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Panie Krystyna i Irena chwalą sobie siłownię
„pod chmurką”. - Dotychczas jeździłam
poćwiczyć na Oczko Wodne, teraz mam
znacznie bliżej - podkreśla pani Krystyna
(z lewej)

KNURÓW

Cztery Pory Roku po nowemu
Nowy zarząd i korekty w statucie
Stowarzyszenia Cztery Pory Roku zatwierdził
gliwicki Sąd Rejonowy
Obecny zarząd stowarzyszenia tworzą: prezes Aneta Nowak i
członkinie zarządu – Natalia Czech
i Renata Irytowska. W skład Komisji
Rewizyjnej wchodzą: przewodnicząca Nikola Witczak z członkiniami
– Aleksandrą Gańczorz i Martą
Kruszyńską. W gronie członków
zwyczajnych zarządu znajdują się:

Magdalena Suchocka, Dawid Biela,
Agata Nowak, Katarzyna Świącik,
Paulina Witczak, Dawid Szlęk, Natalia Kawa, Karolina Zienkiewicz i
Magdalena Biela.
Więcej informacji o organizacji
znaleźć można na stronie internetowej: www.scpr.org.pl.
/b/

reklama

KNURÓW

Kto chętny do ćwiczeń

Nowa siłownia „pod chmurką” przy ul. Ogana już działa. Chętni do ćwiczeń mają
do dyspozycji 10 urządzeń, m.in. rowerki, chodziki i symulator nordic walking
Kilka tygodni zajęło urządzanie placu na zieleńcu.
Zajęli się tym pracownicy firmy APM z Rybnika, zwycięzcy przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta.
Robotnicy nie poprzestali na montażu nowego sprzętu. Wykonana została kanalizacja deszczowa i drenaż,
położony nowy chodnik z kostki brukowej. W pobliskiej
skarpie utworzono schodkowe zejście z balustradami z

nierdzewnej stali. Prawie 6 arów zieleńca wokół siłowni
obsiano trawą. Jest gdzie przysiąść, gdyż zamontowano
ławki. Wykonawca dał 3-letnią gwarancję na wykonane
roboty i obiekty (dla pielęgnacji zieleni okres gwarancyjny wynosi rok).
Koszt wykonania siłowni sięga nieco ponad 200 tys. zł.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

WARSZAWA

KNURÓW

Premier odwołał
Krystynę Szumilas

Spadł z 4 metrów

Foto: Arch. czytelnika PL

Strażacy
i ratownicy
niosą
rannego do
śmigłowca,
który
wylądował
na pobliskim
placu

18 listopada około godz. 13 w bazie w jednej
z knurowskich firm doszło do wypadku. Kierowca
firmy transportowej w czasie załadunku towaru
spadł z ciężarówki. Ciężko rannego mężczyznę
zabrał śmigłowiec pogotowia lotniczego
Baza firmy, w której zdarzył się
wypadek mieści się na niedaleko
wiaduktu koło stawu Moczury. Rannym jest około 50-letni mężczyzna.
− Było gdzieś po godzinie 13 −
relacjonuje pan Dariusz, świadek
zdarzenia. − Kończyliśmy załadunek towaru na ciężarówkę. Gdy
kierowca chciał zaciągnąć plandekę,
stracił równowagę i runął w wysokości ok. 4 metrów. Zeskoczyłem z
dźwigu, na którym pracowałem, i
podbiegłem do niego. Był nieprzy-

KNURÓW

Głośne noce

Niewiele przed północą w Święto Niepodległości doszło do wojny...
domowej w jednym z mieszkań przy
ul. Ułanów. Rodzinna awantura była
tak głośna, że konieczna okazała się
interwencja Straży Miejskiej i Policji. Mundurowi przybyli na miejsce
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tomny i cały zakrwawiony.
Po 20 minutach na miejscu wypadku pojawiła się karetka.
− Wstępne oględziny wykazały
złamany bark, wstrząśnienie mózgu,
pęknięcie czaszki i miednicy − opowiada świadek.
Niezbędne okazało się wezwanie pogotowania lotniczego. Śmigłowiec pojawił się w Knurowie
po 15 minutach. Zabrał rannego
kierowcę do szpitala w Sosnowcu.
jb

i zaprowadzili w mieszkaniu
rozejm.
Głośno było też w sobotnią
noc w lokalu przy ul. Kapelanów
Wojskowych. Tym razem z powodu muzyki, która niosła się po
okolicy. Perswazja policjantów i
strażników okazała się skuteczna
– po ich wizycie głośniki ucichły.
/bw/

Premier Donald Tusk zdecydował o odwołaniu Krystyny
Szumilas z funkcji ministra
edukacji narodowej. Knurowiankę zastąpi Joanna Kluzik-Rostkowska
Krystyna Szumilas objęła ministerialne stanowisko w 2011 roku.
Nominację otrzymała po wyborach
parlamentarnych z rąk premiera Donalda Tuska. Wcześniej pełniła funkcję
sekretarza stanu MEN. Przez dwa lata
wprowadziła wiele zmian w systemie
edukacji, m.in. obowiązek szkolny dla
dzieci sześcioletnich. Sejmowa batalia
o sześciolatki mocno wstrząsnęła MEN,
już wtedy pojawiły się opinie, że minister straci stanowisko.
Listopadowa rekonstrukcja rządu
zapowiadana była od dawna. Z funkcją ministra pożegnali się także m.in.
Joanna Mucha, Vincent Rostowski i
Michał Boni.
jb

KNURÓW

Drogie piwo

50 złotych więcej niż zwykle kosztowało pewnego knurowianina picie
piwa. Wszystko dlatego, że darzył się
nim w miejscu publicznym – na terenie
przystanku Foch. To sprzeczne z prawem
zachowanie dostrzegli w niedzielny
wieczór strażnicy miejscy obsługujący
kamery monitoringu. Ich uwadze nie
uszło też, że mężczyzna zanieczyszcza
przystanek. Na miejsce udał się patrol,
który ukarał mężczyznę mandatem.
W piątek wieczorem mundurowi
spostrzegli dwie osoby smakujące piwo
przy ul. Batorego. Tym razem skończyło
się na pouczeniu.
/bw/
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SZCZYGŁOWICE. WOŃ GAZU ZAALARMOWAŁA MIESZKAŃCÓW

ogłoszenie

Strażacy ewakuowali blok
Przeszło 50 osób musiała ewakuować straż pożarna
z mieszkalnego bloku w Szczygłowicach. Przyczyną
był wyczuwalny zapach gazu, o którym strażaków
poinformowali mieszkańcy

Mieszkańcy bloku
na czas akcji
musieli opuścić
swoje mieszkania

Foto: Dawid Ciepliński

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem.
Knurowscy strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ok. godz. 19 otrzymali zgłoszenie od mieszkańców bloku przy al. Piastów 3 o niosącej się woni gazu.
Strażacy podejrzewali wyciek. Nakazali lokatorom opuścić mieszkania. Wraz z pracownikami
pogotowia gazowego zaczęli szukać miejsca wycieku.
Niebawem ustalili, że przyczyna jest inna.
– Okazało się, że ktoś opróżnił resztę gazu z butli
turystycznej w piwnicy. Gaz uniósł się do góry i rozprzestrzenił. Stąd jego zapach wyczuwalny przez mieszkańców bloku – wyjaśnia mł. bryg. Wojciech Gąsior,
dowódca JRG. – Zanim to ustaliliśmy, ze względu na
bezpieczeństwo lokatorów musieliśmy ich ewakuować.
Akcja trwała dwie godziny. Po jej zakończeniu
szczygłowiczanie wrócili do mieszkań.
DC

WILCZA

Z uszkodzonego
rurociągu wyciekł gaz

GIERAŁTOWICE. PRACOWITY ZŁODZIEJ

Około dwóch godzin straż pożarna, policja i pogotowie gazowe
zabezpieczały wyciek gazu w Wilczy. Na szczęście do awarii
doszło z dala od budynków mieszkalnych. Nie było zagrożenia
dla mieszkańców
Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 12.30. Służby ratownicze zaalarmowała jedna z mieszkanek przekonana, że z rury ulatnia
się gaz.
Przybyli na miejsce strażacy
potwierdzili obawy. Rurociąg faktycznie okazał się nieszczelny. Natychmiast zabezpieczono teren.
- Nie było jednak potrzeby ewakuacji mieszkańców, ponieważ awaria miała miejsce 400 metrów od
najbliższych zabudowań – wyjaśnia
mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.
Usuwaniem awarii zajęło się
pogotowie gazowe. Najpierw zmniejszono ciśnienie w rurach, a następnie
odcięto dopływ gazu i przystąpiono
do naprawy uszkodzonej rury.
W akcji udział wzięli strażacy
z knurowskiej JRG, gliwickiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej, ochotnicy
z OSP Stanica, Wilcza i Żernica, a
także Zakładowa Służba Ratownicza

Sprytny mieszkaniec Śląska w ciągu kilku
dni ukradł 2,5 tony miału węglowego

z kopalni KWK Knurów-Szczygłowice, policja i pogotowie gazowe.

DC

Z kradzieży
miał miał

Kradzież podzielił na dwa etapy.
Najpierw 37-latek na szlaku kolejowym zrobił usyp z miału pochodzącego z pociągu relacji Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk - Dąbrowa
Górnicza. Następnie przez kilka dni
przenosił miał ze szlaku kolejowego
na prywatną posesję.

Złodziej wpadł 18 listopada.
Patrol Straży Ochrony Kolei z posterunku w Rybniku nie docenił
pracowitości 37-latka i przekazał
go w ręce gliwickich policjantów.
jb

reklama

PILCHOWICE

Wykopał
minę

Na nietypowe znalezisko natrafił mieszkaniec Pilchowic.
− Podczas prac remontowych
na własnej posesji pilchowiczanin
wykopał... miną przeciwpiechotną
− informuje gliwicka policja.
Mina pochodzi z czasów II wojny
światowej. Przez kilkadziesiąt lat spokojnie leżała w ziemi, tuż po okiem
mieszkańców. Na miejscu szybko
pojawili się saperzy.
− Niewypał został zabezpieczony
− zapewniają policjanci.
jb
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Rozkopane alejki nie zachęcają klientów do spacerów między
straganami, handlowcy skarżą się na mniejsze obroty i sprzedaż

sygnały czytelników

Foto: Dawid Ciepliński

Zagajnik
mile widziany

Koparki nie służą
handlowi
KNURÓW. HANDLOWCY SKARŻĄ SIĘ NA PRACE NA TARGOWISKU

- Alejki są rozkopane, tracimy klientów
– alarmują sprzedawcy. Urzędnicy
proponują zwolnienie z miesięcznego
czynszu. Jedni, drudzy i klienci nie mogą
doczekać się końca robót
Przemiana targowiska trwa od
blisko roku. Ku końcowi zbliża się
budowa zadaszonej wiaty (I etap
modernizacji obiektu). Gotowa jest
konstrukcja dachu, robotnicy montują resztę elementów zadaszenia.
Najprawdopodobniej na przełomie
grudnia i stycznia nowa część targowiska zostanie otwarta.
Roboty budowlane prowadzone
są też w starej części obiektu. Nie
wszyscy handlowcy są jednak z niej
zadowoleni.
– Wszędzie jest rozkopane, tracimy klientów. Jak mamy handlować?
– narzekają.
Emocje sięgnęły szczytu, gdy
przed dwoma tygodniami, na jednej z alejek rozpoczęły się bardziej
zaawansowane prace. Robotnicy
uwijali się od poniedziałku do piątku
w godzinach otwarcia targu.
- Przyszliśmy rano do pracy, a
tu koparka stoi na środku. Nie było
jak towaru wyłożyć – mówi jeden z
handlowców.
– Ludzie przychodzą, widzą co
się dzieje i wychodzą – dodaje drugi.
– Mówią, że to plac budowy, a nie
targowisko.
- Jak rozpoczynano roboty, to
słyszeliśmy, że będą prowadzone popołudniami, a nie w godzinach handlowania. Nie mieliśmy doświadczać
żadnych utrudnień – dodają.
- Nowa część ma dobrą prasę, a
nic się nie mówi o naszych utrapieniach. Płacimy 380 zł miesięcznie za
pawilon oraz 6 złoty opłaty dziennej.
Kto nam za to zwróci, kiedy my przez
remont nie zarabiamy?
Handlarze przekonują, że o pra4

