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Najdroższe
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Lider na kolanach? Nie, na łopatkach!
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KNURÓW

KOMUNIKACJA

Lala, wróć do domu!

Wystawa
Szykuje się kolejna
podwyżka cen biletów ptaków

Hodowcy knurowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych
zapraszają na wystawę kanarków,
papug oraz innych ptaków. Wystawcy
zaprezentują zwierzęta w dniach od
26 do 27 października, w godz. od 9
do 17 w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Górniczej 2.

Foto: Dawid Ciepliński

Ceny biletów szybują raz w roku.
Ostatnia podwyżka była w marcu.
Już wiadomo, że od kwietnia 2014
podróżowanie autobusami będzie
droższe. Co ciekawe, zdrożeją tylko
bilety papierowe

jb

KNURÓW

Sezon
na rowery?

W przeciągu ostatniego tygodnia
w Knurowie skradziono 2 rowery.
Pierwszy znikł z piwnicy przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej, drugi z
ul. Lotników. W obu przypadkach
schemat działania złodziei był podobny. Przepiłowali lub wyrwali
skobel w drzwiach, dostali się do
środka piwnic i wynieśli jednoślady.
Wartość pierwszego roweru to 2967
zł, drugiego 700 zł.
DC

Nie zapomnij

Więcej za podróżowanie zapłacą pasażerowie kupujący
tradycyjne, papierowe bilety

Zmiany w cenniku w ymusza
wprowadzenie Śląskiej Karty Usług
Publicznych, która ma pełnić rolę
elektronicznego biletu autobusowego
oraz tramwajowego. Jej posiadacze
nie powinni odczuć podwyżki, za
bilety zapłacą jak dotychczas. Za
to Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego kolejny raz sięgnie
do kieszeni tych, którzy kupują bilety
tradycyjne.

TRADYCYJNIE LUB Z DUCHEM
CZASU

Wprowadzenie ŚKUP nie oznacza, że z obiegu wycofane zostaną
papierowe bilety. Będzie można
podróżować na dwa sposoby. Za
pomocą elektronicznego biletu lub
reklama

tradycyjnego, papierowego.
Cena tych ostatnich będzie wyższa. Za podróż w granicach dwóch
miast będziemy musieli zapłacić 4 zł,
natomiast za bilet na trzy i więcej – 5
zł. Oba zdrożeją o 20 gr. Nie zmieni
się cena biletu w granicach jednego
miasta (3,20 zł). Bilety miesięczne
zdrożeją o ok. 4-5 proc.
Nowością dla posiadaczy karty
jest wprowadzenie taryfy odległościowej. Za 1 km trasy zapłacą 2,4 zł.
Za przejechanie 2 km – 3 zł. Podróż
na trasie od 2 do 5 km ma kosztować
3,6 zł, powyżej 5 km – 4 zł. Najdroższy będzie przejazd powyżej 20
km - 5 zł.
Elektroniczne bilety okresowe
będą ważne przez 30 dni od dnia
zakupu.
DC

17 X – Mi ę dz y nar o d ow y D
zi e ń
Walki z Ubóstwem
18 X – Dzień Łącznościowca,
Dzień
Listonosza
19 X – Dzień Normalizacji
20 X – Mi ę dz yna r o d ow y D
zie ń
Kon trole ra Ruch u Lotn ic ze go, Świa tow y Dzie ń
Stat ystyki
21 X – Dzień Bez Skar petek
22 X – Światowy Dzie ń Osób
Jąkających
23 X – Dzień Mola
24 X – Dzie ń Pob or ców Pod
atkow ych, Międzynarodowe
Święto Roweru, Międzynarodowe Świę to Ucie kają cych na Rowerze.

KNURÓW

Odjechali
audi z Dywizji

W nocy z poniedziałku na wtorek
złodziej skradł audi A4. Samochód
stał zaparkowany przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej. Właściciele wycenili straty na ok. 40 tys. zł. Postępowanie prowadzi Komenda Miejska
Policji w Gliwicach.

Lala to niewielka papuga nimfa.
Ma szaro-białe ubarwienie i charakterystyczne dla tego gatunku
żółto-pomarańczowe policzki. 10
października wyfrunęła przez okno
z mieszkania przy ulicy Kapelanów
Wojskowych.
– W domu trwał remont, otworzyliśmy okno, by suszyły się ściany.

Lala wystraszyła się dźwięku mieszalnika i uciekła – tłumaczą zmartwieni
właściciele.
Knurowianie ruszyli za papugą w
pogoń. Gonili ją aż do Aldi.
– Zauważyliśmy, że siedzi na
dachu. Wołaliśmy, gwizdaliśmy, w
końcu mąż wspiął się na rynnę. Niestety znowu się czegoś wystraszyła
– opowiada właścicielka.
Ostatni raz widziano Lalę jak
frunęła w stronę domu, ulicy Kapelanów.
– Chcemy wiedzieć co się stało,
zależy nam na jakiekolwiek informacji – mówią knurowianie. – Liczymy
na uczciwość znalazcy i na to, że Lala
żyje i jest bezpieczna.
Lala to piękny i ufny ptak. Zdarzało się, że siadała obcym na ramieniu. Nie jest przystosowana
do życia na wolności. Właściciele
czekają na powrót papużki lub jakiekolwiek informacje o jej losie. Dla
znalazcy przewidziana jest nagroda
pieniężna. Jeśli ktokolwiek wie,
gdzie jest Lala lub co się z nią stało
proszony jest o kontakt z numerem
721 213 456.
jb

ZDROWIE

Nowa siedziba NFZ

Z końcem września otwarta została
nowa siedziba Narodowego Funduszu
Zdrowia w Gliwicach. Teraz mieści się
ona w budynku Gliwickich Zakładów
Urządzeń Technicznych przy
ul. Wincentego Pola 7
W nowej siedzibie pacjenci mogą
załatwiać m.in. formalności związane z Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, zarejestrować
się w Zintegrowanym Informatorze
Pacjenta, a także załatwiać sprawy
dotyczące przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Co istotne, Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, niezbędne do
weryfikacji statusu ubezpieczeniowego w systemie Śląskiego Oddziału

Wojewódzkiego NFZ, są wydawane
od razu. Wcześniej konieczna była
dwukrotna wizyta w placówce NFZ,
a czas oczekiwania sięgał dwóch
tygodni. Teraz wystarczy okazać
dokument tożsamości, by po spełnieniu krótkich formalności wyjść z
placówki z potrzebną kartą.
Placówka jest do dyspozycji pacjentów od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16. Możliwy kontakt
telefoniczny pod nr. 32 735 17 60.
/bw/

fotomigawka
Foto: Dawid Ciepliński
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PILCHOWICE

Więcej nie
pojedzie

We wtorkowy wieczór funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Gliwicach zatrzymali na ul.
Dworcowej w Pilchowicach 28-letniego mężczyznę, który prowadził samochód na „podwójnym gazie”. Miał
1,6 promila alkoholu w organizmie.
Oprócz utraty prawa grozi mu do roku
pozbawienia wolności.

lędu na rosnącą konkurencję
Camelot powstał w 1997 roku. Ze wzg
dzia łalność. W poniedziałek
ła
ńczy
zako
oraz brak klientów restauracja
glądali się jak ściągano szyld.
knurowianie z zaciekaw ieniem przy
/DC/

DC
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Wieczorny spacer z psem zakończył się dla Mariana Michałowskiego
prawie dwugodzinnym pobytem w komisariacie. – Wściekłe, młode
psy grasują i zbierają punkty – nie krył jeszcze w czwartek żalu
do mundurowych. – Funkcjonariusze zachowali się prawidłowo
– ripostuje komendant Komisariatu Policji, podins. Maciej Kawa
KNURÓW. JAK MOŻE SIĘ SKOŃCZYĆ PICIE ALKOHOLU W MIEJSCU PUBLICZNYM?

Najdroższe piwo w życiu

Rozmowę trójki mężczyzn przerwał nadjeżdżający radiowóz.
– Wiem, że nie można pić w

KNURÓW

Zwłoki przy A1

We wtorkowe popołudnie gliwiccy
policjanci znaleźli w rejonie Knurowa
zwłoki 40-letniego obywatela Łotwy.
- Wykluczono w tej śmierci udział
osób trzecich – informuje biuro
prasowe Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach
Przed kilkoma dniami funkcjonariusze otrzymali sygnał o
zaginięciu ciężarówki i kierowcy.
Poszukiwania zakończyły się w
rejonie Knurowa.
– Kabina miała zasłonięte
firanki – mówi komisarz Marek
Słomski z KMP Gliwice. – Policjanci wybili szybę, by dostać się
do środka. Znaleźli tam zwłoki
mężczyzny.
Słomski dodaje, że kierow-

c a prawdopodobn ie zma rł z
przyczyn naturalnych. – O całej
sytuacji powiadomiliśmy rodzinę
40-latka z Łotwy – informuje.
Zwłoki zabezpieczono w prosektorium do dyspozycji Prokuratur y Rejonowej Gliwice-Zachód, natomiast dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą
kryminalni z gliwickiej komendy.

czynienia z policją, więc myślałem,
że gdy powiem jak się nazywam i
gdzie mieszkam, to mnie puści –
mówi. – Zacząłem się jednak motać,
policjanci to zauważyli i zabrali mnie
do komisariatu. To był dla mnie szok.
Michałowski spędził w komisariacie blisko dwie godziny. Szybko
potwierdziło się, że dane, które
podał funkcjonariuszom, są nieprawdziwe. Jak teraz mówi, zdaje
sobie sprawę, że tym ruchem popełnił błąd.

RACHUNEK
ZA WYKROCZENIA

– Wiem, że sam nie byłem do
końca fair, ale chodzi mi głównie o
sposób, w jaki mnie potraktowali.
Jakbym był nie wiadomo jakim
przestępcą – mówi. – Ponadto byli
nieco brutalni. Kiedy coś opowiadam,
sporo przy tym gestykuluję. Tak już
mam, a oni powiedzieli, że jestem
agresywny i mnie skuli w kajdanki, po
czym posadzili na podłodze. Do tego
straszyli, że mnie na dołek wywiozą,
a psa do schroniska.
Michałowski podał w końcu
prawdziwe personalia i adres zamieszkania. Razem z policjantami
pojechał do domu, by potwierdzić
słowa dokumentem.
– Oni zostali przed domem, ja
poszedłem po dowód osobisty.
Postraszyli mnie jeszcze, że jak
nie wrócę, to pójdą do mnie,
obudzą żonę i dzieci –
dodaje knurowianin.
Wieczorna
pr z ygod a z akończyła się

DC

dwoma mandatami: 300 zł za składanie fałszywych zeznań i 100 zł
za spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym.
– Jako mieszkaniec Knurowa
czuję się okropnie – mówi. – Rozumiem, że popełniłem wykroczenie,
ale zdziwiła mnie brutalność policji i
ta nagonka, jakby chcieli sobie statystyki podnieść.

NAUCZKA
NA PRZYSZŁOŚĆ

W czwartek zapewniał, że stracił
szacunek do policji, i że po jej interwencji ma wielką traumę. Po przemyśleniu tego, co się stało, wyciągnął
jednak lekcję.
– Na pewno nie będę już pił
alkoholu w miejscu publicznym i
przestrzegam przed tym innych. To
było moje najdroższe piwo w życiu.
Z zarzutami Michałowskiego nie
zgadza się komendant Maciej Kawa.
– Z opisu całej sytuacji wynika,
że funkcjonariusze nie
przekroczyli swoich uprawnień
– tłumaczy.

- Ta cała sytuacja to dla mnie nauczka na przyszłość - mówi
Marian Michałowski. - Już wyciągnąłem z niej wnioski

KNURÓW. PODSUMOWANIE AKCJI ZNAKOWANIA ROWERÓW

Zabezpieczenia
odstraszą złodziei?

DC

Foto: Dawid Ciepliński

FAŁSZYWE DANE

miejscu publicznym, więc nim policjanci do nas podeszli, na ich oczach
zacząłem wylewać alkohol, zgniotłem
puszkę i chciałem ją wyrzucić do
śmietnika – wyjaśnia knurowianin. –
Policja potraktowała to jako ucieczkę
z miejsca zdarzenia. Poczułem się jak
jakiś przestępca...
Funkcjonariusze chcieli wylegitymować Michałowskiego. Na nic
zdały się jego tłumaczenia, że wyszedł tylko na chwilę na spacer. Nie
miał przy sobie dowodu osobistego.
W końcu podał dane. Fałszywe...
– Nigdy wcześniej nie miałem do

Foto: Archiwum

Do spornej sytuacji doszło w
ubiegłą środę na ul. Piłsudczyków.
– Około godz. 23 wyszedłem z
psem na wieczorny spacer. Po drodze
kupiłem w sklepie dwa piwa – opowiada Marian Michałowski. – Kiedy
spacerowałem, zobaczyłem dwóch
chłopaków siedzących na ławce, którzy też pili piwo, więc przysiadłem się
do nich. Fajnie nam się gadało.

- Przepisy nowej ustawy o środkach
przymusu bezpośredniego pozwalają
policjantom na użycie kajdanek w
przypadku, gdy zachowanie podejrzanego może być odebrane jako
czynny opór.
Ponadto Kawa dodaje, że podanie przez Michałowskiego fałszywych danych osobowych wymusza
na mundurowych sprawdzenie, czy
zatrzymany nie jest poszukiwany
listem gończym. – Stąd też wizyta
na komisariacie – mówi. – Funkcjonariusze nie straszyli pana, tylko informowali o procedurach, jakie mogą
zostać przeciwko niemu wdrożone w
związku z zaistniałą sytuacją.
Komendant radzi Michałowskiemu, by wątpliwości co do pracy policji zgłaszał bezpośrednio do niego.
– Jestem dostępny dla mieszkańców
Knurowa w każdy wtorek. Jeśli pan
chciałby na ten temat porozmawiać,
zapraszam.

