Potrącił dziecko i uciekł

szczegóły na str. 3

Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach szuka świadków lub osoby mogące
pomóc w ustaleniu sprawcy wypadku, w którym ucierpiał 8-letni chłopiec

szczegóły na str. 3
Z KOMINAMI
NIE MA ŻARTÓW

Tylko w październiku strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej wyjeżdżali 5 razy do
kominów, w których zapaliła się sadza.
- To dopiero początek - ostrzega dowódca JRG
Knurów, mł. bryg. Wojciech Gąsior

Ptasznik
z Dywizji

Nieoczekiwany,
egzotyczny gość
na balkonie...
szczegóły
na str. 3

str. 15

Najpierw parkowali,
choć nie powinni.
Pojawiły się znaki,
które miały
rozwiązać problem.
Okazało się jednak,
że tylko zagmatwały
sytuację
str. 5

Zakaz
przestaje być
wyjątkowy

aktualności
KNURÓW

KNURÓW. SZANSA DLA BEZROBOTNYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podejmij wyzwanie!
Jesteś osobą bezrobotną bądź
niepełnosprawną. Chciałbyś zdobyć nowe
umiejętności, wiedzę, a nawet pracę.
Projekt „Podejmij wyzwanie” to coś dla
ciebie
Program sk ierowany jest do
mieszkańców województwa śląskiego, którzy są w wieku 15-27 lat, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub są bezrobotne. Rejestracja
w urzędzie pracy nie jest wymagana.
Uczestnictwo w projekcie pozwala zdobyć nowe kwalifikacje oraz
umiejętności, m.in. telemarketera,
web designera i kosztorysanta budowlanego.
– Pozwalamy także nabyć doświadczenie zawodowe podczas płatnych staży i praktyk zawodowych

– informują organizatorzy ze Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” i Sanockiego Towarzystwa
Oświatowego.
Co ważne udział w projekcie jest
bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
DC

Szczegó łowe informacje na
s tr onie inter netowej pr ojek tu
www.podejmijwyzwanie.info.

GLIWICE

Ewolucja za darmo

„Teoria ewolucji w świetle postępów
w biologii” będzie tematem wykładu
w ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej
Polskiej Akademii Umiejętności w Gliwicach
Wygłosi go prof. Marek Kimmel
z Rice University w Houston (USA),
wykładowca Politechniki Śląskiej,
specjalizujący się m.in. w statystyce,
dynamice i procesach populacji, matematyce w naukach biologicznych.

Wykład odbędzie się w Centrum
Edukacji im. Jana Pawła II (obok katedry) w czwartek, 10 października.
Początek o godz. 16.
Wstęp wolny.
/bw/

PILCHOWICE. NIEBEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ

Ucierpiał siedmiolatek
W niedzielne popołudnie, około godz.
15 na ulicy Powstańców w Pilchowicach
czołowo zderzyły się dwa pojazdy.
Ucierpiał 7-letni pasażer.
Z ranami głowy trafił do szpitala
42-latek z powiatu gliwickiego
kierujący fordem mondeo uderzył
w daewoo tico. Ruch tego dnia był
niewielki, widoczność dość dobra.
Dlaczego 42-latek nagle zjechał
na drugi pas i zderzył się czołowo
z nadjeżdżającym z naprzeciwka
daewoo?
− Kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na
drodze − tłumaczy Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Za kierownicą daewoo siedział
40-letni mieszkaniec Kuźni Raciborskiej. Podróżował z synem.
7-letni chłopiec najbardziej ucierpiał
w wypadku. Niezbędna okazała się
hospitalizacja.
− Obaj kierujący byli trzeźwi
− informuje Marek Słomski. − Kierowcy forda grozi do 3 lat pozbawienia
wolności.
Sprawę prowadzi KMP w Gliwicach.

KNURÓW

Ciężarówka Nietrzeźwy na rowerze
zepsuła
sygnalizację
W sobotnie popołudnie patrol
Straży Miejskiej zatrzymał na ul.
Dworcowej rowerzystę. Jak się okazało, mężczyzna kierował jednośladem, będąc pod wpływem alkoholu.

W ubiegły wtorek przed godz. 15
uwagę Straży Miejskiej zwrócił samochód ciężarowy w pobliżu skrzyżowania ul. Wilsona i Szpitalnej. Nie
bez powodu – auto zahaczyło o linię
energetyczną, co spowodowało awarię sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Na miejsce zostali wezwani
elektrycy. Nieostrożny kierowca
ciężarówki musiał się tłumaczyć
policjantom drogówki.

Został przewieziony do Komisariatu
Policji w Knurowie. Funkcjonariusze policji podjęli dalsze czynności
w tej sprawie.
/bw/

fotomigawka
Foto: Marek Węgorzewski

/bw/

KNURÓW

Ale tenor!

Było pół godziny po północy w
nocy z czwartku na piątek. Na klatce
schodowej jednego z bloków przy
al. Piastów rozgościł się pan, który
zaczął wyśpiewywać lubiane przez
siebie przeboje. Jednak albo talent
nie taki, albo niewłaściwie dobrany
repertuar (bo pora na pewno niefortunna), gdyż jego występy nie znalazły uznania wśród lokatorów budynku. Ich zdanie podzielili strażnicy
miejscy, którzy przerwali nieudany
występ. Bisów nie było – mężczyzna
opuścił niegościnne dlań miejsce.
/bw/
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KNURÓW

Znikają
tablice

Foto: Archiwum MP-13

6 października, około godz. 22,
nieznany sprawca skradł dwie tablice
rejestracyjne z samochodu marki
Fiat. Auto, zaparkowane przy ul.
Wilsona na niestrzeżonym osiedlowym parkingu, należy do 55-letniego
mieszkańca gminy Młodzieszyn.
Sprawą zajmuje się knurowska policja.
jb

reklama
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aktualności
KNURÓW. CO MOŻNA ZNALEŹĆ NA BALKONIE?

KNURÓW

Z kominami nie ma żartów

Na wolności Brachypelma smithi, czyli
ptasznika czerwonokolanowego, można
spotkać na półpustynnych terenach
Meksyku oraz sawannie. Kilka dni
temu identycznego pająka znalazł
na balkonie mieszkaniec ul. Dywizji
Kościuszkowskiej...

Foto: arch. Straży Miejskiej

Zaniepokojony mężczyzna powiadomił o znalezisku Straż Miejską.
Obawiał się, że stawonóg może być
niebezpieczny. Patrol zabezpieczył
pająka i przewiózł go do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Nie miał z tym większych
problemów, ponieważ stawonóg nie
ruszał się.
Pracownicy chorzowskiego zoo
obejrzeli znalezisko i stwierdzili,
że to ptasznik czerwonokolanowy
(łac. Brachypelma smithi), niezwykle popularny wśród hodowców,
w środowisku naturalnym prawie
całkowicie w ytępiony. Pająk był
w stanie głębokiej hibernacji, nie
dawał oznak życia.

Skąd wziął się na balkonie knurowianina? Możliwe, że komuś uciekł
lub ktoś się zwierzęciem znudził i wyrzucił, a niska temperatura je uśpiła.
Sprawę wyjaśnia knurowska policja.
Ptasznik czerwonokolanow y
jest gatunkiem chronionym. Nie jest
groźny, jad nie stanowi zagrożenia
dla człowieka.
Komendant Straży Miejskiej
w Knurowie, Andrzej Daroń, dodaje, że do tej pory strażnicy nie mieli
do czynienia z pająkami.
– Ale interweniowaliśmy w szkole,
gdzie ktoś znalazł zaskrońca – mówi.
– Reagowaliśmy też na zgłoszenia
mieszkańców w sprawie szerszeni,
sów i pustułek.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

Ptasznik z Dywizji

Tylko w październiku strażacy z Jednostki Ratowniczo–
Gaśniczej wyjeżdżali 5 razy do kominów, w których zapaliła
się sadza. – To dopiero początek – ostrzega dowódca JRG
Knurów, mł. bryg. Wojciech Gąsior
We wtorek w przewodach kominowych jednego z domów w Gierałtowicach zapaliła się sadza. Strażacy
szybko uporali się z zagrożeniem.
W środę otrzymali kolejne zgłoszenie...
Posesję w Knurowie spowijał już
gęsty dym, gdy nadjechała pomoc.
− Zięć miał otwarte okno w mieszkaniu, wychylił się i zobaczył, że się
pali. Pomyślał, że to sąsiedzi coś wrzucili do pieca, a to u nas! − tłumaczą
właściciele nieruchomości. − Dom

już stoi 70 lat, pierwszy raz coś takiego
się zdarzyło. Przecież nie opalamy
byle czym!
Sytuacja wyglądała dosyć groźnie.
− Jak ktoś ma słabsze nerwy to
mógł się zdenerwować − mówi właścicielka.
Strażacy po pierwszych oględzinach wskazali przyczynę zapalenia
się sadzy.
− Komin jest do wymiany, popękał na całej długości − informują.

KNURÓW. ZŁODZIEJE NIE PRÓŻNUJĄ

Straty na zakupach
Złodzieje grasują po Knurowie,
wykorzystując nieuwagę pań, oddających
się zakupom. 4 października ich celem
padła torebka 65-letniej knurowianki
Zdarzenie zgłoszono w samo
południe o godz. 12. Knurowianka
odwiedziła sklep Tesco przy ulicy
Szpitalnej. W pewnym momencie
spostrzegła brak torebki. W środku
znajdował się m.in. dowód osobisty

oraz 200 zł. Straty wyceniono na
404 zł.
Złodziejem była prawdopodobnie kobieta. Śledztwo prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

WILCZA

Potrącił dziecko i uciekł
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
szuka świadków lub osoby mogące
pomóc w ustaleniu sprawcy wypadku,
w którym ucierpiał 8-letni chłopiec

Tymczasem żmija...
We wtorek, około godz. 16.00, uwagę przechodniów zwróciła żmija zygzakowata, leżąca na chodniku prowadzącym od ul. Kosmonautów w kierunku
Centrum Merkury. Wąż był ranny. Zwinął się w kłębek i nie był skłonny do
ataku. Obok można było zauważyć krwawe ślady.
- Skąd się tutaj wziął? - zastanawiali się mężczyźni pochylający się nad
gadem.
Mało prawdopodobne, by sam przypełzł na osiedle. Od okolicznych pól
dzieli go kilka ruchliwych ulic. Możliwe, że ktoś pozbył się jadowitego węża.
Jeden z przechodniów wziął żmiję na patyk i przeniósł na trawnik. Nikt nie
powiadomił Straży Miejskiej...
Żmija zygzakowata podlega prawnej ochronie. Atakuje, jeśli zostanie
zmuszona do obrony. Ukąszenie jest niebezpieczne przede wszystkim dla
dzieci i osób starszych, dlatego przestrzegamy przed spacerami po trawie
w tamtej okolicy.

