aktualności
KNURÓW

KNURÓW

Prawo zabrania spalania liści.
Zapomniał o tym mieszkaniec posesji przy Pl. Powstańców Śląskich. W
sobotnie popołudnie przypomnieli
mu strażnicy miejscy. Skończyło się
na pouczeniu.
Kilka dni wcześniej do podobnej sytuacji doszło przy ulicach
Dworcowej i Wieniawskiego. I tym
razem funkcjonariusze poprzestali
na słownej perswazji.

Tuż przed 4 rano w ubiegł y
wtorek Straż Miejska interweniowała w firmie odpowiedzialnej za
utrzymanie sygnalizacji drogowej.
Nie bez powodu – nieco wcześniej
jeden z pojazdów uderzył naczepą
w słupek sygnalizatora przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Jęczmiennej.
Sygnalizator zawisł nad jezdnią,

Nie palmy
liści

POWIAT

Honorowe obywatelstwo
dla polityków
Jerzy Buzek, Krystyna Szumilas i Zbigniew
Pańczyk zostali Honorowymi Obywatelami
Powiatu Gliwickiego. Tytuł przyznała
im Rada Powiatu Gliwickiego podczas
środowej sesji

kiego 13 listopada, zorganizowanej z
okazji 15-lecia Powiatu Gliwickiego.
Podczas sesji radni przyjęli też
„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych w Powiecie Gliwickim na
lata 2013-2018”, uchwalili „Program
Opiek i nad Zaby tkami Powiatu
Gliwick iego na lata 2014-2017”.
Dokonali również bieżących zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Gliwickiego na lata 20132016 w tegorocznym budżecie.
/sisp, bw/

Foto: Tomasz Rak

Tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu Gliwickiego” jest wyrazem
uznania dla osób wybitnych, których
działalność przyczynia się do rozwoju i promocji powiatu. Nadaje go
Rada Powiatu Gliwickiego.
W środę radni nadali honorowe obywatelstwo prof. Jerzemu
Buzkowi – posłowi do Parlamentu
Europejskiego, Krystynie Szumilas
– minister edukacji narodowej oraz
Zbigniewowi Pańczykowi – pierwszemu staroście gliwickiemu. Akty
nadana tytułów wręczone zostaną na
uroczystej sesji Rady Powiatu Gliwic-

/bw/

KNURÓW

Sygnalizator
na przewodach

trzymając się jedynie na przewodach
elektrycznych. Sytuacja zagrażała
bezpieczeństwu na drodze. Szybka
reakcja monterów pozwoliła usunąć
zagrożenie. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzi Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Miejsk iej
Policji w Gliwicach.
/bw/

WAŻNE

Ale jaj(k)a!

W piątkowe popołudnie Straż
Miejska interweniowała w jednym
z mieszkań przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Impulsem do działania
dla mundurowych był mocny zapach spalenizny, wydobywający się
z lokalu, sugerujący, że dzieje się coś
niedobrego. Na miejscu właścicielka
mieszkania oświadczyła zaskoczonym strażnikom, że... przypaliły się
jej jajka. Nie stwierdzono żadnego
zagrożenia, jednak – w zgodzie ze
starym porzekadłem – lepiej na zimne
dmuchać, niż się gorącym sparzyć...

Infolinia dla bezdomnych

Coraz częściej Straż Miejska otrzymuje zgłoszenia o bezdomnych koczujących w klatkach schodowych i śmietnikach. Dla takich osób Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię.
Dzwoniąc pod numer telefonu 800 100 022 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), będzie można uzyskać
informację o pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych.
Infolinia będzie działała codziennie przez cała dobę i obejmie zasięgiem teren
województwa śląskiego.
/-/

/bw/

KNURÓW

Głośne noce

Kwadrans przed północą w sobotę Straż Miejska została powiadomiona o zakłócaniu ciszy nocnej
przez bawiących się w jednym z lokali
gastronomicznych przy ul. Lotników.
Po interwencji mundurowych muzyka została przyciszona.
Głośno było też następnego dnia
nocą w mieszkaniu przy ul. Batorego.
Tym razem postarali się o to uczestnicy
awantury domowej. Strażnicy rozładowali sytuację, pouczając rozemocjonowane strony rodzinnego konfliktu.

Kierowcy, nie chlapcie!
- No i zaczęła się jesienna plucha. W niedzielę wieczorem wracałam z kościoła
ul. 1 Maja właśnie w czasie deszczu. Nie wzięłam pod uwagę, że kierujący samochodami nie patrzą, czy ktoś idzie chodnikiem, lecz jadą rozbryzgując strugi
kałuż na boki. Mało który wpadnie na to, by zwolnić. Nie mówię o objechaniu
kałuży, bo pewnie nie zawsze się da. Ale przyhamowanie sprawiłoby, że woda
z kałuż nie chlapałaby tak daleko. A poza tym byłby czas na reakcję, na przystanięcie i przeczekanie jadącego auta. Kierowcy, proszę, nie chlapcie. Mnie
wieczorny powrót do domu kosztował będzie kilkadziesiąt złotych za czyszczenie
płaszcza w chemicznej pralni.

Not. bw

fotomigawka

/bw/

PRZYSZOWICE

KNURÓW

Foto: arch. MSP-6

Chór Słowik

Koncert pieśni patriotycznych Stówka

w plecy

Chóry Słowik z Przyszowic i Bel Canto
z Chudowa zaśpiewają podczas niedzielnego
(10 listopada) Koncertu Pieśni Patriotycznej.
Zespoły wystąpią w przyszowickim kościele
- Publiczność usłyszy piękne pieśni, nie zabraknie też przejmujących
poetyckich strof – mówi prezes Chóru
Mieszanego Słowik Irena Cziumplik. – Kilka utworów zaśpiewamy
wspólnie.
Słowik w ystąpi pod dyrekcją

Henr yka Mandr ysza, Bel Canto
dyrygować będzie Barbara Jałowiecka-Cempura.
Początek o godz. 15. Wstęp
wolny.
/bw/

KNURÓW

Mandat za picie
100 złotych kosztowało pewnego
mężczyznę picie alkoholu przed sklepem przy ul. Batorego. Do zdarzenia
doszło w piątkowy wieczór. Zabronione prawem zachowanie nie uszło
uwadze strażników miejskich, którzy
ukarali sprawcę mandatem.
W czwartkowe przedpołudnie
operator monitoringu miejskiego

2

zauważył, że na przystanku Foch są
osoby, które spożywają alkohol. Na
miejsce został wysłany patrol Straży
Miejskiej. Mundurowi ustalili, że
sprawcami wykroczenia są osoby
nieletnie. Sprawę przejął Komisariat
Policji w Knurowie.
/bw/

100 złotych kosztowała rowerzystę
przejażdżka nieoświetlonym jednośladem późnym wieczorem w ubiegły
piątek. Do zdarzenia doszło przy ul.
Dworcowej. Nieostrożnego kierowcę
ukarał patrol Straży Miejskiej.
/bw/

KNURÓW

Błoto z volvo

W ubiegłą środę rano patrol
Straży Miejskiej interweniował przy
ul. Dworcowej, gdzie ciężarowe volvo
wyjeżdżając z ul. Wagowej zanieczyściło błotem jezdnię. Mundurowi
zdecydowali się ukarać sprawcę
200-złotow y m mandatem. Kierowca pojazdu odmówił przyjęcia
takiej kary. Zgodnie z przepisami
Straż Miejska skieruje w tej sprawie
wniosek do sądu, na którym spocznie
obowiązek osądzenia zdarzenia.

obchodzili
wej nr 6 w Knur owie uczniowie
W Miejskiej Szkole Podstawo
zerowych prezentowały
grup
dla
ram
prog
awy
Ciek
k.
Dzień Postaci z baje
ra Szczeliuj, Alek sandra Panf iluk, Sand
uczennice z klasy 6b: Zofia Choł
ra Baron.
sand
Alek
i
a
owsk
Witk
lina
na, Patr ycja Sitko, Karo

reklama

/bw/

Przegląd Lokalny Nr 45 (1079) 7 listopada 2013 roku

aktualności
VI Komisariat Policji w Gliwicach prowadzi
postępowanie w sprawie 26-letniego Pawła N.
z Bytomia, przyłapanego na kradzieży szyn
z dwóch rozjazdów stacji Knurów-Szczygłowice
SZCZYGŁOWICE. STRAŻ OCHRONY KOLEI ZATRZYMAŁA ZŁODZIEJA

Zespół ds.
Wykroczeń
Komendy
Miejskiej Policji
w Gliwicach szuka
świadków lub
osób mogących
pomóc w ustaleniu
sprawcy kolizji

Pościg zakończony
sukcesem
Poszukiwani
świadkowie
KNURÓW

Złodzieje kolejowego mienia upatrzyli sobie szlaki w
Knurowie i Szczygłowicach.
Łupią wszystko, co da się
sprzedać w skupach złomu:
dach wiaty przystankowej,
słupy trakcyjne, kable, obciążniki sieci trakcyjnej. Straż
Ochrony Kolei z Rybnika robi
wszystko, by ukrócić kradzieże. Niestety, zatrzymanych
złodziei zastępują nowi.
W środę k toś wła ma ł
się do budynku dworca przy
ul. Ściegiennego, skąd skradł
wagę kolejową. Poszkodowane
PKP PLK S.A w Tarnowskich
Górach szacują straty.
Następnego dnia rano, po
krótkim pościgu, w ręce rybnickich funkcjonariuszy SOK
wpadł kierowca volkswagena.
26-letni Paweł N. z Bytomia
przewoził pocięte szyny. Strażnicy zakuli mężczyznę w kajdanki i wezwali pracownika
Sekcji Eksploatacji Orzesze,
który ustalił, że skradzione mienie pochodzi z dwóch rozjaz-

dów stacji Knurów-Szczygłowice. Udało
się zabezpieczyć około 3 ton szyn, które
bytomianin pociął
palnikiem na mniejsze kawałki.
Ujętego wraz z
odzyskany m mien iem prz ek a z a no
funkcjonariuszom z
VI Komisariatu Policji w Gliwicach, którzy prowadzą dalsze
czynności w sprawie.
Co jakiś czas Policja wraz ze Strażą
Ochrony Kolei pro- Złodziej zdążył pociąć
wadzą kontrole sku- szyny na kawałki
pów złomu. Zdarza
Policja przypomina, że za
się, że znajdują elementy infrastruktury kolejowej pochodzące brak wypełniania formularza
z kradzieży. Z ich obserwacji grozi grzywna od 20 do 500 zł.
wynika, że w niektórych punk- Punktom skupu grozi cofniętach w ogóle nie wypełnia się cie zezwoleń na prowadzenie
formularzy albo robione jest to działalności, a ich właściciele
nierzetelnie. To, niestety, sprzy- mogą mieć przestawiony zarzut
ja dalszym kradzieżom i utrud- paserstwa.
/pg/
nia identyfikowanie sprawców.

