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KNURÓW, FLORYDA. ANTOSIA WIECZOREK POMYŚLNIE PRZESZŁA OPERACJĘ

Mama, tata, boję się

Rok temu po raz pierwszy napisaliśmy, że potrzebny jest milion złotych, by
Antosia Wieczorek stanęła na nogi. Wielu nie wierzyło w sukces, niektórzy
mówili, że tu potrzebny jest cud. Cud się zdarzył. Dziewczynka jest już po
pierwszej operacji

- Chcę zwrócić uwagę na nieterminowy odbiór segregowanych śmieci.
Konkretny przykład: ul. Niepodległości, gdzie wyłożone przed kamienice
worki musiały sporo odczekać, by
doczekać odbioru. Czy to wydumany
problem? Nie. Niezebrane worki stają
się celem dzieciarni, która z nudów
bądź z głupoty wyżywa się na nich.
No i potem po chodniku i jezdni walają
się kawałki plastiku. Na odbiór śmieci
biodegradowalnych trzeba jeszcze
dłużej czekać. Tu natura robi swoje –
po kilku godzinach w cieple w workach
zaczyna buzować, a po całej okolicy
niesie się śmierdząca woń kiszącej się
zieleni. Nie wiem, jaka jest przyczyna
tego stanu rzeczy, ale jego skutek
mocno irytuje.

- Czytam, że na placach Kompanii
Węglowej zalega 5,5 mln ton węgla,
którego spółka nie potrafi sprzedać.
Pewnie za dużo chce, bo na światowych rynkach węgiel kosztuje około
300 zł/tonę, a za nasze „śląskie złoto”
trzeba zapłacić przynajmniej drugi
raz tyle, pod Lublinem to nawet trzy
razy tyle. Nic dziwnego, że zalewa nas
tańszy węgiel z Ukrainy, Czech, a nawet z dalekiej Australii... No i jeszcze
jedno jest dla mnie zagadką: dlaczego
brakuje ekogroszku? A jeśli jest, to
strasznie drogi. Tego, co proponują
supermarkety nie biorę pod uwagę, bo
to jakieś mieszanki. Niskokaloryczne i
migiem się spalające...

Knurowianin

Janusz

Not. bw

fotomigawka
Foto: Piotr Skorupa

Wcześniej została poddana badaniom, które trwały 5 godzin. Antosia niezbyt przyjaźnie reagowała
na personel w zielonych, niebieskich
i białych kitlach.
- Operacja się przedłużyła. O
21.00 (czasu lokalnego), po całkowitym wybudzeniu,Antosia przejechała na oddział - poinformowali na
facebook’u rodzice. - Pierwsze słowa
po przebudzeniu: mama, tata, boję
się, Peppa.
Lekarze umieścili w nóżkach
małej knurowianki 24 druty. Rany
pooperacyjne czyszczone są do kości.
To wiąże się z ogromnym bólem,
dlatego Antosi podawane są leki o
działaniu silniejszym od morfiny.
Lekarze są zadowoleni z przebiegu i efektów operacji.
Przez pół roku knurowianka
będzie mieć założony aparat, który
wyprostuje i wydłuży jej piszczele.
Jeśli pierwszy etap leczenia się powiedzie, czekają ją jeszcze dwie operacje
i długotrwała rehabilitacja.
Dziewczynka przyszła na świat z
rzadkim zespołem wad wrodzonych.
W jej nóżkach brakuje kości strzałek,
piszczele są zgrubiałe i wygięte do
przodu. Krajowi specjaliści nie dawali nadziei, że Antosia kiedykolwiek
stanie na nogi i będzie chodzić. Mało
tego, wszystko wskazywało na to, że
do końca życia będzie protezowana.
Nadzieję Wieczorkom dał świa-

A worki pęcznieją... Co z tym węglem?

Antosia przebywa w USA, jest już po pierwszej operacji

towej sławy specjalista, dr Paley.
Jego byli pacjenci mogą biegać, grać
w tenisa, są samodzielni. Dzięki
Narodowemu Funduszowi Zdrowia

i wszystkim, którzy zaangażowali się
w zbiórkę pieniędzy na kosztowne
leczenie, zdarzył się cud.
/pg/, foto: arch. L i R Wieczorków

KNURÓW. NIEDOGODNOŚCI MIESZKANIA PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI
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Mieszkańcy domów stojących
wzdłuż jednego z najważniejszych
traktów w mieście nie mają łatwo.
Codzienność uprzykrzają im tiry.
− Hałas jest nieznośny. Tiry wożą
coś podobno do kopalni „Dębieńsko”.
Pędzą i 80km/h, nie zważając na znaki drogowe − opowiada jeden z mieszkańców. − Obok mojego domu trwa
remont drogi. Ruch jest wahadłowy.
Robotnicy zrobili wykopy co 10 m i
zasypali je piachem. Jezdnia jest mało
stabilna, więc meble w domu tańczą...
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Mieszkańcy mają receptę na problem − remont drogi.
− Gdyby nie było tych kolein,
ciężarówki sunęłyby po równej nawierzchni i nie robiłyby takiego hałasu
− mówi knurowianka.
Droga nr 921 należy do sieci dróg
administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
− DW 921 na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul.
Wilsona i Michalskiego, należy do najbardziej zdegradowanych technicznie

odcinków dróg wojewódzkich, którymi
zarządzamy. Wymaga natychmiastowej przebudowy − podkreśla Ryszard
Pacer, rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Wojewódzkich. − Jej koszt można szacować na 3 do 4 mln złotych.
Niestety, pomimo że ZDW wie o
konieczności remontu, w najbliższym
czasie przebudowa Niepodległości
jest raczej mało prawdopodobna.
Powód? Pieniądze, a raczej ich brak.
− Dróg wymagających natychmiastowego remontu mamy aż 380
km (z 1212 km wszystkich dróg, jakimi zarządzamy). By wyremontować
wszystkie, wymagające natychmiastowej interwencji odcinki, potrzebujemy
aż 1,2 do 1,5 mld zł. Tymczasem nasz
tegoroczny budżet na remonty dróg,
to nieco ponad 150 mln zł. Widać jasno, że głównym problemem jest brak
pieniędzy − tłumaczy Ryszard Pacer.
Jedyną nadzieją dla mieszkańców
jest zwiększenie budżetu, a na to się
raczej nie zanosi.
− Decyzje w tej sprawie podejmuje
Zarząd Województwa i Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego
− wyjaśnia rzecznik.

Foto: Arch. MSP-6

Na ulicy Niepodległości ciągle ruch. Przejeżdżające tiry wyprowadzają
z równowagi okolicznych mieszkańców. − Ja chyba oszaleję − skarży się
knurowianka. − Ciężarówki podskakują na koleinach i robią taki hałas, że
żyć się nie da! Szyby nam się w domach trzęsą

W ubiegłą sobotę dyrektor Miej
skiej Szko ły Podstawowej nr
6, Eugeniusz
Szybiak i jego zastępcz yni Barb
ara Goraj, przy jęli w poczet
pełnoprawnych uczniów placówki trzy klas
y pierwszoklasistów. Wcześni
ej uczniowie poznali patr onkę szko ły,
Królową Jadwigę, i zdali prze
d nią egzamin.

reklama
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KNURÓW. ZAPADŁ WYROK W GŁOŚNEJ SPRAWIE
ZAGINIĘCIA 14-LATKI

Umyślne
podpalenie?
GIERAŁTOWICE. OGIEŃ STRAWIŁ DOM

Winny za kratami

W poszukiwaniach
zaginionej - jak się
wówczas wydawało
- nastolatki
zaangażowało się
wiele osób

Tak twierdzą
strażacy,
uczestniczący
w akcji gaszenia
płonącego domu
przy ul. ks.
Roboty. Policja
sprawdza ten
trop. Pogorzelcy
oszacowali straty
na 100 tys. zł
Była środa, około godz. 22.40,
k iedy ogień pojaw ił się w kotłowni domu przy ul. ks. Roboty.
Płomienie natychmiast wydostały
się na korytarz. Temperatura była
tak wysoka, że stopiła plastikowe
panele i bezpieczniki w skrzynce
rozdzielczej.
8 minut później przed domem
zaparkowały 2 ciężkie wozy i podnośnik Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowie.
- Odcięliśmy prąd i gaz. Przeszukaliśmy dom, sprawdzając czy

W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy
z knurowskiej JRG; trwała 2 godziny

kogoś nie ma w środku - poinformow a ł z a stę pc a dowódc y J RG
Knurów, asp. sztab. Józef Jaworek.
- Zadymienie było bardzo duże. Na
szczęście nikogo nie znaleźliśmy.
Ogień strawił wszystko, co spotkał na swej drodze: meble, sprzęt
rtv i agd, okna, a także część stropu
i dachu.
Akcja gaśnicza trwała 2 godziny.

Przyglądali się jej i komentowali
mieszkańcy Gierałtowic. Pojawiły
się nawet głosy, że to mogło być
podpalenie z zemsty.
- Wiele wskazuje na umyślne
podpalenie - usłyszeliśmy od zastępcy dowódcy. Policja prowadzi w tej
sprawie postępowanie.
/pg/, foto: JRG Knurów

Bogdanowi S. postawiono
zarzut z art. 200 §1 kodeksu
karnego: Kto obcuje płciowo z
małoletnim poniżej 15 lat lub
dopuszcza się wobec takiej osoby
innej czynności seksualnej lub
doprowadza ją do poddania się
takim czynnościom albo do ich
wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
31-latek z Koszalina poznał
nieletnią w internecie.
- Dziewczyna miała wtedy
problemy w szkole, zwierzała mu
się - mówi rzecznik prasowa Sądu
Okręgowego w Gliwicach, Agata
Dybek-Zduń.
Korespondowali 3 miesiące,
aż w końcu mężczyzna zaproponował spotkanie...
Umówili się w Gliwicach, by
następnie ruszyć w podróż. Po 2
dniach dotarli do Kędzierzyna-Koźla. Nocowali na działkach, w lesie.

Foto: Paweł Gradek

Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał
prawomocny wyrok skazujący
31-latka na 2,5 roku więzienia
po tym, jak mężczyzna nakłonił
gimnazjalistkę do ucieczki z domu

Parę udało się szybko znaleźć, dzięki wspólnej akcji policji,
znajomych dziewczynki i ludzi,
którzy zaangażowali się w rozklejanie plakatów z podobizną
zaginionej.
- Mężczyzna mówił, że do
niczego dziewczynki nie zmuszał, a wszystko co robiła, robiła
dobrowolnie. Był świadom, że
ona nie skończyła jeszcze 15 lat informuje rzeczniczka.
Śledztwo w ykazało, że już
wcześniej próbował mamić dzieci
w internecie.
Obrońca Bogdana S. wniósł
apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z 13 lutego.
Po przeanalizowaniu materiału
dowodowego sędzia uznał odwołanie za bezzasadne i utrzymał
wyrok w mocy.
/pg/
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Pożar strawił wnętrze domu
oraz część stropu i dachu
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REGION. POLICYJNA AKCJA „ZNICZ 2013”

