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REGION

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS
Od 18 do 22 listopada potrwa Tydzień Przedsiębiorcy
zorganizowany przez ZUS. W ramach akcji można wziąć
udział w serii bezpłatnych szkoleń przygotowanych przez
specjalistów ZUS, urzędników, pracowników skarbówki
i Powiatowego Urzędu Pracy

KNURÓW

Spotkanie diabetyków

14 listopada (czwartek) Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków świętować będzie Światowy Dzień Cukrzycy. Uroczyste spotkanie odbędzie się w
Klubie Gama.
Podczas spotkania będą prowadzone bezpłatne badania poziomu cukru.
Warto skorzystać. Początek o godz. 16.

/bw/

kondolencje

- To odpowiedź na realne zapotrzebowanie naszych klientów na
wiedzę – informuje Maciej Wroński, rzecznik prasowy zabrskiego
oddziału ZUS. - Spodziewamy się sporego zainteresowania.
Szkolenia będą odbywać się w dwóch grupach. Pierwsza w godz.
9-11, druga w godz. 13-15. Zajęcia będą prowadzone w siedzibie oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18, w sali 401.
- Już teraz można się zapisywać, czekamy pod numerem telefonu 32
2778 671 oraz w salach obsługi klientów w placówkach ZUS w Zabrzu,
Tarnowskich Górach, Gliwicach i Bytomiu – dodaje Wroński. - Warto
się pospieszyć, bo ilość miejsc jest ograniczona.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Pani Gerdzie Czapelka
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

Oprac. bw

składają Wójt Gminy, Radni Gminy
i Pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice

Harmonogram szkoleń:
Innowacyjne rozwiązania form komunikacji z ZUS (termin szkolenia:
18.11.2013 r.);
Ulgi i umorzenia należności z tytułu składek (19.11.2013 r.);
Zasady stosowania abolicji w ZUS (20.11.2013 r.);
Prawa i obowiązki wynikające z rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej (21.11.2013 r.);
Ostatnie zmiany w przepisach prawa dot. ubezpieczeń i składek
(22.11.2013 r.).

Pani EWIE JURCZYDZE – Kierownik UTW
i Panu EUGENIUSZOWI JURCZYDZE – Prezesowi TMK
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Szwagra i Brata

KNURÓW

MAM
Wszędzie, byle nie
PYTANIE do noclegowni

STEFANA JURCZYGI
składają

W klatkach schodowych, piwnicach, śmietnikach,
na poddaszach - tam Straż Miejska znajduje
bezdomnych. Ilość interwencji rośnie wraz ze
spadkiem temperatury

Czy powinno zakazać się
demonstracji w czasie
Święta Niepodległości?
Aleksandra Siemaszko
z Knurowa
− Nie, zakazywanie to zły pomysł.
Oczywiście ci, którzy dopuścili się
burd w trakcie demonstracji powinni ponieść odpowiedzialność,
ale nie można karać wszystkich.
Myślę, że winę za rozróby w Warszawie ponoszą głównie politycy.
Jeden robi nagonkę na drugiego i
podburzają ludzi.
Not. jb

ZAPROSZENIE

Przyjemne

W ubiegłym tygodniu strażnicy
zostali wezwani do bloku przy ul. Kilińskiego, gdzie na poddaszu gromadzą
się mężczyźni i zakłócają spokój. Funkcjonariusze zastali jednego bezdomnego, któremu polecili opuścić budynek.
Kolejnego bezdomnego nieznana
siła ścięła z nóg pod balkonem na
ul. Piłsudczyków. Mężczyzna nie

wymagał pomocy medycznej. Strażnicy poinformowali go o możliwości
skorzystania z noclegowni.
Podobnie było z bezdomnym,
który nocował w klatce schodowej
przy ul. Marynarzy. Mężczyzna sugestię przyjął i udał się do noclegowni
w Bojkowie.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Knurowie
oraz Członkowie Towarzystwa Miłośników Knurowa

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercu i pamięci bliskich”

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Eugeniusza Jurczygi
z

/g/

BRATA

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

KNURÓW

Damski atak

Funkcjonariusze policji w Knurowie zatrzymali na ul. Kazimierza
Wielkiego 47-letnią kobietę, która uderzyła o 22 lata starszą knurowiankę w
twarz. Ofiara doznała stłuczenia głowy. Napastniczce grozi kara do dwóch
lat pozbawienia wolności.

powodu śmierci

reklama

DC

KNURÓW

z pożytecznym Pod lupą policji
Śląsk ie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam” zaprasza na 6.
Charytaty wny Bal Andrzejkow y.
Impreza odbędzie się 23 listopada
(sobota) o godz. 19.0 0 w Domu
Kultury w Gliwicach-Bojkowie (ul.
Parkowa 5).
Gościem wieczoru będzie Bartłomiej Balcerzak. Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek.
Wstęp: 150 zł od pary. Cena biletu
zawiera: 2 ciepłe posiłki, zimną płytę,
ciasto, kawę, herbatę i napoje.
Bilety do nabycia w Domu Kultury w Bojkowie (tel. 605 627 000).
Dochód z balu przeznaczony
będzie na pomoc chorym na stwardnienie rozsiane.

We wtorek Prokurator Rejonowy w Gliwcach zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego wobec 42-letniego mieszkańca Knurowa.
Mężczyzna znęcał się nad swoją żoną. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.
DC

reklama

/g/
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Sezon na audi
KNURÓW

Auta giną na potęgę. Prawie codziennie z przyblokowych parkingów
znika samochód. Złodzieje wybierają
popularne marki.
− Kradzione samochody można podzielić na „ligi”. Pierwsza to
volkswageny (passat, touran, golf),
trzecia – wszelkie modele skód ,
fiatów, audi i seatów. Drugiej brak,
ponieważ między ligami pierwszą
i trzecią istnieje duża przepa ść
ilościowa − mówi Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Samochody najczęściej giną z
przyblokowych parkingów i dróg
dojazdow ych do dużych osiedli.

Z łod zieje z a z w ycz aj wcz eśn iej
obser w ują zw yczaje właściciela
pojazdu. Wolę mieć pewność, że
nie zaskocz y ich prz y „prac y”.
Utalentowanemu złodziejowi włamanie i uruchomienie pojazdu
zajmuje chwilkę. Zdarza się, że
kradną samochody na zamówienie.
Auta w gorszym stanie wizualnym
służą jako dawcy części. Taki pojazd w ciągu kilku godzin trafia
do zaprzyjaźnionego warsztatu,
gdzie jest rozbierany na części i
„upłynniany”.
W ostatnim czasie w Knurowie skradziono dwa samochody
marki Audi. 29 października około

godz. 12 funkcjonariusze otrzymali
zgłoszenie o kradzieży audi A3 koloru czarnego. Samochód zniknął
z przyblokowego parkingu przy ul.
Kilińskiego. Straty oszacowano na
26 tys. złotych. Dzień później, tym
razem w Przyszowicach, nieznany
sprawca przywłaszczył sobie z prywatnej posesji przy ul. Wolności
ciemnogranatowy pojazd audi A4.
W przypadku Knurowa, dzięki
bliskości autostrady, złodzieje samochodów mogą szybko wywieźć
pojazdy za granicę, omijając miejsca
patrolowane przez policję.
− Rzeczywiście „dobra” lokalizacja Knurowa też ma wpływ na ilość

ŻERNICA

Pobili. Teraz posiedzą?

Funkcjonariusze knurowskiej policji ujęli trzech mężczyzn,
którzy pobili swego sąsiada. Nim doszło do bójki cała czwórka
raczyła się razem alkoholem
Zdarzenie miało miejsce w niedzielne popołudnie. Czwórka mężczyzn wspólnie uczestniczyła w
imprezie, gdy nagle jeden z nich
zaatakował swojego kompana, uderzając go butelką w głowę.

Po chwili agresor sam stał się
ofiarą, gdyż pozostała trójka postanowiła samodzielnie wymierzyć mu
sprawiedliwość. Skopali i pobili mężczyznę, wskutek czego z poważnymi
obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Agresorzy mają od 17 do 25 lat.
Wszyscy zostali zatrzymani przez Policję. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Jeden z nich następnego
dnia miał urodziny. Obchodził je w
policyjnej izbie zatrzymań.
DC

WILCZA

Uderzył narzeczoną syna
W Wilczy funkcjonariusze
z knurowskiego komisariatu Policji
zatrzymali pijanego mężczyznę, który
pobił... przyszłą synową
Do zdarzenia doszło w niedzielne
popołudnie. Przyszły teść pod wpływem alkoholu uderzył bez powodu
narzeczoną syna.
Po tym zdarzeniu i interwencji
policji na światło dzienne wypłynęły inne ekscesy mieszkańca Wilczy.
Ja k się ok a z a ło, mę ż cz y zna
przez ostatni rok znęcał się nad

całą rodziną. Czynił to psychicznie
i fizycznie.
Teraz o jego dalszym losie zadecyduje prokurator. Prawdopodobnie
otrzyma nakaz opuszczenia domu
zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.
Funkcjonariusze założyli również rodzinie tzw. niebieską kartę.

Audi ma wyrobioną markę...
także wśród złodziei...

skradzionych aut − potwierdza Marek Słomski. Policja apeluje, by znakować i zabezpieczać samochody.
− Radzimy przede wszystkim
montować zabezpieczające samochód urządzenia, jak np. współpracujący z immobilizerem autoalarm.
Autoal ar m war to montowa ć w
miejscu nietypowym. Praktyka pokazuje, że blokada skrzyni biegów
może bardzo wydłużyć czas kradzie-

ży pojazdu, a w wielu sytuacjach
całkowicie jej zapobiec. Dobrze
jest też osobno nosić kluczyki od
stacyjki i sterującego alarmem pilota. Sprawdzają się także ukryte w
nietypowych miejscach wyłączniki,
odcinające zasilanie do ważnych
podzespołów typu zapłon czy pompa paliwa − radzą kryminalni.
jb

ogłoszenie płatne

OGŁOSZENIE
PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, że przekazane zostały
do eksploatacji nowo wybudowane przewody kanalizacji sanitarnej
w rejonie Knurowa, obejmującego prawostronną zabudowę ulicy
Koziełka, tereny pomiędzy ulicą Koziełka a ulicą Parkową od północnej granicy miasta do ulicy Wrzosowej oraz część ulic Moniuszki
i Karłowicza.
Ww. przewody zlokalizowane są w następujących ulicach:
Akacjowa, Brzechwy, Chmielna, Jaśminowa, Karłowicza, Kossak-Szczuckiej, Ks. Koziełka, Łubinowa, Moniuszki i Wrzosowa.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Mieszkańcy Knurowa, których nieruchomości zlokalizowane
są przy ww. ulicach i które do tej pory nie zostały przyłączone do
sieci kanalizacji sanitarnej, winni niezwłocznie wystąpić do PWiK
z wnioskiem o określenie i wydanie warunków przyłączenia (wzór
wniosku można uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa:
www.pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym Przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie). Wydanie tych warunków
jest niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy przyłącza kanalizacyjnego.
Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy już
wcześniej zawarli z PWiK umowę o wybudowanie przyłącza.
PWiK informuje jednocześnie, że zgodnie z cytowaną powyżej
ustawą, nieprzyłączenie nieruchomości przez jej właściciela do
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.
informacja własna

DC

PRZYSZOWICE

PILCHOWICE

Damski
bokser

Wpadł
pod fiata
We wtorek 57-letni
mężczyzna prowadząc
rower pobocz em u l .
Gliw ick iej w Pi lchowicach zatoczył się i
wpadł pod nadjeżdżający samochód marki
fiat. Mężczyzna był pod
w p ł y we m a l k o holu .

Jest to procedura wdrażana w przypadku ofiar przemocy domowej.
Dokumentuje ona zgłoszoną sprawę,
opisuje działania, jakie podjęto w
tej sytuacji. Zwiera także telefony i
adresy instytucji, do których zawsze
można się zwrócić o pomoc.
Co prawda dokument nie powoduje wszczęcia postępowania
karnego przeciwko sprawcy przemoc y, a le może być uż y t y ja ko
dowód w sprawie, jeśli tylko ofiara
złoży doniesienie o popełnieniu
przestępstwa.

Foto: Internet

Jesteś właścicielem audi? Strzeż się! Według policyjnych
statystyk to jedna z ulubionych marek złodziei

W w yniku zderzenia
dozna ł obr a ż eń ciała - rany ciętej dłoni i
ogól nych pot ł ucz eń.
Po s t ę p ow a n i e w t e j
sprawie prowadzi Wydział Prewencji KMP w
Gliwicach.
DC
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W Święto Niepodległości pewien mieszkaniec
Przyszowic postanowił
chyba wziąć przykład z
burd, jakie w Warszawie
urządzili chuligani podczas
Marszu Niepodległości.
Różnica polegała na
tym, że przyszowiczanin

zadymę urządził we własnym domu, a ofiarą była
jego żona. Kobieta została
pobita, ma stłuczoną głowę i ranę ciętą dłoni.
Damski bokser został
zatrzymany. Grozi mu do 5
lat pozbawienia wolności.
DC
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Jak podzielić pieniądze? Na to mieszkańcom Knurowa pomysłów nie brakuje

KNURÓW. BUDŻET OBYWATELSKI, CZYLI...

Jak podzielić
pieniądze

Chodnik, parking, a może plac zabaw?
Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej
sami decydują na co przeznaczyć
5 mln zł, chorzowianie 1,6 mln zł,
a Jaworzna i Rudy Śląskiej po
2 mln zł. Propozycję prezydenta Adama
Ramsa, by stworzyć budżet obywatelski
w Knurowie, podchwycili miejscy radni
Przekazywanie części budżetu do
dyspozycji mieszkańców zyskuje na
popularności. O tym, na co przeznaczyć fundusze decydują mieszkańcy
Sopotu (od 2011 roku – pierwsi w
Polsce), Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Łodzi,
Wrocławia i Elbląga. W regionie,
spośród 167 gmin województwa śląskiego, budżet obywatelski (zwany
też partycypacyjnym) mają Chorzów,
Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Ruda
Śląska i Świętochłowice. Przymierzają się kolejne, m.in. Gliwice i Rybnik.
Wiele wskazuje na to, że do tego
nielicznego jeszcze grona dołączy
Knurów. Przed czterema miesiącami
prezydent Adam Rams wystosował
w tej sprawie pismo do przewodniczącego Rady Miasta Jana Trzęsioka.
Zawierało ono prośbę o „spowodowanie rozpoczęcia prac w Komisjach Stałych Rady Miasta, których
celem powinno być określenie zasad
konstruowania budżetu z możliwie
największym udziałem mieszkańców
naszego miasta”.