15 września (niedziela) o
godz. 6.30 na skrzyżowaniu
ul. Szpitalnej i Kosmonautów

kierowca opla astry koloru
wiśniowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej

oplem. Kobieta, chcąc uniknąć zderzenia, najechała na
krawężnik. Sprawca odjechał
z miejsca kolizji.
Osoby mogące pomóc
ustalić sprawcę proszone są o
kontakt osobisty z KMP Gliwice, ul. Powstańców Warszawy
12 (pokój 20) lub telefoniczny
- (32) 336 91 18 w godz. 8.00
- 15.00 oraz 997, czynny całą
dobę.
/g/

GLIWICE. PRAWIE JAK W FILMIE

Szybcy i... nie uciekli

Dwaj knurowianie, którzy 26 sierpnia sterroryzowali
Gliwice szaleńczym rajdem, nie mieli związku z napadem
na SKOK. Dlaczego uciekali? − Panowie naoglądali się
za dużo amerykańskich filmów − mówi Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
22-letni pasażer bmw nie
odpowie za rajd po Gliwicach,
kara czeka za to jego
19-letniego kolegę

ogłoszenie

Przywołana w tytule nazwa
dofinansowanego w ramach Działania 2.2. RPO WSL 2007 – 2013
projektu, którego 5-letnia realizacja
właśnie dobiega końca, trafnie oddaje
istotę podejmowanych w ramach
niego działań – integracja i rozwój
systemów informacji oraz wdrożenie
nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie to we współczesnym świecie wyznaczniki postępu w
dziedzinie zwiększenia dostępności
usług oferowanych przez urząd.
W ramach realizacji tego projektu – o łącznej wartości ok. 2,5
mln PLN - w Starostwie Powiatowym w Gliwicach wdrożone zostały
System Informacji Przestrzennej,
system rejestracji czasu pracy i system kontroli dostępu oraz system
wspomagający pracę Rady Powiatu
w zakresie posiedzeń i procedury
głosowania, a także zwiększone
zostały wydajność i bezpieczeństwo
systemu informatycznego (zakup
odpowiednio wydajnych serwerów,
nowoczesnych komputerów dla
pracowników obsługujących bazę
danych oraz urządzeń służących do
skanowania oraz wydruków map i
innych dokumentów).
Najbardziej dostrzegalną dla
klientów Starostwa zmianą będzie
utworzenie do końca br. w pełni
cyfrowego Gliwickiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej
(GLIWIIP), umożliwiającego korzystanie z ogólnodostępnego geoportalu, za pomocą którego każdy

Foto: Archiwum KMP Gliwice

„Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-ofﬁce
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach”

Urządzenie kopiująco-drukująco–skanujące
na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
zainteresowany będzie mógł złożyć
zamówienie na materiały z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
bez konieczności wizyty w urzędzie
i posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (weryfikacja
zamawiającego będzie odbywała się z
wykorzystaniem platformy e-PUAP).
Geoportal, z którego już dziś można
korzystać klikając w ikonę „EWID”
na stronie www.starostwo.gliwice.pl,
umożliwia m.in. w pełni zautomatyzowaną obsługę zgłoszeń prac wykonywanych przez firmy geodezyjne.
Geodeta sam w systemie generuje
zgłoszenie, a w odpowiedzi system
automatycznie go rejestruje i udostępnia w formie cyfrowej wszystkie
niezbędne dane do wykonania prac.
Wszystkie zbiory danych będące
ich efektem geodeta przekazuje do
PODGiK również elektronicznie

za pomocą powyższej aplikacji.
Możliwe jest również pozyskiwanie
danych on-line do dokonywania
wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych, a także
obsługa komorników sądowych poprzez automatyczne wyszukiwanie
informacji w bazie danych. Mapa
cyfrowa w pełnej treści dla całego
powiatu i cyfryzacja źródłowych
dokumentów spowoduje szybszą
realizację zamówień na materiały
z zasobu, umożliwi dokonywanie
wielu niemożliwych dotychczas do
wykonania analiz, porównań i zestawień niezbędnych do prowadzenia
sprawozdawczości czy statystyki
publicznej oraz pozwoli dodatkowo
na lepsze zabezpieczenie danych i
ograniczy uciążliwą konieczność
gromadzenia dokumentacji w formie papierowej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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Przypomnijmy. 26 sierpnia o godz. 19.20 patrol Policji ruszył w pościg za samo c ho d em m a rk i BM W,
który nie zatrzymał się do
rutynowej kontroli. Uciekinierzy, dwaj knurowianie,
pędzili po ulicach Gliwic z
prędkością 200 km/h taranując wszystko, co stanęło im
na drodze, m.in. stawiane w
pośpiechu policyjne blokady
i inne samochody. Po 20-minutowym pościgu funkcjonariusze złapali knurowian
na autostradzie A4.
− Samochód jechał pod
prąd w kier unku Wrocławia − i nformowa ł Ma rek
Słomski. − Nie zatrzymał się
nawet przy bramkach poboru
opłat, uderzył w fiata punto i
przełamał szlaban. Wreszcie
zmuszony został do zjazdu
na trawiaste pobocze w okolicy Rybnickiej. Tu kierowca
zaczął uciekać pieszo. Zatrzymany został pasażer bmw,
szybko ujęto i uciekiniera.
Padły strzały ostrzegawcze.

Młody mężczyzna zawisł na
siatce wygradzającej autostradę i zranił się w dłoń.
Pościg zakończył się o 19.40.
Kilka godzin wcześniej w
Gliwicach doszło do napadu
na SKOK. Pojawiły się podejrzenia, że knurowianie mogli
mieć z nim coś wspólnego.
Policjanci przez kilka tygodni
badali ten wątek. Przypuszczenia nie potwierdziły się.
− Choć sprawa napadu
wciąż nie jest zamknięta, wiemy już, że knurowianie nie
mieli z nią związku − mówi

rzecznik policji. − Widocznie
oglądanie filmów akcji i przesiadywanie przed komputerem
też może szkodzić.
Za rajd po Gliwicach odpowie tylko kierowca bmw
− 19 -le t n i k nu row i a n i n .
22-letni pasażer jest wolny.
Brawura i chwilowa utrata
rozsądku może kosztować
uciekiniera nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Pewnie
nie takiego finału spodziewał
się miłośnik niebezpiecznej
prędkości.
jb

reklama
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Więcej na dodatki
mieszkaniowe

Foto: Archiwum

aktualności
Do podobnego
zdarzenia doszło
5 lat temu w Knurowie
- wówczas prąd zabił
3 jałówki

16 uchwał trafiło pod głosowanie
podczas środowej sesji Rady Miasta.
Większość wprowadzała korekty
w tegorocznym budżecie Knurowa
O 185 tys. zł zwiększyły się
przychody budżetu miasta z tytułu
odsetek od rachunków bankowych.
Zdecydowano, by z tej puli 115 tys.
zł skierować na wypłatę dodatków
mieszkaniowych, natomiast 70 tys.
zł przekazać MOSiR-owi na zakup
maszyny do pielęgnacji lodowiska.
O 20 tys. zł wzrosną tegoroczne
wydatki miasta na remonty chodników. Dodatkowe pieniądze zostaną
przeznaczone na okrawężnikowanie
ul. Słoniny.
Przedłużające się formalności
nie pozwolą MZGLiA na remont w
zakładanym wcześniej wymiarze w
tym roku pomieszczeń sanitarnych
w budynku przy ul. Szpitalnej 8b.
Zabezpieczone na ten cel fundusze
(270 tys. zł) zostaną zainwestowane na realizację dodatkowych prac
remontowych w innych budynkach
adminstrowanych przez knurowską
„lokalówkę”.
Przyjęto zmiany w „Regulaminie
przyznawania nagród i wyróżnień
Miasta Knurów” dla zawodników za
osiąganie wysokich wyników sportowych. Najważniejsza z nich wprowadza widełki w przyznawanych
nagrodach (wcześniej zastosowanie
miała stała kwota).

Radni skorygowali regulamin
„Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Knurowie „Rodzina 3+”.
Zmianie uległa definicja „rodziny
wielodzietnej”. W myśl nowych
zapisów przez rodzinę wielodzietną
rozumie się osoby „zamieszkałe”
na terenie Knurowa (w poprzedniej
wersji była mowa o osobach „zameldowanych”).
Podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta dla dwóch
gminnych działek położonych przy
ul. 26 Stycznia. Wcześniej wchodziły one w skład Gliwickiej Strefy
Ekonomicznej, z przeznaczeniem
pod usługi, handel bądź produkcję.
Po wyłączeniu tego terenu ze strefy
miasto zdecydowało, by działki
sprzedać, przeznaczając je pod zabudowę. W tym celu należy sporządzić
nowy plan.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/

NIEBOROWICE

Zginęły krowy
rażone prądem

Chwila nieuwagi sprawiła, że padło 12 z 19 sztuk
bydła, porażonych prądem. Komisariat Policji w
Knurowie prowadzi w tej sprawie postępowanie
Do nieszczęścia doszło w poniedziałek, tuż przed godz. 15.00.
Z ustaleń policji wynika, że 46-letni kierowca ciągnika siodłowego
MAN podczas rozładunku naczepy
Vielton zawadził podniesionym
kiprem o linię energetyczną.
- Zerwał ją - informuje oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz Marek
Słomski. - Wtedy doszło do poraże-

nia prądem znajdujących się w oborze 19 sztuk bydła, z czego 12 padło.
Właściciel krów może dochodzić
odszkodowania za poniesione straty
wyłącznie na drodze cywilnej.
To nie pierwszy taki przypadek.
5 lat temu opisywaliśmy historię
Mariusza Cicha z Knurowa [„Porażający widok” - PL nr 44/2008].
Wtedy zerwały się dosztukowane
przewody elektryczne, doprowa-

dzające prąd do jego domostwa.
Krótko po tym gospodarz znalazł
w oborze 3 martwe jałówki, 3 przeżyły, ale były przerażone. Jedna
zerwała się z łańcucha.
Według pana Mariusza nieszczęście wynikało z fatalnego stanu
technicznego instalacji elektrycznej
w rejonie ul. Koziełka.
/g/

KNURÓW

Łasy na błyskotki

Zorganizował prywatkę. Nazajutrz zorientował
się, że jeden z gości opuszczając lokum zabrał
nie tylko własne rzeczy...
Impreza miała miejsce w jednym
z mieszkań w centrum Knurowa w
nocy z 1 na 2 listopada.
– Następnego dnia, po jej zakończeniu, gospodarz spostrzegł, że
brakuje mu biżuterii – informuje
komisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Jej wartość wyceniono
na 10 tys. zł.
podziękowania

Jak się okazało, sprawcą kradzieży był jeden z uczestników
imprezy. 18-letni k nurowianin
długo nie cieszył się łupem. Już
w niedzielę wpadł w ręce funkcjonariuszy policji. Teraz czeka
go sprawa sądowa, a za kradzież
biżuterii grozi mu nawet do 5 lat
pozbawienia wolności.
DC

Podpalił
dom
siostry
Policjanci
z knurowskiego
komisariatu
zatrzymali
mężczyznę, który
podpalił dom
w Gierałtowicach.
Nieruchomość
należała do jego
siostry, mieszkającej
obecnie w Niemczech
Już tydzień temu strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej podejrzewali, że to mogło być umyślne
podpalenie. Takie wnioski wyciągnęli z oględzin spalonego na wpół domu
oraz z relacji gapiów.
Okazało się, że za podpaleniem
stoi 57-letni mieszkaniec tego domu.

4

Pijane szaleństwo skończyło się
stotysięcznozłotymi stratami

Pijany mężczyzna rozlał na korytarzu i w kotłowni budynku rozpuszczalnik i podłożył ogień. Następnie
udał się do baru, by pochwalić się
kompanom od kieliszka swoim dokonaniem.
Po 2 godzinach strażakom udało
się ugasić pożar. Ogień strawił meble,
sprzęt rtv i agd, okna, a także część
stropu i dachu. Straty oszacowano
na 100 tys. zł.
Poszkodowaną jest siostra podpalacza, mieszkająca w Niemczech.

/g/, foto: JRG Knurów

KNURÓW

Spotkanie
diabetyków

14 listopada (czwartek) Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków świętować będzie Światowy
Dzień Cukrzycy. Uroczyste spotkanie odbędzie się w Klubie Gama.
Początek o godz. 16.
/bw/
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KNURÓW. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Wieści z frontu robót

Trwa budowa, a w niektórych miejscach przebudowa
sieci kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji poinformowało o kolejnych postępach
w porządkowaniu gospodarki ściekowej w mieście

Al. Spacerowa

Do niedawna najbardziej rozkopana ulica w mieście, Sienkiewicza,
doczekała się finiszu robót. Na całej
długości powstała sieć kanalizacji
sanitarnej, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz wykonano
nową asfaltobetonową nawierzchnię.
Po obu stronach ul. Sienkiewicza firma odtworzyła chodnik. Wszystkie
prace zostały już odebrane, a droga
przekazana do użytku.
W ostatnich t ygodniach zakończ ył się monta ż ka na lizacji
na al. Spacerowej i ul. Spółdzielczej.