/g/
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Był czwartek, godz. 17.00. Z ul.
Miarki w Wilczy wyjechał ciemny
samochód, który skręcił w stronę
Gliwic. W tym czasie 8-letni chłopiec
prowadził rower po oznakowanym
przejściu dla pieszych. Kierowca
potrącił dziecko, ale nie udzielił mu
pomocy. Odjechał z miejsca zdarzenia z piskiem opon.
Poturbowany 8-latek został przewieziony do szpitala.
– Prosimy świadków lub osoby

posiadające jakiekolwiek informacje
w sprawie o osobisty lub telefoniczny
kontakt z KMP Gliwice (tel. 32 336 92
55) – mówi oficer prasowy gliwickiej
policji, komisarz Marek Słomski.
Sprawcy wypadku, jeśli się znajdzie, za nieudzielenie pomocy ofierze
grozi do 4,5 lat więzienia.
To nie pierwszy raz, kiedy sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia. Pod koniec marca opisywaliśmy
historię uczennicy Miejskiej Szkoły

Na pytanie strażaków, kiedy ostatnio komin był sprawdzany przez
kominiarzy, właściciele wyjaśnili, że
są zmuszeni sami dbać o jego czystość. Próbowali wezwać specjalistów, ale, jak twierdzą, z powodu
braków kadrowych zostali odesłani
z kwitkiem.
− Byliśmy już trzy razy w firmie
kominiarskiej, zastaliśmy tylko sekretarkę − rozkładają ręce. − Nie mają
kominiarzy, nie ma szkół. Podpisują
umowy z instytucjami, a nas, prywaciarzy, już nie mają czasu obsłużyć.
Rozgoryczeni wspominają czasy,
kiedy jeszcze za komuny strażacy regularnie odwiedzali domy w ramach
akcji „Posesja”.
− Wtedy to był nakaz z góry!
Teraz też wolelibyśmy zapłacić, ale
żeby choć raz w miesiącu przyszli
i sprawdzili. Najważniejsze jest bezpieczeństwo − dodają.
Sprawdziliśmy, czy wezwanie kominiarza do przeczyszczenia komina
w domu jednorodzinnym jest aż tak
trudnym zadaniem.
– Kominiarze odwiedzają domy
we wtorki i piątki. Na ten piątek
mamy już komplet zleceń. Mogę zapisać na przyszły wtorek – usłyszeliśmy
w Rejonowym Zakładzie Kominiarskim nr 25 w Gliwicach. – Koszt przeczyszczenia komina wynosi do 100 zł.
jb, pg

Podstawowej nr 2. Dziewięciolatka
wracała po lekcjach do domu. Samochód potrącił ją na skrzyżowaniu
ulic Wilsona i Szpitalnej, mimo
że dziewczynka przechodziła na zielonym świetle. Mało brakowało,
a auto potrąciłoby również jej kolegę.
Na szczęście chłopak zdążył w porę
uskoczyć. Kierowca zatrzymał się kilka metrów dalej, a następnie odjechał
w kierunku ul. Niepodległości.
Policjanci nie mieli złudzeń,
że szanse na odnalezienie sprawcy wypadku są niewielkie. Dwóch
świadków zdarzenia, oprócz koloru,
nie potrafiło podać marki, ani numeru rejestracyjnego samochodu.
– Nie udało się ustalić personaliów kierowcy i obawiam się, że tak
pozostanie – dodaje komisarz Słomski.
Pozostaje mieć nadzieję, że
w sprawie wypadku w Wilczy śledczy
będą mieć więcej szczęścia.
/pg/
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Zagrożenie powodziowe daje się we znaki mieszkańcom gminy;
na zdjęciu zalana posesja w Przyszowicach w 2010 roku

Foto: Bogusław Wilk

aktualności
ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,50 m2 składające się
z 4 pokoi, wnęki pokojowej, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 6A/9 – IV piętro.
Cena wywoławcza 108.500,00 zł. Kwota ta stanowi 70%
wartości mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin III przetargu - 17.10.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 10.850,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 09:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 16.10.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
14.10.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,20 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4B/1 – parter.
Cena wywoławcza 83.800,00 zł. Kwota ta stanowi 85%
wartości mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin II przetargu - 17.10.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 8.380,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 16.10.2013 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
14.10.2013 r. od godz. 14.30 do 15.30.

Kompania Węglowa
zlikwiduje zalewisko
GMINA GIERAŁTOWICE

Niebawem ruszy budowa zbiornika wyrównawczego
wraz z przepompownią w dolinie potoku Gierałtowickiego.
Wyłoniona w przetargu firma powinna się z nią uporać
do końca przyszłego roku
Potok Gierałtowick i jest lewostronnym dopł y wem potoku
Ornontowick iego. W ubiegł ych
latach, w w y ni ku prowadzonej
eksploatacji górniczej, w dolinie
potoku Gierałtowickiego powstało
zalewisko. Pod wodą znalazły się
uży tki zielone na obu brzegach
potoku. Wydobycie węgla do 2020
roku spowoduje osiadanie tego
terenu. W rejonie grobli przejazdowej, która dzieli zalewisko na
dwie części, nawet o 5,5 m. Aby
ograniczyć rozmiar zalewiska, po
wschodniej stronie grobli przejazdowej zaprojektowano przepom-

pownię ze zbiornikiem w yrównawczym.
Przepompownia będzie się składać z 4 pomp zatapialnych, które
w godzinę pompują 2500 m³ wody.
Zbiornik wyrównawczy pomieści
31 000 m³ wody. Pompy będą podłączone do rurociągu o długości
około 1,5 km.
Dzięki inwestycji zniknie zalewisko, co sprawi, że będzie można
zagospodarować 6,5 ha osuszonego
terenu i odtworzyć koryto potoku.
Niedawno Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy”
rozstrzygnęła przetarg na opraco-

III. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,57 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Sztygarskiej 5A/2 – parter.
Cena wywoławcza 43.600,00 zł. Kwota ta stanowi 85%
wartości mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin II przetargu - 17.10.2013 r. o godz. 12.00.
Wadium w wysokości 4.360,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26 w dniu przetargu do godz. 11.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 16.10.2013 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
14.10.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Wszystkie postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.

wanie dokumentacji na wykonanie
odwodnień posesji, zabudowań i
działek rolnych m.in. w Przyszowicach (przy ul. Powstańców Śląskich
4, 14A i 78, Gliwickiej 32, Fornalskiej
3, Granicznej i Wodnej), Paniówkach
(przy ul. Gliwickiej 21) i Gierałtowicach (przy Topolowej i Ligonia 14A).
Usuwanie skutków wydobycia
węgla na terenie gminy Gierałtowice rozpocznie się po wyłonieniu w
przetargu firmy, czyli najpewniej w
przyszłym roku.

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

/pg/

REGION. FUNDUSZE NA SZKOLENIA I WŁASNĄ FIRMĘ

Kasa dla powracających
emigrantów

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza
mieszkańców województwa śląskiego do
udziału w bezpłatnym programie „Klaster
przedsiębiorczości migrantów powrotnych”.
Dzięki niemu można pozyskać kilkanaście
tysięcy złotych na otwarcie działalności
gospodarczej oraz odbyć pakiet fachowych
szkoleń
Oferta jest adresowana do osób,
które powróciły do Polski z zagranicy
po 1 maja 2004 r. i przebywały przez
minimum trzy miesiące w jednym z
następujących krajów: Austria, Niemcy, USA, Irlandia, Wielka Brytania,
Armenia, Mołdawia, Uzbekistan,
Holandia, Hiszpania, Włochy, Belgia,
Grecja, Rosja, Kazachstan, Kirgistan.
Liczba miejsc w projekcie jest
ograniczona. Więcej informacji
udziela koordynator Anna Cholewińska (tel.: 22 556 90 34, e-mail:
4

a.cholewinska@camp.org.pl). Można
je też znaleźć na stronach: www.
wspolnota-polska.org.pl i w w w.
camp.org.pl.
Organizatorem projektu jest
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Projekt jest współfinansowany ze
środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2013 r.”.

sisp, bw

Choć szewców jak na lekarstwo, klnących jak szewc jest
coraz więcej. Według Centrum Badania Opinii Społecznej aż
80 proc. z nas używa wulgaryzmów. I co gorsza, z roku na
rok maleje ilość tych, co brzydzą się rzucaniem „mięsem”
JAKI PŁOT NA FRUWAJĄCE MIĘSO

Klniemy na potęgę
Ze sporym odzewem spotkał się
artykuł pt. „Jaki płot na fruwające
mięso” [PL nr 39/2013]. Był reakcją
na żale mieszkańców bloków przy
ul. Ułanów, skarżących się na wulgaryzmy dobiegające z pobliskich boisk
Orlika. Choć pracownicy obiektu
dwoją się i troją upominając tych,
którzy w emocjach przekraczają
granice dobrego zachowania, nie są
w stanie całkowicie wyplenić przekleństw z emocji sportowców.
Problem, tak jaskrawy podczas
sportowej rywalizacji, ma bowiem

źródło poza boiskiem – w domach.
Potwierdza to badanie Centrum.
Klnie 8 na 10 Polaków.
65 proc. klnących przekonuje,
że czyni to wyłącznie pod wpływem
emocji. 14 proc. traktuje przekleństwa
jako „wzmacniaczy” argumentów.
„Łaciny” chętniej używają panowie i osoby przed 34 rokiem życia.
Rzadziej zdarza się to osobom religijnym i posiadającym prawicowe
poglądy polit yczne. Niektór ych
zaskoczy, że mniej klną osoby z wykształceniem podstawowym.

Niestety, z roku na rok wzrasta
przyzwolenie społeczne na wulgarne
wypowiedzi. CBOS prowadzi badania od 1999 roku – obecnie odsetek
przeklinających jest najwyższy.
Choć badaniem objęto dorosłych,
nie ma wątpliwości, że problem dotyczy też niepełnoletnich. I wygląda
na to, że rokowania nie są najlepsze.
Jakim cudem dzieci mają wysławiać
się parlamentarnie, skoro my, dorośli,
klniemy na potęgę...
/bw/
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KNURÓW

Garby drażnią wzrok
- Ten garb trzeba sfrezować – Jerzy Pach
wskazuje na wąski pas zieleni między
jezdnią a chodnikiem wzdłuż ul. Wilsona.
– Ani to ładne, ani potrzebne...
Foto: Bogusław Wilk

Budząca wątpliwości i kontrowersje tabliczka (znak po prawej stronie) została zdjęta; teraz nie ma wątpliwości:
zakaz zabrania zatrzymywania się

KNURÓW. ZNAKI PRZY TARGOWEJ - RACJA PO STRONIE CZYTELNIKA PL

Zakaz przestaje być wyjątkowy
- Mógłby to być równy trawniczek, a póki co są to szpecące go
garby – zauważają mieszkający w pobliżu knurowianie

Pofałdowana, zielona wstęga
ciągnie się od skrzyżowania z ul.
Szpitalną w stronę straży OSP.
– To pozostałość po starych robotach – mówi mieszkający w pobliżu
knurowianin. – Pewnie ziemia była
rzucana na pobocze drogi „na chwilę”,
ale widać drogowcy o niej zapomnieli.
Garby zostały i zarosły trawą.
- Brzydkie to i niełatwe w pielęgnacji, bo kosiarką po tym nie przejedzie. Może właśnie dlatego trawsko
nie za często jest tu koszone... – zastanawia się nasz rozmówca.
- Szkoda, bo mógłby to być równy
i zadbany trawniczek. Chyba niewiele
trzeba, by tak się stało – dodaje.
Problem drażni okolicznych
mieszkańców. Do tego stopnia, że
trafił na forum Rady Miasta podczas
wrześniowej sesji. Został zgłoszony
w obecności starosty gliwickiego
Michała Nieszporka. Starosta zapowiedział, że poinformuje o sprawie
administratora drogi, czyli Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach.
- Tak, znamy tę sytuację i uznajemy zastrzeżenia za zasadne – powiedziała Przeglądowi w poniedziałek
Aleksandra Wielgosz, zastępca dyrektora ZDP.
- Jego rozwiązanie uzależnione

jest od funduszy. Jeśli w obecnie realizowanym budżecie uda nam się
wygospodarować odpowiednie środki,
to problemem zajmiemy się jeszcze
w tym roku – przekazała PL wicedyrektor Wielgosz. – Jeśli nie będzie
to teraz możliwe, wówczas zadanie
zostanie ujęte w przyszłym roku.
Być może częściowo problem
zostanie rozwiązany niezależnie od
działań ZDP. Przy kilku blokach
wzdłuż ul. Wilsona prowadzone są
prace budowlane. Ich wykonawcy
mają zgodę na przejazd – w razie
wystąpienia takiej potrzeby – przez
trawniki wzdłuż jezdni. Z zastrzeżeniem, że po zakończeniu robót mają
uporządkować cały użytkowany
teren. Tym samym na porządki „załapałyby się” garby na kilkudziesięciometrowym odcinku.
Takie rozwiązanie nie dotyczy
fałd w pobliżu skrzyżowania ulic
Wilsona i Szpitalnej. Ten fragment
drogi poczeka na działanie ZDP.
- To, jak wspomniałam, uzależnione jest od funduszy. Na szczęście
to głównie kwestia estetyki. Problem
na pewno nie stanowi zagrożenia dla
bezpieczeństwa w tym rejonie – podkreśla wicedyrektor Wielgosz.
/bw/

