aktualności
KNURÓW. PARKING PRZY STAREJ STRAŻY...
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, KTOKOLWIEK WIE...

Zaginął chirurg

Trwają poszukiwania 35-letniego Michała
Karbowskiego, chirurga ze szpitala
w Kędzierzynie-Koźlu. Gliwiccy policjanci,
którzy zajmują się sprawą, proszą o pomoc
w odnalezieniu zaginionego
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s k ie go, o kontakt z Wydziałem
Kryminalnym KMP w Gliwicach
osobiście lub pod nr. tel. 32 336-9255 lub z najbliższą jednostką policji.
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POWIAT

Obrady
rady

Na czwartek, 26 września, zaplanowana została sesja Rady Powiatu
Gliwickiego. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: * w sprawie
odwołania radnego Mariusza Poloczka ze składu Komisji Zdrowia, * w
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego
na lata 2013-2016, * wprowadzające
korekty w tegorocznym budżecie.
Sesja odbędzie się w siedzibie
starostwa w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego. Początek o godz. 15.
/bw/
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35-latek zaginął 15 września w
Rudnie. W godzinach porannych
wyszedł z domu do lasu na grzyby i
do tej pory nie dał znaku życia.
W chwili zaginięcia był ubrany
w czarne spodnie, czarną koszulkę
z krótkim rękawem oraz sportowe
buty koloru brązowego. Ma 185 cm
wzrostu i charakteryzuje się szczupłą
sylwetką.
Funkcjonariusze policji proszą wszystkie osoby, które mogą
w jak ikolwiek sposób pomóc w
odna lezieniu Micha ła Karbow-

− W przypadku nowo tworzonych
parkingów miejsca dla osób niepełnosprawnych są przewidywane. Parking
przy Wilsona budowany był dosyć
dawno. Do tej pory nikt nie zgłaszał
nam potrzeby, by stworzyć tam miejsce
dla niepełnosprawnych − tłumaczy
Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta.
Naczelnik Lewandowska proponuje proste rozwiązanie problemu.
− Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tworzymy na wniosek
mieszkańców. Wystarczy zgłosić taką
potrzebę do UM.

Foto: Piotr Skorupa

nosprawności, szuka miejsca, by zaparkować... a miejsca nie ma − opowiada
nasz rozmówca. − Na każdym osiedlowym parkingu miejsce jest, dlaczego nie
ma na tym, tak przecież rozległym?
Parkingiem opiekuje się gmina.
Niedawno przeszedł modernizację
w związku z budową pobliskiej stacji
paliw.

Sprawa braku miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu między
budynkiem na Wilsona 5 a stacją
paliw niepokoi knurowianina od
pewnego czasu.
− Przecież to jest często uczęszczane
miejsce. Ludzie przyjeżdżają i są zaskoczeni. Wyjdzie z samochodu jakaś
starsza pani, w ręku ma kartkę o niepeł-

Foto: Aleksandra Bednarz

− Przy ulicy Wilsona jest obszerny parking.
Niestety nie posiada ani jednego miejsca dla
niepełnosprawnych. Dlaczego? − zastanawia się nasz
Czytelnik
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Zniszczone ogrodzenie i ścięty
słup to efekt brawurowej jazdy

Kierowcy
odmówili
pomocy
STANICA

Na niewiele zdały się prośby
właściciela citroena berlingo. Kierowcy
przemierzający ul. Gliwicką nie użyczyli
mu swoich gaśnic, by ugasił płonący
samochód

KNURÓW. NOWA NAWIERZCHNIA, STARE PROBLEMY

Posypały się mandaty
Przeciągające się prace kanalizacyjne na ul. 1 Maja pozwoliły kierowcom na dłuższy czas zapomnieć o
brawurze i rozwijaniu dużej prędkości. To się zmieniło, kiedy położono
nowy asfalt...
W sobotę, o godz. 21.09 doszło
tam do pierwszej kolizji. Z ustaleń
gliwick iej drogówk i w ynika, że
44-letni kierowca renault laguny
jechał ze zbyt dużą prędkością. W
trakcie w yprzedzania w obrębie
skrzyżowania stracił panowanie

Foto: Paweł Gradek

Odkąd poprawił się stan nawierzchni ulicy 1 Maja, kierowcy
wrócili do starych nawyków. Tylko w ostatnich dniach doszło
do dwóch poważnych kolizji
Kierowca citroena miał
sporego pecha, jego auto
doszczętnie spłonęło

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 20.00. Kierowca
citroena berlingo zauważył w trakcie jazdy jak spod pedałów wydobywają się płomienie. Zatrzymał
samochód na poboczu i przystąpił
do akcji gaśniczej. Proszku w gaśnicy nie wystarczyło, by opanować
pożar, dlatego poprosił o pomoc
innych kierowców. Odmówili mu
twierdząc, że to i tak na niewiele

Kierowca fiata dostał mandat (350 zł)

Foto: Paweł Gradek

Skoda po czołowym
zderzeniu z fiatem

nad kierownicą i uderzył w audi,
którym jechał 26-latek z Raciborza.
Samochód zjechał z jezdni i uderzył
w ogrodzenie posesji.
- Zniszczył 6 przęseł i ściął słup
energetyczny. Na szczęście nikomu
nic się nie stało - informuje rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, komisarz Marek Słomski.

KNURÓW

Czekał
w rowie
W sobot n i por a nek k nurowska Straż Miejska została
poinformowana o porzuconym
samochodzie osobowym. Pojazd
z rozbitą przednią szybą i wgniecionym dachem „zaparkował”
w rowie, w rejonie ogródków
działkowych przy ul. Sienkiewicza. O sytuacji poinformowano
knurowski komisariat Policji, po
czym funkcjonariusze zabezpieczali pojazd do czasu pojawienia
się jego właścicielki.
DC

Do czasu naprawienia słupa
z linią elektryczną miejsce kolizji
drogowej zabezpieczał patrol Straży
Miejskiej.
Sprawca kolizji został ukarany
mandatem 500 zł. Jego ubezpieczyciel
pokryje koszty naprawy ogrodzenia
i słupa.
3 dni później doszło do kolejnej
kolizji. Tym razem kierujący fiatem
cinquecento 74-latek z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał
na przeciwległy pas i zderzył się
czołowo z prawidłowo jadącą skodą. 21-letniemu kierowcy z Zabrza
nic się nie stało, sprawca kolizji
trafił do szpitala. Jego życiu nic nie
zagraża. Został ukarany mandatem
(350 zł).

się zda. Ogień rozprzestrzenił się
na cały samochód.
Po jakimś czasie na miejscu
pojawili się strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie
i ugasili płonący wrak citroena.
Prawdopodobną przyczyną
pożaru było zwarcie instalacji
elektrycznej.
/g/

KNURÓW

Pobili. Posiedzą?
W ubiegły piątek w rejonie ul.
Szpitalnej i Dąbrowskiego został
pobity mężczyzna. Trzej sprawcy
zostali ujęci przez zmotoryzowany
patrol Straży Miejskiej i Policji.

Mężczyźni trafili do knurowskiego
komisariatu, a następnie zostali
przewiezieni do aresztu KMP w
Gliwicach
DC

serdeczności

/pg/

KNURÓW

Prowadził, choć
nie powinien
W niedzielę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w
Gliwicach zatrzymali 32-letniego
mężczyznę, który pomimo zakazu prowadzenia pojazdów kierował. Knurowianin był również pod
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wpły wem alkoholu. Wydmuchał
3 promile. Dalsze postępowanie w
sprawie prowadzą funkcjonariusze
Wyd zia ł u K r y m i na l nego K M P
W Gliwicach.
DC
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Długi trapią szpital
KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

2,7 mln zł sięgają zobowiązania wymagalne knurowskiego szpitala wobec
kontrahentów. W sumie placówka jest im winna niemal 6 mln zł.
– Sytuacja finansowa jest bardzo trudna – ocenił starosta gliwicki, a zarazem
przewodniczący Rady Nadzorczej Szpitala w Knurowie sp. z o.o., Michał Nieszporek
podczas środowej sesji Rady Miasta

ZOBOWIĄZANIA
ROSNĄ...

Prezes Ekkert potwierdził wiodącą rolę szpitala w lokalnym systemie
służby zdrowia. Zapewnił, że placówka
czyni starania, by oferować pacjentom
możliwie szeroki zakres usług leczniczych na jak najlepszym poziomie.
- W tym celu poczyniliśmy wiele
inwestycji. Od 2010 do 2013 roku zainwestowaliśmy 4,966 mln zł ze środków
własnych – przekazał zebranym w sali
sesyjnej knurowskiego ratusza. – Nie
blokujemy mieszkańcom dostępu do
leczenia. Świadczą o tym tzw. nadwykonania, czyli usługi ponad limit
określony kontraktem z Narodowym
Funduszem Zdrowia. W tym roku ich
wartość wynosi 800 tys. zł, a do końca
roku sięgnie 1,5 mln zł.
NFZ jest głównym płatnikiem dla
szpitala. Wartość rocznego kontraktu
to około 22 mln zł.
2012 rok spółka zakończyła z niewielkim zyskiem (26 tys. zł). Obecny
jest znacznie gorszy pod względem
finansowym.
- Wartość zobowiązań wymagalnych sięga 2,7 mln zł – przyznał
prezes Ekkert.
Za główny powód bycia „pod
kreską” uznał relacje z NFZ. Wskazał
na dominującą rolę NFZ w stosunku
do placówek służby zdrowia, skut-

kującą gorszą pozycją szpitala w negocjacjach kontraktowych. Wytknął
NFZ-owi, że z opóźnieniem reguluje
należności za usługi.
- Poślizg sięga nawet 1,5 miesiąca.
Można powiedzieć, że tak kredytujemy
NFZ – wyjaśniał.
Co gorsza, koszty dostaw rosną,
tymczasem stawki usług kontraktowych wzrastają symbolicznie. Na
wynik finansowy wpływ mają też
poczynione inwestycje.
Dopytywany o płynność finansową odrzekł: - Radzimy sobie.

...KONKURENCJA TEŻ

- Sytuacja finansowa jest bardzo
trudna – ocenił przewodniczący Rady
Nadzorczej szpitalnej spółki, starosta
Nieszporek, informując zebranych,
że cała suma zobowiązań dochodzi
do 6 mln zł.
Jego zdaniem do takiej sytuacji
w znacznym stopniu przyczynia się
sam system służby zdrowia w Polsce.
- Jest źle zorganizowany na poziomie finansowania – nie ma wątpliwości starosta. – Problem jest skomplikowany i wielowarstwowy.
Knurowskiej placówce nie służy
konkurencja (m.in. szpitale w Gliwicach, Zabrzu, Rybniku, także Pyskowicach), wymuszająca rywalizację o
kontrakty z NFZ. Będzie jeszcze większa, bo niektóre z usług leczniczych
jawią się dobrym interesem i są chętni,
by czerpać z tego profity. Przykładem
tego jest budowa Szpitala Chirurgii