Po kilku miesiącach dobiegają końca prace przy ul. Niepodległości

informacja własna

Drogi są już przejezdne. Na ul. Żwirki i Wigury (odcinek od ul. Pocztowej
do ul. Prusa) firma wykonała nawierzchnię asfaltobetonową.
Montaż kanalizacji trwa jeszcze
w ul. Słoniny. Robotnicy odnawiają
jeszcze kolektor deszczowy w chodniku przy ul. 1 Maja.
PWiK informuje o kontynuacji
odtwarzania nawierzchni w ul. Niepodległości oraz ul. Mickiewicza
(na odcinku od ul. Janty w kierunku
Ogrodowej).
/g/, foto: PWiK

KNURÓW

To nie było dobre parkowanie
W ostatnie dni strażnicy miejscy częściej niż zazwyczaj byli
wzywani do interwencji w sprawie niewłaściwie parkujących
kierowców
„Superparkowanie” przy
ul. Floriana – zdjęcie
nadesłane przez Czytelniczkę

W ubiegły wtorek rano kłopot z
opróżnieniem kontenerów na śmieci
mieli pracownicy Komartu. Powodem był samochód, który blokował
dojazd do śmietnika przy ul. Kilińskiego. Funkcjonariusze ustalili
kierowcę pojazdu. Auto odjechało i
pracownicy firmy mogli dokończyć
swoje obowiązki.
W czwartek około południa
jeden z mieszkańców zgłosił w Straży Miejskiej przy padki łamania
zakazu zatrzymywania się w rejonie
Przegląd Lokalny Nr 45 (1079) 7 listopada 2013 roku

ul. Floriana. Nazajutrz wieczorem
inny knurowianin zwrócił uwagę na
pojazdy blokujące miejsce dla osób
niepełnosprawnych przy ul. Mieszka
I. Z kolei w sobotę przed południem
na prośbę mieszkańca strażnicy miejscy interweniowali przy ul. Targowej,
gdzie kierowcy zaparkowali swoje
pojazdy na zieleńcu oraz w miejscach,
gdzie obowiązują zakazy zatrzymywania się i ruchu. W tych wszystkich
przypadkach zostały wystawione
wezwania – kierowcy, którzy z prze-

pisami byli na bakier, muszą zgłosić
się do siedziby Straży Miejskiej.
Na pouczeniu skończyła się niedzielna interwencja funkcjonariuszy
przy ul. Batorego. Mundurowi udali
się tam na prośbę mieszkańca, który zgłosił samochody parkujące na
trawniku. Patrol zastał jedno auto
nieprawidłowo zaparkowane. Niebawem „namierzył” kierowcę, który
przestawił samochód, tym razem już
zgodnie z przepisami.
/bw/
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aktualności
PILCHOWICE. SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA
SPÓŁKĄ PRAWA HANDLOWEGO?

W kolejce
do prywatyzacji

Samorząd województwa śląskiego chce
przekształcić 10 szpitali w spółki prawa
handlowego. Na liście oczekujących lecznic
znalazł się Szpital Chorób Płuc
im. św. Józefa w Pilchowicach
Czy prywatyzacja szpitala uchroni
placówkę przed problemami finansowymi?
Codziennie aż 1080 połączeń przyjmowanych przez
operatorów powiadamiania ratunkowego to żarty
lub przypadkowe zgłoszenia

Operator przefiltruje
zgłoszenia

Po wybraniu numeru alarmowego 112 odezwie się jeden
z 95 operatorów Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Katowicach, by zweryfikować zgłoszenie.
Dopiero wtedy połączy nas z odpowiednimi służbami
- pogotowiem, policją lub strażą pożarną
W nocy z 28 na 29 października
uruchomiono nowy system powiadamiania ratunkowego. Operatorzy
WCPR Katowice przez całą dobę
będą przyjmować zgłoszenia kierowane pod numer 112. W zależności
od potrzeby mogą nas połączyć z
6 dyspozytorniami medycznymi,
32 komendami miejskimi policji i
31 komendami państwowej straży
pożarnej. Wcześniej jednak zweryfikują, czy nasze zgłoszenie nie jest
fałszywym alarmem. Pomoże im w
tym system, który wskaże m.in. z

jakiego numeru i miejsca dzwonimy
i na kogo zarejestrowany jest telefon.
Każda rozmowa będzie nagrywana.
Z szacunków Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego wynika, że aż 60
proc. z 1800 połączeń na dobę to
przypadkowe telefony lub żarty.
Numer 112 wybierają dzieci, pijani,
chorzy psychicznie, chcący zamówić taksówkę. Operatorzy WCPR
w Katowicach odciążą służby od
niepoważnych zgłoszeń. Rocznie
mają odebrać nawet 5 mln połączeń.
Najwięcej z nich dotyczy kolizji dro-

gowych, pospolitych przestępstw i
zdarzeń medycznych.
Centrum obsłuży całe województwo śląskie, dbając o bezpieczeństwo
ponad 4,6 mln ludzi. Średni czas
oczekiwania na połączenie z numerem 112 to 11 sekund.
Bez zmian pozostają numery
alarmowe (997, 998, 999). Po wybraniu dodzwonimy się bezpośrednio do
dyżurnych policji, straży pożarnej i
pogotowia.
/pg/, foto: arch. ŚUW

Foto: Archiwum

ŚLĄSK. WOJEWÓDZKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO JUŻ DZIAŁA

Zarząd regionu przy ją ł już
uchwały intencyjne o przygotowaniu przekształceń placówek w spółki
kapitałowe ze 100-procentowym
udziałem województwa śląskiego.
Dotyczą one m.in. Szpitala Chorób
Płuc w Orzeszu, Obwodu Lecznictwa
Kolejowego w Gliwicach, Ośrodka
Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu i Szpitala Chorób Płuc

Sobota za wigilię

Starostwo Powiatowe w Gliwicach będzie czynne
w sobotę 16 listopada w godz. 7.30-15.30

W ten sposób urzędnicy starostwa odpracują wigilię, 24 grudnia. Wówczas
urząd będzie zamknięty.
Przypomnijmy, że zwykle starostwo jest czynne od poniedziałku do
środy w godzinach 7.30-15.30, w czwartek 7.30 -17.30, a w piątek w godz.
7.30-13.30.
/sisp, bw/

Radosne szkoły podstawowe

W Knurowie coraz bardziej kolorowo. Na początku listopada zakończył się ostatni etap
programu „Radosna Szkoła”, którego efektem są nowe place zabaw przy wszystkich
szkołach podstawowych
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Budowa siedmiu placów zabaw
to spore przedsięwzięcie, wymagające zaangażowania wielu osób.
Cel, który kilka lat temu postawili
sobie knurowscy urzędnicy, w
końcu osiągnięto. Dzięki staraniom
Miejsk iego Zespołu Jednostek
Oświatowych i dyrekcji placówek
udało się stworzyć nowe kreatywne i kolorowe miejsca do zabaw
dla najmłodszych mieszkańców
miasta.
Jako ostatnie do grona radosnych szkół dołączyły MSP-4 i
MSP-6. Tylko w tym roku na budowę placów zabaw wydano prawie
416 tys. zł, z czego 195 tys. pochodzi
z dotacji w ramach rządowego pro-

/g/

POWIAT

KNURÓW. POWSTAŁY KOLEJNE PLACE ZABAW PRZY PODSTAWÓWKACH

Z placu zabaw przy MSP-6
skorzystają zarówno uczniowie
jak i dzieci z osiedla

im. św. Józefa w Pilchowicach.
Przyjęcie uchwał nie przesądza
jeszcze o losach placówek. Plany
wymagają m.in. uzgodnień w ramach komisji zdrowia Sejmiku
Województwa Śląskiego.
Zdaniem pomysłodawców przekształcenie przysłuży się poprawie
sytuacji finansowej szpitali.

gramu Radosna Szkoła.
Wszystkie place są podobnie
wyposażone. Przestrzeń podzielona jest na część do zabaw ruchowych i do odpoczynku. Bezpieczna
nawierzchnia chroni dzieci przed
urazami, a ogrodzenie zabezpiecza przed niechcianymi gośćmi,
np. zwierzętami. Na milusińskich
czekają m.in. drabinki do małych
akrobacji, ścianki wspinaczkowe,
równoważnie, zjeżdżalnie i kolorowe huśtawki. Obok umieszczono
ławki, gdzie można odpocząć po
harcach. Urządzenia pomalowano
na radosne kolory, by już sam wygląd placów zachęcał do zabawy.
− Place są przygotowane do

prowadzenia z dziećmi różnych
form zajęć ruchowych, na przykład
pokonywania przeszkód, wspinania,
czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów − mówi Grzegorz
Niewidok, Koordynator Pionu Techniczno-Informatycznego Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych.
Uczniowie z knurowskich podstawówek blisko szkoły mają miejsce, gdzie zamiast szkolnych ławek
są huśtawki, a nauczyciel nie prosi
o ciszę.
Place zabaw posłużą nie tylko
uczniom, ale całej knurowskiej
społeczności.
− To przestrzeń, w której umożliwimy dziecku zawieranie w szczęśliwym okresie dzieciństwa przyjaźni i
znajomości na całe życie. To sprawi,
że nie będzie ono traktowało swojego
miasta teraz i w przyszłości tylko jak
„sypialnię”, ograniczając swoje życie
w Knurowie do czterech ścian domu
− dodaje Grzegorz Niewidok.
jb
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Z KART HISTORII KNUROWA. HARCERZE W LATACH 20. XX WIEKU...

Czuwali z bronią w ręku

Nie myśleli o szumiących kniejach, gdy ważyły się losy ojczyzny. Gdy wybiła
godzina próby, nie wahali się poświęcić dla niej życia. Na początku lat 20.
harcerze przeszli przyspieszony kurs dojrzewania. Z bronią w ręku. Nie
wszyscy go przeżyli...

Zorganizowany ruch harcerski na ziemiach polskich rodził się
przeszło 100 lat temu w Krakowie
(ówczesny zabór austriacki). Na Górnym Śląsku zapoczątkował go druh
Miłosz Sołtys – naczelnik krakowski.
W Knurowie drużyna harcerska
została stworzona 1 kwietnia 1920
roku. Założył ją Franciszek Powiecka. Pierwszym drużynowym był Karol Dymek. W jej skład wchodzili też:
Franciszek Baron, Walenty Baluch,
Augustyn Dyrbuś, Teofili Gilner,
Paweł Hora, Florian Henel, Wilhelm
Kolar, Robert Kula, Antoni Mysłowiecki, Wiktor Nocoń, Jan Przybyła,
Alfons Powiecka, Joachim Pyszny,
Klemens Płaczyk, Konrad Pogorzałek, Jan Palenga, Andrzej Rozmus,
Eugeniusz Rasek, Augustyn Słonina,
Emil Śpiewok i Leopold Zgolik.
I Drużyna Męska wybrała sobie
patrona w osobie Henryka Dąbrowskiego.
Niemal w tym samym czasie powstała też I Drużyna Żeńska im. Królowej Jadwigi, Kierowały nią Róża
Klaczka z przyboczną Marią Rduch.
W lecie 1920 roku Franciszek
Powiecka założył w Szczygłowicach
I Drużynę Męską im. Bartosza Głowackiego. Jej drużynowym został
Augustyn Dyrbuś.

ŻYCIE W OFIERZE

Górnośląskie harcerstwo zaangażowało się w powstania śląskie (19191921). Przy naczelniku Związku Harcerstwa Polskiego został powołany
Wydział Plebiscytowy. Knurowscy i
szczygłowiccy harcerze uczestniczyli
w akcji przedplebiscytowej (luty –
marzec 1921 roku), rozpowszechniając polskie materiały propagandowe,
organizowali imprezy kulturalne i
oświatowe, pełnili dyżury w czasie
wieców i zebrań.
W czasie plebiscytu (20 marca
1921 roku) przypominali miesz-

kańcom o obowiązku głosowania,
pomagali starszym osobom w dotarciu do lokali głosowania. Tego
dnia druhowie Jan Pyszny i Wiktor
Nocoń przez kilka godzin pełnili dyżur w bytomskim hotelu Lomnitz, w
którym znajdowała się siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego.
Niektórzy z harcerzy wstępowali
do oddziałów powstańczych, wyruszając do walki z bronią w ręku.
Podczas III powstania śląskiego wystawili swój własny baon. Knurowski
oddział tworzyli: Konrad Henel,
Florian Henel, Augustyn Dyrbuś,
Robert Kula, Paweł Śpiewok, Paweł
Hora, Antoni Mysłowiecki, Karol
Dymek, Jan Przybyła, Jan Słonina,
Józef Knyra, Jan Hajduk, Michał Płaczyk, Joachim Pyszny, Leopold Goik,
Jan Baron i Konrad Pogorzałek. Walczyli pod Bierawą i Starym Koźlem.
W III powstaniu polegli: plutonowy Paweł Hora (18 maja) i szeregowy Florian Henel (20 maja). Rok
wcześniej obydwaj byli uczestnikami
chorągwianego kursu instruktorskiego w Czarnym Lesie w powiecie
lublinieckim, gdzie przygotowywali
się do zrywu powstańczego.
Po zakończeniu powstania Inspektorat Górnego Śląska wydał
okólnik informujący o awansach i
nowych zadaniach, jakie należało
wykonać na Śląsku po ustaleniu
ostatecznej granicy polsko-niemieckiej (1922 rok). Awans otrzymali

rocznice swojego powstania. Dziesiątą
rocznicę powołania drużyna „dąbrowszczaków” uczciła organizując
w Knurowie obóz (3-9 czerwca 1930
roku). Wizytację obozu przeprowadzili
druhna Wanda Jordan i M. Łowiński.
1 kwietnia 1929 roku powstał
Hufiec Knurowski. Pierwszym hufcowym został druh podharcmistrz
Andrzej Orszulik, od 1930 roku
kierował nim dh podh. Józef Hałas.
W krótkim czasie hufiec zwiększył
liczebność do trzech drużyn. II Drużyna Męska im. Tadeusza Kościuszki
prowadzona była przez Leopolda
Golika.