Najpierw parkowali, choć nie powinni. Pojawiły się znaki,
które miały rozwiązać problem. Okazało się jednak, że tylko
zagmatwały sytuację
Przypomnijmy. Przed trzema
tygodniami pisaliśmy o problemach
z parkowaniem na ul. Targowej
[„Parkowanie z blokowaniem” – PL
nr 38/2013]. Miejsc postojowych nie
wystarcza tu dla wszystkich. Niektórzy kierowcy, znużeni krążeniem
w poszukiwaniu wolnego miejsca,
parkowali po lewej stronie ul. Targowej. Wielu z nich nie zdawało sobie
sprawy, że tym samym łamią zakaz
postoju. Z pełną za to świadomością
blokowali dojazd do pobliskich firm.
Rozwiązanie problemu zaproponował Bogusław Mierzwa, właściciel
Biura Turystycznego Reise-Hit: – Dobrym pomysłem byłoby przeniesienie
znaku zakazu postoju, który znajduje
się na końcu ul. Targowej na jej początek. Wtedy kierowcy od razu wiedzieliby, że parkując w tym miejscu łamią
przepisy i mogą dostać za to mandat.
Do pomysłu Mierzwy, któremu
wielekroć blokowano wyjazd sprzed
firmy, przychylili się knurowscy
urzędnicy. Znak postawiono.
Teoretycznie wszystko powinno
być już w porządku. Jednak nie jest.
- W ostatnich dniach [na ul. Targowej – przyp. red.] pojawiły się nowe
znaki drogowe pionowe, które miały

rozwiązać problem i informować
jasno kierowców o obowiązujących
przepisach na tej drodze – pisze do
redakcji pan Adam. - Tymczasem
pojawiły się dwa znaki B-36 („zakaz
zatrzymywania się”) z tabliczką informacyjną: „za wyjątkiem – do 5 min.
na rozładunek - załadunek towaru”.
- Jestem kierowcą od kilkunastu
lat i znam ustawę o ruchu drogowym.
Wiem, co podstawowe znaki oznaczają i nie mogę zrozumieć, jak można
ustawiać znaki za nasze pieniądze,
które są niezgodne z przepisami –
kontynuuje nasz Czytelnik. - Przecież znak B-36, zgodnie z przepisami
prawa mówi o tym, że nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może
spowodować pogorszenie płynności
ruchu. Innymi słowy: nie wolno się
zatrzymać.
Knurowianin podkreśla, że od
znaków drogowych nie ma wyjątków:
– Albo się do nich stosujemy, albo nas
nie dotyczą i to jest napisane wyraźnie w rozporządzeniu odnośnie do
warunków ustawiania znaków drogowych. I teraz sam nie wiem, czy mogę
parkować do 5 minut. Czy dostanę
mandat za zakaz zatrzymywania, jak
znak wprowadza mnie w błąd?

Czytelnik zaproponował zamianę znaku na B-36 na B-35 (zakaz
postoju) bądź zciągnięcie tabliczki
informacyjnej. – Wtedy znak nie będzie wprowadzał w błąd, bo nie będzie
się tam można zatrzymać.
Z wątpliwościami zgadza się
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie.
– Ten znak przeczy sobie. Od
wyjątków jest znak zakazu postoju,
a nie znak zakazu zatrzymywania
się - wyjaśnia.
Komendant Daroń dodaje, że
oznakowanie nie może wprowadzać
w błąd ani powodować niejasności:
– Żeby znak był zgodny z przepisami
ruchu drogowego, należałoby usunąć
tabliczkę informacyjną albo zakaz
zatrzymywania się zamienić na zakaz
postoju – mówi.
Jak się dowiedzieliśmy w knurowskim magistracie, urzędnicy
zdecydowali o ściągnięciu tabliczki
informacyjnej. Jak postanowili, tak
zrobili. W chwili, gdy zamykaliśmy
to wydanie, na ul. Targowej obowiązywał już - i tak teraz zostanie - zakaz
zatrzymywania się.
DC
Foto: Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. NA SKWERZE PRZY UL. OGANA POWSTAJE SIŁOWNIA

Plac na glanc

Z wysłużonego placu zabaw przy
ul. Ogana zostały tylko huśtawki,
piaskownica i znaki zakazu chodzenia
na obcasach. W najbliższych tygodniach
stanie tam 10 urządzeń do ćwiczenia
„pod chmurką”

Za kilka tygodni w nowej siłowni będzie można ćwiczyć w świetle słońca jak i... księżyca
- obiekt będzie dostępny przez całą dobę
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W Wydziale Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta dowiedzieliśmy się,
że będą wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu mają służyć mieszkańcom przez długie lata. W ubiegłym tygodniu plac został ogrodzony, znikła drewniana konstrukcja
do zabawy, robotnicy ścięli kilka
drzew. Pomysł na drugą w mieście siłownię na wolnym powietrzu zakłada
wkomponowanie jej w istniejący plac

zabaw. Miejsce nie będzie ogrodzone,
a mieszkańcy będą mogli z niego korzystać przez całą dobę. Przebudowę
placu zabaw zaplanowano na przyszły
rok. Uzależniona jest od gminnych
funduszy. W kolejnych etapach rekonstrukcji parku mają powstać m.in.
nowe alejki. Przebudowy doczeka się
też krąg taneczny – miejsce plenerowych imprez.
/g/
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Antek
zaszczepi lisy
monosodium/www.morguefile.com

Od 11 do 20 października na terenie
województwa śląskiego potrwa akcja
szczepienia lisów. Szczepionki zostaną
zrzucone z samolotów

- Wszystkie dzieci kochają zwierzęta - zapewniały przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 7
podczas odwiedzin w klinice weterynaryjnej
Zaszczepione lisy mają się zdrowo;
dobra forma drapieżników sprawia,
że w okolicznych lasach... ubywa zajęcy

Taka karma

Mówi się, że kto nie szanuje zwierząt, nie będzie szanował
drugiego człowieka. Ostatnio przekonała się
o tym nasza Czytelniczka. - Człowiek zbluzgał mnie za to, że
trzymałam miseczkę ze śmietaną dla bezpańskiego kota...
Z ajmuje się dok a r mia niem
zwierząt od niedawna. Zdążyła w
tym czasie nasłuchać się niewybrednych uwag od osób, którym to
przeszkadza. Dlaczego?
Często wolno żyjące koty mylnie brane są za bezdomne, które trzeba natychmiast odłowić i
umieścić w schronisku. Wiele razy
opisy waliśmy historie wspólnot
mieszkaniowych czy pojedynczych
lokatorów, którzy zamykali kotom
piwniczne ok ienka, w ystawia li
karmę z trutką lub niszczyli budki
dla zwierząt. W świetle obowiązując ych przepisów nie wol no
tego robić. Koty wolno żyjące są
ważnym elementem miejsk iego
ekosystemu. Wyłapują myszy i
szczury, będące nosicielami cho-

rób. Często już sama ich obecność
w ystarcza, by gryzonie uciekały
gdzie pieprz rośnie.
Czy te argumenty trafią do przeciwników dokarmiania zwierząt?
Nie wiadomo.
Tym, którym nie jest obojętny
los „braci mniejszych”, nasza Czytelniczka radzi, by nie przesadzali z
dokarmianiem.
- Gołębie karmimy tylko jesienią,
nie przez cały rok - zastrzega. Istotne, by doborem karmy nie skrzywdzić zwierzęcia.
Od dwóch lat Urząd Miasta
może pochwalić się „Programem
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Knurów”.
Wydział Gospodarki Komunalnej,

Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska kupuje i przekazuje jesienią
karmę dla kotów zainteresowanym
osobom.
- Zgłasza się do nas dziewięć
pań, które są społecznymi opiekunkami zwierząt - mówi Brygida Pluta
z GKRiOŚ. - Nikt nie skarżył się na
to, co robią.
O tym, że warto od małego
wpajać dzieciom miłość do zwierząt, przekonane są panie z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie. Z okazji Światowego Dnia
Zwierząt (4 października) zabrały
dzieci do kliniki weterynaryjnej.
Taka lekcja z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
/pg/

KNURÓW. DLA TYCH, CO JEŻDŻĄ NA (BARDZO STARĄ) PAMIĘĆ...

Rondo przywróci czujność?

Pięć lat minęło od remontu skrzyżowania ul. Kosmonautów
i Szpitalnej. Choć od tamtego czasu jeździ się wedle
zmienionej organizacji ruchu, nadal zdarzają się kierowcy,
którzy wjeżdżają na krzyżówkę po staremu. I stwarzają spore
ryzyko...
To już pół dekady, jak w tym rejonie pojawiła się nowa nawierzchnia,
chodniki, ścieżka rowerowa, pasy
zieleni i miejsca postojowe.
Jazda odmienioną ul. Kosmonautów przyszła kierowcom łatwo.
Niektórym trudności za to sprawiło
przebudowane skrzyżowanie. Wcześniej jadący ul. Kosmonautów skręcali
6

w ul. Szpitalną mając pierwszeństwo.
Jadący od strony Gliwic musieli im
ustąpić. Po zmianie role się odwróciły
– to poruszający się ul. Szpitalną mają
obecnie pierwszeństwo. Trudno w to
uwierzyć, ale są jeszcze tacy kierowcy,
którzy tego nie wiedzą. Jeżdżą na
pamięć, nie patrzą na znaki i... pakują
się na krzyżówkę wymuszając pierw-

szeństwo.
- Gdybym parę razy nie dał po
hamulcach, to uderzyłbym w wyjeżdżający z ul. Kosmonautów samochód – mówi jeden z knurowskich
kierowców.
- Też omal nie straciłem w ten
sposób życia – dodaje drugi.
Takie sytuacje się powtarzają. Po-

AN-2, popularnie zwane „Antkami”, startować będą z katowickiego Muchowca. Szczepionki zatopione są w przynęcie - w małych, brunatnych kostkach. Będą zrzucane z
wysokości około 200 metrów. Na 1
km 2 terenów zielonych przypadać
będzie po 20 dawek. W sumie w
całym województwie lotnicy zrzucą
prawie 223 tys. szczepionek. Znajdą
się nie tylko w lasach, ale też na
polach, łąkach, ogródkach działkowych, a nawet w parkach.
- Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka – zapewnia
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach. - Natomiast
w przypadku kontaktu człowieka z
płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się
z najbliższym lekarzem medycyny
lub właściwą terytorialnie placówką
służby zdrowia. Dodatkowo należy
bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z
mydłem ręce oraz inne części ciała,
które zetknęły się z płynną szczepionką.
Znalezionych szczepionek nie
należy podnosić z ziemi. Po dotknięciu na przynęcie zostaje zapach
człowieka. Lisy wyczuwając go, nie
zjedzą takiej kostki. Stanie się ona

bezużyteczna.
Wp r o w a d z e n i e d o u s t n e go szczepienia lisów przeciwko
wściekliźnie w Europie okazało
się najskuteczniejszym sposobem
zwalczania tej groźnej choroby. W
województwie śląskim akcja prowadzona jest od 1995 roku. Odbywa się
dwa razy w roku – wiosną i jesienią.

twierdza to Janusz Szydło z gliwickiej
drogówki. Przy okazji zwraca uwagę
na inną niedogodność dla kierowców
jadących ul. Szpitalną: - Wbrew pozorom wysepka z przejściem dla pieszych
przy skrzyżowaniu nie dla wszystkich
kierujących stanowi ułatwienie. Po
zmroku przechodzień, który przystaje na wysepce, jest niezbyt dobrze
widoczny przez kierujących.
Nasi rozmówcy widzą rozwiązanie problemu w budowie ronda.
– To najlepsze z możliwych skrzyżowań – słyszymy. – Zdecydowanie
spowolniłoby ruch i poprawiło bezpieczeństwo w tym miejscu.
Pomysł dobry, ale czy realny?
Zastępca prezydenta miasta Barbara Zwierzyńska informuje, że
administratorem ul. Szpitalnej jest
Starostwo Powiatowe w Gliwicach,

natomiast ul. Kosmonautów zarządza gmina Knurów. Taka zależność
sprawia, że decydujący głos ma starostwo, które zawiaduje drogą wyższej
kategorii.
– Wstępne rozmowy na ten temat
były już prowadzone – w yjaśnia
wiceprezydent Zwierzyńska. – Bierzemy pod uwagę różne możliwości,
które mogłyby poprawić bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu. Rondo lub
ewentualnie sygnalizacja świetlna są
jednymi z nich.
Wiceprezydent Zwierzy ńska
podkreśla, że to kosztowna inwestycja. Jednak nie wyklucza, że możliwa
do realizacji.
- Znajdujemy się obecnie na
etapie rozważań koncepcyjnych informuje.

/bw/
Źródło: zasoby internetu

KNURÓW. ECHA ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT

Szczepionka

zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek
o zapachu mocno zepsutej ryby.
Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Podczas
próby zjedzenia przynęty, dochodzi do uszkodzenia zawartej w niej
kapsułki ze szczepionką i pobrania
szczepionki przez zwierzę.

Są efekty

Akcja szczepienia lisów w województwie śląskim przynosi rezultaty. Od 2005 roku zanotowano
tylko 1 przypadek wścieklizny u
wolno żyjącego lisa (w 2011 roku).