Wnioski po kontroli w mieszkaniu
Sylwii Nowickiej nie pozostawiają
wątpliwości. Przyczyną zalania
mieszkania na parterze były rażące błędy
w zabudowaniu bojlera. Dziś kobieta
zarzeka się, że dopełniłaby wszelkich
formalności, gdyby tylko administratorzy
zwrócili jej na to uwagę
Przy pomnijmy. Przed tygodniem opisaliśmy skomplikowaną
historię pani Iwony, matki samotnie
wychowującej 4 dzieci [„Syf, kiła i
mogiła” – dop. red.]. Do listy problemów, z jakimi przyszło jej się borykać, życie dopisało kolejny - zalanie
jej mieszkania przez sąsiadkę z góry,
Sylwię Nowicką.
Kontrola przeprowadzona przez
inspektorów Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji wykazała, że przyczyną zalania mieszkania pani Iwony były błędy w zabudowaniu bojlera w łazience
pani Sylwii. Zawór bezpieczeństwa
nie został prawidłowo zamontowany, dlatego wrzątek rozerwał rurę
PCV i wlał się do mieszkania na
parterze. Na szczęście nikomu nic
się nie stało, a mogło. Gdyby rura
odpływowa była żeliwna, ciśnienie
rozsadziłoby bojler...
- Nikt nie przypuszczał, że może
dojść do takiej sytuacji - pani Sylwia
nadal nie może uwierzyć w to, co
się stało. - Przez tyle lat bojler służył
nam w starym mieszkaniu. Nie mieliśmy pieniążków na nowy, więc go
zabraliśmy do mieszkania przy ul.
Zwycięstwa. Mąż podłączył go do tej
instalacji, którą tam zastaliśmy. Nikt
nic nie przerabiał. Od sierpnia urządzenie działało bez zarzutu.
Jeszcze w trakcie przeprowadzki
administratorka pytała panią Syl-

wię, czym będzie ogrzewać wodę
na ul. Zwycięstwa. Usłyszała, że
bojlerem.
- Nie mówiła, że muszę dostać
na to jakąś zgodę. Gdybym tylko wiedziała, to złożyłabym pismo. Teraz
wygląda, jakbym specjalnie zalała
sąsiadkę. A mnie jej było tak szkoda.
Ubolewam nad tym, co się stało.
W trakcie kontroli w mieszkaniu
pani Nowickiej inspektorzy zwrócili
uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pralka
nie miała zaworu odcinającego dopływ wody, co mogło doprowadzić
do kolejnej awarii.
- To już szukanie winnych na
siłę - irytuje się kobieta. - Mówiłam,
że automat jest zepsuty, ma urwaną
klapę, bo w czasie przeprowadzki
wypadł z rąk mężowi i jego koledze.
Stoi nieużywany. Na razie nie ma go
kto wynieść.
Człowiek uczy się na błędach.
Po tym, co się stało, pani Nowicka
zapewnia, że teraz z każdą sprawą
będzie chodzić do administracji
budynku.
- Nawet po 10 razy na dzień, aż
będą mieli mnie dosyć - zapowiada.
A usterek do naprawy jest co
najmniej kilka. Przy wyciąganiu
wtyczek z gniazdek sypią się iskry,
a na rurach pod sufitem skrapla się
woda...

- W artykule „Czym zajmuje
się Rada Nadzorcza LWSM” [PL nr
43/2013 – dop. red.] rozmówczyni
dziennikarza ma uwagi co do dostępności Informatora Spółdzielczego. Życzy sobie, żeby można było
go dostać nie tylko w siedzibie przy
ul. Sobieskiego, ale by był też dostępny na przykład w skrzynkach na ogłoszenia, zamontowanych w każdej
klatce. Wydaje się, że rozmówczyni
ma trochę roszczeniowe podejście, ale
z drugiej strony Spółdzielnia to My,
czyli lokatorzy, i powinna wychodzić
naprzeciw potrzebom spółdzielców.
Tak. Zauważyłem pewną otwartość

na sprawę przez wypowiadającą się
pracownicę LWSM. Szkoda, że nie
dodała ważnej informacji: każdy
numer gazetki jest dostępny w internecie na portalu WirtualnyKnurow.
pl. Gazetkę można czytać w zaciszu
domowym, nie fatygując się do siedziby LWSM. Jako fan publikacji
elektronicznych, regularnie powiększam archiwum domowe korzystając
z elektronicznych wersji Przeglądu
Lokalnego oraz innych publikowanych na wspomnianym Wirtualnym
Knurowie, za co dziękuję Redakcji PL
i autorowi WK.

/pg/

Informator
dostępny w sieci
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Stały Czytelnik

31 października rozpocznie się akcja „Znicz
2013”. Na drogach krajowych, dojazdowych,
w okolicach cmentarzy i kościołów będzie więcej
policjantów. Kierowcy powinni spodziewać się
wzmożonych kontroli prędkości i trzeźwości
Policjanci będą sprawdzać też
stan techniczny aut i sposób przewożenia dzieci. Szczególnie w pobliżu
cmentarzy i dworców, gdzie ruch
będzie bardzo duży.
- Pamiętajmy o podstawowych
zasadach: dostosujmy prędkość do
warunków panujących na drodze i
zachowajmy odstęp między samochodami – apelują funkcjonariusze
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach. - Przypominamy również o konieczności jazdy z włączonymi światłami mijania.
Mundurowi zapowiadają surowość wobec łamiących przepisy.

Pamiętaj

- Ostrzegamy, że nie będzie żadnej pobłażliwości dla tych osób, które
wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków – podkreślają.
Kierowcom, którzy wybiorą się w
dłuższą podróż radzą, by co pewien
czas robili przerwę na odpoczynek i w
miarę możliwości wyjechali wcześniej.
- Apelujemy również do pieszych,
odwiedzających groby bliskich, by korzystali z chodników, a w przypadku
ich braku - z pobocza. Przed wejściem
na jezdnię zachowajmy szczególną
ostrożność i przechodźmy tylko w
miejscach do tego wyznaczonych
– dodają. - Nie pozostawiajmy cen-

nych rzeczy w samochodach. Złodziej
czeka na okazję. Pamiętajmy, że
właściwe zabezpieczenie naszego
mienia uchroni nas przed przykrymi
następstwami kradzieży.
W okresie Wszystkich Świętych
na drogach w pobliżu cmentarzy
częściej niż zwykle spotkamy pieszych, poruszających się poboczem
lub jezdnią.
- Pow inni śmy z atem jechać
ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o zmroku dostrzegany jest przez
kierującego niemal w ostatniej chwili
– zwracają uwagę policjanci katowickiej KWP. - Pieszych uczulamy, aby
zadbali o własne bezpieczeństwo. Jeśli
nie jest to absolutnie konieczne, lepiej,
by nie korzystali z jezdni, a jeśli już
muszą, niech pamiętają o zasadzie
szczególnej ostrożności.
KWP Katowice, bw

Te zasady przydadzą się w okresie Wszystkich Świętych:
w miarę możliwości korzystaj ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, tramwajowe, będą
„uprzywilejowane” w ruchu i dowiozą nas tam, gdzie samochód prywatny nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej
zaparkować.
nie jedź samochodem „na pamięć”. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich, zostanie wprowadzona
czasowa organizacja ruchu drogowego. Zwracaj uwagę na znaki drogowe!
pamiętaj - polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych i znaków drogowych!
Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się
do poleceń.
parkuj samochód zgodnie z przepisami, w dozwolonych miejscach. Nie bądź egoistą, zadbaj o to, aby Twój samochód
nie blokował wjazdu lub wyjazdu z drogi bądź dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu.
osoby, które postanowią udać się na cmentarz pieszo, powinny korzystać z chodników. Jeżeli ich nie ma, obowiązani
są poruszać się poboczem lub jezdnią, lewą stroną drogi, pamiętając o tym, że jezdnia jest dla samochodów
i czas przebywania na niej przez pieszych powinien być jak najkrótszy. Warto mieć przy sobie element odblaskowy
lub latarkę.
nie pozostawiaj w samochodzie wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu. Mogę one stać się łatwym
łupem złodziei.

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
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
(przy ul. Rakoniewskiego) – 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/

Foto: Archiwum

Lekcja
na przyszłość

Będą kontrole
- bądź ostrożny na drodze

W okresie Wszystkich Świętych warto wczytywać się
w informacje na przystankach, aby uniknąć przykrych
niespodzianek w oczekiwaniu na autobus

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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KNURÓW. OSZCZĘDNOŚCI ŻYCIA ZNALEZIONE W MATERACU

Pan Janusz spał
na tysiącach

- Tak przycięte drzewa wyglądają koszmarnie - alarmują nas Czytelnicy

Drzewa z głowy

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. OGŁAWIANIE DRZEW MOŻE SŁONO KOSZTOWAĆ

- Ktoś w barbarzyński sposób ogłowił kilka drzew przy
ul. Chrobrego. Zostały same kikuty, wygląda to fatalnie
- alarmuje pan Marek. Urzędniczka z Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
obiecała zająć się tematem po Wszystkich Świętych
W czwartek pan Marek (nazwisko do wiadomości redakcji) powiadomił o przycince grabów GKRiOŚ.
Na jego oko wygląda ona na robotę
domorosłego arborysty.
- To są graby, których w mieście
jest nie za wiele. Tym bardziej nikomu nie powinny przeszkadzać. Nie
zagrażały przecież bezpieczeństwu
– przekonuje.
Podejrz ewa, ż e ok a lecz enie
drzew odbyło się bez pozwolenia
urzędników. Ci z GKRiOŚ nic o
przycince przy ul. Chrobrego nie
wiedzieli.
- Przyjęłam zgłoszenie - mówi
kierownik Teresa Golba. - Teren, na
którym rosną drzewa, jest własnością
gminy, oddaną w wieczyste użytkowanie wspólnocie mieszkaniowej. Po
Wszystkich Świętych jestem umówiona z administratorką i zarządem
wspólnoty, by wyjaśnić sytuację.
Sęk w tym, że do tego czasu
ogłowionych może być jeszcze więcej
drzew. Tylko w poniedziałek rano
okaleczonych grabów było już około

10. W kolejce do przycięcia czekały
następne.
Naczelniczka GKRiOŚ, Anna
Lewandowska, podkreśla, że pielęgnację zieleni należy wykonywać
zgodnie z obowiązującymi zasadami. Najlepiej powierzyć to zadanie
specjalistom, którzy wiedzą, jak bez
szkody przycinać korony drzew różnych gatunków.
- Ogławianie, w myśl znowelizowanej Ustawy o ochronie przyrody,
jest nielegalne. Usuwać można tylko
obumarłe konary lub takie, które zagrażają bezpieczeństwu, bo np. wchodzą w kolizję z przewodami wysokiego
napięcia - wyjaśnia. - Kształtowanie

korony dopuszczalne jest jedynie u
drzew mających poniżej 10 lat.
Jeśli ogłowione drzewa nie odrodzą się na wiosnę, autorów przycinki
czeka surowa kara finansowa. Kilka
lat temu niewłaściwe przycięcie dwóch
brzóz i trzech olch mogło kosztować
jedną ze wspólnot 81 986 zł i 47 gr.
Karę odroczono na 3 lata, by sprawdzić, czy drzewa zdołają się odrodzić.
Zdaniem Anny Lewandowskiej
takie ryzyko w ogóle się nie opłaca.
Kary naliczane są w zależności od
obwodu pnia i gatunku rośliny. Wynoszą od kilku do nawet kilkunastu
tysięcy złotych.
/pg/

Czy ogławianie drzew jest dozwolone?

W świetle obowiązujących przepisów jest zabronione. Wyjątkiem są drzewa
podlegające systematycznemu kształtowaniu formy. Za przykład mogą
posłużyć wierzby w formie głowiastej, które są systematycznie ogławiane i
dzięki temu ich organizmy przystosowały się do takich zabiegów. Drastyczne
„ogławianie” dorosłych drzew o formie naturalnej często prowadzi do ich
śmierci na skutek zburzenia równowagi między koroną a korzeniami. Zredukowana korona drzewa nie produkuje wystarczającej ilości asymilatów do
odżywienia korzeni. W konsekwencji korzenie obumierają i drzewo zamiera.