KOŁO WSPIERA DRUHÓW

Harcerze na kursie introligatorskim – zajęcia prowadził
podharcmistrz Andrzej Orszulik

Franciszek Powiecka i Jan Pyszny.
Ich zadaniem było organizowanie
nowych drużyn, udzielanie rad i
wskazówek słabszym drużynom,
szkolenie drużynowych, wizytacje
i lustracje. Niebawem Powiecka
awansował na stanowisko kierownika w przedwojennym powiecie
bytomskim, natomiast Pyszny objął
urząd kierownika w przedwojennym
powiecie zabrskim.

SOLIDNOŚĆ W RUCHU

W 1923 roku powstał Hufiec
Rybnik. W jego skład weszły m.in.
I Drużyna Męska im. H. Dąbrowskiego (drużynowi Karol Dymek i

żywotności i rozmachu w pracy organizacyjnej i wychowawczej wśród
młodzieży. Świadczy o tym m.in.
urządzenie i wyposażenie Stanicy
Harcerskiej na Buczu w okolicach
Górek Wielkich.
Przyjęto wówczas zasadę dużej aktywności w ZHP, nadając jej
ścieżkę „awansu”: wilczek – harcerz
– harcmistrz. Tylko na tej drodze
można było – jak pisano – „ruchowi zapewnić należyty rozwój, przy
zachowaniu solidności i głębokiej
harcerskości”.
Takie nastawienie sprawdzało
się w przypadku knurowskich drużyn. W sprawozdaniu sprzed 80 laty
czytamy: „drużyny biorą udział w
uroczystościach narodowych, a nawet same je organizują. Wychowanie
fizyczne i przysposobienie wojskowe
jest postawione na dobrym stopniu, o
czym świadczą zdobyte nagrody”. W
latach 1929-1930 drużyna harcerska
pod przewodnictwem dha Roberta
Dymka liczyła 40 harcerzy.
Drużyny co roku obchodziły

Działalność pochłaniała sporo
sił, ale też wymagała wsparcia materialnego. Sposobem na pozyskanie
funduszy miała być zapobiegliwość
Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH).
Prezesem koła został dyrektor knurowskiej kopalni inż. Eugeniusz
Janiszewski (od 1926 roku dyrektor
koksowni). Finansowo wspierali je
również naczelnik gminy Wiktor
Mrozek i ks. Alojzy Koziełek. Knurowskie KPH starało się zwiększać
dochody urządzając zabawy i imprezy oraz starając się o subwencje z
różnych instytucji.
Efektem działań KPH było m.in.
zorganizowanie wycieczki knurowskich drużyn w Beskid Śląski podczas
Zielonych Świąt na wiosnę 1929 roku.
15 harcerzy udało się na Powszechną
Wystawę Krajową w Poznaniu. Starsza młodzież harcerska korzystała z
warsztatów rzemieślniczych. Drużyna żeńska otrzymała pieniężną zapomogę, którą przeznaczono na zakup
włóczki na swetry i prenumeratę kilku czasopism. Dzięki dodatkowym
funduszom możliwe było zorganizowanie obchodów jubileuszu 10-lecia
I Drużyny Męskiej, oddelegowanie
24 knurowskich harcerzy na zlot na
Buczu oraz udział trójki harcerzy w
kursie instruktorskim. Kilka knurowskich druhen uczestniczyło w
obozie żeńskim w Żegiestowie.
Przełom lat 20. i 30. ubiegłego
wieku był okresem dużej aktywności
harcerskiej w całej Chorągwi Górnego Śląska. Jak widać, w jej historię
dobrze wpisali się też harcerze z
Knurowa i okolic.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

reklama

Kuchnia harcerska obsługiwana przez druhny;
z tej kuchni korzystali powstańcy śląscy, którzy
brali udział w II powstaniu

Na
przedwojennym
Pomniku
Powstańców
w Knurowie
uwieczniono
knurowskich
harcerzy, którzy
polegli podczas
III powstania
śląskiego –
plutonowego
Pawła Horę
i szeregowego
Floriana Henela
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Jan Przybyła), I Drużyna Żeńska im.
Królowej Jadwigi (drużynowa Róża
Klaczka) i I Drużyna Męska im.
Bartosza Głowackiego (drużynowy
Augustyn Dyrbuś).
Solidna praca w terenie zaowocowała utworzeniem szkolnych drużyn
harcerskich. W Knurowie szkolną
drużynę prowadziła druhna Władysława Błachut, natomiast w szkole
powszechnej w Szczygłowicach (jej
patronką była Emilia Plater) drużynową była nauczycielka Franciszka
Chodura.
W latach 20. harcerstwo śląskie,
w tym także knurowskie i szczygłowickie, dawało liczne dowody swojej
7

aktualności

Kabaret Moralnego Niepokoju należy do najlepszych zespołów w Polsce
Grupa Chyba w akcji

KNURÓW. KINO SCENA KULTURA

Wieczór moralnego
niepokoju... na wesoło

Występy znanych i lubianych w całej Polsce kabaretów od
kilku lat cieszą się stałą popularnością w Knurowie. Bilety
na wszystkie występy rozchodzą się w mgnieniu oka, a ci,
którzy zasiadają w fotelach sali kinowej nigdy nie żałują
wydanych pieniędzy

KNURÓW. ZADUSZKI ROCKOWE W SZTUKATERII

Muzyka nie umiera
Popularność imprezy rośnie z roku na
rok. Tym razem Sztukateria wręcz pękała
w szwach. Muzycy nie zawiedli słuchaczy
dając popis wirtuozerskich umiejętności.
Przed publicznością zaprezentowały
się grupy Bad Request, Le Fleur, Tife
Tife, The Cumpels i Cropla. Muzycy nie
poprzestali na coverach, ale też zagrali
własne utwory. Wszystkie nagrodziły
gromkie brawa.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

informacja

Foto: Dawid Ciepliński

Już po raz ósmy w knurowskiej Sztukaterii odbył się
koncert, podczas którego uczczono pamięć zmarłych
artystów, zarówno z polskiej, jak i zagranicznej sceny
muzycznej

zabrakło również piosenek, zaaranżowanych przez Orkiestrę Moralnego Niepokoju.
Występ nagrodzony został burzą
oklasków. Nie zabrakło bisów.
- To zdecydowanie najlepszy
polski kabaret. Każdy ich skecz bawi
– komentował po zakończeniu show
Piotr. – Byłem na ich występie rok
temu, byłem dzisiaj i jeśli za jakiś
czas ponownie zostaną zaproszeni
do Knurowa, także wybiorę się na
przedstawienie.

Foto: Dawid Ciepliński

Kto nie był we wtorkowy wieczór w Kinie Scenie Kulturze niech
żałuje, ponieważ tym razem odbył
się występ nie jednego, a dwóch
kabaretów.
Przystawką przed głównym daniem był w ystęp grupy Chyba z
Wrocławia. Duet komików zaprezentował kilka gagów i „rozgrzał”
nieco knurowian przed show Roberta
Górskiego i spółki.
- To była miła niespodzianka –
mówi Ania. – Nie słyszałam o nich
wcześniej. Wprowadzili publiczność
w dobry nastrój i jestem ciekawa, czy
takie występy mniej znanych kabaretów zostaną wprowadzone na stałe.
To byłby całkiem niezły pomysł.
Gdy przedstawienie dobiegło
końca na scenie zameldowała się

gwiazda wieczoru – Kabaret Moralnego Niepokoju.
Grupa zaprezentowała skecze z
nowego programu „Pogoda na suma”.
To składanka numerów, wśród których nie zabrakło najnowszych, nieprezentowanych jeszcze w telewizji.
I tak publiczność zajrzała na
próbę generalną spektaklu, odrabiała
zadanie domowe z języka polskiego,
gdy w tle leciał mecz piłkarskiej Ligi
Mistrzów czy też skomentowała
ostatnie wyniki referendum w stolicy, parodiując prezydent Warszawy
– Hannę Gronkiewicz-Waltz. Nie

DC

Artyści zapalili znicze, a potem
piękną grą złożyli hołd zmarłym
muzykom
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KNUROWIANINA WYPRAWA NA KRYM NA DWÓCH KÓŁKACH

Kraina winogron i... pomników

Bogdan Iwaniuk to zapalony miłośnik jednośladów. Knurowianin jeździ kiedy tylko może.
Tym razem rowerowa pasja zawiodła go na Ukrainę, gdzie wspólnie z kolegami
z rowerowego klubu PTTK M-2 z Myszkowa wziął udział w zlocie cyklistów
Zlot odbył się na początku września w miejscowości Mały Majak na
Krymie.
– Wzięło w nim udział około 190
osób – wyjaśnia Bogdan Iwaniuk. –
Zdecydowaną większość uczestników
stanowili rowerzyści z Polski – było
nas aż 160. Resztę dopełnili Ukraińcy.
Na zlot knurowianin udał się
ze znajomymi z rowerowego klubu
PTTK M-2 z Myszkowa, którego od
kilku lat jest członkiem.
– Nasza baza znajdowała się w
Małym Majaku, natomiast przywitano nas w sąsiedniej Ałuszcie. Były
przemówienia władz miasta, występy
zespołów artystycznych i poczęstunek
– mówi knurowianin. – Poza tym,
kiedy jechaliśmy ulicami miasta, ludzie na chodnikach bili nam brawa,
niektórzy przybijali piątki. Nigdy się z
czymś takim nie spotkałem.
Iwaniuk na Krymie spędził tydzień. Codziennie jeździł w inne
miejsce.
– Jedynym mankamentem była
lokalizacja naszej bazy – wyjaśnia.
– Trzeba było wyjechać dwa i pół
kilometra pod górę, żeby wybrać się
w jakąś przejażdżkę. Po pokonaniu
tak trudnego podjazdu przychodziły
momenty, że nie chciało się już dalej
nigdzie jechać. Niektórzy uczestnicy
zlotu zresztą tak robili i na zwiedzanie
Krymu wybierali się autokarami. To
jednak nie to samo.

TAM GDZIE CHURCHILL, ROOSEVELT
I STALIN...

Drugiego dnia k nurow ianin
wspólnie z Janem Imiełowskim i Ryszardem Konopką ruszyli zwiedzać
Krym.
– Naszym pierwszym przystankiem była Jałta – opowiada. – Miasto
leży tak trochę w dolinie i dookoła
otaczają je wzniesienia. Widok jest
naprawdę niesamowity i zapiera dech
w piersiach.

Cykliści odwiedzili również pałacyk Potockich w Liwadii, gdzie w
1945 roku odbyła się konferencja
jałtańska z udziałem Winstona Churchilla, Franklina Delano Roosevelta i
Józefa Stalina.
– Pałacyk naprawdę piękny– mówi
Iwaniuk. – W środku nie byliśmy,
ponieważ trzeba było strasznie długo
czekać w kolejce na wejście, a nie mieliśmy na to za wiele czasu.
Rowerzystów zaskoczyło w Jałcie
duże zróżnicowanie wyznaniowe.
– Znajdują się tutaj chyba wszystkie religie świata. Od muzułmanów,
przez chrześcijan po prawosławnych
– informują. – Poza tym bardzo
dużo pomników. Większość z nich
jest sporych rozmiarów, wysokich na
kilkanaście metrów.
Podczas jednej z rowerowych
przejażdżek dołączyli do nich Ukraińcy. Wspólnie pojechali do jednego
z tamtejszych rezerwatów.
– Był zamknięty, gdyż to ośrodek
rządowy, ale udało nam się uzyskać
zgodę, żeby tam wjechać – mówi
Iwaniuk.
Sąsiedzi zza wschodniej granicy
zabrali ich na górę partyzantów, gdzie
hitlerowcy ostrzeliwali rosyjskich
bojowników.
– To był punkt widokowy, skąd
można było podziwiać całą Ałusztę – dodaje knurowianin. – Kiedy z
tego miejsca patrzyło się na Morze
Czarne, to rzeczywiście wydawało się
ono czarne.