cach nie zostali poinformowani.
Mówią, że można by zamknąć targowisko na 2-3 dni na konkretne prace,
a na ten czas wywiesić tabliczką „plac
budowy”.
– My wtedy nie przychodzimy,
nie denerwujemy się, a firma spokojnie sobie tutaj pracuje. Można też
było nam powiedzieć: „pracujecie od
tej do tej godziny, a potem się pakujecie”. Po nas wszedłby inwestor i
robiłby swoje. Można się przecież jakoś dogadać – mówią. – W urzędzie
usłyszeliśmy jednak, że targowisko
musi być otwarte. Rozumiemy, że
remont remontem, ale my w tym
momencie nie zarabiamy, bo nie
handlujemy. A trzeba opłacić ZUS,
opłatę miesięczną za pawilon i inne
koszty...
Handlujący nie mają pretensji do
budowlańców: – Oni mają swoją pracę i kontrakty do wypełnienia. My nie
chcemy przeszkadzać im, oni nam. Na
pewno dałoby się to jakoś pogodzić.
Handlowcy mówią, że interweniowali u kierującego targowiskiem Zbigniewa Wawrzykowskiego.
Twierdzą, że usłyszeli, iż firma zajmująca się pracami ma mały poślizg,
trzeba go nadgonić, a nie można
pracować popołudniami, bo jesienny
dzień jest coraz krótszy. Że trzeba
kilka trudnych dni przetrzymać.
Handlujący uderzyli też do magistratu. Urzędnicy zaproponowali, by
nie płacić czynszu za listopad i złożyć
wnioski o zwolnienie z tej płatności.
– Nie dostaliśmy jednak obietnicy,
że nam go umorzą – zastrzegają nasi
rozmówcy. – Ale nawet jeśli zwrócą
nam pieniądze, to i tak jesteśmy

stratni, ponieważ przez kilka dni nic
nie sprzedaliśmy.
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich, tłumaczy, że wykonawca prac rzeczywiście
miał prowadzić je w godzinach nie
kolidujących z pracą sprzedawców
na targowisku.
– Jednak pojawiło się opóźnienie
ze względu na okres przed Świętem
Zmarłych, kiedy były dni wolne od
pracy. Musiał nadgonić stracony czas
– wyjaśnia naczelnik WIM.
To, że wpływają wnioski o umorzenie płatności za listopad potwierdza Lidia Labocha-Kozar, naczelnik
Wydziału Świadczeń Socjalnych i
Działalności Gospodarczej SDG.
– Warunki, które muszą spełnić
wnioski o rozłożenie długu na raty
lub jego całkowite umorzenie określa
odpowiednia uchwała Rady Miasta –
tłumaczy pani naczelnik. – Już teraz
wiemy, że niektóre z nich będą musiały zostać uzupełnione, ponieważ nie są
kompletne.
Co dalej z wnioskami?
Zostaną przekazane do Komisji
Gospodarki, Ochrony Środowiska
i Finansów przy Radzie Miasta pod
opinię radnych. Jeżeli zostaną rozpatrzone pozytywnie, trafiają do prezydenta miasta, który umarza dług.
– Trudno mi jednak w tej chwili
powiedzieć, jak potoczy się dalsza
sytuacja – zastrzega naczelnik Labocha-Kozar.
Co handlujący sądzą o nowo
powstającej wiacie?
- Ciekawe, jakie będą tam czynsze
– zastanawiają się.
Niektórzy przypuszczają, że zostaną „na starych śmieciach”.
- Po prostu jestem przyzwyczajona do tego miejsca. Wielu moich
klientów też – mówi jedna z naszych
rozmówczyń. – Chociaż poczekajmy.
Zobaczymy jak będzie...
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

- P a m i ę t a m j a k n a 70 0 - l e c i e
Knurowa dzieci posadziły kilkaset
iglaków na trawniku przy ul. Ułanów w sąsiedztwie ul. Szpitalnej.
Do dzisiaj ostała się tam bodajże
jedna (!) sosenka. Z pozostałych
część się nie przyjęła, a część
została... ścięta pr zy koszeniu
trawy. Choć też trzeba przyznać,
że sporo ma się chyba dobrze. To
te, co zostały skradzione i posadzone w ogródkach działkowych.
Skutek akcji nie powala, ale może
nie warto się zrażać. Może jeszcze
raz spróbować zalesić ten skwer.
Mnie by się podobało. A... nie mam
ogródka, jakby co...

Czekam
na lód

- I ja, i moje dzieci, nie możemy
doczekać się lodowiska przy Orliku. Tak sobie wczoraj dyskutowaliśmy planując pierwsze ślizgawki
i wpadł nam do głowy pomysł.
Fajnie by to było, gdyby przy lodowisku stanął automat z ciepłymi
napojami – kawą, czekoladą i herbatą. Taki jak w hali w Szczygłowicach obok kasy na basen. Myślę,
że sporo osób skusiłoby się na
rozgrzewający i regenerujący napój. To tylko pomysł, nie wiem, na
ile realny do spełnienia, ale dzielę
się nim w imieniu swoim i dzieci.

Andrzej z Knurowa

A.

not. bw

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:
- ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej
wymienionego lokalu mieszkalnegoI. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,40 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16A/14 – IV piętro.
Cena wywoławcza 86.000,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu
będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 28.11.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 8.600,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 27.11.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 25.11.2013 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
- najem niżej wymienionego lokalu mieszkalnego
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,20 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w
Knurowie przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4B/1 – parter.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi - 8,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 28.11.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 3.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 27.11.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 25.11.2013 r.
od godz. 14.30 do 15.30.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Władysława Łokietka 3 usytuowanego na I piętrze na działalność handlowo–usługową o łącznej
powierzchni użytkowej 49,71 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 28.11.2013 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 12.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 27.11.2013
r. do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 3.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 15,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
26.11.2013 r. od godziny 14.00 do 15.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Bezcenny święty spokój

Siostry Marzena i Renata Żukowskie przeklinają dzień, w którym
kupiły mieszkanie nad barem. - Nie sprawdziłyśmy przed transakcją
sąsiedztwa. To był nasz błąd - przyznają

WIEDZIAŁY, CO KUPUJĄ

W styczniu 2012 roku Marzena i
Renata Żukowskie kupiły trzypokojowe mieszkanie. Sprzedawca zapewniał
je, że to spokojna okolica, a bar pod
mieszkaniem nie jest uciążliwy. Uwierzyły na słowo...
W kwietniu 2012 r. pod ich balkonem wyrósł ogródek piwny, o którego
istnieniu w sezonie nie miały pojęcia.
- Lokal nie ma palarni, więc klienci
wychodzą na papierosa na zewnątrz,
pod nasz balkon. Słyszymy wtedy
wszystkie ich rozmowy, a przy takiej ilości palaczy dym wdziera się do naszego
mieszkania - tłumaczą.
Mimo że siostry tam jeszcze nie
mieszkały (nocowały jedynie w weekendy), poszły porozmawiać z właścicielką baru, która powiedziała im, że
„tu tak było zawsze, muszą się przyzwyczaić”. Poza tym „wiedziały, co kupują”,
na co siostry odpowiedziały, że przecież
otwierając bar zdawała sobie sprawę
z tego, że mieści się on w budynku
mieszkalnym.
Panie Żukowskie postanowiły
wtedy sprawdzić legalność działania
„X Drink-Baru”. Korespondencja z
Wydziałem Świadczeń Socjalnych i
Działalności Gospodarczej Urzędu
Miasta oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Knurowianka” nie pozostawiła co
do tego cienia wątpliwości.
Latem 2012 roku do drzwi Żukowskich zapukała właścicielka „X Drink-Baru”.
- Powiedziała, że jak nie wiadomo,
o co chodzi, to chodzi o pieniądze. „To
ile?” - zapytała - opowiada pani Marzena. - Odpowiedziałam, że dla mnie cisza
i święty spokój są bezcenne.
Sabina Kopeć potwierdza, że była u
sąsiadek, ale jej wizyta miała zupełnie
inny charakter. Nie chce ujawnić, jaki.
- Nie mam zamiaru włóczyć się z nimi
po sądach - ucina temat.

ZAKAZY I ZGODA

„My, wszyscy niżej podpisani, zwracamy się z uprzejmą prośbą o likwidację
ogródka letniego (...), jak również zmianę
godzin otwarcia baru, to jest do godz.
22.00, co pozwoli zachować ciszę nocną.
(...) Prośbę motywujemy uciążliwymi odgłosami i hałasami, które zakłócają normalne funkcjonowanie mieszkańców”
- pod petycją z sierpnia 2012 roku do SM
„Knurowianki” figuruje 11 podpisów.

Niektórzy klienci baru, co dokumentują zdjęcia
sióstr Żukowskich, spożywali alkohol w sąsiedztwie
placu zabaw

Foto: Arch. sióstr Żukowskich

W Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka” dowiadujemy się,
że trzypokojowe mieszkanie nad „X
Drink-Barem” przy ul. Ziętka dość
długo czekało na nowego właściciela.
Na miejscu sióstr Żukowskich prezes
Kazimiera Szczuk nie chciałaby mieszkać w bezpośrednim sąsiedztwie baru.
Wolałaby zapłacić więcej za mieszkanie
gdzie indziej.
- Tacy ludzie jak panie Żukowskie
powinni kupować domki pod lasem
- kwituje właścicielka baru, Sabina
Kopeć. - Gdyby ich mieszkanie było na
sprzedaż, kupiłabym je tylko po to, by
móc utrzymać lokal działający od 19 lat.
Czuję sentyment do tego miejsca.

miały się w tym czasie wstrzymać od
korespondencji i interwencji pomiędzy
stronami.
Niestety, po Wszystkich Świętych
w barze interweniowała Straż Miejska.
Chodziło o źle zabezpieczone parasole
przed lokalem, które przy porywistym
wietrze hałasowały i stwarzały niebezpieczeństwo przewrócenia się, oraz o
ogólne skontrolowanie lokalu.
- Dzień później przychodzę do
domu i widzę brudny zamek z kleju.
Ktoś usiłował go zakleić. Ruszyłam
kluczem, otwiera się, więc wymyłam
go i wyczyściłam. Już wtedy powinnam
wezwać Policję, ale tego nie zrobiłam mówi pani Marzena.
Nazajutrz rano zauważyła, że
brudne z kleju są jeszcze: próg, klamka
i drzwi. Ktoś postanowił nocą skutecznie dokończyć dzieła zaklejając zamki.
Ich wymiana kosztowała siostry 300
zł. Zgłosiły sprawę Policji. Podejrzewają, że zniszczenie drzwi może mieć
związek z interwencją Straży Miejskiej.
- Gdzie klamki, a gdzie my? - Sabina Kopeć nie kryje złości. - Czy ktoś
kogoś za rękę złapał?
Spółdzielnia nie podejmuje się wyjaśniania tej sprawy. Od prezes Szczuk
słyszymy, że co jakiś czas dochodzi
do takich sytuacji. Nawet zamki w
drzwiach „Knurowianki” były kilka
razy blokowane papierem lub klejem.

WSZYSCY MAJĄ DOŚĆ

Akcja przyniosła oczekiwany
efekt. We wrześniu zarząd spółdzielni wycofał zgodę na prowadzenie
ogródka oraz wezwał właścicielkę, by
dostosowała godziny działalności baru
do ciszy nocnej.
Wiosną, na wniosek grupy innych
lokatorów, stoliki wróciły pod balkon
Renaty i Marzeny Żukowskich.
- Wydaliśmy zgodę, bo taki bar
nie może w sezonie letnim istnieć bez
ogródka - prezes Szczuk tłumaczy
decyzję zarządu.
Jednym z warunków nałożonych
na właścicielkę baru był zapis, że konsumpcja przy stolikach w ogródku nie
może zakłócać spokoju mieszkańcom
okolicznych budynków.
- Po jednej z interwencji Policji
klient zapytał, czego chcemy. Odpowiedziałyśmy, że zachowują się głośno.
Mężczyzna był podpity, więc wyzwał
nas od k..., groził, że podpali mieszkanie. Barmanka była świadkiem,
uciszała go - wspomina pani Marzena.
W czerwcu br. wybrała się z siostrą
na walne zebranie członków spółdzielni i zgłosiła wniosek dotyczący
likwidacji lokalu. - Zarząd na to, że z
tego są pieniądze, a rada nadzorcza: po
co tak drastycznie, może wprowadzimy
najpierw ograniczenia. Członek rady
nadzorczej powiedział, że przeszedł się
do lokalu pierwszy raz i stwierdził, że
jest głośno, wulgarnie i on nie chciałby
na naszym miejscu tu mieszkać.
Stanęło na wprowadzeniu dla
lokalu „X Drink-Bar” 4 ograniczeń:
zakazu palenia przed lokalem, przestrzegania ciszy nocnej, likwidacji do
4 lipca ogródka piwnego, a do 31 lipca
wyciszenia ścian baru.
Sabiny Kopeć nie było na zebraniu, o wszystkim dowiedziała się od
klientów.