DC
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KNURÓW

Szkoła do oceny

KNURÓW. SZTUKATERIA ZAPRASZA DO ĆWICZEŃ

Spokojnie,

to przecież joga

Foto: Justyna Bajko

Miejskie Gimnazjum nr 2 odwiedzili w ramach ewaluacji
szkoły przedstawiciele kuratorium oświaty. Na specjalnie
zorganizowanym spotkaniu przedstawiciele różnych
knurowskich środowisk opowiadali o tym, co „Dwójka” ma
najlepszego

Gimnazjalna „Dwójka” dobre kształci, starając się wpoić
nastolatkom cechy wrażliwych społeczników

Miejskie Gimnazjum nr 2 to
szkoła nowoczesna w myśleniu o
człowieku, otwarta na wszelką inność. Młodzież co roku uczestniczy
w akcjach integracyjnych, organizuje
Maraton Pisania Listów Amnesty
International i pomaga studentom
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
poznawaniu tajników komputera.

Goście podkreślali, że w czasach,
kiedy liczą się przede wszystkim wyniki i ilość olimpijczyków, MG-2 kształci
społeczników, młodzież zainteresowaną losem innych. Nie ma presji ocen,
raczej zachęta, by robić coś dobrego.
− „Dwójka” jednoczy środowisko lokalne, pomaga wyciągać
trudną młodzież na prostą − mówił

jeden z prelegentów. − Jako rodzic
dziecka, które uczęszcza do tego
gimnazjum, mogę wskazać także na
bardzo dobrą współpracę między
rodzicami, pedagogami a nauczycielami. Nigdy nie napotkałem na
blokadę informacji.
Ewaluacja, czyli odbywający się
średnio co 5 lat proces oceniania
szkoły, ma na celu pokazanie w sposób maksymalnie obiektywny pracę
placówki, to na ile spełnia wymagania stawiane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Wizytatorzy
spędzili w MG-2 pięć dni.
− Przeprowadzali wywiady z
nauczycielami, uczniami, przedstawicielami samorządu, współpracownikami. Obserwowali życie szkoły,
uczestniczyli w lekcjach − mówi
Violetta Mucha, dyrektor „Dwójki”.
− Ewaluacja wskaże dobre strony
szkoły oraz te wymagające poprawki.
Oceny przyznawane są w formie
liter, od A (najwyższa) do E (najniższa). Wyniki ewaluacji Miejskiego
Gimnazjum nr 2 będą znane 18
października.

Joga to dialog ciała, oddechu i umysłu.
Dla niektórych to dobry pomysł na
utrzymanie aktywności fizycznej, dla
innych – sposób na życie
Ruszyły zajęcia jogi w knurowskiej „Sztukaterii”. Odbywają się
w poniedziałki (godz. 19) i środy
(godz. 18.30). Trwają po półtorej
godziny.
Karnet na 4 zajęcia kosztuje 60
zł. Pojedynczy wstęp to koszt 20 zł.
Z aj ę c i a pr ow a d z i D or ot a
Zdrzałek, która jest w tra kcie
szkolenia nauczycielskiego w krakowskiej Pracowni Jogi Macieja

Wieloboba - nauczyciela jogi w
nurcie vinyasa krama jogi, specjalisty terapii jogą.
Regularne ćwiczenia jogi sprawiają, że ćwiczący odzyskują spokój wewnętrzny. Praktykować ten
sport może każdy, bez względu na
wiek. Chcesz spróbować – zajrzyj
do „Sztukaterii”.
Aleksandra Bednarz

jb

KNURÓW. KURSY DLA WOPROWCÓW

Wstąp w szeregi ratowników

Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ogłasza nabór
na kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie
młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR
Warunkiem przyjęcia na kurs
przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem
może być osoba, która: * ukończyła
12 rok życia, * jest członkiem WOPR,
* posiada pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o braku przeciwwskazań do
odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa jej opiekun
prawny), * posiada kartę pływacką
lub specjalną kartę pływacką.

Z kolei chętni do uczestnictwa
w kursie przygotowującym do egzaminu na stopień ratownika WOPR
powinni: * skończyć 16 lat, * posiadać
pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun
prawny), * posiadać stopień młodszego ratownika WOPR, * dysponować
ważną legitymacją członka WOPR z
poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika
na dany rok kalendarzowy, * mieć
specjalną kartę pływacką, patent lub
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.

Zapisy przyjmowane są u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel. 32 332-63-64),
na basenie krytym aQua Relax
w Knurowie (tel. 32 338-19-

reklama

24) oraz w biurze Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie
przy ulicy Szpitalnej 8, pokój
408, we wtorki w godz. 17–19
i czwartki w godz. 18-19 (tel.
32 236-96-96).
/bw/

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 zwiedzanie kina, pyszny tort
urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem,
prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. 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).
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PILCHOWICE

Dobra passa
Twardocha

Źródło: internet

„Morfina” Szczepana Twardocha
znalazła się w finale prestiżowej
nagrody literackiej Nike. Wygrała
Joanna Bator z „Ciemno, prawie noc”,
ale powieść pilchowiczanina docenili
czytelnicy Gazety Wyborczej

Szczepan Twardoch

„Czas: polska jesień 1939. Miejsce: Warszawa. Bohater: Kostek
Willemann. Syn niemieckiego oficera i spolszczonej Ślązaczki. Chce
pić, ćpać i korzystać z życia. Musi
z aangażować się w pol ski r uch
oporu. W głowie słyszy tajemniczy głos. Polski? Czarnej bogini?
Śmierci? To się nie może dobrze
skończyć” - to jedno z krótszych
streszczeń najgłośniejszej powieści
2012 roku, która wyszła spod pióra
pilchowiczanina.
Krytyka doceniła dbałość autora w odtwarzaniu realiów Warszawy pierwszych miesięcy II wojny
światowej i warsztatową biegłość
w konstruowaniu wartkiej fabuły.
Początek roku przyniósł Twardochowi Paszport Polityki - wyr ó ż n i e n i e pr z y z n aw a n e pr z e z
reklama
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popu la rny t ygod ni k .
Ni e d aw no c z y t e l n icy Biblioteki Śląskiej
u zna l i „ Mor f i nę” z a
najlepszą książkę 2012
roku. Lada dzień okaże
się, czy powieść zdobędzie Literacką Nagrodę
Europy Środkowej Angelus.
S z c z e p a n Tw a r doch ma 34 lata. Czyt e l n i k om P r z e g l ą du
dał się poznać w 2005
roku, kiedy na rynku
ukazał się zbiór jego
opowiadań „Obłęd rotmistrza von Egern”. 8
lat temu tak wspominał
swoje początki: - Pierwsze opowiadanie napisałem, bo mnie to bawiło. Zawsze chciałem zajmować się
socjologią, więc gdyby to pierwsze
opowiadanie trafiło do kosza, a nie
zostało opublikowane, pewnie bym
dalej nie pisał.
Dziś nie w yobraża sobie życia bez pisa nia . W w y w iadach
często podkreśla, że nic innego
nie potraf i robić. Opublikowa ł
już pięć powieści i kilka zbiorów
opowiadań.
Jest spora szansa na ekranizację „Morfiny”. Trwają już prace
nad scenariuszem filmowym. Autor nie zasypia gruszek w popiele.
Akcja jego najnowszej powieści
„Drach” osadzona będzie w śląskich realiach.

Paweł Gradek

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

Jedna nakrętka nie znaczy (prawie) nic. Liczone w setkach, a jeszcze lepiej
w tysiącach, nabierają realnej wartości

KNURÓW. PRZYBYWA NAKRĘTEK

A jednak się kręci
Czytelnicy Przeglądu są nieocenieni!
Zachęta do udziału w akcji „Wkręć się
w pomaganie” spotkała się ze sporym
odzewem. Otrzymujemy setki nakrętek.
Każda z nich przysłuży się chorym
dzieciom
życzenia

nach 7-20. Zapraszamy też do naszej
redakcji (ul. Niepodległości 5, obok
ratusza). W niespełna tydzień dzięki
Czytelnikom uzbierało się kilka reklamówek nakrętek. I ciągle przybywa...
Dziękujemy.
/bw/

Akcję wymyślił ks. Piotr Larysz,
duszpasterz harcerzy Archidiecezji
Katowickiej. Polega na zbieraniu plastikowych nakrętek i przekazywaniu
ich w wyznaczone miejsca. Dochód
ze sprzedaży przeznaczany jest na
konkretny cel – leczenie, rehabilitację lub specjalistyczny sprzęt dla
potrzebującej osoby.
W Knurowie najmocniej zaangażowali się uczniowie Technikum nr 1.
Zorganizowali punkt zbiórki w swojej
szkole. Nakrętki można wrzucać do
specjalnie oznakowanego kosza od
poniedziałku do piątku w godziJeśli chcesz się dowiedzieć więcej o akcji, napisz pod adresem:
info@wkrec-sie.pl lub poczytaj na
www.wkrec-sie.pl.

Za każdy kilogram

nakrętek skup plastiku w Myślenicach w ramach akcji płaci 1 zł.
To najwyższa cena w Polsce. W
ciągu 5 lat zebrano kilkanaście ton
nakrętek.
życzenia
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- A w sercach ciągle maj...
- zapewniali uczestnicy spotkania po 40 latach

Rubinowy zjazd
maturzystów
KNURÓW. SPOTKANIE ABSOLWENTÓW

KNURÓW

Nie piją, bo nie muszą

Czterdzieści lat temu opuścili mury Zespołu Szkół wówczas noszącego miano gen. Aleksandra Zawadzkiego,
a dzisiaj im. I. J. Paderewskiego. W sobotę spotkali się po
raz siódmy, by powspominać, kto z kim siedział w ławce,
kto się w kim kochał i jakie miał oceny
W spot k a n iu ucz e st n icz y l i
uczniowie czterech klas. Łącznie 60
osób. Nie zabrakło także wychowawców, niestety już tylko dwóch – Elżbiety Wardzały i Eugeniusza Husara.
– Ze względów zdrowotnych nie
mógł pojawić się pan Alojzy Fojcik, a
pani Urszula Pałasz już zmarła, choć
na poprzednim spotkaniu pięć lat
temu jeszcze się z nami bawiła – mówi
Jerzy Rogoń, jeden z organizatorów
spotkania.

Sobotnie spotkanie absolwentów
było siódmym od czasu, kiedy w 1973
roku przystąpili do matury, a następnie ruszyli w świat z marzeniami. 
– Po raz pierwszy spotkaliśmy się
w 1983 roku, dziesięć lat po maturze –
wspomina Jerzy Rogoń. – Pamiętam,
że tamtą uroczystość organizowali
Bogumiła Janicka i Andrzej Torbus.
Gdyby nie oni, to być może nie widywalibyśmy się ponownie i do tego
tak często.

reklama

To właśnie wtedy absolwenci
liceum obiecali, że będą utrzymywać
kontakt. Słowa nie zostały rzucone
na wiatr. Spotykają się co pięć lat.
– Zorganizowanie wymaga sporo
pracy. Trzeba dotrzeć do wszystkich i
uzgodnić odpowiedni termin. To niełatwe, bo niektórzy z nas mieszkają w
odległych miejscach, nawet za granicą
– tłumaczy Rogoń.
Odległość nie zraża absolwentów. Licznie zjeżdżają się na kolejne
spotkania.
– Wspomnień jest zawsze co niemiara – zapewniają.
Deklarują, że za pięć lat skrzykną
się ponownie. - Na pewno będzie o
czym rozmawiać... – przekonują.
DC

GIERAŁTOWICE

Internet
dla seniora

„Komputer i internet dla seniora” – to temat zajęć przygotowywanych przez gierałtowicki
Gminny Ośrodek Kultury.
- Kierujemy je do tych osób,
które chcą nauczyć się swobodnie
obsługiwać komputer i internet –
informują organizatorzy.
Zainteresowani seniorzy mogą
się zapisać w świetlicy GOK w Gierałtowicach (ul. Korfantego 7) lub
telefonicznie (32 301 15 12).

Zaczynali dwie dekady temu
w ówczesnym Kinie Casino. 15 osób,
do których z biegiem czasu dołączali
kolejni. – Rozpoczęliśmy działalność,
by pomagać osobom uzależnionym,
ale służymy też tym, którzy
świadomie odstawili alkohol – mówi
Piotr Kołodziejczyk, prezes Klubu
Abstynenckiego „Siódemka”

Na uroczystość zaproszono samorządowców
i delegacje z zaprzyjaźnionych klubów

Uroczystość 21. urodzin Klubu
Abstynenckiego „Siódemka” odbyła
się w sobotę w knurowskiej restauracji Protos. Uczestniczyli w nich
członkowie klubu z rodzinami, a
także delegacje z zaprzyjaźnionych
organizacji abstynenckich, m.in. z
Gierałtowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Katowic.
- Przez te wszystkie lata klub
pokazuje i uczy, jak poradzić sobie z
uzależnieniem od alkoholu - podkreślał prezes Kołodziejczyk.