Straż Miejska w Knurowie podsumowała tegoroczną akcję
znakowania rowerów. Od maja do września funkcjonariusze
zabezpieczyli 78 jednośladów, o 16 mniej niż przed rokiem
Znakowanie odbywało się od 15
maja do 25 września. Wystarczyło w
jedną ze śród przyjść z rowerem do
siedziby Straży Miejskiej. Po okazaniu
dokumentu tożsamości właściciela
jednośladu, faktury, paragonu potwierdzającego zakup, książki gwarancyjnej
pojazdu lub w ostateczności po złożeniu
pisemnego oświadczenia, strażnicy spe-

cjalnym grawerem nanosili na ramę kod
złożony z liter i cyfr. Identyczny, niewidzialny, lecz trwały kod oraz trudna
do usunięcia naklejka mają skutecznie
zniechęcić złodziei. W tym roku z tych
dobrodziejstw skorzystało 78 rowerzystów (w ciągu trzech lat Straż Miejska
zabezpieczyła 227 jednośladów).
- Spośród dotychczas oznakowanych
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rowerów właściciele zgłosili nam 5 przypadków kradzieży - ujawnia komendant
Straży Miejskiej, Andrzej Daroń.
Tylko w tym roku 2 oznakowane
rowery zmieniły właściciela.
Już teraz komendant zapewnia,
że w przyszłym roku powtórzy akcję
znakowania jednośladów.

/g/

Znakowanie roweru trwa kilkanaście minut
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Łasi na precjoza
KNURÓW. ZUCHWAŁE WŁAMANIE DO SKLEPU JUBILERSKIEGO

Beamciok przeszedł
gruntowny remont

KNURÓW

Nowa elewacja
na setne urodziny

Odnowiony beamciok przy Dworcowej
30 już cieszy oko knurowian. − Od razu
ładniej! − śmieje się pani Maria, mieszkanka
Koloniji. − W końcu się udało. Teraz czekamy
na remont pozostałych budynków
Prace remontowe ruszyły w
wakacje. Przez kilka miesięcy beamciok przechodził gruntowaną
odnowę. Poprawiono stan elewacji,
w ymieniono drzwi i okna, w yremontowano drzwi wejściowe.
Obecnie trwają jeszcze drobne prace
wykończeniowe.
Ponad stuletni budynek znajduje się pod opieką konserwatora. Jest częścią architektonicznej
perełki – robotniczej dzielnicy
zwanej „Koloniją”, zaprojektowanej

przez niemieckiego urbanistę Karla
Henrici. W czasie renowacji zadbano, by beamciok nie stracił swojego
historycznego wyglądu. Ze względu
na wysokie koszty, w dolnej części
elewacji, zdecydowano się użyć
tańszego materiału − imitacji cegieł.
To jedyna zauważalna modyfikacja.
Remont budynku pochłonął ponad
120 tys. zł. Pieniądze w yłożyła
wspólnota mieszkaniowa.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Do włamania doszło tydzień
temu, w nocy z poniedziałku na
wtorek. Złodzieje najpierw sforsowali kraty broniące dostępu do
czterech lokali. Zdaniem jednego z
najemców, to była zorganizowana
akcja. – Z tego co wiem, złodzieje
przecięli kłódkę i bez problemów
otworzyli kraty, a następnie włamali
się do sklepu.
- Nic podejrzanego nie zauważyłyśmy – usłyszeliśmy w sąsiednim
salonie fryzjerskim.
- Pierwszy raz słyszę o jakimkolwiek włamaniu – nie kryje zdziwienia
jedna z klientek.
Nie wiadomo, czy złodziej działał
w pojedynkę czy w grupie. Policja
zasłania się tajemnicą śledztwa.
– Mogę jedynie potwierdzić, że
takie zdarzenie miało miejsce – informuje komisarz Marek Słomski,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – W tym
momencie prowadzone jest śledztwo.
W znalezieniu sprawców mógłby pomóc miejski monitoring, ale
odkąd został przeniesiony na budynek Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej, oko
kamery nie sięga piętra pawilonu
handlowego.
– To i tak niewiele by pomogło uważa sprzedawca w jednym ze skle-

Foto: Dawid Ciepliński

Biżuteria i pieniądze padły łupem złodziei, którzy włamali
się do sklepu jubilerskiego na pierwszym piętrze pawilonu
„Merkury” przy ul. Łokietka. – Śledztwo jest w toku.
Ze względu na jego dobro nie możemy nic więcej
powiedzieć – policja nabiera wody w usta

- To musiała być robota profesjonalistów - usłyszeliśmy
od jednego z najemców. Złodzieje bez trudu sforsowali
zabezpieczenie sklepu

pów. - Jeśli złodzieje byli w maskach,
to i tak nie byłoby widać ich twarzy.
Zresztą i tak pewnie szli z drugiej strony, a nie przez środek placu. Inaczej
kamera by ich przecież uchwyciła.
O zdarzeniu nie chcą rozmawiać
właściciele sklepu jubilerskiego.

– Jest nam bardzo przykro z powodu całej sytuacji – mówią. – Gdyby
jednak ktoś posiadał jakiekolwiek
informacje związane z włamaniem,
prosimy o pomoc. Może ktoś widział
coś podejrzanego tej nocy?
DC

ogłoszenie

PILCHOWICE

OGŁOSZENIE

Miejscowość
bez tirów?

Urząd Miasta Knurów informuje że w dniach od 22 do 24 października 2013 roku odbędzie
się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon, oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy wielorodzinnej.

Wjazd do Pilchowic drogą nr 921 od strony ulicy
Rybnickiej to dla wielu kierowców sprawdzian
radzenia sobie na jezdni w sytuacji ekstremalnej.
− Po pierwsze dziury, po drugie nierówności,
po trzecie za wąsko − wylicza mieszkaniec
Pilchowic. – To wszystko wina tirów! Może ktoś
zabroni im wjazdu?
Ulicą Gliwicką codziennie przejeżdża kilkadziesiąt ciężkich samochodów. Ledwo mieszczą się na
swoim pasie jezdni. Brak pobocza
praktycznie uniemożliwia poruszanie się rowerem. Rowerzysta na
drodze zmaga się bądź z trąbiącym
kierowcą tira, „zachęcającym” do
szybszej jazdy, bądź z ewentualnym
zepchnięciem do rowu w trakcie
wykonywania przez ciężarówkę manewru omijania. Kierowcy osobówek
też nie mają lekko.
– Jak się jedzie za taką ciężarówką, to droga aż się cała kolebie.
Jeszcze dwa, trzy lata temu była dobra
i równa. Ale odkąd zrobili płatną autostradę, tiry wybierają tańszą trasę
przez naszą miejscowość i niszczą
nam drogi. Widocznie takie mają wytyczne od swoich szefów – tłumaczy
4

pan Joachim, mieszkaniec Pilchowic.
− Przecież ta droga nie nadaje
się, by tak ciężkie samochody po niej
jeździły! Nawet jak naprawią, to i tak
tiry zniszczą. Szkoda nawet tej roboty!
– macha ręką żona pana Joachima.
Droga nr 921 należy do sieci dróg
wojewódzkich. Niestety, jak usłyszeliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich nie ma możliwości, by zabronić
ciężkim samochodom wjazdu do
Pilchowic.
– Drogi publiczne są dostępne dla
wszystkich, a zamknąć lub ograniczyć
dostęp do nich można tylko w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
lub ryzyka nadmiernego zniszczenia
drogi – mówi Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich.
– Takie sytuacje tutaj nie występują.
jb

Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wymienionej w harmonogramie, o wystawienie w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu do
godziny 6.30 rano wymienionych odpadów w obrębie placyków gospodarczych oraz przed posesję w
przypadku kamienic. Dla osób, które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.
Nie będą odbierane odpady pochodzące z remontów, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady podlegające segregacji.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PPHU Komart Sp. z o.o. a następnie poddane odzyskowi
lub unieszkodliwieniu.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Miasta Knurów
Rodzaj odbieranych odpadów
Rejon

Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny

Wielkie gabaryty,
zużyte opony

Odpady
niebezpieczne

22 PAŹDZIERNIKA

22 PAŹDZIERNIKA

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów
i ul. Niepodległości w tym ul.:
1 Maja, Szpitalna, Wilsona,
Niepodległości

23 PAŹDZIERNIKA

23 PAŹDZIERNIKA

Zabudowa wielorodzinna przy ul.:
Michalskiego, Powstańców Śl., Zwycięstwa,
Os. Szczygłowice

24 PAŹDZIERNIKA

24 PAŹDZIERNIKA

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów
i ul. 26 Stycznia w tym ul.:
Ułanów, Sikorskiego, Ziętka, Szpitalna
Os. Wojska Polskiego I
Os. Wojska Polskiego II
Rejon III i IV Kolonii,
Zabudowa wielorodzinna przy ul.: Koziełka,
Sienkiewicza, Wolności, Dworcowa,
Pocztowa, Spółdzielcza

23 PAŹDZIERNIKA
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Zakaz ogrzewania węglem?
Nie palimy się do tego
REGION. RZĄDOWY POMYSŁ NIE BUDZI ENTUZJAZMU NA ŚLĄSKU

Za siedem lat koniec palenia węglem
w domowych piecach – zapowiada rząd.
– To zły pomysł! – oceniają knurowianie
Rząd pracuje nad tzw. programem antysmogowym. Chce ograniczenia tzw. niskiej emisji. Sposób
widzi w zakazie palenia węglem w
domowych piecach.
Preferowane mają być proekologiczne źródła ciepła. Obecnie
najpopularniejsze z nich jest ogrzewanie gazem i olejem opałowym,
używanie niskoemisyjnego kotła
węglowego, w dużo mniejszym
stopniu dogrzewanie energią elektryczną. Zyskiwać na popularności
mają odnawialne źródła energii.
- Zakładamy wprowadzenie dopłat do likwidacji domowych pieców
węglowych i zastąpienie ich bardziej
ekologicznym ogrzewaniem – zapowiada Stanisław Żelichowski, szef sejmowej Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. –
Będą też dopłaty do ociepleń domów,
by koszty ogrzewania były niższe.

NIŻSZE KOSZTY?
NIE NA PEWNO...

SOLARY
NIE NA KALORYFERY

To może ratunek w odnawialnych źródłach energii – w naszych
warunkach elektrowniach wiatrowych i promieniowaniu słonecznym?
- Nie ma mowy! Nie w tej pięciolatce, ani pewnie nie w następnej –
zarzeka się właściciel jednej z rybnickich firm montujących panele
słoneczne. – To bardzo kosztowny
interes. Zdecydowanie za
drogi, by miał ekonomiczne
uzasadnienie w zabudowie
jednorodzinnej.
Jego zdaniem, najsensowniejsze jest wydanie kilku, naj-

wyżej kilkunastu tysięcy złotych
na instalację solarną: - Gwarantuje
ciepłą wodę w słoneczne dni. I nazajutrz, jeśli zbiornik trzyma ciepło.
Zwróci się – w zależności od systemu
– w 7-12 lat.
Jednak, aby energia ze słońca
ogrzała też kaloryfery, zainwestować
trzeba znacznie więcej.
- W praktyce od 30 tys. wzwyż
– informuje energetyk. – Rzadko
który właściciel domku może i chce
tyle wyłożyć. Takie systemy zarobią
na siebie w większych obiektach –
instytucjach, szpitalach, szkołach.
A i tak nie są jedynym źródłem
ogrzewania, bo w zimie nie wystarczą. Potrzebne jest dodatkowe
źródło ogrzewania.
Nasz rozmówca nie chce snuć
rozważań, czy energia słoneczna
nie zyska na znaczeniu do 2020
roku: - Nie będę wróżyć z fusów. Nauka gna do przodu. Zawsze możliwy
jest przełom technologiczny, który
sprawi, że pozyskiwanie ciepła z
energii słonecznej stanie się tanie.
Ale dzisiaj nie jest ona żadną konkurencją dla węgla w Polsce.
Jeśli nie ma, co się lubi, to

MOŻE POLUBIĆ,
CO SIĘ MA,

czyli w t y m w y pad ku piece
węglowe. Może drogą jest wymiana starych, nieekologicznych, na
nowe i niskoemisyjne? Pomysł ma
wady (drożejący ekogroszek), ale
mimo wszystko wart rozważenia.
Tym bardziej że są możliwości, by
zdobyć dotacje, które zmniejszą
własne koszty.
- Niektóre gminy naszego regionu już dziś proponują mieszkańcom dotację podczas zmiany
sposobu ogrzewania na ekologiczny
– informuje, na łamach Dziennika
Zachodniego, Piotr Biernat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. – W ciągu ośmiu
lat funkcjonowania programu wy-

Bogusław Wilk

Foto: Paweł Gradek

Powiemy więcej: na pewno nie.
- Co jest tańsze od węgla? Pewnie
tylko śmieci – macha ręką pan Jerzy.
Knurowianin sceptycznie zapatruje
się na rządowe plany. – Choć i węgiel
przecież też tani nie jest...
- Potrzebuję 5 ton węgla na rok.
Kosztuje mnie to około 3 tys. zł,
bo to nie pierwszy gatunek. Mam
też piec gazowy. Wyliczyłem, że
musiałbym wyłożyć sporo powyżej
4 tys. zł na ogrzanie moich 200
m 2 – wylicza na szybko właściciel
jednego z knurowskich domów
jednorodzinnych.
- Też miałem kocioł na gaz pod
koniec lat 90. – dodaje jego sąsiad.
– Wtedy był boom na to, ale szybko
się skończył, bo gaz skoczył do góry.
Mieliśmy oszczędzić, a wyszło na
to, że zarobili tylko producenci kotłów. I
gazowych, i węglowych, bo kto
się wcześniej pozbył
węglowego, to demon-

tując gazowy, musiał nowy kupić.
- Ja sobie zafundowałem elektryczne ogrzewanie podłogi – mówi
pan Józef. – Włączałem je przez dwa
tygodnie, gdy czekałem na opał. Jak
potem dostałem rachunek za prąd, to
żałowałem, że w waciakach po domu
rodzinie chodzić nie kazałem...
- Najpierw naciągnęli na koszty
ludzi kotłami na gaz, potem dali się
nabrać ci, co uwierzyli w brykiety
i takie tam ekologiczne piecyki do
palenia nimi – snuje domysły pan
Jerzy. – Teraz cierpią właściciele
pieców na ekogroszek. Nie dość, że
sporo się wykosztowali na kocioł, to
za ten węgiel płaci się coraz więcej
i więcej. I nie zawsze dostaniesz go
pan od ręki, swoje trzeba odczekać.
Zlikwidują piece węglowe, rzucą
ochłapy z dopłaty ekologicznej, a
potem rąbną takie ceny za gaz, że
my stąd wszyscy wyemigrujemy. Do
ciepłych krajów...
Zdaniem naszych rozmówców
dla węgla nie ma obecnie rozsądnej
cenowo alternatywy.
- Wszystko jest droższe: gaz, olej
opałowy, o prądzie nie wspominając
– mówią.
A przyłączenie do sieci ciepłowniczej? Dotyczyłoby nielicznych. Jej
rozbudowanie wymagałoby sporo
czasu i kosztowałoby krocie.

