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POWIAT

Medale za służbę

W ubiegłą środę w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyła się uroczystość,
podczas której wręczone zostały
odznaczenia państwowe. Wśród
odznaczonych znaleźli się samorządowcy
Powiatu Gliwickiego

Zabrzmią syreny

24 października (czwartek) o godz. 12.00
zostanie przeprowadzony wojewódzki
trening sprawności syren alarmowych,
wykorzystywanych w systemie
ostrzegania i alarmowania ludności
Przez trzy minuty emitowany
będzie dźwięk ciągły, oznaczający
odwołanie alarmów: powietrznego
i o skażeniach.
- Test służy sprawdzeniu stanu
technicznego systemu i nie je st

Złote Medale za Długoletnią
Służbę z rąk wicewojewody śląskiego
Piotra Spyry odebrali: Michał Nieszporek – starosta gliwicki, Waldemar
Dombek – wicestarosta gliwicki,
Grażyna Nowak – naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń w
Starostwie Powiatowym w Gliwicach
oraz Irena Kuźniewicz – zastępca
naczelnika tegoż wydziału. Brązowy
Medal za Długoletnią Służbę otrzymała Anetta Krzemińska – naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach.
Medale za Długoletnią Służbę
przyznawane są przez Prezydenta
RP jako nagroda za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w
służbie Państwa.

Foto: wikipedia.pl

KNURÓW

ogłoszeniem żadnego zagrożenia –
mówi major Jarosław Wiewiura,
kierownik Referatu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów.
/bw/

KNURÓW

Lala, wróć!

Lala, papuga nimfa, wyfrunęła
z domu i nie wróciła. Zasmuceni
właściciele proszą o pomoc w odnalezieniu ptaka.
- Ostatnio była widziana przy ul.
Lotników – informuje właścicielka.
Lala jest piękna i ufna. Potrafi
usiąść nieznajomej osobie na ramieniu. Nie umie żyć na wolności.
- Martwimy się o nią – mówią
właściciele.
Jeśli ktoś może pomóc, proszony
jest o kontakt pod nr. 721 213 456.

KNURÓW

Wtorki z poradami
Komisariat Policji w Knurowie
zmienia godziny, w których udzielane są bezpłatne porady prawne.

Zainteresowani uzyskaniem tego
typu informacji mogą korzystać z
porad we wtorki w godzinach 13-21.

/bw/

KNURÓW. POLICJANCI ZNALEŹLI OSZCZĘDNOŚCI ŻYCIA

Zmarł w hotelu,
Alternatywny konkurs zostawił tysiące

Foto: Materiały prasowe

W knurowskim Hotelu Miejskim przy
ul. Floriana zmarł samotnie mieszkający
74-latek. W materacu schował aż
110 tys. złotych!

Już 26 października o godz.
20 koncert muzyki alternatywnej
w Starej Fabryce Drutu przy ul.
Dubois 22 w Gliwicach. Zagrają:
Mikromusic, Biff, Paula i Karol
oraz Tatapali. Bilety w cenie 25 zł w
dniu imprezy i 20 zł w przedsprzedaży. Więcej informacji na stronie
reklama

fabrykadrutu.org.pl.
Dla fanów dźwięków nieoczywistych mamy darmowe wejściówki!
Pierwsza osoba, która zadzwoni
w piątek o godz. 10 do redakcji PL
(nr tel. 32 332 63 76) otrzyma jedno
podwójne zaproszenie na koncert.
jb

Zwłok i mężczyzny odk r ył w
poprzedni poniedziałek jeden z
pracowników hotelu. Natychmiast
wezwał policję. Przybyli na miejsce
funkcjonariusze z knurowskiego
komisariatu podczas przeszukania
lokalu znaleźli pieniądze.

Zawrotna kwota - 110 tys. zł - była
ukryta w foliowym woreczku, schowanym w materacu łóżka.
74-latek nie miał żadnych spadkobierców. Jego oszczędności policjanci przekazali na konto depozytowe Sądu Spadku.
DC

KNURÓW

Pan Marcin:
− To zły pomysł. Pracuję na kopalni, dostajemy deputat na węgiel,
którym palimy w piecach. Zresztą
drewnem się nie napali tak, by
ciągle było ciepło. Węgiel dłużej
trzyma ciepło, a drzewo szybko
się spala.

Pani Sylwia:
− Ludzie z biedy palą byle czym.
Gdyby mieli środki, to pewnie
skorzystaliby z bardziej ekologicznych rozwiązań. Technologia tak
poszła do przodu, że nawet tutaj
w Knurowie są ludzie korzystający
z ciepła ziemi. Region jest trudny,
jeśli chodzi o pracę, ludzie cieszą
się, jeżeli mogą cokolwiek zarobić.
Z jednej strony to dobry pomysł,
bo będzie czystsze powietrze. Z
drugiej... ucierpią najbiedniejsi.

Audi po raz drugi

W ubieg ł y m nu merze PL
[42/2013] pisaliśmy o skradzionym
audi z ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Jak informują policjanci, nazajutrz doszło do kolejnej kradzieży
poja z du tej ma rk i. Ty m ra z em

złodzieje odjechali modelem a6 z
pobliskiej ul. Marynarzy.
Wartość auta została wyceniona na 56 tys. zł. Postępowanie w
sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.
DC

KNURÓW

Skradziony rower
W niedzielne popołudnie dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie
o kradzieży roweru w rejonie baru
przy ul. Lignozy. Do przestępstwa
miało dojść chwilę wcześniej. Na

2

Pan Jerzy:
− Uważam, że to dobry pomysł.
Tyle ludzi już się zaczadziło. Będzie
w końcu czym oddychać, choć w
porównaniu z powietrzem, jakie
było za czasów, kiedy działał Koksorem, to i tak jest bardzo czysto.
Kopalnia nie powinna ucierpieć.
Najwięcej węgla kupują przecież
elektrownie i inne duże przedsiębiorstwa. Widzę, że zawsze pod
kopalnią stoi dużo wagonów, więc
pewnie zbyt jest.

/sisp, bw/

/bw/

Gwiazda
wieczoru
- zespół Biff

Czy wprowadzenie
zakazu palenia
węglem w piecach
domowych to
dobry pomysł?

miejsce udał się patrol, który dokonał
kontroli osiedla. Bezskutecznie – ani
roweru, ani złodzieja nie namierzono.
/bw/

Pani Joanna:
− Myślę, że nie powinno się zakazywać palenia węglem. Ludzie
palą tym, co mają. A węgiel mimo
iż drogi, to wciąż najtańszy opał.
Gdyby jeszcze dotacje były w 100
proc. na przerabianie pieca... A tak
dostaje się tylko część.

not. i foto:
Justyna Bajko
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aktualności
poinformował ją o tym ani asystent
rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który był na miejscu w
poniedziałek, ani kurator.
- Ta informacja jest przecież
niezbędna, żebyśmy mogli przyspieszyć tryb przyznania rodzinie lokalu
socjalnego - tłumaczy Piskorz.
Dodaje, że rozmawiała już wcześniej z kuratorem na temat umieszczenia 5-osobowej rodziny w budynku przy ul. Staszica. Zachodziła
jednak obawa, że kobieta nie utrzyma
mieszkania o wyższym standardzie.
Dodatek przyznany jej przez MOPS
nie pokrywa stałych opłat. Czas oczekiwania na lokal socjalny wydłużał
się także z powodu braku takiego
mieszkania, które w pełni zaspokoiłoby potrzeby 5-osobowej rodziny.

KRYWAŁD. O KROK OD TRAGEDII

Syf, kiła i mogiła...

O KROK OD WYBUCHU

To na odchodne miała rzekomo usłyszeć od pracownicy
administracji matka samotnie wychowująca 4 dzieci, której
mieszkanie zalała sąsiadka z góry. - To nie syf, to bida aż piszczy
- protestuje pani Barbara, znajoma wielodzietnej rodziny
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji, Mieczysław Kobylec, obiecuje zdyscyplinować administratorkę.
Po kwadransie oddzwania, by przekazać, że poniedziałkowa kontrola
mieszkania wykazała „rozgardiasz”.
Wnioski inspektorów nieco
zaskakują, tym bardziej że 2 dni
wcześniej woda w mieszkaniu sięgała łydek, a od weekendu do wtorku
trwało suszenie przemoczonych
sprzętów i ubrań.

WODOSPAD

W sobotę rano lokatorów domu
przy ul. Zwycięstwa 34 zbudziła
woda. Ściekała po ścianach, a z
żyrandola lała się jak z kranu. Pan
Krzysztof, sąsiad z góry, zbiegł do
piwnicy w szlafroku szukać głównego zaworu. Kiedy go znalazł i odciął
dopływ, pani Iwona z dziećmi brodziła już po łydki.
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wynosili wodę wiadrami. Po kilku nieudanych próbach dodzwonili się do elektryka,

który wyczyścił puszki i skontrolował
gniazdka.
- Jeden ze strażaków powiedział
nam, że ten budynek nadaje się do
rozbiórki - wspomina pani Jolanta,
żona pana Krzysztofa.
Małżeństwo wzięło dzieci pani
Iwony do siebie, by je ogrzać i nakarmić. Matka nie miała warunków, by
zrobić śniadanie.
- Gdyby nie sąsiedzi, zostałabym
sama. Zajęli się dzieciakami, pomogli
w porządkowaniu mieszkania - kobieta nie kryje wdzięczności.

BOJĘ SIĘ O DZIECI

W poniedziałek pojawili się administratorzy budynku. Obejrzeli
zalane mieszkanie. Pani Iwonie mieli
powiedzieć, że to nie ich wina.
- Musiałabym to sama wyremontować i odświeżyć na własny koszt.
Sufit w kuchni jest tak napuchnięty,
że nie wiem, czy nie zwali się nam na
głowy. Boję się o dzieci - dodaje.
- Mamy wrażenie, jakby wszyscy
czekali, aż tu coś pierdyknie - dopowiadają sąsiedzi.

WILCZA

Czołowe zderzenie
opla z iveco
Foto: JRG Knurów

Dwie osoby przewieziono do szpitala
w wyniku zderzenia się dwóch pojazdów
na ul. Rybnickiej w Wilczy. Droga przez
kilka godzin była nieprzejezdna

Siła zderzenia była tak duża, że
kabina dostawczego auta została
niemal całkowicie zniszczona
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Pani Iwona boi się też nadchodzącej zimy. Mieszkanie w takich
warunkach odbija się na zdrowiu
dzieci. Zamiast w szkole czy przedszkolu, siedzą w domu, bo chorują na
zapalenie płuc lub oskrzeli. Matka nie
kąpie ich w łazience, tylko przynosi
wanienkę do pokoju, gdzie stoi piec.
- Mam kuratora, nie piję, a i tak w
oczach innych zawsze będę najgorsza mówi z nieskrywanym żalem.
Sąsiad upatruje przyczynę zagrzybienia mieszkania pani Iwony w
piwnicy, gdzie panuje wilgoć. Pewnie
dlatego tynkowanie i malowanie na
niewiele się zdają.
- Szkoda mi tej kobiety - sąsiadka
z parteru, pani Irena, ubolewa nad
losem matki z czwórką dzieci. - Kij z
nami, dorosłymi, niech zrobią coś dla
tych dzieci. Dadzą im ciepły kąt.