– Pewnego razu, gdy staliśmy pod
sklepem z rowerami, podjechał Ukrainiec. Chciał zaparkować, więc odsunęliśmy się i ustąpiliśmy mu miejsca.
Ten później otworzył bagażnik i
zaczął nas częstować winogronami.
Bogdan Iwaniuk wspólnie ze znajomymi spędził na Krymie tydzień.
– Żal było wracać – przyznaje.
Nie ma zaplanowanych kolejnych
rowerowych wypraw. Chyba, że trafi
się jakaś okazja.
– Znajomi w tym roku jeździli po
północnej Hiszpanii. Wspominali, że
w przyszłym roku będą chcieli wybrać
się na południe półwyspu Iberyjskiego. Kto wie, może się z nimi zabiorę...
Iwaniuk. – Udało nam się jednak
skosztować winogron. Różnią się
bardzo od tych polskich. Są bardziej
ubite i przede wszystkim dużo słodsze.
Winnic jest wiele. W większości
z nich, nim dokona się zakupu trunku, istnieje możliwość degustacji.
– Coś takiego przydałoby się u nas
– śmieje się nasz rozmówca.
Mieszkańcy Krymu okazali się
odmienni od tych, o których im
wcześniej opowiadano.
– Na początku straszeni byliśmy,
żeby wszystkiego dokładnie pilnować,
bo może coś zginąć – mówi knurowianin. – To tylko krzywdzące stereotypy, ponieważ nic takiego nie miało
jednak miejsca. To w Polsce bałbym
się bardziej rower zostawić niż tam,

na Krymie.
Ukraińcy okazali się być bardzo
uprzejmymi i przyzwoitymi ludźmi.

Dawid Ciepliński
Foto: archiwum prywatne
Bogdana Iwaniuka

- Co prawda ścieżek rowerowych na Krymie jest mniej niż
w Polsce, ale i tak zlot możemy zaliczyć do udanych
– mówią rowerzyści

reklama

WINO NA KAŻDYM KROKU

Pola winogron w okolicznych
miejscowościach można było spotkać
na każdym kroku.
– Pilnowali je jednak wartownicy,
więc nie można było tak swobodnie
między nimi jeździć. Jeden z Ukraińców, który nas po nich oprowadzał,
a sam kiedyś tam pracował, mówił,
że strzelają do złodziei – wyjaśnia

Przed pałacem
Potockich
- tutaj w
1945 roku
odbyła się
konferencja
jałtańska

Przegląd Lokalny Nr 45 (1079) 7 listopada 2013 roku

9

rozmaitości

ROZRYWKA NR 45/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Magdalena Dobrasz z Przyszowic
ur. 4.11.2013 r., 4230 g, 57 cm

Laura Krosny z Knurowa

ur. 4.11.2013 r., 2800 g, 48 cm

GLIWICE

Nie musisz być sam
Niepełnosprawny nie znaczy
samotny! Koło PTTK „TRION”
zaprasza na spotkanie poświęcone
integracji osób niepełnosprawnych.
Zaproszeni goście porozmawiają
m.in. o korzyściach bycia w grupie
i przynależności do choćby małej

społeczności. W planach również
prezentacja bajki z zaskakującą puentą i słodkie co nieco. Spotkanie 13
listopada o godz. 16.30 w Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1.
jb

REGION

Zaproszenie
dla rękodzielników

Organizatorzy Toszeckiego Jarmarku
zapraszają rękodzielników na bezpłatne
wystawienie swoich produktów podczas tej
imprezy, która odbędzie się 14 grudnia

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

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr. 43/2013 brzmiało: „Pościel”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Józef Gugała. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Toszecki Jarmark Adwentowy
organizowany jest w Toszku już po
raz czwarty.
Organizatorzy zapraszają artystów, rękodzielników, rzemieślników,
wytwórców produktów lokalnych do
udziału w przedsięwzięciu. W tym
roku jarmark odbędzie się 14 grudnia
w klimatycznych uliczkach przyległych do toszeckiego rynku.
Więcej informacji dotyczących
jarmarku można uzyskać w Refera-

cie Zamówień Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 26, II piętro)
lub telefoniczne pod nr 32 237 8030
(lub 22), a także na stronie internetowej: http://www.toszek.pl/827/
zaproszenie_w ystawcow_na _toszecki_jarmark_adwentowy.html.
Tam także zamieszczona jest karta
zgłoszenia, którą należy złożyć do
22 listopada.
/sisp, bw/

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

PILCHOWICE
10-11.11.2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK

45

7.11. 2013 r.
CZWARTEK
Klopsiki kontratakują
- godz.16.30
Chce się żyć
- godz. 18.00
Ida
- godz. 20.00

Thor. Mroczny świat 2d dubbing
- godz. 16.00
Thor. Mroczny świat 3d napisy
- godz. 18.15
Grawitacja napisy
- godz. 20.30
12.11.2013 r.
WTOREK
Thor. Mroczny świat 3d dubbing
- godz. 16.00
Thor. Mroczny świat 2d dubbing
- godz. 18.15
Grawitacja napisy
- godz. 20.30

8-9.11.2013 r.
PIĄTEK-SOBOTA

13-14.11.2013 r.
ŚRODA-CZWARTEK

Thor. Mroczny świat 3d dubbing
- godz. 16.00
Thor. Mroczny świat 3d napisy
- godz. 18.15
Grawitacja napisy
- godz. 20.30

Thor. Mroczny świat 3d dubbing
- godz. 16.00
Thor. Mroczny świat 3d napisy
- godz. 18.15
Grawitacja napisy
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Chopin na niedzielę
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zaprasza na muzyczną ucztą − koncert
muzyki k lasycznej. 10
listopada o godz. 15.30
w sali OSP w Pilchowicach w ystąpią uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej w Rybniku i
Gliwicach. Gościnnie na
skrzypcach zagra Barbara
Bytnar przy akompaniamencie Agnieszki Robok.
Melomani w ysłuchają
fragmentów „Czterech
pór roku” Vivaldiego oraz
m.in. utworów Chopina,
Lutosławskiego i Blocha.
Patronat nad koncertem
objęła wójt gminy Pilchowice, Joanna Kołoczek-Wybierek.
jb
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Foto: arch. Zuzanny Żmudy

Pilchowicki nauczyciel
znowu najlepszy

Arkadiusz Trzebuniak z Rybnika, nauczyciel z Zespołu Szkół
w Pilchowicach, trzeci raz z rzędu otrzymał tytuł Najlepszego
Nauczyciela Przedsiębiorczości w województwie śląskim.
− Przepis na wygraną? Ogrom pracy połączyć z pasją
i domieszką dużej dozy ambicji, do tego szczypta talentu
i voilà − sukces murowany! − mówi rybniczanin
Pracę pedagoga pierwszy raz doceniono w 2011 roku.
− Wtedy ta wiadomość, dla mnie nauczyciela-żółtodzioba z zaledwie trzyletnim doświadczeniem, była
jak przysłowiowy „grom z jasnego nieba” − śmieje się
Trzebuniak.
Tegoroczne wyróżnienie już nie było takim zaskoczeniem.
− Nieskromnie powiem, że się go spodziewałem,
chociaż z roku na rok konkurencja jest coraz silniejsza −
mówi pedagog.
Od kilku lat Arkadiusz Trzebuniak inspiruje pilchowickich uczniów. Nie ukrywa, że bardzo zaangażował się w
edukację młodzieży. Po godzinach prowadzi Szkolny Klub
Przedsiębiorczości YUPPIK. Stara się, by jego lekcje nie zanudzały, a motywowały do działań wykraczających poza gminę.
− Naturalną ciekawość świata młodych ludzi zabija
jednak nuda i rutyna nierzadko goszcząca w polskich
szkołach − uważa Trzebuniak. − Żeby tego uniknąć, trzeba w pierwszej kolejności wsłuchać się w potrzeby samych
zainteresowanych, czyli uczniów.
Rybniczanin nie osiada na laurach. Wciąż poszukuje nowych, interesujących technik nauczania. Gdy
odpoczywa od szkoły, Arkadiusz Trzebuniak lubi czytać
książki, regularnie gra w tenisa, interesuje się kulturą
czeską i ekonomią rynku pracy.
− Najwięcej swojego wolnego czasu staram się jednak

Zuzanna lubi bawić się... słowami, rymowanie przychodzi jej
bardzo łatwo

KNURÓW. RYMOWANY SUKCES DRUGOKLASISTKI

Ziemia to nie wysypisko

Pędzlem i piórem Zuzanna Żmuda, uczennica
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, wywalczyła
III miejsce w wojewódzkim konkursie literackoplastycznym „Mój pomysł na zdrową Ziemię”

Arkadiusz Trzebuniak (w środku) jest zagorzałym
wrogiem szkolnej rutyny i nudy

poświęcać najbliższym – żonie Magdalenie i córeczce
Hani − podkreśla.
Ambicje nauczyciela z Pilchowic sięgają dalej, poza
województwo. W zeszłym roku udało mu się zdobyć
tytuł Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w
Polsce. Czy w 2013 powtórzy ten sukces? Przekonamy
się 15 listopada.
jb

KNURÓW. KURSY DLA WOPROWCÓW

Wstąp w szeregi ratowników

To już ostatnie chwile, by wziąć udział w kursach przygotowujących
do egzaminów na stopnie młodszego ratownika WOPR
i ratownika WOPR. Do zdobycia nowych kwalifikacji zachęca Zarząd Oddziału
Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie
Warunkiem przyjęcia na kurs
przygotowujący do egzaminu na
stopień młodszego ratownika jest
spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:
* ukończyła 12 rok życia, * jest
członkiem WOPR, * posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w
przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun
prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem
o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią
oświadczenie składa jej opiekun

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

Na konkurs, pod patronatem
Dyrektora Delegatury Kuratorium
Oświaty w Gliwicach i Prezydenta
Miasta Gliwice, nadesłano kilkanaście prac. Dzieci zmagały się w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I-II,
III-IV, i V-VI. Zuzanna startowała w
pierwszej. Uczestnicy konkursu za
pomocą pracy plastycznej i wiersza
apelowali o troskę o Ziemię i zachęcali do dbania o środowisko.
− Chcemy kształtować u uczniów
postawę szacunku dla przyrody i
współodpowiedzialności za stan
naszej planety − podkreślają organizatorzy konkursu.
Knurowianka zaskoczyła jury
oryginalnością rymów i kreatywnym
obrazem naszej planety.
− Wnuczka od małego lubiła
rymować − mówi babcia Zuzi, Zofia

Frątczak. − Jest niezwykle wrażliwa i
ma serce wielkie jak dzwon.
Zuzia żyje w otoczeniu zwierząt.
Opiekuje się pieskiem i świnką morską o
imieniu Cykorek. Czułość do przyrody
znalazła odzwierciedlenie w jej pracach.
W wierszu, który przyniósł jej zwycięstwo, napisała: „Ziemia to nie wysypisko!
W miejsce śmieci zasadź drzewa, niech
urosną aż do nieba. Drzewa tlen nam
przecież dają i oddychać pomagają”.
Zuzia jest dopiero w II klasie, a
już tworzy własne wiersze.
− Może rośnie nam przyszła poetka? − śmieje się babcia dziewczynki.
W czasie uroczystego wręczenia nagród w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach, talentu knurowiance
osobiście gratulowali przedstawiciele
Kuratorium Oświaty.

jb

informacja własna wydawcy

wy, * mieć specjalną kartę pływacką,
patent lub uprawnienie przydatne w
ratownictwie wodnym.
Zapisy przyjmowane są u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach
(tel. 32 332-63-64), na basenie krytym aQua-Relax w Knurowie (tel. 32
338-19-24) oraz w biurze Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie przy
ulicy Szpitalnej 8, pokój 408, we
wtorki w godz. 17–19 i czwartki w
godz. 18-19 (tel. 32 236-96-96).
/bw/

KNURÓW. SZTUKATERIA ZAPRASZA...

Koncert piosenki
prawdziwej
Piosenki polskich bardów z epoki PRL
złożą się na Koncert Piosenki Prawdziwej
w klubie Sztukateria
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
Przegląd Lokalny Nr 45 (1079) 7 listopada 2013 roku

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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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Skup samochodów, płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

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

44-48/13

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

7-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

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

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

40-48/13

31-51/13

7-odw.

EDUKACJA

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

Prawo jazdy szybko, bezstresowo. Tel.
605 363 135

DAM PRACĘ

1/13-odw.

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

44-45/13

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

1/13-odw.

44-45/13

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia 2-pokojowe Knurów, Mieszka
I. Tel. 507 342 798
44-45/13

Do wynajęcia kawalerka w Knurowie. Tel.
793 003 767
44-45/13

Abolicja składek ZUS; www.taktix.idsl.pl;
Tel. 32 337 19 39
45/13

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
45-51/13

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

1/13-odw.

