1.828 7. Henryk Brola
– 16.283
8. Michał Foit
– 1.773 8. Zenon Niemiec
– 15.980
– 15.976
9. Jan Pikus
– 1.729 9. Janusz Myszka
10. Alojzy Kopiec
– 1.710 10. Janusz Kopeć
– 15.759
Kolejny turniej odbędzie się 13 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Przerwane nadzwyczajne walne

a 2 grudnia zaplanowa no Nad z w ycz ajne
Walne Zebranie Członków
KS Concordia Knurów.
W pierwszym terminie
– o godzinie 18.00 – nie
stwierdzono kworum, zatem
zebranie rozpoczęło się pół
godziny później, a po kilkunastu kolejnych minutach
zostało przerwane. Powód?
Nieobecność członków poprzedniego zarządu.
- Gdy poprzedni zarząd

składał rezygnację (latem
bieżącego roku – przyp. red.),
jego członkowie zobowiązali
się do pewnych działań, ale
niestety nie wywiązali się ze
złożonych deklaracji – mówi
obecny prezes klubu, Wojciech Górka.
Wa l n e m i a ł o p o dj ą ć
uchwa łę o ewent ua l ny m
ud zieleniu absolutor iu m
poprzedniemu zarządowi,
jedna k z racji zaistniałej
sy t uacji, o k tórej mów i ł

wcześniej Wojciech Górka,
podjęto decyzję o przerwaniu zebrania. Zdecydowano rów nież , ż e człon kowie poprzedniego zarządu
otrzy mają teraz listowne
zaproszenie na 20 grudnia,
bowiem na ten dzień zaplanowano dokończenie obrad.
Co na to poprzedni prezes
Andrzej Michalewicz i jego
współpracownicy?

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

N

Z 35 członków tylko 8 przyszło na piątkowe zebranie

IV liga

O

kazało się, że informacje, jakie wypłynęły z klubu wyprzedziły nieco to, co miało się
dopiero wydarzyć. Gdy prezes
Concordii - Wojciech Górka
mówił o zmianie na stanowisku trenera, w rzeczywistości
Marek Motyka wciąż nim był.
- To prawda - przyznaje
sternik Concordii. - Z Markiem Motyką jestem w kontakcie telefonicznym i oficjalnie
nasza współpraca jeszcze się
nie zakończyła, ale to kwestia
kilku najbliższych dni - usłyszeliśmy kilkadziesiąt godzin
po tym, jak media podały, że
w Knurowie podziękowano
doświadczonemu trenerowi.

Zamieszanie związane z
rozwiązaniem umów z Markiem Motyką i jego asystentem Mirosławem Dreszerem
nie wpłynęły na wcześniejsze
ustalenia związane z osobą
nowego trenera. W ubiegłym
tygodniu, dokładnie we wtorek z zawodnikami spotkał się
Zbigniew Matuszek.
- Pierwszy trening miał
charakter zapoznawczy, zarządziłem grę wewnętrzną powiedział nam nowy trener.
- To dla mnie nowe wyzwanie, do którego podchodzę z
optymizmem. Naszym celem
będzie utrzymanie drużyny w
4. lidze i budowa zespołu na
nowych, zdrowych zasadach.

Knurowska Liga
Piłki Siatkowej
1. KOLEJKA
JRG Knurów - SALVATOR 0:3 (12:25, 11:25, 14:25)
4FUN - TKKF Szczygłowice 1:3 (25:18, 21:25, 18:25, 20:25)
AWRUK TEAM - Ekipa Czwartkowa 0:3 (16:25, 19:25, 23:25)