Nie obyło się bez okolicznościowych wyróżnień dla członków klubu. Wśród gratulujących „Siódemce” jubileuszu i efektów wieloletniej
działalności byli samorządowcy z
prezydentem Knurowa Adamem
Ramsem i radną Elżbietą Gumienny – współzałożycielką klubu, a
obecnie jego honorową członkinią.
Spotkanie uświetniły występy
artystyczne. Świetna zabawa trwała
do późna w nocy. Oczywiście bez
kropli alkoholu.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

- Nie potrzeba używek, aby się dobrze
bawić - przekonują klubowicze „Siódemki”

/bw/
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ROZRYWKA NR 41/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Antoni Kołodziej z Knurowa

ur. 30.09.20123 r., 3840 g, 55 cm

Maria Wideł z Rybnika

ur. 30.09.2013 r., 3500 g, 55 cm

Alicja Poręba z Knurowa

ur. 3.10.2013 r., 3760 g, 55 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

Amelia Teper z Knurowa

ur. 30.09.2013 r., 3960 g, 57 cm

Jagoda Malka z Knurowa

ur. 2.10.2013 r., 2540 g, 50 cm

Julia Marmol z Knurowa

ur. 3.10.2013 r., 3820 g, 56 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr. 39/2013 brzmiało: „Pędrak”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Marta Sondej. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Wiktoria Osajda z Knurowa

Filip Kulik z Gliwic

ur. 5.10.2013 r., 2940 g, 52 cm

ur. 6.10.2013 r., 4120 g, 56 cm

Natalia Kostowska z Gierałtowic

Bianka Krzemińska z Knurowa

10-17.10.2013 r.
CZWARTEK-ŚRODA
Wałęsa. Człowiek z nadziei
- godz. 17.00, 19.30

ur. 7.10.2013 r., 3000 g, 52 cm

41

ur. 6.10.2013 r., 2850 g, 53 cm

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Hanna Paśnicka z Knurowa

ur. 7.10.2013 r., 3820 g, 55 cm

Laura Mikosz z Czerwionki

ur. 8.10.2013 r., 3440 g, 55 cm
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KNURÓW. PRZEDSZKOLA ZA ZŁOTÓWKĘ

WIELOWIEŚ. FESTIWAL GWARY ŚLĄSKIEJ

Pogodej
po naszymu

Mój syn chce na karate
„Przedszkola za złotówkę” to sztandarowy pomysł
resortu edukacji. Jego ocena podzieliła jednak rodziców
przedszkolaków. − Nasze dzieci zostały pozbawione
możliwości wszechstronnego rozwoju – grzmią niektórzy
z nich. − To nie ograniczenie, a zniesienie barier − tłumaczy
minister Krystyna Szumilas. Jak nowe rozwiązanie przyjęto
w Knurowie?...
Foto: Justyna Bajko

Jeśli masz coś do powiedzenia „po
naszymu”, czyli po śląsku, nie wahaj się
ani chwili. VIII Festiwal Gwary Śląskiej
da ci okazję do zaprezentowania talentu
i krasomówczych umiejętności
Festiwal jest imprezą otwartą
dla wszystkich chętnych. Uczestnicy będą podzieleni na pięć grup
wiekowych: przedszkola, klasy I-III
i IV-VI z podstawówek, gimnazja i
dorośli.
Regulamin imprezy dopuszcza
kilka form prezentacji do wyboru:
piosenkę śląską, monolog, dialog,
scenkę lub teatrzyk.
Zgłoszenia (na podstawie karty
zgłoszeń) do udziału w imprezie należy złożyć do 31 października pod
adresem: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś.
Termin przesłuchań wyznaczo-

Knurowskie przedszkolaki nie narzekają na brak zajęć, nudy też nie zaznają

DIABEŁ W SZCZEGÓŁACH

Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że to świetny pomysł. Diabeł tkwi w
szczegółach. Okazało się, że niektóre z
przedszkoli z powodu obniżenia stawek
musiały zrezygnować z zajęć dodatkowych, prowadzonych przez osoby z zewnątrz. Wcześniej za dodatkową opłatę
odbywały się m.in. lekcje angielskiego
czy karate. Wpłacana obecnie złotówka
do kasy przedszkola na dodatkowe
zajęcia nie daje szans, by je prowadzić.
Wielu rodziców nie godzi się na takie
ograniczenia. Uważają, że to uderza w
dobro ich dzieci, bo pozbawia je możliwości wszechstronnego rozwoju.
Minister edukacji Krystyna Szumilas broni swoich decyzji.
− Głównym celem ustawy jest
zniesienie barier w upowszechnianiu
wychowania przedszkolnego i zagwarantowanie każdemu dziecku uczęszczającemu do przedszkola dostępu
do zajęć oferowanych przez nie bez
względu na status materialny rodziny
− podkreśla w specjalnym liście skierowanym do rodziców.
Rzeczywiście nie każdego rodzica
było stać na płatne zajęcia dodatkowe.
Spadek wpływów przedszkoli jest
znaczny. Koszty związane ze zmianą
stawek godzinowych przerzucono na
gminy, tylko częściowo wsparte finansowo przez ME.
− Dotacja na jedno dziecko w 2013
roku wyniesie 414 zł − mówi minister
Szumilas.

APROBATA DLA OBNIŻKI

„Przedszkola za złotówkę” to
sztandarowy projekt minister eduka-

cji. Jak nowe rozwiązania przyjęto w
Knurowie?
− Modyfikacje, które musieliśmy
wprowadzić, polegały jedynie na zmianie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług przedszkolnych pomiędzy
rodzicami a przedszkolem − mówi
Grażyna Misztalewska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 7. − Rodzice
bardzo ucieszyli się z powodu obniżonej
płatności za przedszkole.
Podobne odczucia ma przedszkolna „Trójka”.
− W ustawie chodziło przede wszystkim o to, by nie wyciągać dodatkowych
pieniędzy od rodziców – usłyszeliśmy.
Czy obniżenie stawek uderzyło w
zajęcia dodatkowe?
− W naszym przedszkolu, tak
jak w innych, nic się nie zmieniło,
ponieważ zajęcia te nigdy nie były
płatne przez rodziców. Jako dyrektor nigdy nie byłam przekonana do
zatrudniania firm zewnętrznych do
prowadzenia zajęć z przedszkolakami
− tłumaczy dyrektor Misztalewska.
− Moje wątpliwości budziła sytuacja,
gdy osoba, której nie zatrudniam i
merytorycznie nie odpowiadam za
jakość świadczonej przez nią pracy,

prowadzi zajęcia z dziećmi na terenie
placówki, którą zarządzam. Fakt ponoszenia dodatkowej odpłatności za
takie zajęcia i siłą rzeczy segregacja
dzieci na takie, których rodziców stać
na zapłacenie dodatkowych zajęć i na
takie, których nie stać - budzi moje
dalsze wątpliwości.
W knurowskich przedszkolach
nieodpłatnie zajęcia dodatkowe prowadzone są w formie kółek zainteresowań
już od paru lat. Kwestia, która tak rozbudziła emocje w innych placówkach w
Polsce, w Knurowie nie istnieje.
− Nie wprowadzaliśmy opłat za
zajęcia dodatkowe. Nauczyciele prowadzili je w ramach swoich etatów
− tłumaczy Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych. − Przyjęte przez nas
pięć lat temu rozwiązania, obecnie
na mocy ustawy funkcjonują w całej
Polsce.
Dyrektor Świerkosz podkreśla,
że takie rozstrzygnięcie było możliwe
dzięki zatrudnianiu wszechstronnie wykształconych nauczycieli i
doskonaleniu zawodowym tych już
pracujących.
jb

GIERAŁTOWICE

Warsztaty z rękodzieła

Na zlecenie gminy Gierałtowice
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
przygotowało cykl ośmiu 4-godzinnych
warsztatów rękodzielniczo-ceramicznych
W zajęciach mogą wziąć udział
osoby z niepełnosprawnością intelektualną z gminy Gierałtowice.
− Każda aktywność poza domem
wpływa pozytywnie na stopień usamodzielnienia i uspołecznienie osób
niepełnosprawnych, co zapobiega
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy społecznej − zauważają organizatorzy. Podkreślają, że
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niepełnosprawni, często zamknięci
w domach, nie mają zby t wielu
możliwości, by spotkać przyjaciół i
wspólnie spędzić czas.
Zajęcia ruszają 19 października.
Miesięczny koszt: 35 zł.
Zgłoszenia przyjmuje prowadząca warsztaty Ewa Dudzińska −
tel. 506 176 830.

jb

sisp, bw

GIERAŁTOWICE

Uczniowie pomogli
Clementynie w RPA
Szóstoklasiści z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Gierałtowicach po
raz kolejny zaangażowali się w pomoc
ubogim dzieciom z krajów III świata.
Pierwszym krokiem ku polepszeniu
ich losu jest zapewnienie dostępu do
edukacji. Zamiast ryby − wędka
Foto: www.misje.gdansk.franciszkanie.pl

Ustawę przyjęto tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Najważniejsza zmiana to zmniejszenie
stawki za dodatkowe godziny spędzone
w przedszkolu. Wcześniej dziecko spędzało 5 godzin w placówce bezpłatnie.
Za każdą dodatkową godzinę w większych polskich miastach rodzice płacili
średnio 4 zł. W Knurowie znacznie
mniej, bo tylko 1,50 zł. Od września
kwota ta zmniejszyła się do 1 zł.

no na 14 listopada (godz. 9, GOK w
Wielowsi). Wręczenie dyplomów i
nagród odbędzie się 17 listopada o
godz. 16 podczas uroczystego Koncertu Galowego.
Sz cz e gó łow yc h i n for mac ji
udziela GOK w Wielowsi – tel.
32 233 60 80, e-mail: gok_wielowies1@o2.pl. Tam też można uzyskać wzór karty zgłoszeń.
Honorowymi patronami imprezy są wicemarszałek Senatu RP
Maria Pańczyk-Pozdziej (inicjatorka
m.in. znanego konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”) i wójt Gminy
Wielowieś Ginter Skowronek.

Nauka daje szansę młodym mieszkańcom
Afryki na wyrwanie się z biedy

Świat już nie dzieli się na północ i południe, wschód i zachód,
ale na biedny i bogaty. Granica
przebiega w każdym państwie, w
każdym mieście. Podejmowane są
akcje, aby te różnice choć trochę
zniwelować.
Dzieci z ZSP w ramach programu „Adopcja serca” przekazały
datek dla Clementyny z wioski
Dembia w Republice Środkowoafrykańskiej. Dziewczynka, dzięki
pomoc y szóstok lasistów, może
uczęszczać do szkoły. W placów-

kach prowadzonych przez franciszkanów uczy się 2000 dzieci.
− Na terenie misji jest wiele
maluchów, które z powodów ekonomicznych nie mają dostępu do
edukacji − mówią szóstoklasiści
z ZSP. − Cieszymy się bardzo, że
możemy wesprzeć choć jedną konkretną osobę, bo kropla drąży skałę.

jb

Na stronie www.adopcjaserca.
pl znajdują się adresy placówek
biorące udział w programie.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

40-48/13

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

40-48/13

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

Sprzedam/zamienię kawalerkę w Knurowie
na Wieluń/Łódzkie. Tel. 600 774 134

41-46/13

ZDROWIE I URODA
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TER APIA CZ ASZKOWO- KR ZYŻOWA, RSA BIOFEEDBACK, EEG BIOFEEDBACK. Tel. 889 406 874 w w w.
terapie-biofeedback.pl
41-42/13

40-44/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

40-44/13

Sprzedam Renault Kangoo 2003 r. Cena do
negocjacji. Tel. 602 630 937

SPRZEDAM
Spr zedam ł óżko rehabilitacyjne. Tel.
32 235 21 12

41/13

40-41/13

EDUKACJA
Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569
21-49/13

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

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

37-44/13

39-41/13

5-odw.

Lekcje gry na gitarze klasycznej/elektrycznej. Bezstresowo, lekcje w Knurowie. Tel.
502 593 535

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

41-43/13

37-odw.