MIESZKANIE DLA MŁODYCH. Knurów, IV
p., 3-pokojowe, wyposażone kuchnia i łazienka, do zamieszkania. Tel. 798 620 642

45-46/13

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie bezczynszowe w Knurowie, 96 m2. Cena 370
tys. Tel. 531 943 026
44-48/13

Sprzedam działkę budowlaną (uzbrojoną)
2146 m2. Cena 105 tys. do negocjacji. Tel.
792 980 384

TURYSTYKA

45/13

Sprzedam działkę rekreacyjną pow. 400
m 2 . K nurów, staw M oczur y. Tel. 6 9 4
387 547

Podróże i wypoczynek. www.taktix.idsl.pl;
Tel. 32 235 13 25
45/13

44-45/13

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

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

1/13-odw.

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/13-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

ODDŁUŻAMY 10 000 RATA 179 zł. Tel.
535 500 355

45-46/13

Sprzedam mieszkanie 56 m , K. Wielkiego,
po remoncie, IV piętro. Tel. 693 666 772
2

44-46/13

45-51/13

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

Odliczamy VAT na materiały budowlano-remontowe. www.taktix.idsl.pl; Tel.
32 235 13 25

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

45/13

SZUKAM PRACY

45-48/13

Sprzedam mieszkanie 54 m2, M-4, Knurów, III piętro. Cena do uzgodnienia. Tel.
883 388 520

43-45/13

41-46/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy w
charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.), aktualna książeczka zdrowia. Tel.
664 933 195

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.

ZWIERZĘTA
Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
882 066 201. Gliwice, ul. Rolników 220
45-48/13

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

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

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

W 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

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

43-47/13

KOMUNIKAT

5-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.

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie
przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed skutkami zimy.
Właściciele nieruchomości winni przede wszystkim:
- zabezpieczyć instalacje wodociągowe i wodomierze przed
zamarzaniem,
- wyremontować/odnowić gruntownie studzienki wodomierzowe
oraz założyć brakujące pokrywy,
- zabezpieczyć stojaki wodomierzowe przed rozsadzeniem przez
mróz,
- przestrzegać, aby śnieg usuwany z chodników nie był składowany
na armaturze wodociągowej (skrzynki zasuwowe, hydranty)
oraz na wpustach ulicznych (kraty) i studzienkach kanalizacyjnych,
- wywiesić w klatkach schodowych adres lokatorów, u których
znajduje się klucz do pomieszczeń wodomierzowych.
Naprawa uszkodzeń sieci, instalacji wodociągowej oraz wodomierzowej wynikłych z nieprzestrzegania w/w zaleceń odbywać się
będzie na koszt właściciela nieruchomości.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 4 listopada 2013 r.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,
z późn. zm.) informuję, że Uchwałą Nr XXXIX/560/13 Rady
Miasta Knurów z dnia 30 października 2013 r. został przyjęty
dokument pn.:

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.11.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie
szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny”
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym
mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa
w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w
Urzędzie Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, pokój nr
3 - w godzinach pracy Urzędu.
Treść Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie
szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny jest
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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sport

Nie żyje
Gerard Cieślik

Emilia Flis (na najwyższym stopniu podium) była najlepsza wśród
juniorek do lat 18, a medale zdobywała również w klasyfikacji open
juniorek, seniorek i kobiet

do lat 18,
- Jadwiga Gieniusz - 2.
miejsce wśród juniorek do lat
18, kat. +63 kg, wynik – 45 kg,
- Dominik Korzeniewski 2. miejsce wśród juniorów do
lat 18, kat. 66 kg, wynik – 90 kg,
- Krystian Majdziński - 2.
miejsce wśród juniorów do lat
18, kat. 93 kg, wynik – 130 kg
(rekord życiowy),
- Monika Zaremba – 3.

Atrakcją zawodów
w wyciskaniu
sztangi była nie
tylko rywalizacji
siłaczy, ale i pokaz
kulturystyczny

miejsce wśród juniorek do lat
18, kat. 63 kg, wynik – 57,5 kg
(rekord życiowy),
- Piotr Wiśniewski - 3.
miejsce wśród juniorów do lat
18, kat. 66 kg, wynik – 90 kg,
- Tomasz Tomaszewski - 3.
miejsce wśród juniorów do lat
18, kat. 74 kg, wynik – 97,5 kg,
- Patryk Ludwiczak - 3.
miejsce wśród juniorów do lat
18, kat. 93 kg, wynik – 122,5 kg,
Knurowski k lub w Mistrzostwach Śląska reprezentował także Dawid Szafarczyk.
W rywalizacji o Puchar
Śląska medale wywalczyli:
- Katarzyna Smykała - 1.
miejsce w open seniorek i 1.
miejsce w open kobiet, wynik
– 90 kg (rekord życiowy),
- Emilia Flis – 2. miejsce
w open seniorek i 2. miejsce
w open kobiet, wynik – 60 kg,
- Grzegorz Bednarczyk - 2.
miejsce wśród juniorów do lat
23, kat. 66 kg, wynik – 85 kg
(rekord życiowy),
- Sebastian Ochman - 2.
miejsce wśród seniorów, kat.
66 kg, wynik – 145 kg,
- Rafał Krawczyk - 3. miejsce wśród juniorów do lat 23,
kat. 93 kg, wynik – 137,5 kg.
UKS Eugen w Pucharze

Śląska reprezentowali również: Krystian Majdziński i
Tomasz Tomaszewski.
- Cała nasza młodzież zasługuje na pochwałę, zarówno
za pomoc w organizacji zawodów, jak i prezentowaną
formę sportową – podkreśla
trener, Eugeniusz Mehlich.
– Jak na końcówkę sezonu
cieszy m.in. rekord życiowy
Moniki Zarembskiej i postawa 16-letniego Krystiana
Majdzińskiego, który wycisnął 130 kg.
Za pośrednictwem „Przeglądu” dziękuję z a dobrą
współpracę MOSiR-owi oraz
firmie Jacka Gieniusza.
Jako ciekawostkę dodajmy, że najmłodszym uczestnikiem rywalizacji ze sztangą
był 14-letni Denis Zok, z kolei
najstarszym – 73-letni Wiesław Dąbrowski.
Zmaganiom siłaczy przyglądali się i nagrody wręczali:
Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Jerzy Pach
(wiceprzewodniczący Rady
Miasta), Krzysztof Stolarek
(dyrektor MOSiR) oraz Joachim Machulik (przewodniczący Komisji Sportu).
Piotr Skorupa

Tę ligę można porównać do…
piłkarskiej ekstraklasy
Pływacka Liga Klubów
Śląskich przez knurowskich
działaczy porównywana jest
z… piłkarską ekstraklasą.
Trudno się zatem dziwić, iż
osiągane w niej wyniki przez
zawodniczki i zawodników
TKKF Szczygłowice należą do
najlepszych w kraju.
- Na ostatnich zawodach
rocznika 2002 w Radlinie zawodnicy pokazali się ze wspaniałej strony. Alicja Idzikowska „zdemolowała” rywalki
na 100 metrów delfinem uzyskując czas 1.15.39, osiągając
tym samym najlepszy rezultat
w Polsce. Następny wynik
w naszym kraju to 1.19.00
– informuje zadowolony kierownik drużyny Dariusz Brachaczek i kontynuuje: - Alicja

potwierdziła swoją wysoką
formę również na 400 metrów
stylem dowolnym, wygrywając
z czasem 5.14.82. To także jest
najlepszy wynik w Polsce. W
Radlinie wystąpili również:
Karolina Szołtysek, która w
swoim pierwszym starcie na
400 metrów stylem dowolnym zajęła siódme miejsce i
Damian Godula plasując się
na drugim miejscu w rywalizacji na 100 metrów stylem
zmienny m oraz zajmując
trzecie miejsce na 100 metrów
delfinem.
Pon a dto s u k c e s e m –
pierwszym miejscem - zakończył się start dziewczęcej
sztafety 4x50 metrów stylem
dowolnym w składzie: Maja
Namysłowska, Karolina Szoł-
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tysek, Karolina Kaleta i Alicja
Idzikowska.
Inny występ reprezentacji
TKKF Szczygłowice zakończył się zdobyciem 16 medali.
Tak było w Tarnowskich Górach na mitingu pływackim,
gdzie knurowianie w klasyfikacji drużynowej uplasowali
się na piątym miejscu.
Me d a lowe p oz yc je w
rywalizacji indywidualnej
zdobyli:
- 200 m stylem dowolny m - 1. m iejs c e A l ic ja
Idzikowska, 2. miejsce Tomasz Sosna, - 50 m stylem
grzbietow ym - 3. miejsce
A lek sa nd ra Ba ńbor - 50
m stylem klasycznym - 2.
miejsce Martyna Nowak, 3.
miejsce Karolina Kaletka

W niedzielę - 3 listopada
- zmarł Gerard Cieślik. Był
legendą Ruchu Chorzów,
a w latach 60-tych krótko
pracował w roli trenera knurowskich piłkarzy.
Kibice zapamiętają Go
przede wszystkim z dwóch

bramek strzelonych na Stadionie Śląskim ówczesnemu
Związkowi Radzieckiemu.
Polska wygrała to spotkanie 2:1.
Gerard Cieślik miał 86 lat.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 29 PAŹDZIERNIKA
1. Bogumił Barczyk
2. Bernard Musiolik
3. Ryszard Piszczelok
4. Stefan Dylus
5. Piotr Luberta
6. Adam Dudziński
7. Alfred Wagner
8. Dariusz Skowron
9. Janusz Nowak
10. Wojciech Napierała

– 2.175
– 2.146
– 2.066
– 2.057
– 1.944
– 1.917
– 1.846
– 1.808
– 1.768
– 1.723

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 15.540
2. Tadeusz Kamczyk
– 14.750
3. Piotr Luberta
– 14.113
4. Stefan Wroblowski
– 13.898
5. Czesław Antończyk
– 13.704
6. Piotr Pakura
– 13.626
7. Jerzy Niewiadomski
– 13.609
8. Emil Kasperek
– 13.576
9. Piotr Palica
– 12.194
10. Dariusz Skowron
– 12.103
Kolejny turniej odbędzie się 12 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
Pływanie to nasza pasja, która daje nam
zwycięstwa i radość – zdają się mówić
reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice

- 100 m stylem klasycznym 1. miejsce Alicja Idzikowska
(najlepszy czas w Polsce), 2.
miejsce Martyna Nowak, 3.
miejsce Karolina Kaletka
(rekord życiowy) - 50 m stylem motylkowym - 1. miejsce
Tomasz Sosna - 100 m stylem
motylkow ym - 1. miejsce
Tomasz Sosna - 200 m stylem
zmiennym - 1. miejsce Alicja
Idzikowska
- sztafeta mieszana 4x50
m stylem dowolnym – 1. miejsce TKKF Szczygłowice (Idzikowska, Kaletka, Sosna, Pawlik). Dodajmy, że 4. miejsce
na 100 m stylem motylkowym
zajął Szymon Pawlik, który o
5 sekund poprawił swój dotychczasowy najlepszy czas.
PiSk

Foto: SP TKKF

Knurów był areną Otwartych Mistrzostw Śląska Juniorek i Juniorów oraz Otwartego
Pucharu Śląska Juniorów,
Seniorów i Weteranów w wyciskaniu sztangi. Za sprawy
organizacyjne odpowiedzialny był Uczniowski Klub Sportowy Eugen wraz z MOSiR-em, impreza odbyła się pod
honorowym patronatem prezydenta Knurowa – Adama
Ramsa. Gospodarze poświęcając wiele uwagi organizacji
nie zaniedbali spraw typowo
sportowych. Potwierdzeniem
tego są medale zdobyte przez
podopiecznych Eugeniusza
Mehlicha. Konkretnie - 4 złote, 9 srebrnych i 6 brązowych.
Miejsca na podium w Mistrzostwach Śląska wywalczyli:
- Emilia Flis – 1. miejsce
wśród juniorek do lat 18, kat.
52 kg, wynik – 60 kg, 2. miejsce w open juniorek do lat 18,
- Natalia Dreja - 1. miejsce
wśród juniorek do lat 18, kat.
+63 kg, wynik – 47,5 kg,
- Nikola Zaborowska – 2.
miejsce wśród juniorek do lat
18, kat. 63 kg, wynik – 60 kg,
3. miejsce w open juniorek

Foto: Piotr Skorupa

Od nastolatka do 73-latka
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Klasa
okręgowa

IV liga

Udane pożegnanie
Bartłomiej Maciejewski na swoją pierwszą
bramkę w 4-ligowej Concordii czekał
do czternastej kolejki