2. KOLEJKA
Gram, Kibicuję, Pomagam - Ekipa Czwartkowa 1:3 (17:25, 25:20,
17:25, 21:25)
MOSiR Knurów - AWRUK Team 1:3 (24:26, 20:25, 25:18, 26:28)
TKKF Szczygłowice - JRG Knurów 3:0 (25:12, 25:12, 25:18)
SALVATOR - 4FUN 2:3 (25:14, 24:26, 25:21, 24:26, 8:15)
1. TKKF Szczygłowice
2. Ekipa Czwartkowa
3. SALVATOR
4. MOSiR Knurów
5. AWRUK TEAM
6. 4FUN
7. Gram, Kibicuję, Pomagam
8. JRG Knurów

6
6
4
3
3
2
0
0

6:1
6:1
5:3
4:4
3:4
4:5
2:6
0:6

168:126
170:138
181:139
193:177
155:170
186:198
160:193
79:150

W niedzielę (11 grudnia) odbędzie się 3. kolejka Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej. W spotkaniach o godzinie 10:00 Ekipa Czwartkowa zagra z SALVATOR-em, natomiast AWRUK
Team zmierzy się z JRG Knurów. W meczach o godzinie 12:00
MOSiR Knurów zagra z TKKF Szczygłowice, a 4FUN podejmie
ekipę Gram, Kibicuję, Pomagam.
Mecze odbędą się w hali MOSiR w Szczygłowicach.
PiSk
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Foto: Piotr Skorupa

W minionym tygodniu
piłkarze Concordii poznali
nowego trenera. Tak jak
wcześniej informowaliśmy
Marka Motykę zastąpił
Zbigniew Matuszek

Dominik Bartoszewicz (z lewej) miał
okazję zamienić kilka zdań z nowym
trenerem Zbigniewem Matuszkiem

W ubiegłym tygodniu mieliśmy dwie jednostki treningowe, po których rozpoczęła się
przerwa. Przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczniemy 2 stycznia.
Zbigniew Matuszek
chce, by w okresie przygoto-

wawczym jego podopieczni
rozegrali minimum osiem
sparingów. Siedmiu rywali
jest już znanych, szczegółowy plan gier zamieszczamy
poniżej.
PiSk

Plan zimowych sparingów
Concordii Knurów:
28 stycznia
4 lutego
11 lutego
15 lutego
18 lutego
25 lutego
1 marca
4 marca

- przeciwnik nieznany
- Piast Gliwice (Centralna Liga Juniorów)
- ŁTS Łabędy
- Jedność 32 Przyszowice
- KS Panki
- Odra Miasteczko Śląskie
- MLKS Woźniki
- Sokół Orzech

W sobotę turniej
im. Tadeusza
Wierciocha
N

a 10 grudnia (sobota)
zaplanowano 23. edycję
turnieju im. Tadeusza Wierciocha. W tym roku w hali
MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach wystąpią zespoły złożone z zawodników
urodzonych w 2002 roku.
Pierwszy mecz rozpocznie
się o godzinie 9.00, zakoń-

Potrzebne będą
rzuty karne?
Przebieg nadzwyczajnego
walnego zebrania członków
Concordii, a w zasadzie jego
pierwsza część, skojarzyła mi
się z niedawnym wystąpieniem w Sejmie minister edukacji Anny Zalewskiej.
W knurowskim środowisku piłkarskim, i nie tylko,
sporo mówi się o Concordii,
ale na walne zebranie przyszło
tylko ośmiu członków.
W środowisku związanym
z oświatą, i nie tylko, sporo
mówi się o planowanej reformie, ale wystąpienie wspomnianej minister wysłuchała
garstka posłów.
W najbliższym czasie na
pewno nie ucichną echa tego,

co dzieje się w Concordii,
i tego, co niebawem ma się
wydarzyć w oświacie. W obu
tematach czeka nas swego
rodzaju dogrywka, a z moich
obserwacji wynika, że tylko
nieliczne dogrywki dostarczają widzom niezapomnianych emocji. Z reguły jest tak,
że ich uczestnikom brakuje
odwagi, by sporo ryzykując
spróbować rozstrzygnąć losy
sporu w czasie dogrywki.
Ten dodatkowy czas gry jest
z reguły wyczekiwaniem na
rzuty k ar ne . Czy podob nie będzie z drugą częścią
walnego zebrania członków
Concordii?
Piotr Skorupa

Mikołaj kibicował
pływakom

W

sobotnie popołudnie
odbyły się mikołajkowe
zawody pływackie. Organizatorzy tradycyjnie prowadzili
klasyfikację, ale z racji tego, że

rywalizacji przyglądał się Mikołaj, wszyscy startujący otrzymali nagrody, a kibice mogli
liczyć na słodki poczęstunek.

PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Poznali nowego trenera

czenie ma nastąpić po około
pięciu godzinach rywalizacji, w której zaprezentują
się zespoły Górnika Zabrze,
Piasta Gliwice, APN Knurów, Unii Racibórz, Olimpii
Piekary Śląskie, AP Gliwice,
Płomienia Czuchów i Concordii Knurów.
PiSk
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Miko łaj nie dość,
że rozdawał prezenty,
to otwor zył sezon na
knurowskim lodowisku

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa
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informacja

Łukasz Wolsztyński
Przyjacielem APN

N

iecodzienny gość uczestniczył w zajęciach młodych piłkarzy APN z rocznika 2008. Ich trener Adrian
Kasprzyk zaprosił na trening
swych podopiecznych zawodnika Górnika Zabrze - Łuka-

sza Wolsztyńskiego.
Pochodzący ze Szczygłowic 22-latek przyjechał na
zajęcia w doskonałym humorze, bowiem Górnik Zabrze z
przytupem zakończył rundę
jesienną. Trójkolorowi wy-

grali 2:1 ostatni tegoroczny
mecz ligowy ze Stalą w Mielcu, a Wolsztyński w ostatniej
akcji tego spotkania zanotował asystę.
Przypomnijmy, że Łukasz Wolsztyński jest bratem

bliźniakiem Rafała, który
przechodzi rehabilitację po
poważnej kontuzji i ma nadzieję, że w rundzie wiosennej zadebiutuje w Górniku.

S

portowcy – również ci
najmłodsi – często angażują się w pomoc potrzebującym, co najlepiej ilustruje
zamieszczone obok zdjęcie.
Młodzi zawodnicy Akademii
Piłki Nożnej wraz z trenerem Pawłem Przesdzingiem
prezentują na nim koszulkę
z podpisami, którą przygotowali z myślą o Asi Drożdżak.
- Asia choruje na zespół
Marfana, a my trzymamy za
nią kciuki i mamy nadzieję, że
nasza koszulka z podpisami
zawodników i trenerów APN
wywoła na jej twarzy uśmiech –
mówi trener Paweł Przesdzing.
Postawa młodych adeptów
piłki nożnej i ich trenerów
jest godna naśladowania. Tym
bardziej, że nie jest to jednorazowa akcja. Wcześniej APN
wspierała m.in. swego byłego
zawodnika Dawida Kołodzieja.

Foto: APN

Akademicy wspierają Asię

PiSk

PiSk

Spartan szkoli
policjantów

Klubie Sportowym Spartan Knurów odbywają
się cykliczne zajęcia, w których
uczestniczą policjanci.
- Szkolenie prowadzimy
od dwóch lat, A zajęcia cieszą
się dużym zainteresowaniem
wśród funkcjonariuszy policji.
Grupę tworzy około 30 funkcjonariuszy z garnizonu gliwickiego, którzy szkolą się na profesjonalnej sali przy pomocy spe-

cjalistycznego sprzętu – mówi
trener i jednocześnie sierżant
sztabowy Sławomir Tokarz z
KP I Gliwice. – Prowadzimy
treningi ogólnorozwojowe połączone z takimi sportami walki,
jak K1 oraz Muay Thai, które
pozwalają stróżom prawa podnosić umiejętności potrzebne
do zapewnienia społeczeństwu
bezpieczeństwa.
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Mikołaj zajrzał również do
ośrodka Matka Boża Uzdrow
ienie
Chorych. Rozdał upominki
oraz przypominał, jak waż
ne jest
dzielenie się dobrem z inny
mi.