- Wypracowanie dobrych rozwiązań tego przedsięwzięcia pozwoli
na stworzenie optymalnego projektu
uchwały budżetowej ze szczególnym
uwzględnieniem propozycji wyłonionych poprzez konsultacje społeczne
w zakresie planowanych inwestycji
– dodaje prezydent Rams. – Istotą
mojego wniosku jest umożliwienie
mieszkańcom naszego miasta wskazanie obszarów bądź przedsięwzięć
ważnych dla rozwoju Knurowa, zaspokajających zbiorowe potrzeby
społeczności lokalnej.
Każdy samorząd samodzielnie
ustala wysokość puli w budżecie
partycypacyjnym. W Dąbrowie Górniczej to 5 mln zł (2 proc. wydatków
z budżetu miasta). Pieniądze są dzielone między 27 dzielnic. O wysokości
kwot decyduje liczebność dzielnic.
W Chorzowie mieszkańcy w
głosowaniu zdecydowali na co chcą
przeznaczyć 1,6 mln zł (0,35 proc.
rocznego budżetu). W ciągu 3 tygodni oddali 5,5 tys. głosów. Największe poparcie uzyskała odnowa

Budżet obywatelski (partycypacyjny)

– to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet
danego miasta. To nie tylko określona pula pieniędzy do dystrybucji, lecz
także tok dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec
rozstrzyga o tym, w jaki sposób wydawać fundusze publiczne.
Za pioniera w kreowaniu budżetu obywatelskiego uważa się brazylijskie
Porto Alegre (1989 rok). Śladem 1,5-milionowej stolicy stanu Rio Grande do
Sul poszły setki miast na całym świecie. W Europie prym w tym względzie
wiodą Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania (w sumie około
200 europejskich miast).

Ile w obywatelskiej puli?

Każdy samorząd sam decyduje, ile wydzielić z kasy miasta na potrzeby
budżetu partycypacyjnego. Po 10 mln zł zamierzają przeznaczyć Białystok
(0,59 proc. rocznych wydatków miasta), Bydgoszcz (0,72 proc.) i Poznań
(0,3 proc.). Po 5 mln zł mają do dyspozycji mieszkańcy Kielc (0,5 proc.),
Płocka (1,4 proc.), Zielonej Góry (1 proc.), Szczecina (0,254 proc.). Po milionie złotych dzielić będą mieszkańcy Słupska (0,2 proc.), Gorzowa Wielkopolskiego (0,22 proc.), Milicza (1,2 proc.), Puław (0,55 proc.) i Stargardu
Szczecińskiego. 200 tys. zł rozdysponują mieszkańcy Mrągowa (0,3 proc.),
600 tys. zł (0,8 proc.) – Kętrzyna, 500 tys. zł (0,54 proc.) – Kórnika, 375
tys. zł (0,45 proc.) – Rawicza, a 100 tys. zł (0,04) – Głogowa.
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Parku Hutników w centrum miasta
oraz budowa nowego parkingu i
dodatkowych miejsc postojowych.
Na liście do realizacji znalazły się
też: oświetlenie parku i przejścia
pod wiaduktem, remont chodników,
utwardzenie ścieżki dla pieszych.
Do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w 2014 roku przygotowują się Ruda Śląska (2 mln zł; 0,35
proc.) i Świętochłowice (250 tys. zł;
0,11 proc.).
Znacznie więcej, bo 20 mln zł (0,5
proc.), mają do dyspozycji łodzianie.
Aż 30 tys. z nich zainteresowało się
sposobem wydania tych pieniędzy.
Zgłosili blisko 900 wniosków. Cała
wartość proponowanych przez łodzian inwestycji sięgnęłaby niespełna
pół miliarda złotych (w 2012 roku cały
budżet Łodzi wyniósł 3,3 mld zł).
Propozycja prezydenta Knurowa
padła na podatny grunt. W środę,
6 listopada, odbyło się spotkanie
przewodniczących komisji stałych
Rady Miasta poświęcone budżetowi
obywatelskiemu. W dyskusję radni
mają zamiar włączyć knurowskie
organizacje pozarządowe. Celem jest
opracowanie zasad konstruowania
budżetu partycypacyjnego. O tym
jak wydać pieniądze knurowianie
decydowaliby najprawdopodobniej
w 2015 roku.
/bw/

A na co Ty
wydałbyś
pieniądze?

- Więcej parkingów by się przydało – powiedział nam pan Andrzej.
– Lecz nie takie zwykłe, ale piętrowe. Jak w Focusie w Rybniku.
Nowoczesne, z monitoringiem,
bezpieczne.
Pani Iwona, także knurowianka,
założyłaby szkołę: - Żadne tam
liceum, ale taką co by nauczyła
tego, co potrzeba w życiu: szycia,
gotowania, majsterkowania. Każdy
by się mógł do niej zapisać – młody
i stary. Każdy!
Pan Andr zej z osiedla Wojska
Polskiego: - Stworzyłbym Park Seniora przy Oczku Wodnym. Byłyby
ławeczki w cieniu, stoliki z szachownicami, może 2-3 urządzenia
z siłowni „pod chmurką”, niedaleko
kawiarnia, ale taka na seniorską
kieszeń. I scena, taka jak muszla
koncertowa w Ciechocinku, ale
mniejsza, gdzie raz na jakiś czas
mógłby ktoś wystąpić i zagrać „po
naszymu” albo przeboje z dawnych
lat... Dozwolone od 50 lat...
Nasi rozmówcy mieli też inne,
równie ciekawe, pomysły. Wśród
nich pojawiły się: profesjonalne
miasteczko ruchu drogowego, kursy
komputerowe dla seniorów, budowa
pomnika Skarbnika w kompleksie
Merkury, powstanie minizoo w lesie
na Zaciszu, odtworzenie podwodnej
kawiarni na stawie Jaskinia w Szczygłowicach i tor gokartowy.
Gdybyś miał taką możliwość, na
co wydałbyś publiczne pieniądze?
Napisz: redakcja@przegladlokalny.eu

Dla Przeglądu
Bog usław
Wilk: - Co pan
sądzi o budżecie oby watelskim?
J a n Tr z ę siok, przewodn ic z ą c y R a d y
Miasta: - To ciekawa i godna
uwagi inicjaty wa . To pewien
sposób zarządzania miastem z
bezpośrednim udziałem jego obywateli. Mieszkańcy decydują, na
co przeznaczyć pewną, określoną
pulę pieniędzy z budżetu miasta.
- Na Radzie Miasta spoczywa obowiązek przegłosowania
corocznego budżetu miasta.
Cz y bud ż et pa r t yc y pac y jny
nie będzie traktowany przez
radnych jako wkraczanie w ich
kompetencje?
- Nie sądzę. W mojej ocenie
taka inicjatywa obywatelska jest
wyrazem wzrastającej świadomości społecznej. Doskonale wpisującym się w reguły demokracji i
podkreślającym jej zalety. Przyjęcie corocznego planu finansowego
miasta przez Radę leży w jej kompetencjach, określonych wedle
demokratycznych reguł. Myślę, że
budżet obywatelski tę demokrację
w pewnym sensie wzbogaca.
- Co w budżecie partycypacyjnym jest istotniejsze: pieniądze do rozdysponowania czy
pomysły na ich podział?
- Fundusze są ważne, ale w
mojej ocenie jeszcze ważniejsze
są pokłady aktywności społecznej,
które taka inicjatywa potrafi z
mieszkańców wydobyć. Pokazuje to przykład miejscowości, w
których budżet obywatelski jest
wdrażany. Zaskakuje mnogość i
oryginalność pomysłów. Oczywiście nie wszystkie mają szansę od
razu się ziścić, bo nie na wszystkie
wystarcza pieniędzy, ale wiele
z nich prędzej czy później zostanie zrealizowanych. Nie tyle
w ramach „puli obywatelskiej”,
co „nor malnego”, corocznego
budżetu.
- Jak realizacja budżetu partycypacyjnego miałaby wyglądać
w Knurowie?
- 6 listopada odbyło się spotkanie przewodniczących komisji
stałych Rady Miasta. To pierwszy krok do ustalenia kryteriów
i reguł, wedle których ustalany
i realizowany byłby budżet obywatelski. W tej chwili za wcześnie
mówić o konkretach. Bacznie
przyglądamy się doświadczeniom
innych samorządów. To bardzo
pouczająca obserwacja, która
– mam nadzieję – pozwoli uniknąć błędów i rozczarowań.
- Jest takie ryzyko?
- Oczywiście. Nie trzeba szukać daleko. W Rybniku kwestia
ta poróżniła całe dzielnice i wielu
ludzi. Efekt: antagonizmy zamiast święta demokracji. Chcemy
uniknąć takiej sytuacji, dlatego
staramy się zebrać jak najwięcej
danych. Mądrzejsi o doświadczenia innych – zarówno pozytywne
jak i negatywne – będziemy w
stanie opracować zasady jak najlepsze dla naszego miasta.

- Przypuszczam, że jakaś
wizja kiełkuje...
- Myślę, że niezwykle cenne
byłyby działania poprawiające
jakość życia w mieście. Nie chodzi o tzw. zadania własne gminy
(np. budowa chodników), bo to
nasz samorządowy obowiązek,
ale o coś „extra”. To się najlepiej
sprawdza. Pewnym ograniczeniem jest to, że w Knurowie nie
ma dzielnic (sołectw), które mogły
by być swoistym katalizatorem
obywatelskich inicjatyw bądź
stroną w dyskusjach, jak to jest w
innych miastach. W tej sytuacji
szczególną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe.
Planujemy odbywać spotkania
– które mogą stać się okazją do
wymiany poglądów, określenia
oczekiwań i ustalenia realności
ich spełnienia.
- Jaki był efekt wspomnianego przez pana spotkania przewodniczących komisji?
- Tak jak powiedziałem, ustaliliśmy, że będziemy zbierać dane,
by jak najlepiej przygotować się
do opracowania kryteriów związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego. Przewodniczący
wyrazili też własne opinie.
- Jakie?
- Że war to inwe stować w
ludzi, czyli w grupy społeczne,
oraz promować cele kulturalno-oświatowe (m.in. poprzez udział
w kosztach). Przy tym starać się
unikać antagonizowania mieszkańców, bo nieprzyjęcie niektórych pomysłów na pewno będzie
rozczarowaniem dla ich zwolenników. Warunkiem oczywistym
jest działanie w granicach wyznaczanych prawem, np. zagospodarowania przestrzennego.
- Roczny budżet Knurowa
oscyluje w granicach 100 mln
zł. Jaka jego część stanowiłaby
budżet partycypacyjny?
- To sprawa otwarta. Nie ma
zresztą jednolitych ustaleń. W
jednych miastach jest to 1 proc.,
w innych połowa z tego, a w
jeszcze innych promile rocznych
wydatków.
- K iedy byłoby moż l iwe
wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w Knurowie?
- Realny jest rok 2015. Natomiast niewykluczone, że i w 2014
roku w pewnym stopniu można
by realizować pomysły zgłaszane
radnym przez mieszkańców. Nie
szufladkowalibyśmy ich formalnie do budżetu partycypacyjnego,
ale w istocie byłyby to inicjatywy społeczne, uskuteczniane w
ramach „normalnego” budżetu
miasta.
- Skoro o przyszłorocznym
budżecie – co pan może o nim
powiedzieć?
- Z pewnością nie szykuje się rewolucja, a raczej będzie to zaplanowana i uporządkowana kontynuacja. Konstruowany budżet będzie na
miarę możliwości tak, by zapewnić
równomierny dalszy rozwój miasta,
mając na względzie potrzeby i aspiracje naszych mieszkańców.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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aktualności
KNURÓW. RODZICE NAPISALI PETYCJĘ DO STAROSTY POWIATU I DYREKCJI ZOZ

Komu zmiany wyjdą
na zdrowie?
Czy to możliwe, by działająca od 22 lat filia
Przychodni Rejonowej nr 2 przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej została zlikwidowana? Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie niczego
nie przesądza, ale dodaje, że rozdrobnienie
przychodni nie służy pacjentom
Barbara Malczyk ma 3 dzieci i
nie wyobraża sobie wozić je z osiedla
Wojska Polskiego II do przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wiele
wskazuje na to, że będzie jednak musiała. Tam od 30 października został
przeniesiony jeden z 2 pediatrów (dr
Wioletta Gierzok), a z nim ponad
1000 kartotek małych pacjentów.
Druga lekarka (dr Gizela Kensy-Reginek) przyjmowała dzieci zaledwie kilka dni. Przyjmowała, bo od 8
do 22 listopada przebywa na urlopie.
Czy będzie miała do czego wracać,
nie wiadomo. Nawet jeśli wróci, to
przy 260 zadeklarowanych pacjentach ciężko będzie jej się utrzymać.

PROBLEM Z PEDIATRAMI

- Byłam na szczepieniu z dzieckiem i widziałam, że do doktor Reginek czekała kolejka 50 pacjentów.