NOWE OKOLICZNOŚCI

Matka od roku czeka na lokal socjalny. Kierownik referatu lokalowego w Urzędzie Miasta, Ewa Piskorz,
od nas dowiedziała się o zalanym
mieszkaniu pani Iwony. Do środy nie
Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie tuż przed godz. 16.
– Kierująca oplem 48-latka z
nieznanych przyczyn zjechała na
przeciwległy pas ruchu i uderzyła w
jadący z naprzeciwka samochód marki iveco, prowadzony przez 25-latka –
informuje komisarz Marek Słomski,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Kierujący samochodami doznali
obrażeń ciała i zostali przewiezieni
do szpitala. Na szczęście ich życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
- Iveco było w opłakanym stanie –
usłyszeliśmy od jednego ze świadków
wypadku. – Miało powybijane szyby,
strzaskany przód. Widać było, że
mocno się stuknęli.
Droga przez kilka godzin była
nieprzejezdna. Miejsce zdarzenia
zabezpieczyli strażacy z Jednostki-Ratowniczo Gaśniczej w Knurowie.
Postępowanie wyjaśniające w tej
sprawie prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.
DC

Po zapoznaniu się z protokołem
sporządzonym przez inspektorów
dyrektor Kobylec nie ma wątpliwości,
że przyczyną zalania mieszkania pani
Iwony były rażące błędy w zabudowaniu bojlera u sąsiadki na piętrze.
- Zawór bezpieczeństwa, zamiast
na dopływie, został zamontowany na
odpływie. Nie zadziałał termostat,
wrzątek rozerwał plastikową rurę i
popłynął po ścianach. Najemcy muszą mieć naszą zgodę na wykonanie
takiej instalacji, a mimo to dopuścili
się samowolki.
Szczęście w nieszczęściu, że rura
odpływowa była plastikowa, a nie
żeliwna, bo wtedy ciśnienie rozsadziłoby bojler. Efekt? Podobny jak przy
wybuchu butli z gazem...
Inspektorom rzucił się jeszcze
w oczy brak zaworu odcinającego
dopływ wody do pralki. Właścicielka
tłumaczyła, że nie ma pieniędzy na
zabudowanie go. Dostała już zakaz
używania pralki i bojlera.
Dyrektor zapewnia, że sprawa
zalania pani Iwonie mieszkania zostanie zgłoszona ubezpieczycielowi, a
lokal zostanie wyremontowany. Odszkodowania za zniszczone sprzęty i
meble kobieta może dochodzić jedynie na drodze powództwa cywilnego.
- Apeluję do najemców, by samowolnie nie przerabiali instalacji,
tylko korzystali z usług fachowców
po wcześniejszym uzyskaniu zgody i
wytycznych administracji - podkreśla
dyrektor MZGLiA. - Zwracam też
uwagę, by nie zrywać z tablic ogłoszeniowych awaryjnych numerów

telefonów. W sytuacjach takich, jak
ta w Krywałdzie, często zdarza się, że
najemcy lub służby nie wiedzą kogo
o zdarzeniu poinformować.

LIKWIDACJA SZKÓD

W domu przy ul. Zwycięstwa
naszą uwagę zwróciły warunki, w
jakich mieszkają pozostali najemcy.
Jeszcze w XXI wieku pani Irena z
parteru musi korzystać ze sławojki,
a wannę ma zamontowaną w kuchni. Zalega z czynszem (300 zł/miesiąc). Pilniejsze wydało jej się uregulowanie rachunku za prąd (2 tys. zł),
którym ogrzewa mieszkanie.
- To jest kara? To niech mnie
zamkną za karę, a nie każą tu
mieszkać. Grzyb codziennie zeskrobuję ze ścian, nie mogę przez niego
spać, duszę się - opowiada. - Kiedy
siostra zobaczyła to mieszkanie,
powiedziała: „Weź tu koryto wstaw
i świnie hoduj”.
Mieczysław Kobylec tłumaczy
się brakiem pieniędzy na wykonanie izolacji budynku. W tym roku
priorytetem jest wymiana dachów
na budynkach administrowanych
przez MZGLiA. Ten w domu przy
ul. Zwycięstwa jest już po remoncie.
Małżeństwo z piętra również
ledwo wiąże koniec z końcem. Nie
myśli o wymianie okien w mieszkaniu.
- Basia, sąsiadka z góry, która
tu mieszkała, wymieniła okna na
plastikowe. Wysiedlili ją na inne
mieszkanie. Myśli pan, że odciągnęli
jej z czynszu to, co zainwestowała w
okna? - pani Jolanta macha ręką z
rezygnacją.
Jeszcze jedno wstrzymuje najemców przed remontowaniem
mieszkań. Plotka mówiąca o przeznaczeniu budynku do rozbiórki.
Nie mają pewności, czy za jakiś czas
nie będą musieli się stąd wyprowadzać. Pracownicy MZGLiA nie
wypowiadają się na ten temat.
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że około 2020 roku, w ramach likwidacji szkód górniczych,
ul. Zwycięstwa będzie poprowadzona nasypem sięgającym dachu
budynku nr 34. Dom ma zostać
rozebrany, a najemcy wysiedleni.
Nie wiadomo, czy powstanie dla
nich budynek odtworzeniowy, jak
w przypadku rodzin wysiedlonych
z beamcioków.
Tekst i foto: Paweł Gradek

KNURÓW

Pobiły. Teraz posiedzą?
W piątkowy wieczór knurowscy
funkcjonariusze policji zatrzymali
dwie kobiety (16- i 22-latkę) podejrzane o pobicie 19-letniej knurowianki i spowodowanie stłuczenia
żeber.
– Młodsza z podejrzanych bę-

dzie odpowiadać przed sądem dla
nieletnich, z kolei starszej grozi teraz
do trzech lat pozbawienia wolności –
informuje komisarz Marek Słomski,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
DC

GIERAŁTOWICE, PANIÓWKI

Na podwójnym gazie
W sobotnie popołoudnie na
ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach
knurowscy policjanci zatrzymali
47-latka. Nie bez powodu. Mężczyzna kierował samochodem będąc
pod wpływem alkoholu. Co więcej,
jechał pomimo wydanego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz

do 3 lat pozbawienia wolności.
Dwa dni później, na ul. Zwycięstwa w Paniówkach, w ręce gliwickiej drogówki wpadł 22-latek.
Mężczyzna kierował rowerem w
stanie nietrzeźwości. Miał 0,8 promila w organizmie. Oprócz utraty
prawa jazdy grozi mu rok odsiadki.
DC

3

aktualności
KNURÓW. ZOZ CHCE PRZEBUDOWAĆ PRZYCHODNIĘ PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

Przychodnia pełna specjalistów
Nie trzeba nikogo przekonywać,
że budynek przychodni nr 2 wymaga
kapitalnego remontu. To widać gołym
okiem. Dostrzegli to też Gmina Knurów i Powiat Gliwicki. Miasto oddało
w użytkowanie powiatowi nieruchomość przy ul. Kazimierza Wielkiego,
a ten zobowiązał się m.in. dostosować
obiekt do ministerialnych wymogów.
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych ZOZ Knurów, Henryk Hibszer, potwierdza, że
przebudowa przychodni rozpocznie
się najwcześniej w przyszłym roku i
prowadzona będzie etapami. Pacjenci
muszą liczyć się z utrudnieniami,
zwłaszcza że na czas remontu część
budynku będzie wyłączona z użytkowania. Wrócą do niej, kiedy będzie
gotowa, a wtedy ekipa rozpocznie
remont drugiej części przychodni.
Na 2014 rok zaplanowano ponadto
wymianę wszystkich okien i drzwi.
- Wymiary budynku nie zmienią
się. Najprawdopodobniej zostanie dobudowana winda - zdradza dyrektor
Hibszer.
Powierzchnia użytkowa obiektu
to 1129,2 m². ZOZ Knurów chce
zmieścić na niej maksymalną ilość
poradni. Oprócz działających już poradni podstawowej opieki zdrowotnej
dla dorosłych i dzieci, diabetologicz-

nej, ginekologicznej, urologicznej,
otolaryngologicznej, fizjoterapii dla
dzieci, pacjenci mogliby skorzystać z
porad okulisty, neurologa, dermatologa, kardiologa...
- Myślimy też nad medycyną pracy, poradnią zdrowia psychicznego,
rehabilitacją dla dzieci oraz wynajęciu pomieszczeń pod gabinet stoma-

tologiczny - dodaje Henryk Hibszer.
Plany ambitne, czy się ziszczą,
zależy od wizji projektanta. Gotowy projekt powinniśmy poznać na
początku 2014 roku. ZOZ rezerwuje
sobie czas na ocieplenie elewacji budynku do końca 2016 roku.
Paweł Gradek

Foto: Archiwum

Na początku 2014 roku poznamy projekt przebudowy
Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Dyrekcja Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Knurowie chce do działających w budynku poradni
dodać kolejne. Czy to się uda, zależy
od projektanta

Do realizacji ambitnych planów potrzeba projektanta-wizjonera,
a nade wszystko pieniędzy...

Autobusy
na jałowym biegu

- Jestem stałym klientem KZK GOP,
mam wię c sp or o pr ze s ł anek, by
w yr o b i ć s o b i e zdan i e o na s z ym
przewoźniku. Z moich obserwacji
wynika, że rozkład jazdy nie jest
dostosowany do warunków komunikacyjnych. W godzinach szczytu
autobusy się spóźniają, bo stoją w
korkach. Rzadko więc podjeżdżają na
przystanki o ustalonej tam porze. Z
kolei w święta oraz wieczorami czas
przejazdu między przystankami jest
przeszacowany. Autobusy wloką się
więc trzydziestką, żeby nie być za
szybko na kolejnych przystankach.
Ktoś powinien to ogarnąć. Przeanalizować, a potem skorygować rozkład,
tak by odpowiadał r zec zywist ym
warunkom na drogach.

Pasażer

O wypadek
nietrudno

- C o dz i e n n i e r a n o p r zej e ż d ż a m
ul. Szpitalną koło targowiska. I codziennie muszę myśleć za siebie i
niefrasobliwych pieszych, k tór zy
pakują się pod auto. Łażą jak – nie
przymierzając – krowy po pastwisku!
Idą w jakimś amoku, zapominając o
Bożym świecie, a przede wszystkim
o swoim bezpieczeństwie. Asfalt od
skrzyżowania z ul. Batorego po skrzyżowanie z ul. Chrobrego chyba trzeba
cały zamalować w zebrę – bo tak właśnie jest przez pieszych traktowany...

Jarek
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Foto: Bogusław Wilk

sygnały czytelników
Dwie spore dziury
i zapadająca się studzienka
są zmorą jeżdżących
ul. Wolności

Totalnie
śmieszne
i drobnostkowe...

- Jestem stałym czytelnikiem Przeglądu Lokalnego. Zauważam, że wielu
czytelników pisze do Was pisma w
różnych sprawach, które przeszkadzają im w Knurowie. Według mnie
niek tóre prośby mieszkańców są
totalnie śmieszne i drobnostkowe
i - według mojej oceny - jest wiele
ważniejszych spraw, którymi trzeba
się zająć w Knurowie. Dlaczego z powodu kilku osób, które nie patrzą na
znaki drogowe na skrzyżowaniu ulic
Szpitalnej i Kosmonautów ma powstać

tam rondo? Zastawiam się, dlaczego
urząd, po otrzymaniu jakiejkolwiek
skargi dotyczącej „nieprawidłowości”
na terenie osiedli knurowskich od
razu zajmuje się rozpatrywaniem tej
sprawy, a interwencje zgłaszane przez
mieszkańców Starego Knurowa nie są
w ogóle brane pod uwagę. Mieszkańcy
III Kolonii od wielu lat starają się o
doprowadzenie tego rejonu Knurowa
do porządku, ale walczą bezskutecznie, natomiast jeśli komuś zachce się
ronda na osiedlu, czy jakiegoś znaku
zakazującego parkowanie, to od razu
urząd się tym zajmuje. Tak samo
śmieszne są dla mnie listy mówiące
o psich kupach na osiedlowych skwerach. Są naprawdę ważniejsze sprawy,

k tór ymi powinien
zająć się Urząd Miasta. Ja zgłaszałem
w ur zędzie kilka
s p r a w, k t ó r e s ą
istotne dla bezpieczeństwa użytkowników dróg i nikt w
urzędzie, niestety,
nie ma ochoty się
tym zająć. Chodzi
o przedłużające się
roboty na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wolności, które
uniemożliwiają bezpieczny wyjazd
z ulicy Wolności. Czy nie ma sposobów na rozwiązanie tego problemu?
Kolejną sprawą są dwie ogromne
dziury w asfalcie oraz zapadająca się
studzienka w pobliżu skrzyżowania
ul. Wolności z ul. Plebiscytową. Jakiś
czas temu wnioskowałem także o
załatanie dziur na końcu ul. Koziełka.
Niestety bezskutecznie, ponieważ
urząd jest chętny wydawać pieniądze
wyłącznie na zachcianki mieszkańców
osiedli Wojska Polskiego i 1000-lecia,
a stara część miasta nie ma co liczyć
na jakąkolwiek inwestycję. Budowa kanalizacji sanitarnej należy do
zadań własnych gminy i nie można
usprawiedliwiać braku jakichkolwiek
inwestycji w Starym Knurowie budową sieci kanalizacyjnej.