Matysiaki na sprzedaż

W trakcie sesyjnej dyskusji knurowscy radni dopytywali o zamierzenia
powiatu związane z budynkami byłej pralni przy ul. Ogana, willi, tzw. „Matysiaków” i budową przy ul. Dworcowej (w sąsiedztwie dyrekcji kopalni).
Starosta Michał Nieszporek wyjaśnił, że willa jest użytkowana przez szpital.
Z kolei obiekt „Matysiaki” raczej nie nadaje się do użytku.
- W środku nie opłaca się remontować – przyznał starosta. Na zabezpieczenie samego dachu potrzeba około 500 tys. zł. - Chcemy zbyć tę
nieruchomość.
Starostwo stara się też znaleźć kupca na budynek starej pralni. Na razie bez
powodzenia. W sukurs powiatowi chcą przyjść władze Knurowa. Prezydent
Rams zaproponował, by przeprowadzić nowy podział geodezyjny czyniąc
obiekt bardziej atrakcyjnym dla potencjalnego inwestora.
Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja budowy przy ul. Dworcowej.
Rozpoczęta przez spółkę inwestycja została zatrzymana. Prowadząca remont firma zbankrutowała. Szpital procesuje się z nią usiłując odzyskać
część włożonych funduszy. Podjął też poszukiwania inwestora. Bierze pod
uwagę zawiązanie nowej spółki (wstępnie na 15 lat) z jednym z okolicznych
banków. Jej kapitał założycielski mógłby wynieść około 3 mln zł, z czego
szpital wniósłby prawie połowę (wartość nieruchomości). Z biegiem czasu
chciałby wykupywać udziały od współudziałowcy i w ten sposób stać się
samodzielnym właścicielem firmy.
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zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul.
Dworcowej.
Prawie 80 tys. zł dochodów wypracowali – gospodarując mieniem
- od kwietnia do sierpnia dyrektorzy placówek oświatowych, żłobka
publicznego, MOPP i MZJOś. Rajcy
zaakceptowali proponowany im sposób rozdysponowania funduszy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in.
na zakup zmywarki do przedszkolnej
„Siódemki”, doposażenie w pomoce
dydaktyczne oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i
wykonanie niezbędnych remontów.
Rada Miasta zdecydowała się wyMikroinwazyjnej w Nieborowicach. W stąpić do Trybunału Konstytucyjnego
przyszłym roku do dyspozycji pacjen- z wnioskiem o stwierdzenie niezgodtów oddane zostaną oddziały chirurgii ności przepisów ustawy o dochodach
ogólnej, ginekologii, urologii i ortope- jednostek samorządowych z zapisami
dii. Nieborowicka placówka będzie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wątpliwości
części powielać usłuwładz miasta budzą
gi zakontraktowane przez knurowski W trakcie dyskusji pojawił się też zapisy dotyczące
wątek zaległości szpitala wobec
szpital. To oznacza Pr zedsiębior st wa Wodocią gów subwencji oświatowej. Uznają je
jeszcze ostrzejszą i Kanalizacji w Knurowie.
konkurencję w sta- W po łowie maja zobowiązania za nieprecyzyjne
raniach o kontrakt z wymagalne spółki z o.o. Szpital i niejasne, budząw Knurowie wobec PWiK wynoNFZ. Z biegiem czasu siły ponad 200 tys. zł. W efekcie ce wątpliwości z
niektóre z placówek prowadzonych negocjacji szpital punktu widzenia
zasad poprawnej
mogą nie wytrzymać uregulował połowę długu.
O dr ugą po ł owę upomniał się legislacji. W postęrywalizacji...
w trakcie sesji prezes PWiK Bogu- N i e s t e t y, w sław Tyszkowski: - Trzymamy kciu- powaniu przed TK
Warszawie nie po- ki za płynność finansową szpitala, knurowski samotrzebują szpitali w ale chcielibyśmy usłyszeć, kiedy rząd reprezentować
będzie następna transza należnych będzie prezydent
Knurowie, Pysko- nam pieniędzy? – dociekał.
wicach czy Gliwi- Nie us ł yszał odpowiedzi, gdyż Adam Rams.
O 60 tys. zł zocach – nie krył roz- w tzw. międzyczasie prezes Ekkert
stała zwiększona
goryczenia starosta opuścił salę.
- Pytanie zostało zaprotokołowane,
Nieszporek. – Nikt zostanie przekazane panu preze- pula pieniędzy na
w stolicy nie będzie sowi – wyjaśnia przewodniczący remonty cząstkowe jezdni i chodpłakać za naszymi Rady Miasta Jan Trzęsiok.
ników oraz napraplacówkami.
W tej niełatwej rynkowej rzeczy- wę przełomów na drogach gminnych.
wistości atutem szpitala w Knurowie Od początku roku na tego typu prace
mogą być inwestycje. Spółka stara się budżet miasta wydatkował 280 tys.
wygrywać z konkurencją szerszą ofertą. zł. Na utrzymanie poboczy i rowów w

Prywatyzacja szpitala miała rozwiązać wiele jego
bolączek, rzeczywistość okazała się znacznie trudniejsza
niż prywatnie zakładano...

Foto: Archiwum

B e z pie c z e ń s t wo z d rowot ne
mieszkańców było tematem głównym obrad.
- Jako mieszkańcy, a zarazem pacjenci, chcemy być obsługiwani profesjonalnie, sprawnie, w miarę możliwości
nieodpłatnie – mówił przewodniczący
RM Jan Trzęsiok. – Szpital jest nie tylko
bardzo ważną dla naszego życia instytucją. To także znaczący pracodawca,
zatrudniający około 300 pracowników.
– Wiedzę o funkcjonowaniu szpitala
czerpiemy zazwyczaj z prasy i pogłosek,
a chcemy mieć ją z jak najlepszego źródła – wyjaśniał obecność zaproszonych
na sesję gości – prezesa spółki Szpital
w Knurowie Michała Ekkerta i starosty gliwickiego Michała Nieszporka
(Starostwo Powiatowe jest organem
prowadzącym knurowski szpital).

PWiK pyta o kasę

- Mimo wszystko liczę, że sytuacja
zmieni się na lepsze – nie kryje nadziei
starosta Nieszporek.

WIĘCEJ PIENIĘDZY
NA ŁATANIE JEZDNI

Pod głosowanie radnych trafiło
prawie 20 uchwał.
Rada zatwierdziła „Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015”
i wprowadziła na terenie miasta
„Program wspierania rodzin wielodzietnych w Knurowie „Rodzina 3+”.
Jedna z podjętych uchwał dotyczyła trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla placówek oświatowych.
Przegłosowane przepisy rozszerzają
grono podmiotów, które mogą prowadzić niepubliczne placówki. Pozwalają
też udzielać dotacji osobom prawnym i
fizycznym (niezaliczonym do sektora
finansów publicznych), które będą
prowadzić przedszkola lub placówki
oświatowe na terenie Knurowa.
Rada uchwaliła miejscowy plan

pasie drogowym miasto w tym roku
wyłoży 140 tys. zł.
Remonty dróg żużlowych pochłonęły w 2013 r. całą zaplanowaną pulę
- 220 tys. zł. Postanowiono dołożyć
jeszcze 75 tys. zł. Pieniądze zostaną wydane na polepszenie nawierzchni ulic
Stawowej, Plebiscytowej (wokół cmentarza), Wolności (boczna), Chabrowej
i drogi równoległej do ul. 26 Stycznia.
Przy ul. 1 Maja i Dworcowej staną
dwa „witacze”. Zastąpią dotychczasowe tablice powitalne. Na ten cel rajcy
zabezpieczyli w budżecie 20 tys. zł.
45 tys. zł to kwota, którą przeznaczono na wykonanie odpływu odwodnienia płyty stadionu przy ul. Dworcowej. Istniejący odpływ jest zniszczony
na kilkudziesięciometrowym odcinku.
Brak też jakiejkolwiek dokumentacji
koniecznej do odtworzenia kanalizacji.
Zarezerwowane pieniądze powinny
wystarczyć na uzyskanie nowych
warunków technicznych, zakup dokumentacji i wykonanie nowego odcinka,
pozwalającego na skuteczne odprowadzanie wód opadowych z płyty boiska.
Z biegiem czasu zazieleni się
obszar w rejonie ulic Gen. Ziętka i
26 Stycznia. Temu celowi przysłużyć
się ma 60 tys. zł. Zostaną wydane
na urządzenie terenów zielonych i
nasadzenia nowych drzew i krzewów.

A MOŻE RONDO?

W interpelacjach radni zgłosili
blisko 30 spraw i problemów. Wskazali
m.in. na: * półmrok panujący na skwerze obok liceum przy ul. 1 Maja (światło
lamp nie przebija się przez rozrośnięte
gałęzie drzew), * zaniedbany grób ks.
Alojzego Koziełka, * kłopoty kierowców wjeżdżających z ul. Szpitalnej
na ul. Niepodległości (skrzyżowanie
często blokowane przez samochody zatrzymujące się, od strony szpitala, przed
sygnalizacją świetlną), * konieczność
przycinki gałęzi drzew przy ul. Wilsona
21, * potrzebę rozważenia przebudowy
skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (rondo), * niewydolną, w
czasie większych opadów, kanalizację
deszczową wzdłuż bloków przy al.
Piastów, * nieuprzątnięte stare meble
przy śmietnikach w rejonie ul. Jagiełły,
* konieczność uporządkowania pasa
zieleni wzdłuż ul. Wilsona (w sąsiedztwie szkolnej „Dwójki”).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Szpitalna spółka rodziła się w bólach

Ogromne emocje i spore kontrowersje towarzyszyły przekształceniu szpitala
w Knurowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Losy takiej formy
działalności decydowały się w 2008 roku. Decyzja podzieliła ówczesną Radę
Powiatu (w decydującym głosowaniu 11 radnych było za prywatyzacją, sześciu
przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu), w tym także ośmioosobową w niej reprezentację Knurowa (3 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”). Kością niezgody
okazał się zwłaszcza planowany podział udziałów. Wedle umowy spółki jej
kapitał zakładowy miał wynosić 2,55 mln zł. Powiat Gliwicki miał objąć 21,25
proc. udziałów, natomiast 78,75 proc. miało przypaść 50 pracownikom SP ZOZ.
- To zbyt mały udział, by gwarantować realny nadzór i kontrolę nad działalnością spółki – zauważali przeciwnicy takiej formuły prywatyzacji. Zastrzeżenie, że najważniejsze decyzje muszą być podejmowane większością
4/5 głosów Zgromadzenia Wspólników nie do końca ich przekonywało: - To
pozwoli Powiatowi jedynie na defensywny udział w decyzjach. Za mało, by
kreować rzeczywistość...
Argumentowali, że nie ma potrzeby takich zmian, zwłaszcza, że knurowski
szpital miał się nieźle: bez długów, inwestujący w sprzęt, zatrudniający
dobrych specjalistów.
Zwolennicy przekształceń przekonywali, że zmiany są konieczne: - Do końca
2012 roku [potem ten termin przesunięto na koniec 2016 roku – dop. red.]
szpitale muszą osiągnąć standardy określone rozporządzeniem ministra
zdrowia, wymagające ogromnych nakładów finansowych. Ani budżet powiatu, ani szpitala, nie pozwolą sprostać wymogom.
Podkreślali, że jako spółka szpital będzie mieć lepsze możliwości starań o
pieniądze, co przełoży się na bardziej efektywny rozwój i przyczyni się do
lepszego leczenia pacjentów.
W czasie środowych obrad padło pytanie o prace dostosowawcze do norm
unijnych. Pod nieobecność prezesa Ekkerta (opuścił salę obrad przez zakończeniem dyskusji) starosta przyznał: - Aktualnie nie ma prowadzonych
prac ze względu na brak środków.
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Bonus dla rodzin 3+
Dobra wiadomość dla rodzin wielodzietnych: od
stycznia rusza system ulg i bonifikat na korzystanie
z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
i Centrum Kultury. Teraz wyjście na lodowisko,
pływalnię czy do kina będzie tańsze o połowę
Rysunek: Tomek (lat 5) z MP-7 w Knurowie

Dzięki nowemu tomografowi pacjenci nie będą musieli jeździć na
badania do Gliwic

KNURÓW. OTWARCIE PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Bezpiecznie
i nowocześnie

Nowoczesny tomograf uzupełnił ofertę
pracowni diagnostyki obrazowej
knurowskiego szpitala. Wraz z adaptacją
pomieszczeń kosztował ponad 1,6 mln zł.
- To inwestycja w zdrowie naszych pacjentów
- podkreślał prezes spółki, Michał Ekkert

Pomysłodawcy programu chcą promować pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych

Niespe ł na miesiąc temu
opisy wa liśmy problem pięcioosobowej rodziny Bą ków
z K nu rowa [„Rod zi ny w ielodzietne odetchną z ulgą?”
- PL nr 36/2013], która rzadko
korzysta z oferty MOSiR-u i
Centrum Kultury. Przeszkodą
są ceny biletów. Jednorazowe
w yjście do kina to dla całej
familii wydatek 89 zł, na basen
23,5 zł.
K nurow ianie przekona li
się, że np. w Gliwicach, Bytomiu czy Rybniku tacy jak oni
mogą liczyć na tar y fę ulgową. Miasta od dawna tworzą
przyjazny k limat dla rodzin
w ielod ziet nych, z apr a sz ają
lokalnych przedsiębiorców do
współpracy. Dzięki temu rodziny 3+ mogą nie tylko pójść do
kina, ale też kupić podręczniki
szkolne czy skorzystać z usług
stomatologa z 50-procentową
bonifikatą.
Krzysztof Stryczek z Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Współpracy z Zagranicą
i Informacji zapowiedział wówczas, że w najbliższym czasie
z programem „Rodzina 3+”
zapoznają się radni. Słowo się
rzekło...
Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła program wspierający rodziny wielodzietne
z terenu Knurowa. Na dobry
początek zniżką objęty będzie
wstęp na obiekty MOSiR (krytą
pływalnię w Szczygłowicach,
aQuaRelax, kąpielisko Zacisze
Leśne, siłownię w Szczygłowicach i sezonowe lodowisko) i

Centrum Kultury (Kino Scena
Kultura). W ostatnim przypadku ulgi dotyczą nie tylko
seansów, ale też koncertów i
w ystępów k aba retow ych. Z
małym jednak zastrzeżeniem.
- Bywa, że umowy, które
podpisujemy z artystami, wykluczają stosowanie ulg przy
sprzedaży biletów - mówi dyrektor CK, Jerzy Kosowsk i.
- Dzieje się tak , kiedy gaże
opłacamy z wpływów z biletów.
W pozostałych przypadkach nie
ma takiego problemu.
Program adresowany jest
do rodziców i opiekunów (jednego rod zica lub praw nego
opiekuna) trójk i lub w ięcej
dzieci w wieku do 18 lub 26 lat
(w przypadku gdy dziecko uczy
się lub studiuje). Uczestnictwo
w programie nie jest zależne od
osiąganego dochodu. Wystarczy złożyć wniosek o wydanie
karty „Rodzina 3+” podparty
kopiami m.in. dowodów osobistych, legitymacji szkolnych
i studenckich, wyroku sądu).
Wzorem innych miast Knurów zamierza włączyć do programu „Rodzina 3+” firmy i
przedsiębiorców. Pa r t nerz y
oznaczeni będą specja lny m
logiem.
Po co to wszystko? Pomysłodawcy chcą zwiększyć udział
rodzin wielodzietnych w życiu
kulturalnym i sportowym miasta, promować ich pozytywny
wizerunek. Szacuje się, że posiadających co najmniej trójkę
dzieci jest w mieście ponad 700.
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Dla Przeglądu