mienionych zostało 30 tys. palenisk. mi się z podcinaniem gałęzi, na której
- W Knurowie można otrzymać się siedzi. Są bardziej subtelne, a przy
maksymalnie do 1.500 zł dotacji – tym skuteczne, sposoby poprawy
usłyszeliśmy w knurowskim Urzę- czystości powietrza – mówi, chcący
dzie Miasta, w Wydziale Gospodar- zachować anonimowość, specjalista
ki Komunalnej, Restrukturyzacji i energetyk z firmy, w której znaczący
Ochrony Środowiska.
udział ma Skarb Państwa. – WymiaPodobnie jest w Bytomiu. Na na starych kotłów na nowe ekologiczznacznie więcej stać Katowice – tu- ne – tak, to jest OK. Stare mają ledwie
taj dopłata może sięgnąć 6 tys. zł. 30-40-procentową sprawność cieplną,
W kilku pobliskich
nowe nawet 90-prog m i n a c h d o t a c j e Pod względem jakości centową. A im wyższa
powietrza Polska jest na
mieszczą się w gra- przedostatnim miejscu sprawność, tym niższa
nicach 1,5-3 tys. zł.
emisja zanieczyszczeń
w Unii Europejskiej.
Niestety, dotacje
do powietrza.
nie są powszechną praktyką. Do
- Jednak nie może być tak, że kotprogramu włączyło się około 80 ły na ekogroszek są, a ekogroszka nie
samorządów, czyli niespełna po- ma, bo trudno go kupić – zauważa
łowa w regionie. Pozostałych na nasz rozmówca. – To niezrozumiałe,
to nie stać.
zaczynam podejrzewać, że produWiększe fundusze można po- centom chodzi o zawyżenie ceny.
z ysk ać dec ydując się na mon- Pojawiają się nowinki techtaż systemów solarnych. Dotacji nologiczne. Myślę, że prędzej czy
udziela WFOŚiGW (do 45 proc. później na rynku znajdą się filtry
tzw. kosztów kwalifikowanych), a wyłapujące zanieczyszczenia, które
także część gmin (np. w pobliskim będzie można montować w komiRybniku do 3,3 tys. zł). Tyle że nach w prywatnych domach. Teraz
solary nie rozwiązują – co wcześ- barierą są wysokie koszty – dodaje
niej ustaliliśmy – całego problemu specjalista od energetyki.
ogrzewania.
Nie brak osób, które w zamysłach
Dotacje mają jeszcze jeden „ha- rządu doszukują się drugiego dna.
czyk”: trzeba je uwzględnić rozli- W 2010 r. podpisaliśmy niekoczając podatek. Tak więc co gminy rzystną umowę z Rosją na dostawę
jedną ręką dadzą, państwo drugą gazu. Kupujemy go znacznie więcej
podbiera...
niż potrzebujemy. Kosztuje nas
dużo drożej niż Europę Zachodnią,
a na dodatek płacimy nawet za
ZAKAZ
ten niewykorzystany – słyszymy
BEZ UZNANIA
Zamysł rządu aprobaty nie zy- od jednego z k nurowian. – Co
skał. Przeciwnie. Zaprotestowały więc z tym gazem zrobić? Proste:
środowiska górnicze, na medial- zakazać palenia węglem, a przez to
nych forach rozpętała się burza. zwiększyć zapotrzebowanie na gaz.
Przeciwni są „zwykli” ludzie, scep- Z punktu widzenia decydentów
tycyzmu nie kryją bardziej zorien- same plusy – górnictwo przestanie
przynosić straty, bo kopalnie się
towani w problematyce.
- Zakaz palenia węglem kojarzy zamknie (zostanie kilka), a gaz
się sprzeda i do kasy państwa
jeszcze coś z tego wpadnie...
- Ja to mam nadzieję, że tam na górze jeszcze
się ktoś stuknie w głowę i skończy z tym głupim pomysłem
– podsumowuje pan Jerzy. – A jeśli
nasi śląscy posłowie nie zaprotestują,
nie staną się niczym współcześni Rejtani, to nie mają tu po co „na grubę”
wracać...
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WARSZAWA. SIOSTRY PODSTAWSKIE STATYSTOWAŁY W SERIALU

MEDIOLAN. FIRMA Z KNUROWA PODBIŁA ŚWIATOWĄ
STOLICĘ MODY

Wierne „Czasowi honoru”

AIB wyznacza
trendy

„Czas honoru” ogląda średnio ponad 2 mln widzów.
Od początku historię cichociemnych śledzą też bliźniaczki Anna
i Klaudia Podstawskie, które sprzed telewizora trafiły na plan
popularnego serialu

Foto: Archiwum AIB

Stoisko knurowskiej firmy AIB,
producenta uszczelek, taśm,
listew i izolacji, było hitem
6. międzynarodowych targów
budowlanych MADE expo w Mediolanie

- Przyznaj się, że do oglądania „Czasu honoru” przyciągnął cię Maciej Zakościelny
- śmieje się Klaudia. Anna nie
zaprzecza. Rozpłakała się ze
szczęścia, kiedy okazało się,
że wygrała konkurs, w którym
nagrodą była wizyta na planie
serialu. Podekscytowana pojechała do Warszawy podejrzeć
pracę aktorów.
- Było miło, aktorzy nas
przywitali, zjedliśmy razem
obiad - wspomina knurowianka.
Oprócz Macieja Zakościelnego, Antoniego Pawlickiego, Jakuba Wesołowskiego,
Jana Wieczorkowskiego, Wojciecha Majchrzaka i Przemysława Sadowskiego poznała też
dziewczynę z fanklubu „Czasu
honoru”. Szybko się zaprzyjaźniły, co zaowocowało kolejnymi wizytami na planie, ale już
nie w charakterze gościa...

Hostessy ubrane w niebanalne stroje z uszczelek skupiały
zainteresowanie odwiedzających targi

rozwiązań izolacyjnych, w ykorzystywanych w różnych branżach
gospodarki.
Stoisko knurowian, zaprojektowane zgodnie z mottem „Chemia
między nami”, było jednym z najchętniej odwiedzanych. Dlaczego?
Do zapoznania się z ofer tą
firmy zachęcały hostessy ubrane
w d e si g ne r s k ie
stroje, wykonane
z... uszczelek oraz
taśm dylatac y jnych AIB. Spółka chciała w ten
sposób nawiązać
do swojej innowacyjnej oferty i
stolicy światowej
mody.
Pomysł okazał się strzałem
w dziesiątkę.
Prezes AIB, Maciej Ślęczka, nie
kryje zadowolenia. - Olbrzymie
zainteresowanie
stoiskiem umożliwiło nam zaprezentowanie oferty
szerokiemu gronu
zwiedzających.
Ta r g i b y ł y t e ż
świetną okazją do
Taśma dylatacyjna okazała się doskonałym
nawiązania wielu
materiałem na spódniczkę
nowych kontaktów biznesowych. Już teraz myślido sektora budowlanego.
Pod jednym dachem zaprezen- my o obecności na kolejnej edycji
towano 6 wystaw przedstawiają- MADE expo.
Także organizatorzy targów
cych m.in. konstrukcje budowlane,
okna i fasady, wykończenia wnętrz mogą zaliczyć imprezę do udanych. W ciągu czterech dni 9 hal
oraz krajobraz miejski.
Wśród wystawców nie mogło w ystaw iennicz ych prz y Strada
zabraknąć firmy AIB z Knurowa, Stalale del Sempione odwiedziło
specja lizującej się w produkcji ponad 200 tys. osób.

Foto: Archiwum AIB

W pier wsz ych d niach pa ździernika do św iatowej stolicy
mody, Mediolanu, przybyli producenci, inwestorzy, wykonawcy,
architekci i projektanci rozwiązań
z za k resu budow nict wa. Ta rg i
MADE expo to wciąż jedno z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń adresowanych

/pg/
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bez aktorów, z aktorami, duble
i piętrzące się przeszkody...
- Przeleciał samolot - dubel,
przejechał pociąg - dubel.
Wstrzymano ruch na ulicy,
to ktoś puścił muzykę. Trzeba
było szukać tego mieszkania...
- mówi Klaudia.
Knurowianki wraz z innymi członkami fanklubu
serialu tworzyli tło dla pracy
aktorów. W 72 odcinku serialu
można było wypatrzyć Annę
i Klaudię w scenie rozmowy
Wandy Ryszkowskiej z Heleną
Dobrzyńską, która odbywała
się na targu.
- W kółko trzeba było powtarzać tę scenę, żeby zgrać się
z resztą. Kiedy przechodzimy i
przeglądamy książkę, pojawia
się dziewczyna z wózkiem tłumaczy Klaudia. - Ta sama
Ciocia Klara, siostra bliźniaczka babci
ekipa statystów wzięła udział w
knurowianek, nie rozpoznała ich na tym zdjęciu,
kilku scenach. Zmiany dotyczya babcia narzeczonego Klaudii pomyliła ją
ły jedynie aktorów, ustawienia
z aktorką Magdaleną Różczką. Magia ekranu...
straganów i ujęć.
Członkowie fanklubu za udział
w zdjęciach nie dostali żadnych pieniędzy, pozostała im satysfakcja. Ci,
którzy trafiają na plan dzięki agencji,
mogą liczyć na zapłatę.
Knurowianki zauważyły, że do
statystowania garną się: młodzież,
studenci, ale i starsi, którzy dorabiają
w ten sposób do skromnych emerytur.
Członkostwo w fanklubie serialu
pozwoliło Annie i Klaudii przeżyć
niezapomnianą przygodę. Mogły
m.in. uczestniczyć w prywatnym
spotkaniu w kawiarni z serialowym
Jankiem (Antonim Pawlickim).

CIĄG DALSZY NASTĄPI
Rzadko się zdarza, by widz serialu mógł statystować na planie.
Fanklubowi „Czasu honoru” to się udało

JAK DWIE KROPLE WODY

Za drugim razem Anna już statystowała, przy trzecim towarzyszyła
jej Klaudia.
Z przepastnej garderoby wybrano
dla sióstr identyczne sukienki, buty
połatane od spodu, skarpetki. W charakteryzatorni urządzonej w autobusie fryzjerki i makijażystki pracowały
jak w ukropie.
- Malowały aktorów, a statystom
robiły demakijaż. Jak któraś z dziewczyn miała farbowane włosy, musiała
wystąpić w kapeluszu. Charakteryzatorki dbały o każdy detal, oglądały
nas dobrze, czy nie ma nawet odrobiny
tuszu na rzęsach - wspomina Klaudia.
- Jedna dziewczyna miała tipsy, dlatego
występowała w rękawiczkach.
Zdjęcia kręcono na warszawskiej
Pradze. Tam, w zrujnowanych kamienicach, powstał zakład modystki, warsztat
szewski, siedziba Polskiego Radia i
targ. Scenografowie zadbali o każdy,
nawet najmniejszy detal. Stremowanych
statystów próbowały w przerwach wyluzować aktorki: Magdalena Różczka i
Katarzyna Gniewkowska.
Pogoda, choć piękna, nie ułatwiała ekipie pracy. Termometr wskazywał

Ostatnie poprawki zanim padnie
kolejny klaps

36 stopni, a w strojach z epoki było
bardzo gorąco.
- Ostatnio oglądałam kalendarz
z powstania warszawskiego i wyczytałam, że maksymalna temperatura,
jaka wtedy panowała, to około 22 - 23
stopni - dodaje Anna.

KAWA Z PAWLICKIM

Statystowanie, zdaniem sióstr Postawskich, jest przyjemne, acz nużące.
Długie przygotowania, próby kamer

Już wiedzą, że Akson Studio przymierza się do nakręcenia 6 sezonu
„Czasu honoru”. Będzie to retrospekcja
czasów powstania warszawskiego, z
której zrezygnowano wcześniej
z powodu zbyt wielkich kosztów budowy scenografii zburzonej stolicy. Teraz wytwórnia
wykorzysta to, co stworzyła na
potrzeby filmu „Miasto 44”.
Czy knurowianki wezmą
udział w kolejnej serii przygód
cichociemnych? Wszystko w
rękach produkcji.
Kiedyś Anna myślała o
aktorstwie. Teraz chce zostać
tłumaczem przysięgłym, studiuje filologię rosyjską. Klaudia studiowała biotechnologię,
uczęszcza teraz do technikum
usług kosmetycznych, a od października chce studiować nowy
kierunek. Nie zdradza jaki, żeby
nie zapeszyć.
Zdają sobie sprawę, że każdy serial
ma swój koniec. Zapewniają jednak, że
będą wierne „Czasowi honoru”. Odkąd
statystują, oglądanie kolejnych odcinków sprawia im jeszcze większą frajdę.
- A Maciej Zakościelny był miły, ale
trochę nieśmiały i taki wycofany - śmieje się Anna Podstawska.
Paweł Gradek
Foto: Arch. sióstr Podstawskich
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Lasy zajmujące 38 proc. powierzchni Knurowa
są idealnym miejscem na spacery i grzybobrania

KNURÓW

Żołędzie dla świń,
trufle na sprzedaż
Dawniej od kościoła pw. św. Wawrzyńca aż po granicę
z Gierałtowicami rozciągał się las proboszczowski. Co się z nim
stało?
Ku lt lasu to od k r ycie epok i
romantyzmu. W średniowieczu cystersi karczowali puszcze, budując
klasztory w ich sąsiedztwie. Za ich
przyczyną rozkwitały rzemiosła
bazujące na drewnie (szwarcwaldzkie zegary z kukułką, drewniane

instrumenty muzyczne). Lasy dostarcza ł y drewna budulcowego,
opałowego, ptactwa, miodu z barci,
grzybów, jagód, ściółki. Rudzcy
cystersi sprowadzili osadników
niemieckich z Turyngii i osadzili w
„pięknym lesie” (Schőnwald).