Musiała wydłużyć godziny pracy, żeby
wszystkich przyjąć - mówi matka 2
dzieci, Monika Wojtkiewicz.
Zdaniem rodziców taka polityka prowadzi do zamknięcia filii na
osiedlu WP II. Mają żal, że nikt nie
pytał ich o zdanie, że o wszystkim
dowiadują się z dnia na dzień.
- Czytałam w Przeglądzie, że
budynek przy Kazimierza nie spełnia
warunków i wymaga remontu. Czy
ktoś potrafi sobie wyobrazić, co tam
się będzie działo po przeniesieniu
1400 pacjentów? - zastanawia się
pani Monika. - Już teraz jest wielki
problem z dodzwonieniem się do
przychodni...
Pani Barbara przekazała swoje
obaw y przełożonej pielęgniarek.
Usłyszała, że filia została przeniesiona chwilowo do Przychodni Rejonowej nr 2, bo wystąpił tam problem

Dla Przeglądu
Dawid Rams, radny Rady Powiatu Gliwickiego: - Zmiany dotyczące poradni pediatrycznej przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej
mieszkańcy sygnalizowali już kilka tygodni
temu, m.in. podczas dyżuru radnego. W
związku z tym 30 października podczas sesji
Rady Powiatu wniosłem do Zarządu Powiatu interpelację w sprawie
aktualnych działań oraz przyszłości poradni. Odpowiedzi na razie
radni nie otrzymali, dlatego trudno w tej chwili coś jednoznacznie
przesądzać.
Z moich osobistych doświadczeń wynika, że rodzice zarejestrowanych w poradni dzieci są generalnie zadowoleni zarówno z opieki lekarzy, pielęgniarek, jak i wspólnie wypracowanej przez lata organizacji.
Pokazuje to kilkaset podpisów pod przygotowaną petycją (do Starosty
Powiatu oraz Dyrektora ZOZ) zebranych w ciągu kilku dni wśród rodziców leczących się tam dzieci. Uzasadnione wydają się obawy rodziców,
że przychodnia przy ul. Kazimierza Wielkiego nie jest przygotowana
na kolejne półtora tysiąca najmłodszych pacjentów, tym bardziej że
w najbliższym czasie rozpocznie się tam poważny remont budynku.
Uważam, że poradnia przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej jest potrzebna i powinna funkcjonować.
Not. bw
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z dostępem do pediatrów. Jedna
lekarka przebywa na długotrwałym
zwolnieniu lekarskim. Ktoś musiał
ją zastąpić.
- Teraz na Dywizji i na Kazimierza mamy tłumy pacjentów. Skoro jest
tak mało pediatrów, to może warto
zatrudnić kolejnych? Nie mieszkamy
na wsi, żeby tyle kilometrów iść z
dzieckiem do lekarza.
Teoretycznie w 3 przychodniach i
filii przyjmuje 6 pediatrów. W praktyce 3 było na ciągłych zwolnieniach.
- Za prawie roczne L-4 doktor Tchórzewskiej z Przychodni
na Kazimierza Wielkiego ZOZ nie
zapłacił ani złotówki. Za te oszczędności można było zatrudnić kogoś
na zastępstwo, wtedy nie byłoby
zamieszania - uważają nasi rozmówcy, przerzucając też część winy
na lekarzy. - Przeciągnęli strunę z
ciągłymi zwolnieniami i urlopami.
Niezadowoleni rodzice zaczęli biegać
na skargę do dyrektora, a on najwidoczniej postanowił zrobić z tym

porządek. Szkoda tylko, że kosztem
naszych dzieci.

ZMIANY ORGANIZACYJNE

Zdesperowani rodzice zaczęli
zbierać podpisy w obronie filii przychodni. W piśmie skierowanym do
dyrektora informują, że wybrali tę
poradnię nie tylko ze względu na
lekarza, ale z powodu dogodnej lokalizacji i profesjonalnego podejścia
do małych pacjentów.
- Zespół pielęgniarek rzetelnie
wypełnia swoje obowiązki oraz dba
o bezpieczny i przytulny wystrój
pomieszczeń, w których przebywają
mali pacjenci. Zaangażowanie ze
strony pielęgniarek często wykracza
poza zakres ich obowiązków, znacznie
podwyższa standard usług... - czytamy w petycji.
Rodzice gotowi są spotkać się z
dyrektorem i przedstawić mu swoje
argumenty. We wtorek dostarczyli
mu petycję z podpisami.
Sęk w tym, że dyrektor ZOZ

Knurów, dr n. med. Tomasz Pitsch,
dementuje, by poradnia miała zostać
zlikwidowana do końca roku. Czekają nas zmiany organizacyjne
związane z przebudową przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Błędem byłaby likwidacja jej filii,
która być może przejmie na czas
remontu część pacjentów. Analizujemy sytuację.
Po chwili dodaje, że nie jest w
stanie przewidzieć, co będzie za
pół roku.
ZOZ ma 6500 zadeklarowanych
dzieci. Teoretycznie taka ilość pacjentów wymaga 2,5 etatu pediatry,
czyli 3 lekarzy. Między innymi
dlatego dyrektor nie widzi powodu,
by zatrudniać kolejnych pediatrów.
- Po ilości deklaracji mogę stwierdzić, że nie powinno być problemów,
aby część tych dzieci zmieścić w
przychodni przy ul. Kazimierza
Wielkiego. A kilometr czy dwa w tę
czy w tę nie powinien rodzicom robić
różnicy - dodaje.
Tomasz Pitsch prosi rodziców
o szansę na sprawdzenie nowych
rozwiązań, które mają im uświadomić, że rozdrobnienie przychodni
na mniejsze jednostki rozsiane po
osiedlach nikomu nie służy.
W czwartek rano pacjenci odbili się od drzwi filii Przychodni
Rejonowej nr 2 przy ul. Marynarzy.
Ci, którzy przyszli zarejestrować się
do lekarza, zostali odesłani na ul.
Kazimierza Wielkiego. Przychodnia
została zamknięta z powodu remontu, a przyczyniła się do tego kontrola
Sanepidu.
Nieoficjalnie mówi się, że od
lutego zostanie tam otwarta nowa,
konkurencyjna poradnia, w której w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia - będzie przyjmować 2 pediatrów.
Zdaniem rodziców małych pacjentów to dla ZOZ Knurów wystarczający powód, by zlikwidować filię
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej.
- Najlepiej po cichu przewieźć
kartoteki, lekarza wysłać na zaległy urlop, a nam wmawiać, że to
wszystko dla naszego dobra - nie
kryją złości.
ZOZ ma na dostosowanie budynku filii przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej do wymogów ministerialnych jeszcze 3 lata. Czy
znajdzie na to pieniądze i uzna za
zasadne, skoro w przyszłym roku
czeka go kapitalny i kosztowny remont Przychodni Rejonowej nr 2?
Tekst i foto: Paweł Gradek

Kartoteki wszystkich pacjentów filii przy ul. Marynarzy zostały przewiezione do
Przychodni Rejonowej nr 2. Tam mieszkańcy osiedli: Wojska Polskiego I i II oraz Cztery
Pory Roku powinni teraz szukać pomocy lekarskiej
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KNURÓW

wali na jej pisarski sukces.
– Chcesz sobie narobić wrogów w
rodzinie, wydaj książkę – żartuje Siuda. – Na Zaduszki byliśmy w domu,
trochę osób mnie nie poznawało i odwracało głowę w drugą stronę. Jakby
było czego zazdrościć. Przedziwne, że
obcy ludzie reagują znacznie milej.

Na początku był sen…

Sen złowrogi. Budzący śpiącego z krzykiem przerażenia. Potem pojawił
się lęk, kołyszący w ciemności korony drzew. „Tajemnica Niny”
– literacki debiut Moniki Siudy przypomina mahoniowy sekretarzyk.
Obok żądzy władzy nad światem – prosta potrzeba bezpieczeństwa.
Obok miłości – nienawiść
Podobno w snach ukrywa się to,
co nie może istnieć na jawie. Jakby
świat realny był za mało pojemny, zbyt
racjonalny, by pomieścić duchy i rzeczy, o których nie śniło się filozofom.
Postacie Moniki Siudy śnią dosyć często. W snach rodzą się pytania, tworzą
się drogowskazy. W domu dziecka,
czyli osi zdarzeń, pod pozorem normalnego życia, toczy się gra o nieśmiertelność. Odwieczne
starcie
d o b r a
ze złem.
Świat bohaterów
to miejsce
tajemnicze,
pełne dziwnych snów,
n ie p oję t ych
zdarzeń, nieobl icz a l nych
p o s t a c i . To
świat sk rajnie
niebezpieczny,
gdzie co rusz czyha śmierć. Miejsce, w którym, by
dostrzec prawdę,
t r z eba o d r z uc ić
logikę. Książka łączy elementy powieści sensacyjnej
z odrobiną kryminału i horroru.
Wszystko zaczyna się w tajemniczej
Ninie i na niej się kończy.

DICKENS OBOK DICKA

Monika Siuda mieszka w Knurowie od niedawna. Nie nazywa siebie
pisarką, mówi, że po prostu pisze
książki. Pierwsze zdanie „Tajemnicy Niny” powstało w listopadzie
2011 roku, ostatnie w grudniu 2012.
Monika Siuda codziennie rano siada i pisze. Wymyśla akcję, tworzy
bohaterów. Pisze w obecności Kinga
i Dicka. Lubi też sięgać po książki hi-

Monika Siuda

storyczne i realistę
Dickensa. Pewnie
czasami odrywa
się od komputera, by nakarmić
kot y. Ma ich
dwa. W tworzeniu zdarzają się chwile
zastoju.
– Czasami bywają
takie dni, kiedy nie da się nic napisać.
Dociera się do pewnego momentu i
koniec. Trudno jest mi się zdecydować
jak dalej poprowadzić akcję, bo mam
mnóstwo pomysłów i trzeba wybrać
jeden – wyjaśnia knurowianka.
Pomysły pojawiają się same.
Czasami wystarczy rozmowa lub
zdarzenie. Nie ma reguły, nie ma złotego źródła inspiracji. Choć podobno
wszystko już było, Monika Siuda,
broni się przed naśladownictwem.
– Wystarcza mi mój własny świat
i moje zdania. Nie chcę się na nikim
wzorować – mówi z przekonaniem.
Bohaterów prowadzi pewną
ręką. Nie pozwala im wymknąć się
fabule.

– Rządzę książką. Mam tę satysfakcję, że mogę zawsze wszystkich
wysłać w kosmos, jak ktoś mi się znudzi – śmieje się Monika.
„Tajemnica Niny” to druga książka knurowianki i zapewne nie ostatnia. Pierwszej bliżej było do kręgu
literatury fantasy, kolejna, której
proces tworzenia już się rozpoczął,
będzie kryminałem. Siuda nie trzyma
się uparcie jednego gatunku. Eksperymentuje z formą i językiem.

TRUDNA WSPÓŁPRACA

Debiut, niezależnie od dziedziny,
nigdy nie jest prosty. Wydawcom
trudno zaufać początkującym autorom. Nieznane nazwisko niesie ryzyko, że książka się nie sprzeda i trafi do
koszów z makulaturą. Monika Siuda
wysyłała swoją powieść do różnych
wydawnictw, w końcu odpowiedział
„Poligraf”.
– Wydawnictwa współpracują
bardzo opornie. Większość w ogóle
nie odpisuje, inni odpowiedzieli dopiero po roku, gdy książka była już
praktycznie wydana – mówi knurowianka. – Ciężko jest przekonać

informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5
do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena
Kultura daje ci świetną okazję
do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie
kina, pyszny tort urodzinowy,
zdjęcia, gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy.
To nie wszystko, bowiem
w zanadrzu mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też
do kina zadzwonić (32 332 63
81) lub napisać (e-mail: info@
kinoscenakultura.pl).

6

wydawców, żeby się zgodzili. Jest
zastój na rynku drukarskim. Książek
sprzedaje się mało i są za drogie.
Wydaje się, że wydanie debiutanckiej książki to niezapomniane wydarzenie. W przypadku Moniki Siudy
było zgoła inaczej. Gdy kurier przyniósł pachnącą jeszcze farbą drukarską „Tajemnicę Niny”, knurowianka
bez entuzjazmu otwierała karton.
– Popchnęłam go nogą do kąta –
śmieje się. – Chyba wyparłam fakt, że
wydałam książkę.
Pierwszym recenzentem „Tajemnicy Niny” był przyjaciel Moniki
Siudy, Marek Janecki. Czytał już w
trakcie tworzenia.
– Dostawałem 50 stron i czytałem. Efekt był taki, że ciągle czekałem
na dalszą część – stwierdza. – Książka jest dobrze napisana. Trudno się
oderwać.
Monika pochodzi z Pojezierza
Drawskiego. Najbliżsi różnie reago-

TREMA

Młodzi twórcy z niepokojem
przychodzą po zachwyt czytelników,
pukają z prośbą o czas. Zadanie czytelnika jest trudne. Nie można polegać na nazwisku, przekonaniu, że
„Słowacki wielkim poetą był”, a jedynie zdać się na własny osąd. Licząca
ponad 400 stron powieść Siudy może
być wyzwaniem dla przyzwyczajonego do krótkich form czytelnika. Rozwiązanie? Pozwolić ponieść się akcji i
wejść w krąg tajemnic. Knurowianka
na pytanie, kim jest dla niej idealny
czytelnik, odpowiada bez wahania.
– Każdy czytelnik jest dobry.
Pisząc, myślałam o ludziach, którzy
przeczytają moją książkę i miałam
ogromną tremę. Chciałabym dotrzeć
do największej liczby odbiorców.
Debiut Moniki Siudy to dobry
sposób na spędzenie jesiennego wieczoru. „Tajemnica Niny” może nie
jest książką wybitną, ale w przypadku
debiutów wybitność bywa obciążeniem. Bo gdy szczyty osiąga się już
na początku drogi, to po cóż dalej iść?
Tekst i foto: Justyna Bajko

„Tajemnice Niny” Moniki Siudy do
nabycia w księgarniach internetowych
i księgarni „Merkury” w Knurowie.