Paweł

Od redakcji: Z całym szacunkiem
dla opinii naszego Czytelnika, ale
odnosimy wr ażenie, że je s t ona
krzywdząca dla innych, którzy dzielą
się z Przeglądem swoimi odczuciami

i bolączkami. Nie dzielimy sygnałów
na pochodzące z osiedla, Starego
Knurowa, Krywałdu czy Szczygłowic.
Istotą są problemy. Tak jak w przypadku skrzyżowania ulic Szpitalnej
i Kosmonautów. Jest niebezpieczne
– to nie jest wyssany z palca mit.
Świadczą o tym wypadki, zwłaszcza
śmiertelne. Z kolei banalne, wydawałoby się, psie kupy rozpalają emocje w całej (miejskiej) Polsce. Dla
wielu osób stały się wręcz wskaźnikiem polskiej mentalności i kultury.
Dla naszych Czytelników to ważne
sprawy. Równie istotne jak zgłaszane nam swego czasu ciężarówki
tarasujące ul. Dworcową w oczekiwaniu na węgiel, zalewisko tworzące
się na stadionie, błoto (w lecie kurz)
zalegające jezdnię ul. Dworcowej,
fatalny asfalt na ul. Przemysłowej,
zaśmiecone pobocza ul. Koziełka i
Jęczmiennej, nierówna nawierzchnia
ul. Plebiscytowej, wołająca o więcej
dbałości zieleń na rondzie przy autostradzie, pijacy na skwerze obok
pomnika, dotkliwe niedogodności
związane z przebudową kanalizacji,
stara i nieczynna fontanna, rozkradane przez złomiarzy przydrożne
barierki, dziurawe dachy... To kilka
z wielu pr zykładów, dot ycząc ych
starej części miasta, a zgłaszanych
nam niegdyś pr zez C z y telników.
Wi ę k s zo ś ć z ni c h d o c ze k a ł a s i ę
r oz wiąz ania. Mamy nadzieję, że
dotyczyć to też będzie problemów
wskazanych przez Pana Pawła – w
tym dziur w jezdniach i studzienki.

Not. bw
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KNURÓW. ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI

SZCZYGŁOWICE. ODNOWA CHODNIKÓW NA CMENTARZU

MZGLiA przymierza się do rozbiórki budynku nr 26 przy
ul. Niepodległości. Co ciekawe, pod tym adresem znajduje
się... Kino Scena Kultura i siedziba Centrum Kultury

W najbliższych dniach powinny
ruszyć prace związane z przebudową
chodników na cmentarzu komunalnym
przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach.
W ubiegłym tygodniu wybrano
wykonawcę

Knurowianie nie mają się jednak
czego obawiać i w dalszym ciągu
będą mogli korzystać z uroków kina.
Jak tłumaczy dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji, Mieczysław Kobylec,
rozebrany zostanie budynek po prawej
stronie kina, który znajduje się pod
tym samym adresem. – W przeszłości
mieścił się tutaj sklep elektryczny.
Dyrektor Kobylec dodaje, że stan
techniczny obiektu wyklucza jego
renowację.
– Koszty naprawy są bardzo duże
i znacząco przewyższają koszty utrzymania budynku, stąd decyzja o jego
rozbiórce – informuje.
Nie wiadomo jeszcze, co powstanie w miejscu zdemontowanego
obiektu.
– Nie ma jeszcze konkretnych
planów, jak wykorzystać to miejsce
– mówi dyrektor Kobylec. – Być może
jednak w najbliższym czasie pojawią
się jakieś propozycje. Na pewno zostaną rozpatrzone.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Oby się budowlańcy nie Kostka między
grobami
zagalopowali...
Nim jednak budowlańcy przystąpią do położenia nowej kostki,
rozbiorą poprzedni deptak, m. in.
usuną obrzeża betonowe i krawężniki, wykopią koryto pod chodnik
o głębokości 35 cm oraz położą
dwie warstwy podbudowy z żużla
wielkopiecowego.
Zgodnie z zapowiedziami nowy
deptak wykonany zostanie z szarej
kostki brukowej o grubości 8 cm
oraz kostki kolorowej typu staro-

bruk. Dodatkowo firma wyreguluje
studnie rewizyjne kanalizacji.
Wykonawca będzie miał miesiąc na zakończenie prac, a ponadto zobowiązany jest udzielić
36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
Odwiedzający szczygłowicką
nek ropolię po now y m chodniku powinni chodzić jeszcze tej
jesieni.
DC

KNURÓW. KOMUNIKACJA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Świąteczna linia C-10

1 i 2 listopada (piątek i sobota) na
knurowskich ulicach pojawią się
autobusy linii C-10, które będą kursować
według specjalnego, świątecznego
rozkładu

Budynek jest w złym stanie technicznym, nie opłaca sie go
remontować

KNURÓW. POLICJANCI UCZĄ DZIECI JAK UNIKAĆ WYPADKÓW NA DROGACH

Foto: Archiwum

Bezpiecznie do szkoły,
bezpiecznie do domu
Foto: Archiwum Janusza Szydło

Sześć szkół i około 1000 uczniów wzięło udział w akcji
policyjnej drogówki „Bezpieczna droga do szkoły”. – Młodzież
coraz lepiej orientuje się w przepisach - mówi mł. asp. Janusz
Szydło z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
Trasę C-10 obsługiwać będą wyłącznie niskopodłogowe autobusy

Atrakcyjna forma przekazu i ciekawe przykłady
z życia wzięte sprawiały, że uczniowie chętnie
dyskutowali o zagrożeniach na polskich drogach

Na akcję złożył się cykl pogadanek, podczas których policjanci
omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Zwracaliśmy uwagę na zagrożenia, na które narażeni są uczniowie
w drodze do szkoły i domu oraz na
przepisy ruchu drogowego - wyjaśnia
mł. asp. Janusz Szydło z gliwickiej
drogówki, a zarazem knurowski
radny miejski.

W ciągu ostatnich trzech tygodni
Szydło odwiedził sześć placówek:
podstawówki - „Jedynkę”, „Dwójkę”,
„Trójkę”, „Szóstkę” i „Siódemkę” oraz gimnazjalną „Trójkę”.
– Uczniowie chętnie dyskutowali
– mówi. – Sporo wiedzą o przepisach.
Znają nie tylko podstawowe, ale też
te znacznie trudniejsze. Jednak nie
zaszkodzi organizować takie akcje,
by przypomnieć im jak bezpiecznie
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uczestniczyć w ruchu drogowym.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest wspólnym dziełem knurowskiego Urzędu Miasta i Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. Medialnie patronuje jej Przegląd Lokalny.
- Serdecznie dziękuję miastu za
zaangażowanie się w akcję i wspieranie Policji w edukacji dzieci i młodzieży – dodaje mł. asp. Janusz Szydło.
DC

Linia C-10 połączy przystanki
Knurów Dworcowa i Szczygłowice
Kopalnia. Trasa obejmie przystanki:
Knurów Dworcowa – Poczta – Remiza – Wojska Polskiego – 26 Stycznia – Ułanów – Szpitalna – Szkoła
– Cmentarz Komunalny – Wilsona
– Rybnicka – Krywałd Przejazd
Kolejowy – Bojowa (na żądanie)
– Zwycięstwa – Stadion – Szczygłowice Skrzyżowanie – Szczygłowice
Kopalnia.
Wszystkie kursy będą obsługiwać autobusy niskopodłogowe.
1 listopada linie autobusowe
KZK GOP (w tym 194, 236 i 710)

będą kursowały wg specjalnych
rozkładów jazdy, oznaczonych jako
„Wszystkich Świętych”. Linie 194
i 710 nie będą obsługiwać przystanków przy centrum handlowym
Auchan.
2 listopada (sobota) komunikacja będzie funkcjonować jak we
Wszystkich Świętych (wyjątek: linie
194 i 710 będą zatrzymywać się przy
Auchan).
3 listopada (niedziela) komunikacja będzie pracować jak w soboty.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej przewoźnika (www.kzkgop.com.pl).
/bw/

Odjazdy z przystanku Szczygłowice Kopalnia:
Wszystkich Świętych: 855 935 1015 1055 1135 1215 1255
1335 14151455 1535 16151655 1735
Sobota: 8 55 9 35 10 15 10 55 11 35 12 15 12 55 13 35 14 15
1455 1535 1615 1655 1735
Odjazdy z przystanku Knurów Dworcowa:
Wszystkich Świętych: 820 900 940 1020 1100 1140 1220 1300
1340 1420 1500 1540 1620 1700
Sobota: 820 900 940 1020 1100 1140 1220 1300 1340 1420 1500
1540 1620 1700
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Odporni czy
oporni?

W zasobach Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej mieszka dziś około 42 proc. ogółu
mieszkańców Knurowa

- Przy takiej pogodzie jak teraz nikt nie
myśli o szczepieniach. A to najlepszy
czas - uważa lekarz medycyny Barbara
Gawlińska-Twardawa. - Konsekwencje
nieleczonej grypy mogą być nawet
śmiertelne

PYTANIE O...

Czym zajmują się Rady Nadzorcze

– Ciekawi mnie na czym polega działalność Rady Nadzorczej
w Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej? Czy
jej obowiązków nie mógłby przejąć Zarząd? – zastanawia
się Czytelniczka PL. – Nie ma możliwości, by Rada przestała
istnieć, bo działalność spółdzielni jest ściśle regulowana
przez ustawę o spółdzielczości – informuje Ilona Skowronek
z LWSM
Nic nie jest bez przyczyny. Dotyczy to też funkcjonowania Rad
Nadzorczych.
Istnienie organu w takim kształcie jak w Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej to efekt
dostosowania do obowiązującego
prawa.
Rada Nadzorca to obok Walnego Zgromadzenia i Zarządu jeden z
jej organów samorządowych.
Rada liczy 15 członków. Są wybierani przez Walne Zgromadzenie
członków LWSM. R N sprawuje
kontrolę i nadzór nad działalnością
spółdzielni. Jej zadania są szczegółowo opisane w statucie LWSM.
Organ m.in. uchwala plany gospodarcze oraz programy działalności
społecznej i kulturalnej, kontroluje,
a także ocenia sprawozdania finansowe, wybiera i odwołuje członków
zarządu, podejmuje uchwały w
sprawie nabycia lub obciążenia
nieruchomości, rozpatruje skargi na
działalność zarządu.
– Zastanawiają mnie także zainformacja własna wydawcy
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robki Rady Nadzorczej – mówi knurowianka. – Ile z kasy spółdzielni
miesięcznie otrzymują członkowie?
Tę kwestię również reguluje statut spółdzielni.
– Wynagrodzenie członków Rady
Nadzorczej jest liczone procentowo
do minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu – czytamy
w statucie. – 100 proc. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 95 proc.
dla Zastępcy Przewodniczącego i
Sekretarza, 90 proc. dla Przewodniczących Komisji Rady i 85 proc. dla
pozostałych Członków Rady
Obecnie kwota najniższego wynagrodzenia to 1600 zł brutto.
Naszą rozmówczynię ciekawi
jeszcze jedna kwestia.
– Zastanawiam się, czy byłaby możliwość dostarczania gazetki
wydawanej przez LWSM do bloków
zarządzanych przez spółdzielnię. W
tej chwili jest ona dostępna tylko w
siedzibie spółdzielni. Wydaje mi się,

że dozorcy mogliby zostawiać je w
skrzynkach na ogłoszenia – mówi.
– Nie, żeby od razu przynosić każdemu osobiście, ale zostawić kilka
sztuk. Wtedy moglibyśmy sobie je
wziąć i poczytać.
W LWSM usłyszeliśmy, że gazetki dostępne są w siedzibie administracji spółdzielni oraz w klubach.
– Niestety, ale nie wydajemy
tylu egzemplarzy, by dostarczyć je
do wszystkich mieszkańców – wyjaśniają pracownicy spółdzielni. Są
otwarci na współpracę z lokatorami. – Nie wykluczamy możliwości
doręczenia publikacji pod wskazany
adres, gdyby zainteresowana nią
osoba się do nas zgłosiła.
jb, DC

Dyżury Rady
Nadzorczej

pełnione są w siedzibie Zarządu
LWSM Knurów przy ul. J. Sobieskiego 6, pok. nr 3, w pierwszy
poniedziałek miesiąca w godzinach 15-16.