KNURÓW. II ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI

Żyć bez ograniczeń

Tegoroczne święto Białej Laski
zorganizowane przez koło PTTK Trion,
upłynęło po znakiem sportowych
zmagań. − Jednak nie rywalizacja jest
ważna, ale poczucie, że jesteśmy razem
− podkreślali uczestnicy
Najtrudniejsze bywają pierwsz e chw i le. Moment, k iedy na
nowo t rzeba naucz yć się ż yć i
staw iać w ciem ności pier wsz e

kroki. Osoby niewidome z Trionu
z odwagą rzucają wyzwanie każdemu dniu. Pomogli sobie, teraz
chcą pomagać innym. Uczyć jak

Pokonanie toru przeszkód
było nie lada problemem
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ZARAZA

W k nu rowsk i m k rajobra zie
również dominował las. W dokumencie sporządzonym w 1679 roku
na potrzeby kościoła, wymieniony
został po raz pierwszy las proboszczowski, tzw. borek, zlokalizowany

żyć z niepełnoprawnością. Żyć
naprawdę, bez ograniczania się
do czterech ścian domu. Wiedzą,
jak trudno jest wyjść do ludzi,
gdy strach przed odrzuceniem
tak mocno przygniata.
− Święto organizujemy po to,
by pokazać, że jesteśmy, działamy
i czekamy na tych, którzy chcą do
nas dołączyć − mówi Adam Wala,
prezes koła PTTK Trion.
Mini Olimpiada Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
była głównym punktem obchodów święta. Trion przygotował
s p oro z a s k a k ują c yc h kon k urencji. Uczestnicy zmagali się z
torem przeszkód, grali w skata,
szachy i tenisa stołowego oraz
tańczyli.
− Osobom niewidomym ruch
jest bardzo potrzebny − podkreśla Adam Wala. − Dzięki takim
spotkaniom wiemy, że nie jesteśmy sami.
W szranki w Trionem stanęły
także inne stowarzyszenia i organizacje, m.in. koło Polskiego
Związku Osób z Niepełnosprawnością Umysłową z Chorzowa,
ko ło d iabet y ków z K nu rowa ,
Polski Związek Niewidomych i
PTTK z Gliwic
− Pięknie działają − mówi o
Trionie Andrzej Pańczyszyn, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK
Ziemi Gliwickiej. − To bardzo
budujące, że pomimo naturalnych
przeszkód chcą robić coś ważnego.
Tekst i foto: Justyna Bajko

od gontowego kościoła pw. św.
Wawrzyńca z 1599 roku do granicy
z Gierałtowicami.
W 1840 roku borek ucierpiał z
powodu zarazy gąsienic, które zaatakowały świerki (sosny nie zostały zaatakowane). Zarażone drzewa
ścięto, zaś drewno sprzedano na
licy tacji, w której uczestniczyło
190 osób (najwięcej z Schőnwaldu).
Korę świerkową kupili miejscow i grabarze. Część pieniędzy z
licytacji przeznaczono na zakup
sadzonek . Św ierk i, modrzew ie,
brzozy, olchy i buki sprowadzono
z Sudetów.
Ten sam borek proboszczowski
figuruje w dokumentacji kościelnej,
sporządzonej w drugiej połowie
XIX wieku przez ks. Ludwika Bolika. Ksiądz ujął w niej gatunek
drzewostanu. W borku były 4 morgi
stuletnich drzew, 11 mórg świerków
25-30 letnich, 42 morgi 15-25 letnich świerków i sosen, morga brzóz.
Ksiądz Bolik uzasadniał likwidację
58-morgowego lasu tym, że był on
położony między rolą upraw ną
Knurowa, Szywałdu i Gierałtowic,
oraz częstymi kradzieżami drewna
na opał. Drewno w całości zostało
zlicytowane i sprzedane za 2235
talarów.

SKARBY LASU

Ja k wa ż ną f u n kc ję w ż yciu
cod zien ny m spe ł n ia ło d rew no
opałowe, świadczy przykład Wacława Skowronka, knurowskiego
nauczyciela i organisty. Od każdego
gospodarza otrzymywał po furze
drzewa opałowego oraz bochenek
trzyfuntowego (1,5 kg) chleba.
Edykt pruski z 1811 roku, znoszący pańszczyznę za oddanie połowy gruntu, sporządzony między
panem K nurowa (właścicielem)
Fryderykiem hrabią Węgierskim i

14 gospodarzami, stanowił: „chłopi
wyrzekają się uprawnień do drzewa
budulcowego i lasu dworskiego”.
W Krywałdzie dość duży obszar
zalesiony był dębami. Do połowy
XVIII wieku krywałdzcy gospodarze w znacznej części hodowali
świnie. Pokarmem dla trzody były
żołędzie.
Niedawno zmarła mieszkanka
Krywałdu wspominała, że jeszcze
w latach 30. (na kilka lat przed
wybuchem II wojny światowej) kilkanaście metrów za kapliczką św.
Barbary zbierała dorodne grzyby.
W latach 80. XIX wieku - jak
pisze w swej kronice ks. Alojzy
Koziełek - „rewir leśny Kulowiec,
położony w pobliżu kopalni był zasobny w trufle, za które można było
dostać dobrą zapłatę w zamku”.
Jeszcze w latach 20. XX stulecia
obecna ulica Feliksa Michalskiego
była leśnym duktem. Furmank i
i piesi poruszali się polną drogą.
Dawna krywałdzka droga to dzisiaj
aleja odnowionego w 2012 roku
parku (przy niej w 1907 roku wybudowano szkołę jednok lasową,
zaś w 1930 roku najstarszą część
obecnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego).
Lasy obecnego pow iatu g liw ick iego zajmują 33 proc. jego
powierzchni (prawie 20,9 tys. hektarów). Wśród ponad 20 gatunków
drzew dominują sosny, brzoz y,
dęby, olchy, buki, w mniejszej ilości
modrzewie. Mniej liczne są liściaste klony, jesiony, graby, topole i
jawory.
W Knurowie użytki leśne zajmują 38 proc. pow ierzchni. To
idealne miejsca do spacerów, grzybobrań. Lasy są składową Leśnictwa Zacisze, należącego do Nadleśnictwa Rybnik.
Maria Grzelewska

KNURÓW, GLIWICE. BUDOWA KANALIZACJI WYMUSZA
ZMIANY W KOMUNIKACJI

Gdzie szukać przystanków?
Modyfikacja w rozkładzie jazdy oraz
skorygowany układ przystanków - to zmiany
do jakich będą musieli się przyzwyczaić
pasażerowie linii autobusowych nr 8 i 58.
Wszystko w związku z budową kanalizacji na
ul. Rolników w Bojkowie

Zmiany zostały wprowadzone
od wtorku (15 października). Linia
nr 8 w kierunku Knurowa została
skierowana ulicami Bojkowską i
Żytnią. Przystanek Bojków Świetlica
obsługiwany jest teraz na ul. Żytniej
w pobliżu posesji nr 76, a przystanek Bojków Sklep przeniesiono na
ul. Żytnią w rejonie posesji nr 32.
Linia nr 58 w kierunku al. Lipowej (obok centrum handlowego FORUM w Gliwicach) pokierowana zo-

stała w odwrotnej kolejności do linii
8, czyli ulicami Żytnią i Bojkowską.
Przystanek Bojków Sklep zlokalizowano na ul. Żytniej w okolicy posesji
nr 32, a przystanek Bojków Świetlica
jest obsługiwany w sąsiedztwie posesji nr 76.
Zmienione rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej
kzkgop.com.pl. Utrudnienia na trasie
potrwają do końca roku.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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KNURÓW. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Nauczyciel. To brzmi dumnie!
Foto: Justyna Bajko

Zawód nauczyciela wymaga odpowiedzialności i mądrości. To
od pedagogów w dużym stopniu zależy, jak dzieci i młodzież
odnajdą się w dorosłym życiu. Choć na co dzień często
niedoceniani za swoją niełatwą przecież pracę, podczas tego
jednego dnia w roku są w centrum uwagi

niszczy relacji nauczyciel-uczeń jak
pośpiech i schemat. W Dniu Edukacji
Narodowej, w czasie uroczystości
przygotowanej przez Miejski Zespół
Jednostek Oświatow ych, nagrodzono tych pedagogów, którzy nie
uciekają przed dialogiem ze swoimi
podopiecznymi i nie boją się „tracić
czasu”, by wychować mądrych ludzi.
Na spotkanie przybyli nauczyciele,
pracownicy szkół, przedstawiciele
jednostek samorządowych i związków zawodowych oraz proboszcz
parafii pw. św. Cyryla i Metodego,
ks. Andrzej Wieczorek. Nagrody
zasłużonym dla oświaty w 2013 roku
wręczyli: prezydent Adam Rams,
zastępca prezydenta Piotr Surówka,
przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Tomasz Rzepa.

– Nauczyciel jest kamieniem węgielnym w systemie oświaty – mówił
prezydent Adam Rams, dziękując
pedagogom za pasję z jaką wykonują swoją niełatwą pracę i ofiarność
często okupioną dużym wysiłkiem.
Pedagogom ż yczono ta k że,
by potrafili wzbudzać w młodym
człowieku pragnienie uczenia się,
by nigdy nie zabrakło im siły do
przekazywania tego, co najważniejsze – mądrości i wartości.
Na zakończenie święta uroczysty toast za wszystkich pracowników oświaty wzniósł zastępca
prezydenta Piotr Surówka. Uroczystość wzbogaciły występy dzieci z
Miejskiego Przedszkola nr 3, Miejskiego Gimnazjum nr 2 i Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2.
Dawid Ciepliński, Justyna Bajko

Srebrne Odznaki Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność otrzymali: Gabriela Bukowska, Dariusz Dzindzio, Mieczysława
Mielcarek, Krzysztof Snitko, Bożena Szóstak, Grażyna Śliwa-Tańska,
Florian Wosz.
Wyróżnienia z okazji 25-lecia pracy zawodowej ze związku NSZZ
Solidarność otrzymały: Bogusława Golańska, Barbara Swoboda, Anna
Kamińska, Dorota Grabarczyk, Barbara Michalska, Monika Krotowska,
Bogusława Wawrzyniak, Helena Pietraszek, Elżbieta Zegarska.

Prezydenci Adam Rams i Piotr Surówka pogratulowali
dyrektorom szkół osiągnięcia najwyższych wyników
w mieście

We wtorek swój dzień mieli
pedagodzy oraz pracownicy oświaty z NSZZ Solidarność. Wśród
zaproszonych na uroczystość gości
można było dostrzec przedstawicieli samorządu lokalnego - zastępcę
prezydenta Piotra Surówkę, przewodniczącego Rady Miasta Jana
Trzęsioka oraz przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury, Tomasza Rzepę.
- W przededniu Dnia Edukacji
Narodowej chciałbym nauczycielom, ale także pozostałym pracownikom szkół złożyć podziękowania
za kolejny rok wytężonej i ciężkiej
pracy – mówił wiceprezydent Surówka. – Życzę przede wszystkim
zaangażowania i satysfakcji z wyreklama

konywanej pracy oraz spełnienia
zawodowych planów.
Wszelkiej pomyślności życzył
nauczycielom Sławomir Ciebiera,
wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.
Uroczystość poprzedził występ
zespołu Belief pod opieką Jacka Żyły.

WDZIĘCZNOŚĆ WYCHOWANKÓW
NAJWAŻNIEJSZA

Dwa dni później świętowa li
nauczyciele należący do Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Oprócz
pedagogów oraz pracowników administracji nie zabrakło również
samorządowców. Ci ostatni nie
szczędzili ciepłych słów członkom
ZNP.

– Życzę wam, żeby ci na dole stanowili wdzięczny materiał do pracy,
zaś żeby ci, którzy są nad wami za
tę pracę was doceniali – mówił Jan
Trzęsiok. – Wtedy wam, jako nauczycielom, zostanie już tylko jedno
– satysfakcja.
Słowa podziękowania skierował
w liście do pedagogów nieobecny na
uroczystości starosta gliwicki Michał
Nieszporek. Miłym akcentem był
występ chóru „Schola Cantorum” z
Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego
pod dyrekcją Kamilli Pająk.