informacja płatna

Ponad 70% inwestycji
związanych z kanalizacją sanitarną wykonano!
Wraz z upływem bieżącego roku PWiK sp. z o.o. w Knurowie
zakończy kolejne dwa kontrakty realizowanego projektu inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy
Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”. Pełna
realizacja tego Projektu zapewni wypełnienie zobowiązań nałożonych
przez Unię Europejską, a wynikających z Traktatu Akcesyjnego.
W ramach „Projektu” Przedsiębiorstwo wybuduje ok. 62 km
nowej sieci sanitarnej i deszczowej, 9 przepompowni ścieków i 9
separatorów zanieczyszczeń. Infrastruktura ta pozwoli na korzystanie z usług odbioru i oczyszczania ścieków dalszym 8 tysiącom
mieszkańców Knurowa.
Pozostaje do wykonania jednakże jeszcze jeden ważny obowiązek, tym razem nałożony bezpośrednio na mieszkańców Knurowa,
którzy są właścicielami zabudowanych nieruchomości. Wynika on z
postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i
polega na przyłączeniu nieruchomości do nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej.
W chwili obecnej duża grupa właścicieli nieruchomości, bądź
zawarła już z Przedsiębiorstwem umowy o odpłatne wykonanie
przyłącza kanalizacyjnego, bądź złożyła w Przedsiębiorstwie wnioski
o określenie i wydanie warunków przyłączenia, rozpoczynając w ten
sposób procedurę budowy przyłącza we własnym zakresie.
Dla wszystkich pozostałych właścicieli, PWiK będzie cyklicznie
przekazywało informacje w postaci ogłoszeń zamieszczanych w
kolejnych wydaniach „Przeglądu Lokalnego”. Ogłoszenia te będą
zawierały informacje o oddawaniu do eksploatacji przewodów
kanalizacyjnych w poszczególnych ulicach Knurowa i tym samym
o powstaniu technicznych możliwości przyłączania do nich poszczególnych nieruchomości. Będą również wzywały właścicieli nieruchomości do składania w Przedsiębiorstwie wniosków o określenie
i wydanie warunków przyłączenia. Wzór takiego wniosku można
uzyskaćna stronie i ternetowej Przedsiębiorstwa: www.pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym PWiK przy ul. Szpitalnej 11 w
Knurowie.
Ponadto wszelkie informacje dotyczące budowy przyłączy kanalizacyjnych można uzyskiwać w Dziale Logistyki PWiK przy ul.
Szpitalnej 11 w Knurowie (tel. 32 3300172).
Jednocześnie Przedsiębiorstwo ponownie informuje, że dzięki
decyzji Władz Miasta Knurów, właściciele nieruchomości mogą
ubiegać się o uzyskanie od Gminy Knurów dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego. Zasady tego dofinansowania
zostały określone w Uchwale nr XXV/401/12 Rady Miasta Knurów
z 21.11.2012 r., a szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów przy ul. Dr. Floriana Ogana 5.
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ZDROWIE. NIETRZYMANIE MOCZU – KŁOPOTLIWY PROBLEM

Wstydzisz się?
To niezdrowo...

fotomigawka

Lek. med. Łukasz Mądry

To schorzenie, od którego cierpi ciało, a potrafi boleć
i dusza. Bo wstydliwy. Musisz się jednak przełamać, by
się go pozbyć. Nietrzymanie moczu daje się we znaki
zwłaszcza paniom. Jest okazja, by się z nim uporać.
Centrum Fizjoterapii Fizjofit zaprasza do udziału w akcji
„Suche dni”
Justyna Bajko: - Na czym polega
problem nietrzymania moczu? Co
nas może zaniepokoić?
Lek. med. Łukasz Mądry, urolog: - Jak sama nazwa świadczy, przy
kaszlu, kichaniu, kucaniu, a nawet
czasem przy śmiechu czy też marszu,
dochodzi do nietrzymania moczu.
Świadczy o tym wilgotna bielizna,
podpaska bądź wkładka.
Jest kilka typów tego schorzenia.
Po pierwsze wysiłkowe, czyli wtedy,
kiedy aparat mięśniowy, który stanowi u kobiet zwieracz, bo kobiety nie
posiadają typowego zwieracza, jest
rozluźniony. Drugi typ ma związek
z nadaktywnością mięśnia wypieracza. Dwa różne typy, ale objawy są
dosyć podobne, dlatego ważna jest
diagnostyka.
- Kto najczęściej zapada na to
schorzenie?
- Najczęściej kobiety po porodach,
po intensywnym uprawianiu sportu.
Ryzyko wzrasta też z wiekiem i ze
wzrostem masy ciała.
- Na czym polega diagnostyka?
- Wykonujemy badanie urodynamiczne pokazujące krótki wycinek z
życia pęcherza. Mierzymy ciśnienie
w pęcherzu i szukamy przyczyn nietrzymania moczu. Wizualnie badanie
jest porównywalne z badaniem ginekologicznym. Wprowadza się cienkie
jak makaron spaghetti sondy: jedną
do cewki moczowej, drugą przez kiszkę stolcową. Następnie pęcherz jest
wypełniany.
- Co badanie ma wykazać?
- Pęcherz jest jak balon. U niektórych kobiet jest problem z wentylem
w balonie, u innych ze ścianą balona.
Na podstawie badania, mierzenia
odpowiednich ciśnień w pęcherzu

moczowym jestem w stanie stwierdzić
typ i wskazać odpowiednią metodę
leczenia.
- Czy badanie boli?
- Samo badanie jest bezbolesne,
zapewniamy maksimum intymności.
Cienkie sondy wprowadza pielęgniarka, pacjentka tego w ogóle nie
czuje, bo dodatkowo jest znieczulana
miejscowo. Badanie trwa od 15 do
25 minut.
- Jakie są metody leczenia?
- Metod leczenia jest naprawdę
dużo. Razem z pacjentką decydujemy,
jaki sposób byłby dla niej najodpowiedniejszy. Te, które chcą rozwiązać
problem od razu, możemy zakwalifikować do zabiegu operacyjnego. U
tych, które nie chcą lub nie mogą być
operowane, ćwiczą, stosowana jest
fizjoterapia.
- Dlaczego nietrzymanie moczu
to wciąż temat tabu?
- Trochę mnie to dziwi, choć coraz
więcej się o tym mówi. Kobietom jest
trudno przyznać się do nietrzymania
moczu. Początkowo problem lekceważą, uważają, że tak powinno być
w pewnym wieku. Z drugiej strony nie
bardzo wiedzą, gdzie mają się z tym

schorzeniem zgłosić. Zrobiłem mały
test. Wszystkim kobietom po 50. roku
życia w mojej poradni urologicznej
zadałem pytanie, czy mają problem
z nietrzymaniem moczu. Większość
odpowiedziała twierdząco.
- Kobiety się wstydzą?
- Tak. W pewnym momencie
osoby dotknięte tym schorzeniem
zaczynają się izolować od środowiska. Wstydzą się wychodzić z domu,
obawiając się reakcji otoczenia. Bywa
przecież, że opróżnia się cały pęcherz.
A to jest widoczne, niezależnie od
tego, jakie wkładki się użyje.
- Czy można zadbać, by w przyszłości nie zmagać się z nietrzymaniem moczu?
- Po ciąży można ćwiczyć mięśnie
miednicy, tzw. Kegla.
- Po co organizują Państwo akcję „Suche Dni”?
- Ważne, by kobiety przełamały
strach i „niechęć” do lekarzy. Nietrzymanie moczu to choroba, która jest
do wyleczenia. U nas mogą znaleźć
pomoc. Wystarczy przyjść. Zapraszamy!
Rozmawiała Justyna Bajko

na podbój
knur owska firma AIB rusz yła
Po sukcesie w Mediolanie,
na międzynaukty
prod
e
swoj
wała
ento
Paryża. Od 4 do 8 listopada prez
ubrane były
Tak jak w Mediolanie modelki
rodowych targach BATIMAT.
tacy jnyc h.
dyla
taśm
i
k
zele
uszc
onane z
w designer skie kostiumy wyk

fotokrytyk

- Oj, nie tak pan owie , nie
tak
powinno się parkować – zauw
aża
nasz Czytelnik pods yłając zdję
cie
zrobione na ul. Wolności. Kier
owca
cięż arówki ani troc hę nie prze
jął
się znakiem zakazu zatrzymy
wania.
Ryzykant czy gapa?...

/bw/

ogłoszenie własne wydawcy

Skonsultuj się
bezpłatnie
Bezpłatne konsultacje w Fizjofit
w ramach „Suchych dni” już w
najbliższy wtorek (19 listopada)
w godzinach 14-18 w siedzibie
centr um w Gliwic ac h pr z y ul.
Szparagowej 19 (Bojków, boczna
ul Knurowskiej).
Warte polecenia się też bezpłatne
wykłady dotyczące rehabilitacji w
wysiłkowym nietrzymaniu moczu:
„Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o ćwiczeniach Kegla - trening
mięśni dna miednicy w profilaktyce i terapii”, które będą odbywały
się również 19 listopada w godzinach: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Ze względu na ograniczoną ilość
uczestników chętni do udziału
proszeni są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny, by umówić się na
konkretną godzinę i potwierdzić
obecność, pod numerami telefonów: 32 234 06 90, 32 234 07 25,
tel. kom. 698 609 920.
Więcej informacji na
www.fizjofit.pl.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Knurów złożył hołd bohaterom

W poniedziałek obchodzono w Polsce 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystości
odbyły się też w Knurowie – w świątyni i przed pomnikiem powstańców śląskich
Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęło uroczyste nabożeństwo
w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Wzorem
ubiegłych lat asysty udzieliły poczty
sztandarowe miejscowych stowarzyszeń i organizacji.
Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali – pod przewodem orkiestry
dętej KWK Knurów - przed pomnik
powstańców śląskich przy ul. Dworcowej. Na miejscu odegrano hymn

Polski. Klasa mundurowa Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 złożyła ślubowanie. Następnie delegacje kombatantów, samorządowców, dyrekcji
kopalni Knurów-Szczygłowice, kopalnianych związków, instytucji i organizacji społecznych złożyły kwiaty
przy pomniku.
W imieniu samorządu Knurowa
hołd bohaterom oddali prezydent
Adam Rams z zastępcą Piotrem Surówką i sekretarzem miasta Piotrem

Dudło oraz przewodniczący Rady
Miasta Jan Trzęsiok z wiceprzewodniczącymi Jerzym Pachem i Henrykiem Hibszerem, a także miejskimi
radnymi. Powiat reprezentował
starosta gliwicki Michał Nieszporek,
knurowskich kombatantów – zarząd
pod przewodnictwem prezesa, dra
Mariana Grzymskiego. Obecna była
minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.

Knurowianie licznie złożyli hołd bohaterom: na
pierwszym planie kwiaty składają prezydent
miasta Adam Rams, wiceprezydent Piotr Surówka
i sekretarz Piotr Dudło

Dla wielu symboliczna, a zarazem wzruszająca, była obecność
i przeży wanie święta przez najmłodszych mieszkańców miasta.
Kilkulatki i nastolatki przyniosły
kwiaty, zapaliły lampki. Widać było,
że patriotyzm nie jest dlań wyzutym

z wartości słowem. Doświadczają go
prawdziwie...
Na czas uroczystości wartę honorową zaciągnęli harcerze oraz
uczniowie klasy mundurowej ZSZ
nr 2.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Uczestników poniedziałkowych uroczystości
pod pomnik powstańców poprowadziła
orkiestra KWK Knurów

W czasie uroczystości ślubowanie złożyli uczniowie pierwszej klasy
mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych w Knurowie
reklama

Asysty podczas
Święta
Niepodległości
udzieliły
poczty
sztandarowe

Hołd bohaterom
oddali też
kombatanci pod
przewodnictwem
dra Mariana
Grzymskiego
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PRZYSZOWICE. KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Ojczyzno ty ma

Młodzi wokaliści w porywający
sposób zinterpretowali utwory
bardów lat 80.

„Bogurodzica”, „Rota”, „Gaude Mater Polonia”, „Modlitwa
o Polskę” i kilkanaście nader ważnych dla każdego Polaka
utworów złożyło się na niedzielny Koncert Pieśni Patriotycznej
w Przyszowicach. Był wzniosły, piękny i wzruszający

KNURÓW

Piosenką
burzyli mury
Niepodległościowe uroczystości
zwieńczył wieczorny Koncert Piosenki
Prawdziwej w klubie Sztukateria

- W jedności siła - podkreślali
chórzyści, odnosząc to również
do wspólnego odśpiewania
patriotycznych pieśni

Przed zebraną w świątyni publicznością wystąpiły chóry Słowik
z Przyszowic i Bel Canto z Chudowa.
W półtoragodzinnym koncercie
zawarły dzieje Polski. Uczyniły to,
wyśpiewując najpiękniejsze i najbardziej znaczące w historii narodu
pieśni i strofy. Począwszy od późnego
średniowiecza i rodzącej się państwowej potęgi, z którą nieodmiennie
kojarzy się wiekopomna „Bogurodzica”, poprzez przygnębiający wiek
pod zaborami, lecz z nieśmiertelną
nadzieją wyrażoną „Rotą”, po czas
dumy wysłowionej dziękczynnym
„Janie Pawle II”.
- Pieśń towarzyszyła nam przez
wieki. Pozwalała przetrwać trudne
czasy, a w chwilach radości wyrazić
dumę i szczęście – podkreślała prezes Chóru Mieszanego Słowik Irena
Cziumplik.
Przyszowiccy chórzyści śpiewali
pod dyrekcją Henryka Mandrysza,

chudowskimi dyrygowała Barbara
Jałowiecka-Cempura. Obydwu zespołom akompaniował Jerzy Matula.
Partię solową zaśpiewała Natalia
Borowska.
Artystów nagrodziły gromkie
i zasłużone brawa. Nie szczędzili
ich m.in. wójt gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel i ks. Adam Niedziela, proboszcz parafii św. Jana

Niepomucena.
Patriotyczny koncert zwieńczyła wspólnie odśpiewana pieśń
„Boże, coś Polskę”. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918
roku pretendująca do roli hymnu
państwowego niemal na równi z
Mazurkiem Dąbrowskiego...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

KNURÓW. NASTOLATKOM NIE BRAK PATRIOTYZMU

Miejcie nadzieję!