- Zaszczepiła się pani na
grypę?
Lek. med.
Barbara Gawlińska-Twardawa : - Tak
i nie choruję,
a szczepię się
już od 4 lub 5
lat. W moim
otoczeniu są
osoby, które przeszły typową grypę
i miały poważne powikłania. To
dało mi do myślenia. Doszłam do
wniosku, że warto się przygotować na ewentualne zachorowanie.
Zwłaszcza osoby, które obarczone
są wyższym ryzykiem zachorowania
(np. lekarze, nauczyciele), powinny
się szczepić. Wskazania są takie,
by szczepić jeszcze dzieci do 2 roku
życia, osoby powyżej 65 roku życia
i tych z przewlekłymi chorobami
układu krążenia i metabolicznego.
- Nie ma mnie w żadnej z tych
grup, a nie chcę chorować i wydać
w zimie fortuny na leki.
- Jest to jakiś argument do rozważenia.
- Powinienem się zaszczepić?
- Powinien pan to sam rozważyć
na podstawie zaleceń. Przy okazji
proszę pamiętać, że szczepionki na
grypę są na rynku dopiero od kilku
lat, czyli od niedawna. Przygotowywane są prognostycznie na dany
sezon. Co roku są inne. Nikt nie daje
nam gwarancji, że będą skuteczne na
inne wirusy, które zaatakują.
Na początku szczepiło się w Polsce
od 9 do 10 proc. populacji. U ubiegłym
roku zaledwie 4 proc. Dla przykładu
w Stanach Zjednoczonych szczepi się
nawet 60-70 proc. seniorów.
- Skąd tak duże dysproporcje?
- Uważam, że w mediach bardzo
mało mówi się o grypie i szczepieniach. Przez tyle lat pracy z pacjentami miałam pojedyncze przypadki,
kiedy ktoś zapytał, czy powinien
się zaszczepić. Mam jednak stałą
grupę pacjentów, która szczepi się
regularnie.
W internecie jest za to mnóstwo
opinii zwolenników i przeciwników,
ale brakuje rzetelnej akcji informacyjnej. Przeciwnicy szczepień radzą
nabywać naturalną odporność.
- Nie przekonuje ich nawet
argument finansowy?
- Najwidoczniej nie. Szczepionka
nie kosztuje dużo. To wydatek około
34 zł. Szacunkowy koszt leków stosowanych przy leczeniu grypy wynosi
od 50 do 60 zł.
Przy takiej pogodzie jak teraz
nikt nie myśli o szczepieniach.
A to najlepszy czas. Po 7 dniach

od zaszczepienia wytwarzają się
przeciwciała. Po 14 dniach osiągają właściwy poziom odporności
na wirus.
- W dyskusji przeciwników często pada argument o osobach, które
zachorowały, mimo że wcześniej się
zaszczepiły.
- Zaobserwowałam u pacjentów,
którzy się szczepią, że nawet jeśli
dopada ich jakieś przeziębienie, z
którego mogłaby rozwinąć się grypa,
to są bardziej odporni. Choroba nie
przebiega u nich tak ostro. Po sobie
widzę, że moja odporność w kwietniu
powoli spada.
Wirus jest aktywny od grudnia
do kwietnia. U nas szczyt zachorowań na grypę przypada na luty i
marzec. Ciężko jednak grypę rozpoznać. Często mylona jest z przeziębieniem. Typowa charakteryzuje się
nagłą gorączką, dreszczami, bólem
stawów, gardła, niewielkim kaszlem,
katarem.
- Jakie mogą być konsekwencje
nieleczonej grypy?
- Nawet śmiertelne. To jest wirus, który może zaatakować każdy
narząd. U przewlekle chorujących
seniorów powikłania dotyczą głównie układów oddechowego i krążenia,
u młodych sercowo-naczyniowego.
- Czyli mam się zaszczepić?
- To pańska decyzja. Nie mogę
doradzać.
- Jakie ma pani rady dla przeciwników szczepień, którzy chcą
być jednak odporni na grypę?
- W Polsce nadal brakuje modelu
hartowania organizmu, dlatego
zdrowe odżywianie powinno wiele
zdziałać. Zalecałabym też ruch, a
przy tym właściwie się ubierać. Można też wspomóc organizm środkami
farmaceutycznymi.
Rozmawiał Paweł Gradek

Na ptasią grypę
nie pomoże
C z y s e z o n owe s z c z e p i o n k i
przeciwko gr ypie chronią
przed ptasią grypą, świńską
gr ypą lub pandemią gr ypy?
Nie. Szczepionki dostępne w aptekach co sezon chronią jedynie
przed zakażeniem szczepami wirusa grypy, które znajdują się w
ich składzie lub są z nimi wysoce
spokrewnione. Jednak szczepienie
szczepionką sezonową chroni nie
tylko przed występującą co sezon
grypą i jej powikłaniami, ale także
zmniejsza ryzyko wystąpienia u
człowieka podwójnego zakażenia
wirusem grypy ludzkiej, co mogłoby doprowadzić do powstania
nowego wariantu wirusa zdolnego
do wywołania pandemii grypy.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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GLIWICE. HOSPICJUM DZIĘKUJE CZYTELNIKOM PL

Dorzuciliśmy się
do tlenu

KNURÓW

Nie wolno się poddawać

Foto: Archiwum państwa Kilianów

Foto: Bogusław Wilk

Kilka tysięcy blaszek i... koncentrator tlenu to plon akcji
z udziałem Czytelników Przeglądu. Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych „Hospicjum” dziękuje za wrażliwość na potrzeby
cierpiących

- Ciężko z jednej pensji utrzymać
Dawida. Leki, rehabilitacja - to
wszystko kosztuje. Dziękuję tym,
którzy wsparli syna 1 procentem,
możemy nadal walczyć z chorobą mówi Małgorzata Kilian

Dzięki uporowi rodziców, Dawid próbuje sił w chodzeniu

Zbigniew Kozak (z prawej) osobiście przywiózł i przekazał dyr. Arturowi Pakoszowi koncentrator tlenu

Przypomnijmy. Przed rokiem
„Hospicjum” zorganizowało akcję „Blaszki na wagę życia, czyli
pomoc ukryta w listach”, której
celem było pozyskanie koncentratora tlenu. Wartość urządzenia
to około 2,5 tys. zł. Sposobem na
zdobycie pieniędzy była zbiórka
blaszek – obciążników do listów – i
ich sprzedaż. Jak wyliczono, 39 tys.
blaszek w ystarczyłoby na zakup
nowego koncentratora.
W Knurowie inicjatywę prowadziła Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2. Koordynatorką była wicedyrektor „Dwójki” Danuta Trela.
Jeden z pojemników znalazł się
w redakcji Przeglądu Lokalnego.
Szybko się zapełnił. Raz, drugi,
trzeci...
O zbieraniu blaszek przeczytał
też knurowianin Zbigniew Kozak.
W k rótce później pojaw i ł się w
naszej redakcji. Jednak nie z workiem listowych obciążników, lecz...
najprawdziwszym koncentratorem
tlenu.
- Kupiłem go przed ośmiu laty,
gdyż był potrzebny mojej mamie –
wyjaśnił pan Zbigniew. - Używała
go przez cztery lata. Po jej śmierci
nie był już wykorzystywany.
Kilka lat wstecz koszt nowego
koncentratora sięgał 8.000 zł.
– I wcale nie był łatwo dostępny
– zastrzega knurowianin.
On sam zdobył sprzęt po wielu
zabiegach. Zapłacił 3.700 zł.
Z dec ydowa ł, ż e sprezentuje
koncentrator hospicjum. Bezpłatnie, za „dziękuję”.
− Chciałbym, aby teraz pomogło
komuś innego, tak jak kiedyś służyło

mojej mamie – tłumaczył.
Przekazanie przybrało charakter krótkiej uroczystości w hospicjum. W styczniu pan Zbigniew
osobiście przekazał koncentrator
tlenu na ręce dyrektora placówki
Artura Pakosza i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” Zygmunta Suchańskiego.
Jakby tego było mało, knurowianin
podarował placówce balkonik ułatwiający chodzenie.
− Jesteśmy bardzo wdzięczni
na sprzęt, czeka na niego wielu
pacjentów – zapewniał, nie kryjąc wdzięczności, dyrektor Artur
Pakosz.

Gdy akcja dobiegła końca, dyrekcja „Hospicjum” nie zapomniała
o darczyńcach. Do naszej redakcji
dotarł list z podziękowaniami dla
Czytelników.
- Państwa wsparcie umożliwiło
nam realizację najważniejszego
celu, jakim jest niesienie ulgi w
cierpieniu, poprawy samopoczucia i
komfortu pacjentów w terminalnym
stadium choroby – pisze prezes Artur Pakosz, dziękując Czytelnikom
Przeglądu za zaangażowanie.
My też podpisujemy się pod
tymi słowami wdzięczności...
/bw/

Dawid ma już 13 lat. Dorasta,
co cieszy jego rodziców. Waży coraz więcej, co szczególnie odczuwa
matka chłopca, zajmująca się nim
24 godziny na dobę.
- Jest nam coraz trudniej. To już
nie 6-, a 13-letnie dziecko. Nasiliły
się ataki lekoopornej padaczki.
Podajemy synowi 3 kosztowne leki,
z czego jeden jest nierefundowany.
Opakowanie, które starcza na
ponad miesiąc, kosztuje 500 zł.
Lek trzeba sprowadzać z zagranicy. Kilianowie liczą na przełom
w neurologii, który sprawi, że ich
syn zacznie żyć jak rówieśnicy.
Szukają różnych rozwiązań. Już
wiedzą, że implanty i operacje nie
wchodzą w grę, dlatego starają się
utrzymać stan zdrowia chłopca na
dotychczasowym poziomie.
Gdyby nie regularna rehabilitacja, Dawid spędzałby każdy

dzień w łóżku. 13-latek chodzi po
domu, rodzice próbują przezwyciężyć jego opór w stawianiu kroków
na podwórku. W wakacje wziął
udział w turnusie rehabilitacyjnym
nad Bałtykiem.
Pani Małgorzata zrezygnowała
z pracy, by czuwać przy synu. Jedna
pensja nie starcza na sfinansowanie
wszystkich potrzeb, dlatego rodzice
Dawida dziękują tym, którzy przekazali chłopcu 1 proc. podatku.
- To dla nas spore wsparcie
- potwierdza mama 13-latka. - W
imieniu syna gorąco za nie wszystkim dziękuję.
/pg/

W 8 miesiącu życia lekarze wykryli
u Dawida zespół Westa, czyli odmianę lekoopornej padaczki. Przy
tego typu schorzeniu 10 proc. chorych umiera, a u 25 proc. dochodzi
do porażenia mózgowego.

reklama

A jednak się kręci!

Udało się z blaszkami, teraz robimy pożytek z... nakrętek. Akcja
„Wkręć się w pomaganie” spotkała się ze sporym odzewem. Otrzymujemy setki nakrętek. Każda z nich przysłuży się chorym dzieciom
Akcję wymyślił ks. Piotr Larysz,
duszpasterz harcerzy Archidiecezji
Katowickiej. Polega na zbieraniu
plastikowych nakrętek i przekazywaniu ich w wyznaczone miejsca.
Dochód ze sprzedaży przeznaczany
jest na konkretny cel – leczenie,
rehabilitację lub specjalistyczny
sprzęt dla potrzebującej osoby.
W Knurowie najmocniej zaangażowali się uczniowie Technikum nr 1.
Zorganizowali punkt zbiórki w swo-
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jej szkole. Nakrętki można wrzucać
do specjalnie oznakowanego kosza
od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20. Zapraszamy też do naszej redakcji (ul. Niepodległości 5,
obok ratusza). Dzięki Czytelnikom
już w pierwszym tygodniu uzbierało się kilka reklamówek nakrętek. I
ciągle przybywa...
Liczymy na ciebie. Jeśli możesz –
pomożesz?