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

36-43/13

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

Do wynajęcia garaż w Knurowie 30 m2. Tel.
600 128 380

40-41/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki 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

41/13

Działki w Książenicach, Pilchowice. Atrium.
Tel. 791 862 794

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Knurów, sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 602 638 719

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

41/13

39-41/13

Knurów, Wolności sprzedam dom dwurodzinny 510 tys. Tel. 601 462 766
41-44/13

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

41/13

1-44/13

Mieszkanie 3 -pokojowe do wynajęcia,
Knurów. Tel. 532 743 752
41-42/13

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

35-odw.

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

Pokoje do wynajęcia w domu jednorodzinnym, Krywałd. Tel. 662 046 523
40-41/13

Sprzedam działkę budowlaną (uzbrojoną)
2146 m2. Cena 115 tys. do negocjacji. Tel.
792 980 384

40-44/13

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

DAM PRACĘ
Możliwe zatrudnienie na stacji ORLEN w
Knurowie. CV proszę przesyłać na adres
sp966@tlen.pl lub dostarczyć na stację.
41-42/13

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

2/13-odw.

29/13-odw.

7-odw.

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

7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14
1/13-odw.

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

1/13-odw.

Przyjmę panią do pracy w myjni. Tel.
502 215 904
41/13

Restauracja „ Zacisze Leśne” zatrudni
kucharkę. Tel. 664 040 345
41-43/13

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 7.10.2013 r.
do 27.10.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

PRZETARG
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 3348/5 i 18/2, położonej w Knurowie
przy ul. 26 Stycznia.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 22,32 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (parter),
- o pow. 16,92 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.

40-44/13

Sprzedam kawalerkę 26,2 m2, 85 tys. Tel.
792 530 131

40-41/13

41-43/13

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

Sprzedam M-3, 48,5 m , Knurów, WP
II, IV piętro. Cena do negocjacji. Tel.
601 084 172, 609 975 412

1/13-odw.

41-44/13

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

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

9-44/13

31-51/13

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363

15-51/13

Usługi transportowe do 6 ton – węgiel,
materiały sypkie. Tel. 509 168 190

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

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

41-42/2013

Kawalerka w Szczygłowicach, 63 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

40-44/13

2/13-odw.

Do wynajęcia pomieszczenie na warsztat
lub magazyn. Tel. 32 235 21 12

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220

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

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783

41/13

30-51/52/13

29/13-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 2
piętro (Merkury). tel. 602 799 911

35-44/13

26-41/13

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

NIERUCHOMOŚCI

1/13-odw.

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

38-41/13

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

2

39-41/13

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719

39-41/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z, r e m o nt y. Te l.
605 875 102
40/13-1/14

MOTORYZACJA
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W Pilchowicach rozegrano trzecią edycję biegu ulicznego poświęconego pamięci
księdza Konstantego Damrota. Zawody rozegrano w
kilku kategoriach, a miejsca
na podium wywalczyli:
- bieg na 200 metrów, kategoria do 7 lat – 1. Dawid
Krzan, 2. Jakub Nowak, 3.
Dawid Cyganek,
- bieg na 4200 metrów
– kategoria do lat 13 – dziewczęta – 1. Bogusia Kowalska, 2.
Sandra Balon, 3. Ewa Konieczny, - chłopcy – 1. Paweł Szendzielorz, 2. Bartosz Grochal, 3.
Krzysztof Makosz, - kategoria
do lat 30 – kobiety – 1. Justyna
Gruba, 2. Natalia Kibowska, 3.

Żaneta Kubacka, - mężczyźni
– 1. Bartłomiej Bajon, 2. Adam
Maleński, 3. Paweł Bernas,
- kategoria +30 lat – kobiety
– 1. Izabela Maj-Dziubańska,
2. Aleksandra Surdel, 3. Iwona Dobies, - mężczyźni – 1.
Krzysztof Krytosik, 2. Adam
Śnieżek, 3. Sławomir Dudzik,
- bieg na 600 metrów –
kategoria VIP i samorządowcy
– 1. Tomasz Lewicki, 2. Sylwester Ciukaj, 3. Ireneusz Szpala.
Po sportowej rywalizacji
delegacje organizatorów i
uczestników biegu złożyły
k w iat y na gronie k siędza
Konstantego Damrota.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 1 PAŹDZIERNIKA
1. Tadeusz Wodziczko
2. Emil Kasperek
3. Piotr Luberta
4. Jan Chwolka
5. Bogumił Wolny
6. Antoni Malcherek
7. Jerzy Pluta
8. Zdzisław Mral
9. Tadeusz Kamczyk
10. Kazimierz Fąfara

– 2.454
– 2.374
– 2.033
– 2.025
– 1.966
– 1.870
– 1.828
– 1.818
– 1.765
– 1.755

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 8.928
2. Piotr Luberta
– 8.313
3. Jan Chwolka
– 8.299
4. Emil Kasperek
– 8.261
5. Tadeusz Kamczyk
– 8.237
6. Czesław Antończyk
– 7.953
7. Jerzy Niewiadomski
– 7.800
8. Piotr Pakura
– 7.574
9. Stefan Wroblowski
– 7.526
10. Piotr Palica
– 7.509
Kolejny turniej odbędzie się 15 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Dorota Tomaszewska, która w
kategorii 72 kg wycisnęła 47,5
kg, zdobywając tym samym
srebrny medal. Zadowolona
ze startu może być również
Emilia Flis, która w kategorii
57 kg zaliczyła 50 kg i uplasowała się na trzecim miejscu.
Trzecia lokata w open i nowy
rekord życiowy to efekt startu
w Tarnobrzegu juniorki do
lat 20 – Moniki Zaremby. Jej
wynik to 45 kg.
Tuż za podium sklasyfikowane zostały Karolina Szczot
(wynik – 35 kg, kat. 57 kg) i
Natalia Dreja (rekord życiowy
– 47,5 kg w kategorii 63 kg).

Dorota Tomaszewska na rękach
klubowych koleżanek

PiSk

Klasa A

Mają sponsora
tytularnego

Podokręg Zabrze poinformował w ubiegłym tygodniu, że
podpisana została umowa z Kancelarią Podatkowo Gospodarczą
z Gliwic, która została sponsorem
tytularnym rozgrywek klasy
A. - Umowa obowiązywać będzie
przez dwa sezony, do końca czerwca 2015 roku, a przewiduje między
innymi nagrody dla mistrza i
wicemistrza rozgrywek. Drużyny,

To są gimnazjaliści na medal – zdaje się
mówić Przemysław Kopiecki (z prawej)

Gimnazjaliści
na medal
Brawo uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3! Powód? Znakomita postawa w
zawodach lekkoatletycznych
- 38. Memoriale Zenona Sęka
– który odbył się 25 września
w Gliwicach.
- W tegoro c z nyc h z awo d a c h s t a r to wa ł o d z i e s i ę c i u n a s z y c h u c z n i ó w,
natomiast siedmiu wywalczy ło mie jsc a na podium
– cieszy się opiekun grupy, Przemysław Kopieck i.
Najlepsi w swoich konkurencjach byli: Patrycja Hruzik i
Mateusz Szydło w biegu na
100 metrów, Michał Tymków

Foto: UKS Eugen

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen pozytywnie zaliczyły kolejny trudny egzamin, udanie
rywalizując z reprezentantkami Litwy. Warto zaznaczyć,
że podopieczne Eugeniusza
Mehlicha to juniorki, a medale
zdobywały w zmaganiach z
seniorkami. – Litwa dysponuje
silną reprezentacją, co znacznie podniosło poziom zawodów
w Tarnobrzegu, gdzie odbył się
XII Międzynarodowy Nadwiślański Turniej Integracyjny w
klasycznym wyciskaniu sztangi
– informuje trener knurowianek. – Najlepiej z naszych zawodniczek zaprezentowała się

Foto: archiwum MG-3

Foto: Krzysztof Krzemiński/www.fabrykapr.com

Biegacze
pamiętają
o Damrocie

Juniorki kontra seniorki,
czyli… jak równy z równym

sport
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w skoku w dal oraz Olivier
Wilk w pchnięciu kulą.
Drugą lokatę zajął Daniel
Galiński w biegu na 300 metrów, a na trzecich miejscach
sk lasy f ikowani byli: Wojciech Gradowski w biegu na
600 metrów i Mateusz Glagla
w pchnięciu kulą.
Miejsca poza podium zajęli: Maksymilian Marciniak
– czwarty w pchnięciu kulą,
Przemysław Burliga – szósty w biegu na 300 metrów,
Marcin Olesiński – szósty w
biegu na 600 metrów.

Sokół Łany Wielkie - MKS
Zabrze-Kończyce 1:2, Salveo
Drama Kamieniec - Naprzód
Żernica 1:2, KS MOSiR Stal
Zabrze - Orły Bojszów 4:0, Jedność 32 II Przyszowice - Przyszłość II Ciochowice 5:0, Orzeł
Stanica - Społem Zabrze 0:2,
Zryw Radonia - Ruch Kozłów
5:2, Młodość Rudno - MKS
Zaborze Zabrze 2:3, Carbo Gliwice - Zamkowiec Toszek 3:4.

które na koniec sezonu wywalczą promocje do klasy okręgowej
otrzymają odpowiednie czeki
wraz z gratulacjami za awans –
zdradza Podokręg Zabrze.
Po meczach dziesiątej kolejki
ostatnie miejsce opuścił Naprzód
Żernica, jednak „czerwoną latarnią” wciąż pozostaje zespół z
naszego terenu – Orzeł Stanica.
PiSk

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

25
22
22
21
18
16
14
12
12
12
11
10
10
8
7
7

informacja

PiSk

Przed dwoma tygodniami
informowaliśmy o sukcesie
reprezentantek Gardy Gierałtowice w Międzynarodowych
Mistrzostw Śląska w boksie.
Siostry Anna i Justyna Górnik
wywalczyły na ringu w Gliwicach brązowe medale, co jest w
pewnym stopniu zasługą m.in.
prezesa Gardy Adama Firlita i
trenera Adama Spiechy. Obaj
panowie za trud włożony w
powstanie sekcji bokserskiej
w Gierałtowicach i ogrom

codziennej pracy, zostali wyróżnieni Brązową Odznaką Polskiego Związku Bokserskiego.
Przedstawiciele Gardy odebrali odznaki z rąk prezesa
PZB – Zbigniewa Górskiego, a
podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz promocji
boksu przyjmowali od mistrza
olimpijskiego – Jerzego Rybickiego oraz prezesa Ślaskiego
Związku Bokserskiego – Andrzeja Filipka.
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PiSk

Foto: archiwum Garda

Brąz do brązu

Adam Firlit (z lewej) i Adam
Spiecha zostali wyróżnieni
brązowymi odznakami PZB

13

sport

IV liga

po tym, jak czerwoną kartką
ukarany został Dawid Wieliczko. Jako ciekawostkę dodajmy,
że piłkarz ten dzień przed meczem obchodził swoje kolejne
urodziny. Podobnie zresztą, jak
kapitan Łukasz Spórna, który
w Grodźcu nie mógł wystąpić,
bowiem pauzował za… czerwoną kartkę.
I jeszcze jeden fakt godny
odnotowania. Swoją pierwszą
bramkę w meczu ligow ym
strzelił dla Concordii Solomon
Mawo (wcześniej Kameruńczyk zdobywał gole w Pucharze Polski i meczu rezerw).
W sobotę do Knurowa
przyjedzie lider – Grunwald
Halemba.
Z liderem, ale grupy II
– GKS-em Jastrzębie - zagra
z kolei Jedność Przyszowice, która kroczy ostatnio od
zwycięstwa do zwycięstwa. W
niedzielę podopieczni Krzysztofa Szumskiego wygrali po raz
piąty z rzędu, a dodajmy, że ta
wspaniała seria rozpoczęła się
po klęsce 0:6 w wyjazdowym
meczu z rezerwami katowickiej
GieKSy. Po tej porażce Jedność
wygrywała 2:0 ze Spójnią Landek, 2:1 z Gwarkiem Ornontowice, 4:0 z Górnikiem Pszów,
1:0 z KS Wisła i ostatnio 4:1 z
Fortecą Świerklany.
Mecz w Jastrzębiu zapowiada się niezwykle emocjonująco, wszak gospodarze
w tym sezonie jeszcze nie
przegrali.
Piotr Skorupa

10. KOLEJKA, GRUPA I
RKS Grodziec – Concordia 1:3
1:0 Koch 23’, 1:1 Żyrkowski 60’ (rzut wolny), 2:1 Modrzyński 61’,
3:1 Mawo 79’.
Concordia: Wasilewski, Wieliczko (żk, czk - 65’), Paśnicki,
Krzysztoporski, Jaroszewski
33’ Pilc, Suchiński (żk), Żyr1. Grunwald
24
kowski, Rozumek (żk), Ma2. Piaski
22
ciejewski 60’ Liszka, Nalepa
3. Sarmacja
17
(żk) 55’ Mawo, Modrzyński
4. Woźniki
17
(żk) 82’ Gałach.
5. Concordia
16
6. Gwarek
15
Gwarek Tarnowskie Góry - Za7. Pilica
15
głębiak Dąbrowa Górnicza 5:1,
8. Kamienica Polska
14
Lot Konopiska - Zieloni Żarki
9. Zieloni
14
1:2, Przyszłość Ciochowice
10. Wyzwolenie
13
- MLKS Woźniki 0:1, Slavia
11. Przyszłość
13
Ruda Śląska - LKS Kamienica
12. Raków II
13
Polska 0:1, Wyzwolenie Cho13. Slavia
10
rzów - Sarmacja Będzin 0:1,
14. Zagłębiak
7
Górnik Piaski - Pilica Koniec15. Grodziec
6
pol 1:0, Grunwald Halemba
16. Lot
6
-Raków II Częstochowa 4:0.