Kiedyś o Polskę walczono słowem i pięścią, dzisiaj
walczy się o pamięć, o tych, którym istnienie
zawdzięcza
Młodzież z Miejskiego
Gimnazjum nr 4 przygotowała niezwykłą akademię.
Wzruszająca muzyka, patriotyczne wiersze i Polska
odmieniania przez wszystkie
przypadki. Polska upadła,
niszczona przez zaborców i
Polska zwycięska na koniu
z Piłsudskim. Młodzież ze
sceny Kina Sceny Kultury odśpiewała nieśmiertelne ułańskie piosenki, zapaliła świece

na symbolicznym grobie poległych za Ojczyznę i wierszem
zapewniała o przywiązaniu
do wartości. Wartości niełatwych, bo okupionych krwią i
wzywających do poświęcenia.
A k adem i i w y s ł ucha l i
samorządowcy, dyrektorzy
szkół i knurowskich instytucji
oraz mieszkańcy miasta.
– Przez nasz udział w
uroczystościach lokalnych w
naszych małych ojczyznach,
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– Koncert został zainspirowany
Przeglądem Piosenki Prawdziwej, który
odbył się w Gdańsku w 1981 roku –
mówi Agnieszka Bielanik-Witomska,
organizatorka imprezy.
Zebrana w Sztukaterii publiczność
mogła usłyszeć utwory m.in. Jacka
Kaczmarskiego, Tadeusza Woźniaka,
Jana Pietrzaka czy Marka Grechuty w
interpretacji młodych wokalistów ze
Studia Piosenki i Musicalu, właśnie
pod kierunkiem pani Agnieszki.
– Bardzo pozytywnie zaskoczyła
mnie frekwencja. Nie spodziewaliśmy
się, że przyjdzie tyle osób – dodaje Bielanik-Witomska. –Pojawiło się więcej
widzów niż w ubiegłym roku, co bardzo
nas cieszy.
Kolejna edycja imprezy za rok.
Kto wie, czy ze względu na rosnące
zainteresowanie koncertem już w nie w
Sztukaterii, a w nowo wyremontowanym Domu Kultury w Szczygłowicach.
Agnieszka Bielanik-Witomska

Tekst i foto:
Foto: Dawid Ciepliński

Patriotyczną
pieśnią i wierszem
nastolatki
zapewniały
o przywiązaniu
do narodowych
tradycji

dajemy wyraz najprostszej
formie patriotyzmu, będąc
często jedynym wzorem takiej
postawy dla młodych ludzi
– mówił dyrektor MG-4, Dariusz Dzindzio.
Prezydent Adam Rams
podziękował młodzieży za
przygotowanie widowiska i
poprosił, by nigdy nie zapomniała o świętowaniu Dnia
Niepodległości.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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ROZRYWKA NR 46/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Antoni Łukoszek z Gaszowic

ur. 6.11.2013 r., 2650 g, 50 cm

Jagoda Śmigielska z Czerwionki
ur. 6.11.2013 r., 3600 g, 54 cm

Lena Wydra z Knurowa

ur. 11.11.2013 r., 3920 g, 54 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

Franciszek Łukoszek z Gaszowic
ur. 6.11.2013 r., 2590 g, 49 cm

Jessica Szydło z Gliwic

ur. 11.11.2013 r., 3530 g, 54 cm

Emilia Kotas z Palowic

ur. 12.11.2013 r., 3600 g, 52 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 44/2013 brzmiało: „Oddźwięk”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Anna Krysiak. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kinga Palak z Kleszczowa

ur. 12.11.2013 r., 3160 g, 53 cm

Jakub Sładkowski z Rybnika

ur. 12.11.2013 r., 3950 g, 57 cm

15-16.11. 2013 r.
PIĄTEK-SOBOTA

46

14.11.2013 r.
CZWARTEK

Thor. Mroczny świat 3D dubbing
− godz. 16.00
Thor. Mroczny świat 3D napisy
− godz. 18.15

Papusza
− godz.15.30, 20.15
Thor. Mroczny świat 3D Napisy
− godz. 17.45
17-18.11. 2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Papusza
− godz. 15.30, 20.15
Thor. Mroczny świat 3D dubbing
− godz. 17.45
19-20.11.2013 r.
WTOREK-ŚRODA

Grawitacja 3D
− godz. 20.30

Papusza
− godz. 15.30, 20.15
Thor. Mroczny świat 2D dubbing
− godz. 17.45

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

10

Dajana Świder z Nieborowic

ur. 12.11.2013 r., 2320 g, 46 cm

Emilia Urban z Gierałtowic

ur. 12.11.2013 r., 2660 g, 48 cm

KNURÓW

Konkurs
dla zakręconych
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza do udziału w konkursie dla „fantastycznie zakręconych”.
- Stwórz komiks lub wykreuj
wyjątkowe przebranie i pstryknij
fotkę – zachęcają bibliotekarze. -

Na prace czekamy do 27 listopada.
Rozstrzygnięcie zaplanowano dwa
dni później.
Sz cz e gó łow yc h i n for mac ji
udziela Filia nr 2, tel.: 32 332 63 94.

/bw/
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aktualności
Sukces dostarczył uczniom i pedagogom wiele satysfakcji, już
zapowiadają, że chętnie wezmą udział w podobnych ambitnych
wyzwaniach

KNURÓW. EMILIA KRUSZKIEWICZ I ALEKSANDRA OSIKA
STYPENDYSTKAMI PREMIERA

Duma Paderka

Foto: Archiwum ZSZ nr 2

Gdyby tylko mogły, wydłużyłyby dobę
o kilka godzin lub tygodniowi dołożyły
jeden dzień. Ale nie po to, by się uczyć, ale
by mieć czas na rozwijanie zainteresowań

KNURÓW. OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZNIÓW ZSZ NR 2

Model na medal

Asymilacja współpracy układu napędowego, zbudowanego
na prądnicy synchronicznej prądu przemiennego symulującej
urządzenie wytwarzające energię w konwencjonalnej elektrowni
cieplnej, oraz fotoogniwa symulującego jedno ze źródeł energii
odnawialnej... Skomplikowane? Nie dla uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, zdobywców wyróżnienia w ogólnopolskim
konkursie „Nowatorska elektryka”
Konkurs, zorganizowany przez
Akademię Chint, ruszył w grudniu.
Miał dwa etapy. Pierwszym zadaniem uczestników było stworzenie
projektu użytecznego, a zarazem
nowatorskiego.
ZSZ nr 2 zgłosił projekt pokazujący – mocno upraszczając - współpracę elementów konwencjonalnego
systemu elektroenergetycznego i
fotoogniwa symulującego źródło
energii odnawialnej.
- Do realizacji zostali zgłoszeni
uczniowie uczęszczający do klasy 3
TE, kształcący się na kierunku technik
elektryk: Dawid Bismor, Daniel Górka, Paweł Klimczak i Kamil Madej
– słyszymy w placówce. – Należy też
podkreślić ogromny wkład i zaangażowanie pozostałych uczniów klasy 3

TE, zwłaszcza Dawida Danowskiego,
Bartłomieja Janasa, Przemysława
Kolorza, Krzysztofa Kuśmierza,
Bartłomieja Mikosa, Kamila Piosika,
Dawida Somera, Sebastiana Szendzielorza i Przemysława Widery.
Projekt zają ł 5 miejsce. Zakwalifikował się do II etapu wraz
z 10 innymi. Nagrodą był grant w
wysokości 3 tys. zł na realizację
pomy s ł u . Ucz n iow ie st wor z y l i
5 pomoc y dyda kt ycznych i doku mentację techniczną. Dzieło
pt. „Model systemu elektroenergetycznego” zostało w ysłane do
Łodzi pod ocenę jury.
Organizatorzy docenili wiedzę i
umiejętności nastolatków. Praca ZSZ
nr 2 otrzymała wyróżnienie. Znalazła się w piątce najlepszych dzieł

zgłoszonych do konkursu.
Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 25 października w Łodzi.
Knurowską szkołę reprezentowali:
dyrektor Grażyna Dąbrowska, opiekun projektu Krzysztof Szczepański
oraz uczniowie Dawid Danowski i
Kamil Madej z klasy 3TE.
- Projekt przyczynił się do podniesienia umiejętności praktycznych
uczniów, dając też możliwość współzawodnictwa w zawodach o zasięgu
ogólnokrajowym – oceniają pedagodzy. - Czas i wysiłek włożony w
prace związane z projektem opłaciły
się i zostały odpowiednio docenione
przez niezależnych ekspertów.
- A teraz... nie możemy się już
doczekać drugiej edycji konkursu zapewniają ucniowie.
Oprac. bw

serdeczności

A lek sa ndra Osi ka i Emi lia
Kruszkiewicz z Zespołu Szkół im.
I.J. Paderewskiego zostały uhonorowane stypendium Prezesa Rady
Ministrów za szczególne osiągnięcia
dydaktyczne.
Ola może pochwalić się najwyższą średnią w szkole (5,2), Emilia
m.in. świadectwem z wyróżnieniem (średnia 4,85), udziałem w
projektach unijnych i działalnością
społeczną.
- Wszystko da się pogodzić - mówią zgodnie. - Doba jest jednak za
krótka. Przydałby się jeszcze jeden
dzień.
Wtedy Emilia w ogóle nie schodziłaby z boiska do siatkówki; gra
sprawia jej wielką frajdę. Ola nie
musiałaby na czas matury rezygnować z meczów Górnika Zabrze,
któremu wiernie kibicuje.
- Należę do najaktywniejszych
kibiców. W ubiegłym roku nie opuściłam ani jednego meczu. Kibicowaniem zaraziłam rodzinę. Często
odnajdujemy się później w relacjach
telewizyjnych - opowiada.
Wakacje poświęca turystyce.
Bierze wtedy mapę, wsiada w pociąg i jedzie do większych miast.
Odwiedziła już mało znane zakątki
Krakowa, Wrocławia, Opola i Bielska-Białej.
Każda ma inny sposób uczenia
się. Emilia przyswaja wiedzę na
lekcjach. W domu jedynie powtarza
trudniejsze zagadnienia. Ola prze-

ciwnie, więcej uczy się w domu.
Na pytanie o ich słabe strony
milczą przez kilka minut.
- Jeśli czegoś nie umiem, uczę się
dłużej. Zazwyczaj pomaga - śmieje
się Emilia.
Druga stypendystka ma umysł
ścisły, dlatego matura z języka polskiego spędza jej sen z powiek.
Stypendystki radzą młodszym
kolegom i koleżankom, by przykładali się do nauki i rozwijali swoje
zainteresowania.
- Próbujcie różnych rzeczy - sugeruje Aleksandra Osika. - Poszłam
na profil biologiczno-chemiczny, nie
sprawdził się, dlatego we własnym
zakresie uczę się geografii. Najgorzej
jest tkwić na siłę w rzeczach, które
nas nie interesują.
Po maturze Emilia planuje studia (ekonomia, finanse). Nie zamierza porzucać działalności społecznej. Chce stworzyć kolejne edycje
programów pomagających innym.
W dalszej perspektywie stawia na
rodzinę i spełnianie marzeń.
Ola już wie, że trudno będzie jej
usiedzieć w jednym miejscu. Misje
w najdalszych zakątkach świata?
Bukieciarstwo? Speleologia? Czemu
nie. Szerokie spektrum zainteresowań oraz łatwość w nawiązywaniu
kontaktu z ludźmi pozwolą jej odnaleźć się w każdej sytuacji. Teraz
planuje związać swoją przyszłość z
geografią.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Aleksandra
Osika i Emilia
Kruszkiewicz
mają już
pierwsze
osiągnięcia;
docenił je sam
premier
Stypendyści, co u was?

GLIWICE

Markowska
w Mrowisku

W sobotę w szczygłowickim drink-barze 50 lat, czyli „Abrahama”,
świętował Adam Rządeczko. Jubilatowi (siedzi na krześle) huczne
przyjęcie zgotowali przyjaciele. Gromkie „Sto lat!” przy akordeonowych dźwiękach niosło się po okolicy, dopełniając liczne i szczere
gratulacje i życzenia...
Przegląd Lokalny Nr 46 (1080) 14 listopada 2013 roku

Raz w miesiącu Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko” zaprasza muzycznych gości. To uczta
dźwięków ponad gatunkowymi
podziałami. Żaków odwiedził już
m.in. Mieczysław Szcześniak,
znany z gospelowych kompozycji.
W jesienny wtorek, 19 listopada
o godz. 19 wystąpi Patrycja Markowska. Koncert promuje jej najnowszą płytę „Alter ego”. Bilety w
cenie 30 zł (studenci i pracownicy
Politechniki Śląskiej) oraz 35 zł
(osoby niezwiązane z uczelnią) do
nabycia w kasie Centrum.
jb

Dzięki uprzejmości dyrektor ZS im. I.J. Paderewskiego, Doroty Gumienny,
prezentujemy dalsze losy stypendystów-absolwentów.
Łukasz Paprzycki studiuje informatykę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje w jednej z gliwickich firm branży IT.
Aleksandra Gumienny jest na V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz III roku Corporate
Finance and Accounting Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Aleksandra Jaśkowiec studiuje kosmetologię w Śląskiej Wyższej Szkole
Medycznej w Katowicach.
Patrycja Jakimowicz jest studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach (kierunek finanse i rachunkowość).
Damian Baron to student III roku prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Sebastian Stepowany studiuje zaocznie informatykę w Wyższej Szkole
Technologii Informatycznych w Katowicach. Równocześnie pracuje w
gliwickiej firmie Future Processing na stanowisku testera jakości oprogramowania.
Przemysław Gumienny studiuje informatykę na Wydziale Matematyki,
Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem
Studenckiego Koła Astronomicznego Politechniki Warszawskiej.
Joanna Ruchter nadal uczy się w technikum (III klasa technik ekonomista).
Jonasz Kopczyk jest na I roku prawa na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

44-45/13

Rybnik – nauka jazdy OSK „ Andrzej i
Syn”. Kategorie: AM, A1, A2, A, B, B+E,
C, C+E. Warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 027 817
46-51/52/13

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia 2-pokojowe Koziełka. Tel.
602 365 617
46-47/13

Działka budowlana ok. Rakoniewskiego,
82 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

46 – 47/13

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.