/bw/
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Knurów

W świecie skarbników i utopców
Opowieści tłumaczą świat. Przez długi czas przekazy o utopku,
skarbniku czy diable istniały tylko w słowach dziadków.
Niezapisywane ginęły w pochodzie prawd obiektywnych.
O tym jak ważne jest zachowanie podań i legend śląskich
przekonywano podczas V Powiatowej Konferencji dla
Bibliotekarzy, Nauczycieli i Regionalistów

Publiczność z uwagą wsłuchiwała się w słowa prelegentów. − Dbanie o śląską tożsamość to nasz
obowiązek − podkreślano w kuluarach

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Ludowość w literaturze śląskiej” gościło w Knurowie. Miejsce
nieprzypadkowe, bo jak przekonywał
Michał Nieszporek, starosta gliwicki,
Knurów słynie ze śląskości.
−Należy zrobić wszystko, by kontynuować tradycję naszych przodków
i przekazać ją następnym pokoleniom
− podkreślał starosta.
Prelegentów i zaproszonych gości
przywitała gospodyni konferencji
Krystyna Wołoch, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Występ dzieci z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2 wprowadził
przybyłych w świat śląskich legend.
− Każdy region, a nawet miejscowość, ma swój własny świat opowieści − mówiła Beata Grochla ze

Szkoły Podstawowej w Kotulinie,
jedna z prelegentek. − Dzielenie się
informacjami o nadzwyczajnych wydarzeniach i niezwykłych przeżyciach
jest jedną z potrzeb człowieka. Tak
było dawniej, tak jest i dziś.
Między słowami opowiadanych
historii tworzyła się śląska wyjątkowość. Dzięki legendom mamy dostęp
do mentalności dawnych Ślązaków.
Wiemy, jak tłumaczyli wydarzenia,
które wymykały się rozumowi, jak
porządkowali wiedzę o rzeczywistości.
− Odzwierciedlają one nie tylko
ludową wizję świata, ale ujawniają śląskie dziedzictwo kulturowe
naszych przodków − mówiła prof.
Dorota Simonides, znana badaczka
ludowości śląskiej.

Śląski mikrokosmos wypełniają
opowieści o demonach, dziwnych
stworach, rozbójnikach.
− Nasza górnośląska tożsamość
objawia się w tym, czego się boimy.
W tym, jak wyrażamy swoje lęki
i grozę − podkreślała prof. Simonides.
Dlatego na Śląsku bano się utopców, jaroszków i diabłów, a nie trollów czy rusałek.
W czasie konferencji przypomniano o zasługach Józefa Lompy,
Zofii Kossak czy Gustawa Morcinka
dla zachowania śląskich opowieści.
Bogusław Szyguła, kustosz knurowskiej Izby Tradycji KWK Knurów
opowiedział o kulcie św. Barbary
w wierzeniach górniczych, a Ilona
Copik z Uniwersy tetu Śląskiego
przybliżyła twórczość Horsta Bienka.

Dzieci z MSP-2 zachwyciły kolorowymi strojami i znakomitym
wykonaniem śląskich przyśpiewek

Podczas spotkania na gości czekały nie tylko wykłady, ale także
wystawy poświęcone śląskim tradycjom oraz zwiedzanie Izby Tradycji.
Długi sznurek ustawił się po autograf
prof. Doroty Simonides, która na
konferencję przywiozła swoje doceniane na całym świecie publikacje
o Śląsku.
− Tegoroczne spotkanie stworzyło
szansę na poznanie kolejnych obszarów działalności regionalnej – podsumowała Krystyna Wołoch, dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach. – Dało możliwość zdobycia szerokiej i źródłowej informacji
w zakresie ludowości w literaturze śląskiej, wymiany doświadczeń
i integracji środowiska pasjonatów
zainteresowanych tą problematyką.
Konferencję, pod patronatem
starosty gliwickiego Michała Nieszporka i prezydenta Knurowa Ada-

ma Ramsa, zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach
i Centrum Kultury w Knurowie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Po autograf prof. Doroty
Simonides ustawiła się
długa kolejka wielbicieli jej
twórczości

Knurów. Seniorzy na balu

Czapki z głów przed kapeluszami
Prawie 80 osób zrzeszonych w Kołach
nr 2 i 3 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów świetnie się
bawiło na Balu Kapeluszowym

reklama

Foto: arch. PZRiE

Jak na Bal Kapeluszowy przystało, kapelusz był najważniejszym
nakryciem tego wieczoru

Impreza odbyła się w sobotę w restauracji Dominium. Pretekstem był
Dzień Seniora.
- Jak zaczęliśmy o godzinie 17,
to skończyliśmy dopiero o północy –
śmieje się Iwona Kobryń, przewodnicząca Koła nr 3. – Nikogo nie trzeba
było zachęcać do zabawy, parkiet ani
przez chwilę nie świecił pustkami.
Słowa przewodniczącej dobrze
świadczą o zespole Duet Centrum,
który serwował stare, znane i lubiane,
a przede wszystkim dobre przeboje.
– Przy stole pełnym smakołyków,
8

w doborowym towarzystwie czas
minął jak z bicza strzelił – dodaje
pani Iwona.
Miłym akcentem było uhonorowanie seniorów 80-latków. Okolicznościowe paczki sprezentował
im wieloletni sponsor Eugeniusz
Tymoszek.
- Oczywiście nie zasypiamy gruszek w popiele i planujemy kolejne
ciekawe imprezy – zapowiada przewodnicząca Kobryń. – Najbliższą
okazją będzie spotkanie opłatkowe
w grudniu.

/bw/
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Goście z zagranicy chwalą miasto

Knurów da się lubić

Od wtorku gimnazjalna
„Jedynka” pełni honory
gospodarza dla delegacji
z Bułgarii, Czech, Turcji
i Włoch. To partnerzy
placówki w ramach
międzynarodowego
programu Comenius „Uczenie
się przez całe życie”

Goście z zagranicy odwiedzli knurowski ratusz

Foto: Dawid Ciepliński

Knurowianie powitali przyjezdnych w Kinie Scenie Kulturze

Zagraniczni goście pozostaną w Knurowie do soboty.
We wtorek zostali przywitani
podczas uroczystości, która
odbyła się w Kinie Scenie
Kulturze.
– Bardzo serdecznie witam, życząc udanego pobytu
w naszym mieście – mówił

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa.
Nie zabra k ło rów nież
występów artystycznych –
Orkiestry Dętej KWK Knurów oraz uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1, którzy
zaprezentowali tradycyjne
polskie tańce, m.in. polone-

za. Jeszcze tego samego dnia
delegacje szkół partnerskich
zwiedziły ratusz, gdzie honory
gospodarza pełnił sekretarz
miasta Piotr Dudło. Znalazły
również czas, by odwiedzić
parafię pw. świętych Cyryla
i Metodego.
Knurowianie zapewniają,

że postarają się, by goście poznali też najciekawsze zakątki
regionu i kraju. Stąd m.in.
wizyta w Zabytkowej Kopalni
Węgla Kamiennego „Guido”
w Zabrzu, zwiedzanie Radiostacji w Gliwicach i królewskiego Krakowa.
DC

Paniówki

Pod opieką Jana Pawła II
„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz
przez to, czym dzieli się w innymi” − te słowa bł.
Jana Pawła II witają każdego wchodzącego do
Gimnazjum nr 2 w Paniówkach. 16 października,
w 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża,
placówka dołączyła do rodziny szkół noszących imię
Błogosławionego
Podczas nabożeństwa w kościele św. Urbana sztandar szkoły został uroczyście poświęcony

Uczniowie ślubowali wierność wartościom, które przyświecały Janowi Pawłowi II
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− Na ten moment czekaliśmy długo − zapewniają
gimnazjaliści. Przygotowania do uroczystości trwały
od dawna. Młodzież brała
udział w zajęciach edukacyjnych m.in. poświęconych
dzieciństwu i pontyfikatowi
Papieża-Polaka oraz zwiedzała miejsca związane z Janem
Pawłem II. Patrona wybrali
sami gimnazjaliści, zatwierdzili na specjalnie zwołanym
sejmiku uczniowskim. Jak
podkreślają, szukali kogoś, kto
byłby dla nich autorytetem.
Drogowskazem w trudnym
okresie dojrzewania.
− Imię Jana Pawła II nosi
także szkoła podstawowa w
Paniówkach. Wiele dzieci na
kolejnym etapie edukacyjnym
przechodzi stamtąd do naszego
gimnazjum − mówi Małgorza-

ta Wiśniewska, dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Paniówkach. − Chcieliśmy
kontynuować tę drogę, którą
zaczęli w podstawówce, bo idee
i wartości, o których mówił
Papież, nieprzerwanie żyją w
tych dzieciach.
Uroczystość rozpoczęła
msza święta w kościele p.w.
św. Urbana w Paniówkach
pod przewodnictwem delegata
arcybiskupa ks. prałata Stanisława Puchały. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar
szkoły, symbol nowego etapu
w dziejach placówki. Święto
trwało dalej już w murach
gimnazjum. W czasie uroczystej akademii imię szkole

nadał wójt gminy Gierałtowice, Joachim Bargiel. Po przekazaniu sztandaru wierność
wartościom Jana Pawła II
ślubowali uczniowie.
Po części oficjalnej goście w ysłuchali programu
artystycznego „W drodze do
źródła”.
− Nadanie imienia Jana
Pawła II Gimnazjum nr 2 w
Paniówkach było szczególną
i doniosłą chwilą nie tylko
dla społeczności szkolnej, ale
dla wszystkich mieszkańców
gminy Gierałtowice, bowiem
byliśmy świadkami tworzenia
się naszej lokalnej historii −
podsumowują uczniowie.
jb, zdjęcia: Grzegorz Pilny

Rodzina Szkół Jana Pawła II liczy już ponad 1,2 tys. szkół,
w tym 28 w Archidiecezji Katowickiej
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ROZRYWKA NR 43/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Igor Kieliszek z Knurowa

ur. 13.10.2013 r., 3480 g, 53 cm

Szymon Jurkiewicz z Leszczyn

ur. 17.10.2013 r., 3780 g, 56 cm

Mikołaj Rębisz z Wyrów

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

Kacper Bolek z Pawłowic

ur. 15.10.2013 r., 3500 g, 54 cm

Michał Synowiec z Knurowa

ur. 18.10.2013 r., 2630 g, 48 cm

Oliwia Simlat z Knurowa

ur. 20.10.2013 r., 3280 g, 53 cm

ur. 20.10.2013 r., 2950 g, 53 cm

Tomasz Aniśko z Knurowa

Szymon Woźnica z Czerwionki-Leszczyn

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr. 41/2013 brzmia ło: „Lustro”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Dariusz Gorus. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
ur. 20.10.2013 r., 3890 g, 54 cm

ur. 21.10.2013 r., 4050 g, 56 cm

25-30.10.2013 r.
PIĄTEK-ŚRODA
AmbaSSada
- godz. 16.00
24.10.2013 r.
CZWARTEK

Ida
- godz. 18.00

43

Wałęsa. Człowiek z nadziei
- godz. 16.00

Dominika Kot z Chudowa

ur. 22.10.2013 r., 3110 g, 52 cm

Jakub Młotkowski z Gliwic

ur. 22.10.2013 r., 3060 g, 52 cm

RYBNIK

Spotkanie z Tochmanem
AmbaSSada
- godz. 18.15, 20.15

AmbaSSada
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Rybniku zaprasza na
spotkanie z Wojciechem Tochmanem. Pisarz i reporter będzie do

dyspozycji czytelników w piątek,
25 października, w placówce PiMBP przy ul. Szafranka 7.
Początek o godz. 17.
/bw/
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Cohen dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Gierałtowice świętowano
przy dźwiękach gitary Jakuba Michalskiego, barda rodem
z Warszawy. - Aksamitny głos artysty uwiódł słuchaczy.
Było magicznie - podkreślali organizatorzy koncertu - Lidia
Pietrowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gierałtowicach oraz Andrzej Biskup - prezes Towarzystwa
Miłośników Przyszowic
- Piękny obraz w historii mają
Przyszowice. Wspaniali tu ludzie,
domy i ulice. Piękną tu przeszłość
Helena Szołtysek zapisała. Choć
odeszła, jej działalność została - słowami wiersza „Wartość poezji” rozpoczął magiczny wieczór Tadeusz
Golonka, twórca zrzeszony w Klubie Poetów przy GBP Gierałtowice.
Koncert w sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach
zadedykowano wszystkim nauczycielom w gminie. Tym czynnym
zawodowo, emery tom oraz tym,
których zabrakło. Jolanta Krawiec
ciepło i z mi łością prz ybl i ż yła
postać zmarłej niedawno Heleny

Szołtysek, długoletniej nauczycielki
z Przyszowic, członkini miejscowego towarzystwa.
Kubę Michalskiego do Przyszowic zaprosiła Lidia Pietrowska.
- W szkole w Przyszowicach
zabrzmiały najsłynniejsze utwory
Cohena: „Zuzanna”, „Słynny niebieski prochowiec”, „Tańcz mnie
po miłości kres”, „Alleluja” - mówi
Lidia Pietrowska. - Dzięki Jakubowi Michalskiemu Cohen pokazał
inną twarz. Nie tylko tę znaną z
melancholijnych ballad mówiących
głównie o miłości, ale okazał się
także twórcą patrzącym na świat z
filozoficzną zadumą.