Piotr Surówka,
zas tępc a pr ez yde nt a K nur owa:
- Program „Rodzina 3+” w początkowym okresie
obejmie placówki
zarządzane przez
Centrum Kultur y
i M O S i R . M a my
nadzieję, że z
biegiem czasu do
programu przyłączą się również knurowskie podmioty prywatne, co jeszcze
zwiększyłoby jego atrakcyjność. Możliwości jest naprawdę wiele – mile widziane
byłyby na przykład, choć nie tylko, szkoły
językowe czy tańca, stowarzyszenia
sportowe, kawiarnie, firmy oferujące
usługi służące zdrowiu i wypoczynkowi.
Wszystkich partnerów będziemy promować w równym stopniu, przy okazji
popularyzacji całego programu. Chcemy
wykorzystać internet (m.in. stronę www i
fanpage) oraz inne narzędzia marketingowe (np. konkursy, program lojalnościowy
oraz imprezy środowiskowe). Zainteresowani przedsiębiorcy już mogą zgłaszać
się do urzędu, bardzo do tego zachęcamy.
Not. bw

Tomasz R zepa,
pr zewodnicząc y
Komisji Oświaty i
Kultury Rady Miast a Knur ów, inicjator prac nad
„Programem 3+”:
- Przyjmując program „Rodzina 3+”
Knurów do łąc zył
do miast tworzących przyjazny klimat dla wielodzietnych
rodzin. Pracując nad jego założeniami nie
mieliśmy wątpliwości co do zasadności
takiej inicjatywy. Jestem przekonany, że
spotka się ona z aprobatą mieszkańców.
Not. bw

O tomografie pisaliśmy pod koniec sierpnia [„Tomograf na zdrowie”
- PL nr 35/2013]. Dzięki aparaturze
pacjenci nie będą musieli jeździć
na badania do Gliwic. Tomografia
głowy, szyi, tętnic, klatki piersiowej,
nerek, jamy brzusznej, miednicy,
kończyn, kręgosłupa wykonywana
będzie na miejscu. Badania dla pacjentów z zewnątrz będą odpłatne,
jednak ceny mają być niższe od tych,
proponowanych przez szpitale w
Mikołowie czy Gliwicach.
Aparatura zdiagnozuje objawy,
których nie wykrywa badanie USG
czy rezonans. Zaletą tomografu jest
mniejsza o 40 proc. dawka promieni,
jakiej poddawany jest pacjent, przy
zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Badanie to kwestia kilku sekund,
dłużej trwa przygotowanie do niego
pacjenta. Tomograf ma jeszcze jedną,
nietypową funkcję. Wbudowany
ekran wyświetla bajki, skupiające
w czasie prześwietlenia uwagę najmłodszych pacjentów.
Podczas poniedziałkowej uroczystości pracownię tomografii komputerowej otworzyli: minister edukacji
narodowej Kr ystyna Szumilas i
wicewojewoda śląski Andrzej Pilot.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się samorządowcy z ościennych
gmin, powiatu, przedstawiciele środowiska medycznego i personelu
szpitala.
Tekst i foto: Paweł Gradek

GIERAŁTOWICE. KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nagrody
za niebanalne ujęcia

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
i miejscowe koło Stowarzyszenia Moja Gmina
Nasz Powiat zapraszają młodzież szkolną
z terenu gminy do udziału w konkursie
fotograficznym
Konkursowi przyświeca hasło
„Gierałtowice znane i nieznane”.
Organizatorzy liczą na niebanalne
ujęcia. Przedmiotem fotograf ii
może być przyroda, budynki, ludzie
w Gminie Gierałtowice – jedynym
ograniczeniem jest fantazja autorów
zdjęć. Każdy z nich może dostarczyć
do pięciu 5 fotografii (papierowe
odbitki).
Prace należy dostarczyć do 18
października 2013 r. (dołączając
opis) pod adresem GOK w Gierałtowicach (ul. Wojciecha Korfantego 7b).
Zwycięzców poznamy 30 października. Najlepsi otrzymają na-

grody.
Więcej informacji o konkursie
można znaleźć na stronie internetowej GOK (www.gok.gieraltowice.pl).
Aleksandra Bednarz
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KNURÓW. WULGARYZMY RAŻĄ SĄSIADÓW ORLIKA

Jaki ekran
na fruwające
„mięso”?

Foto: Archiwum

Bywa głośno, nawet bardzo. Co gorsza,
„mięso” też fruwa po okolicy. Mieszkańcy
bloków nr 7 i 9 przy ul. Ułanów skarżą
się na przesadnie rozemocjonowanych
sportowców na Orliku

Placówka zyska dodatkową powierzchnię

GIERAŁTOWICE. ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Szkoła się rozrasta

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
rozbudowuje się na przekór niżowi demograficznemu.
Placówka zyska 367 m² powierzchni
Proj. inż. Piotr Fischer,/Arcadia

Chorzowska firma Hydrobud przystąpiła do robót na początku wakacji.
Plan zakłada dobudowanie do szkoły
czterokondygnacyjnego segmentu, który
pomieści 3 sale lekcyjne, gabinety (pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki)
oraz kotłownię gazową. Dzięki rozbudowie placówka zyska 309 m² powierzchni
użytkowej.
Autorem projektu rozbudowy szkoły
jest inż. Piotr Fischer z pracowni Arcadia.
Segment powinien być oddany do
użytku w lipcu 2014 roku.
Dodatkową powierzchnię (58 m²)
zyska przedszkole w ZSP Gierałtowice
dzięki przedzieleniu stropem pustki nad
salą gimnastyczną. W ten sposób powstaną dwa dodatkowe pomieszczenia.
Finał prac adaptacyjnych przewidziano
na połowę września. Wykonawcą jest
W czterokondygnacyjnym segmencie pomieszczą się 3 sale
Energocomplex z Gliwic.
/g/

lekcyjne, gabinety i kotłownia

KNURÓW

Łatwiej zaparkować na WP II
Foto: Bogusław Wilk

Ponad pół setki miejsc postojowych zyskają w sumie w tym roku kierowcy
w rejonie ul. Generała Ziętka za pieniądze z budżetu miasta. Z części z nich
już korzystają, pozostałe będą mieć do dyspozycji niebawem

- Parkingi będą służyć zmotoryzowanym mieszkańcom
domków jednorodzinnych i pobliskich bloków – uważa
Joachim Machulik

6

Parkingi powstają w ramach miejskiej
inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie
terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe”.
- Miejsca postojowe są potrzebne i przydadzą się na pewno zarówno mieszkańcom
domów jednorodzinnych jaki i położonych
w pobliżu bloków – mówi miejscowy radny
Joachim Machulik. – Bez wątpienia każda
tego typu inwestycja spotka się z aprobatą
posiadaczy samochodów.
W sumie w tym roku w tym rejonie za
pieniądze samorządu do dyspozycji zmotoryzowanych zostaną oddane 53 miejsca
parkingowe. Ich wykonawcą jest firma APM
z Rybnika.
Miasto nie jest jedynym inwestorem w tej
okolicy. Kolejne miejsca parkingowe buduje
spółdzielnia mieszkaniowa Knurowianka.
/bw/

Orlik zbiera wyłącznie pochwały, jeśli już są zastrzeżenia,
to tylko do niektórych, najbardziej rozemocjowanych,
użytkowników tego udanego biektu

Kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych służy mieszkańcom od
pięciu lat. Zdecydowana większość
chwali obiekt.
– Jest super! Dzieciaki mają
gdzie pograć, na dodatek na estetycznie wyglądających boiskach –
mówią knurowianie.
Jednak nie wszystkim odpowiada bliskie sąsiedztwo Orlika.
– Bywa, że okna nie można
otworzyć, bo taki niesie się stamtąd
hałas – skarży się jeden z okolicznych mieszkańców. – Jeszcze
rozumiem za dnia, ale wieczorem
to okna muszą być pozamykane,
bo telewizji w spokoju nie można
obejrzeć.
- Krzyki to nawet da się przeżyć
– dodaje kolejna osoba. – Najgorsze
są jednak wulgaryzmy. Młodzież
przeklina na potęgę.
- A dorośli to nie lepsi – zauważa
nasz następny rozmówca. - Zamiast
dawać dobry przykład, bywają
jeszcze gorsi.
Pracownicy obiektu często
zwracają uwagę przeklinającym.
Nieraz pomaga, choć nie zawsze na
długo. Zaabsorbowani grą piłkarze
– starsze nastolatki i ci przeżywający drugą bądź trzecią młodość
– często nie zdają sobie nawet
sprawy, że rzucają „mięsem” tak,
iż więdną uszy.
Niektórzy z mieszkańców rozwiązanie widzieliby w ekranach
akustycznych otaczających Orlik.
Dyrektor Miejsk iego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Krzysztof Stolarek wyklucza – w tym momencie
- taką możliwość.
– To są ogromne koszty, których
nie braliśmy pod uwagę podczas
ustalania budżetu – tłumaczy. –
Poza tym Orlik funkcjonuje do godz.
22. Potem obowiązuje cisza nocna,
a boiska są zamykane.
Dyrektor MOSiR-u zapewnia,
że problem zostanie omówiony:

– Weźmiemy pod uwagę sugestie
mieszkańców – mówi.
A moż e w y jś c iem byłoby
zbudowanie „zielonego ekranu”.
Właściwiej byłoby powiedzieć
„zasadzenie”, bo chodzi o drzewa i
krzewy. Taki pomysł odseparowania obiektu od bloków kompleksem
gęstwiny drzew pojawił się m.in. w
trakcie sesji Rady Miasta.
- Byłoby to ciekawe połączenie tego co pożyteczne (naturalny
ekran) z tym co ładne i przyjemne
(powstałby zielony zakątek) – dało
się słyszeć.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska, nie wyklucza sensowności takiego rozwiązania. Jednak
na pewno nie zostałoby wprowadzone „na już”.
– W tym roku nie mamy już
na to środków w budżecie, jednak
nie widzę przeszkód, by nasadzić
drzewa w następnym – informuje.
Naczelnik zastrzega jednak, że
takiej sprawy nie można załatwiać
na łapu-capu. – Przede wszystkim
trzeba rozeznać, czy drzewa mogą
zostać umieszczone na terenie wokół Orlika.
Nawet gdyby z dnia na dzień
przy Orliku wyrósł cały zagajnik,
nie jest to sposób na utemperowanie wykrzykiwanych emocji. Są
częścią gry i rywalizacji. Trudno
je w yeliminować. Może nawet
nie wolno – cóż to za mecz bez
okrzyków radości czy zawodu...
Inna rzecz, że nie powinny to być
wulgaryzmy. Ale to już osobna
kwestia. Jej źródła można by się
doszukać nie na Orliku, lecz w
domach. Od nas, dorosłych, zależy
kultura osobista naszych dzieci. Jak
sami o to nie zadbamy, żaden ekran
nie pomoże...
Dawid Ciepliński

Przegląd Lokalny Nr 39 (1073) 26 września 2013 roku

rozmaitości
KNURÓW. HONOROWI KRWIODAWCY PROSZĄ O SPOŁECZNĄ WRAŻLIWOŚĆ

Cenna każda kropla krwi

Honorowi krwiodawcy apelują o udział w akcji oddawania krwi. – Cenna
jest każda kropla – przekonują. Najbliższa okazja do spełnienia ich prośby
nadarzy się w niedzielę, 6 października
Tym razem stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa stanie przy parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w
Knurowie.
Jednak nie każdy może oddać
krew. Trzeba spełnić kilka warunków: mieć nie mniej niż 18 i nie
więcej niż 65 lat, ważyć co najmniej
50 kg i... zabrać ze sobą dokument
tożsamości ze zdjęciem.
- Należy też pamiętać, by dzień
wcześniej nie spożywać alkoholu oraz

innych używek, ponieważ w czasie pobierania przeprowadzane są badania
na obecność niedozwolonych substancji we krwi. Należy także ograniczyć
palenie papierosów – wyjaśnia Adam
Pobłocki, prezes knurowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im.
dra Floriana Ogana. – Zalecamy
także zjeść lekki posiłek i napić się
trochę wody.
Akcja rozpocznie się o godz. 8.30
i potrwa do 14.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

W zdrowym ciele
zdrowy duch

informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Honorowi krwiodawcy z Knurowa
nie tylko oddają krew. Dbają także
o kondycję fizyczną namawiają
wszystkich krwiodawców do ruchu.
Dają przykład. Niedawno zorganizowali wewnętrzny turniej tenisa
stołowego. Najlepszym pingpongistą okazał się Stanisław Gdowski.
Drugie miejsce zajął Stanisław
Marciniak, a trzecie Stefan Wolny.