Aż trudno w to uwierzyć,
ale w tym roku kalendarzowym
nie zobaczymy już piłkarzy
Concordii w meczu ligowym na
Stadionie Miejskim przy ulicy
Dworcowej. Runda jesienna
powoli zbliża się do końca i
w minioną sobotę, meczem z
MLKS-em Woźniki podopieczni Wojciecha Kempy pożegnali
się ze swoimi kibica. Pożegnanie wypadło niezwykle okazale,
wszak knurowianie pokonali
sąsiadów w tabeli 3:0.
Concordia z każdym tygodniem staje się zespołem

ścisłej czołówki, a zwycięstwem z MLKS-em sprawiła,
że najlepsza trójka oderwała
się od reszty „peletonu” na
dystans, który nie jest już do
odrobienia tej jesieni.
Knurowianie kontynuują
serię spotkań bez porażki,
na którą składa się już pięć
meczów. Godne odnotowania
jest również to, że Patryk Wasilewski po raz trzeci z rzędu
zachował czyste konto.
Na uwagę zasługuje też
pierwsza w tym sezonie ligowym bramka Bartłomieja Ma-

14. KOLEJKA, GRUPA I
Concordia - MLKS Woźniki 3:0
1:0 M ac i e j ew s k i 15’, 2:0 N a l e p a 6 6 ’, 3:0 M awo 75’
Concordia: Wasilewski, Pilc, Krzysztoporski, Paśnicki, Bączkiewicz, Suchiński 55’ Karwowski,
1. Piaski
32
Maciejewski, Rozumek 80’
2. Grunwald
29
Liszka, Spórna, Mawo 75’
3. Concordia
28
Dembiński, Modrzyński 65’
4.
Woźniki
22
Nalepa.
5. Kamienica Polska
21
Gwarek Tarnowskie Góry - Pi6. Gwarek
21
lica Koniecpol 4:1, RKS Gro7. Sarmacja
20
dziec - LKS Kamienica Polska
8. Pilica
19
2:0, Przyszłość Ciochowice
9. Wyzwolenie
17
- Raków II Częstochowa 3:0,
10. Zieloni
17
Lot Konopiska - Sarmacja Bę11. Przyszłość
17
dzin 1:1, Slavia Ruda Śląska
12. Slavia
17
- Wyzwolenie Chorzów 3:4,
13. Grodziec
16
Grunwald Halemba - Górnik
14. Raków II
16
15. Lot
10
Piaski 1:1, Zagłębiak Dąbrowa
16. Zagłębiak
7
Górnicza - Zieloni Żarki 0:1.

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

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

33
33
28
28
26
24
23
18
17
16
15
14
14
10
6
4

ciejewskiego. Ów gol otworzył
wynik spotkania, a następnie
– już po przerwie – kibice
oglądali celne trafienia Patryka Nalepy i Solomona Mawo.
Pierwszy z nich podwyższył
wynik tuż po wejściu na boisko, a Kameruńczyk wpisał
się na listę strzelców tuż przed
opuszczeniem placu gry.

W ten sposób Concordia
wygrała mecz o tak zwane
„sześć” punktów i obecnie właśnie tyle „oczek” przewagi ma
nad sobotnim rywalem, który
utrzymał czwartą pozycję.
W Knurowie grały zespoły
z trzeciego i czwartego miejsca,
a w Rudzie Śląskiej wicelider
podejmował lidera. Gdy kilkadziesiąt godzin przed tym
spotkaniem rozmawialiśmy z
trenerem Concordii – Wojciechem Kempą, nie ukrywał on,
iż chciałby, by komplet punktów w y walczył Grunwald.
Dzisiaj wiemy już, że plan
szkoleniowca nie sprawdził się,
ale remis w meczu na szczycie nie powinien go martwić,
wszak na dwie kolejki przed
zakończeniem tegorocznej
rywalizacji knurowianie tracą
punkt do wicelidera i trzy do lidera. Można zatem stwierdzić,
że Concordia liczy się w walce
o tytuł mistrza jesieni.
Po minionym weekendzie poprawiły się humory
w Przyszowicach, bowiem
piłkarze Jedności otrząsnęli
się po pogromie 1:6 w Żywcu i
zaaplikowali cztery gole drużynie z Mikołowa.
Piotr Skorupa

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
9 listopada, godz. 13.30
KKS II Zabrze - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
9 listopada, godz. 13.30
LKS Kamienica Polska - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
9 listopada, godz. 13.30
Unia Racibórz - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
9 listopada, godz. 13.30
Sokół Orzech - Tempo Paniówki
10 listopada, godz. 12.30
Gwarek Zabrze - Wilki Wilcza

KLASA A
9 listopada, godz. 13.30
Naprzód Żernica - Orzeł Stanica
10 listopada, godz. 13.30
Jedność II Przyszowice – Zryw Radonia

Na problemy
Jan Frączek
Trzy mecze – trzy zwycięst wa, ta k i bi la ns mają
Wilki Wilcza od momentu
zatrudnienia w k lubie nowego trenera Jana Frączaka.
– Cie szy my się, ż e dzięki
współpracy z Górnikiem Zabrze udało się zaprosić do
współpracy tego trenera –
mówi prezes klubu Ryszard
Stawiarz. W tym momencie
należy dodać, że współpraca na linii Wilcza – Zabrze
zaowocowała już wcześniej
ś c i ą g n ię c iem do Wi l ków
ta k ich pił karzy, ja k Piotr
Gierczak i Jacek Wiśniewski.
– Zarówno ci zawodnicy, jak
i inni pomagają nam się ograć
w klasie okręgowej. Ponadto
14. KOLEJKA
Unia Świerklaniec - ŁKS Łagiewniki 0:2, Orzeł Nakło
Śląskie - Orzeł Mokre 3:2,
Wilki Wilcza - Odra Miasteczko Śląskie 4:0, Tempo
Paniówki - Gwarek Zabrze
1:1, Orzeł Miedary - Fortuna
Gliwice 0:2, Tęcza Wielowieś
- Czarni Pyskowice 0:1, KS
94 Rachowice - Sokół Orzech
0:1, Silesia Miechowice - ŁTS
Łabędy 1:3.

Jacek z powodzeniem prowadzi w roli trenera nasz zespół
juniorów. To wszystko powoduje, że możemy być dumni
z tego, że tak mały klub jak
Wilki robi dobrą reklamę całej gminie, a nawet powiatowi
gliwickiemu.
Dodajmy, że Jan Frączek
zastąpił Zdzisława Marszolika i w dotychczasowych meczach odniósł komplet zwycięstw. Odmienioną drużynę
Wilków można było zobaczyć
w w ygranych spotkaniach
z Tempem Paniówki (1:0),
Orłem Miedary (6:1) i Odrą
Miasteczko Śląskie (4:0).
PiSk
1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Orzech
4. Tempo
5. Rachowice
6. Nakło Śląskie
7. Mokre
8. Silesia
9. Unia
10. Wilki
11. Łabędy
12. Czarni
13. Odra
14. Tęcza
15. Gwarek
16. Miedary

33
26
25
22
22
21
21
20
17
17
17
17
16
12
10
8

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

28
27
25
24
21
21
18
17
11
8
7
7
4
3

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

Klasa C

KLASA B
9 listopada, godz. 13.30
Gwiazda Chudów – Kłodnica Gliwice
Victoria Pilchowice – LKS 45 Bujaków

KLASA C
10 listopada, godz. 13
Concordia II Knurów – Ślązak Bycina
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

12. KOLEJKA
Burza Borowa Wieś - Concordia II 1:2
Bramki dla zwycięzców: Dobisz i Filip.
Concordia II: Sobkiewicz, Niedbała, Koniorczyk, Klimasara,
Morawiec, Wieliczko, Kutypa,
1. Concordia II
33
Filip, Dobisz 65’ Sobczak,
2. Burza
21
Bajer 88’ Istel, Kroczek.
3. Leśnik
21
Ślązak Bycina - Leśnik Łącza
4. Gwarek II
18
1:6, Gwarek II Ornontowice 5. Młodość II
7
Naprzód Łubie 9:1, Młodość
6. Naprzód
7
II Rudno - pauza.
7. Ślązak
0

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

Walka bezkontaktowa
też jest emocjonująca
Foto: Piotr Skorupa

Na boisku MOSiR-u w
Czerwionce-Leszczynach rozegrane zostały mecze finałowej fazy Play-Off rozgrywek o
Puchar Deichmanna - Jesienna Liga 2013.
Formu ła zawodów zakłada przyjęcie przez każdą
z drużyn nazwy jednego z
państw europejskich. Nasze
miasto reprezentowały dwa
zespoły Akademii Piłki Nożnej
z rocznika 2004/2005, jako
Francja i Irlandia.
Po niezwykle zaciętych
pojedy nkach ze Szwecją i
Włochami (Gwarek Zabrze),
Holandią (RKP ROW Rybnik), Niemcami (Akademia

Piłkarska Gliwice) oraz drużyną gospodarzy – Polską,
ekipa Francji zajęła 6. miejsce,
a Irlandia pokonując Polskę
w meczu finałowym została
zwycięzcą rozgrywek na Górnym Śląsku.
Zespół „Irlandii” z Knurowa, czyli reprezentacja Akademii Piłki Nożnej wystąpiła
w następującym składzie: Tomasz Knast, Przemysław Mijas, Konrad Ilnicki, Krzysztof
Porembski, Alex Ślusarczyk,
Maciej Odrobina, Dawid Nieradzik, Kacper Guzera, Szymon Soberka, Alan Jankowski. Trener: Marcin Odrobina.
Oprac. PiSk

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

14. KOLEJKA

W zawodach wystąpiła kilkunastoosobowa
reprezentacja Fight Clubu Knurów

Kujawa – ćwierćfinał w Touch
Contact,
- Daniel Kwieciński i Przemysław Szpakowski - walki
pokazowe w grapplingu.
- Jesteśmy dumni, że udało
nam się zorganizować tak dużą
imprezę sportową w naszym
rodzinnym mieście – cieszy się
Grzegorz Sobierajski. - Jesteśmy dumni, że umożliwiamy
szkolenie i dajemy możliwość

rywalizacji młodym ludziom.
Dziękujemy prezydentowi
Knurowa Adamowi Ramsowi
za objęcie honorowego patronatu nad imprezą oraz osobom
i firmom, które wspomogły nas
przy organizowaniu Pucharu
Polski Universal Fighting Rules SILESIA CUP.
Gośćmi byli Łukasz Makarewicz – zawodowy mistrz
świata UFR oraz Piotr Bą-

kowski – v-ce mistrz świata w
kickboxingu Wako.
Klasyfikację medalową
wygrał Alkon Szczecin (10
złotych, 5 srebrnych, 7 brązowych) przed knurowskim
Fight Clubem (5 złotych, 6
srebrnych i 7 brązowych) i
Agatsu Czeladź (5 złotych, 2
srebrne, 1 brązowy medal).
Piotr Skorupa

Główny organizator turnieju Grzegorz
Sobierajski (w środku) w towarzystwie
zastępcy prezydenta Knurowa – Piotra Surówki
(z lewej) i dyrektora MOSiR-u – Krzysztofa
Stolarka
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Foto: MOSiR

Rywalizacja ponad stu zawodników
toczyła się m.in. w ringu

Foto: MOSiR

Dzięk i k nu rowsk iemu
Fight Clubowi, kibice przeróżnych sztuk walki mogli
emocjonować się rywalizacją
w ramach Pucharu Polsk i
Universal Fighting Rules SILESIA CUP. Zawody odbyły
się na dwóch matach i w ringu
ustawionym w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wystąpiło 123 zawodników z
21 klubów – informuje główny
organizator z ramienia FC
Knurów, Grzegorz Sobierajski.
- Zawodnicy rywalizowali na
zasadach Regulaminów UFR
w formułach: bezkontaktowych
Touch Contact, punktowych
Pointfighting, ograniczonych
UFR Tatami i pełnokontaktowych UFR Ring. W ringu i
na matach zaprezentowali się
zawodnicy uprawiający UFR,
Karate, Tekwondo, Jiu Jitsu,
Kickboxing i Aikido.
Gospodarzy – Fight Club
Knurów – reprezentowali:
- Igor Szkodny - 1. miejsce
w Touch Contact, 1. miejsce
w Pointfighting, 2. miejsce w
Touch Contact,
- Jakub Dziekanowski - 1.
miejsce w Touch Contact,
- Damian Drejws – 1. miejsce w Touch Contact,
- Michał Stypułkowski - 1.
miejsce w Touch Contact, 3.
miejsce w Pointfighting,
- Szymon Kędzierski – 2.
miejsce w Pointfighting, 3.
miejsce w Touch Contact,
- Kamil Perliński – 3. miejsce w Touch Contact Mali
Samurajowie,
- Karol Dąbrowski – 2.
miejsce w Pointfighting, 3.
miejsce w Touch Contact,
- Bartosz Bętkowski – 3.
miejsce w Touch Contact,
- Krzysztof Hejno – 2.
miejsce w Touch Contact,
- Bartosz Rudzki – 2. miejsce w Touch Contact,
- Askaniusz Sobierajski
– 2. miejsce w UFR Tatami
Kadeci Starsi,
- Kamil Bulwin – 3. miejsce w UFR Tatami Kadeci
Starsi,
- Anna Cora – 3. miejsce
w UFR Tatami Turniej Kobiet,
- Bartosz Czech – 4. miejsce w Touch Contact,
- Oliwia Linek i Bartosz

Puchar Deichmanna
dla „Irlandii” z Knurowa

podziękowania

Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują
za pomoc w przygotowaniu imprezy: Federacji
UFR, UM Knurów, MOSiR Knurów, Centrum
Kultury Knurów, firmie MEBLE EXPERT Knurów, firmie PROMAR Knurów, firmie BJJ Sport
Jastrzębie Zdrój, firmie PC STORE Gliwice, FHU
JJG Jacek Gieniusz, Bokserskiemu Klubowi
Sportowemu CONCORDIA Knurów, Yoshinkan
Aikido Knurów, BJJ FACTORY Gliwice, zespołowi tanecznemu Dynamit Knurów oraz redakcji
tygodnika „Przegląd Lokalny”.