Dodatkowo gość ze stolicy zadedykował miejscow ym nauczycielom najpiękniejszy utwór Bolesława Leśmiana, „Dziewczyna”.
Widownia ok laskami na stojąco
podziękowała za występ.
- Imprezę zakończył Bogdan
Wachowicz, członek Klubu Poetów
przy Gminnej Bibliotece Publicznej
w Gierałtowicach, który zadeklamował dla kolegów pedagogów oraz
muzycznego gościa własny wiersz
- informuje Lidia Pietrowska. Chcielibyśmy także podziękować
dyrektorowi ZSP w Przyszowicach
za wynajęcie sali.
LP, oprac. jb

KNURÓW

Ślonski wionuszek

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Karola Miarki w Knurowie zaprasza
mieszkańców miasta na XIII Biesiadę
Śląską „U Tereski”
Tegoroczna impreza nosi tytuł
„Ślonski wionuszek, czyli regionalny
przeplataniec”. Odbędzie się w piątek, 25 października 2013 r., w dużej
sali gimnastycznej. W programie

występy uczniów, śląskie gawędy
Anny Stronczek i występ zespołu
„Kamraty”.
Początek o godz. 10.
Oprac. b
Foto: Dawid Ciepliński

PRZYSZOWICE

Biesiady „U Tereski” przypominają piękne śląskie tradycje
informacja własna wydawcy

Koncert Jakuba Michalskiego był okrasą Dnia Nauczyciela w gminie Gierałtowice

KNURÓW

Ratunek z Bee Gees
Wiedza jak poprawnie ratować
to wiedza na wagę życia. W akcję
włączyły się także inne szkoły w
Polsce. 16 października punktualnie
o godz. 12 rozpoczęto bicie rekordu.
Zaangażowanie uczniów z MSP-2
zaskoczyło nawet nauczycieli.
− Dzieci wykonywały uciskanie klatki piersiowej na fantomach
otrzymanych dzięki WOŚP w rytm
piosenki „Stayin Alive” zespołu Bee
Gees, która znakomicie oddaje tempo
uciskania − mówi Gabriela Bieniek,
która obok nauczycielek Joanny
Szymkiewicz, Katarzyny Gramali,
Agnieszki Lasień oraz przedstawicielki Rady Rodziców – Agaty

Lumpe, czuwała nad przebiegiem
zmagań. − Choć było ciężko, udało
im się nieustannie prowadzić resuscytację przez 30 minut, regularnie
się zmieniając.
MSP-2 od lat uczy jak ratować.
Materiały na specjalnie organizowane szkolenia dostarcza fundacja
Jurka Owsiaka.
− Dzieci z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia, a tego typu akcje
są świetnym sposobem na utrwalanie
zdobytych umiejętności − podkreśla
Gabriela Bieniek. − W przyszłym roku
chcemy ponownie wziąć udział w tym
wspaniałym wydarzeniu.
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Przez pół godziny 70 uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 biło rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
przez jak największą liczbę osób. Akcji patronowała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
Jak informuje
WOŚP, rekord udało się pobić! W akc ji wzię ł o udział
8 6 . 5 8 0 o s ó b, w
tym 1266 instytucji. Wykorzystano
610 4 f a nt o m ów.
Poprzedni rekord −
12 tys. osób − należał do Niemiec.

Oprac. jb
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

Sprzedam przestronne, komfortowe, 3–
pokojowe mieszkanie w centrum Knurowa.
Cena do negocjacji. Tel. 785 807 090

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

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

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

Wynajmę pó ł domu w Knurowie. Tel.
696 303 550, 696 724 740

1/13-odw.

9-44/13

40/13-1/14

43-45/13

41-46/13

43/13

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

DAM PRACĘ

1/13-odw.

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

31-51/13

Dam pracę w brukarstwie. Tel. 609 775 488

42-43/13

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

Zatrudnię krawcową i pomoc krawiecką.
Tel. 501 639 500, 32 236 34 74
43-44/13

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

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

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

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

39-48/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

40-44/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

40-44/13

Sprzedam Renault Kangoo 2003 r. Cena do
negocjacji. Tel. 602 630 937
43-44/13

37-44/13

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
35-44/13

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

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

30-51/52/13

40-44/13

36-43/13

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia garaż blaszak Knurów. Tel.
698 649 301
43/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

Knurów sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
tel. 602 638 719

42-44/13

Knurów wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
Tel. 602 638 719

41-44/13

42-43/13

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

1-48/13

43-47/13

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.

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

29/13-odw.

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

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

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.

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

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

1/13-odw.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie zaprasza do składania ofert pisemnych na sprzedaż
złomu żeliwnego i stalowego. Szczegóły przetargu znajdują się
na stronie internetowei www.mzglia.pl w zakładce „tablica ogłoszeń”
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu

42-44/13

Knurów, Wolności sprzedam dom dwurodzinny 510 tys. Tel. 601 462 766

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

Dwa całkiem czarne, młode koty do wzięcia
za darmo, są wychowywane w domowych
warunkach. Tel. 32 236 90 85

2/13-odw.

EDUKACJA

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

ZWIERZĘTA

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

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

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 16,92 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

41-43/13

Sprzedam M-3, 48,5 m , Knurów, WP
II, IV piętro. Cena do negocjacji. Tel.
601 084 172, 609 975 412
2

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

35-odw.

Tanie malowanie, remonty. Tel. 512 878 630

42-46/13

41-44/13

Sprzedam M-4, 59 m2, III piętro, os. Wojska
Polskiego I. Tel. 501 530 635

43/13

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

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, os.
Merkury. Knurów, IV p. Cena do negocjacji.
Tel. 605 875 278

18-44/13

42-43/13

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

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

15-51/13
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Foto: archiwum UKS

„Złotka” z Knurowa

WYCISKANIE SZTANGI

Eugen(ki) wciąż
na szczycie
Na Eugen Knurów wciąż
nie ma mocnych. Podopieczne
Eugeniusza Mehlicha w ywalczyły w Przylesiu tytuł
drużynowych mistrzyń Polski
juniorek do lat 20. Indywidualnie złote medale krajowego
czempionatu zdobyły: Nikola
Zaborowska i Dorota Tomaszewska, z kolei wicemistrzyniami Polski zostały: Emilia
Flis i Katarzyna Smykała. Ta
ostatnia w boju o jak najcenniejszy krążek pobiła swój
rekord życiowy o 5 kg.
- To fantastyczny efekt pracy i dużego już doświadczenia
naszych zawodniczek, które w
wielu kategoriach okazały się
lepsze od starszych rywalek.
Moje podopieczne wykazały
dużą determinację w dążeniu

do celu, zatem nie może dziwić,
że radość naszych „złotek”
nie miała końca – mówi z
uśmiechem na twarzy trener
Eugeniusz Mehlich.
Wyniki:
- Nikola Zaborowska (mistrzostwo Polski w kat. 57 kg juniorek do lat 20, wynik – 45 kg),
- Dorota Tomaszewska (mistrzostwo Polski w kat. 72 kg juniorek do lat 20, wynik – 45 kg),
- Emilia Flis (wicemistrzostwo Polski w kat. 52 kg juniorek do lat 20, wynik – 47,5 kg),
- Katarzyna Smykała (wicemistrzostwo Polski w kat. 72
kg seniorek, wynik – 75 kg),
- Natalia Dreja (5. miejsce
w kat. 63 kg juniorek do lat 20,
wynik – 47,5 kg).

informacja

PiSk

Olivia Kaczor i Adrian Materna mają już
za sobą start w Mistrzostwach Europy

mysława Kopieckiego:
- Mateusz Szydło – dwa razy
1. miejsce na 1100 metrów i 1.
miejsce w punktacji uczniów po
dwudniowej rywalizacji,
- Paulina Bieniek – 2. miejsce na 800 metrów i 3. miejsce
w punktacji uczniów po dwudniowej rywalizacji,
- Wojciech Kostelecki – 2. i
3. miejsce na 1100 metrów oraz
2. miejsce w punktacji uczniów
po dwudniowej rywalizacji,
- Patrycja Hruzik – 3. miejsce na 800 metrów i 2. miejsce
w punktacji uczniów po dwudniowej rywalizacji,
Ponadto k nu rowsk ą
placówkę oświatową reprezentowa li i miejsca
poza podium zajęli: Julia
Świstuń, Nicola Janduła,
Paulina Pikosz, Tania Białczak, Justyna Fil, Tomasz Lewusz, Daniel Galiński, Jakub
Spruch, Wojciech Gradowski,
Bar tosz Lubczyk, Marcin
Olesiński, Grzegorz Czapek,
Grzegorz Suchanek, Mateusz Jóźwiak i Przemysław Burliga.

Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3
w Knurowie – medaliści Otwartych
Mistrzostw Gliwic w biegach przełajowych

W knurowskim Fight Clubie zorganizowano wewnętrzne zawody, w których rywalizowano w czterech konkuren-

cjach: TOUCH CONTACT,
POINTFIGHTING, UFR TATAMI oraz GRAPPLING.

Wewnętrzna
rywalizacja
w Fight Clubie

Knurowianie
najlepsi
w mistrzostwach
Gliwic
Kąpielisko Leśne w Gliwicach było areną dwudniowych
Otwartych Mistrzostw Gliwic
w biegach przełajow ych, w
których zwyciężyli reprezentanci Miejskiego Gimnazjum
nr 3 w Knurowie. Na sukces
drużynowy złożyły się bardzo
dobre występy indywidualne
następujących podopiecznych
Aleksandry Podsiadło i Prze-

pierwszymi w historii Knurowa
kadetami, którzy bronili barw
Polski w Mistrzostwach Europy.
Występ moich podopiecznych i
cały cykl przygotowań dogłębnie przeanalizujemy i wyciągniemy odpowiednie wnioski
– twierdzi szkoleniowiec, a
Olivia Kaczor dodaje: - Jestem
bardzo zadowolona, że mogłam
uczestniczyć w tej ważnej imprezie i bronić barw Polski. Jest
to niesamowite uczucie.
PiSk

PiSk

Foto: Fight Club

tak poważnej imprezie i zdobyte doświadczenie powinno procentować w kolejnych
startach.
- W pierwszym pojedynku
walczyłem z reprezentantem
Bośni. Nie do końca jestem
zadowolony z tej potyczki,
gdyż nie mogłem odnaleźć się
w tej walce, ale wygrałem. W
drugim starciu, tym razem z
Włochem, było zdecydowanie
lepiej, wywierałem presję i
zadawałem serie ciosów. Mimo
to sędziowie przyznali wygraną

Foto: MG-3

Olivia Kaczor i Adrian
Materna na co dzień trenują w knurowskim Spartanie, a nie tak dawno mieli ok a zję w ysta r tować w
Mistrzostwach Europy w
Kickboxingu. Gospodarzem
czempionatu była Krynica
Zdrój, a rywalizacja o medale
i prestiżowe tytuły odbywała
się w kategoriach wiekowych
kadet i junior. Reprezentanci
Spartana wystąpili w gronie
kadetów. Zarówno dla Olivii,
jak i Adriana był to debiut w

Foto: Spartan

To była dobra lekcja

mojemu rywalowi... Dziękuję
wszystkim, którzy pomagali mi
przygotować się do tego startu
– relacjonuje Adrian Materna.
Zadowolony z postaw y
podopiecznych jest klubowy
trener, Sławomir Tokarz. - Wyrażam uznanie dla Adriana
oraz Olivii za dotychczasowe
osiągnięcia i podjęcie się nietuzinkowego wyzwania. Są oni
kickbokserami młodego pokolenia, a już uczestniczyli w prestiżowym turnieju. Dodam, iż są

Uczestnicy wewnątrzklubowej rywalizacji

WYNIKI:
- TOUCH CONTACT – dzieci starsze – 1. Jakub Dziekasnowski, 2. Bartosz Czech, 3. Bartosz Bentkowski, 3. Kamil
Perliński (kat. wyżej), - kadeci młodsi – 1. Igor Szkodny, 2.
Karol Dąbrowski, 3. Krzysztof Hejno
i Michał Stypułkowski – kadeci – 1. Igor Szkodny (kat. wyżej),
2. Szymon Kędzierski, 3. Dawid Drejws, - walka pokazowa:
Askaniusz Sobierajski – Kamil Bulwin,
- POINTFIGHTING – kadeci – 1. Igor Szkodny (kat. wyżej), 2.
Szymon Kędzierski, - walka pokazowa: Askaniusz Sobierajski
– Kamil Bulwin,
- UFR TATAMI – 1. Askaniusz Sobierajski, 2. Kamil Bulwin, walka pokazowa: Anna Cora – Krzysztof Kwartnik,
- GRAPPLING – 1. Daniel Kwieciński, 2. Przemysław Szpakowski.
informacja