Foto: Krzysztof Gołuch

Foto: Justyna Bajko

www.przegladlokalny.eu

6 grudnia Mikołaj nie próżnował. Wzdłuż
i wszerz przemierzał przyprószoną
śniegiem okolicę, obdarowując
prezentami grzeczne dzieci i nie mniej
grzecznych dorosłych. Śmiech i radość
witała go wszędzie tam, gdzie się pojawił
Foto: Krzysztof Gołuch

tanowiły nieco pomóc
Uczennice z „Paderka” pos
ci przeby wające
dzie
iły
Mikołajowi. Odwiedz
italach.
szp
ich
nick
ryb
i
ch
icki
w gliw
maluchom
rym
cho
y
dał
roz
Wolontariuszki
szkołą. - Dzieci były
misie, zbierane przez całą
- mówią pomocnice
zachwycone i szczęśliwe!
Mikołaja

Mikołaj święty,
przyniósł nam
prezenty!

Ilu gimnazjalistów zmieśc
i
się Mikołajowi na kolanac
h,
sprawdzali uczniowie
z Miejskiego Gimnazjum nr
1

Orkiestra KWK Knurów pod
batutą Mariusza Kowalczyka
zagrała dla
maluchów i Mikołaja, który
przybył do Domu Kultury
w Szc zygłowicach,
aby rozdać prezenty. Dzieci
bawiły się świetnie: tańczy
ły, śmiały się
i co najważniejsze - żadne
nie dostało rózgi

również
Jak co roku Mikołaj zajrzał
tnej.
do Zespołu Opieki Zdrowo
ci otrzymali
Zaskoc zone panie i pacjen
prezenty
owe
zdr
od świętego bardzo
ce
- owo

Foto: arch. ZOZ

Foto: arch. ZS

Knurów

Foto: arch. MG 1

liotece Publicznej
o godz. 11, w Miejskiej Bib
Raz w tygodniu, we wtorek
ią się, a mamy mają
baw
ymi dziećmi. Dzieciaczki
spotykają się mamy z mał
się kaw y. Maluchy
ić
nap
ać,
awi
ozm
zymać, por
czas, aby na chwilę się zatr
zdjęć.
do
ł
owa
- rozdał prezenty i poz
odwiedził święty Mikołaj
ci
dzie
e
con
hwy
zac
ały
pyt
iwa?
- Czy ta broda jest prawdz

informacja własna wydawcy

Knurów

Święty u pacjentów
Byli grzeczni? Z pewnością,
skoro odwiedził ich św. Mikołaj.
Mowa o pacjentach szpitala
i przychodni w Knurowie
- Zajrzał do nich we
wtorkowe popołudnie. Oczywiście z prezentami – słodyczami i... kompletami pościeli – mówi knurowianin
Izydor Golec, z Mikołajem
za pan brat. – Czyni tak od
lat, więc jakże mógł zapomnieć...
Pan Izydor doskonale
wie, jak to jest być pacjentem.
- Do szpitala nikt nie
trafia dla przyjemności. To
choroby i cierpienie zmuszają nas do pobytu w lecznicy.
Trudno wówczas o radość
– mówi. – Odwiedziny bliskich zawsze sprawiają ra16

dość, a wizyta tak specjalnego gościa, jakim jest święty,
są wyjątkowo przyjemną
odmianą.
Mikołaj cieszy się spor y m szacunk iem wśród
mieszkańców ul. Niepodległości. Tak dużym, że to oni
obdzielili go... podarkami
prosząc, by podzielił się
darami z pacjentami.
- W imieniu świętego
serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie – nie kryje
wdzięczności pan Izydor.
– Prawdziwą podzięką niechaj będzie ogromna radość i
wzruszenie obdarowanych...

/bw/
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