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

1/13-odw.

Działka budowlana ul. Jordana – sprzedam. Tel. 32 235 11 40
46/13

Kawalerka w Szczygłowicach, II p., 63 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794
46-47/13

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

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

1/13-odw.

30-51/52/13

ODDŁUŻAMY 10 000 RATA 179 zł. Tel.
535 500 355
45-51/13

OGRODZENIA SIATKOWE – PRODUCENT
– MONTAŻ, SPRZEDAŻ. TEL.515 081 060
46 – 51/52/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
882 066 201. Gliwice, ul. Rolników 220

5-odw.

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.

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

2/13-odw.

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783
29/13-odw.

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

7-odw.

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

7-odw.

45-48/13

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

Szukam pracy – mężczyzna, lat 42, prawo
jazdy kat. B. Tel. 32 236 25 72

45-46/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

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

Sprzedam mieszkanie 56 m2, K. Wielkiego,
po remoncie, IV piętro. Tel. 693 666 772
FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

SZUKAM PRACY

44-46/13

Sprzedam MIESZKANIE DLA MŁODYCH.
Knurów, IV p., 3-pokojowe, wyposażone
kuchnia i łazienka, do zamieszkania. Tel.
798 620 642
45-47/13

1/13-odw.

1/13-odw.

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

31-51/13

DAM PRACĘ

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

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

43-47/13

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.

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

Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie odpowiedzialna za:
- Rejestrację zgłoszeń telefonicznych oraz mailowych,
- Pozyskanie niezbędnych do rozwiązania danych dotyczących incydentu,
- Powiadamianie pracowników II linii o występujących nieprawidłowościach
wykazywanych przez systemy monitorujące,
- Rozwiązywanie prostych zgłoszeń na podstawie procedur z bazy wiedzy,
- Udzielanie informacji w kwestiach związanych z obsługą aplikacji i sprzętu,
- Wsparcie pracowników II linii w działaniach zmierzających do rozwiązywania
problemów występujących w obsługiwanych systemach.
Wymagania:
- Wykształcenie co najmniej średnie o profilu informatycznym bądź pokrewne
(mile wyższe, również ostatni rok studiów),
- Umiejętność organizacji pracy,
- Zdolności analityczne,
- Komunikatywność,
- Gotowość podjęcia pracy zmianowej.
Znajomość:
- Obsługi systemów operacyjnych Windows w stopniu bardzo dobrym,
- Zagadnień konfiguracji sieci komputerowych, języka angielskiego
Mile widziana znajomość:
- Zagadnień dotyczących relacyjnych baz danych,
- Systemu DOS,
- Obsługi systemów z rodziny UNIX,
- Systemów obsługi sprzedaży detalicznej lub magazynowej.
Oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i możliwość awansu.
Zgłoszenia z dopiskiem KONSULTANT zawierające CV prosimy przesyłać na adres
e-mail: rekrutacja@exorigo-upos.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Jednocześnie prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r.
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

PORZĄDEK OBRAD SESJI

41-46/13

45-48/13

Tanie malowanie, remonty. Tel. 512 878 630

KONSULTANT DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO KLIENTA
Miejsce pracy: Knurów

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 501 055 565,
601 641 641, 601 631 631, 500 183 102,
513 660 970
46-49/13

Przychodnia Sanvita zatrudni sprzątaczkę.
Tel. 32 336 26 14
46-47/13

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.11.2013 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
18.09.2013 r., 30.09.2013 r. oraz 30.10.2013 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
		 Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi
		 podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz		 nego na 2014 rok”,
2) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
		 nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
3) w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu
		 profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
		 i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014”,
4) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
5) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
		 Gminy Knurów.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

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

Skup samochodów, płacimy gotówką. Tel.
607 566 006
44-48/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

40-48/13

12

Przegląd Lokalny Nr 46 (1080) 14 listopada 2013 roku

sport

Foto: archiwum Garda

Drużyna knurowskiego OM WOPR świetnie radzi sobie
nie tylko w warunkach dziennych, ale i nocnych

Co robisz w nocy?
Pływam!
Adam Spiecha i jego mistrzynie:
Jadwiga Stańczak (z lewej)
i Anna Górnik

dzina tego pojedynku liczyła
Anię, kończąc ten pojedynek
– mówi trener Adam Spiecha,
który mógł się cieszyć nie
tylko z medalu Anny Górnik,
ale i Jadwigi Stańczak. To
ona okazała się najlepsza w
wadze piórkowej (57 kg). Na
początku drogi do mistrzowskiego tytułu wychowanka
BKS Concord ia pokona ła
w II rundzie Lawinię Firlej
(Broń Radom). W półfinale
rywalką Stańczak była mistrzyni świata w kickboxingu
– Karolina Gleisner (SKF Boxing Zielona Góra). - Walka
od początku toczona była
pod dyktando Jadzi. Gleisner
parła do przodu, lecz nie potrafiła poradzić sobie z bardzo
dobrze pracującą na nogach
i dysponowaną w tym dniu
Stańczak. Werdykt tej walki to
jednogłośne zwycięstwo Jadzi
– mówi zadowolony Adam
Spiecha. - W finale Stańczak
skrzyżowała rękawice z Michaelą Gwarońską z Gwardii
Wrocław i zachowywała się w
ringu jak profesor. Przepuszczała ataki rywalki, bardzo
dobrze pracowała na nogach

oraz mocno kontrowała .
Panowała w ringu bezapelacyjnie przez cztery rundy,
więc werdykt mógł być tylko jeden: Jadwiga Stańczak
mistrzynią Polski! Dodatkowo Jadzia została uznana najlepszą zawodniczką
całego turnieju – dodaje
trener Gardy Gierałtowice.
Adam Spiecha podkreślił
również, iż sukcesy Anny
Górnik i Jadwigi Stańczak
to efekt ciężkiej i wielomiesięcznej pracy. - W czerwcu
usiadłem razem z dziewczynami i postawiliśmy sobie
następujący cel: medale Międzynarodowych Mistrzostw
Śląska i medale Mistrzostw
Polski. Jak widać, cel został
osiągnięty z czego jestem
dumny. Jestem też szczęśliwy,
że mam przyjemność pracować z tymi zawodniczkami
na co dzień. Takich chwil, jakie przeżyłem w ciągu ostatnich miesięcy życzę każdemu
trenerowi – kończy Adam
Spiecha.
Dodajmy, że mistrzostwa
odbyły się w Karczewie.
Piotr Skorupa

Reprezentacja Oddziału
Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie brała
udział w V Otwartych Drużynow ych Mistrzostwach
Opola w nocnym pływaniu
długodystansowym o Puchar

Dyrektora MOSiR w Opolu.
- W maratonie wystartowało trzynaście drużyn, a nasza ekipa zajęła trzecie miejsce
– relacjonuje kierownik knurowskiej drużyny, Wojciech
Zajonc.
OM WOPR Knurów re-

prezentowali: Karolina Zajonc, Emilia Brachaczek,
Jagoda Orlik, Patrycja Sładek, Paulina Bieniek, Kacper
Dziubliński, Jakub Michałów,
Martin Bednarek, Sebastian
Dąbrowski.

PiSk

Knurowianki najlepsze
na Śląsku
Kolejny sukces odniosły
reprezentantki Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice. Podopieczne Grzegorza
Skopka spisały się na medal
w czasie Mistrzostw Śląska
10-latków, które odbyły się w
Radlinie.
Na najwyższym stopniu
podium stanęły członkinie
sztafety 4x50 metrów stylem
zmiennym: Magdalena Ociepa (grzbietowy), Aleksandra
Suchanek (klasyczny), Agata
Marek (motylkowy) i Monika
Wojtyna (dowolny).
Sztafeta w tym samym
składzie wywalczyła również
wicemistrzostwo Śląska na
dystansie 4x50 metrów stylem
dowolnym.
W konkurencji indywidualnej brązow y medal w

Foto: SP TKKF

Anna Górnik z Gardy
Gierałtowice została młodzieżową wicemistrzynią
Polski w boksie. Tytuł mistrzowski zdobyła Jadwiga
Stańczak, która jest wypożyczona z BKS Concordia
do Carbo Gliwice, a gościnnie trenuje pod okiem
Ada ma Spiechy z Ga rdy
Gierałtowice.
Anna Górnik wystąpiła
w wadze koguciej (54 kg) i
na „dzień dobry” pokonała
Klaudię Sibigę (Ring Sikorski Stalowa Wola). Rywalka
z awod niczk i Ga rdy była
dwukrotnie liczona i ostatecznie walka zakończyła
się już w pierwszym starciu. Po t y m zw ycięst w ie
w iadomo było, ż e A n na
Górnik wróci z mistrzostw
co najmniej z brązow y m
medalem. Ambicje i marzenia sięgały jednak finału,
w ięc przed zawod niczk ą
Gardy był kolejny cel – wyg rać wa l kę pół f i na łową .
Na drodze do finału stała
Agnieszka Bukłacho (Cristal Białystok), jednak nie
okazała się ona przeszkodą nie do pokonania i po
dobrej walce w wykonaniu
Anny Górni k, sędziow ie
punktowali jej jednogłośne
zwycięstwo.
Finałową r y walką reprezentantki klubu z Gierałtowic była bardziej doświadczona i utytułowana
Martyna Letkiewicz (Carbo
Gliwice), która ma na swym
koncie m.in. brązowy medal
Mistrzostw Europy.
Faworytka nie zawiodła,
zwyciężając w III rundzie
przez TKO, a to oznaczało,
ż e A n na Gór ni k zosta ła
wicemistrzynią Polski. - Do
walki z utytułowaną r ywalką Ania podeszła maks y m alnie sk onc e nt ro wana. Starała się walczyć na
dystans, co bardzo dobrze
wychodziło do trzeciej rundy. W tej właśnie rundzie
Letkiewicz boksująca zza
bardzo szczelnej podwójnej gardy przeprowadziła
dwie akcje, po których sę-

Foto: OM WOPR

Pięści na medal

Sztafeta z Knurowa (na najwyższym stopniu
podium) wywalczyła w Radlinie dwa medale
pływackich Mistrzostw Śląska 10-latków

rywalizacji „motylkiem” wywalczyła Agata Marek.
Ponadto knurowską sekcję
reprezentowali w Radlinie
następujący pływacy: Małgo-

rzata Ornowska, Tymoteusz
Pająk, Jakub Sikora i Dominik
Szafarczyk.
PiSk

Prezes BKS-u
wraca do PZB

Ty też możesz
popłynąć na „Otyliadzie”

Prezes Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia Knurów - Mieczysław Gołąb wraca do Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego. Nominację na członka Zarządu podpisał prezes Zbigniew
Górski, który knurowskim kibicom znany jest
przede wszystkim z roli sędziego, który prowadził
walki naszych pięściarzy, gdy ci sięgali przed laty
po najwyższe trofea w boksie amatorskim.
Wracając do Mieczysława Gołębia, nie wiadomo jeszcze czym zajmie się w nowym Zarządzie.
Dodajmy, że w poprzednim był odpowiedzialny
m.in. za sprawy marketingowe.

Wśród osób, które śledzą
bieżące wydarzenia w naszym
mieście nie brakuje tych, którzy mówią, że Knurów jest piłkarski (to za sprawą inwestycji
w boiska przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9), rozbiegany
(kilka klubów i organizacja
m.in. międzynarodowego biegu na 10 km), czy też pływający
(dwa kryte baseny i prężnie
działająca sekcji przy TKKFie). A skoro tak jest w rzeczywistości to naszego miasta

PiSk
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nie może zabraknąć na mapie
przyszłorocznej „Otyliady”.
Cóż to takiego? Nic innego, jak
Ogólnopolski Nocny Maraton
Pływacki, którego twarzą jest
– jak nazwa wskazuje – Otylia
Jędrzejczak.
Knurów został zakwalifikowany do uczestników tej
imprezy, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce. To efekt
starań Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, który będzie
gospodarzem tej niecodziennej

imprezy, adresowanej do osób,
które nie uprawiają pływania
wyczynowo.
Areną nocnego maratonu
będzie pływalnia „aQuaRelax”.
Imprezę zaplanowano na
pierwszą sobotę marca 2014,
ale już dzisiaj warto rozpocząć
przygotowania i wybrać się na
pływalnię, by zadbać o lepszą
kondycję fizyczną i samopoczucie.
PiSk
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IV liga
Foto: Piotr Skorupa

Klasa A

Po serii zwycięstw piłkarze Concordii przystępują
do treningów z uśmiechem na twarzy

Pewny krok
w drodze
na szczyt
Na półmetku rozgrywek
Concordia Knurów ma na
koncie najwięcej zwycięstw
wśród zespołów w ystępujących w I grupie 4. ligi. A
skoro ta k to podopieczni
Wojciecha Kempy są bardzo
blisko szczytu tabeli. Po minionym weekendzie Concor-

dia ma już tylko punkt straty
do prowadzącego Górnika
Piaski i wicelidera – Grunwaldu Halemba.
Trzecie miejsce i tylko
punkt dzielący od pozycji
lidera to znakomita sytuacja
wyjściowa przed przystąpieniem do rundy rewanżowej.

z redakcyjnej poczty
Szanowni Państwo,
W dzisiejs z ym Pr ze glądzie
Lokalnym przeczytałem, że w
latach 60. trenerem Concordii
Knurów był śp. Pan Gerard
Cieślik. Przyznam szczerze,
że zdziwiła mnie bardzo ta
informacja!!! Myślę, że większość czytelników Przeglądu
również zdziwił ten fakt, dlatego dziękuję za zamieszczenie tej sensacyjnej - przynajmniej dla mnie - informacji.
Co prawda mieszkam w Knurowie dopiero od 1974 roku,
jednak na przełomie lat 70/80
byłem związany z knurowskim
klubem i nigdy nikt nie wspominał o fakcie, że Pan Cieślik
trenował Concordię, stąd tym
większe zdziwienie.
Ar t ykuł jest jednak bardzo
lakoniczny, dlatego byłbym
wdzięczny, gdybyście na łamach Przeglądu zamieścili więcej informacji o Panu Gerardzie
Cieśliku i jego powiązań z Concordią. Sam przyznaję, że choć
klubowi kibicuję od początku
moje go poby tu na Śląsku,
nawet nie wiem, w której lidze
grała Concordia, gdy trenował
ją Pan Cieślik.
Zastanawiam się też, w jaki
sposób taki znany zawodnik
trafił do Knurowa. Jak się domyślam, był On jednym z naj-
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lepszych piłkarzy w tamtym
okresie i nagle tak po prostu
przyjeżdża sobie do Knurowa?
Z pewnością było to niezwykłe wydarzenie, no bo proszę
sobie wyobrazić, że dzisiaj
ka d r ę C o n c o r d i i o b ej muj e
jakiś wybitny piłkarz, reprezentant kraju. Co by się wtedy
tu działo.
Bardzo proszę o więcej informacji na ten temat.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
całą redakcję!