Pamiętają o patronie
7 września członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana - Ryszard Krygier, Natalia Zduńczuk i prezes
Adam Pobłocki - wzięli udział w
IX Ogólnopolskim Marszu Pokoju
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża na trasie
Rajsko - Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Knurowianie
złożyli kwiaty oraz zapalili znicze
w celi śmierci św. Maksymiliana
Marii Kolbe - Patrona Honorowych Dawców Krwi. Marsz został
zorganizowany z okazji 55-lecia
krwiodawstwa w Polsce.

Knurowianie chętnie przyłączają się do akcji krwiodawców

WILCZA

Patron powrócił po latach
Od ubiegłej środy Szkole
Podstawowej i Publicznemu
Przedszkolu w Wilczy patronuje
– ponownie! – św. Stanisław Kostka
Nadanie, choć można powiedzieć, że przywrócenie (św. Stanisław Kostka był przed laty patronem
szkoły), imienia patrona placówce
miało odświętny charakter. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo w
kościele pw. św. Mikołaja, odprawione przez pod przewodnictwem ks.
prałata Stanisława Puchały. Podczas
mszy został poświęcony sztandar
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wilczy.
Gala odbyła się w obiektach
szkoły i przedszkola. W tej doniosłej
dla placówki chwili nie zabrakło
przedstawicieli samorządów. Był
wśród nich wicestarosta Waldemar
Dombek, absolwent wilczańskiej
szkoły.

Uroczystość zakończył program
artystyczny, przygotowany przez
uczniów i przedszkolaki. Dzieci
pokazowo zatańczyły poloneza, a następnie zaprezentowały przedstawienie. Jego bohaterem był św. Stanisław
Kostka – żyjący w XVI wieku jezuita,
patron Polski.
DC, sisp
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Uparta pogoda ducha
KUŹNIA NIEBOROWSKA

Sebastian jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
Niedawno skończył 33 lata. Na urodziny dostał koszulę, ulubioną kawę i słodycze. I jeszcze
kwiatka, o którego obiecał dbać kolega z pokoju. Pan Jacek słynie z dobrej ręki do roślin.
W „Zameczku” jest ogrodnikiem. Na przyjęcie Sebastian zaprosił przyjaciół, personel i mamę,
która mieszka w niedaleko, też w domu pomocy. Lubią być blisko siebie
To dla mamy Sebastian przeniósł
się z innego DPS-u. Świętowanie rozpoczęło gromkie „Sto lat”, życzenia i
szampan bezalkoholowy, bo jak powtarzał pan Henio: „Od piwa głowa
się kiwa, a od wódki rozum krótki”.
Pan Henio bardzo się wzrusza, gdy
ktoś powie o nim coś miłego. Uśmiecha się wtedy, rękawem ocierając
niechcianą taf lę jeziora znienacka
pojawiającą się w oczach. Pan Henio
z trudem się porusza, ale na urodzinach Sebastiana musiał się pojawić.
Przyjaźń zobowiązuje.

Zdarzają się także wyjazdy do
kina.
− I to dosyć często! Są na bieżąco z
repertuarem − śmieje się dyrektorka.
Każdy mieszkaniec ma swojego anioła stróża, tzw. pracownika
pierwszego kontaktu. To ktoś, kto
czuwa, by podopiecznemu niczego
nie brakowało, np. zrobi zakupy, kupi
czapkę na zimę, pomoże napisać list
do rodziny i pierwszy zauważy, że
dzieje się coś niepokojącego.
Początki „Zameczka” nie były
łatwe, mężczyźni przychodzili w
różnych środowisk, często patologicznych z problemem alkoholowym.
Z trudem przystosowywali się do
nowych zasad.
− Przez lata budowaliśmy zaufanie. Czasami przez rok docieraliśmy
do jednego mieszkańca, bo nie chciał
z nami rozmawiać − opowiada Ewa
Zamora. − Ale nic na siłę. Zaczynamy
od terapii indywidualnej, pytamy co
lubi, a co nie. Prosimy, by dał zarówno
sobie czas jak i nam.

ma mnóstwo problemów życiowych.
Pracując tutaj, widzimy, jak sobie
te problemy wyolbrzymiamy, że to
są problemy z którymi można żyć, z
którymi można sobie poradzić − mówi
Ewa Zamora.
Coraz częściej organizowane są
imprezy integracyjne.
− Rodziny personelu i mieszkańców razem się bawią, rozmawiają,
świętują. Aż się serce raduje, kiedy na
to patrzę − mówi Ewa Zamora.

BYĆ BLISKO

Mieszkańcy chcą być blisko ludzi.
Dla nich być blisko znaczy zbierać
Dom jest tam, gdzie serce twoje.
talerzyk po zjedzonym ciastku, poGdzie po korytarzach przechadzają
dawać dłoń i z uśmiechem mówić:
się przyjaciele, gdzie ktoś czeka, aż
„dzień dobry”. Z upartą pogodą
przyjdziesz, gdzie nie umiera się w
ducha walczą z każdym smutkiem,
nawet nie swoim. Ewa Zamora przysamotności. W życiu mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej „Zameznaje, że czasami zaskakują nawet i
czek” w Kuźni Nieborowskiej było
ją − weterankę pracy w DPS.
wiele domów. Gdzieś należeli zanim
− Małymi krokami dorastają do
przyszli tutaj. Różnie bywało. Jeden z
poprzeczek, które im stawiamy. A namieszkańców był bezdomny, tułał się
wet mam wrażenie, że je przeskakują
− podkreśla dyrektorka. − Potrafią
po Katowicach; pan Henryk, lubiący
deklamować wiersze, ma rodzinę, SUKCESY
się pięknie zachować, są szarmanccy,
„Zameczek” stara się nawiązy- prawdziwi dżentelmeni.
ale woli być w „Zameczku”. W Kuźni
znaleźli przystań.
wać kontakty z innymi domami poW lutym w „Zameczku” po raz
− Jak trafiają do nas, to trafiają mocy. Mieszkańcy biorą udział m.in. pierwszy zorganizowano walentynki.
Panowie zaprosili sympatie z okoliczdo swoich. Tutaj mają przyjaciół, w turniejach sportowych.
−Ostatnio zajęli pierwsze miej- nych domów pomocy. Potrzeba miłonie są sami. Razem oglądają filmy,
jeżdżą do kawiarni, bibliotek, na sca w Polsce w turnieju piłki nożnej ści, kogoś w czyich dłoniach można
w ycieczki. Razem
się schować, kto byłby
malują i piszą listy DPS „Zameczek” to dom otwarty. Mieszkańców można odwiedzać,
tylko dla mnie, tkwi w
do sympatii − pod- towarzyszyć im w codzienności.
każdym, niezależnie od
− Każdy wolontariusz jest mile widziany − mówi Ewa Zamora.
sprawności intelektukreśla Ewa Zamo- Istnieje także możliwość zamieszkania w „Zameczku”. Więcej
ra , dy rek tor DPS informacji na stronie www.dps-zameczek.pl lub pod numerem
alnej.
tel. 32 235 16 30.
− Chcemy, by mieli
„Zameczek”.
W domach rotu normalne życie. W
dzinnych rzadko mają tyle możli- osób niepełnosprawnych. Byli bardzo jadalni stworzyliśmy małą kawiarenwości. Bliskim, nawet jeśli bardzo szczęśliwi. Sprawiło im to wiele rado- kę. Była muzyka i szampan bezalkosię starają, trudno zapanować nad ści, pojawił się zapał do pracy, znowu holowy, potem oglądali film „Dirty
dorosłym mężczyzną często o umyśle chcą ćwiczyć, działać − opowiada Ewa Dancing” − opowiada Ewa Zamora.
dziecka.
Zamora.
− Siedzieli przy stolikach, patrząc
To nie jedyny sukces DPS. Z sobie w oczy i trzymając się za ręce.
− Rodzinom, które mają w domu
osoby niepełnosprawne intelektual- pomocą przyjaciół udało się zdobyć Chłopcy sami przygotowali biżutenie jest bardzo ciężko. W zasadzie dofinansowanie z Unii Europejskiej rię, upiekli ciasta i zrobili galaretki,
jest to praca 24 godz. na dobę − do- na projekt „Zamkowe Spotkania. wręczyli także róże. Mieszkańcy już
daje dyrektorka. − Często nie wiedzą Edukacja Kulturowa osób z nie- zapowiedzieli, że każde walentynki
jak pomóc, sami są znerwicowani i pełnosprawnością intelektualną w chcą tak spędzić.
nadopiekuńczy. Znałam pana, któ- gminie Pilchowice”.
− Po tym projekcie zostało nam 10 JAK W DOMU
ry wciąż karmił swojego dorosłego
syna. Mówiłam mu: „Pan mu robi aparatów fotograficznych. GdziekolDo Domu Pomocy Społecznej
krzywdę, przecież syn jest dorosły, wiek idziemy mieszkańcy je zabierają. „Zameczek ” niełatwo wejść nieTeraz nie narzekam na brak zdjęć − zauważonym. Niełatwo minąć bez
potrafi sam.”
śmieje się dyrektorka.
uśmiechu zaciekawionych spojrzeń
COŚ DLA KAŻDEGO
i wyciągniętych do uścisku dłoni.
W „Zameczku” na mieszkańców RODZINA
Stereotypy na temat domów pomocy
czeka wykwalifikowany personel, leŻycie w „Zameczku” toczy się rozbijają się już na progu. Na próżno
karze i pielęgniarki. Odbywają się se- nieśpiesznie. Kłótnie zdarzają się szukać tu białych sal, sterylnych
sje terapeutyczne, indywidualne lub rzadko. Choć przy 51 mężczyznach pomieszczeń i nieprzyjemnego perzbiorowe − w zależności od potrzeb. o spięcia nietrudno. Personel z życz- sonelu. Na próżno szukać niezadoTutaj mogą rozwijać swoje zaintere- liwością i uwagą podchodzi do każ- wolonych mieszkańców.
sowania: przygotowują przedstawie- dego podopiecznego. Towarzyszą w
− Naszym sukcesem jest to, że
nia teatralne, śpiewają, malują lub najtrudniejszych chwilach, trzymają mimo iż jest to instytucja, udało nam
pomagają konserwatorowi.
za rękę, gdy boli, przychodzą na się stworzyć warunki jak najbardziej
− Jeden pan bardzo chciał wy- przyjęcia urodzinowe, łagodzą sa- zbliżone do rodzinnego domu −
stępować, ale miał kłopoty z nogami. motność. Nie myślą o sobie jako o mówi dyrektor DPS „Zameczek”.
Wtedy terapeutki wpadły na pomysł, instytucji, raczej jak o rodzinie, gdzie − Wymagało się sporo cierpliwości i
że zostanie aniołem. Siedział prawie zdarzają się lepsze i gorsze chwile. zaangażowania, ale warto było. Dla
na środku sceny i podśpiewywał. Był Uczą się od siebie nawzajem.
nich − warto.
Justyna Bajko
bardzo szczęśliwy − opowiada Ewa
− Przede wszystkim pokory do
Zdjęcia: Archiwum DPS „Zameczek”
Zamora.
życia. Każdy z nas pracowników

TATO, JESTEM DOROSŁY
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Na pikniki integracyjne przyjeżdżają przyjaciele z okolicznych DPS-ów

Słodkości, romantyczna muzyka i kwiaty, czyli walentynki
w Zameczku

Mieszkańcy w czasie pikników tworzą piękne rzeczy z masy solnej
albo z papieru
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KNURÓW. 102 URODZINY MAKSYMILIANA WENIGERA

Życie w opowieściach

Maksymilian Weniger z pieczołowitością przywołuje dawny świat. Pamięta kolory i smaki,
ludzi, którzy dawno już odeszli, zapomniane miejsca. 22 września skończył 102 lata
W 1911 roku Maria SkłodowskaCurie otrzymała Nagrodę Nobla z
dziedziny chemii, Amudsen zdobył
biegun północy, po raz pierwszy
obchodzono dzień kobiet, a Knurowie przyszedł na świat Maksymilian
Weniger. Był piątek, 22 września 1911
roku, godz. 7 rano.
W jego opowieściach ks. Alojzy
Koziełek z Florianem Oganem i
Feliksem Michalskim nadal toczą
rozmowę nad partyjką skata a, pocztę
dowozi się niewielkim wózkiem z
dworca kolejowego. Gdyby żył Czesław Miłosz, byliby rówieśnikami.
Weniger wspomina czasy, gdy jeszcze
po Knurowie rozchodził się dźwięk
turkoczącej bryczki i kowalskiego
młota. Pamięta jak przez miasto przetoczyła się I potem II wojna światowa,
jak zmieniały się granice. W wielką
historię wpisuje tę małą − codzienność mieszkańców. Knurowian,
którzy pomimo ciągłych zagrożeń,
budowali swój świat − domy na Krywałdzie, Kolonije, miejski szpital.
Dziwnie się plotły losy Ślązaków.
Maksymilian Weniger to najstarszy
w historii mieszkaniec Knurowa.
Najstarszą kobietą była Zofia Kowol, która przeżyła 101 lat. Pani
Zofia zmarła w zeszłym roku. W
Knurowie rośnie liczba osób po 90
roku życia. Przedstawiciele Urzędu
Stanu Cywilnego w dniu urodzin
odwiedzają dziewięćdziesięciolatków, składając życzenia w imieniu
władz miasta i knurowian.