WSZYSTKO PO STAREMU

Zdaniem sióstr Żukowskich Sabina Kopeć nie dostosowała się do
żadnego z 4 ograniczeń podjętych na
Walnym Zgromadzeniu Członków
Spółdzielni, a dotyczących funkcjonowania lokalu. Mimo tabliczki z zaka-
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zem, klienci nadal wychodzą zapalić
pod balkon.
Sabina Kopeć tłumaczy, że przepis
antynikotynowy im tego nie zabrania,
bo obejście „X Drink-Baru” to jej teren.
Dlatego nawet likwidacja ogródka
piwnego nie powstrzymała klientów
od wychodzenia z piwem przed bar.
Niektórzy, co dokumentują zdjęcia
sióstr Żukowskich, spożywali alkohol
w bliskim sąsiedztwie placu zabaw, a to
już nie jest zgodne z prawem.
Zapis o przestrzeganiu ciszy nocnej
nie był dla Sabiny Kopeć równoznaczny
z zamykaniem lokalu o godz. 22.00.
Marzena i Renata Żukowskie uważają, że przestrzeganie ciszy w barze
czynnym do godz. 24.00 jest niemożliwe. - Słychać szuranie stołami i krzesłami, bile spadające na posadzkę, gwar.
Jak ktoś wypije, mówi dużo głośniej.
Właścicielka baru nie zdecydowała
się na jego wyciszenie. Tłumaczy to
dużymi kosztami. Do spółdzielni skierowała pismo, w którym poinformowała, że wprowadzone ograniczenia
zmusiły ją do zmiany siedziby lokalu.
Miało to nastąpić w ciągu 4 miesięcy
(do końca października br.). Spółdzielnia, co siostry Żukowskie mają
jej za złe, wstrzymała się na ten czas z
wyegzekwowaniem postanowienia o
wyciszeniu lokalu.

WŁAMANIE NA BALKON

14 sierpnia br. w barze było głośniej niż zwykle (reprezentacja Polski
grała mecz z Danią). W tym czasie
Żukowskie oglądały w swoim mieszkaniu film.
- Nagle słyszę: ciekawe, co one tam
robią? - relacjonuje pani Marzena. Przyciszyłyśmy laptop. Słychać było
szuranie. Myślałyśmy, że klienci chcą
nas czymś przestraszyć.
Kiedy pani Renata otworzyła balkon zobaczyć, co się dzieje, zobaczyła,
że ktoś próbował się na niego włamać.
- Zniszczyli pomidorki koktajlowe.
Ścierka, która tam się suszyła, wylądowała przed barem. Wezwałyśmy patrol
Policji.
Funkcjonariusze przybyli na miej-

sce. W tym czasie barmanka zamykała
lokal. Do stojących na balkonie sióstr
i policjantów jeden z klientów baru
rzucił: „Tak, to byliśmy my”.
- Zaczęli wulgarnie najeżdżać na
Policję. Jak funkcjonariusze się zerwali,
to myślałam, że buty pogubią. Ruszyli w
pościg, ale wyhamowali przy wyjściu z
klatki i udali się w przeciwnym kierunku - relacjonuje pani Renata.
Panie zgłosiły incydent Urzędowi Miasta i spółdzielni. Od tamtego
zdarzenia nie czują się bezpieczne w
swoim domu.
Sabina Kopeć wzrusza ramionami.
Mówi, że o włamaniu na balkon dowiedziała się pocztą pantoflową. Jest
zdziwiona, że do tej pory nikt z Policji
nie zwracał się do niej w tej sprawie, ani
nie przesłuchiwał barmanki.

UGODA I KLEJ

Żukowskie nie dały wiary zapewnieniom, że pani Sabina szuka nowego
miejsca na swój bar. Sprawdziły lokal,
który rzekomo chciała kupić. Okazał
się nie do sprzedania.
- Jego właściciel ma tak spisaną
umowę z najemcą, że przez najbliższe
lata nie może jej wypowiedzieć - mówi
pani Marzena. - Gdybym tego nie
sprawdziła, pani Kopeć nadal mydliłaby nam oczy.
W kolejnym piśmie do „Knurowianki” panie zażądały odpowiedzi
na pytanie: czy w przypadku nie
wywiązania się z deklaracji zmiany
siedziby lokalu spółdzielnia wypowie
Sabinie Kopeć umowę najmu w trybie
natychmiastowym?
Nie otrzymały odpowiedzi, bo zarząd unikał jednoznacznych deklaracji.
- Chcemy, by pani opuściła miejsce
dobrowolnie. Proszę pamiętać, że właścicielka baru musi mieć czas, by zdobyć
nowy lokal, wyposażyć go - podkreśla
prezes Szczuk.
Spółdzielnia podjęła się roli mediatora w konflikcie. Pod koniec sierpnia
zorganizowała spotkanie stron sporu.
Sabina Kopeć zobowiązała się zamknąć „X Drink-Bar” do końca 2013
roku, a Renata i Marzena Żukowskie

Prezes jest rozczarowana, że panie
Żukowskie nie dotrzymały warunków
ugody, pod którą się podpisały. Kiedy
pytamy, czy zniszczenie drzwi klejem
to niewystarczający powód do interwencji, odpowiada: - Nie dzieje im się
krzywda, nikt ich nie napastuje, żeby
musiały się bronić w sposób nadmierny.
Twierdzi, że ugoda nadal obowiązuje, bo Sabina Kopeć znalazła nowy
lokal. Właśnie trwa jego remont. Po
wyprowadzce spółdzielnia ogłosi przetarg ze wskazaniem na nieuciążliwą
działalność.
Faktem jest, że bez względu na
cenę mieszkania, jego lokalizację,
siostry Żukowskie mają prawo do
świętego spokoju.
- Dlatego nie mamy do nich pretensji, mimo że doprowadziły do zamknięcia miejsca dochodu dla spółdzielni. To
strata dla „Knurowianki”, ale także
dla lokatorów - dodaje prezes Szczuk
i podkreśla, że w konflikcie między
stronami spółdzielnia zachowała
bezstronność.
Sabina Kopeć jest rozżalona, bo
zainwestowała w „X Drink-Bar” sporo
pieniędzy, których nikt jej nie zwróci.
Fotografowanie i nagrywanie klientów
baru uważa za prowokację ze strony
pań Żukowskich. Nie próbuje zrozumieć ich pretensji.
- Gdyby to była speluna, nie przychodziliby tu lokatorzy z bloku. A my
działamy na zasadzie: jeden drugiemu
pomoże, jeden drugiemu bratem. Jak
się rodzą dzieci, wspólnie się cieszymy,
jak ktoś umiera, płaczemy i idziemy na
pogrzeb. A one przyszły i chciałyby to
zepsuć. Ten lokal to mój jedyny dochód,
a ich to nie interesuje. Na spotkaniu w
spółdzielni życzyłam im, aby też z dnia
na dzień straciły pracę.
Mówi, że spasowała, bo konflikt
odebrał jej chęć do życia. Różne myśli
chodziły jej po głowie. - W takich
sytuacjach nawet największy twardziel
może się załamać. Na szczęście mam
dla kogo żyć. Wszyscy mi teraz powtarzają, że one na mnie nie skończą.
Ja się stąd wyprowadzę, a one zrobią
nową aferę.
Paweł Gradek
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KNURÓW. CZYTELNICY PYTAJĄ, CO DALEJ Z PORADNIĄ PRZY UL. MARYNARZY

Zdrowa Rodzina

Nowi właściciele nie wyrazili zgody na przedłużenie
Zespołowi Opieki Zdrowotnej umowy użyczenia
budynku poradni przy ul. Marynarzy. Wiele wskazuje
na to, że już w najbliższych miesiącach zacznie tam
działać prywatna poradnia NZOZ „Zdrowa Rodzina”
Pacjenci liczą, że sytuacja poradni przy
ul. Marynarzy wyjaśni się jak najszybciej

SZCZYGŁOWICE. MIESZKAŃCY CZEKAJĄ NA OZNAKOWANIE AL. PIASTÓW

Gdzie te zebry?

- Aleja Piastów pięknie odnowiona, asfalt położony,
tylko przejścia niepomalowane – zauważają mieszkańcy
Szczygłowic. – Do końca listopada wszystko powinno być jak
trzeba – zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych
Planowana od dawna przebudowa al. Piastów rozpoczęła się w tym
roku. Obejmowała dwa etapy.
Pierwszym był remont odcinka
administrowanego przez miasto.
To była spora inwestycja. Trwała
kilka miesięcy. Niekiedy dawała się
we znaki mieszkańcom. Warto było
jednak znieść niedogodności.
Położona zosta ła nowa nawierzchnia, powstało więcej miejsce
postojowych, przebudowane zostały
chodniki i ciąg pieszo-rowerowy.
Pod topór poszły stare, suche i zagrażające pieszym drzewa. W zamian
posadzono nowe drzewka i krzewy.
Prace skończyły się we wrześniu. Po
40 latach aleja zmieniła się diametralnie na lepsze. Zbiera pochwały
szczygłowiczan.
Pod koniec października rozpoczął się drugi etap remontu. Tym
razem na powiatowej części al. Piastów. To główna droga przecinająca
osiedle. Zakres prac jest znacznie
mniejszy niż na gminnym odcinku, niemniej zmiany widać gołym
okiem.
Przede wszystkim rzuca się w
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oczy nowy asfalt i krawężniki. Widoczny jest też... brak oznakowania
poziomego – przede wszystkim
pasów na przejściach i tzw. azyli dla
pieszych. Azyle służą poprawie bezpieczeństwa podczas przechodzenia
przez jezdnię.
Po dwóch tygodniach od położenia asfaltu mieszkańcy zaczynają
się niecierpliwić i dopominać o
znaki.
- Cieszymy się, że miasto i powiat
wzięły się za przebudowę al. Piastów
- mówi Bogdan Danielak, przewodniczący Rady Osiedla LWSM w
Szczygłowicach. – Urząd w Knurowie
wywiązał się ze swojej strony. Jest
nowy asfalt, są przejścia, parkingi,
ale dalej czekamy na obiecane przez
powiat azyle dla pieszych.
Danielak informuje, że na drodze już od jakiegoś czasu nie są
prowadzone żadne prace, a azyli jak
nie było, tak nie ma.
– Jak w takim wypadku mamy
przejść bezpiecznie na drugą stronę
ulicy? – pyta.
Zdaniem mieszkańców niektórzy kierowcy brak „zebry” traktują

Pasy na powiatowej części
powinny pojawić się najpóźniej
do końca listopada, drogowcy
nakreślili już kontury
oznakowania

Tydzień temu informowaliśmy,
że kartoteki wszystkich pacjentów
poradni zostały przeniesione do
Przychodni Rejonowej nr 2 przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Nikt nie
potrafił powiedzieć, na jak długo.
Przyczyniła się do tego kontrola
Sanepidu, który nakazał, by podłogi
w poradni były niepylne. Według zapewnień właścicieli, remont potrwa
do końca tygodnia.
Umowa na użyczenie lokalu
poradni ZOZ Knurów w ygasa z
końcem czerwca 2014 roku. Nowi
właściciele nie zamierzają jej przedłużać.
- Zastanawiamy się, czy jest
sens, by wracać na kilka miesięcy do
poradni przy ul. Marynarzy - mówi
dyrektor ZOZ Knurów, dr n. med.
Tomasz Pitsch. - Rozważamy też
możliwość stworzenia jednej przychodni ogólnej i pediatrycznej na ul.
Dywizji Kościuszkowskiej.
Odważny to plan, jeśli wziąć
pod uwagę fakt, że kilka ulic dalej
powstała nowoczesna poradnia,
oferująca taki sam zakres usług
medycznych.
Będzie nosiła nazwę NZOZ
„Zdrowa Rodzina”. Właściciele od
kilkunastu lat prowadzą już jedną
taką poradnię. Współpracują z Katedrą Medycyny Rodzinnej zabrzańskiej kliniki.
- Będziemy przyjmować dzieci, młodzież, dorosłych. Pacjentów
obejmiemy nie tylko leczeniem, ale i
profilaktyką, zgodnie z wytycznymi
Medycyny Rodzinnej - zapewnia
właścicielka poradni, lek. med. Katarzyna Stożek.
Działalność prowadzona będzie
w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Bezpłatne

będą wszystkie usługi w zakresie
profilaktyki, leczenia, diagnostyki
rtg i usg, laboratorium, szczepienia.
Pacjenci będą mogli za darmo skorzystać z pomocy położnej i pielęgniarki środowiskowej.
Doktor Stożek zapewnia, że każdy pacjent, bez względu na miejsce
zamieszkania, może złożyć deklarację i jako osoba ubezpieczona otrzyma bezpłatną pomoc medyczną.
Właścicielka poradni chciałaby
przejąć personel pracujący obecnie
w poradni przy ul. Marynarzy. Nie
ukrywa, że uzależnione jest to od
kilku czynników: woli tych osób,
uwarunkowań emerytalnych i socjalnych.
- Doktor Jacek Piwowarczyk jest
wysokiej klasy specjalistą, zatrudnionym również w szpitalu. Być może
pozostanie na stanowisku, jakie dotychczas pełnił w poradni na ul. Marynarzy - mówi Katarzyna Stożek.
Plany przewidują zatrudnienie
na początek 3 lekarzy: jednego o
dwóch specjalizacjach (medycyny
rodzinnej oraz pediatrii), lekarza o
specjalizacji pediatra oraz lekarza o
specjalizacji medycyny rodzinnej-internistę.
- Dwóch lekarzy jest zatrudnionych w naszej obecnej poradni, a z
trzecim mamy podpisaną umowę
przedwstępną - dodaje doktor Stożek.
Poradnia będzie czynna od godz.
7.00 do 18.00, a lekarze przyjmą pacjentów w godz. 8.00 - 18.00.
Ponadto właścicielka stara się o
kontrakt z NFZ, który wzbogaciłby
ofertę poradni o usługi lekarzy specjalistów.