źródło: aleje.org.pl

W knurowskim Hotelu Miejskim
zmarł samotnie mieszkający
74-latek. W materacu pod łóżkiem
pozostawił oszczędności życia – 110
tys. zł. Pieniądze czekają teraz na
spadkobierców. – Całe życie przeżył
spokojnie, a teraz cała Polska o
nim pisze – mówi Krystyna Lipka,
kierownik hotelu
Pan Janusz nie miał żony, nie
miał dzieci. Prowadził raczej życie
samotnika.
– Kiedyś odwiedzali go jacyś
ludzie, ale to było lata temu – mówi
Krystyna Lipka, kierownik w Hotelu Miejskim w Knurowie. – Myśleliśmy, że to rodzina, ale po jego śmierci
okazało się, że to byli tylko znajomi.
74-latek urodził się w Warszawie, wychowywał się w domu dziecka. Na Śląsk przyjechał w latach
50. Prawdopodobnie za pracą. Całe
życie przepracował jako górnik
przodowy w KWK „Knurów”.
Nigdy n ie k upi ł wła snego
mieszkania. Od 1985 roku wynajmował dwupokojowe w budynku
przy ul. Floriana. Obiekt postawiła
kopalnia z myślą o swoich pracownikach.
– Pan Janusz był pierwszym
mieszkańcem, który się tutaj wprowadził – zdradza Lipka.
Kilka miesięcy temu miasto,
obecny właściciel budynku, poinformowało wynajmujących, że hotel
zostanie zamknięty. Mieszkania
mają zostać wystawione na sprzedaż.
– Postąpili bardzo dobrze, ponieważ dali lokatorom czas na znalezienie sobie nowego lokum – dodaje
kierownik hotelu.
Po 28 latach pan Janusz musiał
zacząć szukać nowego mieszkania.
– Proponowałam mu, żeby kupił
sobie kawalerkę. Nie chciał. Wtedy

RYBNIK. POLICJA PROSI O POMOC

Kim jest zmarły mężczyzna

Policjanci proszą o pomoc
w ustaleniu tożsamości
mężczyzny, którego zwłoki
znaleziono w pobliżu Jeziora
Rybnickiego

/KMP, bw/
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Foto: Materiały KMP Rybnik

Z ma rł y z ost a ł z na le z iony w piątek w le sie w
okolicy ośrodka Kotwica. Mężczyzna nie posiadał
przy sobie żadnych dokumentów ani przedmiotów.
Rysopis: wzrost około 185 cm, średniej budowy ciała,
włosy krótkie, ciemne, na twarzy kilkudniowy zarost.
Na ciele liczne tatuaże, m.in. na lewym ramieniu motyw
matki z dzieciątkiem.
Ubrany był w koszulę flanelową zapinaną na zamek,
ciemne spodnie i czarne buty sportowe.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie należy kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji
w Rybniku, tel. 32 42 95 388, 32 42 95 280 lub 32 42 95 200.

Tatuaż na ramieniu zmarłego mężczyzny

zaczęłam rozglądać się za jakimś
domem spokojnej starości w okolicy.
Zadzwoniłam do knurowskiego Caritasu – wyjaśnia Lipka. – Dyrekcja
powiedziała, że miejsce dla pana Janusza powinno się znaleźć. Najlepiej
jednak by było, gdyby sam przyjechał,
zobaczył miejsce, porozmawiał. Kiedy
mu o tym powiedziałam, był wyraźnie zaciekawiony taką perspektywą.
Niebawem 74-latek przemyślał
sprawę. Postanowił nie ruszać się
z miejsca. Nastawił się na zakup
mieszkania w hotelu, gdy już zostanie wystawione na sprzedaż.
– Nie było jakichkolwiek przeszkód, by wziął udział w przetargu.
Jedynie na czas remontu musiałby
się gdzieś podziać – dodaje pani
Krystyna. – Mówił, że pieniądze na
mieszkanie ma, tylko ktoś mu musi
pomóc je przeliczyć.
Kierownik hotelu miejskiego
miała to zrobić razem z Haliną
Tkacz, hotelową sprzątaczką.
– Następnie mieliśmy jechać do
banku i wpłacić je na konto. To z
niego miałby potem zrobić przelew
na zakupione mieszkanie – mówi
Lipka. – Ponadto razem z mężem
mieliśmy go zabrać do Caritasu,
aby zobaczył, czy odpowiada mu
na czas remontu hotelu.
Knurowianin odwlekał jednak
tę wizytę. W końcu zdecydował, że
wybierze się tam w środę. Niestety,
tego dnia nie dożył. W poniedziałek
znaleziono go martwego.
– Byłam w szoku, ponieważ nic
na to nie wskazywało – mówi kierownik hotelu. – Owszem miał już
swoje lata, ale nigdy na zdrowie nie
narzekał.
Ciało odkrył 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 w foliowym
woreczku, schowanym w materacu
łóżka.
74-latek został już pochowany.
Jego oszczędności policjanci przekazali na konto depozytowe Sądu
Spadku.
– Będą tam dopóki nie znajdą się
spadkobiercy – wyjaśnia komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Jeśli nikt się nie zgłosi, depozyt
przepadnie na rzecz Skarbu Państwa.
Dawid Ciepliński
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aktualności
A JEDNAK SIĘ KRĘCI!

Uczyńmy
świat lepszym
Rozkręca się akcja „Wkręć się
w pomaganie”. Otrzymujemy
setki nakrętek. Każda z nich
przysłuży się chorym dzieciom

KNURÓW, GLIWICE

Patriotyczny sukces
Julia Lisoń z akompaniującym jej Arkadiuszem
Smołką wygrała Powiatowo-Miejski Konkurs Pieśni
Patriotycznej w Gliwicach. Podopieczna Dawida Szymały reprezentowała I LO w Knurowie.
III miejsce zdobyła solistka Julia Matuszczyk i

akompaniująca jej Julia Żabicka ze szkolnej „Czwórki”.
Podopieczne Beaty Mazurek rywalizowały w kategorii
klas IV-VI.
Impreza odbyła się 24 października w Miejskim
Domu Kultury w Gliwicach.
/b/

PRZETARGI
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

Foto: Bogusław Wilk

Pomysł 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 przy ul. Szpitalnej. Zorganizowali punkt zbiórki w swojej
szkole. Nakrętki można wrzucać
do specjalnie oznakowanego kosza
od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20.
Ponad 7 tysięcy nakrętek uzbierały Alicja Szczepanik i Sandra
Pikurowska. Młode knurowianki
zaniosły ten imponujący zbiór do - Nakrętkowa pomoc nic nie
technikum. Zanim to uczyniły, uło- kosztuje, a mimo to jest bardzo
żyły z nakrętek kolorową mozaikę. cenna – przekonuje pan Antoni
– Uczyńmy świat lepszym – za- Jeśli można pomóc dzieciom, to
apelowały barwnym motto.
Zapraszamy też do naszej re- dlaczego tego nie uczynić – wyjaśnia
dakcji (ul. Niepodległości 5, obok swój udział w nakrętkowej akcji. –
ratusza). Dzięki Czytelnikom już Tym bardziej, że nie trzeba wiele.
w pierwszym tygodniu uzbierało Wystarczą tylko dobre chęci.
I oczywiście nakrętki. Jeśli mosię kilka reklamówek plastikowych
zatyczek. Dwie, wypełnione po żesz, zbieraj. Po prostu: wkręć się w
brzegi, siatki przyniósł pan Antoni pomaganie...
/bw/
z Knurowa.

1. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,50 m2 składające się z 4 pokoi, wnęki pokojowej, kuchni
bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 6A/9 – IV piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi – 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 7.11.2013 r. godz. 10:00.
Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do
dnia 06.11.2013 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 4.11.2013 r. od godz. 15:00 do 16:00.
2. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,57 m2 składające się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 5A/2 – parter.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi – 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 7.11.2013 r. o godz. 11:00.
Wadium w wysokości 1.800,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 10:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do
dnia 6.11.2013 r. do godz. 15:00
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 4.11.2013 r. od godz. 13:30 do 14:30.
3. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,80 m2 składające się z 4 pokoi, kuchnni, łazienki, WC,
przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Marynarzy 13A/7 – III piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi – 8,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 7.11.2013 r. godz. 12:00.
Wadium w wysokości 5.700,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 11:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do
dnia 6.11.2013 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 4.11.2013 r. od godz. 14:30 do 15:30.
IV. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,98 m2 składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 15/41 – VIII piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi – 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 7.11.2013 r. godz. 13:00.
Wadium w wysokości 2.800,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 12:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do
dnia 6.11.2013 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 4.11.2013 r. od godz. 15:00 do 16:00

Foto: Archiwum rodzinne Aleksandry Szczepanik

Wszystkie postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon
(0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez
podania przyczyny.
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Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki
z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 8C/8 – II piętro.
Cena wywoławcza 88.100,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.11.2013 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 8.810,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do
dnia 7.11.2013 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 5.11.2013 r. od godz. 14:00 do 15:00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,20 m2 składające się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4B/1– parter.
Cena wywoławcza 78.800,00 zł Kwota ta stanowi 80% wartości oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin III przetargu - 8.11.2013 r. o godz. 11:00.
Wadium w wysokości 7.880,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM pokój 26, w dniu przetargu do
godz. 10:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do
dnia 7.11.2013 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 5.11.2013 r. od godz. 13:30 do 14:30.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6
w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon
(0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez
podania przyczyny.
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KNURÓW

Gdy dusza opuszcza ciało

Podobno niektórzy „stamtąd” wracają. Mówią, że widzieli świetlisty tunel, słyszeli głos,
który ich wołał. Nie ma mocnych dowodów na życie pozagrobowe. Pozostaje wiara, że coś
jednak jest i nadzieja, że nie wszystek umrzemy
łez. Życie wieczne to obietnica, jaką
Jezus dał swoim apostołom. Pociecha
dla rodziny, gdy odchodzi ukochana
osoba.

− Gdy moja babcia umierała,
powiedziała, że spotkamy się w niebie.
Uwierzyłam jej, bo ona nigdy mnie nie
okłamała − opowiada pani Dorota.

Foto: Archiwum

Na cmentarzu przy ul. 1 Maja
spory ruch. Zbliżają się Zaduszki.
Ludzie biegają z grabkami, stroikami. Niektórzy niosą wodę, by umyć
pomnik.
− Ja mam taki specjalny płyn. Zięć
kupił. Niby ma być dobry − opowiada
pani Maria. − Po co sprzątamy? Chyba
dla siebie, bo przecież zmarłym i tak
wszystko jedno. Ale pamiętać trzeba.
Wśród tysięcy grobów na cmentarzu, ten wyróżnia się świeżymi
kwiatami. Wciąż jeszcze płatki nie
opadły, pąki nie zwiędły.
− Pogoda ostatnio ładna, więc
może jeszcze trochę wytrzymają −
mówi sprzątająca nieopodal grób
pani Jadwiga. − Jeszcze świeczki się
palą, musieli go niedawno pochować.
Grób nie mówi nic więcej. Nazwisko i imię, data narodzin i śmierci. Tyle.
− A co, cały życiorys ma być? −
śmieje się pani Jadwiga. − Tyle właśnie po nas zostanie. Kupka ziemi.
Jeszcze jak ktoś był kochany, miał żonę
i dzieci, to będą o nim pamiętać. Ale
w końcu i oni zapomną. Nawet miłość
nie jest wieczna.
Na jednym z pomników wyryto
epitafium: „Dla świata byłaś tylko
człowiekiem, dla nas byłaś całym
światem”.
− Ładne. Mówiłam moim dzieciom, żeby też mi coś takiego napisały!
− mówi pani Jadwiga.

ŚMIERĆ I CO DALEJ?