Gdy rodzina pana Wenigera przez
pewnien czas mieszkała w Głogówku, mały Maksymilian uczył się w
zamku hrabiego Oppersdorffa. Tylko
tam była nauczycielka. Magnat, w
czasie plebiscytu, stanął po stronie
Polski. Za swoją decyzję zapłacił
wysoką cenę. Spotkał go ostracyzm
środowiska, nie potrafiącego zrozumieć, dlaczego optuje za opcją
polską, a nie niemiecką. Jan Jerzy
Oppersdorff i Dorota Radziwiłłówna
mieli 12 dzieci. Z jednym z chłopców
pan Maksymilian znalazł się potem

w wojsku w czasie II wojny.
102 urodziny pan Maksymilian
spędził w gronie rodziny, wnuków i
prawnuków. Ilu ich ma?
− Ach, trudno policzyć − śmieje
się knurowianin.
Na jubi leu sz u najst a rsz ego
mieszkańca Knurowa nie mogło
zabraknąć władz miasta − prezydenta
Knurowa Adama Ramsa i zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Krystyny Pach.
− Cieszę się, że znowu możemy
się spotkać i porozmawiać − mówił

W imieniu samorządu Knurowa gratulacje panu Maksymilianowi
złożył prezydent Adam Rams i zastępca USC Krystyna Pach

Pan Maksymilian jest skarbnicą opowieści - niektórymi z nich
podzielił się z prezydentem Ramsem

prezydent Knurowa Adam Rams,
wnosząc toast za zdrowie Maksymiliana Wenigera. − Jest pan kopalnią
wiedzy o Knurowie.
Wspomnienia niosły się po pokoju pana Wenigera, który zachwycał
rozmówców fenomenalną wręcz
pamięcią i dbałością o detale. Na
pytanie o zdrowie, pan Maksymilian
odpowiedział z uśmiechem:
− Najlepsze jakie może być!

Pan Maksymilian jest skarbnicą
opowieści. Nie starczyłoby dni, aby
wysłuchać ich wszystkich.
− Przyjedziemy za rok na 103
urodziny! − obiecał prezydent Adam
Rams.
− Chyba dożyję − roześmiał się
pan Weniger, który tego dnia uśmiechał się często.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW, SŁAWA. SUKCES KNUROWSKICH CHÓRZYSTÓW

POWIAT. RAJD ROWEROWY

Czas na przejażdżkę Calvi Cantores na drodze do Sławy
W sobotę, 5 października, odbędzie się II Rajd
Rowerowy po Powiecie Gliwickim. Mile widziane
zarówno grupy cyklistów jak i indywidualni
rowerzyści
Rajd startować będzie z dwóch
miejsc – rowerzyści z południa powiatu wyruszą z Knurowa, a cykliści
z północy powiatu rozpoczną go w
Toszku.
Pierwsza z tych grup spotka się
w Knurowie przy Kąpielisku Zacisze
(ul. Niepodległości 109) o godz. 11.
Ich droga z Knurowa wiodła będzie
przez Zacisze – niebieską trasą nr 372
do Nieborowic – żółtą trasą nr 373
przez Smolnicę do Rachowic, dalej
czarną trasą nr 376 – drogą powiatową nr 2918 S, gdzie nastąpi skręt
do Szkółki Leśnej w Rachowicach.
Rowerzyści mają do pokonania w
jedną stronę 22 km.
Druga grupa spotka się w Toszku na parkingu przy Zamku (ul.
Zamkowa 10) o godz. 9.30. Pojedzie
drogą Toszek – czarną trasą nr 30 do
Zbiornika Pławniowickiego, obok
Zespołu Pałacowo-Parkowego w
Pławniowicach – żółtą trasą nr 16
do Rudzińca – niebieską trasą nr 382
do Łączy – żółtą trasą nr 373 do Rachowic – czarną trasą nr 376 – drogą
powiatową nr 2918 S, gdzie skręci do
Szkółki Leśnej w Rachowicach. Tra-

sa Toszek – Rachowice liczy 35 km.
Meta rajdu znajdować się będzie
w Szkółce Leśnej w Rachowicach,
gdzie rowerzyści spotkają się o
godz. 13. Tam czekać będą na nich
niespodzianki. Możliwy jest też
indywidualny dojazd do mety rajdu
dowolną trasą. Organizatorzy zachęcają jednak do przejazdu trasami
rowerowymi powiatu gliwickiego.
Rajd organizuje Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Jest to jedna z
imprez przygotowywanych z okazji
zbliżającego się 15-lecia Powiatu Gliwickiego. Rajd odbędzie się w rok po
zakończeniu projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu
Centralnego”, który realizowany był
wspólnie przez Powiat Gliwicki i
wszystkich 8 gmin, wchodzących w
jego skład. Dzięki projektowi oznakowanych zostało na naszym terenie
ponad 211 km tras rowerowych, a 50
km zyskało nową nawierzchnię.   
Szczegółowy regulamin rajdu
zamieszczony jest na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl.
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Knurowski Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores zdobył Grand
Prix na II Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie

W cz ę ś c i kon k u rs owej
Festiwalu Muzyki Chóralnej,
„Łysi śpiewacy” zmierzyli się w
dziesięcioma innymi chórami.
Przewodnicząca jury Iwona
Wiśniewska-Salamon podkreślała, że konkurs stał na bardzo
dobrym poziomie chóralnym i
towarzyszyła mu wspaniała atmosfera. Słowa jurorki potwierdzała publiczność, nagradzając
występy burzą oklasków.
W nagrodę za niekwestionowane zwycięstwo chór Calvi
Cantores wystąpił w kościele
św. Micha ła A rcha nioła w
Sławie.
jb

zdjęcie: archiwum portalu Ziemia
Wschowska, www.zw.pl

Dyrygent zespołu, Tomasz Sadownik, przyjmuje zasłużone gratulacje
od jurorów

NIEBOROWICE

reklama

Niemiecki do nauki

GOK w Pilchowicach zaprasza do nauki języka niemieckiego w Świetlicy
Wiejskiej w Nieborowicach. Grupa początkująca spotyka się w środy o
godzinie 17.30. Uczniowie średniozaawansowani mają zajęcia w poniedziałki o godzinie 17.30. Termin dla dzieci (od 7 lat) zostanie ustalony.
Zajęcia trwają po dwie godziny. Koszt miesięczny to 60 złotych. Informacje pod nr. tel. 32 233 09 96, 32 235 62 86 lub na stronie internetowej
www.gok.pilchowice.pl

AB

9

rozmaitości

ROZRYWKA NR 39/2013

Foto: Justyna Bajko, Aleksandra Bednarz

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Jakub Podbielski z Knurowa,

ur. 19.09.2013 r., 3570 g, 53 cm

Syn państwa Wróż z Knurowa,

Aleksandra Ficek z Gierałtowic

Zuzanna Finkielman z Rydułtowów

Krzysztof Kwiatkowski z Knurowa

ur. 19.09.2013 r., 3160 g, 53 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 37/2013 brzmiało: „Piekarnia”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
JULITA NIEDZIELA. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

ur. 23.09.2013 r., 3970 g, 55 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

27.09 - 2.10. 2013 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Królowie lata - godz. 16.00

39

26.09.2013 r.
CZWARTEK

Paranoja - godz.18.00

Koneser - godz. 18.00

W imię... - godz. 20.00

W imię... - godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ur. 23.09.2013 r., 3520 g, 56 cm

Foto: Archiwum E. Tymoszka

ur. 23.09.2013 r., 3210 g, 53 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

Wiktoria Okarna z Gliwic,

ur. 19.09.2013 r., 3200 g, 53 cm

Knurowscy emeryci pielęgnują towarzyskie relacje; na zdjęciu
podczas zabawy z okazji Dnia Seniora

SZCZYGŁOWICE

Seniorzy
z młodzieńczą werwą

Członkowie Koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów nie zasypiają gruszek
w popiele. W końcówce lata bawili się
na II Spotkaniu Emerytów
Impreza odbyła się w szczygło- cych zadbali muzycy, zespół Cenwickim Domu Kultury. Zebrała 350 trum – Iwona & Piotr. Ogromne
osób.
brawa zebrali młodzi artyści wystę- Była dobra muzyka, tańce, pujący pod pieczą Agnieszki Bielasmakowite jadło i orzeźwiające na- nik-Witomskiej.
poje – mówi Eugeniusz Tymoszek,
- To była wspaniała impreza.
miejscowy radny, a zarazem sponsor Na pewno nie ostatnia – zapewnia
zabawy. – Nie zabrakło gier, cieka- pan Eugeniusz. – Niedługo nadarzą
wych konkursów, a nawet... legend się doskonałe okazje do wspólnych
śląskich.
spotkań...
/b/
O dobre samopoczucie bawiąPrzegląd Lokalny Nr 39 (1073) 26 września 2013 roku

aktualności
KNURÓW

KNURÓW

„Paderek” sprząta świat

Ryba brała
na Moczurach

Liczne gry, konkursy, a nade wszystko dobra
zabawa, wypełniły ósme „Wędkowanie na
Moczurach” zorganizowane przez Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Koło Wędkarskie nr 28

Dorośli zapewnili sprzęt, młodzież dobre chęci i energię, dzięki czemu sąsiedztwo szkoły wręcz lśniło
czystością

„Odkrywamy czystą Polskę” – to hasło przyświecało
tegorocznej, 20. edycji „Sprzątania Świata”. Wśród
sprzątających nie zabrakło młodych knurowian
Za porządki zabrano się w piątek. Po raz 13 uczestniczyli w nich
uczniowie knurowskiego Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego. Licealiści wyczyścili teren wokół LO i
wzdłuż ul. 1 Maja. Młodzież technikum doprowadzała do porządku

kompleks leśny Zacisze.
- Szczególny podziw wzbudzało
zaangażowanie klasy biologiczno-chemicznej - mówi Marzena Kapłanek, nauczycielka z liceum. - Ta
akcja to bardzo dobra inicjatywa.
Mobilizuje młodzież do sprzątania

CHUDÓW. GOK POLECA CIEKAWE ZAJĘCIA

Świetlica zaprasza

W czwartek i piątek odbędą się bezpłatne
zajęcia dla dzieci starszych i młodszych
W czwartek starsze dzieci wraz
z Klubem Pastel (w godz. 16-20)
będą miały okazję wziąć udział w
zajęciach z rękodzieła. Nauczą się

haftować, zdobić świecę, opanują
technikę koralikową. Warunkiem
uczestnictwa jest złożenie przez
rodzica/opiekuna deklaracji.

zieleni wokół siebie.
- Dzięki temu uaktywnia się też
„świadomość śmieciowa” - dodaje Kapłanek. – Segregacja stała się modna.
Niech i nastolatki podłapią bakcyla,
żeby sprzątać świat.
Tekst & Foto: Aleksandra Bednarz

Maluszki znajdą coś dla siebie
w piątek. W godzinach przedpołudniowych (10-13) zaprasza je Kącik
Malucha. Odbędą się tam zajęcia
pełne zabaw i zadań, które kształtują spostrzegawczość i sprawność
manualną.
Chcesz wiedzieć więcej – zadzwoń pod nr 604 917 720 lub
napisz emaila (chudow@gok.gieraltowice.pl).

Wędkowanie okazało się świetną okazją do wspólnych spotkań
rodzin stowarzyszenia

Wędkowano w sobotę. Zawodnikom asystowali członkowie koła
wędkarskiego.
– Nasze spotkania to już taka
coroczna tradycja – mówi Urszula
Krawczyk, przewodnicząca stowarzyszenia. – Na początku tylko wędkowaliśmy. Teraz staramy się urozmaicać to
nasze wspólne przedsięwzięcie.
Dzięki temu w programie imprezy znalazł się m.in. konkurs wiedzy
przyrodniczo-ekologicznej i zawody
rekreacyjno-sportowe.

–Ta impreza to dla niepełnosprawnych doskonała okazja, by
wyjść z domu, zaznać trochę ruchu, a
przede wszystkim spotkać się z innymi
rodzinami z naszego stowarzyszenia
– dodaje Urszula Krawczyk.
Pamiątką z imprezy są medale,
którymi obdarowano uczestników.
Zwycięzcy cieszą się z nagród ufundowanych przez Koło Wędkarskie
nr 28.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Zwycięzcy
Zawody wędkarskie: 1. Sylwester Talarczyk; 2. Anna Sala; 3. Robert
Mioduszewski.
Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej: 1. Paweł Porucznik; 2. Damian
Cięciek; 3. Adam Krawczyk.
Zawody rekreacyjno-sportowe: 1. Damian Cięciek; 2. Robert Mioduszewski;
3. Antoni Klon.