jak zaproszenie do szybkiej jazdy. Nie
dostrzegają, bądź nie chcą widzieć,
stojących „czterdziestek”, zakazujących szybszej jazdy.
- Droga jest nowa, ładnie zrobiona, bez żadnych dziur, więc mkną
po niej. My zaś musimy się martwić,
jak przejść przez jezdnię nie dając
się rozjechać – dodaje nasz kolejny
rozmówca.
- Boimy się zwłaszcza o dzieci,
które muszą codziennie iść tędy do
szkoły – zauważa Danielak.
Jan Osman, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatow ych w Gliwicach
zapewnia, że azyle staną na jezdni

lada dzień.
– Nie mogliśmy ich wykonać
wcześniej, ponieważ droga dopiero niedawno została oddana do
użytku. Aby nałożyć farbę na nową
nawierzchnię i wykonać prace dokładnie, musimy poczekać, aż asfalt będzie
gotowy do malowania – tłumaczy
dyrektor ZDP.
Dodaje, że jeśli pogoda nie przeszkodzi, to przed końcem listopada
wszystkie prace powinny być zrobione, a aleja Piastów całkowicie
oznakowana.

Tekst i foto: Paweł Gradek

Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Z KART HISTORII KNUROWA. HARCERSTWO W LATACH 30.

15-LECIE POWIATU GLIWICKIEGO

Kryształowy jubileusz

Przygasły granice,
zapłonęły ogniska

Burzliwe początki lat 20. powoli zacierały się
w pamięci. Harcerze schowali broń. Nareszcie mieli
czas na przyjemności. Biwaki, ogniska, zloty i obozy
– to były niewątpliwe atrakcje integrujące harcerską
społeczność

Przyznanie tytułów Honorowych
Obywateli Powiatu Gliwickiego było
okrasą środowej sesji w Starostwie
Powiatowym. Sesji odświętnej,
upamiętniającej 15-lecie powiatu
Obrady miały uroczystą oprawę.
Wśród gości znaleźli się m.in. byli
radni, członkowie Zarządów Powiatu
Gliwickiego wszystkich poprzednich
kadencji i włodarze gmin wchodzących w skład powiatu.
- Tytuł Honorowy Obywatel
Powiatu Gliwickiego jest wyrazem
uznania dla osób wybitnych, których
działalność przyczynia się do rozwoju
i promocji Powiatu Gliwickiego – wyjaśniła sekretarz Powiatu Gliwickiego Magdalena Budny.
Honorowe tytuły otrzymali: Zbigniew Pańczyk – pierwszy starosta
gliwicki, prof. Jerzy Buzek – poseł
do Parlamentu Europejskiego i Krystyna Szumilas – minister edukacji
narodowej. Akty nadania wręczyli im
przewodniczący Rady Powiatu Gli-

wickiego Tadeusz Mamok i starosta
gliwicki Michał Nieszporek.
Druga część sesji miała roboczy charakter. Radni podjęli sześć
uchwał, m.in. wprowadzając zmiany
w Statucie SP ZOZ-u w Knurowie,
przyjmując Program Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi i korygując tegoroczny budżet powiatu.
Końcowa część sesji poświęcona
była jubileuszowi powiatu. W wystąpieniach przedstawiona została historia samorządności, obecne realia
funkcjonowania powiatów i ich rola
w przyszłości.
Sesję zakończył muzyczny akcent
– występ solistów operowych Iwony
Sochy i Adama Sobierajskiego.
/sisp, bw/

KNURÓW. JABŁKO ZA PAPIEROSA, CZYLI...

Nie truj dzieci!

Każdy miłośnik dymka i nie tylko, który
21 listopada odwiedzi Przychodnię Bracką
w Knurowie i Szczygłowicach, dostanie w
prezencie... jabłko

30 maja 1937 roku knurowscy harcerze wzięli udział w pielgrzymce do sanktuarium w Piekarach
Śląskich

W latach 30. knurowscy harcerze
kontynuowali bogatą działalność
zapoczątkowaną przed dekadą (1
kwietnia 1920 roku). Chorągiew Śląska w Katowicach kładła nacisk na
działania wychowawcze i kształtujące postawy patriotyczne. Wymagała,
by harcmistrze, podharcmistrze,
hufcowi i drużynowi byli wzorami do
naśladowania dla młodzieży wstępującej w szeregi Związku Harcerstwa
Polskiego. Sumienność, wierność
ideałom i prawe zachowanie dawało
gwarancję na kolejne awanse, do
stopnia harcmistrza włącznie.
W Kronice Katolickiej szkoły powszechnej w Szczygłowicach czytamy,
że „w 1930 roku awansowany został na
podharcmistrza druh Józef Hałas, pełniąc jednocześnie funkcje hufcowego
i drużynowego; w latach 30-tych XX
wieku był również Andrzej Orszulik
– urzędnik w przedwojennej krywałdzkiej fabryce prochu „Lignoza”.
Próbę na stopień podharcmistrza
na początku lat 30. odbyli też przyboczni w Knurowie - Robert Dymek,
z zawodu kierowca, oraz rzemieślnik
Józef Sontag.
W tym czasie wśród gimnazjalistów można było doliczyć się jednego hufcowego i 26 drużynowych.
Do harcerstwa ciągnęli też dorośli
pracujący – głównie nauczyciele,
pracownicy handlu i biur – w sumie
przeszło 60 osób.
Oprócz „zw yk ł ych ” zbiórek,
harcerze organizowali i uczestniczyli w imprezach środowiskowych.
Biwaki, ogniska, zloty i obozy – to

były niewątpliwe atrakcje integrujące
harcerską społeczność. Nie stronili
od udziału w jasełkach, szopkach
bożonarodzeniowych. Dzielili się
opłatkiem przed Bożym Narodzeniem i jajkiem przed Wielkanocą.
Instruktorzy i starsza młodzież
pielgrzymowali do sanktuarium w
Piekarach Śląskich (30 maja 1937
roku). To ważne dlań wydarzenie
upamiętnia pocztówka. Knurowian
nie zabrakło też na wojewódzkim
święcie wychowania fizycznego i
przysposobienia wojskowego w 1930
i 1935 roku.
Chętnie i owocnie współpracowali z okolicznymi organizacjami.
Bliskie harcerzom było Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, które – podobnie jak ZHP - popularyzowało
sport i tężyznę fizyczną. Silne więzy
łączyły harcerstwo z Akcją Katolicką

– w myśl statutowego hasła: „Bóg –
Honor – Ojczyzna”.
Warto przypomnieć, że w skład
przedwojennego powiatu rybnickiego wchodziły komendy: Rybnik,
Rydułtowy, Wodzisław i Knurów.
W archiwaliach Komenda Hufca
Knurów odnotowana została jako
„wspaniała!”.
W popularyzacji idei harcerskich
ważną rolę odegrał dwutygodnik
„Harcerz Śląski”. Pismo ukazywało
się od 1 listopada 1920 roku. Artykuły promujące działalność organizacji
publikowały też „Katolik”, „Polonia”,
„Kurier” i „Polska Zachodnia”. Spore znaczenie miały komunikaty na
falach radiowych, wygłaszane dzięki
poparciu dyrekcji Polskiego Radia w
Katowicach.

W Polsce codziennie papierosem zaciąga się 33 proc. mężczyzn
i 22 proc. kobiet. To sporo, zważywszy na zwiększającą się ilość chorób
wywołanych szkodliwą nikotyną.
Jednym ze sposobów walki z palaczami są akcje uświadamiające
zagrożenia wynikające z palenia
papierosów.
Fundacja „Unia Bracka” czynnie włącza się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia,
przypadający w tym roku na 21 listopada. Hasło tegorocznego święta
to „Jabłko za papierosa”.
− Tego dnia każdy odwiedza-

jący Przychodnie Fundacji Unii
Brackiej otrzyma ulotkę informującą o szkodliwości nałogu palenia
wraz z jabłkiem symbolizującym
zdrową alternatywę dla papierosa
− informuje Paulina Pitrowska z
Fundacji Unii Brackiej. − W ten
sposób chcielibyśmy zwrócić uwagę,
że palenie papierosów ma wpływ nie
tylko na organizm samego palacza,
ale szkodzi także osobom wdychającym dym papierosowy. Niestety najczęściej są to osoby nam najbliższe,
nasze dzieci, rodzice, których na co
dzień trujemy.
jb

Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

nekrologi

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Jolancie Siekluckiej
z powodu śmierci

TEŚCIA
składa
Dyrekcja oraz Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Przegląd Lokalny Nr 47 (1081) 21 listopada 2013 roku

Serdeczne podziękowania za okazaną opiekę
dla Lekarzy i Personelu Szpitala Miejskiego
w Knurowie,
Szpitala im. dr J. Rostka w Chorzowie i Ośrodka
Familia Med w Chudowie,
a także wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej
ś.p.

HUBERTA ROKITOWSKIEGO
składa Rodzina
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aktualności
NIE ŻYJE MARIANNA POPIEŁUSZKO

Mama świętego nie czuje nienawiści
Bogusław Wilk: - Jak doszło do
Pańskiego spotkania z Marianną
Popiełuszko, mamą ks. Jerzego?
Marian Gruszka: - Do dość długa, lecz ciekawa historia. Można
powiedzieć, że na spotkanie z mamą
kapłana zapracowaliśmy sobie poprzez... pielgrzymki biegowe. Zainaugurowaliśmy je w 2006 roku. Wystartowaliśmy 13 września sprzed pomnika poległych górników KWK Wujek w
Katowicach, by dobiec do grobu sługi
bożego ks. Jerzego w Warszawie w
dniu jego urodzin. „Bieg Pamięci Ku
Czci Męczenników Stanu Wojennego”
kontynuujemy co roku. Szczególny
wymiar miał w 2009 roku w 25.
rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Wyruszyliśmy wówczas sprzed
pomnika poległych górników KWK
Wujek. W Bytomiu połączyliśmy się
z grupą miejscowych maratończyków
i wspólnie pokonaliśmy trasę 520 km,
łącząc uroczystości we Włocławku i
Warszawie. Mieliśmy wtedy przygotowany pamiątkowy medal i album
dla mamy ks. Jerzego, jednak jeszcze
nie dane nam było spotkać się z nią.
Ta pamiętna chwila nadeszła w czasie
uroczystego wprowadzenia relikwii
ks. Jerzego do świątyni w Suchowoli.
Wnosiła je właśnie mama ks. Jerzego.
To było przejmujące przeżycie. Po
uroczystościach doszło do spotkania
z mamą w Okopach (miejscowości
urodzin ks. Jerzego) z delegacją „Solidarności” KWK Knurów i Akcji Katolickiej. To było wyjątkowe przeżycie...
- Jakie wrażenie robiła pani
Marianna?
- Emanowała spokojem, radością
życia i ogromnym... poczuciem humoru. Widać było, że kocha ludzi w
sposób bezwarunkowy. „Szkoda, że

przyjechaliście tak późno, bo skończyły się już wykopki” – zażartowała.
- To było jedyne spotkanie?
- Nie. Mieliśmy okazję spotkać
się z mamą ks. Jerzego powtórnie w
2012 roku. Stało się to przy okazji
parafialnej pielgrzymki. Rozpoczęła
się ona od modlitwy przy grobie ks.
Jerzego, po czym objęła sanktuaria
na Warmii i Mazurach oraz w Wilnie. Na zakończenie spotkaliśmy się
przy rodzinnym domu Popiełuszków.
Mama wyszła do nas z tym samym
entuzjazmem, poczuciem humoru i
miłością do drugiego człowieka. Było
to przeżycie, które wzruszyło wszystkich uczestników pielgrzymki.
- Czy wspominała o ks. Jerzym?
- Nie. Ani podczas pierwszego,
ani w trakcie drugiego spotkania nie
wspominała o synu. Odnosiło się wrażenie, że on żyje i tylko przez chwilę
jest nieobecny wśród nas.
- Nie było w mamie kapłana
pretensji do losu, a zwłaszcza ludzi,
którzy skrzywdzili jej syna i ją?
- Pani Marianna kiedyś powiedziała, że „ona wielu rzeczy nie
pamięta, dzięki czemu nie czuje
nienawiści”. To bardzo głębokie i
przejmujące słowa, które zmuszają do
refleksji. Nikt nie ma wątpliwości, że
cierpiała ogromnie. Była jak Maryja,
która też straciła syna...
- Jak Pan osobiście ją odbierał?
- Ujęła mnie ta jej bezgraniczna
miłość do ludzi, niepamiętanie tego,
co złe i poczucie humoru. Czułem
i nadal odczuwam og romny do
niej szacunek. W tych szczególnych
chwilach można było odnieść nieodparte wrażenie, że jest niczym druga
mama...