Dla chrześcijan śmierć nie jest
końcem, a początkiem. Początkiem
nowego, lepszego życia. Bez bólu i

− Nieważne jak tam jest, byle byśmy
były razem. Nie potrafię wyobrazić sobie wieczności. Za dużo do ogarnięcia.
W dzieciństwie świat był prostszy. Dobrzy ludzie trafiali do nieba,
źli do piekła. Niebo było pełne aniołów i błękitnych chmur, a w piekle
smażono grzeszników. Dorosłość
zrodziła zwątpienie. Pytania o racjonalność anielskich wizji.
− Jak się dobrze żyło, to i śmierć
jest dobra. Żadnych świateł czy zielonych łąk się nie spodziewam. Pewnie
będzie tak jak tutaj, tylko lepiej. Może
w końcu noga przestanie mnie boleć −
mówi pani Irena. − Chciałbym męża
spotkać. Dałabym mu po głowie, bo
obiecał, że da mi znać, co tam jest.
A nawet we śnie mnie nie odwiedza!
Pan Jerzy chciałby zostać spalony, bo obawia się robaków. Żona
dostanie skrzynkę, wsadzi do dziury
i spokój.
− Nawet gdzieś czytałem, że żona
prochami męża doprawiała zupę, ale
brakło jej, więc musiała szukać następnego! No, ale tego bym nie chciał
− śmieje się pan Jerzy.
Po drugiej stronie nie spodziewa
się za wiele.
− Przecież tam już nie ma miejsca!
Tyle ludzi zginęło i wciąż umiera! Nie
pomieszczą się. Tylko na cmentarzu są
jeszcze miejsca. Do dziury, zakopać i
koniec. A na dole człowiek nie ma nic
innego do roboty, tylko leżeć − uważa

knurowianin.
Według niewierzących życie
pozagrobowe można włożyć między
bajki. Po drugiej stronie spotkamy
pustkę, wielkie NIC.
− Nie oczekuję niczego, ani dobrego ani złego. Tylko nicość − mówi
pan Sławek. − Umrzemy i nic po nas
nie zostanie. A to co zostanie, zjedzą
robaczki.
Młodzi rzadko myślą o śmierci.
Większość uważa, że problem ich
nie dotyczy. Nie warto snuć wizji o
końcu, kiedy dopiero życie się rozpoczyna i tyle przed nimi.
− Na to jeszcze przyjdzie czas −
macha ręką Dominika.
Wielu pytanych knurowian opowiadało o swoich wątpliwościach.
Nawet Ci, którzy deklarowali, że są
osobami wierzącymi, przyznawali
się, że jedynie mają nadzieję, że po
drugiej stronie coś jest.
− Pan Bóg mógł inaczej ten świat
urządzić. Mógł pokazać nam jak to
będzie wyglądało. Może ludzie by
wtedy lepsi byli? Może grzesznicy bardziej by się bali? A tak ludzie robią, co
chcą − mówi pani Jadwiga. − Jak już
umrę i moja dusza pójdzie do nieba,
to zrobię Panu Bogi dobrą kawę i powiem Mu, co ja myślę o takim świecie,
gdzie jeden drugiemu krzywdę robi i
kary Boskiej się nie boi.
Justyna Bajko

Ogłoszenie własne wydawcy

Dla wierzących śmierć nie jest kresem, lecz początkiem nowego,
znacznie lepszego życia

Czy istnieje życie po śmierci?

Wszystkie największe religie są co do tego zgodne. Życie ziemskie to tylko jeden z etapów.
Hinduizm zakłada istnienie nieśmiertelnej duszy, podlegającej cyklowi narodzin i śmierci oraz przechodzącej
przez wiele wcieleń. Po śmierci życie trwa nadal. Forma
jaką przybierze, czyli kolejne wcielenie, jest konsekwencją postępowania w poprzednim życiu.
Kolejna wielka religia Wchodu, buddyzm, odrzuca nieśmiertelną duszę, ale nie inkarnację. Celem każdego
buddysty jest osiągnięcie nirwany, czyli stanu oświecenie, który uwalnia od cyklu przemian.
Judaizm i islam to religie objawione, których fundamentem jest Bóg osobowy.
W judaizmie człowiek po śmierci podlega osądowi i w
zależności od ziemskich czynów jest nagradzany bądź

karany. Grzesznicy trafiają do piekła. Zazwyczaj to stan
przejściowy, trwający 12 miesięcy. To czas na oczyszczenie się z grzechów. Wielcy zbrodniarze mogą zostać
potępieni na wieki. Dla ludzi prawych Bóg otwiera bramę
do Nieba.
Muzułmanie wierzą, że w dniu sądu Allah zważy czyny
człowieka zapisane w dwóch księgach: w jednej jest dobro, w drugiej zło. Od tego co przeważy będzie zależało,
czy człowiek otrzyma nagrodę w postaci Raju, rozumianego jako miejsce szczęśliwości zarówno duchowej jak
i zmysłowej, czy spotka go kara. Na grzeszników czeka
piekło, miejsce ognia i tortur.
źródło: www.liturgia.wiara.pl

HOSPICJUM KWESTUJE

Datkiem ulżysz cierpiącym

W najbliższy weekend na okolicznych cmentarzach i przy kościołach
spotkasz wolontariuszy Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” kwestujących na rzecz gliwickiej placówki
W Knurowie kwesta odbędzie
się 1 listopada (piątek) po nabożeństwach w kościołach pod wezwaniem
Matki Bożej Częstochowskiej oraz
świętych Cyryla i Metodego. Podobnie będzie w Wilczy i Książenicach.
Kwestujący pojawią się też na
cmentarzach w Sośnicy, Brzezince,
Ostropie, Łabędach i Ligocie Zabrskiej, gliwickich nekropoliach przy
ulicach św. Wojciecha i Głowackiego.
W piątek, ale także w sobotę i niedzielę, datki będą zbierane na Cmentarzu

Centralnym i cmentarzu przy ul. Lipowej w Gliwicach (w godzinach 9-17).
Kwesta Pierwszolistopadowa
odbędzie się po raz 14.
- Zbiórkę prowadzić będą pracownicy oraz wolontariusze hospicyjni – mówi Aneta KorzuśnikNowak, koordynator wolontariatu
Hospicjum. - Każdy wolontariusz
będzie posiadał imienny identyfikator i puszkę oznakowaną logo
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Gliwicach.
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Celem tegorocznej zbiórki jest
wsparcie bieżącej działalności gliwickiego Hospicjum.
- Dzięki ludziom biorącym w niej
udział realnym staje się niesienie ulgi
w cierpieniu dla osób w terminalnej
fazie choroby nowotworowej – dodaje pani Aneta. - Za każdy, nawet
najmniejszy dar serca, serdecznie
dziękujemy.
Więcej informacji o akcji na
stronie www.hospicjum.gliwice.pl.

/bw/
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KNURÓW. SENIORZY LICZĄ NA POGODĘ... DUCHA

Leczmy się
śmiechem!

Mówią, że nie jest im do śmiechu, ale
uśmiech to dla nich najlepszy lek. Nie
trzeba zań płacić, nie trzeba stać
w długich kolejkach. 23 października
seniorzy z Dziennego Domu Wsparcia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
obchodzili swoje święto
- Każdy, kto się do nas przyłączy, będzie usatysfakcjonowany - zapewniają knurowscy seniorzy

KNURÓW

Seniorzy z młodzieńczą werwą
Podeszły wiek nie musi być przeszkodą dla
aktywności. Doskonale zdają sobie z tego sprawę
członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Knurowie. W środę spotkali
się na corocznym Balu Seniora
Impreza była doskonałą okazją
do wręczenia w yróżnień i upominków. Najstarsi seniorzy oraz
ci z najdłuższym stażem w kole
zostali obdarowani przez kolegów i koleżanki prezentami oraz
kwiatami.
Wśród z aprosz onych goś c i
można było dostrzec m.in. prezydenta Knurowa Adama Ramsa,
emerytowanego prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej Bogdana Litwina i
Zygfryda Mazura - przewodniczącego rejonu PZERiI.
Prezydent Rams nie szczędził
ciepłych słów seniorom: – Jesteście

tym pokoleniem, które udowadnia,
że pomimo podeszłego wieku można
się bardzo dobrze bawić i aktywnie
spędzać wolny czas. Oby tak dalej!
Zebrani potwierdzali tę opinię.
Świetnie się bawili przy rytmach
starych, dobrych przebojów, wygry wanych przez zespół Iwona i
Piotr. Nikt nie podpierał ścian,
parkiet nie świecił pustkami.
Przewodniczący koła Stanisław
Rud z k i docen i ł wspa rcie spó łdzielni.
- Serdecznie dziękujemy LWSM
za wieloletnią i owocną współpracę
– podkreślił. – Liczymy, że będzie
trwać dalej.

KNURÓW

Kombatanci
dają absolutorium

Przewodniczący Rudzk i zapewnia, że organizacja jest otwarta na nowych członków. Zachęca
seniorów do zasilenia szeregów
koła.
– Mamy bardzo bogatą ofertę.
Każdy, kto się do nas przyłączy, będzie usatysfakcjonowany – mówi.
– Spotykamy się w pierwsze trzy
poniedziałki miesiąca w klubie
Gama w LWSM o godz. 16. Serdecznie zapraszamy!
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
Najstarsi seniorzy:
Krystyna Doroz, Tadeusz Kubicki.
Najdłuższy staż w związku:
Helena Bazylów, Henryk Szylaj, Dorota Słomska, Anna
Stolarczuk, Zof ia Wypych,
Marek Rutkowski, Bronisław
Satan, Andrzej Stolarczuk.

Spotkanie pokoleń: do seniorów z gratulacjami i prezentami
pospieszyły przedszkolaki

− „Niech cię nie niepokoją, cierpienia twe i błędy, wszędy są drogi
proste, lecz i manowce wszędy. O to
chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść
śmiało, bo zawsze się dochodzi, gdzie
indziej niż się chciało” − wierszem
„Odys” Leopolda Staffa, Maria Barska, kierownik Domu Dziennego
MOPS, otworzyła świętowanie Dnia
Seniora. Dla podopiecznych wystąpiły dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 13, które z prezencie przyniosły
piosenki i samodzielnie upieczone
ciastka. Z własnym wierszem wystąpiła także pani Kasia. Do wspólnej
celebracji święta przyłączyli się samorządowcy − zastępca prezydenta
Piotr Surówka oraz Jan Trzęsiok,
przewodniczący Rady Miasta.
Choć włosy przyprószone siwizną, seniorzy nie dają się życiu. Szukają radości we wspólnym spędzaniu
czasu, w tańcach, w śpiewie.

− Tu przychodzimy, siadamy,
pijemy kawę z ciastem, zrzucamy
swą codzienność, która jest balastem
− przekonywali w specjalnie przygotowanym na ten dzień programie
artystycznym.
Stosują śmiechoterapię na przekór
trudnej rzeczywistości. Nie jest łatwo
uśmiechać się, gdy leki coraz droższe, a
emerytura mała. Gdy ciało się buntuje
i najprostsze czynności sprawiają trudność, ale „nie bójmy się jesieni − wszak
ona jest złota. Przed nami jeszcze życie!”
− Społeczeństwo potrzebuje seniorów − podkreślał Piotr Surówka.
Potrzebuje ich mądrości, wiedzy jak
dobrze przeżyć życie.
Seniorzy radę dla młodych mają
tylko jedną.
− Powtarzaj zawsze: „spoko człowieku”, a sędziwego dożyjesz wieku.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama

- To wzorowy zarząd – ocenili
knurowscy kombatanci i udzielili
absolutorium kierującym oddziałem
miejskim związku
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych w Knurowie podsumował czteroletnią
kadencję w ubiegły czwartek.
- Ocena była pozytywna –
mówi dr Marian Grzymski, prezes
kombatanckiej organizacji. – Zarząd nie tylko otrzymał absolutorium, ale też został w całości
wybrany na kolejną kadencję.
Oddziałem miejskim kierują:
prezes Marian Grzymski, wiceprezes Stefan Bujoczek, skarbnik
i sekretarz Adelajda Baron oraz

Barbara Pawlak z komisji rewizyjnej.
- W ubiegłej kadencji liczyliśmy 91 członków, teraz zostało
nas 69 – mówi prezes Grzymski. –
Ubywa nas, ale się nie poddajemy
i robimy swoje.
Zainteresowani działalnością
kombatantów mogą wybrać się na
ich spotkanie w knurowskim ratuszu. Raz w miesiącu, w pierwszy
czwartek przypadający po piętnastym (o godz. 15). Zarząd spotyka
się co tydzień – w czwartki w
godz. 14-15.
/bw/
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KNURÓW. XIII BIESIADA „U TERESKI”

Ślonski wianuszek, czyli
regionalny przeplataniec

Biesiada „U Tereski” to już tradycja. Impreza rok
w rok cieszy się dużą popularnością, gdyż
w atrakcyjny sposób przypomina o śląskich
zwyczajach i obrzędach. – To jest święto dla tych,
którzy chcą się z nami bawić - mówi Teresa Bochenek,
dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Knurowie, a zarazem pomysłodawczyni biesiady
Choć to już trzynasta edycja Biesiady, pomysłów na kolejne imprezy
nie brakuje. Tegorocznym hasłem
wydarzenia był „Ślonski wianuszek,
czyli regionalny przeplataniec”.
- Przez 12 lat te wszystkie tematyczne nasze biesiady, m.in. o Koloniji, odpuście i zabawach, zawsze były

tak pięknie i równiutko poukładane
– mówiła Hanna Pyka, scenarzystka
i pomysłodawczyni przedstawienia.
- A że trzynasta, to sobie tak pomyślałam, że zrobimy coś inaczej. O porządku występów miał rozstrzygać los.
I to publiczność zdecydowała - za
pomocą słoneczników wybieranych

z wazonów - o kolejności poszczególnych scenek, w których główne
role przypadły uczniom szkolnej
„Dwójki”. Jednak w tym roku nie
tylko oni zaprezentowali się licznie
zgromadzonej w auli publiczności.
Popis wokalnych umiejętności
w jednym z występów dali dyrekcja
i pedagodzy. Pojawił się także gość
specjalny – Anna Stronczek, ślązaczka znana z bajek i gawęd dla dzieci
i dorosłych oraz humorystycznego
przekazu obrzędów i obyczajów
Górnego Śląska.