KAMIEŃ WĘGIELNY

Nauczanie jest powołaniem.
Powołaniem do miłości, szacunku i
wzajemnego słuchania. Nic tak nie

Wyróżnieni nauczyciele należący do Związku Nauczycielstwa
Polskiego: złoty jubileusz 50-lecia przynależności do ZNP – Teresa Muchowska; 40-lecie pracy zawodowej – Kazimiera Kowalczyk; 35-lecie pracy
zawodowej i przynależności do ZNP – Danuta Stadnicka, Lidia Gendarz,
Iwona Kasprzyk, Danuta Hibszer, Krystyna Wolna, Krystyna Dziedzic;
30-lecie pracy zawodowej – Grażyna Góralczyk, Barbara Sikorska, Francziszka Rzepka, Beata Hołysz, Maria Pyszny, Renata Kosiarska, Małgorzata
Turowska, Ewa Szczerbetka; 25-lecie pracy zawodowej – Alicja Mazur,
Anna Kopiecka, Barbara Hankus, Bogusława Kowalska, Anna Dąbrowska,
Małgorzata Nowak, Katarzyna Pałka, Hanna Pyka, Edyta Rutkowska; nowo
wstępujący członkowie ZNP – Grzegorz Cuber, Katarzyna Biadacz, Anna
Kuran, Aleksandra Piekara, Anna Kur, Magdalena Sarna.
Nagrodę za osiągnięcie najwyższych wyników w mieście (powyżej średniej
krajowej), potwierdzonych sprawdzianem klas szóstych i egzaminem gimnazjalnym otrzymały: MSP-3 w ZSP im. Feliksa Michalskiego oraz MG-3.
Wyróżnienia przyznano: MSP-2 z oddziałami integracyjnymi, MSP-7, MSP-9
oraz MG-1. Nie zapomniano także o przedszkolach. Za podejmowanie wielu
kolorowych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta, prezydent
przyznał wyróżnienie Niepublicznemu Przedszkolu „Światełko” i Niepublicznemu Przedszkolu „Wesołe Nutki”. Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty,
przyznawaną nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
za realizację prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
oraz za kreatywne wypełnianie zadań statutowych szkoły otrzymały: Danuta Hibszer, dyrektor MSP-7 i Danuta Pluta, zastępca dyrektora MSP-7.
Nagrodę Prezydenta Miasta w 2013 roku otrzymały: Maria Kamińska-Mosio
– dyrektor MP-3, Grażyna Misztalewska – dyrektor MP-7, Anna Misiura –
dyrektor MSP-1, Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Krystyna Dziedzic – dyrektor MG-3, Jolanta Leśniowska – dyrektor
MOPP, Gabriela Bukowska – MP-2, Agnieszka Kapcewicz – MP-13, Celina
Piechniczek– MSP-1, Hanna Pyka – MSP-2, Elżbieta Płonka – MSP-6, Henryka Adamus – MSP-7, Iwona Maślanka – MSP-9, Anna Majcher – MG-1,
Teresa Niźnikiewicz – zastępca dyrektora w MG-2, Sylwia Surówka – MG-2,
Jolanta Bazydło– ZSP im. F. Michalskiego.
Listami gratulacyjnymi dla emerytowanych nauczycieli uhonorowano Lidię
Gendarz z MSP-2, Bożenę Głowacką z MP-12 i Zofię Górak z MSP-1.

Prośba o wiersz
Młodych i nieco starszych poetów
Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom we współpracy
z Urzędem Gminy Pilchowice zaprasza
do udziału w konkursie poezji
Konkurs dzieli się na dwie kategorie: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz młodzież
od 16 lat i dorośli. Maksymalnie 3
wiersze napisane gwarą lub w języku
polskim, uczestnicy powinni dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy
w kopercie z napisem „Konkurs
Poezji Rodzimej”. Termin składania
kopert – 18 października. Każdy
8

wiersz musi być odpowiednio opisany: imię i nazwisko uczestnika, wiek,
miejscowość, telefon kontaktowy i,
w przypadku uczniów, klasę i szkołę.
Rozstrzygnięcie poetyckich zmagań i
zaprezentowanie utworów przed publicznością 28 października o godz.
17 w sali OSP w Pilchowicach. Dodatkowych informacji udziela Anna
Surdel, tel. kontaktowy – 515 262 834.
jb
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Jan Paweł II, patron Miejskiego Gimnazjum nr 1, powtarzał,
że świat potrzebuje piękna, by nie pogrążać się w rozpaczy.
Potrzebuje sacrum, w którym schroniło się dobro. Wystawa
„Bliżej Sacrum” w Miejskim Gimnazjum nr 1 odsłania różne
imiona piękna. Piękna w miedziorycie, w akwareli, w pejzażu

Z połączenia pasji społecznikowskiej
Emilii Kruszkiewicz i zaangażowania
wielu ludzi powstał projekt zachęcający
młodzież do wysiłku fizycznego

W poszukiwaniu sacrum

Wystawa to efekt wspólnych poszukiwań sacrum Miejskiego Gimnazjum nr 1 i Związku Polskich Artystów Plastyków. Ekspozycja zwieńcza
święto Dnia Patrona szkoły − Jana
Pawła II.
− Sacrum wyraża się w tym, co
kochamy − mówiła, otwierając wystawę Barbara Hankus, dyrektor MG-1.
− Unaocznia się w dziełach opartych
na talencie i natchnieniu. Dziękuję za
to artystom ze Związku Polskich Artystów Plastyków. Cieszę się, że możemy
was gościć.
Na ekspozycji obecność Niewyrażalnego przejawia się w kolorach i
konstrukcjach, w martwej naturze i
pejzażu. Odblaski świętości zauważalne są w ułożeniu barw i kreskach
pędzla. Podobno pierwszym artystą,
który z zadowoleniem spoglądał na
dzieło stworzenia był Bóg. Każdy
twórca naśladuje ten gest, to pierwotne
zachwycone spojrzenie.
Wystawa „Bliżej sacrum” odkry-

żebyśmy kiedykolwiek mogli zaniechać
tej współpracy − podkreślała prezes
Okręgu gliwicko-zabrzańskiego ZPAP
Anna Zawisza-Kubicka. − To jedyna
szkoła, która ma takie lekcje plastyki.

Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Stowarzyszenie stworzyło także
dekoracje zdobiące wystawę.
Tegoroczne hasło Dni Papieskich

W ra mach ogólnoeuropejskiego Tygodnia Ruchu i Projektu
Korba świętowano w Knurowie
Dzień Sportu pod hasłem „Nie
patrz na niepełnosprawnego jak
na nienormalnego − on jest taki
jak ty!”.
11 października hala Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
pękała od sportowego dopingu.
W święcie ruchu uczestniczyło
prawie 350 osób. Rozpoczęło się
od mocnego uderzenia − mecz nauczyciele kontra uczniowie. Miejsce walki − boisko do siatkówki.
− Wymarzony moment, by
w końcu odegrać się za wszystkie
niesprawiedliwe jedynki − śmiała
się młodzież.
Po meczu w szranki stanęło
Technikum nr 1 i uczniowie ze
Szkoły Specjalnej. Zagrali w dwa
ognie. Kolejna atrakcja − pokaz
samoobrony przygotowany przez
Sławomira Tokarza i Liceum Mundurowe z ZSZ − bardzo spodobał
się publiczności, szczególnie dzieciom z programu Ferajna, stowarzysznia Cztery Pory Roku, które

Technikum nr 1. Zamiast uczyć
się do matury, knurowianka zdecydowała się zrobić coś dla miasta.
Przygotowania do Dnia Sportu
trwały już od lipca. Zaczęło się od
konkursu „Tydzień ruchu − razem
rozruszamy Polskę” organizowanego w ramach ogólnoeuropejskiej
kampanii NowWeMow. Emilia
znalazła się w gronie laureatów
i została wybrana na jedną z 70
organizatorek imprez sportowych
w Polsce.
− Stwierdziłam, dlaczego nie
spróbować? Choć większość osób,
które zgłosiły się do konkursu to trenerzy i liderzy klubów sportowych
bezpośrednio zajmujących się sportem − mówi Emilia Kruszkiewicz.
Knurowianka udowodniła, że
nie tylko doświadczenie się liczy,
ale przede wszystkim pasja i chęć.
− Nie jest łatwo zorganizować
tak wielkie wydarzenie. Trzeba
przekonać ludzi, sporo załatwić
− t łumaczy Emilia. − Niestety
dużo osób woli siedzieć w domu i
narzekać, że nic się nie dzieje lub
że coś jest tandetne. Ja pokazałam,

Obrazy prezentowane na wystawie bardzo podobały się gościom

„Papież - człowiek dialogu” to inspiracja dla wychowawców.
− Chcemy uczyć naszych podopiecznych tej postawy otwartości wobec innych − mówiła Barbara Hankus.
Dzieła zaprezentowane na wystawie korespondują z hasłem Dni.
Każde z nich jest inną odpowiedzią
na pytanie, gdzie szukać sacrum i
po co piękno uczniom gimnazjum.
To dialog człowieka ze sztuką, który
uczy, że inność to wartość.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Zewsząd Barbara Hankus, dyr. MG-1, zbierała podziękowania za
piękną wystawę

wa przed niewtajemniczonymi świat
sztuki. Podsuwa odpowiedzi, oswaja
malarskie przestrzenie. Dzisiejszym
uczniom trudno odnaleźć się wśród
akwareli i miedziorytów. Brak wiedzy
rodzi niezrozumienie. Niezrozumienie zaś skazuje sztukę na niebyt.
− Od 8 lat jesteśmy przyjmowani
w tej szkole z tak ogromną życzliwością
i sympatią, że nie wyobrażam sobie,

Emilia rozruszała
Knurów

Tutaj możemy młodzieży, naocznie
przekazać, czym się różni malarstwo
olejne od akwareli.
Święto Patrona rozpoczęło nabożeństwo w kościele świętych Cyryla
i Metodego w Knurowie. Po nim,
już w Kinie Scenie Kulturze, goście
oglądali tajemniczy świat teatru cieni
przygotowany przez młodzież z MG-1
we współpracy ze Stowarzyszeniem
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Wystawę można oglądać w Miejskim Gimnazjum nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8
do 15.

Pokaz samoobrony w wykonaniu Liceum Mundurowego był
mocnym punktem Dnia Sportu

pomaga ło w przygotowaniach
Dnia Sportu.
− Widok niewielkiej dziewczyny, która kładzie na łopatki rosłych
mężczyzn − bezcenny − mówiła
jedna z uczennic.
Dzień sportu to nie tylko ruch,
ale także spotkania z ciekawymi osobowościami i inspirujące
dyskusje. O dalekich podróżach
opowiadał Adam Ziaja, tajemnice
wspinaczki górskiej zgłębiał Jacek
Czech.
− W międzyczasie trwały także
warsztaty przeprowadzane przez
Grzegorza Więcława − psychologa
sportu oraz, prowadzone przeze
mnie, zajęcia z Projektu Korba −
opowiada Emilia Kruszkiewicz.
Dzień zakończył pokaz zumby.
− Ten taniec był taką wisienką
na torcie, który nas wykończył −
śmieje się Emilia.
Emilia Kruszkiewicz na co
dzień jest uczennicą klasy IVte w

że jednak warto spróbować i nie
poddawać się na starcie. Wystarczy
na początku znaleźć odpowiednie
osoby, które pomogą w całej organizacji.
Emilia działa społecznie już
od pewnego czasu, wcześniej organizowała m.in., Turniej Piłki
Siatkowej Kobiet. W 2012 roku
z a na mową naucz yciel k i Iwony Szczygieł zgłosiła się Korby,
projektu zrzeszającego młodych
liderów. To tam nauczyła się jak
skutecznie działać w środowisku
lokalnym. Swoją pasją zaraziła
innych. Znalazła sponsorów, salę
i zachęciła 350 osób do uczestniczenia w pomyśle.
− Chciałam zintegrować grupy społeczne, które są w naszym
mieście i zmienić sposób myślenia
o osobach niepełnosprawnych −
mówi knurowianka. − Nie żałuję
ani jednej minuty poświęconej na
społeczne działania.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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ROZRYWKA NR 42/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Patryk Pazera z Gierałtowic

ur. 9.10.2013 r., 3540 g, 55 cm

Łucja Wasilewicz z Gliwic

Michał Soroka z Rudy Śląskiej

ur. 9.10.2013 r., 2960 g, 52 cm

Alicja Rypień z Knurowa

ur. 9.10.2013 r., 3150 g, 51 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

17.10. 2013 r.
CZWARTEK
Wałęsa. Człowiek z nadziei
– godz. 17.00, 19.30

ur. 9.10.2013 r., 3200 g, 52 cm

Syn państwa Reich z Żor

ur. 9.10.2013 r., 3980 g, 55 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 40/2013 brzmia ło: „Roślinka”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Leokadia Oślizło. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Wiktoria Zagórska z Knurowa

ur. 9.10.2013 r., 4100 g, 58 cm

Laura Wanicka z Knurowa

ur. 10.10.2013 r., 3600 g, 52 cm

18 -23.10.2013 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Wałęsa. Człowiek z nadziei
– godz. 16.00
AmbaSSada
– godz. 18.15, 20.15

Igor Labus ze Stanowic

42

ur. 11.10.2013 r., 3550 g, 55 cm

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Kacper Urbanek z Gliwic

ur. 8.10.2013 r., 3520 g, 52 cm

Urszula Stanisz z Gliwic

ur. 11.10.2013 r., 3640 g, 53 cm

Julia Dajczak z Knurowa

ur. 11.10.2013 r., 3010 g, 53 cm

Karina Mika z Knurowa

ur. 13.10.2013 r., 2690 g, 50 cm
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informacja własna wydawcy

Praca wre. Pod koniec listopada
na scenie znowu pojawią się
zespoły z DK

SZCZYGŁOWICE

Sala nie do poznania

Ku finiszowi zmierza remont sali widowiskowej
w szczygłowickim Domu Kultury. − Zakończyły się
wszystkie roboty budowlane. Teraz trwają ostatnie prace
wykończeniowe − mówi kierownik placówki, Jolanta Szafraniec
jącymi kolorami będą beż, brąz i bordo
− informuje Jolanta Szafraniec. − Na
pewno zwiększy się przestrzeń na samej
scenie. Zlikwidowaliśmy małe pomieszczenia gospodarcze po bokach sceny.
Powstały także nowe garderoby
i reżyserka, a ściany i sufit zostały
wygłuszone.
Likwidacja boksów całkowicie
zmieniła układ widowni. Jest nowocześnie i elegancko.
Foto: arch. KA „Siódemka”

Modernizacja sali widowiskowej to drugi etap inwestycji obejmującej Dom Kultury. Pierwszy
− remont sanitariatów zakończył
się w ubiegłym roku.
Sala powoli przybiera ostateczny kształt. Obecnie kładzione
są kafle, trwają przygotowania do
montażu wykładzin.
− Zmieniło się wszystko, począwszy od kolorystyki. Nowymi, dominu-

− Zostaje teatralny układ foteli,
montowanych na stałe − dodaje Szafraniec.
Sala nie będzie klimatyzowana,
choć niewykluczone, że w niedalekiej
przyszłości klimatyzacja jednak się
pojawi.
− Na razie nie ma takiej potrzeby
− mówi kierownik DK. − Zrobiliśmy
wentylację mechaniczną z opcją klimatyzacji. Jeśli znajdą się odpowied-

nie fundusze, to zawsze jest możliwość
wprowadzenia elementu chłodzącego.
Zakończenie prac planowane jest
na połowę listopada. Pierwsze zajęcia

dla dzieci i młodzieży powinny
rozpocząć się pod koniec listopada.
jb, DC

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby”
PROJEKT DOFINANSOWANY
Z BUDŻETU GMINY KNURÓW

Kokoszą się w dziuplach i lubują się w przejażdżkach
na grzbiecie swojej mamy. Gustują w rybach, w pogoni
za którymi gotowe są zanurkować 4 metry. Nurogęsi.
W całej Polsce doliczono się zaledwie tysiąca par.
Jedną z nich podziwiali młodzi knurowianie

Tam, gdzie nurogęsi się
szarogęszą
KNURÓW. PTASIA WYCIECZKA WOKÓŁ STAWU ZACISZE...