Foto: Arch. rodzinne Mariana Gruszki

We wtorek w szpitalu w Białymstoku zmarła Marianna Popiełuszko. Wśród osób, które
cenią sobie znajomość z mamą ks. Jerzego, są knurowianie. – To była niezwykła osoba.
Radosna, pełna życia i mająca... poczucie humoru – wspomina Marian Gruszka, prezes
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie

Knurowianie mile wspominają wspólne chwile z Marianną Popiełuszko

KNURÓW

Cenna każda kropla

Honorowe krwiodawstwo w Polsce obchodzi w tym roku
55-lecie. Z tej okazji świętował knurowski klub im. dra Floriana
Ogana, dla którego była to również sposobność,
by podsumować całoroczną działalność

Rozmawiał Bogusław Wilk

Marianna Popiełuszko

urodziła się 7 listopada 1920 roku. Mieszkała w Okopach (woj. podlaskie)
koło Suchowoli. Prowadziła gospodarstwo rolne. Mając 22 lata wyszła za
mąż za Władysława Popiełuszkę (1910-2002). Małżonkowie mieli 5 dzieci (3
synów, 2 córki). W 2006 roku prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Mariannę Popiełuszko Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski w uznaniu za „wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej”.
W 2013 roku otrzymała honorowe obywatelstwo województwa kujawsko-pomorskiego. Marianna Popiełuszko zmarła 19 listopada 2013 roku.

W 2013 roku knurowscy krwiodawcy
zebrali 37 litrów krwi

Foto: Archiwum Adama Pobłockiego

serdeczności

Uroczystość odbyła się w poprzedni piątek.
Zebrała przedstawicieli zaprzyjaźnionych, śląskich klubów krwiodawców, związków zawodowych i organizacji społecznych.
Piątkowe spotkanie w restauracji Protos rozpoczął hymn Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie
zapomniano też o zmarłych w tym roku krwiodawcach. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
- W 2013 roku zorganizowaliśmy cztery akcje
poboru krwi i udało nam się zebrać aż 37 l tego
życiodajnego płynu – podsumował działania
klubu prezes Adam Pobłocki. – Tradycyjnie braliśmy także udział w szeregu akcji społecznych, na
terenie Knurowa i poza jego granicami. Uczestniczyliśmy m.in. w IX Ogólnopolskim Marszu Pokoju
Honorowych Dawców Krwi w Oświęcimiu.
Podczas uroczystości nie zabrakło wyróżnień,
którymi zostali uhonorowani najbardziej zasłużeni klubowicze. Wręczono m.in. Honorowe Odznaki PCK, Odznaki Zasłużonych Honorowych
Dawców Krwi i Medale Św. Maksymiliana Kolbego. Rozlosowano też specjalnie przygotowane
na tę okazję złote serduszko.
- Trafiło do rąk Joanny Goduli – mówi prezes
Pobłocki.
DC

Wyróżnieni:
Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża: Stanisław Bogumił (I stopnia), Stanisław Frydrych (II
stopnia), Stanisław Gdowski (II stopnia), Stefan Wolny (IV stopnia);
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi: Czesław Kostrzak (III stopnia);
Medal z okazji 55-lecia krwiodawstwa w Polsce: Małgorzata Bogumił, Krzysztof Socik, Stanisław Bogumił,
Stanisław Frydrych, Adam Pobłocki;
Medal Św. Maksymiliana Kolbego: Marzena Burliga, Iwona Rybakowska, Grażyna Godula, Barbara Golec, Joanna
Libera, Arkadiusz Wojdowski;
Najaktywniejsi klubowicze: Stefan Wolny (I miejsce), Stanisław Frydrych (II miejsce), Krzysztof Socik (III
miejsce).
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KNURÓW. JEDNA CHWILA ZMIENIŁA ŻYCIE MŁODEGO KNUROWIANINA W KOSZMAR

Bóg dał cud życia,
sprawi też cud uzdrowienia
Dawid od małego był niezwykłym
dzieckiem. − Matematyczny geniusz −
mówili o nim znajomi. Już od czwartej
klasy szkoły podstawowej startował
w konkursach matematycznych. Był
laureatem wielu olimpiad przedmiotowych. Czegokolwiek się nie dotknął,
odnosił sukcesy.
Dawid uczył się w Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie.
Za swoją pracowitość i talent otrzymał stypendium dla dzieci wybitnie
uzdolnionych. Nagrodę odbierał na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Był dumą miasta. Pisała o nim lokalna
prasa, wystąpił w telewizji regionalnej,
podziwiali koledzy.
Studia wybrał w Krakowie, choć
zastanawiał się także nad Katowicami.
Marzyła mu się reżyseria. Już w szkole
podstawowej tworzył krótkie filmy,
gdzie krzaki zamieniał w roboty. W
międzyczasie został członkiem MENSY, organizacji skupiającej osoby z
ponadprzeciętną inteligencją.
W 2003 roku Dawid rozpoczął
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej na kierunku matematyczno- przyrodniczym,
specjalność informatyka stosowana.

Foto: Archiwum rodzinne

Dawid Kopiec miał tysiące planów na życie, tysiące marzeń. Chciał wybudować
śmigłowiec bezzałogowy, nauczyć się chińskiego. Chciał żyć jak inni 29-latkowie.
Robić te wszystkie rutynowe codzienne czynności − chodzić do pracy, całować
narzeczoną, narzekać na pogodę. − Miał przed sobą przyszłość, którą zabrano mu
w okrutny sposób − mówi mama Dawida, Danuta Kopiec. Kiedyś Dawid pomagał
innym, dzisiaj sam potrzebuje pomocy

Dawid takim, jakim
go pamiętają najbliżsi
i znajomi : uśmiechnięty
i pełen wiary, że świat stoi
otworem...

Szacowne profesorskie grono szybko
poznało się na Dawidzie. Gdy wybierano drużynę, która wyruszy na
międzynarodowy konkurs tworzenia
robotów mobilnych, pomyślano o
knurowianinie. To był strzał w dziesiątkę. Trójka studentów zajęła najwyższe miejsce na podium, pierwszy
raz w historii UJ.

reklama

Praca magisterska Dawida była
odczytywana na sympozjum we Wrocławiu, zdobyła uznanie profesorów z
całej Polski. Talent Dawida dostrzegli
pracodawcy. Wybierał w ofertach.
Jeszcze na studiach zaczął pracować
jako inżynier oprogramowania w
Google.
− Dla Dawida komputer i ro-

boty to był cały świat. Chciał nawet
wypożyczyć hangar i skonstruować
śmigłowiec bezzałogowy. Uczył się
chińskiego, by sprowadzać części z
Chin − opowiada Danuta Kopiec. − Był
ciekaw wszystkiego. Czasami dzwonił
zapytać: „Mamuś, jak to się gotuje,
jak się piecze”. Nie palił, nie pił. Zbierał na mieszkanie. Marzył o NASA.
− Po wypadku dostał propozycję na
maila od polsko-amerykańskiej firmy
współpracującej z NASA. To byłby
pierwszy krok. Musiałam odpisać, że
to nieaktualne.
Pani Danuta pamięta Dawida jak
wracał z Krakowa. Stawał w drzwiach,
taki wysoki i barczysty i mówił: „Mamuś, tatuś, jak ja się za Wami stęskniłem”, a potem przytulał się mocno.
Jest jedynakiem bardzo związanym ze
swoją rodziną.
Dawid był tak bardzo ciekawy świata. Uwielbiał robić zdjęcia,
uwieczniał motyle, nietypowe budynki i swoją narzeczoną. Na jednej z fotografii, Dawid stoi przy tradycyjnym
góralskim kramie i uśmiecha się w
stronę obiektywu. Zdjęcie zrobiono
5 października 2012 roku na parę
godzin przed wypadkiem...
− Dawid zmienił pracę. Nowa
firma zorganizowała wyjazd integracyjny do Ustronia. Jedną z atrakcji
była jazda na quadach. Pół godziny
przed zjazdem wyznaczono trasę,
która przebiegała z Równicy, czerwonym szlakiem. Ścieżka była szerokości
quada. Były tam korzenie, kamienie
− opowiada pani Danuta. − Dawid
uderzył w drzewo...
Długo czekał na pomoc, karetka
miała problem z dojazdem. Na miejscu
pierwsza pojawiła się Straż Pożarna,
to ona uratowała knurowianinowi
życie. Lekarze zdecydowali, by przetransportować Dawida helikopterem
do Sosnowca.
- Stwierdzono ciężki uraz czaszkowo- mózgowy, obrzęk i wstrząs mózgu,
śpiączkę mózgową, ostrą niewydolność
oddechową, złamanie żeber, ostrą
niewydolność nerek, zapalenie płuc i
dróg moczowych. Potem doszła tracheotomia, ropień uda prawego, głęboki
niedowład czterokończynowy, zespół
wegetatywny, odleżyny. Jest w stanie
wegetatywnym...

OD SZPITALA DO SZPITALA

Dawid osiem miesięcy spędził na
OIOM. Codziennie uparcie walczy o
życie. Rodzice na 3 miesiące przenieśli Dawida do Centrum Rehabilitacji
Funkcjonalnej w Krakowie.
− Byłam z Dawidem 24h na dobę.
Sytuacja na tyle się poprawiła, że
Dawid zaczął się wybudzać, mruczeć.
Nawet przez godzinę sam siedział −

mówi Danuta Kopiec.
Niestety, Dawida trzeba było zabrać z Centrum. Koszt miesięcznego
pobytu jest ogromny. Sięga 19 tys.
zł! Przekracza możliwości finansowe
rodziny. Dawid obecnie przebywa
w szpitalu w Chorzowie. Jego życiu
zagrażają głębokie i jątrzące się odleżyny. Mimo operacji powtarzają się.
− Żaden szpital nie chciał podjąć
się leczenia odleżyn w ramach NFZ.
Odleżyny były na tyle rozległe i głębokie, że trzeba było usunąć kawałek
kości biodrowej. Koszt takiej operacji
to 25 tys. zł plus opatrunki, założenie
waków itd. Łączny koszt wyniósł 35
tys. zł. Teraz Dawida czeka kolejna
kosztowna operacja. Nie mamy już na
to pieniędzy.
Dawid bardzo cierpi. Potrzebuje
opieki wielu specjalistów, począwszy
od chirurga, po rehabilitanta i plastyka.
− W Centrum Rehabilitacji powiedzieli nam, że Dawid rokuje nadzieję,
tylko musi być odpowiednio leczony,
w odpowiednich miejscach, a na to
potrzeba środków.
Choć mężczyzna wybudził się ze
śpiączki, jego stan nadal jest poważny.
Wymaga nieustannej opieki i podawania tlenu. Dawid niedawno przeszedł
zapalenie płuc, tracił przytomność, ale
znowu zdarzył się cud. Jeden z wielu w
ostatnim roku...
Mama chce zabrać Dawida do
domu, czuwać nad nim we dnie i w
nocy. Mieć syna obok, by co dwie
godziny przewracać go z boku na bok.
Chronić przed odleżynami. Pani Danuta reaguje na każdy ruch Dawida,
na każdy grymas i dźwięk. Wierzy, że
syn ją słyszy.
− Wiem, że chce iść do domu, bo
gdy mu o tym wspomniałam, zamruczał. Muszę zrobić wszystko, żeby
Dawid wrócił do domu − mówi mama
knurowianina. − Pokonał wiele, chce
żyć, bo ma jeszcze tutaj dużo do zrobienia.
Po wypadku mało kto potrafił
uwierzyć w to, co się stało. Rodzina
i przyjaciele są wstrząśnięci do tej
pory. Koledzy chcą pomóc, zbierają
pieniądze na specjalną aparaturę,
która umożliwia komunikację za
pomocą oczu.