- To nie jest tylko uroczystość z
okazji urodzin naszego patrona Karola Miarki, ale to jest święto dla tych,
którzy chcą się z nami bawić – mówiła
dyrektor Teresa Bochenek.
Pani dyrektor podziękowała również wszystkim, którzy brali udział
w przygotowaniach przedstawienia.
Szczególne wyrazy wdzięczności
kierowała do Hanny Pyki.
– Jest dobrym duchem biesiady,
bo wkłada w to wiele serca, wiele
inwencji twórczej, własnych myśli i
dobrze, że zaraża tym innych. Bo musimy szanować nasze śląskie tradycje
– podkreślała.
Wśród publiczności byli uczniowie, rodzice i absolwenci szkoły. Nie
zabrakło Minister Edukacji Narodo-

wej Krystyny Szumilas. Dziecięce popisy podziwiali i oklaskiwali samorządowcy, m.in. zastępca prezydenta
Knurowa Piotr Surówka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach,
przewodniczący Komisji Oświaty i
Kultury RM Tomasz Rzepa, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych Wojciech Świerkosz i
zastępca dyrektora MZJOś Tomasz
Lewicki.
Kolejna Biesiada „U Tereski” w
przyszłym roku. Zdaniem wielu,
„dopiero” w przyszłym roku.
– Trzeba będzie jakoś wytrzymać
– śmiali się uczestnicy piątkowej
imprezy.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. SPOŁECZNIE ZAKRĘCENI HIP-HOPOWCY

Rymowali dla Ferajny
- Łącznie zabraliśmy 520 zł
– informują organizatorzy
koncertu charytatywnego
„Pomagamy w rytmach
Hip-Hopu”

Impreza odbyła się w piątkowe
popołudnie w klubie muzycznym
Riders. Koncert był jednym z etapów projektu Społecznie Zakręceni.
Przyświecała mu szczytna idea –
pomoc 30 osobom, podopiecznym
i absolwentom Programu Ferajna.
- Plonem koncertu jest 520 zł –
mówią organizatorzy. – Pieniądze
pozwolą nam kupić książki edukacyjne indywidualnie dopasowane
do potrzeb podopiecznych Ferajny.
Chcemy też promować knurowski
wolontariat oraz przybliżyć knurowianom kulturę i muzykę hip-hopową.
Koordynatorką i pomysłodaw-

czynią przedsięwzięcia jest Emilia
Kruszkiewicz, uczennica Technikum nr 1 w Knurowie i uczestniczka
Projektu Korba Fundacji Rozwoju
Społecznego Demos z Krakowa.
– Fajne jest to, że wszyscy biorący udział w imprezie chcieli pomóc
dzieciom, niezależnie od tego, czy
występowali czy udzielali się w przygotowaniach – mówi Emilia.
Knurowianka myśli już o kolejnych edycjach koncertu.
– Teraz jednak muszę się skupić
na maturze – śmieje się. – Później
przyjdzie czas następne projekty.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Minister Krystyna Szumilas wręczyła gospodyni biesiady mikroskop,
który przyda się na lekcjach przyrody

Uczniowie przypomnieli stare
śląskie zwyczaje

Na biesiadzie „po naszymu” spotkali się uczniowie, rodzice, społecznicy i samorządowcy
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Hip-hopowym koncertem nastolatki połączyły przyjemność z
pożytecznym
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ROZRYWKA NR 44/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Leon Fojt z Knurowa

ur. 23.10.2013 r., 3330 g, 52 cm

Amelia Knura z Knurowa

ur. 24.10.2013 r., 3950 g, 56 cm

Maja Kranc z Knurowa

ur. 26.10.2013 r., 3290 g, 52 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

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

5. 11. 2013 r.
WTOREK
Chce się żyć - godz.9.45
Klopsiki kontratakują 3D godz.15.30

44

AmbaSSada - godz.16.00, 19.45
Ida - godz.18.00
Filmowe Halloween - godz. 22.00

Klopsiki kontratakują 3D - godz.16.30

Ida - godz. 17.30
6.11. 2013 r.
ŚRODA
Klopsiki kontratakują 3D
- godz. 15.00
Ida - godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

10

Karol Banasik z Czerwionki

ur. 25.10.2013 r., 3340 g, 55 cm

Michał Dylewski z Pilchowic

ur. 27.10.2013 r., 3530 g, 53 cm

Zoﬁa Gancarczyk z Leszczyn

Szymon Parzyk z Knurowa

ur. 28.10.2013 r., 3640 g, 56 cm

KNURÓW. SZTUKATERIA ZAPRASZA...

Koncert piosenki
prawdziwej
Piosenki polskich bardów z epoki
PRL złożą się na Koncert Piosenki
Prawdziwej w klubie Sztukateria

1-4.11. 2013 r.
PIĄTEK- PONIEDZIŁAEK

Chce się żyć - godz. 18.00
Ida - godz. 20.00

ur. 23.10.2013 r., 3710 g, 55 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr. 42/2013 brzmiało: „Szczyrk”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Marta Tomica. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

ur. 28.10.2013 r., 3400 g, 53 cm

31.10. 2013 r.
CZWARTEK

Katarzyna Kuchta z Przyszowic

Zaprezentują je młodzi wokaliści Studia
Piosenki i Musicalu pod kierunkiem Agnieszki
Bielanik-Witomskiej.
- Usłyszymy m.in. utwory Jacka Kaczmarskiego, Tadeusza Woźniaka, Jana Pietrzaka,
Edwarda Stachury i Marka Grechuty – mówi pani
Agnieszka, która będzie prowadzić imprezę. –
Zabrzmią też nuty i teksty nieco lżejsze, z przymrużeniem oka opisujące rzeczywistość lat 80.
Koncert odbędzie się w poniedziałek, 11 listopada. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.
/bw/
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aktualności
KNURÓW

170 km do zwycięstwa

Na spotkaniu zorganizowanym przez MOPS nie zabrakło
uczestników projektu oraz osób prowadzących szkolenia

Zdjęcie: arch. ZS im. I. J . Paderewskiego

W poprzednią niedzielę reprezentacja
Paderka pobiegła w prestiżowym Biegu
Kukuczki organizowanym przez katowicki
AWF. − Zajęliśmy prestiżowe VI miejsce,
deklasując wyżej notowane kluby − cieszą
się knurowianie

KNURÓW

Długa droga do pracy

Od 2008 do 2013 roku w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej „Aktywność drogą do sukcesu” uczestniczyło
207 osób. 24,2 proc. przestało korzystać z pomocy opieki
społecznej, 17,4 proc. podjęło zatrudnienie. – To nasz wspólny
sukces – podkreślano w czasie spotkania podsumowującego
projekt. – Razem tworzymy lepszą przyszłość!
Jolanta Cierkosz, uczestniczka
programu „Aktywność drogą do
sukcesu”, przez wiele lat poświęcała
się wychowywaniu córki. Nie było
jej łatwo wrócić na rynek pracy. Już w
czasie projektu zapisała się do szkoły
policealnej. Chce zostać technikiem
administracji. W ramach zajęć społeczno-użytecznych pani Jolanta trafiła do knurowskiego Urzędu Miasta.
Znalazła tu ludzi, którzy uwierzyli, że
pomimo lat, kiedy nie była aktywna
zawodowo, może być dobrym pracownikiem.
– Zajęcia programu MOPS wzbudziły we mnie zapał i chęć, by zawalczyć o siebie, o swoją przyszłość. Obudziłam się. Chciałam sobie udowodnić, że potrafię, że mogę znaleźć pracę,
iść do szkoły – mówi knurowianka.
– Dziękuję wszystkim, szczególnie
paniom z Urzędu Miasta z Wydziału
Organizacyjnego, które wsparły mnie
w powrocie do pracy i zawsze służą
pomocną dłonią. Bez nich byłoby mi
bardzo trudno.
Projekt wielu osobom dał nadziePunkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych działa w budynku
MOPS przy ul. Ks. Koziełka 2, od
poniedziałku do czwartku w godz.
7.30-15.30 i w piątek od 7.30 do
13.30.

ję na zmianę.
– Nie było łatwo, ale daliśmy radę.
Ten czas to ciągłe wzloty i upadki.
Nieraz zdarzało się płakać, ale zaciskaliśmy zęby i szliśmy naprzód –
mówią uczestnicy. – Kto chciał, mógł
sporo skorzystać.
MOPS opiekuje się w Knurowie
554 rodzinami. To w sumie 2789
osób. Najdotkliwszym problemem,
z jakim muszą się zmagać, jest bezrobocie. Projekt „Aktywność drogą
do sukcesu” to szansa na powrót na
rynek pracy i usamodzielnienie się.
Zamiast bierności – czynne poszukiwanie zajęcia. W czasie programu
uczestnicy mogli uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu, m.in.
sprzedawcy czy magazyniera. Ale to
nie wszystko. Osoby korzystające z
pomocy społecznej często mają problem z poczuciem własnej wartości,
wiarą w swoje możliwości. Działania
projektu koncertowały się więc nie
tylko na szkoleniach zawodowych.
Uczestnicy spotykali się także z
psychologiem, przechodzili trening
interpersonalny, uczyli się jak dobrze
wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.
– Musieliśmy zmierzyć się z przeszłością. Zastanowić się, co było nie
tak, że znaleźliśmy się w tym miejscu,
w którym obecnie jesteśmy. To było

KNURÓW. MOPP POLECA WYPOCZYNEK W GÓRACH

Kto chętny na zimowisko?
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza
na zimowisko w Zawoi. Uczestnicy
będą wypoczywać w pensjonacie
„Jodełka” w pierwszym tygodniu ferii
Siedmiodniowy turnus przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8
-14 lat. Koszt zimowiska to 430 zł
za pobyt z wyżywieniem, przejazd
i atrakcjami.
Oferta zawiera: * przejazd autokarem, * pokoje z łazienką, *

3 posiłki i podwieczorek, * tenis
stołowy, * spotkanie z leśniczym,
* warsztaty z rzeźbiarzem, * wieczór folklorystyczny, * zajęcia z
rękodzieła ludowego (zabawki z
siana, malowanie na szkle, wyroby
z masy solnej), * kulig z pieczeniem
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najtrudniejsze, tak spojrzeć wstecz –
mówią uczestnicy.
W ramach projektu ustalono
również dodatkowe dyżury Punktu
Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych, gdzie można było uzyskać informacje m.in. o przepisach
w zakresie ulg i praw przysługujących
osobom niepełnosprawnym. Knurowski MOPS zadbał, by stworzyć
uczestnikom projektu optymalne
warunki podczas zajęć. Zapewniono
opiekę nad dziećmi oraz ewentualną
pomoc finansową.
Dzięki wsparciu uzyskanemu z
Europejskiego Funduszu Społecznego pracownikom MOPS udało się zaproponować mieszkańcom program
na miarę wyzwań współczesności.
Na spotkaniu podsumowującym projekt uczestnicy, w obecności przedstawicieli władz samorządowych oraz
organizacji pozarządowych, które
pomagały w prowadzeniu szkoleń,
otrzymali dyplomy zaświadczające o
udziale w programie.
– Ważna jest pomoc choćby jednej
osobie, która potem pójdzie w świat i
powie innym, że można. Że skoro jej
udało się zmienić swoje życie, to każdemu może się udać – podkreślano
na spotkaniu.