10. KOLEJKA, GRUPA II
GKS II Katowice - Górnik
Pszów 6:0, Spójnia Landek
- Gwarek Ornontowice 0:1,
Iskra Pszczyna - KS Wisła
7:0, Jedność Przyszowice
- For teca Świerklany 4:1,
Drzewiarz Jasienica - GKS
1962 Jastrzębie 0:1, Krupiński Suszec - Podlesianka
Katowice 3:2, Unia Racibórz
- Czarni-Góral Żywiec 5:1,
GTS Bojszowy - AKS Mikołów 4:0.

14

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

25
25
22
21
19
18
16
13
12
11
10
10
7
7
5
2

Gwiazda już druga
Po dwóch zwycięstwach 5:0,
tym razem piłkarze Gwiazdy
Chudów „tylko” zremisowali,
jednak i tak zanotowali awans
na pozycję wicelidera.

7. KOLEJKA
KS Bojków - Victoria Pilchowice 4:2, Naprzód Świbie
- Quo Vadis Makoszowy 1:3,
Olimpia Pławniowice - Start
Kleszczów 2:0, LKS 45 Bujaków - Korona Bargłówka
3:0, Po go ń Ziemi ę c ic e Piast Pawłów 4:1, Amator
Rudziniec - Gwiazda Chudów 1:1, Walka Zabrze - FC
Kłodnica 8:0.

Nic nie zmieniło się, jeżeli
chodzi o Victorię Pilchowice,
która w dalszym ciągu pozostaje
w tych rozgrywkach bez zwycięstwa.
PiSk
1. Olimpia
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Bujaków
5. Walka
6. Bojków
7. Amator
8. Pogoń
9. Quo Vadis
10. Start
11. Pawłów
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

19
16
15
15
15
12
11
10
9
7
4
3
2
0

Klasa C

Podwójny hat-trick
i „oczko”

W niedzielne popołudnie
rezerwy Concordii rozegrały
pierwszy mecz rundy rewanżowej, urządzając sobie ostre strzelanie na sztucznej murawie kompleksu boisk MOSiR. Podopieczni
Damiana Mehlicha zaaplikowali
Naprzodowi Łubie aż jedenaście
bramek, a dwóch zawodników
ustrzeliło po klasycznym hat-tricku. Jako pierwszy trzema
trafieniami w jednej części meczu
popisał się Mateusz Filip. 19-latek
trafiał do siatki rywala w 6, 18

i 19 minucie. Po zmianie stron
wyczyn młodszego kolegi skopiował Damian Kozdroń, pokonując bramkarza rywali w 84, 86
i 90 minucie. Ten sam zawodnik
strzelał również bramki w pierwszej odsłonie i mecz zakończył z
pięcioma golami.
Knurowianie, jako jedyni
mają na swym koncie komplet
zw ycięstw, a to oznacza, że
po siedmiu meczach zdobycz
punktowa to „oczko”.
PiSk

8. KOLEJKA
Concordia II – Naprzód Łubie 11:1
Bramki na zwycięzców: Kozdroń 5, Filip 3, Bajer 2, Liszka.
Concordia II: Wasilewski 60’ Sobkiewicz, Ł. Bączkiewicz, Gałach, Koniorczyk, Niedbała,
Kempa 25’ Michał Mikulski, 1. Concordia II
21
Dembiński, Filip, Bajer, Liszka 2. Burza
15
3. Gwarek II
15
55’ K. Bączkiewicz, Kozdroń.
12
Leśnik Łącza - Młodość II Rud- 4. Leśnik
4
no 1:0, Burza Borowa Wieś 5. Młodość II
4
– pauzowała, Gwarek II Ornon- 6. Naprzód
7. Ślązak
0
towice - Ślązak Bycina 7:0.

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Mają swój
ulubiony wynik
W Concordii wszyscy odetchnęli z ulgą, bo po trzech
meczach bez zwycięstwa (w
lidze 1:1 z Lotem Konopiska
i 0:5 z Gwarkiem Tarnowskie
Góry oraz w Pucharze Polski
0:3 z Górnikiem II Zabrze),
podopieczni Wojciecha Kempy sięgnęli po komplet punktów. A skoro stało się to na
boisku przeciwnika to wynik
mógł być tylko jeden: 3:1. Dlaczego? Ano dlatego, że jak już
knurowianie wygrywają na
wyjeździe to właśnie w takich
rozmiarach. Przypomnijmy,
że 3:1 było w Będzinie, gdzie
Concordia ograła Sarmację.
3:1 było w Rudzie Śląskiej, w
potyczce ze Slavią, no i 3:1
mieliśmy w sobotę w Grodźcu. A początek tej konfrontacji wcale nie zapowiadał
szczęśliwego zakończenia, bo
prowadzenie objęli gospodarze, którzy we wcześniejszych
trzech meczach strzelili rywalom osiem bramek.
Na szczęście dla knurowian, RKS ma w tym sezonie
sporo problemów z grą obronną i po dziesięciu kolejkach ma
na swym koncie najwięcej straconych bramek. Swój udział
mieli w tym zawodnicy Concordii, którzy trafiali do „sieci”
trzy razy. Potrzebowali na to
niespełna dwudziestu minut, a
sygnał do strzelania dał Łukasz
Żyrkowski. Działo się to po
godzinie gry, a gol numer trzy
dla zespołu z ulicy Dworcowej
padł, gdy ten grał w osłabieniu

Puchar Polski

Klasa B

Rafał Wolsztyński (z prawej) otworzył
wynik meczu, a Łukasz Wolsztyński
zakończył strzelanie goli

Lanie
od starych
znajomych

W dwóch wcześniejszych
edycjach Concordia docierała
do finału Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze,
a dwa lata temu zdobyła to
trofeum. Tym razem pucharowa przygoda zakończyła
się na półfinale, bowiem lepsi
od podopiecznych Wojciecha Kempy okazali się „rezerwiści” Górnika Zabrze,
którzy zdobywali bramki po
strzałach… wychowanków
Concordii.
Nieszczęście knurowian
z acz ę ło się po n iespe ł na
kwadransie gr y, gdy błąd
Pawła K rasonia przy w yskoku do dośrod kowa nia
wykorzystał Rafał Wolsztyński. Concordia grała w tym
czasie w osłabieniu, bowiem
poza placem gry opatrywany był Paweł Jaroszewsk i
i być może brak na boisku
naszego defensora spowodował, że zawodnik Górnika
nie miał w tym kluczowym
momencie swojego „anioła stróża” i bez problemu
ot worz ył w y ni k tej swojsk iej pot yczk i. Swojsk iej,
bowiem Rafał Wolsztyński
to pr z ec ie ż w ychowa nek
Concordii. Swojskiej, bo na
ławce trenerskiej zabrzańskiej drużyny usiadł Józef
Dankowski, były piłkarz i
trener knurowskiego zespołu. Swojskiej, bowiem trzecią
bramkę w t y m spot kaniu
strzelił inny w ychowanek
Concordii – Łukasz Wolsztyński. Może zatem rzec,

że nasi byli zawodnicy w ciągu kilku dni sprawili obecnej
drużynie Concordii prawdziwe lanie. W lidze górą
okazał się przecież obecny
trener Gwarka Tarnowskie
Góry, a przed laty nasz zawod n i k – Ja rosław Br y ś,
z w ycię ż ając w K nu row ie
5:0, a w pucharze zabrzańska
ekipa ograła naszych 3:0. Po
takich ciosach trudno wrócić
do równowagi, ale na rozpamiętywanie potknięć nie ma
czasu, wszak liga kręci się na
całego, a rywale sami bramek sobie strzelać nie będą.
Wracając do meczu pucharowego, awans do finału
knurowianie przegrali w kwadrans, tracąc bramki w 13, 24 i
28 minucie. Fatalnie prezentowała się w tym czasie nasza defensywa wraz z bramkarzem,
a ponadto na słowa krytyki
zasłużyli również pomocnicy,
którzy popełniali wiele błędów
w czasie konstruowania akcji
ofensywnych.
Knurowianie mieli okaz ję z m n iejsz yć roz m ia r y
porażki w końcówce pierwszej połowy, gdy rzut wolny w ykony wał Bartłomiej
Maciejewski. Na przeszkodzie stanął jednak nastoletni
bramkarz Górnika. Golkiperowi z Zabrza dopisało też
szczęście po akcji Solomona
Mawo, który popisał się udanym dr yblingiem, jedna k
zamiast bramki wywalczył
zaledwie rzut rożny.
Piotr Skorupa

PÓŁFINAŁ PUCHARU POLSKI – PODOKRĘG ZABRZE

cordii, a kibicuje i mar zy
Paweł Jaroszewski gra w Con
o Górniku Zabrze.
harze Polski miał na sobie
W mec zu tych druż yn w Puc
ów.
koszulki obu klub

Concordia – Górnik II Zabrze 0:3
0:1 Rafał Wolsztyński 13’, 0:2 Mateusz Strzalla 24’, 0:3 Łukasz
Wolsztyński 28’.
Concordia: Krasoń, Morawiec 36’ Gałach, Paśnicki, Koniorczyk, Jaroszewski 66’ Liszka, Wieliczko, Krzysztoporski, Maciejewski, Kempa 71’ Dembiński, Mawo 59’ Modrzyński, Nalepa.
Górnik II: Płoskonka, Kiepura, Otwinowski, Dulski, Kowalczyk,
Rusnak 66’ Lebek, Kucza, Nawrat 76’ Kiełtyka, Strzalla, R.
Wolsztyński, Ł. Wolsztyński.
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Rozbili Kryształ
Oldboje Concordii mogą
zapisać na swym koncie kolejny sukces. Dotyczy on zwycięstwa w Turnieju o Puchar
Burmistrza Stronia Śląskiego. W tamtejszym klubie –
Krysztale – występował przed
laty późniejszy piłkarz Concordii, Zbigniew Skolarus.
– Zbyszek od kilku lat
niestety już nie żyje, więc
przy okazji pobytu w Stroniu
Śląskim odwiedziliśmy jego
grób i symbolicznie zapaliliśmy znicze – mówi Marek
Wiercioch z knurowskiego
zespołu oldbojów. Był czas
na zadumę, był też czas na
piłkarską rywalizację, która
z a kończ yła się su kce sem
Concordii. Na sukces złożyły
się trzy wygrane mecze. Ten
ostatni co prawda po serii
rzutów karnych, jednak droga do turniejowego triumfu

rozpoczęła się od pokonania
w grupie 4:2 Nysy Kłodzkiej
(bramki: Wiercioch, Szczepanik, Kląskała, Michalski) i
3:1 Polonii Bystrzyca Kłodzka (bramki: Wiercioch, Kapustka, Kląskała).
W finale na knurowian
czekali gospodarze. Potyczka
z Kryształem Stronie Śląskie
była niezwykle wyrównana
i po regulaminowym czasie
gry był remis 3:3.
– Bramki w tym meczu
strzelali dla nas Szczepanik,
Michalski i Wosiak, natomiast decydujący rzut karny
wykorzystał Lebiodzik i mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa – kont y nuuje Marek
Wiercioch. – Wyjazd możemy uznać za bardzo udany, a
za pomoc dziękujemy Związkowi Zawodowemu Kadra
Ruch Knurów, Prezydentowi