PROŚBA O POMOC

Powrót Dawida do zdrowia będzie
bardzo trudny, ale rodzice głęboko
wierzą, że się uda. Wierzą, że kiedyś
Dawid znowu sam będzie jadł, że
przewróci się na drugi bok.
− Bóg sprawił cud życia, sprawi też
cud uzdrowienia − podkreśla mama
Dawida. − Nie mam żalu do Boga, ale
nie pogodziliśmy się z tym, co się stało.
Mam żal do organizatorów, bo gdyby
nie ich lekkomyślność i głupota, Dawid
byłby zdrowy.
Knurowianie pamiętają Dawida
jako miłego i dobrego chłopca, bardzo
kochającego swoją rodzinę.
− Wiem, ze Dawid jest w sercach
i pamięci wielu ludzi − mówi Danuta
Kopiec. − Chciałabym podziękować,
serdeczne „Bóg zapłać” dla wszystkich
ludzi, którzy modlą się o powrót Dawida do zdrowia. To bezcenne.
Koszty leczenia i opieki są ogromne. Rodzice Dawida nie poradzą sobie
sami. Wydali oszczędności, zaciągnęli
długi, ale to nie wystarcza. Pomaga
rodzina i znajomi, ale to wciąż za mało.
− Liczymy na pomoc innych ludzi,
na ich wielkie serca − podkreśla mama
Dawida. − Jeśli Dawid walczy, to my
nie możemy się poddać.
Justyna Bajko

Dla Dawida liczy się każde wsparcie, każda złotówka. Dawid jest podopiecznym fundacji Votum. Darowizny na leczenie Dawida, należy wpłacać na
konto 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem : dla Dawida Kopiec.
Aby przekazać 1% podatku wystarczy w deklaracji PIT, w rubryce poświęconej OPP wpisać dane: KRS: 0000272272 z dopiskiem: dla Dawida Kopiec.
Twoja pomoc to dar życia dla Dawida.
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 47/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Miłosz Buczek z Czerwionki

ur. 13.11.2013 r., 2890 g, 50 cm

Zoﬁa Morawska z Knurowa

Izabela Kwiatkowska z Knurowa

ur. 13.11.2013 r., 2800 g, 52 cm

Aleksander Chojnowski z Ornontowic
ur. 17.11.2013 r., 4200 g, 57 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

Zoﬁa Furmanek z Leszczyn

ur. 13.11.2013 r., 3040 g, 52 cm

ur. 16.11.2013 r., 2780 g, 51 cm

Seweryn Pikus z Knurowa

ur. 17.11.2013 r., 4370 g, 59 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 45/2013 brzmiało: „Pończocha”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Marian Marczak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Julia Rutkowska z Knurowa

ur. 17.11.2013 r., 3000 g, 52 cm

Fabian Rybarczyk z Rybnika

ur. 17.11.2013 r., 3820 g, 53 cm

RYBNIK

21.11. 2013 r.
CZWARTEK

47

Papusza
− godz. 15.30, 20.15
Thor: Mroczny świat 3D DUBBING
− godz. 17.45
22- 27.11. 2013 r.
PIĄTEK- ŚRODA
Igrzyska śmierci: W pierścieniu
ognia
− godz. 17.30, 20.00

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

10

Homo
gemini

21 listopada, w Galerii
Sztuki w Teatrze Ziemi
Rybnickiej zostanie
otwarta wystawa
fotograficzna „Homo
gemini” Marii Śliwy
To otwarty projekt socjologiczny autorki, która fotografuje
bliźnięta w ich pokojach, a następnie, po kilku latach wraca do
nich i za pomocą aparatu uwiecznia zmiany w ich fizyczności i
otoczeniu.
Wystawa to pierwsza odsłona
projektu rozpoczętego w 2011
roku. Początek wernisażu o godz.
17.30
DC

Mateusz Zator z Wrocławia

ur. 17.11.2013 r., 3320 g, 52 cm

Alicja Szpak z Knurowa

ur. 18.11.2013 r., 3920 g, 57 cm

Lena Maćkiewicz z Knurowa

ur. 18.11.2013 r., 3270 g, 54 cm

Daria Polok z Gierałtowic

ur. 19.11.2013 r., 3080 g, 54 cm
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aktualności
KNURÓW. SUKCES LITERACKI JULII POWIECKIEJ

Arkadiusz Trzebuniak (trzeci z lewej) i jego
podopieczni mają powody do satysfakcji - ich
wiedza i umiejętności zostały docenione przez
Narodowy Bank Polski

Julia uczy się w zerówce w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Bardzo lubi pisać i wymyślać różne
historie. Do udziału w konkursie
nie trzeba jej było długo namawiać.
Zmagania literackie zorganizował
Maciej Maliński, znany bajkopisarz. Nadesłano kilkanaście prac z
całej Polski. Bajka Julii najbardziej
spodobała się jurorom. To opowieść
o mał ym fenku, poszukującym
odpowiedzi na pytanie: „kim jest”.

Julia Powiecka

Fenek spotyka na swojej drodze różne zwierzęta, ale żadna odpowiedź
nie zadowala pytającego. W końcu
zwierzak dostrzega kaktusa. Co
kaktus powiedział fenkowi? O tym,
trzeba już przekonać się samemu!
Bajka Julii dostępna jest na stronie
www.mcmalin.pl.
jb

Foto: Archiwum klubu

Julia Powiecka
ma tylko 6 lat,
a wyobraźnią
mogłaby obdarzyć
pół Knurowa. Bajka
knurowianki
„O Fenku, który nie
wiedział kim jest”
otrzymała pierwszą
nagrodę w konkursie
ogólnopolskim

Foto: Archiwum rodzinne

Ale bajka!

SUKCESY ZESPOŁU SZKÓŁ W PILCHOWICACH

To ci szkoła przedsiębiorczości!
W ocenie NBP Zespół Szkół w Pilchowicach jest godny tytułu
Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości, nauczyciel Arkadiusz
Trzebuniak – Najlepszym Nauczycielem Przedsiębiorczości
w województwie śląskim, a szkolny zespół SKP nr 165g Yuppik
– Najlepszym Klubem Przedsiębiorczości w Polsce
Nie dość na tym. Rafał Kotula
i Szymon Starościk, uczniowie II
klasy pilchowickiego gimnazjum,
zwyciężyli w konkursie na najlepszy
spot filmowy promujący działalność
Narodowego Banku Polskiego. Ponadto ich plan kampanii społecznej
pt. „Sprawdź zanim podpiszesz”
otrzymał wyróżnienie.
Przedstawiciele pilchowickiej

szkoły byli bohaterami VIII Gali
Impuls, która odbyła się w piątek w
siedzibie NBP w Łodzi. Nic dziwnego
– „zgarnęli” najważniejsze nagrody prestiżowego, ogólnopolskiego
konkursu pod egidą NBP. Zebrali
zasłużone brawa, podziw i gratulacje,
a także 6 tys. zł nagrody dla szkoły i
klubu.
Opiekunowi klubu, Arkadiu-

szowi Trzebuniakowi, osobiście
winszował, wręczając nagrodę, prof.
Marek Belka, były wicepremier i minister finansów, obecny prezes NBP.
Gimnazjaliści zostali obdarowani
elektronicznym sprzętem. Mieli też
przyjemność udzielić wywiadu dla
TVP Łódź.
/bw/

informacja własna wydawcy

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 egółow ych i n for macji
udziela Filia nr 2, tel.: 32 332 63 94.
/bw/

Informacja własna wydawcy
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ogłoszenia
Sprzedam dom – stan surowy, zamknięty.
Tel. 507 295 640

HANDEL I USŁUGI

47-48/13

Sprzedam garaż z blachy. Tel. 728 500 268

47-48/13

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, 2 pokoje,
Merkury. Tel. 502 678 954

47-49/13

Sprzedam mieszkanie 62 m , 3 pokoje,
na os. WP II. Dzwonić po 17.00. Tel.
504 354 044
2

47-49/13

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

Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca dodatkowa lub stała. Branża
finansowa – zapewniamy szkolenia.
Kontakt: 504 411 180

Zatrudnimy pracownika na Stację Paliw w
Żernicy, tel. 32 336 27 52

47/13

47-odw.

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

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 512 614 466

47-48/13

45-47/13

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

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

43-47/13

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

SZUKAM PRACY

45-51/13

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

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

1/13-odw.

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

5-odw.

MOTORYZACJA

1/13-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

37-odw.

30-51/52/13

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

KONSULTANT DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO KLIENTA
Miejsce pracy: Knurów
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.

29/13-odw.

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

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

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

40-48/13

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

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

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

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.

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.

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

Oferujemy:
- Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin i możliwość awansu.

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

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.

7-odw.

7-odw.

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

1/13-odw.

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

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.”

1/13-odw.

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

31-51/13

DAM PRACĘ

Działka budowlana ok. Rakoniewskiego, 82
tys. Atrium. Tel. 791 862 794
46 – 47/13

Garaż blaszak w Knurowie do wynajęcia.
Tel. 698 649 301
47/13

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

1-51/52/13

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

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

12

Kawalerka w Szczygłowicach, II p., 63 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

46-47/13

Lokal do wynajęcia Knurów, Al. Lipowa.
Tel. 695 373 447
47/13

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

Pomóż, nie przeszkadzaj

do rozmowy o naszym mistrzu
Adama Tąpałę, który będąc
trenerem Concordii, dołożył
swoją cegiełkę do prawidłowego rozwoju młodego wówczas
kandydata na sportowca.
- Pani Agnieszka pytała
o początki kariery, zarówno
Jurka, jak i jego brata Darka
– Adam Tąpała zdradza kulisy powstawania programu.
– Interesowało ją, jacy byli na
początku swojej przygody ze
sportem, i jakimi są obecnie.
Czy byli pracowici, i co robili po
treningach.
Moje spotkanie z Agnieszką
Rylik i ekipą TVN-u trwało
ponad godzinę. Końcowy efekt
pracy byłej pięściarki, która

Orzeł pokazał pazury,
ale i tak przegrał

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

i chyba z zadowoleniem przyjęto
to, że w tym roku nie trzeba już
grać o punkty. Kilkumiesięczna
przerwa być może pozytywnie
wpłynie na drużynę i wiosną uda
się zrealizować cel pod tytułem:
Uniknąć degradacji.
Taki sam cel przyświecać
będzie Naprzodowi Żernica,
który zimę spędzi na przedostatnim miejscu.
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

PiSk
41
37
33
30
27
25
25
24
21
18
17
17
15
15
13
7

okazała się niezwykle miłą
osobą, będziemy mogli zobaczyć
na ekranach telewizorów w
najbliższą niedzielę.
Gdy poprosiliśmy Adama

Tąpałę o jego najkrótszą odpowiedź na pytanie: Jak wychować mistrza?, usłyszeliśmy:
Pomóż, nie przeszkadzaj.
PiSk

Gliwice, Knurów, Rudziniec

- taka była końcowa klasyfikacja gimnazjalnych mistrzostw
w szachach, w których wystąpili
uczniowie z powiatu gliwickiego.
Rozgrywki odbyły się w
Miejskim Gimnazjum nr 3 w
Knurowie, organizacją zajęło
się Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat, a nagrody zostały sfinansowane przez Urząd
Miasta Knurów.
- W zawodach wzięło udział
31 uczniów z 7 szkół gimnazjalnych. Rywalizację przeprowadzono w formie dwóch
indywidualnych turniejów na
dystansie 6 rund – relacjonują
organizatorzy.
W klasyfikacji dziewcząt

wygrała Anna Tomaka (Gimnazjum nr 14, Gliwice), a najlepsza knurowianka – Angelika
Szpak (MG-3) - zajęła trzecie
miejsce. Na czwartym została
sk lasy f ikowana jej szkolna
koleżanka – Karolina Brzózka.
Wśród chłopców również
wygrał gliwiczanin – Dominik
Stolarz. Najlepszy z knurowian
– Eryk Nowak z MG-1 był trzeci.
Czwarte miejsce zajął Karol Istel
(MG-3), szóste – Dawid Nowak
(MG-3), ósme – Adrian Materna
(MG-3), dziesiąte – Karol Oleksy
(MG-3), szesnaste – Maciej Brzozowski (MG-3), a dziewiętnaste
– Michał Koczy (MG-3).
PiSk

Klasa
okręgowa

Raz, dwa, trzy – mało…
No i stało się. Po czterech
zwycięstwach z rzędu Wilki
Wilcza musiały przełknąć gorycz porażki. I to w spotkaniu, w
którym strzeliły trzy bramki. O
jedno trafienie lepsi okazali się
reprezentanci Sokoła Orzech, co

16. KOLEJKA
Orzeł Mokre - Silesia Miechowice 2:2, Fortuna Gliwice - Unia Świerklaniec 2:0,
Sokół Orzech - Wilki Wilcza
4:3, Czarni Pyskowice - Tempo Paniówki 1:0, Gwarek
Zabrze - Odra Miasteczko
Śląskie 2:0, Orzeł Miedary Orzeł Nakło Śląskie 3:0, ŁTS
Łabędy - KS 94 Rachowice
1:1, ŁKS Łagiewniki - Tęcza
Wielowieś 6:0.

skutkowało pierwszą przegraną
Wilków od czasu, gdy drużynę
objął Jan Frączek.
Tempo Paniówki zakończyło tegoroczne występy serią
pięciu spotkań bez zwycięstwa.