Team Paderek Run

Bieg Kukuczki odbywa się w
ramach katowickiego Festiwalu
Biegowego. Na starcie w Dolinie
Trzech St awów st anę ło prawie
370 osób. Paderek Team nie tylko
biegał, ale także promował akcję
społeczną „Stop zwolnieniom z
w-f u”. Wyczer pują ce t ren i ng i,
zaangażowanie i wola zwycięstwa
przyniosła knurowianom VI miejsce w klasyf ikacji dr użynowej.
Wygrał klub sportowy z Rudy Śląskiej. Szkolny team Paderek Run w
składzie nauczyciele: Aleksandra

Surdel, Tomasz Pyka, Jacek Czech,
Marian Karliński, Janusz Hajduk,
oraz uczniowie liceum i technikum:
Adam Bukowiecki (IIIa), Dawid
Gołyś (IIId), Sylwia Konieczny
(IIIe), Michał Dras (III Tis), Przemysław Jaros (II Tis) przebiegł
łącznie ponad 170 km.
− Najdłuższy dystans pokonała
nauczycielka wychowania fizycznego Aleksandra Surdel − mówi
Tomasz Pyka.
TP, jb

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

kiełbasek, * wycieczkę do Białki park wodny, * turnieje i konkursy,
* karaoke, dyskoteki, * zjeżdżanie
z okolicznych górek, spacery po
okolicy.
MOPP ubezpiecza dzieci oraz
zapewnia opiekę sprawowaną
przez nauczycieli knurowskich
szkół.
Zapisy od 4 listopada 2013 r.
w godz. 8.30 –15.30, w piątki w
godz. 8.30–13.30 w sekretariacie
MOPP Knurów (al. Lipowa 12).
Informacje telefoniczne pod nr.
32 235 27 13.
/b/
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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

39-48/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

40-44/13

Skup samochodów, płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

ZWIERZĘTA

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

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

43-47/13

44-48/13

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

EDUKACJA
Prawo jazdy szybko, bezstresowo. Tel.
605 363 135

44-45/13

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

Do wynajęcia 2-pokojowe Knurów, Mieszka
I. Tel. 507 342 798

21-49/13

44-45/13

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

Do wynajęcia kawalerka w Knurowie. Tel.
793 003 767

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

37-44/13

44-45/13

Do wynajęcia lokal pod usługi, biuro itp.
Osiedle WP II. Tel. 605 559 519

44/13

Knurów sprzedam mieszkanie 2 pokojowe
tel. 602 638 719

INFORMACJA

42-44/13

Knurów wynajmę mieszkanie 2 pokojowe
Tel. 602 638 719

42-44/13

Knurów, Wolności sprzedam dom dwurodzinny 510 tys. Tel. 601 462 766
FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/13-odw.

Gładzie, malowanie mieszkań, biur, klatki,
sufity podwieszane, Armstrong, adaptacja
poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie.
Docieplanie domów. Tel. 602 407 190,
785 948 716
35-44/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
40-44/13

41-44/13

Przychodnia Lekarska. Do wynajęcia duży
gabinet na działalność medyczną, paramedyczną. Tel. 32 330 18 40 po 18.00

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

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie bezczynszowe w Knurowie, 96 m2. Cena 370
tys. Tel. 531 943 026

Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy w
charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.), aktualna książeczka zdrowia. Tel.
664 933 195

44/13

44-48/13

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 działkę rekreacyjną pow. 400 m2.
Knurów, staw Moczury. Tel. 694 387 547
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

1-48/13

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

44-45/13

5-odw.

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

2/13-odw.

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.

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

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

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

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

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

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

44/13

2

41-44/13

42-44

Sprzedam mieszkanie 56 m2, K. Wielkiego,
po remoncie, IV piętro. Tel. 693 666 772
44-46/13

MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KNUROWIE
UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 5, 44-194 KNURÓW
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
Na wynajem kompleksu pomieszczeń o powierzchni
120 m2 nadających się do prowadzenia działalności
gospodarczej , usługowej.
- Termin składania ofert upływa z dniem 12.11.2013 r.
		 godz. 10.00
- Termin otwarcia ofert w dniu 12.11.2013 r. godz. 10.30
- Zaproszenie do składania ofert można odebrać w sekretariacie
		 szkoły w godzinach od 8.00 do 14.00
- Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod
		 numerem telefonu 32 235 27 39 lub na stronie internetowej
		 szkoły: www.sp7knurow.eu

7-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

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

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

41-46/13

PRZETARG

7-odw.

Sprzedam przestronne, komfortowe, 3–
pokojowe mieszkanie w centrum Knurowa.
Cena do negocjacji. Tel. 785 807 090
43-45/13

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

SZUKAM PRACY

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu
nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin
wywieszenia wykazu od 25.10.2013 r. do 14.11.2013 r.

1/13-odw.

31-51/13

15-51/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/13-odw.

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

SPRZEDAM
Meble używane ORDO dla dziecka 5-10 lat
w super cenie. Tel. 517 863 919
44/13

DAM PRACĘ
Zatrudnię fryzjerkę, fryzjera z doświadczeniem. Tel. 505 949 047

44-45/13

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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Mamy finalistę
Dominik Kornacki z Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia wywalczył awans
do turnieju finałowego Mistrzostw Polski młodzików.
Medale w tej kategorii wiekowej rozdane zostaną w Poznaniu, a rywalizacja o mistrzowskie tytułu trwać będzie od 29
listopada do 1 grudnia.
- Awan s D ominik a to
duży sukces, który wywalczył
w turnieju kwalifikacyjnym
w Lubinie – informuje trener
Bogda n Wy rz ychowsk i. –
Nasz zawodnik jest jednym
z pięciu ze Ślą ska , którzy
wyjadą na finały do stolicy
Wielkopolski. Dominik walczy w kategorii 48 kg, a awans
zapewnił sobie pokonując
Patryka Pycio z RKS-u Łódź
i Marcela Jureczka z Gwardii
Wrocław.
Dodajmy, że w Lubinie
wystąpił jeszcze jeden zawodnik Concordii - Karol Jędrzejewski, który w kategorii 52
kg najpierw pokonał Michała
Piekarczyka (Piast Sieradz), by
w finale przegrać z Mariuszem
Gruszką (Dąbrowa Górnicza).

Kolejny start podopiecznych Bogdana Wyrzychowskiego i Bogdana Danielaka
miał miejsce w Rybniku. W
kategorii wiekowej młodzik
Marek Kornacki przegrał z
Rafałem Paszendą (Rybnik), a
Oliver Zamojski musiał uznać
wyższość Denisa Konsmela
(Ostrawa).
Wśród kadetów Adrian
Romasz najpierw wygrał z Damianem Mikułą (Jaworzno),
by w finale ulec Szymonowi
Kajdzie (Jaworzno).
Swoją kategorię wagową
wygrał Daniel Sierotowicz,
pokonując Mateusza Kucowicza (Mysłowice) i Fabiana
Szmida (Rybnik).
Do finału awansował też
Piotr Kalisz po zwycięstwie
nad Słowakiem Tiborem Peckiem, jednak do walki finałowej nie został dopuszczony
przez lekarza.
Inny zawodnik BKS-u Sebastian Szkatuła sk rzyżował rękawice z Dawidem
Sucheckim (Kraków), ulegając
rywalowi na punkty.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

UDANY START
W PATERZE

Zawodnicy Sokoła Knurów wraz z zaprzyjaźnionymi
Łaziskami zajęli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej
cyklicznych imprez o Paterę
Dziennika Zachodniego. Lepsi
okazali się tylko biegacze z
Czeladzi.
W zawodach, które odbyły
się w Chorzowie, 1. miejsce
w biegu głównym na 5 km
zajął Arkadiusz Połeć. W tym
samym biegu na ósmej pozycji
został sklasyfikowany Michał
Bziukiewicz, a na czternastej –
Dawid Gołyś.
Wśród młodzików drugie
miejsce w biegu na 1000 metrów zajął Kamil Danowski.
Dziesiąty był Henryk Cieślik,
a piętnasty - Patryk Podgórski.
Kobiety biegały m.in. na 3

km, a wśród nich debiutantka
z Sokoła – Żaneta Kubacka,
która zajęła szóste miejsce.

MEMORIAŁ
JERZEGO CHROMIKA

W Mysłowicach reaktywowano Memoriał Jerzego
Chromika. Bieg odbył się na
dystansie 10 km.
Bogusława Kondzielnik z
Sokoła zajęła ósme miejsce w
open, a jej klubowy kolega –
Dawid Gołyś był 35 w open i
5 w swojej kategorii wiekowej.

NA GÓRĘ ŚW. ANNY

Piotr Bieliński z Sokoła
zajął ósme miejsce w open i
czwarte w swojej kategorii
wiekowej w biegu na Górę
św. Anny. Biegacze mieli do
pokonania 15 km.
PiSk

foto-migawka
Foto: archiwum prywatne

ŁKS Łagiewniki - Orzeł Nakło Śląskie 1:0, Odra Miasteczko Śląskie - Tempo
Paniówki 1:1, Wilki Wilcza
- Orzeł Miedary 6:1, Orzeł
Mokre - For tuna Gliwic e
1:2, Czarni Pyskowice - Silesia Miechowice 1:1, Sokół
Orzech - Tęcza Wielowieś
1:0, Gwarek Zabrze - KS 94
Rachowice 3:3, ŁTS Łabędy
- Unia Świerklaniec 1:3.

4. LIGA, GRUPA II
3 listopada, godz. 13.30
Jedność Przyszowice – AKS Mikołów

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
2 listopada, godz. 13.30
Tempo Paniówki – Gwarek Zabrze
Wilki Wilcza – Odra Miasteczko Śląskie

KLASA A
2 listopada, godz. 13.30
MKS Kończyce Zabrze - Naprzód Żernica
3 listopada, godz. 13.30
Orzeł Stanica – Carbo Gliwice
Społem Zabrze – Jedność II Przyszowice

KLASA B
2 listopada, godz. 13.30
KS Bojków - Gwiazda Chudów
Victoria Pilchowice – Korona Bargłówka

KLASA C
3 listopada, godz. 14
Burza Borowa Wieś - 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.

Przegląd Lokalny Nr 44 (1078) 31 października 2013 roku

mu zdobywać ringowe dośw iadcz enie – mów i Sławomir Tokarz ze Spartana.
- Po trzech walkach Krystian
ukończył zawodny na 4. pozycji, wynosząc z nich sporo
jakże cennego doświadczenia.
Zawody pokazały nad czym
należy dalej pracować oraz
udowodniły, że potencjał „Pietruszki” pozwala pozytywnie
patrzeć w sportową przyszłość
tego młodego zawodnika – dodaje Krzysztof Marczuk.
PiSk

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

30
23
22
22
21
21
20
18
17
16
14
14
14
12
9
8

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

34
29
28
27
25
21
20
18
16
15
15
12
11
11
7
7

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

25
25
24
21
21
18
18
14
11
7
7
5
4
0

Klasa A

3. LIGA KOBIET

2 listopada, godz. 13.30
Concordia Knurów – MLKS Woźniki

Spa r ta n K nu rów mia ł
swego reprezentanta - Krystiana Petrusiewicza - w 4.
Amatorskim Pucharze KSW,
jaki odbył się w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Bemowo w Warszawie.
- To był drugi pojedynek
naszego zawodnika w jego
amatorskiej karierze. Krystian
jest młodym zawodnikiem,
dlatego też trener Krzysztof
Marczuk postanowił wystawić
go do walk na tak prestiżowym turnieju, co pozwala

13. KOLEJKA

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I

Krystian Petrusiewicz zdobywał w Warszawie
doświadczenie, które powinno procentować
w kolejnych walkach

Klasa
okręgowa

PiSk

3 listopada, godz. 13.30
Wilki Wilcza – Wisła Skoczów

4 Amatorski
Puchar KSW

Foto: Spartan

Foto: pryw. arch. Piotra Konwerskiego

W Lubinie knurowski klub reprezentowali:
(od lewej) prezes Mieczysław Gołąb,
zawodnik Dominik Kornacki, trener Bogdan
Wyrzychowski, zawodnik Karol Jędrzejewski
i sponsor Piotr Konwerski

Z biegowych tras

sport

Tomasz Wojtaszek z Klubu Biegacza Endurance
Solidarni Knurów skorzystał z okazji, by znaleźć
się na specjalnej okładce magazynu Runner’s

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 22 PAŹDZIERNIKA
1. Czesław Antończyk
2. Emil Kasperek
3. Joachim Makselon
4. Jerzy Makselon
5. Bernard Musiolik
6. Józef Antończyk
7. Leon Spyra
8. Marek Mróz
9. Janusz Myszka
10. Stefan Wroblowski

– 2.113
– 2.030
– 1.933
– 1.930
– 1.903
– 1.867
– 1.802
– 1.739
– 1.728
– 1.670

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 14.193
2. Tadeusz Kamczyk
– 13.431
3. Emil Kasperek
– 12.685
4. Stefan Wroblowski
– 12.422
5. Czesław Antończyk
– 12.310
6. Piotr Luberta
– 12.169
7. Piotr Pakura
– 12.004
8. Jerzy Niewiadomski
– 11.950
9. Zbigniew Ciszewski
– 11.530
10. Piotr Palica
– 11.079
Kolejny turniej odbędzie się 5 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

13. KOLEJKA
Przyszłość II Ciochowice Młodość Rudno 1:2, Naprzód
Żernica - MKS Zaborze Zabrze 0:3, Orły Bojszów - Sokół Łany Wielkie 1:1, Społem
Zabrze - KS MOSiR Stal Zabrze 2:1, Ruch Kozłów - Jedność 32 II Przyszowice 4:2,
Zamkowiec Toszek - Salveo
Drama Kamieniec 3:3, Zryw
Radonia - Carbo Gliwice 3:1,
M KS Z abr ze - Kończ yc e Orzeł Stanica 6:0.