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 15 PAŹDZIERNIKA:
1. Janusz Myszka
2. Tadeusz Kamczyk
3. Bogdan Litwin
4. Jerzy Niewiadomski
5. Adam Dudziński
6. Stefan Wroblowski
7. Zdzisław Mral
8. Edward Nowak
9. Zbigniew Ciszewski

– 2.049
– 2.018
– 1.825
– 1.790
– 1.729
– 1.644
– 1.625
– 1.621
– 1.579

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 12.704
2. Tadeusz Kamczyk
– 12.041
3. Piotr Luberta
– 11.339
4. Jerzy Niewiadomski
– 11.035
5. Stefan Wroblowski
– 10.752
6. Piotr Pakura
– 10.736
7. Emil Kasperek
– 10.655
8. Zbigniew Ciszewski
– 10.219
9. Czesław Antończyk
– 10.197
Kolejny turniej odbędzie się 29 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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IV liga

Klasa okręgowa

Cztery tygodnie,
cztery nokauty
Zespół z Knurowa – dodajmy, beniaminek 4. ligi –
przypomina w rundzie jesiennej pięściarza. I to takiego,
który po tym, jak nauczył
się stawiać w ringu pierwsze
kroki, a następnie oswoił się z
zadawaniem ciosów prostych,
szybko się uczy, wyciąga wnioski i w kolejnych pojedynkach
nokautuje rywali.
Po sierpniowej i wrześniowej grze w kratkę i dwóch
nokautach (0:4 z Wyzwoleniem Chorzów i 0:5 z Gwarkiem Tarnowskie Góry), w
październiku po „ciosach”
Concordii na deskach skończyło już trzech rywali. Marsz
w górę tabeli podopieczni
Wojciecha Kempy rozpoczęli w Grodźcu. Wygrana 3:1
w pewnym sensie pozwoliła
zapomnieć o wspomnianej
przegranej 0:5 z Gwarkiem,
ale i rozpoczęła serię pewnych
zwycięstw. Dzisiaj już wiemy,
że po 3:1 z Grodźcem było 5:1
z Grunwaldem Halemba i 4:0
w minioną sobotę z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza. To są
trzy wygrane z rzędu i to nie
w minimalnych rozmiarach,
czy po wielkich męczarniach,
ale po meczach, które pozwalają z optymizmem patrzeć na
końcówkę rundy.
Tuzin strzelonych goli i
tylko dwa stracone pokazują
też, że trener Wojciech Kempa być może trafił wreszcie z
optymalnym zestawieniem
bloku defensy w nego. I to
mimo, że wciąż następują w
nim zmiany personalne. Od
niedawna przecież partnerem
Pawła Krzysztoporskiego na
środku obrony jest Adrian
Paśnicki, a swego rodzaju
problemem mogą być d la
trenera kłopoty zdrowotne
Pawła Jaroszewskiego. Niewykluczone, że owe problemy
wspomnianego 19-latka staną
się okazją do zaistnienia w dorosłej piłce mającego tyle samo
lat Łukasza Bączkiewicza.
Sobotnia potyczka z Zagłębiak iem rozpoczęła się
podobnie, jak mecz z Grunwaldem, gdy wynik otworzył
Marcin Modrzy ńsk i. Jego
gol w pewnym sensie ustawił
przebieg spotkania i jak się
później okazało, był początkiem drogi do zdobycia kolej-

nych trzech punktów.
Wydarzeniem meczu z
Zagłębiakiem było pojawienie się na boisku Damiana
Kozdronia. Ów napastnik
pojawił się na placu gry pół
godziny przed zakończeniem
spotkania i w ciągu 10 minut
strzelił dwie bramki. Były to
jego pierwsze gole zdobyte w
bieżącym sezonie w 4. lidze
(wcześniej strzelił siedem bramek w klasie C, a w niedzielę
dorobek ten powiększył do
ośmiu trafień).
Concordia wygrała w sobotę po raz siódmy w tym
sezonie. Siódme zwycięstwo
odnieśli również zawodnicy
Jedności Przyszowice. Zespół
trenera Krzysztofa Szumskiego kontynuuje serię meczów

Wbrew logice

bez porażki i po niedzielnej
wygranej nad Podlesianką Katowice ma już na swym koncie
siedem kolejnych meczów,
w których powiększał swój
punktowy dorobek.
Piotr Skorupa

PiSk

Orzeł Nakło Śląskie - ŁTS
Łabędy 4:1, KS 94 Rachowic e - Odra Miasteczko
Śląskie 3:3, Tempo Pa niówki - Wilki Wilcza 0:1,
Orzeł Miedary - Orzeł Mokre 0:2, For tuna Gliwice
- ŁKS Łagiewniki 1:1, Silesia Miechowice - Sokół
Orzech 1:1, Tęcza Wielowieś - Gwarek Zabrze 2:2,
Unia Świerklaniec - Czarni
Pyskowice 8:2.

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

27
21
21
20
20
19
19
18
15
14
14
13
12
11
8
8

Mistrz na tarczy

12. KOLEJKA, GRUPA I
Concordia - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 4:0
1:0 Modrzyński 5’, 2:0 Spórna 60’, 3:0 Kozdroń 65’, 4:0 Kozdroń 70’.
Concordia: Wasilewski, Pilc, Krzysztoporski, Paśnicki, Bączkiewicz, Spórna, Rozumek 71’
28
Dembiński, Żyrkowski, Suchiń- 1. Piaski
25
ski 75’ Maciejewski, Modrzyń- 2. Grunwald
22
ski 60’ Kozdroń, Mawo 78’ Filip. 3. Concordia
21
RKS Grodziec - Zieloni Żarki 4. Woźniki
5. Pilica
18
4:0, Gwarek Tarnowskie Góry
6. Sarmacja
18
- MLKS Woźniki 0:2, Lot Kono- 7. Kamienica Polska
18
piska - LKS Kamienica Polska 8. Gwarek
18
1:1, Przyszłość Ciochowice 9. Raków II
16
- Pilica Koniecpol 0:1, Slavia 10. Wyzwolenie
14
14
Ruda Śląska - Sarmacja Bę- 11. Zieloni
14
dzin 0:0, Górnik Piaski - Raków 12. Slavia
13
II Częstochowa 3:0, Grunwald 13. Przyszłość
12
Halemba - Wyzwolenie Cho- 14. Grodziec
15. Lot
8
rzów 1:1.
16. Zagłębiak
7

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

12. KOLEJKA

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Concordia wygrała
trzy ostatnie mecze,
a w każdym z nich
bramki strzelał Marcin
Modrzyński

12. KOLEJKA, GRUPA II

Niespodzianka w Paniówkach! Tamtejsze Tempo, które
w trzech wcześniejszych meczach nie przegrało, w niedzielę uległo przed własną publicznością Wilkom Wilcza, które
przystąpiły do tego meczu po
trzech kolejnych porażkach.
Powie ktoś: to wbrew logice. I
w pewnym sensie będzie miał
rację. Pamiętać jednak należy,
że niespodzianki w sporcie
są zjawiskiem jak najbardziej
naturalnym.

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

29
27
25
24
23
22
20
16
15
14
14
11
10
8
5
3

W trzeciej kolejce Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej doszło do meczu lidera
z wiceliderem. Broniący mistrzowskiego tytułu Vibovit,
który przystąpił do potyczki
z TKKF Mistral Intermarche
osłabiony brakiem Roberta
Kasińskiego i Tomasza Dury,
po 30 minutach gr y przegrywał już 0:3. W końcówce
8-krotni zwycięzcy ligi podjęli się jeszcze ostatecznego
zr y w u doprowad z ając do
stanu 2:3 i w ostatnich sekundach przycisnęli rywala,
jednak na przeszkodzie do
wyrównania stanął dobrze
dysponowa ny bra m k a rz
TKKF Marcin Michalak. Po
wygranej drużyna Marcina
Polywki przewodzi ligowej
tabeli z kompletem punktów,
a Vibovit spadł na drugie
miejsce.
Ciekawie było również
w pojedynku Tritechu z ZZ
Kadra. Mecze tych zespołów
zawsze przynoszą sporo emocji, a dodatkowego smaczku
dodają im konotacje rodzinne.
Tym razem w meczu Napierała kontra Napierała padł
nietypowy dla futsalu remis
1:1. Prowadzenie dla Tritechu
zdobył strzałem głową Przemysław Bara, a w yrównał
na 29 sekund przed końcem
Arkadiusz Majorczyk. Zespół Kadry po raz drugi z
rzędu wywalczył punkty w
końcow ych sekundach gry
i zaczyna przypominać pod
tym względem przysłowiową
reprezentację Niemiec.

H i s tor ycz ne pier w sz e
wygrane odnieśli ligowi debiutanci, Olympiakos Gierałtowice oraz ekipa z Sośnicowic, pokonując odpowiednio Nacyniankę i PTK DB

Schenker. Dodać można, że
wspomniana Nacynianka nie
wykorzystała tego wieczoru
3 rzutów karnych.
Waldemar Jachimowski

3 KOLEJKA Z 21.10.2013
ZZ Kadra - Tritech 1:1 (0:1)
0:1 P. Bara 15’, 1:1 A. Majorczyk 40’,
Concordia Oldboje – IPA Knurów 4:6 (2:5)
1:0 D. Wiercioch 3’, 2:0 D. Wiercioch 4’, 2:1 J. Stępień 5’, 2:2 T.
Macha 8’, 2:3 J. Stępień 12’, 2:4 W. Kempa 13’, 2:5 J. Stępień 16’,
3:5 S. Basak 26’, 3:6 J. Stępień 38’ 4:6 K. Smętek 40’.
żółte kartki: P. Powala, K. Kwietniewski, T. Metz (IPA Knurów).
Nacynianka – Olympiakos Gierałtowice 2:8 (1:4)
0:1 K. Borawski 10’, 0:2 P. Sadło 13’, 0:3 D. Kabała 14’, 1:3 R.
Mysłek 16’k. 1:4 P. Mrasek 19’, 1:5 M. Adamczyk 27’, 2:5 Ł. Baron
28’, 2:6 M. Adamczyk 29’, 2:7 M. Adamczyk 30’, 2:8 P. Sadło 39’.
PTK DB Schenker – Sośnicowice 3:6 (2:5)
0:1 M. Mazur 1’, 1:1 S. Wawrzonkowski 2’, 1:2 M. Sosna 14’, 1:3
M. Mazur 15’, 1:4 M. Kożuszek 18’, 2:4 R. Nowosielski 19’, 2:5
Damian Rogon 20’, 3:5 S. Wawrzonkowski 40’, 3:6 M. Mazur 40’.
Vibovit Studio DENIM – TKKF Mistral Intermarché 2:3 (0:1)
0:1 P. Kośmider 19’, 0:2 Andrzej Niewiedział 27’, 0:3 B. Lewandowski 30’, 1:3 K. Kijak 31’, 2:3 M. Bagiński 35’
żółte kartki: M. Bagiński (Vibovit Studio DENIM), P. Kośmider
(TKKF Mistral Intermarché).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2

9
6
6
5
4
4
3
3
2
0
0

13-6
19-11
14-14
13-11
7-9
10-9
10-6
18-19
10-12
5-11
4-15

3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
2
1
1
0
0
2
0
0

0
1
1
0
1
1
1
2
1
2
2

PROGRAM 4. KOLEJKI
(28 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK):
Concordia Oldboje – ZZ Kadra (18.00), Vibovit Studio DENIM
– PTK DB Schenker (18.50), Olypiakos Gierałtowice – Team
Stalmet (19.40), Tritech Big-Bud – Nacynianka (20.30), IPA
Knurów – TKKF Mistral Intermarché (21.20).