Ryszard

Od redakcji:
Dziękujemy Panie Ryszardzie
za maila. Nie ukrywamy, że
próbujemy dotrzeć do osób,
które w tamtym czasie były
z wiązane z C onc or dią. Jes te ś my już p o r ozmowac h
m.in. z Jerzym Ogiermanem i
Pawłem Fibicem. Obaj panowie potwierdzają informacje
o tym, że Gerard Cieślik był
trenerem drużyny seniorów
Concordii, jednak oni w tym
c zasie byli junior ami i nie
mogą podzielić się z nami
wrażeniami z pracy z Panem
Gerardem.
W związku z tym wciąż szukamy byłych piłkarzy, trenerów
czy też działaczy, którzy byli
w knurowskim klubie wraz z
Gerardem Cieślikiem.

Tak, tak, już w najbliższy
weekend rozpoczną się rewanże. W tym roku rozegrana zostanie co prawda tylko
jedna kolejka, ale to właśnie
dzięki niej nasz zespół może
zakończyć rok 2013 na samym szczycie klasyfikacji.
To byłoby wspaniałe, tym
bardziej, że Concordia to
przecież beniaminek, który
rozpoczął sezon od porażki
przed własną publicznością
z Pilicą Koniecpol. W niedzielę będzie okazja, by się
zrewanżować i w dobrych
humorach udać się na zimową przerwę.
Wróćmy na moment do
tego co wydarzyło się w miniony weekend. Concordia
odniosła dziesiąte zwycięstwo, strzelając na w yjeź-

Walkower

W me c zu 12. kolejk i
Concordia podejmowała Zagłębiaka Dąbrowa
G ór nic z a i w ygr a ł a to
spotkanie 4:0.
Wydział Gier Śląskiego
Związku Piłki Nożnej po
z ap oznaniu się z pr o t o ko ł e m t e g o m e c z u,
zdecydował o zweryfikowaniu wyniku na walkower 4:0 i trzy punkty dla
Concordii.
To efekt występu w Zagłębiaku Dąbrowa Górnicza nieuprawnionego
piłkar za. Chodzi o Jakuba Strumienia, który
we wcześniejszym meczu został ukarany trzecią żółtą kartką, a kara
f inan s owa nie zo s t a ł a
uiszczona w terminie.

d zie t rz y bra m k i. Ma rsz
po komplet pu n k tów na
boisku w Kamienicy Polskiej
rozpoczął się od gola autorstwa Łukasza Pilca. To była
pierwsza jego bramka w tym
sezonie, ale jak że ważna,
bo dająca prowadzenie na
obcym stadionie.
Po zmianie stron padły
trzy gole. Dwa z nich dla
naszej drużyny, po strzałach Łukasza Żyrkowskiego i
Bartłomieja Maciejewskiego,
który trafił do „sieci” w drugim meczu z rzędu.
Na trzy bramki knurowian, gospodarze odpowiedzieli jedną, po czym nasi
piłkarze dowiedzieli się, że
lider – Górnik Piaski doznał
pier wszej w t y m sezonie
porażk i, ulegając niespodziewanie Slavii Ruda Śląska.
Efekt? Concordia traci do
lidera tylko punkt.
Piotr Skorupa

15. KOLEJKA, GRUPA I
LKS Kamienica Polska - Concordia 1:3
0:1 Pilc 29’, 0:2 Żyrkowski 60’, 0:3 Maciejewski 70’, 1:3 Grzyb 73’
Concordia: Wasilewski (żk), Wieliczko, Pilc, Paśnicki, Bączkiewicz (żk), Maciejewski 73’
Karwowski, Żyrkowski, Rozu1. Piaski
32
mek, Spórna 80’ Jaroszewski,
2. Grunwald
32
Suchiński 65’ Nalepa, Mawo
3. Concordia
31
88’ Dembiński.
4. Woźniki
25
Sarmacja Będzin - Gwarek
5. Sarmacja
23
6. Kamienica Polska
21
Tarnowskie Góry 2:0, Pilica
7. Gwarek
21
Koniecpol - RKS Grodziec
8. Slavia
20
0:0, Wyzwolenie Chorzów 9. Pilica
20
Przyszłość Ciochowice 0:1,
10. Przyszłość
20
Raków II Częstochowa - Lot
11. Raków II
19
Konopiska 1:0, Zieloni Żarki
12. Grodziec
17
- Grunwald Halemba 1:4, Gór13. Wyzwolenie
17
nik Piaski - Slavia Ruda Śląska
14. Zieloni
17
0:1, MLKS Woźniki - Zagłębiak
15. Lot
10
Dąbrowa Górnicza 3:0.
16. Zagłębiak
7

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

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

36
36
31
28
27
27
26
20
19
18
15
15
14
10
6
4

Derby dla Naprzodu

Aż osiem bramek padło w
meczu Naprzodu Żernica z Orłem Stanica. Derby gminy Pilchowice zakończyły się wygraną
Naprzodu 5:3, jednak w klubie
z Żernicy nie mogą zapominać
o tym, że po pierwszej rundzie
sezonu piłkarze plasują się na
miejscu spadkowym. W jeszcze
gorszej sytuacji jest wspomniany

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

Orzeł Stanica, który po porażce
w Żernicy został zepchnięty na
ostatnie miejsce w tabeli.
Naszą najlepszą drużyną na
tym szczeblu jest drugi zespół
Jedności Przyszowice, który
po trzech kolejnych porażkach,
pokonał wyżej notowanego
rywala – Zryw Radonia.
PiSk

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

40
34
30
30
25
24
24
22
20
18
15
15
14
14
10
7

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

31
27
27
25
24
24
21
17
14
10
8
7
4
3

Klasa B
12. KOLEJKA
Olimpia Pławniowice - Walka
Zabrze 3:4, Amator Rudziniec - Pogoń Ziemięcice 3:2,
KS Bojków - Naprzód Świbie
2:1, Quo Vadis Makoszowy Piast Pawłów 3:0, Gwiazda
Chudów - FC Kłodnica 7:1,
Victoria Pilchowice - LKS 45
Bujaków 0:2, Start Kleszczów
- Korona Bargłówka 1:0.

Klasa C

Plus piętnaście
Po minionym weekendzie
przewaga rezerw Concordii
Knurów nad resztą „peletonu”
wzrosła do piętnastu punktów.
Oznacza to, że podopieczni
Damiana Mehlicha kroczą od
zwycięstwa do zwycięstwa i
na zakończenie tegorocznych
występów wygrali 11:0 ze Ślązakiem Bycina.

Concordia w ostatnim
jesiennym terminie będzie
pauzować. Przewaga nad innymi drużynami może zatem
zmniejszyć się do dwunastu
„oczek ”, co i tak oznaczać
będzie, iż kandydatem numer
1 do awansu pozostają knurowianie.
PiSk

13. KOLEJKA
Concordia II - Ślązak Bycina 11:0
Bramki dla zwycięzców: Kozdroń 2, Dembiński 2, Kempa 2, Karwowski 2, Liszka, Krusiński i Gałach.
Concordia II: Suchocki 46’ Grabowski, Jaroszewski 46’ Klimasara,
Gałach, Koniorczyk, Morawiec,
1. Concordia II
36
Kempa 73’ Krusiński, Dembiń2. Burza
21
ski 65’ Kutypa, Filip, Karwowski,
3. Gwarek II
21
Liszka, Kozdroń.
4. Leśnik
21
Burza Borowa Wieś - Gwarek
II Ornontowice 1:3, Młodość
5. Młodość II
10
II Rudno - Naprzód Łubie 3:0,
6. Naprzód
7
Leśnik Łącza - pauza.
7. Ślązak
0

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

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

18
17
16
16
13
13
3
3
0
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Seminarium
z węgierskim
mistrzem

4 mecze
– 14 bramek
Efekt „nowej miotły” w
Wilkach Wilcza trwa w najlepsze. Zmiana trenera, a więc
rozstanie ze Zdzisławem Marszolikiem i zatrudnienie Jana
Frączka dało oczekiwany efekt
i po meczach 15. kolejki Wilki
mogą się pochwalić czterema
zwycięstwami z rzędu (wcześniej wygrali tylko dwa razy).
W miniony weekend Wilki wywalczyły komplet punktów po zaciętym wyjazdowym
boju z Gwarkiem Zabrze.
Drużyna z Wilczy nie tylko wygrywa, ale i strzela sporo
15. KOLEJKA
Orzeł Mokre - Unia Świerklaniec 5:2, Fortuna Gliwice
- Orzeł Nakło Śląskie 1:3,
Gwarek Zabrze - Wilki Wilcza
2:3, Sokół Orzech - Tempo
Paniówki 0:0, Odra Miasteczko Śląskie - Orzeł Miedary
4:1, ŁTS Łabędy - Tęcza
Wielowieś 3:1, Czarni Pyskowice - KS 94 Rachowice
1:4, ŁKS Łagiewniki - Silesia
Miechowice 1:0.

goli. W ostatnich czterech
zwycięskich spotkaniach piłkarze Wilków trafiali do siatki
rywali aż czternaście razy.
Beniaminek z gminy Pilchowice pnie się w górę tabeli,
natomiast problemy z zainkasowaniem trzech punktów
mają od pewnego czasu piłkarze Tempa Paniówki. Seria
czterech meczów bez zwycięstwa rozpoczęła się dla Tempa
od porażki z… Wilkami Wilcza. Później ekipa z Paniówek
zanotowała trzy kolejne remisy.
33
29
26
25
24
24
23
20
20
20
19
17
17
12
10
8

Turniej szachowy

Dział Społeczno-Kulturalny LWSM w Knurowie zaprasza miłośników gry w szachy
do wzięcia udziału w turnieju,
który odbędzie się 18 listopa-

S a l a g i m n a s t y c z n a nie: Shinkendo Jo-Kyoshi
Z espoł u Sz kół Z awodo- oraz Shinkendo Ji-e.
wych nr 2 w Knurowie była
Madziar w swoim
miejscem dwudnio- Shin - oznacza k r aj u j e s t g ł ówwego seminarium umys ł, ducha n y m i n s t r u k t o Japońsk iej Sztu k i i serce,
rem wa lk i wręcz,
Walki Shinkendo. Ken - miecz, tamtejszej policji.
Do - oznacza
Sz kolen ie prowa- drogę, ścieżkę - S h i n k e n d o j e s t
dził Roland Lajos życia
młodą sztuką walz Wę g i e r, k t ó ki japońskim mier y S h i n k e n d o t r e n u j e czem. Jest to również doskood 1998 i posiada stop- nała forma rekreacji rucho-

da br. w klubie „Lokatorek”.
Szczegółowe informacje i zapisy w klubie „Lokatorek” - tel.
32-235-19-08.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

wej – mówi organizatorka
knurowskiego seminarium
i jednocześnie instruktorka,
Danuta Płatek-Flasz.
W Knurowie zajęcia od-

KB SOKÓŁ

Trzech biegaczy knurowskiego Sokoła uczestniczyło
w Biegu Niepodległości w
Rudzie Śląskiej. Bieg główny
rozegrano na dystansie 11
kilometrów. W kategorii open
kobiet na czwartym miejscu
została sklasyfikowana Monika Bielińska, z kolei w open
mężczyzn piąte miejsce zajął
Piotr Bieliński. Również piąte
miejsce, ale w biegu na 6 km
zajął Dawid Gołyś.