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

IV liga

Marsz, marsz Concordio

Dawid Dybcio i jego podopieczni

tuzina goli. W tym miejscu
warto przypomnieć, że seria
gier bez porażki drużyna z
Przyszowic rozpoczęła po
meczu, w którym straciła…
sześć bramek. Czy to oznacza,
że teraz rozpocznie się kolejna
seria Jedności?
Piotr Skorupa

13. KOLEJKA, GRUPA I
Zieloni Żarki – Concordia 0:1
0:1 Suchiński 67’
Concordia: Wasilewski, Pilc, Paśnicki (żk), Krzysztoporski, Bączkiewicz, Spórna (żk) 80’ Macie31
jewski, Żyrkowski (żk), Rozu- 1. Piaski
28
mek, Suchiński 75’ Karwowski, 2. Grunwald
3. Concordia
25
Mawo 65’ Nalepa, Modrzyński.
22
MLKS Woźniki - RKS Grodziec 4. Woźniki
5. Kamienica Polska
21
2:2, Pilica Koniecpol - Lot Ko6. Pilica
19
nopiska 1:1, LKS Kamienica 7. Sarmacja
19
Polska - Gwarek Tarnowskie 8. Gwarek
18
Góry 1:0, Raków II Częstocho- 9. Slavia
17
wa - Slavia Ruda Śląska 2:3, 10. Raków II
16
14
Sarmacja Będzin - Przyszłość 11. Wyzwolenie
14
Ciochowice 0:0, Wyzwolenie 12. Przyszłość
14
Chorzów - Górnik Piaski 0:1, 13. Zieloni
13
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 14. Grodziec
15. Lot
9
- Grunwald Halemba 1:4.
16. Zagłębiak
7

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

Foto: Piotr Skorupa

Bramkarz Concordii - Patryk Wasilewski
po raz drugi z rzędu zachował czyste konto

Foto: Piotr Skorupa

Dzisiaj (czwartek) kończy
się październik. Zdecydowanie najlepszy miesiąc tego
sezonu dla Concordii. Zespół
z Knurowa wraz z pierwszym
październikow ym meczem
rozpoczął marsz w górę tabeli,
wskakując nawet na podium
grupy I. Czy w listopadzie
seria zw ycięskich meczów
będzie kontynuowana? O tym
przekonamy się już w sobotę,
gdy do Knurowa przyjedzie
MLKS Woźniki, czyli drużyna, która w tabeli depcze
Concordii po piętach.
Na razie podopieczni Wojciecha Kempy mogą pochwalić
się czterema wygranymi z rzędu, a to ostatnie zwycięstwo
zapewnił Concordii Arkadiusz
Suchiński. Ten 19-latek strzelił
w konfrontacji z Zielonymi
Żarki swoją trzecią bramkę w
4-ligowych rozgrywkach. Jego
rówieśnik – Patryk Wasilewski
po raz pierwszy w tym sezonie
zdołał zachować czyste konto w
drugim meczu z rzędu.
W 13. kolejce - po siedmiu
meczach bez porażki – zastopowani zostali piłkarze
Jedności Przyszowice. Na
znak „stop” natrafili w Żywcu.
Gospodarze – Czarni Góral
zaaplikowali Jedności aż pół

Dominacja APN

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

32
30
25
25
23
23
23
17
15
15
14
14
11
10
6
4

Klasa C
11. KOLEJKA
Gwarek II Ornontowice - Concordia II 1:2
Bramki dla zwycięzców: Dembińskiego i Nalepy.
Concordia: Krasoń, Morawiec, Koniorczyk, Gałach, Liszka, Filip,
Dembiński, Maciejewski 75’
Niedbała, Karwowski 67’ Kli1. Concordia II
30
masara, Nalepa 60’ Kutypa,
2. Burza
21
Kozdroń 46’ Tasak.
3. Leśnik
18
Leśnik Łącza - Burza Borowa
4. Gwarek II
15
Wieś 8:1, Młodość II Rudno 5. Naprzód
7
Ślązak Bycina (brak wyniku),
6. Młodość II
4
Naprzód Łubie - pauzował.
7. Ślązak
0
informacja

Derby. W piłce nożnej to
określenie kojarzy się z czymś
w yjątkow ym. Na szczeblu
naszej ekstraklasy najbardziej
elektryzujące są te, w których
Górnik Zabrze gra z Ruchem
Chorzów, czy też Wisła Kraków spotyka się z Cracovią.
Od kilku lat derby możemy oglądać również w Knurowie. Do takich niecodziennych spotkań dochodzi w
r y walizacji najmłodszych,
gdy los kojarzy w jednej parze
Akademię Piłki Nożnej i Concordię. Derby rundy jesiennej
przebiegały pod dyktando
„akademików”. W roczniku
2002 APN rozgromiła Concordię 9:0, a w roczniku 2004
równie wysoko, bo 9:3.
- Na plus w tym spotkaniu
można zapisać sposób i różnorodność rozgrywania akcji, wymienność pozycji, asekurację w
grze defensywnej oraz duże zaangażowanie chłopców. Słabszym elementem, po raz kolejny okazała się koncentracja i
konsekwencja w grze, przez co
tracimy aż trzy bramki – podsumował trener rocznika 2004
w APN, Kamil Krawczyk.
Łupem bramkowym w derbowym spotkaniu podzielili
się: Szymon Soberka 2, Kacper
Guzera 2, Konrad Ilnicki, Tymon Fijołek, Alex Ślusarczyk,
Oliwier Famuła i Krzyś Porembski. Gole dla pokonanych
strzelili z kolei: Marcin Matuszek 2 oraz Daniel Siwirski.
Trener APN-u do gry desygnował następujących zawodników: Leśnik, Mijas, Ilnicki,
Kremiec, Jankowski, Soberka,
Nieradzik, Guzera, Famuła,

Ślusarczyk, Fijołek, Porembski, Steiman, Odrobina.
Concordia pod wodzą Zbigniewa Matuszka zagrała w
następującym składzie: Godlewski, Chłodnicki, Szwan,
Rostek, Zmuda, Godziejewicz,
Kobryńczuk, Marszałek, Siwirski, Kumór, Matuszek, Cieślik,
Zawadzki, Szymanik, Bucior.
W derbowym meczu rocznika 2002 APN wygrała 9:0
po bramkach: Pawła Szarugi
3, Macieja Kowalika 2, Jakuba Krawczyńskiego, Adama
Burligi, Michała Jasińskiego i
Patryka Wiszniowskiego,
Trenerem „akademików”
z rocznika 2002 jest Dawid
Dybcio, a przeciwko Concord ii z ag ra l i: Sz y majda,
Sz wag rz yk, Pawl i k, Wróbel, Lebiodzik, Szczepanik,
Wiszniowski, Burliga, Kowalik, Sadowski, Kopeć, Krawczyński, Pchełka, Jankowski,
Biegański, W. Jasiński, M.
Jasiński, Szaruga.
Concordię prowadzi Patryk Pietraczyk, który skorzystał w tym meczu z następujących zawodników: Barczyk,
Rozental, Erfurt, Jakubowski,
Wilk, Pyznar, Grączewski,
Mechliński, Matuszek, Floriański, Łowicki, Skapczyk,
Krzan, Wiora, Kaczor, Grzybowski, Cich.
Po derbach rundy jesiennej prym w Knurowie wiedzie
Akademia Piłki Nożnej, ale
jak to zw ykle w sportowej
rywalizacji bywa, wiosną Concordia postara się zapewne
zrewanżować kolegom za jesienne niepowodzenia.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
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Mistrzowie świata
z Knurowa:
Zbigniew Gulajski
(z lewej) i Maciej
Jaśkiewicz

Nie od dziś przecież wiadomo,
że najtrudniej utrzymać się na
szczycie. A to reprezentanci
Knurowa opanowali do perfekcji. Najlepszym dowodem
na potwierdzenie tej opinii są
ostatnie osiągnięcia Zbigniewa
Gulajskiego i Macieja Jaśkiewicza. Obaj panowie startowali w
Mistrzostwach Świata federacji
WUAP w wyciskaniu sztangi,
zdobywając w Niemczech złote
medale.

Po rumuńskim
koszmarze...

Eugeniusz Mehlich (drugi z lewej)
wystąpił w Sofii w trzech rolach:
sędziego, trenera oraz zawodnika

Wiele nowych doświadczeń zdobył Eugeniusz Mehlich przy okazji startu w kolejnej edycji Mistrzostw Europy
w wyciskaniu sztangi. Knurowianin wystąpił w kategorii
masters, jednak nim stanął
„oko w oko” ze sztangą musiał
stawić czoła zupełnie innym
wyzwaniom. –Do Bułgarii
jechałem samochodem. Podróż
trwała 22 godziny. I to z przygodami. Najbardziej dał się we
znaki przejazd przez Rumunię.
To był koszmar… - relacjonuje
Eugeniusz Mehlich, który
ma już na swym koncie m.in.
tytuły mistrza świata czy też
zdobywcy Pucharu Świata.
Knurowianin należy do
grupy niezwykle ambitnych
sportowców. Do Bułgarii nie
pojechał więc na wycieczkę,
a po to, by walczyć o jak
najlepszy wynik. Temu też
podporządkował ostatnie
miesiące przygotowań.
– Wiedziałem, że w Sofii
czekać mnie będzie twarda
rywalizacja i tak też było. Ry-

Foto: prywatne archiwum E. Mehlicha

Tytaniczna praca, wiele
wyrzeczeń i wsparcie najbliższych – tak w wielkim skrócie
przedstawia się recepta na
sukces. Sukces nie byle jaki,
bo sięgający szczytu marzeń, a
więc mistrzostwa świata.
Knurowscy siłacze przyzwyczaili nas do tego, że z najtrudniejszych zawodów wracają
w blasku złota, jednak z ich każdego kolejnego sukcesu należy
cieszyć się niemalże podwójnie.