KRYWAŁD. POŻEGNANIE LATA I SPRZĄTANIE ŚWIATA

Łączą przyjemne
z pożytecznym

30-osobowa grupa z Klubu Abstynentów
„Siódemka” w porozumieniu z Wydziałem
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska wyruszyła do
krywałdzkiego lasu na... wielkie sprzątanie
„Siódemki”, Piotr Kołodziejczyk. - Po
przyjemnym wysiłku nastąpił czas
zabaw, gier sportowych i rozmów przy
ognisku.
Las odwdzięczył się gościom swoimi owocami. Z żołędzi i kasztanów
powstały leśne ludki.
/g/

Foto: arch. KA „Siódemka”

Rodzicie, dzieci, dziadkowie,
wnuki i sympatycy klubu zebrali kilkanaście worów odpadów: plastikowych butelek, opon, folii, elementów
wyposażenia domu.
- Uporządkowaliśmy obszar, który bardzo trafnie zasugerował nam
leśnik Piotr Nieszporek - mówi prezes
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Młodzi obserwatorzy przyrody przygotowali się
solidnie do jesiennej wycieczki; dzięki lornetkom
mogli obserwować życie ptaków nie płosząc ich...

W miniony weekend w czterdziestu krajach obchodzono Europejskie Dni Ptaków. W Polsce do
udziału w akcji zachęcali wolontariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Odbyły się
wycieczki, spacery, spotkania, gry,
konkursy i zabawy – doskonały
sposób, by poszerzyć swoją wiedzę
na temat ptactwa.
W Knurowie czwartoklasiści z
krywałdzkiej „Trójki” wybrali się
na przechadzkę ścieżką dydaktyczną wokół stawu Zacisze. W rolę
przewodnika wcieliła się Aleksandrą Sokół z OTOP-u, a zarazem
członkini Górnośląskiego Koła
Ornitologicznego.
- Piątkowy poranek był chłodny, lecz słoneczny. Idealny do obserwacji ptaków. Liczyliśmy na wiele

i nie zawiedliśmy się – mówi pani
Aleksandra. – Nad stawem dostrzegliśmy parę nurogęsi. To wspaniała
niespodzianka, bo to właśnie nurogęś była symbolem tegorocznych
Europejskich Dni Ptaków!
To faktycznie był spory fart. W
Polsce populacja nurogęsi liczy około
tysiąca par. Niewiele.
Nurogęsi żywią się głównie rybami. Łowią je nurkując na głębokość 4
metrów. Pod wodą potrafią spędzić
do 2 minut.
Co ciekawe, choć te ptaki kochają
wodę, to gniazdują w… dziuplach .
Ale mają sporą fantazję w osiedlaniu
się - gniazda znajdowano też pod
domkami kempingowymi, a nawet w
kominie domku letniskowego.
- Kilka godzin po wykluciu pisklęta
wyskakują z dziupli i są prowadzone

przez samicę nad najbliższy zbiornik
wodny. Niekiedy jest on oddalony
nawet o kilometr od gniazda – dzieli
się swoją ogromną wiedzą pani
Aleksandra. - Ciekawy jest zwyczaj
wożenia przez samicę piskląt na swoim grzbiecie. Potrafi ich być nawet 12.
Aleksandra Sokół dodaje, że
do tej pory nie widziała nurogęsi
w Knurowie.
- Zapewne zatrzymały się tutaj
na chwilę odpoczynku podcza s
jesiennej wędrówki na południe
– tłumaczy obecność tych ciekawych ptaków.
- Przyroda dostarcza nam wielu wspaniałych przeżyć – dodaje.
– Wystarczy przystanąć na chwilę,
rozglądnąć się, podnieść głowę. Naprawdę warto...
Oprac. bw
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

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

39-48/13

29/13-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

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

40-44/13

2/13-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

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

40-44/13

EDUKACJA
Lekcje gry na gitarze klasycznej/elektrycznej. Bezstresowo, lekcje w Knurowie. Tel.
502 593 535
41-43/13

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

36-43/13

2/13-odw.

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.

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.

NIERUCHOMOŚCI
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

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

41-42/2013

Knurów sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
tel. 602 638 719

42-44/13

1/13-odw.

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

Knurów wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
Tel. 602 638 719

42-44/13

1/13-odw.

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

Knurów, Wolności sprzedam dom dwurodzinny 510 tys. Tel. 601 462 766
Mieszkanie 3 -pokojowe do wynajęcia,
Knurów. Tel. 532 743 752
41-42/13

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

Sprzedam dom piętrowy wraz z działką w
Przyszowicach. Tel. 32 236 61 44

42-44/13

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

40-44/13

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363
40-44/13

35-44/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

Sprzedam działki o pow. 910 m2, 920 m2
i 600 m 2 . Knurów od ul. Stokrotki. Tel.
506 177 087
42/13

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

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

Remonty od A do Z, instalacje elektryczne, woda, c.o., gaz. Tel. 510 546 094,
660 481 277

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

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

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 2 - p o ko j o w e ,
os. Merkury. Knurów, IV p. Cena do negocjacji. Tel. 605 875 278

41-43/13

40-44/13

42-43/13

1-48/13
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41-44/13

42-43/13

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe Tel. 602 638 719
42-44

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

Tanie malowanie, remonty. Tel. 512 878 630

42-46/13

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.

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

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

31-51/13

41-44/13

37-44/13

FOTO B O O K . P L – t w o j e f o t o k s i ą ż k i
z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

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

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

41-46/13

ZDROWIE I URODA
TER APIA INTEGR ACJI SENSO RYCZNEJ, TER APIA CZ ASZKOWO KRZYŻOWA, RSA BIOFEEDBACK, EEG
B I O F E E D B AC K . Te l . 8 8 9 4 0 6 8 74
www.terapie-biofeedback.pl

DAM PRACĘ
Dam pracę w brukarstwie. Tel. 609 775 488

42-43/13

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

Producent stolarki aluminiowej Metall-Bau
Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni:
montażystów, kierownika produkcji, pracowników na produkcję. Wiek od 20 do 40
lat. Wymagane dok: CV, kopie świadectw
pracy. Tel. 32 235 69 28, metall-bau.
bujok@wp.pl
42/13

Przyjmę panią do pracy w myjni. Tel.
502 215 904
42/13

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

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 3 usytuowanego na I piętrze na działalność handlowo-usługową o łącznej
powierzchni użytkowej 49,71 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 24.10.2013 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 23.10.2013
r. do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 3.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu 22.10.2013
od godziny 14.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu
Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

WOLNE LOKALE
Międzygminne T.B.S Sp. z o. o. Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1,
podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wynajmu
lokali użytkowych i mieszkalnych.
Lokale użytkowe:
- o pow. 130,00 m2, Tarnowskie Góry ul. Kościuszki 11,
- o pow.: 13,05 m2, 12,92 m2, 51,89 m2, Tarn. Góry ul. Towarowa 1,
- Garaże o pow. 16,80 m2, Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1,
- Wiata magazynowa w Tarn. Górach przy ul. Towarowej 1.
Lokale mieszkalne:
- Lokal 2-pok. o pow. 59,70 m2 w Rudzie Śląskiej z partycypacją,
- Lokal 2-pok. o pow. 58,03 m2 w Zabrzu z partycypacją,
- Lokal 2-pok. o pow. 58,06 m2 w Zabrzu z partycypacją,
- Lokal 2-pok. o pow. 58,04 m2 w Zabrzu z partycypacją,
- Lokal 2-pok. o pow. 53,40 m2 w Knurowie z partycypacją,
- Lokal 3-pok. o pow. 65,40 m2 w Knurowie z partycypacją,
- Lokal 3-pok. o pow. 65,40 m2 w Knurowie z partycypacją,
- Lokal 2-pok. o pow. 52,20 m2 w Knurowie z partycypacją.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mtbstg.pl
i w siedzibie Spółki w godzinach od 7.30 – 14.00. Tel. (32) 380-90-06,
e-mail: w.dawydzik@mtbstg.pl

41-42/13

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

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

37-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

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
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
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sport
BIEGI. 100 M, 500 M, 10 KM, MARATON...

Ryszard Tyczyński na co
dzień pracuje w Straży Miejskiej, a od dwóch lat w knurowskim Fight Clubie prowadzi zajęcia z samoobrony dla
kobiet. Od niedawna nową
pasją pana Ryszarda zaczynają
być biegi. – Przed knurowskim
biegiem na 10 km nasz komendant zapytał, czy w naszych
szeregach nie ma przypadkiem
chętnego do czynnego udziału
w tej imprezie. Pomyślałem, że
to dobry pomysł i 29 września
po raz pierwszy stanąłem na
linii startu – mówi Ryszard
Tyczyński. – Wrażenia? Fantastyczne! Mój wynik to 47 minut

i 32 sekundy, a bieganie na tyle
mi się spodobało, że kilka dni
później wystąpiłem w przełajach im. sierżanta Grzegorza
Załogi w Będzinie.
Pan Ryszard w krótkim
czasie poznał specyfikę biegu
ulicznego i biegu przełajowego. Przyznaje, że różnią się
diametralnie i teraz zamierza
spróbować swych sił w biegu
górskim. A przy okazji, jako
nowy w środowisku biegaczy,
przekonuje tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na taką
formę rekreacji, że naprawdę
warto.
PiSk

Wygrana i porażka
na Starym Dworcu

Czesław, senior rodziny, jest
multimaratończykiem. Jego syn
Arkadiusz odnajduje przyjemność
w kilkukilometrowych trasach.
O zabieranie na zawody dopominają
się najmłodsi – wnuki Jakub, Kamil
i Karolina. Nie, nie po to, aby stać
i klaskać, lecz by do mety gnać i...
wygrać
Czesław Nowak to już legenda knurowskiego biegania.
Oddany tej pasji „od zawsze”
– jako zawodnik i działacz.
Inicjator i organizator wielu
zawodów, wśród których największą renomą cieszą się Bieg
Młodości i Międzynarodowy
Bieg Uliczny, stanowiący też
mistrzostwa Polski górników.
Jego hobby podzielają setki knurowian. Także najbliżsi.
- Nie dalej jak w niedzielę
syn Arkadiusz pobiegł ze mną
w XIII Biegu o Złoty Dzięgiel
w Dzięgielowie. Walczył ambitnie, ale jeszcze musi trochę
potrenować, żeby mnie dogonić – śmieje się pan Czesław,
zdobywca III miejsca w kategorii open (czas: 21 minut 10
sekund) . – I mocno się starać,
żeby nie dać się prześcignąć
jeszcze młodszemu pokoleniu.
Mowa o kilkulatkach –
Karolinie, Jakubie i Kamilu. Wnukach pana Czesława

(pierwsza dwójka to dzieci
Arkadiusza Nowaka).
- Ależ te maluchy mają
pęd! Żywe srebra, które już
mogą pochwalić się pierwszymi
sukcesami – nie kryje satysfakcji dziadek.
Jakub okazał się najlepszym wśród przedszkolaków
na 200 m, Kamil był 15. Karolina zdobyła brązowy medal w
rywalizacji pierwszaków.
- Szczególne upodobanie
do rywalizacji ma sześcioletni
Jakub – mówi pan Czesław. –
Jest bardzo ambitny i widać, że
ma smykałkę do biegania.
Dowody? Proszę bardzo:
zwycięstwa na niedawnych
zawodach w Wodzisławiu,
Zabrzu i Żywcu, podium w
Pilchowicach i Orzeszu.
- Będą z niego ludzie – dodaje Nowak. – Jeszcze prześcignie dziadka. Nie mogę się
doczekać...
/bw/

Foto: Garda

Foto: Archiwum Czesława Nowaka

Radość Justyny Górnik

Foto: Piotr Konwerski

Tak czy owak,
zawsze... Nowak

Foto: Piotr Skorupa

Uliczny, przełajowy,
teraz czas na górski

Reprezentacja BKS-u
na turniej w Dąbrowie
Górniczej

W dość nietypowym miejscu, bo na Starym Dworcu w
Katowicach odbyła się interesująca impreza bokserska, w
której wystąpili m.in. reprezentanci Gardy Gierałtowice.
- Turniej odbywał się w
międzynarodowej obsadzie. W
kategorii 51 kg nasza Justyna
Górnik skrzyżowała rękawice z
reprezentantką Serbii Jowanną

Radulovic. Sędziowie byli jednomyślni i ogłosili zwycięstwo
Justyny. W kategorii młodzików w wadze 50 kg zaprezentował się Mateusz Peciak, który
przegrał z Patrykiem Millerem
z Katowic – relacjonuje trener
Gardy, Adam Spiecha.
Dodajmy, że organizatorem
turnieju był katowicki Kleofas.
PiSk

PiSk

PUCHAR POLSKI – I RUNDA KOBIET

Sebastian Szkatuła z BKS-u
Concordia został wybrany
najlepiej wyszkolonym technicznie
pięściarzem turnieju w Dąbrowie
Górniczej. Podopieczni Bogdana
Wyrzychowskiego i Bogdana
Danielaka w nagrodę otrzymał
zegarek renomowanej firmy
Sebastian Szkatuła dał popis boksu w pojedynku z Miłoszem Pasikowskim (MOSiR
Mysłowice). Pięściarz Concordii wygrał to starcie, podobnie
jak trzech klubowych kolegów: Adrian Romasz pokonał
Jakuba Bieguna (Czarni Żywiec), Piotr Kalisz zwyciężył
Adriana Kasprowicza (Śląsk
Ruda Śląska) i Jakub Kuzak
w y punktowa ł A leksandra
Koniecznego (Walka Zabrze).