PiSk

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

36
32
29
26
25
24
23
21
21
20
20
19
17
13
12
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1. Gwiazda
2. Świbie
3. Walka
4. Olimpia
5. Quo Vadis
6. Bujaków
7. Bojków
8. Amator
9. Pogoń
10. Start
11. Kłodnica
12. Pawłów
13. Victoria
14. Korona

31
30
30
28
24
24
21
17
17
13
8
8
5
3

Klasa B

Dobra pozycja
wyjściowa
Mamy lidera – mogą skandować kibice Gwiazdy Chudów. Spadkowicz w klasy A
nie widzi dla siebie miejsca na
niższym poziomie i po rundzie jesiennej jest liderem, a co
się z tym wiąże, kandydatem
numer jeden do awansu.

13. KOLEJKA

Trudna wiosna zapowiada się w Pilchowicach, bowiem Victoria po rundzie
jesiennej nie ma na koncie
zwycięstwa i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.
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PiSk

Pogoń Ziemięcice - Olimpia
Pławniowice 0:6, Korona Bargłówka - Amator Rudziniec 0:4,
Walka Zabrze - KS Bojków 5:1,
Kłodnica Gliwice - Quo Vadis
Makoszowy (mecz przerwany przy stanie 3:1 po ataku
chuliganów na kibiców gości),
Naprzód Świbie - Gwiazda
Chudów 3:2, Piast Pawłów
-Victoria Pilchowice 2:2, LKS 45
Bujaków - Start Kleszczów 1:2.

Fragment meczu Team Stalmet - Tritech Big-Bud

Foto: Waldemar Jachimowski

W minionym tygodniu o początki kariery Jerzego Dudka pytała Adama
Tąpałę ekipa TVN. Przed laty były trener naszego bramkarza na podobne
pytania odpowiadał przed kamerami Sky Sport

Klasa A

Biednemu wiatr w oczy – tak
w wielkim skrócie można opisać
sytuację Orła Stanica, który kończy rok 2013 na ostatnim miejscu
w klasie A. W ostatnim meczu
piłkarze tej drużyny próbowali
przerwać fatalną passę, jednak
mimo strzelenia dwóch bramek,
opuszczali boisko w roli pokonanych. Seria przegranych meczów
wydłużyła się tym samym do 12

Foto: Piotr Skorupa

W ubiegłym tygodniu do
Knurowa przyjechała Agnieszka Rylik. Kibicom znana jest
przede wszystkim z występów
w ringu. To właśnie między
linami tej areny sportowej
zdobyła popularność i sławę
po tym, jak została mistrzynią
świata w kick-boxingu i w
boksie. W sportowym CV pani
Agnieszki można znaleźć jeszcze wiele innym sukcesów, w
tym kilka mistrzostw Starego
Kontynentu, nie wspominając
o tytułach wywalczonych w
mistrzostwach Polski. Obecnie
Rylik związana jest z telewizją,
a konkretnie z TVN, gdzie
pracuje przy projekcie zatytułowanym „Jak wychować
mistrza”. I właśnie ten program
spowodował, że była sportsmenka zawitała do Knurowa.
Sportowy mistrz i Knurów
równa się Jerzy Dudek. A skoro Jerzy Dudek to i Concordia,
i byli trenerzy naszego wybitnego bramkarza.
Agnieszka Rylik realizując kolejny odcinek programu
stanęła na murawie, na której
pierwsze piłkarskie kroki stawiał późniejszy golkiper takich
klubów, jak Feyenoord Rotterdam, FC Liverpool czy Real Madryt. Reporterka TVN zaprosiła

MLPNH

Pierwsza porażka
Tritechu
W szóstej kolejce Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej najciekawszym spotkaniem był
pojedynek dotychczasowego
wicelidera Tritechu Big-Bud
z Teamem Stalmet. Ci pierwsi
rozpoczęli od prowadzenia,
ale wkrótce „Stalowi” przypuścili szturm na bramkę
strzeżoną przez Krzysztofa
Górkę i w ciągu sześciu minut
strzelili cztery gole. Wyższość
Stalmetu nie podlegała dyskusji i młoda ekipa Tritechu
musiała po raz pierwszy w tym
sezonie zejść z parkietu w roli
pokonanego. Oznacza to zarazem, że jedynym zespołem bez
porażki jest liderujący TKKF
Mistral Intermarché.
Znajdujący się na przeciwnym biegunie tabeli PTK DB
Schenker był bliski zdobycia
pierwszych punktów w meczu

z IPA. Drużyna Nowosielskich
bardzo długo prowadziła 1:0,
ale w końcówce dała sobie
strzelić trzy gole. Ostatni z nich
to prawdziwa rzadkość w futsalu: podanie z rzutu rożnego
trafiło do Tomasza Machy, który głową odegrał do Jarosława
Stępnia, a ten, również głową,
skierował ją do bramki rywala.
Po nieprzekonujących występach z dobrej strony pokazał się wreszcie Vibovit Studio
DENIM. 8-krotni mistrzowie
ligi, choć posiadali tylko jednego rezerwowego, nie dali
najmniejszych szans Kadrze.
Udany debiut w Vibovicie
zaliczył Piotr Zieliński, brat
Michała, byłego zawodnika
Concordii, a obecnie GKS-u
Katowice, trzykrotnie wpisując się na listę strzelców.
Waldemar Jachimowski

6 KOLEJKA Z 18.11.2013
Concordia Oldboje - Nacynianka 7:3 (2:1)
1:0 M. Pawlik 7’, 1:1 K. Matuszewski 14’, 2:1 S. Basak 17’, 3:1 M.
Pawlik 21’, 4:1 S. Basak 26’, 4:2 Ł. Baron 31’, 5:2 M. Pawlik 35’,
6:2 P. Majorczyk 39’, 7:2 S. Basak 40’, 7:3 K. Matuszewski 40’.
Olympiakos Gierałtowice – Sośnicowice 4:7 (1:3)
1:0 K. Borawski 7’, 1:1 Denis Rogon 11’, 1:2 M. Mazur 15’, 1:3 M.
Kożuszek 19’, 2:3 M. Bednarz 22’, 2:4 Damian Rogon 26’, 3:4 K.
Borawski 29’, 3:5 M. Sosna 30’, 4:5 D. Kabała 35’, 4:6 Damian
Rogon 36’, 4:7 M. Sosna 40’.
PTK DB Schenker – IPA Knurów 1:3 (1:0)
1:0 J. Nowosielski 10’, 1:1 T. Macha 31’, 1:2 T. Macha 35’, 1:3
J. Stępień 37’.
Team Stalmet – Tritech Big-Bud 7:2 (5:2)
0:1 M. Szczurek 4’, 1:1 Ł. Wolsztyński 5’, 2:1 Ł. Wolsztyński 7’,
3:1 B. Flis 9’, 4:1 M. Stopa 10’, 4:2 M. Michniewski 14’, 5:2 D. Flis
15’, 6:2 B. Flis 36’, 7:2 B. Flis 37’.
Vibovit Studio DENIM – ZZ Kadra 8:1 (3:1)
1:0 P. Zieliński 5’, 2:0 P. Zieliński 6’, 3:0 A. Zabłocki 14’, 3:1 A.
Kasprzyk 15’, 4:1 M. Sikora 27’, 5:1 P. Zieliński 29’, 6:1 M. Sikora
30’, 7:1 R. Kasiński 32’, 8:1 R. Kasiński 40’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

5
5
5
6
6
6
5
6
6
5
5

15
12
12
11
9
8
7
5
4
3
0

25-9
36-12
31-14
38-24
26-30
23-24
19-26
16-27
28-36
12-41
12-23

5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

0
0
0
2
0
2
1
2
1
0
0

0
1
1
1
3
2
2
3
4
4
5

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI STRZELCÓW:
1.
2.
3.
4.

Jarosław Stępień
Dominik Kabała
Przemysław Kośmider
Maciej Stopa
Miron Michniewski

IPA Knurów
Olympiakos Gierałtowice
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Tritech Big-Bud

12
10
9
8
8

PROGRAM 7. KOLEJKI (25.11, PONIEDZIAŁEK):
IPA Knurów – Olympiakos Gierałtowice (18.00), PTK DB Schenker – Tritech Big-Bud (18.50), Nacynianka – Vibovit Studio DENIM (19.40), TKKF Mistral Intermarche – Sośnicowice (20.30),
Team Stalmet – Concordia Oldboje (21.20).
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sport

„Wróblik”:
On był bożyszczem

IV liga

Foto: Piotr Skorupa

Kapitan Concordii – Łukasz Spórna strzelił
ostatniego gola w 2013 roku, ale do pełni szczęścia
zabrakło zwycięstwa nad Pilicą Koniecpol

Jest dobrze
Przed ostatnią serią spotkań Concordia miała szanse awansować z trzeciej na
pierwszą pozycję i udać się
na przerwę zimową w roli
mistrza jesieni. By tak się
stało, lider i wicelider nie
mógł wygrać swoich meczów,
a knurowianie musieli przywieźć komplet punktów z Koniecpola. Nasza drużyna swój
mecz rozgrywała w niedzielę,
więc w sobotnie popołudnie
z niecierpliwością czekała na
wieści ze stadionów rywali.
Jako pierwsi na boisko wybiegli piłkarze Grunwaldu
(wicelidera), którzy rozegrali
derbowe spotkanie z coraz lepiej spisującą się Slavią. Wynik końcowy mógł ucieszyć
knurowian, bowiem remis
sprawiał, iż w razie wygra-

nej w niedzielę, podopieczni
Wojciecha Kempy przeskoczą
rudzian.
Nieco później okazało
się, że Concordia wyjedzie
do Koniecpola bez szans na
mistrzostwo jesieni. Powód?
Górnik Piaski pokonał Przyszłość Rogów.
Knurowianie zagrali zatem w niedzielę o pozycję
wicelidera i bardzo dobrą
poz ycję w y jściową przed
wiosennymi rozgrywkami.
Konfrontacja z Pilicą miała
w ymarzony dla Concordii
początek. Już w 2 minucie
po dośrodkowaniu w pole
karne zawodnik gospodarzy
zagrał piłkę ręką, a sędzia
– ekstraklasowy, Sebastian
Jarzębak – wskazał na „wapno”. Rzut karny wykorzystał

16. KOLEJKA, GRUPA I
Pilica Koniecpol - Concordia 1:1
0:1 Spórna 2’ (rzut karny), 1:1 Cieśla 37’
Concordia: Wasilewski, Pilc, Krzysztoporski, Paśnicki, Wieliczko, Maciejewski 73’ Modrzyński, Rozumek, Żyrkowski, 1. Piaski
35
Spórna, Suchiński 83’ Dembiń- 2. Grunwald
33
3. Concordia
32
ski, Mawo 66’ Nalepa (żk).
26
Sarmacja Będzin - RKS Gro- 4. Sarmacja
26
dziec 1:0, Wyzwolenie Cho- 5. Woźniki
24
r zów - Lot Konopiska 2:2, 6. Kamienica Polska
7. Gwarek
24
Górnik Piaski - Przyszłość
8. Slavia
21
Ciochowice 2:1, Raków II Czę- 9. Pilica
21
stochowa - Gwarek Tarnowskie 10. Przyszłość
20
Góry 0:1, Grunwald Halemba - 11. Raków II
19
Slavia Ruda Śląska 1:1, MLKS 12. Wyzwolenie
18
18
Woźniki - Zieloni Żarki 1:1, LKS 13. Zieloni
17
Kamienica Polska - Zagłębiak 14. Grodziec
15. Lot
11
Dąbrowa Górnicza 3:1.
16. Zagłębiak
7