wale podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko i w decydującym
momencie zabrakło mi siły i
świeżości. Stąd wynik dający
mi czwarte miejsce – kontynuuje Eugeniusz Mehlich.
Nasz zawodnik potwierdził zatem przynależność
do europejskiej czołówki,
w yciskając w Sofii 160 kg
(kategoria wiekowa 50-59 lat,
waga do 74 kg).
Eugeniusz Mehlich w mistrzostwach Starego Kontynentu dał się poznać nie tylko, jako
sportowiec należący do ścisłej
czołówki, trener naszej kadry,
ale i sędzia międzynarodowy.
– Nominację Europejskiej
Federacji Trójboju Siłowego do
sędziowania zawodów rangi
Mistrzostw Europy przyjąłem z wielkim zadowoleniem,
wszak znalazłem się wśród
czternastu sprawiedliwych,
którzy oceniali występy najlepszych europejskich siłaczy – mówi z dumą w głosie
knurowski sędzia.
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Popis Kośmidra
W czwartej kolejce najwięcej uwagi przyciągnęło spotkanie prowadzącego w tabeli
TKKF Mistral Intermarche z
IPA Knurów. Mecz ten okazał się popisem zawodnika
TKKF-u Przemysława Kośmidra, który dla swojego zespołu
strzelił 5 z 7 bramek. Warto
dodać, że wszystkie jego gole
były nieprzeciętnej urody i
zdobyte strzałami zza pola
karnego. TKKF pokonując
IPA wygrał już czwarty mecz
w sezonie i jest jedyną drużyną

bez straty punktu.
Pierwsze zwycięstwo odniosła ekipa Concordii Oldbojów, która pokonała ZZ Kadra.
Na wyniku zaważyło początkowe 8 minut spotkania, po
których ci pierwsi prowadzili
już 3:0. „Kadrowcy” dopiero
od tego momentu byli równorzędnym rywalem dla Oldbojów. Ostatecznie zwyciężyła
Concordia i powędrowała o
trzy miejsca w górę tabeli.
Ciekawostką jest, że w meczu
tym zagrali przeciwko sobie

bracia Majorczykowie: Patryk
i Arkadiusz zaliczyli w nim po
jednym golu.
Pierwszy w tym sezonie
dwucyfrowy wynik padł w
meczu Tritechu z Nacynianką.
Ekipa z Rybnika do przerwy
przegrywała 0:3, a w drugiej
połowie całkowicie opadła z
sił. Piętnastobramkowe zwycięstwo jest rekordową wygraną podopiecznych Wojciecha
Górki w historii ich występów
w rozgrywkach MLPNH.
Waldemar Jachimowski

4. KOLEJKA Z 28.10.2013
Concordia Oldboje - ZZ Kadra 6:4 (4:2)
1:0 K. Klottka 3’, 2:0 M. Pawlik 7’, 3:0 P. Majorczyk 8’, 3:1 D. Magnor 10’, 4:1 K. Klottka 17’, 4:2 A.
Majorczyk 18’, 5:2 M. Pawlik 23’, 5:3 D. Magnor 36’, 6:3 Artur Niewiedział 37’, 6:4 A. Czerkies 38’.
Vibovit Studio DENIM – PTK DB Schenker 4:2 (1:0)
1:0 G. Bęben 19’, 2:0 G. Bęben 24’, 2:1 K. Bielecki 31’, 3:1 A. Zabłocki 32’, 4:1 A. Zabłocki 36’, 4:2
R. Nowosielski 40’.
żółta kartka: G. Bęben (Vibovit Studio DENIM).
Olympiakos Gierałtowice – Team Stalmet 2:6 (1:2)
0:1 D. Kraska 5’, 1:1 D. Kabała 12’, 1:2 T. Młynek 19’, 1:3 M. Stopa 24’, 1:4 D. Kraska 26’, 1:5 M.
Stopa 31’, 2:5 D. Kabała 37’, 2:6 M. Stopa 38’.
żółta kartka: M. Mularczyk (Team Stalmet).
Tritech Big-Bud – Nacynianka 15:0 (3:0)
1:0 M. Zabawczuk 11’, 2:0 W. Walkowski 13’, 3:0 K. Górka 15’, 4:0 M. Szczurek 21’, 5:0 M. Szczurek 22’, 6:0 S. Napierała 24’, 7:0 M. Szczurek 27’, 8:0 M. Michniewski 28’, 9:0 P. Bara 31’, 10:0
W. Walkowski 32’, 11:0 S. Napierała 33’, 12:0 W. Walkowski 35’, 13:0 M. Michniewski 36’, 14:0 D.
Jabłoński 39’, 15:0 M. Michniewski 40’.
IPA Knurów – TKKF Mistral Intermarché 3:7 (2:4)
0:1 P. Kośmider 9’, 1:1 J. Stępień 10’, 2:1 T. Macha 12’, 2:2 P. Kośmider 14’, 2:3 P. Kośmider
16’, 2:4 P. Kośmider 19’, 2:5 P. Kośmider 25’, 2:6 B. Lewandowski 27’, 3:6 J. Stępień 37’, 3:7 B.
Lewandowski 39’.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
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TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
Tritech Big-Bud
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PROGRAM 5. KOLEJKI
(4.11, PONIEDZIAŁEK)
Team Stalmet – Sośnicowice
(18.00), Olympiakos Gierałtowice – ZZ Kadra (18.50), Nacynianka – PTK DB Schenker
(19.40), Concordia Oldboje
– TKKF Mistral Intermarche
(20.30), IPA Knurów – Tritech
Big-Bud (21.20).

U św. Cyryla
i Metodego
grają najlepiej
W hali MOSiR odbył się coroczny turniej piłki nożnej ministrantów dekanatu knurowskiego.
W obydwu kategoriach, w których odbywały się
zawody, triumfowali reprezentanci parafii pw.
św. Cyryla i Metodego. O ile w kategorii liceum
ich triumf nie podlegał dyskusji, to uczniowie
szkoły podstawowej wywalczyli końcowe zwycięstwo po wyrównanej walce, remisując dwa
pierwsze spotkania. W nagrodę za mistrzostwo
knurowskiego dekanatu podopieczni ks. Adama
Brachaczka pojadą na turniej diecezjalny, który
odbędzie się na początku przyszłego roku. Puchary i nagrody zwycięskim zespołom wręczał
ks. dziekan Grzegorz Kusze.

Zwycięzcy w kategorii szkół podstawowych
wraz z ks. dziekanem Grzegorzem
Kusze i ks. Adamem Brachaczkiem

Waldemar Jachimowski

WYNIKI:
- szkoły podstawowe: Parafia pw. św. Cyryla
i Metodego – Parafia pw. MB Szkaplerznej w
Gierałtowicach 1:1 i 4:1, Parafia pw. św. Cyryla i
Metodego – Parafia pw. MB Częstochowskiej 0:0
i 2:1, Parafia pw. MB Szkaplerznej w Gierałtowicach - Parafia pw. MB Częstochowskiej 1:1 i 0:1,
- licea: Parafia pw. św. Cyryla i Metodego - Parafia pw. MB Szkaplerznej 3:1 i 11:0.

Zwycięzcy w kategorii licea - Parafia
pw. św. Cyryla i Metodego

Foto: Waldemar Jachimowski

Mistrz Zbigniew.
Mistrz Maciej

Zbigniew Gulajski triumfował w kategorii masters
(40-44 lata) i w wadze 75 kg
wycisnął 150 kg.
– Poziom sportowy był, jak
na Mistrzostwa Świata przystało, bardzo wysoki, a organizacyjny nazwałbym majstersztykiem – ocenia knurowski
mistrz. – Mając to na uwadze
bardzo się cieszę z osiągniętego
wyniku i tytułu, który dedykuję
córkom i żonie.
Maciej Jaśk iew icz mistrzostwo świata zdobył w
kategorii submasters (35-39
lat), startując w wadze do
110 kg i wyciskając 220 kg.
– Na ten sukces złożyła się
tytaniczna praca, ale i wiara
we mnie moich najbliższych.
Dziękuję za to mojej żonie i
córeczce Martynce, a tytuł
mistrza świata dedykuję niedawno zmarłemu dziadkowi
Władysławowi, który zawsze
we mnie wierzył i ta wiara
dodawała mi „skrzydeł” – nie
ukrywa Maciej Jaśkiewicz,
któr y chwa li rów nież naszych zachodnich sąsiadów
za znakomite przygotowanie i przeprowadzenie mistrzostw.

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: prywatne archiwum
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KNURÓW

Wyrośnie
nadzieja
Foto: Archiwum Marka Węgorzewskiego

Gościem specjalnym szczytu
była Sharon Stone

KNURÓW, WARSZAWA. KNUROWIANIE NA POGAWĘDCE Z GWIAZDĄ HOLLYWOOD

Przerwa z Sharon Stone

Szczyt trwał dwa dni (21-23 października). W stolicy Polski zjawiło
się ośmiu noblistów: Frederik Willem
de Klerk, Szirin Ebadi, Muhammad
Yunus, Mairead Corrigan Maguire,
Betty Williams, XIV Dalajlama i
Lech Wałęsa. Nie dojechał, gdyż zachorował, Michaił Gorbaczow.
Knurowianie wzięli udział w
niedzielnej konferencji prasowej z
udziałem prezydentów Wałęsy i de
Klerka (RPA).
- Z Frederikiem Willemem de
Klerkiem mieliśmy przyjemność zamienić kilka słów – mówi Marek
Węgorzewski. – Okazał się przemiłym
człowiekiem. Bardzo chętnie podpisał
nam zdjęcie.
W poniedziałkowy poranek w Sali
Kongresowej rozpoczęły się obrady
laureatów Nagrody Nobla. Wśród
gości pojawiła się też... Sharon Stone.
- W czasie przerwy podeszliśmy
do gwiazdy Hollywood – mówi Marek. – Bez problemu poświęciła nam
dłuższą chwilę. Bez problemu złożyła
podpis na zaproszeniu i zgodziła się
na wspólną fotkę.

Foto: Archiwum Marka Węgorzewskiego

Konferencja z Lechem Wałęsą, pogawędka z prezydentem
de Klerkiem i wspólna fotka z Sharon Stone? Dla chcącego
nic trudnego. Markowie – Węgorzewski i Krysiuk – z Knurowa
doświadczyli tego, uczestnicząc w XIII Światowym Szczycie
Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Warszawie

W pobliżu knurowskiego szpitala
powstała Słoneczna Polana Nadziei.
Ze stu posadzonych cebulek wyrośnie
mała łąka żonkili, symbol solidarności
z chorymi na nowotwory
Akcję zorganizował Dziennik
Zachodni.
− W ten sposób propagujemy
ideę hospicyjną − mówiła Marlena
Polok-Kin, wiceszefowa oddziału
Śląsk „Polska Dziennik Zachodni”.
− Przypominamy też jak ważna jest
profilaktyka.
Obok polany znajduje się oddział onkologiczny, gdzie pacjenci
każdego dnia walczą o życie i powrót
do codzienności. Żonkil to nadzieja,
ale i pamięć. Świadectwo tego, że
chorzy nie są sami ze swoją chorobą.
Cebulki sadzili m.in. starosta gliwicki Michał Nieszporek i młodzież z
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego.

Po części oficjalnej prezes szpitala
Michał Ekkert oprowadził młodzież po oddziale onkologicznym.
Nastolatki mogły zajrzeć m.in. do
miejsca, gdzie chorzy poddawani są
chemioterapii.
− Wiele nowotworów można
rozpoznać wcześniej. Czasami wystarczy badanie krwi − podkreślał
prezes Ekkert.
Zwlekanie z pójściem do lekarza
bywa zabójcze. Słoneczna Polana
Nadziei przypomina o konieczności
regularnych badań i solidarności
knurowian z chorymi.
Tekst i foto: Justyna Bajko

- W pełni solidaryzujemy się z chorymi
- zapewniali uczestnicy akcji

reklama

- Spotkania z noblistami sprawiają spore
wrażenie – zapewniają Markowie – Krysiuk
(z lewej) i Węgorzewski

Knurowianie mieli też okazję
porozmawiać i sfotografować się z
Jurkiem Owsiakiem. Twórca Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy był
honorowym gościem noblistów –
Węgorzewski i Krysiuk pogratulowali
mu wyróżnienia.
Obydwaj Markowie uczestniczyli w
noblowskim szczycie dzięki współpra-

cy z Fundacją Instytutu Lecha Wałęsy.
- Jesteśmy wdzięczni fundacji za
umożliwienie udziału w tak ważnym
dla Polski wydarzeniu – mówi Marek Węgorzewski. – Spotkania z laureatami Pokojowej Nagrody Nobla i
wybitnymi działaczami społecznymi
na długo zapadną w naszej pamięci.
/bw/

KNURÓW. WYSTĄPI KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU

Pogoda na suma
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
16

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 – od
poniedziałku do piątku w godzinach
15-20. Możliwa rezerwacja telefoniczna pod nr. 32 332 63 81.

/bw/
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