W Dąbrowie Górniczej
wystąpili i przegrali swe pojedynki: Dominik Kornacki i
Piotr Winkler.
Jeden z poważniejszych
sprawdzianów młodych knurowian czekać będzie w czasie
turnieju kwalifikacyjnego do
mistrzostw Polski młodzików. O awans do finałów bić
się będą Dominik Kornacki i
Karol Jędrzejewski.
PiSk

Trener mistrzów
wrócił do Knurowa
W roku 1996 poprowadził
drużynę Concordii Knurów
do mistrzostwa Polski w boksie. Na początku XXI wieku
był jednym z założycieli Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia, a od początku października bieżącego roku jest
trenerem w Spartanie Knurów.
O kim mowa? Oczywiście o
Ireneuszu Przywarze, który
w swoim sportowym CV ma
również m.in. owocną współ-

pracę z Tomaszem Adamkiem.
Przed podjęciem pracy w
Spartanie Ireneusz Przywara
był związany z gliwickim Carbo. Teraz uznał, że czas zrobić
jeszcze coś dobrego w Knurowie, a że podobnego zdania
jest jego były podopieczny
Sławomir Tokarz ze Spartana to właśnie w tym klubie
zakotwiczył trener mistrzów
szermierki na pięści.
PiSk

II LIGA KOBIET - WYNIKI 4 KOLEJKI:
Orzeł Stanica - Ruch Pniów 7:3
Punkty dla Orła zdobyły: Anna Rusin i Anna Kurek po 2,5,
Aneta Wróbel 1,5 i Justyna Żyła 0,5.

rów, w wadze 66 kg Sebastian
Szkatuła uległ jednogłośnie na
punkty Dawidowi Sucheckiemu (Wisła Kraków).
K nu row ia n ie t renują
obecnie pod okiem Bogdana
Danielaka i Bogdana Wyrzychowskiego.
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Tenis stołowy

Orzeł II Stanica - Strażak Mikołów 4:1
Punkty zdobyły zwycięskiego zespołu: Justyna Żyła 2,5, Aleksandra Wawrzyńczak 1, Julia Mrzyk 0,5.

Uczestniczyli
w jubileuszu
Pięściarze BKS Concordia
uczestniczyli w turnieju z okazji 50-lecia Miasta Jastrzębie
Zdrój. W kategorii młodzik
w wadze 48 kg Dominik Kornacki jednogłośnie pokonał
Kamila Jakubczaka (Tarnowska Szkółka Bokserska), natomiast w rywalizacji junio-

Podium biegu w Dzięgielowie – z prawej
zdobywca III miejsca Czesław Nowak z wnukami
(od lewej): Kamilem, Jakubem i Karoliną

Zegarek
za technikę
i skuteczność

Foto: Piotr Skorupa

Ryszard
Tyczyński
(numer 382)
na finiszu
knurowskiego
biegu ulicznego
na 10 km

PiSk

LIGA OKRĘGOWEJ MĘŻCZYZN - WYNIKI 3 KOLEJKI:
LKS 45 Bujaków II - Orzeł Stanica 2:8
Punkty dla Orła zdobyli: Adrian Szymura i Michał Żyła po 2,5,
Dominik Szmaj 2 oraz Damian Gilewski 1.
Wilki Wilcza - LKS 45 Bujaków 0:10
Feniks Pyskowice - Naprzód Żernica 7:3
Naprzód Świbie - Naprzód II Żernica 4:6
W I WTK w Bytomiu-Miechowicach reprezentanci Orła Stanica zajęli następujące lokaty: 4. Anna Kurek, 9. Aneta Wróbel,
21-24. Dominik Szmaj i 33-40. Michał Kurek.

Ireneusz Przywara ma za sobą m. in. udaną
współpracę z Tomaszem Adamkiem
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

IV liga

Lider na kolanach?
Nie, na łopatkach!
(0:5). Mecz z Grunwaldem był
popisem podopiecznych Wojciecha Kempy, którzy chyba
na stałe wywalczyli miejsce
w czołówce. Wygrana 5:1 z
liderem dała knurowianom
nie tylko wiele satysfakcji, ale
i awans na trzecią lokatę.
Ostre strzelanie rozpoczą ł Ma rcin Modrz y ńsk i,
który jak na rasowego napastnika przystało, przy rzucie wolnym wywalczył sobie
znakomite miejsce w polu
bramkowym, co zaowocowało bramką na 1:0. Taki wynik
ut rz y my wa ł się do końca
pierwszej połowy, a po zmianie stron kibice obserwowali
niecodzienną sytuację. Grę
wznowili goście z Halemby
i po jednym podaniu stracili
piłkę, do której doszedł Solomon Mawo. Ze środkowego
sektora boiska futbolówka
powędrowała na prawą stronę do Łukasza Spórny. Ten
dośrodkował w pole karne,
p o cz y m Mawo st r z a łem
pod poprz ecz kę podw y ż-

szył na 2:0. Od rozpoczęcia
drugiej połowy do zdobycia
gola upłynęło zaledwie 20
sekund.
Kolejny gol dla Concordii
padł po dośrodkowaniu Łukasza Żyrkowskiego z rzutu
wolnego i główce Arkadiusza
Suchińskiego.
Podrażnieni goście odpowiedzieli kontratakiem,
p o k tór y m z doby l i gol a ,
jedna k wcią ż pozostawa li
bezsilni przy stałych fragmentach gry w wykonaniu
gospoda rz y. Po jed ny m z
nich - rzucie rożnym – Mawo
główką strzelił czwartego
gola dla knurowian, a wynik
me cz u p o s k ł ad nej a kc ji
ustalił Patryk Nalepa.
Teraz nie pozostaje nic
innego, jak – używając terminologii bokserskiej - pójść za
ciosem. W sobotę Concordia
znowu zagra w roli gospodarza, podejmując przedostatni
zespół w tabeli – Zagłębiak
Dąbrowa Górnicza.
Piotr Skorupa

11. KOLEJKA, GRUPA I

11. KOLEJKA, GRUPA II

Concordia - Grunwald Halemba 5:1
1:0 Modrzyński 7’, 2:0 Mawo 46’, 3:0 Suchiński 53’, 3:1 Szczypior
55’, 4:1 Mawo 61’, 5:1 Nalepa 87’.
Concordia: Wasilewski, Pilc, Paśnicki, Krzysztoporski (żk),
Jaroszewski 62’ Bączkiewicz, Suchiński 66’ Maciejewski, Rozumek, Żyrkowski, Spórna
1. Piaski
25
(żk) 78’ Liszka, Modrzyń2. Grunwald
24
ski 26’ Nalepa (żk), Mawo.
3. Concordia
19
Zieloni Żarki - Gwarek Tar4. Gwarek
18
nowskie Góry 1:2, Zagłębiak
5. Woźniki
18
Dąbrowa Górnicza - RKS
6. Kamienica Polska
17
Grodziec 0:2, MLKS Woźni7. Sarmacja
17
8. Raków II
16
ki - Lot Konopiska 1:1, LKS
9. Pilica
15
Kamienica Polska - Przy10. Zieloni
14
szłość Ciochowice 1:0, Pili11. Przyszłość
13
ca Koniecpol - Slavia Ruda
12. Slavia
13
Śląska 0:4, Sarmacja Będzin
13. Wyzwolenie
13
- Górnik Piaski 1:2, Raków II
14. Grodziec
9
Częstochowa - Wyzwolenie
15. Zagłębiak
7
Chorzów 3:1.
16. Lot
7

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

informacja

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

28
26
22
21
21
20
19
16
15
13
11
10
10
7
5
2

W pierwszy poniedziałek
października w ystartowała
kolejna edycja organizowanej
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji halowej ligi futsalu.
Rozgrywki, których początek
sięga 1990 roku, stale cieszą się
sporym zainteresowaniem, a w
tym roku zgłosiło się do nich
11 zespołów. W inauguracyjnej
kolejce najciekawszym spotkaniem okazał się mecz Vibovitu
z IPA. Obrońcy mistrzowskiego
tytułu wygrali go wprawdzie
różnicą czterech goli, ale jeszcze
na 90 sekund przed końcem
gry na tablicy wyników widniał rezultat 5:5, a IPA miała
nawet świetną okazję do objęcia prowadzenia, której nie
wykorzystała. W odpowiedzi
Vibovit zdobył szóstego gola,
a w ostatniej minucie jeszcze
trzykrotnie ugodził rywala zdobywając pierwsze trzy punkty.
W obu drużynach brylowali
doświadczeni Robert Kasiński
i Jarosław Stępień.
W drugiej serii gier najwięcej emocji przyniosło spotkanie
Teamu Stalmet z ZZ Kadra. Fa-

ŁTS Łabędy - Fortuna Gliwice 0:1, Wilki Wilcza - KS
94 Rachowice 0:1, Tempo
Paniówki - Orzeł Miedary
3:1, ŁKS Łagiewniki - Orzeł
Mokre 6:2, Gwarek Zabrze
- Silesia Miechowice 1:3,
Odra Miasteczko Śląskie Tęcza Wielowieś 1:0, Sokół
Orzech - Unia Świerklaniec
3:2, Czarni Pyskowice - Orzeł
Nakło Śląskie 4:2.
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Fragment
meczu IPA
Knurów
- Sośnicowice.
Przy piłce
Jarosław
Stępień

woryzowana drużyna Dariusza
Flisa od początku meczu przypuściła prawdziwy szturm na
bramkę rywala, a jego efektem
było prowadzenie 3:0. Kiedy
„Związkowcy” strzelili gola do
szatni nic jeszcze nie zapowiadało kataklizmu, który nastąpił po
przerwie. Najpierw efektownym
strzałem piętą, kontaktowego
gola zdobył Arkadiusz Majorczyk, a chwilę później wyrównał
ligowy weteran Piotr Rolnik.
Mimo przewagi Stalmetu ostateczny cios zadała Kadra. Na
39 sekund przed końcem gry
Przemysław Jędrzejczak zdobył

1. KOLEJKA Z 7.10.2013
Olympiakos Gierałtowice – Tritech Big-Bud 7:9 (3:5)
0:1 G. Górka 7’, 0:2 D. Jabłoński 11’, 0:3 D. Jabłoński 12’, 1:3 P.
Mrasek 13’, 1:4 D. Jabłoński 14’, 1:5 G. Górka 15’, 2:5 P. Sadło 17’,
3:5 D. Kabała 20’, 3:6 D. Jabłoński 22’, 3:7 M. Michniewski 25’,
4:7 P. Sadło 27’, 4:8 M. Michniewski 31’, 5:8 D. Kabała 32’, 5:9 S.
Napierała 33’, 6:9 D. Kabała 37’, 7:9 D. Kabała 40’.
Concordia Oldboje - Sośnicowice 3:3 (2:0)
1:0 S. Basak 4’, 2:0 M. Pawlik 17’, 2:1 M. Kożuszek 22’, 3:1 D.
Wiercioch 25’, 3:2 M. Sosna 27’, 3:3 Denis Rogon 28’.
Nacynianka – Team Stalmet 2:7 (0:4)
0:1 G. Brózda 6’, 0:2 G. Brózda 10’, 0:3 M. Mularczyk 15’, 0:4 P.
Pietraczyk 17’, 1:4 Ł. Baron 24’, 2:4 K. Matuszewski 31’, 2:5 D.
Kraska 36’, 2:6 M. Stopa 37’, 2:7 M. Mularczyk 39’.
TKKF Mistral Intermarché – ZZ Kadra 5:2 (4:0)
1:0 P. Kośmider 3’, 2:0 K. Idziaszek 11’, 3:0 Andrzej Niewiedział
12’, 4:0 Andrzej Niewiedział 18’, 4:1 P. Jędrzejczak 27’, 5:1 Andrzej
Niewiedział 30’, 5:2 T. Barwicki 31’.
żółta kartka: A. Czerkies (ZZ Kadra), czerwona kartka: P. Kośmider (TKKF Mistral Intermarché).
Vibovit Studio DENIM – IPA Knurów 9:5 (2:2)
1:0 R. Kasiński 5’, 1:1 T. Macha 12’, 2:1 R. Kasiński 17’, 2:2 J.
Stępień 20’, 2:3 J. Stępień 24’, 3:3 R. Kasiński 27’, 4:3 R. Kasiński
30’, 5:3 M. Bagiński 33’, 5:4 M. Milczarek 35’, 5:5 K. Ferenstein 37’,
6:5 P. Przesdzing 39’, 7:5 A. Zabłocki 40’, 8:5 A. Zabłocki 40’, 9:5
R. Kasiński 40’.
żółta kartka: M. Klaczka (IPA).