Aleksandra Bednarz

fotomigawka
− Ziemia to nie śmietnik − prz
ekonywały dzieci z Miejskiej
Szkoły Podstawowej
nr 2 w czasie akcji „Sprzątan
ie Świata”. Zerówkowicze ze
śpiewem na ustach
wędrowali po Knurowie, naw
ołując do dbania o środowisko
. Z takimi małymi
ekologami Knurów może być
spokojny o przyszłość przyro
dy!

Foto: Justyna Bajko

jb
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

MOTORYZACJA

Mieszkanie 2-pokojowe na 1000-leciu,
103 tys. Atrium. Tel. 791 862 794
39/13

Sprzedam kawalerkę 26,2 m 2 , 85 tys.
Tel. 792 530 131
39-40/13

Sprzedam M-5, os. 1000-lecia lub zamienię
za dopłatą na mniejsze. Tel. 604 148 190

39-41/13

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
32-39/13

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

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719
39-41/13

W y n a j m ę l u b s p r ze d a m m i e s z k a n i e
w Knurowie. Tel. 510 314 039
38-39/13

32-39/13

S k u p s a m o c h o d ó w – g o t ó w k a . Te l .
791 544 346
39-48/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

34-39/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

37-39/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
37-39/13

21-49/13

bezstresowe PRZEPROWADZKI – telefon
507 799 766

38-39/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
32-39/13

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

1/13-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

1/13-odw.

Docieplenia budynków, pełne remonty
mieszkań. Tel. 665 639 146

37-44/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

Gładzie, malowanie mieszkań, biur, klatki,
sufity podwieszane, Armstrong, adaptacja
poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie.
Docieplanie domów. Tel. 602 407 190,
785 948 716

EDUKACJA
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177
26-39/13

Korepetycje – matematyka, fizyka. Wszystkie poziomy. Tel. 601 771 672

Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 502 359 953

36-39/13

Atrium Nieruchomości sprzeda mieszkania: 1000-lecia, 2 pok./113 000 zł; WP I
3 pok./140 000 zł; 1000-lecia 3 pok./153
000 zł; WP II 3 pok./164 000 zł; 1000-lecia
4 pok./180 000 zł; WP II 4 pok./203 000 zł.
Tel. 883 631 020, 791 862 793
39/13

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

D o w y naj ę c i a c zę ś ć s al o nu f r y zj e rsk i e g o p o d us ł ugi ko sm et yc zne it p.
Tel. 512 614 466

37-40/13

DO WYNAJĘCIA lokal na działalność gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul. Koziełka, wejście od ulicy. Tel. 502 814 692
28-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transpor t oraz profesjonalna obsługa.
Tel. 784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
36-39/13

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

1-44/13

Do wynajęcia M-3 po remoncie. Knurów,
os. Wojska Polskiego II. Tel. 691 396 067
po 15.00
39/13

Do wynajęcia M-3 po remoncie. Knurów,
os. Wojska Polskiego II. Tel. 691 396 067
po 15.00
39/13

Do wynajęcia M-3 w Szczygłowicach.
Tel. 32 235 42 32

39-40/13

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
2 piętro (Merkury). tel. 602 799 911
38-39/13

Działka w Książenicach 11 arów, 80 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794
39/13

Schody drewniane na wymiar wraz z montażem. Tel. 668 346 687

35-odw.

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521
18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709
15-51/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13
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Kawalerka w Szczygłowicach, 63 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794
39/13

Knurów, sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 602 638 719
39-41/13

Szukam pracy – sprzątanie i mycie okien,
opieka nad osobą starszą (doświadczenie).
Tel. 501 385 666
31-51/13

36-39/13

ZATRUDNIĘ ślusarza-spawacza z uprawnieniami, tokarza. Tel. 502 097 497
39/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera, stróża lub lekkie prace złota rączka.
Tel. 604 775 450

37-odw.

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

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

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

2/13-odw.

NIERUCHOMOŚCI

1/13-odw.

37-39/13

Zatrudnię Handlowca do pomiaru okien,
rolet, bram, drzwi. Tel. 502 360 063

SZUKAM PRACY

29/13-odw.

SPRZEDAM

1/13-odw.

Szukam pracy – m ę żc z y zna, lat 4 0.
Tel. 32 235 12 43

38-41/13

Restauracja Kredens Śląski w Knurowie
zatrudni na stanowisku kucharza, pomocnik
kucharza. Tel. 32 235 23 17, 791 252 317

39-40/13

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

36-43/13

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem – wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
TER APIA CZ ASZKOWO -KR ZYŻOWA,
RSA BIO FEED BAC K , EEG BIO FEEDBACK. Tel. 889 406 874 www.terapia-biofeedback.pl

5-odw.

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz.
Tel. 32 793 66 14

DAM PRACĘ

39/13

Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy
w charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.). Tel. 698 260 966

36 – 40/13

7-odw.

Salon Fryzur. Zapraszam na koloryzację
z 30% rabatem. 44-194 Knurów, ul. Łokietka 3. Tel. 32 236 12 85

39-41/13

35-44/13

26-41/13

ZDROWIE I URODA

M ł o da, s i lna o s o ba p o d ejm i e p r ac ę
spr zątania lub opieki nad dzieckiem.
Tel. 513 236 697 od 8.00 do 18.00

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783
29/13-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

INFORMACJA
Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku
przeprowadzenia w dniach:
od 1 września do 15 października 2013 r. jesiennej deratyzacji,
zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Rady Miasta Knurów
Nr XXVII/415/12 dnia 19.12.2012 r. w sprawie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Knurów.
Równocześnie zwraca się uwagę mieszkańcom miasta, utrzymującym zwierzęta domowe, o konieczności:
- wyprowadzania w tym okresie zwierząt wyłącznie pod nadzorem;
- kontrolowania miejsc ich wybiegu;
- sprawdzania spożywanego przez zwierzęta znalezionego
przygodnie pokarmu.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 114,90 m2 (w tym 23,00 m2 poddasze) przy ul. 1 Maja 2
(parter),
- o pow. 29,17 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (piwnica),
- o pow. 17,14 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 19 września 2013 r.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaję
do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta Knurów w dniu
18 września 2013 r. została podjęta uchwała nr XXXVII/536/13 Rady
Miasta Knurów z dnia 18 września 2013 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla
obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej.
Treść w/w dokumentu, uzasadnienie, o którym mowa w art. 42
pkt 2 i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, ww. ustawy, są dostępne w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych przy ul.
Niepodległości 7 pokój 3 w godzinach pracy Urzędu.
Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej
można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Uchwała wejdzie w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Trzeci
poniedziałek
kwietnia

Kiepska
powtórka
Sokół Łany Wielkie - Młodość
Rudno 5:0, MKS Zabr ze -Kończyce - Jedność 32 II
Przyszowice 3:1, KS MOSiR Stal Zabrze - Naprzód
Żernica 2:1, Salveo Drama
Kamieniec - MKS Zaborze
Zabrze 2:5, Społem Zabrze Zamkowiec Toszek 1:5, Orzeł
Stanica - Ruch Kozłów 1:2,
Carbo Gliwice - Przyszłość II
Ciochowice 3:1, Zryw Radonia - Orły Bojszów 3:1.

1. Kończyce
2. Carbo
3. Zaborze
4. Zamkowiec
5. Zryw
6. Orły
7. Jedność II
8. Młodość
9. Drama
10. Sokół
11. Przyszłość II
12. Społem
13. Stal
14. Ruch
15. Orzeł
16. Naprzód

19
19
17
16
13
12
12
11
10
10
9
8
7
7
7
4

Dołożyli dwie
i wygrali

WYNIKI 5. KOLEJKI
Olimpia Pławniowice - Quo
Vadis Makoszowy 4:4, Amator Rudziniec - Victoria Pilchowice 3:1, KS Bojków - FC
Kłodnica 1:1, Start Kleszczów - Gwiazda Chudów 0:5,
Pogoń Ziemięcice - Korona
Bargłówka 3:0, Naprzód Świbie - Piast Pawłów 2:0, Walka
Zabrze - LKS 45 Bujaków 4:3.

W najbliższą sobotę (28
września) w Pilchowicach
odbędzie się trzecia edycja
Biegu Ulicznego im. ks. Konstantego Damrota. Start i
meta usytuowana będzie na
obiekcie piłkarskim Victorii
Pilchowice. Program zawodów przedstawia się następująco: - godz. 9.30-10.00
- weryfikacja i w ydawanie
numerów startowych, - godz.
10.00-10.15 – część oficjalna,
- godz. 10.15- 10.30 - bieg
najmłodszych do lat 7 (200
metrów), - godz. 10.30-10.50 bieg Vipów i samorządowców
(600 m), - godz. 10.50-11.20 bieg główny (4200 m), - około
godz. 11.30 - dekoracja zwycięzców.

Bogdan Leśniowski już kilka razy
startował w Stanach Zjednoczonych.
Po raz kolejny poleci tam w kwietniu
przyszłego roku

PiSk

Klasa B

W czwartej serii spotkań
Gwiazda Chudów strzeliła
trzy bramki, a mimo to przegrała. W miniony weekend, by
nie było wątpliwości, piłkarze
z Chudowa zdobyli pięć goli, a
przy tym zagrali na zero z tyłu

III BIEG ULICZNY
IM. KS. KONSTANTEGO
DAMROTA

i sięgnęli po pewną wygraną.
Trzy punkty wciąż pozostają w sferze marzeń Victorii
Pilchowice, która ma na swym
koncie trzy remisy i dwie porażki.
PiSk

1. Olimpia
2. Świbie
3. Gwiazda
4. Amator
5. Walka
6. Bujaków
7. Bojków
8. Pogoń
9. Quo Vadis
10. Pawłów
11. Start
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

13
12
12
10
9
9
8
7
5
4
4
3
2
0

Foto: archiwum B. Leśniowskiego

WYNIKI 8. KOLEJKI

ostatni trzy punkty wywalczyła
rezerwa Jedności Przyszowice.
Było to 8 września. Od tego meczu notujemy same potknięcia.

Z biegowych tras

Kilka dni temu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie
zgłoszenia Bogdana Leśniowskiego do biegu maratońskiego w Bostonie. Knurowski
sportowiec wystąpi w tej legendarnej imprezie po raz
drugi. Na starcie stanie 21
kwietnia 2014 roku, a więc tradycyjnie w trzeci poniedziałek
kwietnia.
- W Bostonie odbywa się
najstarszy maraton na świecie. To niezwykle prestiżowe
wydarzenie, w którym już raz
miałem okazję uczestniczyć.
Decyzja o tym, by pojechać
tam raz jeszcze zapadła tuż po
wybuchu, jaki nastąpił w tym
roku w sąsiedztwie trasy biegu.
Ten przyszłoroczny maraton
będzie tym bardziej wyjątkowy
– mówi Bogdan Leśniowski.
Knurowianin wróci do
Bostonu po sześciu latach. Po
raz pierwszy wystąpił tam w
roku 2008. – Wiem, że wśród

KB SOKÓŁ
polskich maratończyków będzie między innymi dziennikarz Tomasz Lis – dodaje pan
Bogdan, który kwalifikacje
do Bostonu w y walczył nie
tak dawno we Wrocławiu,
gdzie uzyskał czas: 3 godziny
16 minut i 49 sekund. – Na
cztery tysiące startujących
zająłem 253 miejsce w open i
22 miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Warunki w stolicy
Dolnego Śląska były dobre.
Chłód i mżawka mi nie przeszkadzały – podsumowuje
Leśniowski.
Dodajmy, że w Bostonie
wystąpią ci, którzy w tak zwanych kwalifikacjach osiągnęli
czas poniżej 3 godzin i 25
minut.
Wracając do Wrocławia
odnotujmy, że wystąpił tam
również Lesław Kroczyk, który trasę pokonał w czasie 4
godziny i 22 sekundy.

Reprezentanci Sokoła startowali ostatnio w kilku imprezach biegowych, plasując siię
na następujących lokatach:

- Krynica Górska – Festiwal Biegowy 10 km – 126.
Piotr Bieliński – czas: 38.00,
256. Dawid Gołyś – 40.59,
- Bieg nocny w Czerwionce na 10 km - Bogumiła Kondzielnik – 46.13 (3. miejsce w
K-20 i 95. w open), Arkadiusz
Połeć – 38.21 (18. w open)
- Bieg Koziełka - Kędzierzyn-Koźle - 1 km młodzik:
14. Henryk Cieślik – 3.28, 10
km: 45. Artur Oboński – 40.30,
- Zabrze – Jesienne biegi - 1 km młodzik: 1. Kamil
Danowski, 7. Henryk Cieślik,
3 km: 7. Dawid Gołyś.