AKB

PiSk

9 listopada w Ustroniu
odbył się XXIV Bieg Legionów
na dystansie 10 km. Udział
wzięli reprezentanci Amatorskiego Klubu Biegacza.
Czesław Nowak zajął piąte
miejsce w swojej kategorii
wiekowej, Wiesław Maciejewski był dziewiąty.

bywają się w Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego, w
środy o godzinie 18.15.
PiSk

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Z biegowych tras

PiSk

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

Knurowskie seminarium
prowadził Węgier – Roland Lajos

Foto: Piotr Skorupa

Klasa
okręgowa

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
17 listopada, godz. 13
Pilica Koniecpol - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
16 listopada, godz. 11
Krupiński Suszec - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
16 listopada, godz. 13
Sokół Orzech - Wilki Wilcza
Czarni Pyskowice - Tempo Paniówki

Dwa dni później w Kuźni
Raciborskiej odbył się XIV
Bieg Niepodległości. Ty m
razem pan Czesław znalazł
się na podium – zajął drugie
miejsce. Ze srebrnego medalu
cieszył się też jego wnuk –
Jakub Nowak – drugi wśród
przedszkolaków. Na trzecim
miejscu wśród uczniów klas
I-III przybiegła Karolina Nowak. Kamil Nowak był 15
między przedszkolakami.
/bw/

KLASA A
16 listopada, godz. 13
Orzeł Stanica - Stal Zabrze
Przyszłość II Ciochowice - Naprzód Żernica
Carbo Gliwice - Jedność II Przyszowice

KLASA B
16 listopada, godz. 13.30
Piast Pawłów - Victoria Pilchowice
17 listopada, godz. 13.30
Naprzód Świbie - Gwiazda Chudów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

WYNIKI Z 5 LISTOPADA
– 2.221
– 2.205
– 1.958
– 1.935
– 1.930
– 1.922
– 1.782
– 1.753
– 1.673
– 1.650

Foto: Dariusz Hermiesz/Górnik Zabrze

1. Zdzisław Mral
2. Tadeusz Kamczyk
3. Alojzy Kopiec
4. Bogumił Wolny
5. Stefan Dylus
6. Józef Antończyk
7. Tadeusz Wodziczko
8. Wojciech Napierała
9. Bernard Musiolik
10. Jerzy Pluta

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 17.761
2. Tadeusz Kamczyk
– 16.955
3. Piotr Luberta
– 15.390
4. Stefan Wroblowski
– 15.159
5. Czesław Antończyk
– 15.027
6. Emil Kasperek
– 15.022
7. Piotr Pakura
– 14.776
8. Jerzy Niewiadomski
– 14.729
9. Stefan Dylus
– 14.001
10. Piotr Palica
– 13.659
Kolejny turniej odbędzie się 19 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Eskorta z Akademii
W minionej kolejce T-Mobile Ekstraklasy doszło
m.in. do potyczki Górnika
Zabrze z Wisłą Kraków. Swój
udział w tym emocjonującym

meczu (Górnik przegrywał
0:2, by ostatecznie wygrać 3:2)
mieli reprezentanci Akademii
Piłki Nożnej z Knurowa. Młodzi adepci futbolu mieli okazję

wyprowadzić obie drużyny do
przedmeczowej prezentacji. Po
pierwszym gwizdku sędziego
zajęli miejsca na widowni, a
po ostatnim jeszcze raz zeszli

na murawę, by zrobić sobie
pamiątkową fotkę z „trójkolorowymi”.

PiSk
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UPRAWIANIE SPORTU TO JUŻ NIE WADA...

Ćwiczyć naprawdę wypada
- Lodowisko dorobiło się grona wiernych
sympatyków, kąpielisko na Zaciszu oblegają
latem tłumy, wręcz entuzjastycznie została
przyjęta siłownia „pod chmurką”. Sport
i rekreacja stają się modne. Knurowianom
aktywność przychodzić będzie jeszcze
łatwiej. Za kilka lat do dyspozycji będą mieć
atrakcyjny kompleks na Zaciszu i odnowiony
stadion przy ul. Dworcowej – mówi Krzysztof
Stolarek, dyrektor MOSiR-u, w rozmowie
z Przeglądem Lokalnym
spora kwota...
- To prawda, jednak warto też
wiedzieć, że nowy sprzęt tej klasy
kosztuje około 300 tys. zł, a bywa że
i pół miliona. Maszyna, o której mówimy, była przez nas dzierżawiona
w ubiegłych latach. Wynajęcie jej na
sezon kosztuje 35 tys. zł. Łatwo obliczyć, że zakup się zwróci z nawiązką.
Byliśmy z niej zadowoleni. Dodam, że
maszyna jest po generalnym remoncie
i na rocznej gwarancji. Jest niezbędna
do utrzymania lodu we właściwym
stanie.
- Na skwerze przy ul. Ogana
buduje się siłownia pod chmurką.
Kiedy zostanie oddana do użytku?
- Myślę, że lada tydzień. Prace są
na finiszu.
- Jak przyjęła się siłownia na
Oczku Wodnym, pierwszy tego typu
obiekt w Knurowie?
- Bardzo dobrze. Cieszy się ogromną popularnością. Jest otwierana o
szóstej rano i bywa, że już o tej porze
są chętni, by poćwiczyć. Zamykana o
godz. 22, a i wówczas nie wszystkim
to w smak, bo jeszcze chcieliby się
poforsować. Zestawy do ćwiczeń są
tak eksploatowane, że już kilkakrotnie
trzeba było je doregulować w ramach
gwarancji.
- Skąd takie zainteresowanie?
- Zmienia się mentalność. To
już nie te czasy, gdy uprawianie joggingu groziło wytykaniem palcami.
Dzisiaj aktywny tryb życia staje się
modny. Stąd nordic walking, czyli
chodzenie z kijkami, tak chętnie
uprawiany przez wielu knurowian.
Podobnie ćwiczenia pod chmurką –
to nie wstyd poćwiczyć publicznie,
lecz wręcz frajda. Poza tym urządzenia na siłowni są tak dobrane,
by dało się wyrabiać wszystkie partie mięśni. Ćwiczący widzą efekty
swoich starań. Szczególnie cieszy, że
siłownia przyciąga wielu starszych
mieszkańców. Nie krępują się, lecz
wylewają siódme poty. I bardzo to
sobie chwalą.

Stadion przy ul. Dworcowej
– trwa udrażnianie odwodnienia
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Foto: Dawid Ciepliński

Bogusław Wilk: - Do zimy
jeszcze trochę czasu, a Czytelnicy,
zwłaszcza ci młodsi, dopytują o
lodowisko. Będzie tej zimy?
Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w
Knurowie: - Oczywiście. Lodowisko
dorobiło się – zresztą
jak najbardziej zasłużenie – sporego
grona zagorzałych sympatyków.
Choć to połowa listopada, już rozpoczęliśmy prace przygotowawcze.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,
a mam na myśli przede wszystkim
aurę, na Mikołajki obiekt będzie do
dyspozycji miłośników ślizgania się
po lodzie.
- Który to już sezon?
- Czas szybko biegnie: piąty.
- Jak ocenia Pan poprzednie?
- Lepiej niż pozytywnie. Program
projektu, w ramach którego staliśmy
się właścicielami sezonowego lodowiska, zrealizowaliśmy w dwa lata. Limit odwiedzających przekroczyliśmy
już w pierwszym sezonie. I z roku na
rok ich przybywa.
- Co przyciąga knurowian na
lodowisko?
- To przyjemny sposób spędzania wolnego czasu. Jazda na lodzie
sprawia wiele radości. Poza tym
staramy się, by uatrakcyjnić przybyłym spędzane chwile. Stąd liczne
gry, konkursy i zabawy, imprezy
okolicznościowe (np. Mikołajkowe i
sylwestrowe) oraz nauka jazdy.
- Czy odwiedzający lodowisko
zostaną czymś zaskoczeni?
- Zakupiliśmy nowe kaski ochronne. Zachęcamy do ich używania.
Wzorem ubiegłych lat będzie działać
wypożyczalnia sprzętu. Zapewniam,
że nikt z amatorów ślizgawki nudzić
się nie będzie.
- Ośrodek przymierza się do
zakupu specjalistycznej maszyny
do pielęgnacji lodu. 70 tys. zł to

Na wizualizacjach kąpielisko
Zacisze prezentuje się
niezwykle efektownie

- Siłownia przy ul. Ogana będzie drugą, lecz nie ostatnią „pod
chmurką” w Knurowie.
- Kolejny taki obiekt zostanie
zamontowany w Szczygłowicach w
parku NOT. Jestem przekonany, że i
on będzie chętnie odwiedzany.
- Knurowianie sporo sobie obiecują po przygotowywanej modernizacji Kąpieliska Leśne Zacisze.
Słusznie?
- Sądzę, że tak. W ciągu kilku lat
ten obiekt zmieni się radykalnie na
plus. Wypoczywający będą mieć do
dyspozycji m.in. nowe baseny, część
rekreacyjną (np. jacuzzi, masażery,
gejzery, łóżka), i sportową, brodzik
podgrzewany kolektorami słonecznymi, wodny plac zabaw. Do tego
zaplecze socjalne i sanitarne, drogi,
parkingi, monitoring, gastronomia,
elektroniczny system obsługi klienta. A i to nie wszystko. Myślę, że w
niedalekiej przyszłości będzie okazja
podać więcej szczegółów.
- Ile ta inwestycja będzie kosztować?
- To ogromne zadanie, którego
wartość szacujemy na około 10 mln
zł. Realizacja będzie prowadzona
etapami. Zajmie 2-3 lata. Będziemy
starać się o fundusze zewnętrzne.
Kosztorysy inwestorskie będą znane
w połowie grudnia.
- 10 mln to dużo...
- Ale warto będzie je tak zainwestować. W pobliskim Rybniku gruntowna modernizacja kąpieliska Rudy
kosztować ma 40 mln zł.
- Tam zdecydowano, by roboty
prowadzić jednym ciągiem, także
w trakcie sezonu. Podobnie będzie
w Knurowie?
- Nie chcemy pozbawiać mieszkańców możliwości wakacyjnego
wypoczynku nad wodą. Dlatego
planujemy rozpoczęcie inwestycji
jesienią przyszłego roku. Na pierwszy
ogień pójdzie odnowa basenów. W
lecie obiekt zostanie udostępniony
mieszkańcom, a po sezonie prace
będą kontynuowane. W dalszych
etapach zajmiemy się infrastrukturą użytkową. Takie rozplanowanie
inwestycji to dość spore utrudnienie
logistyczne, ale warto je podjąć.
- Ile osób korzysta w lecie z wypoczynku na Zaciszu?
- W tym roku w dwa miesiące za

bilety zapłaciło 45 tysięcy osób. Doliczając wejścia bezpłatne wychodzi, że
odwiedziło nas prawie 60 tys. klientów!
- Ile kibiców zbierają mecze na
stadionie przy ul. Dworcowej?
- Zazwyczaj około 100-150, w
porywach do 300.
- Będzie więcej?
- To zależy głównie od formy i
wyników drużyny, której kibicują. Jest
szansa, że ta liczba będzie wzrastać.
- Na kąpielisku warunki wypoczynku radykalnie się poprawią, jak
będzie na stadionie?
- Mówiąc językiem sportowym:
obiekt nie jest w najlepszej formie.
Jego stan techniczny pozostawia
sporo do życzenia. Wpływ na to ma
m.in. jego wiek, inwestycje prowadzone w sąsiedztwie i... złomiarze,
rozkradający do niedawna ogrodzenie. Naszym celem jest nie tylko
uchronienie go od dalszej degradacji,
ale też znacząca poprawa stanu technicznego. Pierwsze działania zostały
już podjęte, widać ich efekty.
- Jakie?
- Najpierw odtworzyliśmy ogrodzenie. Nawiasem mówiąc, wandale
nie ułatwiali nam tego, niszcząc
świeżo zamontowaną siatkę. Zlikwidowaliśmy szczątki zdezelowanej
trybuny od strony ul. Dworcowej.
Zrekonstruowaliśmy widownię główną na kilkaset miejsc i wykonaliśmy
sektor dla przyjezdnych kibiców. W
lecie kosztem 50 tys. zł wyremontowaliśmy w klubowym budynku pomieszczenia sanitarne i szatnie – dla
zawodników i sędziów. Remontowi
poddane zostały też magazyny i pralnia. Odczekaliśmy na koniec piłkarskiego sezonu i teraz zabraliśmy się
za udrożnienie odwodnienia płyty
głównej boiska. Te prace powinny
skończyć się w tym tygodniu.
- To działania bieżące, a co MOSiR zamierza w przyszłości?
- Obiekt czeka znacząca przebudowa. Będzie prowadzona etapami
w następnych latach. Mamy ten komfort, że dysponujemy nowoczesnym
kompleksem boisk przy ul. Ułanów.
Tam odbywa się szkolenie i treningi,
płyta przy ul. Dworcowej służy wyłącznie do meczów seniorskich w lidze.
- Jak ma wyglądać odnowiony
stadion?
- Idealny wydaje się obiekt ka-

meralny, ale przy tym nowoczesny, bezpieczny i funkcjonalny. Z
widownią na około 3 tys. miejsc,
częściowo zadaszony. Z parkingiem, który mógłby powstać na
wydzielonej części obecnego boiska
treningowego. A przy tym obiekt
rozwojowy, pozwalający – w razie
potrzeby, np. awansów drużyny –
na dalszą rozbudowę. Taki, który
spełni oczekiwania zarówno kibiców jak i mieszkańców, jako że na
funkcjach sportowych jego rola nie
poprzestanie.
- Jak się Pan odniesie do plotek o rzekomych planach sprzedaży stadionu pod budowę supermaketu?
- Mówimy o planach odbudowy
i przebudowy stadionu, o koncepcji
uczynienia z niego obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, o
jego funkcjach dla lokalnej społeczności. Mówimy o milionach, które
miasto chce i zamierza zainwestować w kilkuletnią modernizację. O
próbach ratowania, utrzymania i
kultywowania kilkudziesięcioletnich tradycji Concordii/Górnika
Knurów. O planach popar tych
decyzjami. Po jednej stronie mamy
konkrety, po drugiej pogłoski. Co tu
komentować...
Rozmawiał Bogusław Wilk

Atrakcyjne Zacisze

Pracownia Projektowa PION jest
autor em dokume nt ac ji, k tór a
umożliwi wykonanie inwestycji
uatrakcyjniającej kompleks Zacisze.
W zakres r zeczowy wchodzi
b a s e n s p o r t ow y (24 x 10 m)
z tr zema torami p ł y wackimi i
częścią rekreacyjną (m. in. jacuzzi, gejzer, masażery, łóżka),
basen rekreacyjny (300 m2 lustra
wody, małpi gaj) i brodzik (570
m2 lustra wody) z wodą podgrzewaną kolektorami słonecznymi,
zjeżdżalnie rynnowe (50 m i 15
m), zaplecze socjalne i punkt sanitarny, wodny plac zabaw (200
m2: jeż, grzybek i dzwon wodny,
armatki wodne, fontanna), teren
rekreacyjno-sportowy (piaskownice, huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, boisko do piłki plażowej/
siatkówki/streetballu), drogi, parkingi, ścieżki dla pieszych, punkty gastronomiczne, ogrodzenie,
e lek tr onic zny s ys te m ob s ł ugi
klienta, monitoring. Kompleks ma
być w stanie przyjąć i obsłużyć do
2000 klientów w ciągu dnia.
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