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

Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Tritech Big-Bud
Team Stalmet
IPA Knurów
ZZ Kadra
Concordia Oldboje
Sośnicowice
PTK DB Schenker
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice

Klasa
okręgowa
11. KOLEJKA

Foto: Waldemar Jachimowski

To był niezwykle udany
weekend naszych 4-ligowców,
którzy teoretycznie nie mieli
łatwego zadania, bo grali przeciwko liderom. W praktyce
okazało się, że i Concordia
Knurów, i Jedność Przyszowice spowodowały, iż w obu grupach mamy nowych liderów.
Knurowianie zrzucili ze
szczy tu Grunwald Halemba, przyszowiczanie – GKS
Jastrzębie. Rywale naszych
zespołów byli przed weekendowymi meczami niepokonani. Niepokonanym wciąż
pozostał GKS, jednak po remisie z Jednością Przyszowice
musiał oddać fotel lidera Iskrze Pszczyna.
To co wydarzyło się na Stadionie Miejskim w Knurowie
można nazwać wydarzeniem
rundy jesiennej. Przez jedną
trzecią sezonu Concordia prezentowała formę w kratkę, a
pięć zwycięstw pozostawało
w cieniu dotkliwych porażek
z Wyzwoleniem Chorzów (0:4)
i Gwarkiem Tarnowskie Góry

„Halówka” ruszyła po raz 24.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2

6
6
4
3
3
3
2
1
0
0
0

17-8
10-4
12-10
10-6
8-10
6-8
6-6
4-6
2-5
2-7
10-17

2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
2

zwycięskiego gola i faworyt do
mistrzostwa zszedł z parkietu
pokonany.
Waldemar Jachimowski

2. KOLEJKA
14.10.2013

PTK DB Schenker – TKKF
Mistral Intermarche 2:5 (2:3)
0:1 B. Pietras 1’, 1:1 S. Wawrzonkowski 3’, 1:2 K. Idziaszek 9’, 1:3 K. Idziaszek 12’,
2:3 S. Wawrzonkowski 20’,
2:4 B. Lewandowski 21’, 2:5
B. Lewandowski 30’.
Vibovit Studio DENIM – Olympiakos Gierałtowice 8:3 (3:0)
1:0 T. Dura 2’, 2:0 M. Sikora
13’, 3:0 K. Kijak 15’, 4:0 B.
Poręba 21’k. 5:0 A. Zabłocki
24’, 5:1 M. Bednarz 26’, 6:1 T.
Dura 27’, 6:2 D. Kabała 33’,
7:2 T. Dura 34’, 8:2 K. Kijak
38’, 8:3 K. Borawski 40’.
Concordia Oldboje – Tritech
Big-Bud 3:3 (2:3)
0:1 M. Michniewski 11’, 1:1 P.
Molata 17’, 2:1 S. Basak 18’,
2:2 M. Szczurek 19’, 2:3 P.
Bara 20’, 3:3 M. Pawlik 23’.
IPA Knurów – Sośnicowice
3:1 (1:0)
1:0 J. Stępień 11’, 2:0 T. Macha 40’, 3:0 K. Kwietniewski
40’, 3:1 M. Sosna 40’.
żółta kartka: K. Kwietniewski
(IPA Knurów), czerwona kartka: M. Klaczka (IPA).
ZZ Kadra – Team Stalmet
4:3 (1:3)
0:1 G. Brózda 4’, 0:2 G. Brózda 11’, 0:3 M. Stopa 18’, 1:3
P. Jędrzejczak 20’, 2:3 A.
Majorczyk 25’, 3:3 P. Rolnik
27’, 4:3 P. Jędrzejczak 40’.
żółte kartki: P. Jędrzejczak (ZZ
Kadra), B. Flis (Team Stalmet).

PROGRAM 3. KOLEJKI
(21.10, PONIEDZIAŁEK)

ZZ Kadra – Tritech Big-Bud
(18.00), Concordia Oldboje
– IPA Knurów (18.50), Nacynianka – Olympiakos Gierałtowice (19.40), PTK DB Schenker – Sośnicowice (20.30),
Vibovit Studio DENIM – TKKF
Mistral Intermarche (21.20).

Klasa A
26
20
20
19
18
18
18
15
14
14
13
11
11
8
8
7

11. KOLEJKA
Napr zód Żernica - Sokó ł
Łany Wielkie 1:2, Przyszłość
II Ciochowice - Salveo Drama
Kamieniec 1:0, Zamkowiec
Toszek - KS MOSiR Stal
Zabrze 8:0, Orły Bojszów Jedność 32 II Przyszowice
0:1, MKS Zaborze Zabrze
- Orzeł Stanica 4:1, Społem
Zabrze - Zryw Radonia 0:5,
Ruch Kozłów - Carbo Gliwice
1:3, MKS Zabrze-Kończyce Młodość Rudno 3:0.

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

28
25
25
24
21
19
15
14
14
12
12
10
10
8
7
7
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sport

Pod dyktando Ani Idzikowskiej

Klasa B
Start Kleszczów - KS Bojków 1:3, Victoria Pilchowice - Naprzód Świbie 0:2,
Gwiazda Chudów - LKS 45
Bujaków 2:1, Piast Pawłów
- Korona Bargłówka 3:2, FC
Kłodnica - Pogoń Ziemięcice 2:3, Amator Rudziniec
- Olimpia Pławniowice 0:2,
Q uo Vadis M akoszow y Walka Zabrze 3:2.

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

22
19
18
15
15
15
13
12
11
7
7
3
2
0

Klasa C
9. KOLEJKA
Młodość II Rudno - Concordia II 1:2
Bramki na zwycięzców: Filip i Liszka.
Concordia II: Krasoń, Niedbała, Koniorczyk, Popek, Klimasara,
Malinowski, Istel, Filip, Liszka
1. Concordia II
24
od 74 min. Grabowski, Dem2. Burza
18
biński, Karpiński.
3. Gwarek II
15
Leśnik Łącza - Gwarek II
4. Leśnik
15
Ornontowice 3:1, Naprzód Łu5. Młodość II
4
bie - Burza Borowa Wieś 1:4,
6. Naprzód
4
7. Ślązak
0
Ślązak Bycina – pauzował.
informacja

Reprezentacja Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice wraz z działaczami,
trenerami i przedstawicielami władz samorządowych

Knurowska pływalnia „aQuaRelax” była areną rywalizacji 9-latków
w ramach Ligi Klubów Śląskich. Z
grona reprezentantów Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice najlepiej
zaprezentowała się Anna Idzikowska, która zdobyła jedyne dwa medale dla gospodarzy. Miejsca na podium Ania wywalczyła na 50 metrów
stylem klasycznym – złoto i na 50
metrów stylem dowolnym – srebro.
Indywidualnie lepszy od naszej zawodniczki był jedynie Filip Świderski
(SiKReT Gliwice), który dwukrotnie
wywalczył pierwsze miejsce.
PiSk

Oprócz wspomnianej Ani Idzikowskiej TKKF Szczygłowice reprezentowali:
- Weronika Morciszek (najlepsze miejsce: 5. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Martyna Surówka (najlepsze miejsce: 6. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Oliwia Szkółka (najlepsze miejsce: 17. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Jakub Lewicki (najlepsze miejsce: 21. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Szymon Dudziński (najlepsze miejsce: 25. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Miłosz Marszałek (najlepsze miejsce: 30. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Milena Kaletka (najlepsze miejsce: 38. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Nina Namysłowska (najlepsze miejsce: 46. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Filip Marszałek (najlepsze miejsce: 46. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Marek Lukaszczyk (najlepsze miejsce: 47. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Jakub Bucior (najlepsze miejsce: 49. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Natalia Zając (najlepsze miejsce: 61. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Mateusz Śnieżek (najlepsze miejsce: 65. na 50 metrów stylem klasycznym),
- Mateusz Parzybut (najlepsze miejsce: 67. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Michał Hajduk (najlepsze miejsce: 70. na 50 metrów stylem dowolnym),
- Oliwier Szombierski (najlepsze miejsce: 71. na 50 metrów stylem dowolnym).
W klasyfikacji medalowej wygrał SiKReT Gliwice (3 złote, 1 srebrny), wyprzedzając
UKS Aquatica Pawłowice (1 złoty, 3 srebrne, 2 brązowe) i TKKF Szczygłowice
(1 złoty, 1 srebrny).

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
20 października, g. 11
Czarni II Sosnowiec - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
19 października, godz. 15.30
Concordia Knurów – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza

4. LIGA, GRUPA II
20 października, godz. 15
Jedność Przyszowice – Podlesianka Katowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
20 października, godz. 15
Tempo Paniówki – Wilki Wilcza

KLASA A

informacja

Foto: Piotr Skorupa

8. KOLEJKA

19 października, godz. 15
Zamkowiec Toszek - Jedność II Przyszowice
20 października, godz. 15
Orzeł Stanica – Zryw Radonia
Młodość Rudno - Naprzód Żernica

KLASA B
19 października, godz. 15
Walka Zabrze - Victoria Pilchowice
20 października, godz. 15
Olimpia Pławniowice - Gwiazda Chudów

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

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

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

15
15
13
12
10
6
6
3
0
0

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI 8 PAŹDZIERNIKA
1. Zdzisław Mral
2. Józef Antończyk
3. Wojciech Napierała
4. Dariusz Skowron
5. Piotr Luberta
6. Alfred Wagner
7. Piotr Pakura
8. Tadeusz Kamczyk
9. Jerzy Hadrawa

– 2.151
– 2.049
– 1.918
– 1.885
– 1.867
– 1.835
– 1.786
– 1.786
– 1.771

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 11.079
2. Piotr Luberta
– 10.180
3. Tadeusz Kamczyk
– 10.023
4. Emil Kasperek
– 9.504
5. Piotr Pakura
– 9.360
6. Czesław Antończyk
– 9.250
7. Jerzy Niewiadomski
– 9.245
8. Stefan Wroblowski
– 9.108
9. Marek Mróz
– 8.859
10. Zbigniew Ciszewski
– 8.640
Kolejny turniej odbędzie się 22 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Foto: Dawid Ciepliński

Świeżo upieczonym studentkom indeksy
wręczała Ewa Jurczyga, kierownik UTW

Foto: Paweł Gradek

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

KNURÓW. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Warto wyjść
do ludzi

Klasa I A

Kierownik Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Ewa Jurczyga, żartuje, że teraz
pracuje z tymi, którzy chcą się uczyć,
a nie muszą. Żądnych wiedzy słuchaczy
jest już 140. Nowi są tu mile widziani
UTW skupia osoby wywodzące
się z różnych środowisk i grup zawodowych. Jest tu kadra techniczna
kopalni, emerytowani nauczyciele,
są aktywni zawodowo, gospodynie
domowe. Wszyscy są chłonni wiedzy, interesują się światem, a w czasie wykładów zadają prowadzącym
ciekawe pytania.
Kierownik UTW twierdzi, że
wielu ze słuchaczy odnalazło ponownie sens i radość życia. Samotne
osoby, które wstąpiły w szeregi uniwersytetu, zerwały z nieśmiałością
w sposobie ubioru, bycia. Częściej
się uśmiechają, nabrały pewności
siebie, bez problemu nawiązują kontakty z innymi.
- W każdym wieku warto coś dla
siebie zrobić. Warto wyjść do ludzi,
odkryć w sobie nowe zdolności - przekonuje Jurczyga.
UTW zaowocował nawiązaniem wielu przyjaźni i kontaktów.
Słuchacze spotykają się także poza
zajęciami. Uprawiają nordic walking, chodzą na basen, jeżdżą na
wycieczki.
Zapisy do UTW przyjmowane
są sekretariacie (sala nr 2) Miejskiego Gimnazjum nr 2 przy ul. Stefana
Batorego 7, w każdą środę od godz.
15 do 17.
Gorąco polecamy!

Chętnych do poszerzania horyzontów nie brakuje

Klasa I B

Wychowawca: mgr Aleksandra Graboś
Olivier Bartosz, Oliwia Dąbrowska, Szymon Dąbrowski, Jakub Dobrzeniecki, Martyna Frydryk, Olivia
Gajewska, Julia Głowacka, Weronika Gużeska, Igor Jaskuła, Magdalena Jureczka, Natalia Kainko,
Bartosz Kania, Mateusz Karabin, Emilia Kijek, Paweł Kiszka, Szymon Krawczyk, Łucja Lis, Jagoda
Melerska, Maja Melerska, Natalia Pierończyk, Szymon Powala, Agata Rak, Julia Sikora, Karol Sikora,
Michał Sommer, Fabian Szkodny, Wiktoria Szydło, Bartłomiej Woś, Joanna Zaraś

/pg/

Foto: Paweł Gradek

UTW rozpoczął właśnie 7 rok
działalności. Kierownik Ewa Jurczyga ani przez moment nie wątpiła w
jego powodzenie. - Wierzyłam, że się
uda, bo wierzę w ludzi i ufam własnej
intuicji. Nie spodziewałam się, że aż
tyle osób skorzysta z naszych zajęć.
Co roku w ofercie UTW można
znaleźć nowości. Od października
słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach egzotycznego tańca zumba.
Reaktywuje się Akademia Piękna.
Oprócz porad wizażystki i kosmetyczki, będzie też można zadbać o
piękno duszy. Przysłużą się temu
warsztaty psychologiczne.
Dzięki uprzejmości dyrektora
Centrum Kultury, Jerzego Kosowskiego i kierownik Kina Sceny Kultury,
Justyny Kosik, posiadacze indeksów
UTW będą mogli korzystać ze zniżek
przy zakupie biletów na seanse.
Możliwe, że w niedalekiej przyszłości powstanie dla studentów
Akademia Filmowa.
W czasie spotkania inaugurującego rok akademicki słuchacze
mogli obejrzeć przedstawienie teatralne „Kopciuszek” w wykonaniu
seniorów z Czerwionki-Leszczyn.
- Wśród nich jest jedna z naszych
słuchaczek, która z chęcią podejmie
się stworzenia podobnej grupy w
Knurowie. Parę osób już się zgłosiło
- mówi Ewa Jurczyga.

Wychowawca: mgr Małgorzata Turowska
Natalia Alikowska, Paweł Andrzejewski, Wiktoria Brzostowska, Patrycja Chmielewska, Oskar Chudy,
Amelia Cieśla, Emilia Grochowiecka, Izabela Janas, Judyta Janusz, Anna Kaletka, Dagmara Kania, Dawid
Kowalczuk, Patryk Kubaszak, Martyna Kura, Łukasz Kurkiewicz, Laura Labisz, Julia Łukaszewicz, Kamil
Marszałek, Igor Niciejewski, Patryk Niciejewski, Damian Ozimek, Milena Ponichtera, Paweł Przytocki,
Sebastian Róg, Kamil Stępień, Franciszek Stężały, Małgorzata Surdyk, Fabian Wanicki, Oliwia Wróbel

Klasa I C

Wychowawca: mgr Joanna Owczorz
Alicja Botwina, Aleksander Bartosinski, Olaf Czarkowski, Hanna Dudzińska, Karolina Gajówka, Kinga
Gdynia, Katarzyna Gubała, Natalia Haupa, Radosław Jałowiecki, Bartosz Jankiewicz, Kinga Jasto, Karol
Kapłanek, Szymon Kijonka, Natalia Kłusek, Karolina Król, Magdalena Piechocka, Jakub Piekarz, Olaf
Puchalski, Oskar Puchalski, Damian Rakoniewski, Maja Siadkowska, Amelia Szczeszak, Sandra Szczęsny,
Łukasz Szewczyk, Hanna Szopa, Magdalena Trzosińska, Milena Trybała, Łukasz Wróbel, Rafał Żaba
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