AKB

- Myszków – 8 km: 3. miejsce w kategorii M-60 zajął
Czesław Nowak – czas: 35.16,
- Jastrzębie Zdrój – 10 km:
Lucyna Piechoczek-Niezgoda
po raz pierwszy „złamała” 50
minut, uzyskując czas: 48.53,
- Wodzisław Śląski – 200
m przełajem – 1. Jakub Nowak, 2. Karolina Nowak.
PiSk

Foto: KB Sokół

Klasa A

W ósmej kolejce drużyny
z naszego regionu powtórzyły
„wyczyn” z poprzedniej serii
spotkań i ponownie wszystkie
przegrały. To oznacza, że po raz

sport

Sokoły od lewej: Dawid Gołyś, Henryk
Cieślik, Marek Lewczuk, Artur Oboński
i Piotr Bieliński

PiSk

informacja

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 17 WRZEŚNIA
1. Stefan Wroblowski
2. Czesław Antończyk
3. Bogumił Wolny
4. Antoni Malcherek
5. Stefan Dylus
6. Dariusz Skowron
7. Joachim Makselon
8. Zdzisław Mral
9. Edward Duda
10. Alojzy Kopiec

– 2.406
– 2.079
– 1.968
– 1.800
– 1.778
– 1.757
– 1.756
– 1.739
– 1.713
– 1.701

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 5.649
2. Stefan Wroblowski
– 5.212
3. Czesław Antończyk
– 5.115
4. Marek Mróz
– 5.006
5. Edward Nowak
– 4.997
6. Tadeusz Kamczyk
– 4.951
7. Piotr Luberta
– 4.914
8. Jerzy Niewiadomski
– 4.900
9. Jan Chwolka
– 4.894
10. Piotr Pakura
– 4.849
Kolejny turniej odbędzie się 1 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Klasa
okręgowa

Miał być
spacerek
Tydzień przed występem
w Konopiskach, Concordia
po raz pierwszy w tym sezonie wygrała do zera, natomiast w konfrontacji z Lotem,
knurowianie po raz pierwszy
w bieżących rozgr y wkach
zanotowali remis. Ci, którzy kibicują poszczególnym
zespołom trzymając w ręku
dane statystyczne uważają, że
punkt wywalczony przez Concordię nikogo nie powinien
w Knurowie cieszyć, bowiem
podopieczni Wojciecha Kempy byli przed meczem z Lotem
zdecydowanym faworytem.
Owe dane statystyczne mówią m. in. o tym, że drużyna
z Konopisk strzela najmniej
bramek, a traci ich najwięcej. Zaskoczeniem może być
zatem fakt, iż to właśnie Lot
otworzył w ynik sobotniej
potyczki. Patryk Wasilewski skapitulował po rzucie
WYNIKI 8. KOLEJKI,
GRUPA I
Lot Konopiska – Concordia 1:1
1:0 Krzyczmanik 23’ (rzut
karny), 1:1 Krzysztoporski
77’ (rzut karny).
Concordia:
Wasilewski (żk), Wieliczko,
Kempa, Krzysztoporski, Jaroszewski, Maciejewski 55’
Suchiński, Rozumek, Spórna
(czk – 72’), Żyrkowski (żk),
Karwowski, Mawo (żk) 65’
Nalepa (żk).
Przyszłość Ciochowice - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
1:0, Slavia Ruda Śląska - Zieloni Żarki 2:5, Górnik Piaski
- MLKS Woźniki 1:1, Raków II
Częstochowa - Pilica Koniecpol 2:1, Wyzwolenie Chorzów
- LKS Kamienica Polska 0:3,
Grunwald Halemba - Sarmacja Będzin 3:2, Gwarek
Tarnowskie Góry - RKS Grodziec 4:3.
1. Piaski
2. Grunwald
3. Woźniki
4. Wyzwolenie
5. Raków II
6. Concordia
7. Przyszłość
8. Pilica
9. Sarmacja
10. Kamienica Polska
11. Zieloni
12. Gwarek
13. Slavia
14. Grodziec
15. Lot
16. Zagłębiak

18
18
14
13
13
13
12
12
11
10
10
9
7
6
6
4

karnym w 23 minucie i jak
się później okazało, nie była
to jedyna „11” podyktowana
przez sędziego tego meczu. Po
raz kolejny arbiter wskazał na
„wapno” w minucie 77. Concordia grała w tym momencie
w dziesiątkę, bowiem nieco
wcześniej czerwoną kartką
ukarany został Łukasz Spórna.
Do wyrównania doprowadził
Paweł Krzysztoporski, a na
uwagę zasługuje pierwszy w
tym sezonie 4-ligowy występ
na boisku trenera Wojciecha
Kempy, co spowodowane było
kłopotami kadrowymi.
Knurowianie dość nieoczekiwanie musieli „gonić”
wynik w Konopiskach, co po
raz kolejny potwierdziło, że
przedmeczowe prognozy nie
zawsze się sprawdzają. Dla
Concordii miał to być „spacerek”, tymczasem skończyło
się tylko na remisie. Po stronie
strat należy wpisać nie tylko
punkty, ale i Łukasza Spórnę,
który po czerwonej kartce
będzie musiał odpocząć co
najmniej dwa tygodnie.
W grupie II trzecie zwycięstwo z rzędu odniosła Jedność Przyszowice, która jest
już w tabeli piąta.

Wilki Wilcza - UKS Gamów
2:1, KKS Polonia Tychy - UKS
Jaskółki Chorzów 0:3, Polonia Poraj - Mitech II Żywiec
1:4, KKS II Zabrze - Czarni
II Sosnowiec 0:3, Czarne II
Świerklany - Wisła Skoczów
(brak wyniku).

14

Rekordowe
zwycięstwo
Od soboty zespół Wilków
Wilcza może się chwalić rekordowym zwycięstwem odniesionym w meczu wyjazdowym,
WYNIKI 8. KOLEJKI
ŁKS Łagiewniki - Czarni Pyskowice 2:0, Silesia Miechowice - Tempo Paniówki 3:1,
Tęcza Wielowieś - KS 94
Rachowice 6:2, Orzeł Miedary - ŁTS Łabędy 2:1, Unia
Świerklaniec - Wilki Wilcza
0:4, Orzeł Nakło Śląskie Odra Miasteczko Śląskie 3:2,
Fortuna Gliwice - Gwarek Zabrze 3:0, Orzeł Mokre - Sokół
Orzech 1:1.

Jedyni bez strat

bowiem żadnej innej drużynie
nie udało się do tej pory wygrać
na obcym boisku 4:0.
PiSk

1. Fortuna
2. Mokre
3. Orzech
4. Tempo
5. Rachowice
6. Łagiewniki
7. Nakło Śląskie
8. Łabędy
9. Silesia
10. Czarni
11. Unia
12. Wilki
13. Miedary
14. Tęcza
15. Gwarek
16. Odra

16
13
13
13
12
11
10
9
8
8
8
7
7
5
5
5

Trzech zawodników knurowskiej Akademii Piłki Nożnej otrzymało powołania do
kadry Podokręgu Zabrze –
rocznik 2002. Wyróżnionymi

PiSk

1. Iskra
2. Krupiński
3. Jastrzębie
4. Bojszowy
5. Jedność
6. Pszów
7. Czarni Góral
8. Gwarek
9. Wisła
10. Podlesianka
11. GKS II
12. Unia
13. Mikołów
14. Drzewiarz
15. Forteca
16. Spójnia

19
19
19
15
13
13
13
12
10
9
8
7
7
6
4
2

1. Jaskółki
2. Wilki
3. Mitech II
4. Czarni II
5. Poraj
6. Gamów
7. Tychy
8. Wisła
9. Zabrze II
10. Czarne II

12
10
9
6
3
3
1
0
0
0

nad Burzą i sześć nad Gwarkiem.
PiSk
WYNIKI 6. KOLEJKI
Ślązak Bycina - Concordia
II 1:5
Bramki dla knurowian: Chowaniec 2, Kroczek, Błaszkiewicz i Paśnicki.
Concordia: Sobkiewicz, Niedbała, Koniorczyk, Paśnicki,
K. Bączkiewicz, Wende, Filip, Klimasara 37’ Sobczak,
B łaszkiewicz, Chowaniec
62’ Karpiński, Kroczek 46’
Sobczak.
Gwarek II Ornontowice – Burza Borowa Wieś 1:3, Orzeł
Paczyna - Leśnik Łącza 0:10,
Naprzód Łubie - Młodość II
Rudno 3:3.
1. Concordia II
2. Burza
3. Gwarek II
4. Leśnik
5. Młodość II
6. Naprzód
7. Ślązak
8. Orzeł

Kto z kim,
gdzie i kiedy

18
15
12
9
7
7
1
1
Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
28 września, godz. 16
Concordia Knurów – Gwarek Tarnowskie Góry

4. LIGA, GRUPA II
28 września, godz. 16
KS Wisła - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
28 września, godz. 16
Wilki Wilcza – Silesia Miechowice
29 września, g. 15
Tempo Paniówki – Tęcza Wielowieś

WYNIKI 8. KOLEJKI,
GRUPA II
Iskra Pszczyna - Gwarek Ornontowice 2:0, Jedność Przyszowice - Górnik Pszów 4:0,
GKS II Katowice - Spójnia
Landek 0:0, Drzewiarz Jasienica - KS Wisła 1:1, Krupiński
Suszec - Forteca Świerklany
4:0, Unia Racibórz - GKS
1962 Jastrzębie 0:3 (vo),
AKS Mikołów - Podlesianka
Katowice 0:0, GTS Bojszowy
- Czarni-Góral Żywiec 0:3.

WYNIKI 5. KOLEJKI

piłkarzami są: Jakub Szymajda, Patryk Wiszniowski i
Maciej Kowalik.

Knurowianki na podium:
Martyna Nowak (z lewej)
i Aleksandra Bańbor

Concordia II Knurów to
już jedyny zespół, który kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Do niedawna kroku podopiecznym Damiana
Mehlicha dotrzymywali reprezentanci rezerw Gwarka
Ornontowice i Burzy Borowa
Wieś. Obecnie knurowianie
mają trzy punkty przewagi
Concordia II – Burza Borowa
Wieś 8:2
Bramki dla knurowian: Nalepa – 3, Chowaniec, Morawiec, Filip, Liszka, Mawo.
Concordia: Wasilewski 85’
Suchocki, Bączkiewicz, Paśnicki, Koniorczyk, Morawiec,
Kempa, Filip, Nalepa 81’ Bajer, Liszka, Chowaniec 78’
Wende, Mawo 60’ Lipka.
Leśnik Łącza - Ślązak Bycina
6:0, Młodość II Rudno - Orzeł
Paczyna 3:0 (vo), Naprzód
Łubie - Gwarek II Ornontowice 1:2.

Wyróżnione
trio z APN

Piotr Skorupa

III liga kobiet
WYNIKI 4. KOLEJKI

Klasa C

Foto: SP TKKF

IV liga

KLASA A
29 września, godz. 16
Młodość Rudno - Orzeł Stanica
Jedność II Przyszowice – Naprzód Żernica

KLASA B

Pływaczki
zaszalały

Martyna Nowak i Aleksandra Bańbor z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
wystąpiły w miniony weekend
w I Pucharze im. Aleksandry
Urbańczyk w Ciechanowie.
- Pojechaliśmy tam głównie po to, by sprawdzić powakacyjną formę zawodniczek.
Na miejscu okazało się, że
nasze reprezentantki powalczyły o wspaniałe nagrody i
„zgarnęły” prawie wszystkie –
mówi zadowolony kierownik
sekcji, Dariusz Brachaczek.
Zawodniczki z Knurowa wiodły prym w kilku konkurencjach:
- Aleksandra Bańbor (rocznik
1997) wygrała rywalizację na
50 metrów stylem dowolnym
(również w open) oraz zwyciężyła i poprawiła rekord życiowy na 50 metrów grzbietem,
- Martyna Nowak (rocznik
1996) wygrała rywalizację na
50 metrów stylem klasycznym

28 września, godz. 16
Victoria Pilchowice – Olimpia Pławniowice
Gwiazda Chudów – Korona Bargłówka

KLASA C
29 września, godz. 16
Concordia II Knurów – Orzeł Paczyna

(również w open) oraz była
druga na 50 metrów stylem
dowolnym.
Bańbor i Nowak zostały
uznane najlepszymi zawodniczkami w swoich rocznikach, jak i w kategorii open.
- A żeby emocji nie było końca,
mogliśmy się też cieszyć po rywalizacji w nowej konkurencji
- wyścigu australijskim - kontynuuje Dariusz Brachaczek.
– Sześć zawodniczek rywalizuje
ze sobą na dystansie 50 metrów
stylem dowolnym. Najsłabsza
odpada a wyścig trwa do momentu, gdy pozostaną tylko
dwie zawodniczki. Do wygrania był strój startowy Carbon
mk2 marki Arena o wartości
1400 zł. W kategorii wiekowej
16-17 lat, jak również w open
najlepsza była Aleksandra
Bańbor, a Martyna Nowak
zajęła czwarte miejsce.
PiSk

Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

Tenis stołowy

PiSk

WYNIKI I RUNDY PUCHARU POLSKI MĘŻCZYZN
Orzeł Stanica - Naprzód Żernica 4:1
Punkty dla Orła zdobyli: Dominik Szmaj 2,5, Adrian Szymura 1
i Damian Gilewski, a dla Naprzodu: Wybierek.
Naprzód II Żernica - Strażak Mikołów 0:4