Miasta Knurów oraz Firmie
NowyDom z Katowic za pokrycie kosztów wyjazdu na
turniej oraz gadżety.
Podziękowania należą się
również panu Rapaczowi za
zaproszenie na turniej i spotkanie, które odbyło się nad
łowiskiem w Stroniu Śląskim.
Concordia w ystąpiła w
następującym składzie: Michalski, Kląskała, Smętek,
M i k u lsk i, Wosia k, Wierc ioch, L ebiod zi k, Wojt anowski, Kołtko, Szczepanik,
Kapustka, Krawczyk.
PiSk

KOŃCOWA
KLASYFIKACJA:
1. Concordia Oldboje
2. Kryształ Stronie Śląskie
3. Polonia Bystrzyca Kłodzka
4. Trojan Lądek Zdrój
5. Nysa Kłodzka
6. Służby Mundurowe Blue Box

W meczu innych sąsiadów z tabeli, Tempo Paniów-

For tuna Gliwice - Czarni
Pyskowice 3:0, Orzeł Mokre
- ŁTS Łabędy 3:2, KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki
1:1, Tęcza Wielowieś - Wilki
Wilcza 3:1, Or ze ł Miedar y - ŁKS Łagiewniki 1:3,
Silesia Miechowice - Odra
M i a s te c z ko Ś l ą s k i e 3:3 ,
Unia Świerklaniec - Gwarek
Z abr ze 2:0, O r ze ł Nak ł o
Śląskie - Sokół Orzech 0:0.

metrów ratownik.
Ponadto miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: juniorka
młodsza Emilia Brachaczek
(4. miejsce na 50 metrów holowanie manekina i 50 metrów
holowanie manekina w płetwach), juniorka Karolina Zajonc (4. miejsce na 100 metrów
ratownik, 5. miejsce na 50 metrów holowanie manekina i na
100 metrów ratowanie kombinowane), juniorka młodsza
Maja Dziublińska (5. miejsce
na 50 metrów holowanie manekina w płetwach) i junior
Jakub Michałów (8. miejsce na

Knurowska reprezentacja na zawody w Płocku.
Od lewej: Maja Dziublińska, Karolina Zajonc,
Jakub Michałów, Kacper Dziubliński i Emilia
Brachaczek

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

13 października, g. 15.30
Wilki Wilcza – Mitech II Żywiec

4. LIGA, GRUPA I
12 października, godz. 15.30
Concordia Knurów – Grunwald Halemba

4. LIGA, GRUPA II

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
12 października, godz. 15.30
Wilki Wilcza - KS 94 Rachowice
13 października, godz. 15
Tempo Paniówki – Orzeł Miedary

ki zdołało wywalczyć punkt
w Rachowicach.

PiSk

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

23
18
17
17
16
15
15
15
14
11
11
11
10
8
8
7

100 metrów ratowanie kombinowane). W Płocku wystąpił
również Kacper Dziubliński.
- Wyniki mogły być jeszcze
lepsze, ale w ferworze walki
Emilce i Karolinie nie udało się
zapiąć pasa ratowniczego i straciły po kilka cennych sekund.
Ten start pokazał, jak duży potencjał mają nasi zawodnicy. A
co najważniejsze, są to przecież
nasi wychowankowie – podkreśla z dumą kierownik ekipy,
Dariusz Brachaczek.
Kolejna runda Grand Prix
Polski została zaplanowana
na 16 listopada w Lublinie,
a 14 i 15 grudnia w Rybniku
odbędą się Mistrzostwa Polski.
Na zakończenie dodajmy, że
miejsce w kadrze Polski na drugie półrocze utrzymały Emilia
Brachczek (juniorka młodsza) i
Karolina Zając (juniorka).
PiSk

III liga
kobiet

12 października, godz. 15.30
GKS Jastrzębie - Jedność Przyszowice

To był ważny mecz
10. KOLEJKA

Wychowanki knurowskiej
Sekcji Pływackiej i Oddziału
Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dwukrotnie stanęły na
podium trzeciej rundy Grand
Prix Polski w ratownictwie
wodnym, na krótkim basenie
w Płocku. Medalistkami zostały: Karolina Zajonc, która
uplasowała się na 1. miejscach
w juniorkach i w open na
100 metrów ratowanie manekina w płetwach oraz Maja
Dziublińska, która została
sklasyfikowana na 3. miejscu
w juniorkach młodszych na 50

3. LIGA KOBIET

Klasa okręgowa

Drużyna Wilków Wilcza
mogła w miniony weekend
awansować nawet na dziesiąte
miejsce, odskakując tym samym Tęczy Wielowieś na trzy
punkty. Tak mogło być, jednak jest odwrotnie, bowiem
w Wielowsi lepsi okazali się
gospodarze i to oni pozostawili beniaminka z Wilczy w
dolnych rejonach tabeli. Takie
mecze zwykło się nazywać
potyczkami o sześć punktów.
Szkoda zatem, że tak ważne
spotkanie zakończyło się porażką Wilków.

Wychowankowie
dają radość

Foto: Robert Dziubliński

Foto: prywatne Marka Wierciocha

Oldboje z Knurowa byli najlepsi w turnieju
o puchar burmistrza Stronia Śląskiego

sport

KLASA A
12 października, godz. 15.30
MKS Zaborze Zabrze - Orzeł Stanica
Naprzód Żernica – Sokół Łany Wielkie
Orły Bojszów - Jedność II Przyszowice

KLASA B
12 października, godz. 15.30
Victoria Pilchowice – Naprzód Świbie
Gwiazda Chudów – LKS Bujaków

KLASA C
13 października, godz. 15
Młodość II Rudno - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

5. KOLEJKA
UKS Jaskółki Chorzów - Wilki
Wilcza 0:3 (vo), Mitech II
Żywiec - KKS Polonia Tychy
1:3, Czarni II Sosnowiec - Polonia Poraj 7:2, UKS Gamów
- Czarne II Świerklany 3:0
(vo), Wisła Skoczów - KKS II
Zabrze (brak wyniku).
1. Wilki
2. Czarni II
3. Mitech II
4. Jaskółki
5. Tychy
6. Gamów
7. Poraj
8. Zabrze II
9. Wisła
10. Czarne II

13
12
12
12
7
6
3
0
0
0

Partnerzy

W ciągu kilku ostatnich
dni doszło do podpisania
dwóch umów partnerskich
pomiędzy klubami ekstraklasy, a przedstawicielami
z gminy Gierałtowice. Jedność Przyszowice związała
się z Piastem Gliw ice, z
kolei LKS 35 Gierałtowice
z Górnikiem Zabrze. Z tej
okazji do Gierałtowic przyjechał wiceprezes Krzysztof Maj oraz piłkarze: Paweł Olkowski oraz Adam
Danch, którzy spotkali się z
uczniami tamtejszej szkoły
w ra mach a kcji „M łody
kibic”.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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Foto: Dawid Ciepliński

- Zasady bezpiecznego poruszania się
po drogach trzeba wpajać od najmłodszych
lat - przekonuje mł. asp. Janusz Szydło
z gliwickiej drogówki

Policjanci
uczą dzieci

Foto: Dawid Ciepliński

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie

KNURÓW. JAK BEZPIECZNIE DOTRZEĆ DO SZKOŁY

Klasa I A

Wychowawca: mgr Monika Tkocz
Aleksandra Banaś, Radosław Bednarz, Oliwier Chopcian, Natalia Grudziądz, Jakub Kacprowicz,
Marcelina Kaletka, Wiktor Klimek, Agnieszka Kosmal, Wiktor Litwa, Martyna Madej, Tatiana
Modzelewska, Nikola Sala, Wojciech Salamandra, Wojciech Sławek, Wojciech Styczeń, Magdalena
Tkacz, Julia Tomecka, Alicja Warych, Daniel Winkler, Daria Zimoch, Klaudia Zimoch, Marta
Żelichowska

Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię?
Kto i kiedy ma pierwszeństwo?
Sytuacje z pozoru łatwe dla dorosłych,
najmłodszym mogą sprawiać spory
problem. Właśnie dlatego gliwiccy
policjanci zainicjowali akcję „Bezpieczna
droga do szkoły”
W jej ramach, w knurowskich
placówkach oświatowych, zostanie
przeprowadzona seria pogadanek.
W czasie spotkań mundurowi omówią podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– Będzie też mowa o niebezpieczeństwach, na jakie narażeni są uczniowie podczas pokonywania drogi
do szkoły i domu – wyjaśnia mł. asp.
Janusz Szydło z gliwickiej drogówki,
a zarazem knurowski radny miejski.
Pierwsze z serii spotkań odbyły się w ubiegłym tygodniu. W
czwartek Szydło odwiedził Miejską
Szkołę Podstawową nr 6 w Knurowie, dzień później był gościem w
szkolnej „Jedynce”.
– Uczniowie ochoczo brali udział
w dyskusji – mówi. – Ich wiedza
na temat przepisów jest na dobrym

poziomie. Jednak nie zaszkodzi organizować takie akcje, by przypomnieć
im jak bezpiecznie uczestniczyć w
ruchu drogowym.
Dzieci, które prawidłowo odpowiedziały na pytania dotyczące ruchu drogowego otrzymały odblask,
który pozwoli im być lepiej widocznymi na drodze po zmierzchu.
– Odblaski na pewno im się
przydadzą – zapewnia Szydło. –
Tym bardziej, że zbliża się zima i z
każdym dniem coraz szybciej będzie
się robić ciemno.
Akcja „Bezpieczna droga do
szkoły” jest wspólnym dziełem Urzędu Miasta w Knurowie, Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach i Centrum Kultury. Medialnie patronuje
jej Przegląd Lokalny.
DC

ŻORY

Klasa I B

Wychowawca: mgr Magdalena Górka
Magdalena Bagazińska, Tomasz Bargiel, Igor Dach, Wojciech Dziedzic, Jakub Garlikowski,
Tymoteusz Kijas, Julia Kluska, Paulina Koc, Maciej Krzepina, Natalia Lasek, Szymon Libera,
Julia Majewska, Klaudia Maleszewska, Igor Michalak, Kacper Michalczyk, Emila Różyńska,
Martyna Sarzyńska, Natalia Smoszewska, Wiktoria Szczepaniak, Alexander Szlachetko, Roksana
Wojtanowska, Julia Zmarzły

Sen o Australii

13 października rusza w Żorach Festiwal
Podróży i Nauki. W roli głównej− Australia
Dawno, dawno temu na tym
niewielkim kontynencie żyli Aborygeni. Wraz z przybyciem białego
człowieka, los tego ludu został przypieczętowany. Zamknięci w rezerwatach z trudem chronili siebie i swoją
kulturę.
Festiwal w Żorach przypomni
o tym, jak żyli rdzenni mieszkańcy
Australii. W programie m.in. aborygeńskie legendy w formie teatru
cieni (godz. 15), warsztaty rękodzieła
inspirowane rdzenną sztuką oraz
prezentacja tradycyjnego aborygeńskiego instrumentu didgeridoo.
Dzień z Australią to także występ
muzyczny pod tytułem „Magiczne
drzewo” ( godz. 15.30). O godz. 17
16

dwójka podróżników Agnieszka i
Mateusz Waligórowie opowie jak
przemierzali Australię na rowerach,
natomiast o 18.30 na wyprawę w głąb
lądu zabierze gości Marek Tomalik.
− Podróżnik opowie o tym, jak
Australia go uwiodła, o jej Duchu,
Ruchu, Śnieniu i Lśnieniu, a może
i o zakamarkach jej zmysłowości i
zapewne o majestatycznym pięknie −
zachęcają organizatorzy.
Udział w warsztatach jest bezpłatny, wstęp na prezentacje kosztuje 10 zł.
Początek imprezy o godz. 15.
Miejsce akcji − Miejski Ośrodek
Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1.
jb

Klasa I C

Wychowawca: mgr Iwona Kasprzak
Bartosz Bętkowski, Julia Bielawska, Zuzanna Błaś, Dawid Głowa, Szymon Grzenczyk, Szymon
Janoszka, Kinga Kaczmarek, Aleksandra Kaletta, Julia Kalińska, Karolina Kołczyk, Oliwier
Korcz, Amelia Kośnik, Adam Kozioł, Kacper Krzywicki, Tatiana Leśniak, Rosa Manna, Wiktoria
Pietruszyńska, Aaron Rydzewski, Agnieszka Świątek, Aleksander Tyczyński, Nadia Widuch,
Magdalena Zając
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