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

37
31
30
30
25
21
21
19
18
17
15
15
14
11
7
7

MLPNH
5 KOLEJKA Z 4.11.2013
Sośnicowice – Team Stalmet 2:13 (0:6)
0:1 M. Stopa 3’, 0:2 R. Wolsztyński 7’, 0:3 Ł. Wolsztyński 8’,
0:4 P. Pietraczyk 9’, 0:5 Ł. Wolsztyński 18’, 0:6 R. Wolsztyński
20’, 0:7 M. Stopa 21’, 1:7 M. Mazur 25’, 2:7 M. Sosna 26’, 2:8 R.
Wolsztyński 29’, 2:9 D. Kubiak 30’, 2:10 G. Brózda 31’, 2:11 B.
Flis 34’, 2:12 P. Pietraczyk 37’, 2:13 R. Wolsztyński 39’.
Olympiakos Gierałtowice – ZZ Kadra 4:4 (2:3)
0:1 A. Majorczyk 12’, 1:1 Ł. Górczyk 15’, 1:2 A. Czerkies 17’, 2:2
Ł. Górczyk 18’, 2:3 A. Majorczyk 20’, 2:4 A. Majorczyk 31’, 3:4
P. Sadło 34’, 4:4 D. Kabała 36’.
żółta kartka: K. Gorzawski (Olympiakos Gierałtowice).
Nacynianka – PTK DB Schenker 5:4 (1:2)
0:1 R. Nowosielski 1’, 1:1 R. Leitner 11’, 1:2 S. Wawrzonkowski
16’, 1:3 M. Kowalski 23’, 2:3 Ł. Swoboda 28’, 3:3 Ł. Baron 34’,
4:3 R. Mysłek 36’, 4:4 S. Wawrzonkowski 37’, 5:4 M. Baron 38’.
żółta kartka: A. Fleszar (PTK DB Schenker), R. Nowosielski
(PTK DB Schenker).
Concordia Oldboje – TKKF Mistral Intermarché 0:5 (0:2)
0:1 B. Lewandowski 13’, 0:2 Andrzej Niewiedział 18’, 0:3 P. Kośmider 21’, 0:4 P. Kośmider 37’, 0:5 A. Kręcisz 40’.
żółta kartka: D. Wiercioch (Concordia Oldboje), Ł. Kruszkiewicz
(Concordia oldboje).
IPA Knurów – Tritech Big – Bud 6:8 (1:6)
0:1 S. Napierała 4’, 0:2 G. Górka 5’, 1:2 M. Milczarek 8’, 1:3 D.
Jabłoński 9’, 1:4 S. Napierała 13’, 1:5 G. Górka 14’, 1:6 G. Górka
15’, 2:6 M. Klaczka 21’, 2:7 M. Michniewski 28’, 2:8 D. Jabłoński
30’, 3:8 J. Stępień 34’, 4:8 M. Milczarek 40’, 5:8 J. Stępień 40’,
6:8 M. Milczarek 40’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4

15
11
9
9
6
5
5
4
4
3
0

25-9
36-17
29-10
23-13
23-29
16-21
15-19
24-29
12-22
9-34
11-20

5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
0

0
2
0
0
0
2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
3
2
2
3
2
3
4

PROGRAM 6. KOLEJKI (18.11, PONIEDZIAŁEK):
Nacynianka – Concordia Oldboje (18.00), Olympiakos Gierałtowice – Sośnicowice (18.50), PTK DB Schenker – IPA Knurów
(19.40), Team Stalmet – Tritech Big-Bud (20.30), Vibovit Studio
DENIM – ZZ Kadra (21.20).
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Foto: Dawid Ciepliński

Przed rokiem
hołd bohaterom
złożyli kombatanci,
samorządowcy,
społecznicy, ale
także najmłodsi
mieszkańcy
miasta

KNURÓW. ZBLIŻA SIĘ NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Bohaterom
oddaj cześć

W poniedziałek, 11 listopada, wypada
95. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. W Knurowie święto
podkreślą uroczystości ku czci
narodowych bohaterów
Wzorem ubiegłych lat w Knurowie poniedziałkowe obchody
rozpoczną się o godzinie 11.30 nabożeństwem w intencji Ojczyzny w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. W czasie mszy
wystąpi Orkiestra KWK Knurów.
Asysty udzielą poczty sztandarowe
okolicznych organizacji i stowarzyszeń.
Po nabożeństwie, około godz.
12.20, przed świątynią zostanie sformowana kolumna. Jej uczestnicy przemaszerują – pod przewodnictwem
orkiestry - przed Pomnik Powstańców
Śląskich przy ul. Dworcowej.

KNURÓW

Od rozbiorów ku wolności
Uczniowie gimnazjalnej „Czwórki” zapraszają knurowian
na niepodległościową akademię. Odbędzie się w piątek,
8 listopada, o godz. 12 w sali Kina Sceny Kultury
Miejskie Gimnazjum nr 4 przypomni dramatyczne dzieje Polski.
Opowieść o zmaganiach z zaborcami,
walce o zachowanie tożsamości i
szczęśliwym odzyskaniu suwerenności. Stworzony przez gimnazjalistów
program artystyczny to piękne wiersze przeplatane muzyką oraz krótkie
teatralne etiudy.
Justyna Bajko: - Skąd pomysł na
taką formułę uroczystości?
Dariusz Dzindzio, dy rek tor
MG-4: - Pomysł
zrodził się z potrzeby upamiętnienia
95. rocznicy odzyskania niepodległości. W ostatnich
latach świętowanie w mieście nie
obejmowało występów artystycznych.

Chcieliśmy przy tak szczególnej okazji
to zmienić, reaktywować również taki
sposób przeżywania Święta Niepodległości. 11 listopada to data radosna,
data pamięci o tych, którzy walczyli o
niepodległość.
− Kto zaangażował się w organizację?
− Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4 już od kilku tygodni intensywnie przygotowują się do akademii.
Scenariuszem i organizacją zajęły się
nauczycielki: Jolanta Świech i Maria
Sobstyl. Za opracowanie muzyczne
odpowiada Beata Mazurek.
− Dlaczego świętowanie Dnia
Niepodległości jest tak ważne?
− W czasach ogólnie przyjętych
form świętowania, niestety często
nacechowanych komercją i bylejakością, nie możemy zatracić istoty i
treści tak wielkiego święta. Pamięć o

tych, którzy nie szczędzili wysiłków
czy własnego życia w imię wolności,
a przede wszystkim troska o wychowanie przyszłych pokoleń powinny
nas mobilizować do przeżywania
tego dnia w sposób szczególny. To
między innymi przez nasz udział w
uroczystościach w naszych małych
ojczyznach, dajemy wyraz najprostszej formie patriotyzmu, będąc często
jedynym wzorem takiej postawy dla
młodych ludzi.
Zapraszam więc serdecznie mieszkańców, by znaleźli chwilę i w przeddzień innych imprez związanych
z obchodami tego święta przyszli
i zobaczyli, jak młodzież naszego
miasta, recytacją, śpiewem i grą sceniczną podejmuje dzieło wychowania
patriotycznego.
Not. jb
Foto: Dawid Ciepliński

Szkoła Podstawowa w Przyszowicach

Przy pomniku zostaną złożone
wieńce i kwiaty. Odbędzie się też
ślubowanie I klasy mundurowej z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie. Uroczystą wartę będą
pełnić harcerze.
/bw/

Święto po sąsiedzku

Gmina Pilchowice świętuje w Wilczy. O godz. 10 w kościele św. Mikołaja
odbędzie się nabożeństwo. Na godz. 11 przewidziano przemarsz i złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Poległych i Zaginionych w I i II Wojnie Światowej
na cmentarzu parafialnym. O godz. 11.45 odbędzie się część artystyczna w
miejscowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
W Gliwicach wspólne obchody miasta i powiatu rozpoczną się o godz. 12.30
mszą św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. Po niej uczestnicy przejdą
przed pomnik Marszałka Piłsudskiego. Tutaj ok. godz. 14.30 złożony zostanie
meldunek wojskowy, podniesiona flaga państwowa i odegrany hymn. Przewidziano też apel poległych, salwę honorową i złożenie kwiatów. Kwiaty zostaną
też złożone przed pomnikiem żołnierzy francuskich (godz. 15 – ul. Kozielska
29). O godz. 17 odbędzie się koncert w Centrum Kongresowym Politechniki
Śląskiej (ul. Konarskiego). Bilety za symboliczną opłatą dostępne w kinie Amok.

Klasa I
Wychowawca: mgr Iwona Łachan
Wiktoria Chrzęstek, Milena Grelak, Zofia Kowol, Mateusz Kozłowski, Alicja Kuchta, Daniel Kudyba,
Matylda Łukasik, Julia Milewska, Jakub Milewski, Jakub Molenda, Magdalena Mrozek, Bartosz Musioł,
Paweł Oprzędek, Piotr Pietrzyk, Agata Pilny, Róża Skowron, Patryk Skrzypczyk, Elżbieta Sobota,
Emilia Sojka, Andżelika Szczęch, Marceli Ura, Maciej Wieczorke, Jakub Wojczyk, Kamil Woźniak

NASTOLATKI NA POLIGONIE. IM WIĘCEJ POTU NA ĆWICZENIACH...

Foto: Archiwum szkoły

...tym mniej krwi w boju

16

Przed dwoma tygodniami licea ogólnokształcące
o profilu mundurowym uczestniczyły w szkoleniu
na poligonie w Pławniowicach. W ćwiczeniach
wzięli udział również uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie
Na poligonie w Pławniowicach knurowska młodzież
spędziła trzy dni – od 16 do
18 października. Razem z
nimi szkolili się uczniowie z
nowo otwartego liceum mundurowego z Zespołu Szkół
im. Marii Konopnickiej w
Pyskowicach.
- Podczas szkolenia młodzi kadeci zachowali zasady
typowe dla świeżo wcielonych
żołnierzy służby zasadniczej – informuje Katarzyna
Szwarczyńska, nauczycielka
z ZSZ nr 2.

Celem ćwiczeń na poligonie było przede wszystkim
zapoznanie się z żołnierskim rzemiosłem. To także
szansa na poprawę kondycji
f izycznej, podszlifowanie
umiejętności działania w
zespole i kształtowanie postawy patriotycznej.
- Uczniowie szkolili się
m.in. w zakresie udzielania
pier wszej pomocy, korzystania ze środków łączności
i budow y broni – dodaje
Szwarczyńska.
Nie zabra k ło rów nież

ć w iczeń ze sztu k i kamuf lażu oraz przetrwania w
trudnych warunkach.
– Młodzieży najbardziej w
pamięci pozostały zajęcia na
strzelnicy, a także poruszanie
się na polu walki – wyjaśnia
nauczycielka ZSZ.
Manewry na poligonie w
Pławniowicach są elementem
szkolenia wojskowego, policyjnego i strażackiego, jakie
muszą przejść uczniowie klas
mundurowych.
DC
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