LIGA OKRĘGOWA - 1 KOLEJKA
Feniks Pyskowice - Orzeł Stanica 4:6
Punkty dla Orła: Dominik Szmaj 2, Michał Żyła 1,5, Damian Gilewski i Michał Kurek po 1 oraz Adrian Szymura 0,5. Wilki Wilcza
- Naprzód II Żernica 5:5 Naprzód Świbie - Naprzód Żernica 5:5

2. LIGA KOBIET
Halembianka Ruda Śląska - Orzeł Stanica 5:5
Punkty dla Orła: Anna Rusin 2,5, Anna Kurek 1,5 oraz Aneta
Wróbel i Justyna Żyła po 0,5.
Orzeł Stanica - KTS Lędziny 5:5
Punkty dla Orła: Anna Rusin 2,5, Anna Kurek i Aneta Wróbel po
1,0 oraz Justyna Żyła 0,5.
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„Wiśnia”
kontra
hokeista
Jacek Wiśniewski był piłkarzem Concordii Knurów
w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Od niedawna
popularny „Wiśnia” broni
barw Wilków Wilcza, które
wywalczyły awans do klasy okręgowej. Ponadto jest
skautem w Górniku Zabrze, a
w Rudzie Śląskiej wspólnie z
Piotrem Gierczakiem prowadzi Akademię Piłkarską „Orlik”. Od kilkunastu miesięcy
największe emocje wzbudza
wśród kibiców, jako zawodnik mieszanych sztuk walki.
W swym debiucie, w czasie
gali KSW 20 przegrał w Ergo
Arenie z Kamilem Walusiem,
a 10 listopada stoczy pojedy-

nek w MMA. Przeciwnikiem
„Wiśni ” będzie debiutant,
czeski hokeista Marek Ivan,
który ma w swym sportowym
CV występy na lodowiskach
za Oceanem, a także w Niemczech, Anglii, na Słowacji i w
Polsce. Walka odbędzie się w
CEZ Arenie w Ostrawie.
W czasie ubiegłot ygodniowej konferencji prasowej,
Jacek Wiśniewski pytany o
listopadowy pojedynek stwierdził bez ogródek: - To będzie
wojna polsko-czeska.
Dodajmy, że gala w Ostrawie organizowana jest pod
egidą nowej federacji MMA
-European Fight Masters.

W sobotnie przedpołudnie w hali sportowej MOSiR
w Knurowie odbył się Turniej
Służb Mundurowych i Organizacji Samorządow ych, w
którym wzięło udział sześć
zespołów reprezentujących
knurowskie instytucje publiczne oraz drużyna PHSiU

Markan z Zabrza, która jako
jeden ze sponsorów imprezy
została zaproszona do udziału w zawodach. Właśnie zabrzanie okazali się lepsi od
koalicji miejscowych drużyn
i wygrywając wszystkie spotk a nia sięg nęl i po g łów ne
trofeum. Zwycięstwo PHSiU
Ma rk a n n ie było n iespodzianką zważywszy na fakt,
że w jego szeregach błyszczał formą znany z ligowych
b oi s k Ja c e k Wi ś n ie w s k i .
Były piłkarz m.in. Concordii
Knurów i Górnika Zabrze, a
ostatnio zawodnik sztuk walki MMA został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju.
Popularny ”Wiśnia” był też
najlepszy m strzelcem imprezy gromadząc na swoim
koncie 11 goli. Miejsce tuż za
zwycięzcami zajęła drużyna
MOSiR Knurów wzmocniona m.in. Wojciechem Kempą.

Od lewej: Adam Firlit (prezes Gardy
Gierałtowice), Justyna Górnik, Jadwiga
Stańczak, Anna Górnik i Adam Spiecha
(trener Gardy)

Siostry na brąz
Jacek Wiśniewski to
dzisiaj już nie tylko
piłkarz, ale i zawodnik
MMA

PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

Jacek Wiśniewski najlepszy

Ochotnicza Straż Pożarna w
Knurowie we współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji. Oprócz wspomnianego PHSiU Markan
sponsorami zawodów byli:
Mechanika Pojazdowa Artur
Szymala, Eugeniusz i Halina
Furgoł oraz P.W. Albud sp.
z o.o.
Waldemar Jachimowski

wraz z Jadwigą Stańczak pracuje w Gliwicach.
W dobr ych hu morach
wróciły do Gierałtowic reprezentantki Grady. Podopieczne
Adama Spiechy zdobyły dwa
brązowe medale, które wywalczyły siostry: Justyna i Anna
Górnik. Pierwszą z nich w
pojedynku o awans do finału
pokonała Ashleigh Pond z Anglii, natomiast Marine Rostan
z Francji okazała się lepsza od
Anny Górnik.
M ię d z y na rodowe M istrzostwa Śląska kobiet w
boksie porówny wane są z
„małymi” Mistrzostwami Europy. Do Gliwic przyjechało
wiele reprezentantek klubów
ze Starego Kontynentu, co dodatkowo podniosło rangę turnieju i wartość osiągniętych
sukcesów przez zawodniczki
z naszego regionu.
PiSk

informacja

WYNIKI:
- grupa A
OSP Knurów - OSP Szczygłowice 1:1, OSP Szczygłowice - IPA
Knurów 1:6, OSP Knurów - IPA Knurów 0:4,
- grupa B
PHSiU Markan - JRG Knurów 2:0, Straż Miejska - MOSiR 0:9,
PHSiU Markan - Straż Miejska 8:0, JRG Knurów - MOSiR 1:4,
PHSiU Markan - MOSiR 3:2, JRG Knurów - Straż Miejska 2:0,
- półfinały
IPA Knurów - MSiR 1:3, PHSiU Markan - OSP Knurów 4:2,
- mecz o 3 miejsce
OSP Knurów - IPA Knurów 0:2
- finał
PHSiU Markan - MOSiR Knurów 3:1.
Foto: MOSiR

Jacek Wiśniewski (przy
piłce) został najlepszym
zawodnikiem turnieju

K nu row ia nie dw u k rot nie
podczas turnieju spotkali się
z Markanem i dwukrotnie
okazali się nieznacznie gorsi.
Trzecie miejsce na podium
zajęła IPA, czyli drużyna knurowskiej policji.
Tu r n iej z orga n i z owały: Zarząd Miejski Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Knurowie oraz

Kolejna edycja Międzynarodowych Mistrzostw Śląska
kobiet w boksie przeszła do
historii. Na kar tach owej
historii pojawiły się kolejne
nazwiska zwyciężczyń, a więc
również zawodniczek związanych z Knurowem i Gierałtowicami. Wśród seniorek,
w kategorii 57 kg znakomicie spisała się wychowanka
BKS Concordia – Jadwiga
Stańczak, która wywalczyła
mistrzowski tytuł po pokonaniu Francuzki i Słowaczki.
Zarówno Sophie Revel, jak
i Sona Volachova przegrały
z knurowianką jednogłośnie na punkty, co dało wiele
satysfakcji nie tylko zawodniczce, ale i szkoleniowcom
GUKS Carbo Gliwice, a więc
i Ireneuszow i Prz y warze,
który przez lata był związany
z Knurowem, a obecnie m.in.

Organizatorzy wraz z uczestnikami turnieju

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Dyrektor Jerzy Kosowski podziękował twórczyni
projektu Joannie Zabłockiej-Skorek
Foto: Dawid Ciepliński

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie

KNURÓW. FILMOWE DROGOWSKAZY

Nowe, dobre kino

Rusza trzecia odsłona projektu
interdyscyplinarnego „KinoSzkoła.
Filmowe drogowskazy”. To program
edukacji medialnej skierowany
do uczniów na wszystkich szczeblach
edukacji
− Naszym głównym celem jest
pomoc wychowawcom poprzez dostarczanie narzędzi dydaktycznych
do pracy z młodzieżą − mówiła
na spotkaniu z dyrektorami szkół
Joanna Zabłocka-Skorek, autorka
i kierownik projektu KinoSzkoła.
Edukacja medialna, wykorzystując pozaliterackie środki przekazu,
wpisuje nauczanie, np. etyki czy
języka polskiego, w szerszy kontekst kulturowy. Odkrycie filmu
dla dydaktyki oznaczało przyjęcie
perspektywy nowoczesności, która
sięga przede wszystkim po obraz.
KinoSzkoła uczy jak uczestniczyć w
kulturze i jak się w niej odnajdywać.
Prowokuje do dyskusji na tematy
trudne, niesprowadzające się do prostych twierdzeń i odpowiedzi,
pogłębia refleksję, a także
zmusza do weryfikowania
tego, co do tej pory wydawało się
oczywiste. Filmy są staranie selekcjonowane, dopasowane do wieku i
podejmowanych problemów. Często
dotykają spraw aktualnych, np. samosądu czy odpowiedzialności za
Holokaust. W przypadku młodszych
uczniów filmy mówią o przyjaźni, odnalezieniu się w sytuacji trudnej bądź
nowej, kryzysie rodziny. Zamiast
bezmyślnej konsumpcji kolejnego
wysokobudżetowego dzieła, projekt
proponuje świadomy i kompetentny
odbiór filmu.
− Kino Szkoła to edukacja, a nie
komercja − przekonywała Joanna
Zabłocka-Skorek.
Projekt daje też możliwość tworzenie filmów. Uczeń występuje w

roli twórcy, uczy się jak myśleć za
pomocą obrazów.
W Knurowie KinoSzkoła działa
od trzech lat. Młodzież spotyka się
raz z miesiącu w Kinie Scenie Kulturze. Przed projekcją filmu odbywa się prelekcja wprowadzająca w
problematykę filmu.
− Knurów to ideał edukacji
medialnej − podkreślała Joanna Zabłocka-Skorek. − Stawiam Knurów
za wzór innym miejscowościom, bo
prawie 100 proc. szkół bierze udział
w projekcie.
Na spotkaniu w Sztukaterii
dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski i kierownik Działu Kinematografii w CK Justyna Kosik
podziękowali dyrekcjom szkół za
zaangażowanie w projekt.
− Z roku na rok frekwencja rośnie. To świadczy, że
zmierzamy w dobrym kierunku
− zaznaczył dyrektor Kosowski,
wręczając pamiątkowe dyplomy.
− Zasługa z tym także pań, za co
bardzo dziękuję.
Dyrektor Kosowski podkreślił
też, że to dzięki cyfryzacji otworzyły się przed Centrum Kultury
nowe możliwości techniczne i repertuarowe.
− KinoSzkoła zarówno wśród
uczniów, jak i nauczycieli cieszy się
sporym powodzeniem − mówiły
dyrektorki szkół na spotkaniu w
Sztukaterii. − Wspieramy całym
sercem edukację filmową, bo widzimy efekty i zauważalne zmiany w
naszych uczniach.

Klasa I A

Wychowawca: mgr Hanna Pyka; pedagog specjalny: Brygida Małolepsza
Bartosz Adamski, Arleta Ceremuga, Tymoteusz Chmura, Tomasz Dras, Filip Grabowski, Paweł Hałas,
Ksawery Kapłanek, Wioletta Kokot, Oliwia Kręplewska, Paweł Lipka, Maciej Lubiszewski, Wiktoria
Matusik, Olivia Młodzianowska, Sławomir Palenga, Wiktoria Rams, Jagoda Soberka, Sebastian
Szcześniak, Bartosz Urbański

Klasa I B

Wychowawca: mgr Beata Hołysz
Karol Andryjanowicz, Bartłomiej Baron, Hanna Bartoszek, Wojciech Bochenek, Zuzanna Ciupińska,
Katarzyna Gmur, Natalia Graj, Zuzanna Jednacz, Magdalena Jękner, Emilia Kabat, Piotr Koczorek,
Emilia Kowalik, Katarzyna Kozłowska, Dominik Kozubek, Amelia Krawczyk, Kaja Krężołek, Emilia
Kudzia, Radosław Kusy, Jagoda Maciejczak, Kinga Mokras, Maja Mroczek, Nikola Piątkowska,
Małgorzata Poręba, Kacper Seliga, Ewa Skiba, Szymon Skowron, Maja Skowron, Inga Szostak,
Zofia Trela, Adam Zarębski

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie

Tekst i foto: Justyna Bajko

Klasa I

Dyrektorki szkół z uwagą wsłuchiwały się
w założenia KinoSzkoły
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Wychowawca: mgr Joanna Śleboda
Wiktora Bralich, Oliwier Charyga, Marcin Ciaś, Dominika Karwat, Bartosz Kujawa, Kacper Miśkiewicz,
Wiktoria Omozik, Roksana Orzeł, Dominik Owczorz, Kaja Podgórska, Krzysztof Przybyła, Zuzanna
Sieradzka, Sonia Siudak, Martyna Sokół, Paweł Szady, Maksymilian Szafarz, Szymon Szczygieł,
Marcel Taboł, Maciej Wietrzykowski, Zofia Witkiewicz, Szymon Zarębski
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