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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sport

BIEGI

Papieskie bieganie
i zasłużenie zajął miejsce na
podium.
Trzy dni wcześniej w Rudzie Śląskiej został przeprowadzony V Bieg Papieski.
Tym razem uczestnicy mieli
do przebiegnięcia 4 km. Nie
stosowano podziału na kate-

Młodość Rudno - Naprzód
Żer nic a 6:1, Sokó ł Ł any
Wielkie - Przyszłość II Ciochowice 2:0, Jedność 32 II
Przyszowice - Zamkowiec
Toszek 0:1, KS MOSiR Stal
Zabrze - Ruch Kozłów 1:1,
Salveo Drama Kamieniec
- Orły Bojszów 0:4, Carbo
Gliwice - Społem Zabrze 3:0,
Orzeł Stanica - Zryw Radonia
1:3, MKS Zaborze Zabrze MKS Zabrze-Kończyce 0:2.

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

31
28
28
24
22
21
17
17
15
15
12
11
10
9
7
7

Klasa B

Mecz na szczycie
dla Gwiazdy
Bardzo ważne spotkanie
wygrała w miniony weekend
Gw iazda Chudów. Zespół
ten gościł na boisku lidera
– Olimpii Pławniowice i wy9. KOLEJKA
Naprzód Świbie - Start Kleszczów 3:0, Olimpia Pławniowice - Gwiazda Chudów 1:2,
LKS 45 Bujaków - Piast Pawłów 3:0, Korona Bargłówka
- FC Kłodnica 0:1, KS Bojków
- Amator Rudziniec 5:3, Pogoń Ziemięcice - Quo Vadis
Makoszowy 0:2, Walka Zabrze - Victoria Pilchowice 5:1.

/bw/

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Klasa A
12. KOLEJKA

gorie wiekowe.
- Zająłem 35 miejsce.
Całkiem niezłe, biorąc pod
uwagę, że na metę zameldowałem się szybciej niż
niejeden młodzian – śmieje
się pan Czesław.

Bogusława Kondzielnik
z Sokoła oraz Tomasz Wojtaszek z Endurance Solidarni
to biegacze knurowskich klubów, którzy dołączyli do grona maratończyków. Debiut w
tych prestiżowych zawodach
nastąpił w czasie maratonu
pozna ńsk iego. – Bogu sia
zajęła 209 miejsce w open z
czasem 4.05.39. To pierwsza
kobieta z Sokoła, która przebiegła maraton i jednocześnie
szósta osoba z naszego klubu,
która trafiła do grona maratończyków – mówi z dumą w
głosie Marek Lewczuk, który
w Sokole odpowiada m.in. za
szkolenie biegaczy.

4. LIGA, GRUPA I
26 października, godz. 15
Zieloni Żarki - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
26 października, godz. 15
Czarni Góral Żywiec - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
26 października, godz. 15
Odra Miasteczko Śląskie - Tempo Paniówki
Wilki Wilcza – Orzeł Miedary

KLASA A
26 października, godz. 15
MKS Kończyce Zabrze - Orzeł Stanica
Naprzód Żernica – MKS Zaborze Zabrze
27 października, godz. 15
Jedność II Przyszowice – Ruch Kozłów
26 października, godz. 15
Gwiazda Chudów – Piast Pawłów
Victoria Pilchowice – Pogoń Ziemięcice

KLASA C

PiSk

27 października, godz. 14
Gwarek II Ornontowice - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

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

sferze marzeń ma udział w
półmaratonie komandosa,
który organizowany jest w
Warszawie przez Akademię
Obrony Narodowej.
Wracając do Poznania
dod ajmy, ż e k lub E ndur a nce S ol id a r n i K nu rów
reprezentowali też: Damian
Basik – czas: 3.27.57 i 812
miejsce w open, Czesław Kostrzak – czas: 4.01.01 i 2978
miejsce w open, Zbigniew
Kołodziejczyk – czas: 4.55.11
i 5186 miejsce w open oraz
Jan Szaruga – czas: 4.58.59 i
5302 miejsce w open.
PiSk

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

18
15
15
13
13
9
6
6
3
0

22
22
21
18
18
18
15
13
11
7
7
5
3
0

Klasa C
10. KOLEJKA
Concordia II - Leśnik Łącza 7:2
Bramki na zwycięzców: Kempa – 3, Liszka, Malinowski,
Kozdroń i Bajer.
Concordia II: Wasilewski od 46 min. Sobkiewicz, Gałach, Koniorczyk od 55 min. Popek, Klimasara, Liszka, Malinowski, Kempa,
Dembiński od 70 min. Kutypa,
Karwowski, Kozdroń, Filip od
1. Concordia II
27
75 min. Bajer.
2. Burza
21
Ślązak Bycina - Napr zód
3. Gwarek II
15
Łubie 1:3, Bur za Borowa
4. Leśnik
15
Wieś - M łodość II Rudno
5. Naprzód
7
9:2, Gwarek II Ornontowice
6. Młodość II
4
7. Ślązak
0
– pauzował.
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Bogusława
Kondzielnik

III liga kobiet

KLASA B

wiózł z tego trudnego terenu
cenne trzy punkty. W nagrodę
Gwiazda została liderem.

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

Oprac. PiSk

Na co dzień Bogusława
Kondzielnik studiuje prawo
(III rok) na Uniwersytecie
Śląskim.
Tomasz Wojtaszek był
jednym z pięciu reprezentantów Endurance Solidarni
na trasie maratonu w Poznaniu. – Wszyscy się cieszymy,
że nasz klubowy kolega zaliczył udany debiut z czasem 4.28.10, zajmując 4407
miejsce w open – mówi bardziej doświadczony Czesław
Kostrzak.
Nowy maratończyk na
co d zień pracuje w k nurowskiej kopalni, a do klubu E ndu r a nc e S ol id a r n i
trafił w czerwcu bieżącego
rok u popr z e z Z big n iewa
Ko ło d z ie jc z y k a . Tom a s z
Wojt a sz ek pod k re śla , ż e
ukończenie maratonu było
ogromny m osiągnięciem,
a sms-ami dopingowała go
cała rodzina, dziewczy na
i znajomi. – Im wszystkim
chciałbym podziękować za
wsparcie. Do tej pory biegał e m c o dr ug i d z ie ń po
około 12-14 kilometrów. We
wrześniu wydłużyłem trasę
do 21 kilometrów w wojskowych butach, tak jak mój
idol Emil Zatopek – mówi
Tomasz Wojtaszek, któr y
w tym roku planuje jeszcze
jeden start maratoński, a w

Foto: Piotr Skorupa

Zawody odbyły się w
sobotę na dystansie 5,5
k m. Knurowski biegacz
w ystąpił w kategorii
M-60, grupującej biegaczy 60-letnich i starszych.
Pozwolił się wyprzedzić
tylko jednemu rywalowi

Nowi maratończycy
Foto: prywatne archiwum

Czesław Nowak, prezes Amatorskiego
Klubu Biegacza, zajął II miejsce podczas
VII Piekarskiego Biegu Papieskiego im.
Jana Pawła II

O Puchar Prezesa
Za nami kolejna impreza pły wacka rozegrana na
krytej pływalni aQuaRelax
w Knurowie. Mowa o rywalizacji o Puchar Prezesa Śląskiego Okręgowego Związku
Pływackiego. Sekcja pływa-

cka TKKF Szczygłowice reprezentowana była przez 18
dziewcząt i chłopców.
Najlepsze miejsce zajął
Damian Godula – drugi na
100 metrów stylem zmiennym, a ponadto w pierwszej

Knurowska reprezentacja na zawody
o Puchar Prezesa Śląskiego
Okręgowego Związku Pływackiego

dziesiątce sk lasy f ikowana
została Maja Namysłowska
(najlepszy start na 50 m stylem
dowolnym – 7. miejsce).
Oprócz w ymienionych,
Knurów reprezentowali: Bartosz Bieniek, Adam Gruba,

Tomasz Gontarewicz, Klaudia Siedlik, Dominik Szafarczyk, Aleksander Szczygielski, Patryk Zieliński, Daniel
Osada, Marek Możdzierz,
Ryszard Kała, Radosław Paszek, Wiktoria Furtak, Magdalena Ociepa, Małgorzata
Ornowska, Julia Sobótka i
Wiktoria Masiarek.
PiSk
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Pogoda
na suma

KNURÓW. WYSTĄPI KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

Klasa I A

Wychowawca: mgr Daria Michalczyk-Łuczka
Alicja Bartnik, Aleksandra Grabowska, Karolina Jakubiec, Olaf Kolwicz, Aleksandra Kośmider,
Aleksandra Krupka, Paulina Kuc, Oliwier Michalski, Kinga Mielczarek, Michał Mikuła, Jakub Miller,
Zuzanna Możdżeń, Artur Nauka, Igor Olbryś, Alicja Pełka, Maja Ponicka, Oliwia Sieprawska, Krzysztof
Skiba, Kamil Soberka, Kacper Steimann, Patrycja Wacyk, Paweł Wącirz, Julia Wdówka, Mateusz
Wojnowski, Karolina Woszuk, Mateusz Wójcik, Kacper Wypych

We wtorek, 5 listopada, w Kinie
Scenie Kulturze wystąpi Kabaret
Moralnego Niepokoju
Kabareciarze rozbawiają Polskę
prezentując „Pogodę na suma”. To
składanka skeczy, wśród których nie
brak najnowszych, nieprezentowanych jeszcze w telewizji.
- Przeżyjemy próbę generalną
spektaklu, podczas której aktorzy
zmęczeni występami w reklamach
na potęgę mylą kwestie, przyjrzymy
się Polsce oczami powracającego do
kraju kibica Euro 2012 i zwiedzimy
mieszkanie nuworysza z nim w roli
przewodnika – zapewniają aktorzy
KMN. - Całość uzupełnią doskonałe
jak zawsze piosenki, starannie zaaranżowane przez Orkiestrę Moralnego Niepokoju.
Jeśli publiczność wyrazi taką
wolę, nie zabraknie bisów.
- A tam największe przeboje! –
podkreślają kabareciarze.
Program potrwa prawie dwie
godziny. Początek o godzinie 20.30.

Bilety w cenie 55 zł do nabycia w
kasie Kina Sceny Kultury – codziennie w godzinach 15-20.
/bw/

Klasa I B

Wychowawca: mgr Wioletta Bielenin-Siedlaczek
Mikołaj Adamczyk, Patryk Bodanko, Zofia Bogdanowicz, Dominik Bogumiło, Jan Gałązka, Maria
Gontarz, Julia Górak, Weronika Górak, Oliwia Górecka, Anita Grad, Tobiasz Jaciński, Kamil Janas,
Wiktoria Kacuga, Rafał Kasza, Roksana Kiewro, Tymoteusz Kozielski, Martyna Leżyńska, Wiktoria
Lipińska, Olivier Maj, Damian Michałowski, Przemek Midura, Kaja Murzyniec, Natalia Pietrak, Maja
Sikora, Igor Skóra, Mateusz Tomaszewski, Dominik Wagner

GLIWICE

Szansa na pracę

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Gliwicki
pakOn”. Program, współfinansowany przez Unię
Europejską, skierowany jest do bezrobotnych
osób niepełnosprawnych powyżej 45 roku życia
Projekt ma zwiększyć szansę
osób niepełnosprawnych na znalezienie pracy. „Gliwicki pakOn”
ruszy w przyszłym roku. W ramach
projektu osoba niepełnosprawna
skorzysta z doradztwa zawodowego,
warsztatów dotyczących aktywnego
poszukiwania pracy oraz szkoleń
zawodowych (obejmą m.in. zawody
magazynier z obsługą wózka widłowego, pracownik ochrony, sprzedawca, pracownik utrzymania czy16

stości). Po zakończeniu programu
uczestnicy mogą liczyć na pomoc w
znalezieniu zatrudnienia, a dla 32
osób przewidziane są także staże.
Wypełnione druki rekrutacyjne
(do pobrania na stronie www.mdscentrum.pl) należy złożyć w Biurze
Projektu „GLIWICKI pakON” w
Gliwicach przy ul. Plebiscytowej 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.
jb

Klasa I C

Wychowawca: mgr Barbara Ratajczak
Konrad Balicki, Julia Bzdura, Wiktoria Demucha, Anna Ficek, Oliwia Kwietniowska, Michał Lasak, Julia
Łęgowik, Aleksandra Majnusz, Zuzanna Okoń, Dawid Palenga, Mateusz Pichura, Patryk Piwowarski,
Łukasz Porosiło, Maciej Rakowicz, Dominik Ramos, Krzysztof Skiba, Marianna Sudak, Magda
Szołtysek, Dawid Walczak, Zuzanna Wanat, Daria Witkowska, Julia Wołowska
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