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

14

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

39
39
32
31
29
28
28
20
19
18
18
15
14
10
9
5

Łukasz Spórna i przez około
pół godziny Concordia była
wiceliderem.
Ostatecznie prowadzenia nie udało się utrzymać i
mecz zakończył się podziałem
punktów.
Ja k że uda ny rok 2013
Concordia kończy na trzecim
miejscu, mając trzy punkty
straty do lidera. Jest dobrze.
Piotr Skorupa

Przed tygodniem zamieściliśmy na naszych łamach list
jednego z Czytelników, który
nawiązywał do naszej wcześniejszej informacji dotyczącej
Gerarda Cieślika. Pisząc o
Jego śmierci dodaliśmy, iż
przed laty był On trenerem
Concordii. Wielu ta informacja kompletnie zaskoczyła, bowiem Gerard Cieślik był znany
przede wszystkim z przywiązania do Ruchu Chorzów.
Przed tygodniem obiecaliśmy,
że postaramy się dotrzeć do
osób, które potwierdzą tę zaskakującą informację o związkach legendy „Niebieskich” z
Knurowem. I dotarliśmy!
Najpierw naszą redakcję
odwiedził Eryk Musiolik, były
środkowy obrońca, który w
Concordii zaczął grać w 1954
roku, jako 10-latek. – Do drużyny seniorów trafiłem już po
tym, jak Gerarda Cieślika w
Concordii nie było, ale pamiętam ten okres, gdy przyjeżdżał
do Knurowa – mówi. – Na
treningi przychodziło wtedy
dużo osób, by zobaczyć zajęcia
prowadzone przez zawodnika
Ruchu Chorzów, bo Gerard
Cieślik był wtedy jeszcze piłkarzem, a w Knurowie zaczynał przygodę z trenerką.
Sam zwalniałem się wtedy z
pracy w zakładzie tapicerskim

Działacze
i piłkarze
zapraszają
kibiców

Je s te ś k ibic em C oncordii? Zarezerwuj sobie
wieczór, 27 listopada. Nie
chodzi tu o kolejny mecz
4-ligowca z Knurowa, wszak
tegoroczne rozgrywki dobiegły końca, ale o spotkanie, jakiego jeszcze nie
było. Działacze i piłkarze
Concordii zapraszają swych
kibiców do Restauracji 777
(ul. 1 Maja), gdzie będzie
można porozmawiać o tym
co było, i o planach klubu
na najbliższą przyszłość. Do

dyspozycji kibiców będą:
prezes Zbigniew Kosmala,
w iceprezes Andrzej Michalewicz, trener Wojciech
Kempa, kapitan drużyny
Łukasz Spórna i jedyny obcokrajowiec w Concordii
- Solomon Mawo z Kamerunu.
Spotkanie rozpocznie się
o godzinie 19.00, a następnie
wszyscy chętni będą mogli
wspólnie zobaczyć mecz Ligi
Mistrzów.
PiSk

Klasa C
14. KOLEJKA
Concordia II – pauza, Ślązak
Bycina - Burza Borowa Wieś
0:6, Młodość II Rudno - Gwarek II Ornontowice 0:1, Naprzód Łubie - Leśnik Łącza 2:0.

1. Concordia II
2. Burza
3. Gwarek II
4. Leśnik
5. Młodość II
6. Naprzód
7. Ślązak

36
24
24
21
10
10
0

i przychodziłem podpatrywać
ikonę naszej piłki i wspaniałego człowieka.
Kojarzę też, że Cieślik nie
zawsze jeździł na mecze Concordii i wtedy zastępował go
Tim. Bramkarzami byli wtedy
Horn i Wróblewski, a w podstawowym składzie występowali: Musiolik, Zgolik, Gerlich,
Grychtoł, Bujok, Kuś, Wolny,
Wilczek, Hejn, Burek – wylicza Eryk Musiolik i pokazuje
nam zdjęcia, które zostały
wykonane nieco później, gdy
Gerarda Cieślika w Concordii
już nie było.
Pan Eryk, podobnie jak
wcześniej Jerzy Ogierman i
Paweł Fibic, podpowiedział
nam, że pod okiem Gerarda
Cieślika trenował ówczesny
bramkarz Józef Wróblewski,
który wciąż jest mieszkańcem
Knurowa. Zadzwoniliśmy do
byłego golkipera i po kilku
minutach wstępnej rozmowy
usłyszeliśmy: - Na Gerarda
Cieślika patrzyliśmy wtedy

jak na bożyszcze. Podpatrywaliśmy Jego zagrania i triki,
ale nie udawało się ich powtórzyć. Był bardzo dobrym
piłkarzem, a przy tym był
inteligentny i koleżeński. Miał
też cechy dobrego wychowawcy. Mówił do mnie zdrobniale
„Wróblik”, a kontakt ze sobą
utrzymywaliśmy do końca.
Zawsze dzwoniłem do Niego
z życzeniami urodzinowymi.
Zapamiętam Go, jako wspaniałego człowieka i piłkarza,
który strzelał dużo bramek.
Również głową mimo, że nie
był wysoki, ale miał taki dar,
że nie główkował z wyskoku,
ale z doskoku.
Te w y powiedzi był ych
piłkarzy świadczą o tym, że
Gerarda Cieślika szanowano
nie tylko w Ruchu Chorzów,
z którym związany był przez
całe życie, a swoją ostatnią
drogę rozpoczął na stadionie
przy ulicy Cichej, gdzie żegnały Go tłumy kibiców.

Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o derbow ych
potyczkach młodych piłkarzy
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej z Concordią. Oba kluby
rywalizują ze sobą na szczeblu
rozgry wek trampkarzy. W
rundzie jesiennej odbyły się
trzy mecze derbowe. Pierwsze
dwa zakończyły się wygranymi
Akademii. W roczniku 2002
APN rozgromiła Concordię
9:0, a w roczniku 2004 równie
wysoko, bo 9:3. W tym samym
roczniku występuje również
druga drużyna APN-u, która

w trzecim derbowym meczu
tej jesieni uległa Concordii 1:7.
W tym spotkaniu bramki dla
zwycięzców strzelali: Siwirski,
Matuszek i Bucior po 2 oraz
Cieślik.
W zwycięskim zespole,
k tór y prowadzi Z bigniew
Matuszek, wystąpili: Godlewski, Szwan, Rostek, Zmuda,
Godziejewicz, Kobryńczuk,
Marszałek, Siwirski, Chłodnicki, Kumór, Matuszek, Cieślik, Zawadzki, Szymanik,
Bucior.

Piotr Skorupa

Tym razem
Concordia

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 12 LISTOPADA
1. Henryk Brola
2. Kazimierz Fąfara
3. Zdzisław Mral
4. Michał Foit
5. Dariusz Skowron
6. Alfred Wagner
7. Alojzy Kopiec
8. Bogumił Wolny
9. Jerzy Makselon
10. Jan Chwolka

– 2.311
– 2.164
– 2.086
– 1.969
– 1.941
– 1.907
– 1.819
– 1.770
– 1.763
– 1.713

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 19.847
2. Tadeusz Kamczyk
– 18.266
3. Piotr Luberta
– 17.045
4. Emi Kasperek
– 16.458
5. Piotr Pakura
– 16.252
6. Jerzy Niewiadomski
– 16.093
7. Stefan Wroblowski
– 15.576
8. Czesław Antończyk
– 15.389
9. Stefan Dylus
– 15.291
10. Kazimierz Fąfara
– 15.227
Kolejny turniej odbędzie się 26 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Najpierw Bóg
obdarowuje cię
talentem…

Foto: Piotr Skorupa

Od pewnego czasu na mecze reprezentacji Polski zapraszani są byli kadrowicze. Na
potyczkę biało-czerwonych ze
Słowacją Polski Związek Piłki
Nożnej zaprosił m.in. Waldemara Matysika. Starsi czytelnicy grę, a raczej harówkę tego
piłkarza pamiętają zapewne
doskonale, młodszym należy
przypomnieć, że 52-letni dziś
były reprezentant Polski jest
wychowankiem Orła Stanica,
skąd „wypłynął” na głębokie
piłkarskie wody. Największe
klubowe sukcesy świętował w
Górniku Zabrze, zdobywając
trzy razy mistrzostwo Polski.
Jego czarną robotę na boisku
docenił nie tylko selekcjoner
Antoni Piechniczek, ale i trenerzy renomowanych klubów z
Europy Zachodniej. Waldemar
Matysik, już jako piłkarz, który wywalczył z reprezentacją
trzecie miejsce w mistrzostwach świata, miał okazję
grać w Hamburger SV i AJ
Auxerre. Od wielu lat mieszka
za naszą zachodnią granicą,
gdzie jest fizjoterapeutą.

Waldemar Matysik
rozpoczynał swoją
przygodę z piłką
w Stanicy

Wychowanek Orła Stanica był i wciąż jest skromnym
- jak sam mówi - „synkiem
ze Śląska”, który twierdzi, że
najpierw Bóg obdarowuje cię
talentem, a później poprzez
pracę musisz to wykorzystać.
Gdy był reprezentantem
Polski, cieszył się, że spełniają
się jego marzenia i wciąż ciężko
pracował. Nie należał do grupy
rozrywkowych zawodników,
jak nie trzeba było to nie zabierał głosu. Wolał koncentrować
się na najbliższym występie.
Zbigniew Boniek – obecny
prezes Polskiego Związku Piłki
Nożnej, a przed laty kolega
z reprezentacji Waldemara
Matysika - stwierdził, że przed
ubiegłotygodniowym meczem
ze Słowacją, dłużej rozmawiał
z „Waldim”, aniżeli w czasach,
gdy razem występowali na boisku z orzełkiem na piersiach.
– Zgadza się. W 1982 roku
byłem człowiekiem od czarnej
roboty, a nie osobą, która jest
blisko mediów i dziennikarzy.
Byłem skromnym piłkarzykiem,
ale za to walecznym – przyznaje
Waldemar Matysik. – Pamiętać
też trzeba o tym, że miałem
wtedy nieco ponad 20 lat i gra
w reprezentacji była olbrzymim
wyróżnieniem, bo gra w tym
zespole jest najważniejsza.
Szczycę się tym, że miałem
swój udział w wielkim sukcesie i jestem w wąskim gronie
polskich piłkarzy, którzy na
mistrzostwach świata zdobyli
trzecie miejsce.
Przyglądając się grze Matysika trudno było dostrzec
tak zwane zagrania pod
publiczkę. To był typ
zawodnika, który
„jeździł na tyłku” i walczył
od pierwszej
do ostatniej
minut y.
Przery wał
a kcje r ywali i inicjował ataki naszych.
I mimo, że
nie było w tej
jego grze finezji, kibice
doceniali to,
że zostawiał
na boisku wiele
zdrowia.
- W 2000 roku

byłem u okulistki w Gliwicach i
gdy padło nazwisko Matysik, lekarka wyszła z gabinetu i mówi:
- Panie Matysik, ale to były czasy.
Byłem tam z dziećmi i one
zaskoczone pytały mnie później,
tato skąd ta pani cię zna? Odpowiedziałem, że zrobiliśmy wtedy
dużo dobrej roboty dla Polski
– wspomina i dodaje: - Obecna
reprezentacja jest odpowiedzialna za to, by o nas już wreszcie
przestali mówić, a zaczęli o nich.
O Waldemarze Matysiku
można powiedzieć, że miał
żelazne płuca, podobnie, jak
inny piłkarz związane z gminą
Pilchowice – Alfred Olek. Przekonywali się o tym nie tylko
rywale, ale i koledzy z kadry.
- Na zgrupowaniach wychodziliśmy w góry na trening biegowy.
Pamiętam, że Zbigniew Boniek
i świętej pamięci Włodek Smolarek mówili mi zawsze bym
poczekał na nich, bo oni też
chcieliby być pierwsi. Pewnego
razu, gdy byliśmy na obozie w
Wiśle skręciłem z wyznaczonej
trasy i przekroczyłem granicę
z Czechami. WOP-iści szybko
mnie zawrócili, a w tym czasie
moi koledzy mnie wyprzedzili.
Finał tego treningu był jednak
taki, że ja do ośrodka wróciłem
pierwszy, zjadłem ciepły obiad,
a koledzy z kadry musieli go
sobie podgrzać – mówi z uśmiechem na twarzy obecny mieszkaniec Bonn.
Waldemar Matysik nie
ukrywa, że w dalszym ciągu
kibicuje „swoim” drużynom,
czyli Górnikowi Zabrze i reprezentacji Polski. - Na bieżąco
obserwuję to co dzieje się w
naszej piłce. Adama Nawałkę
obserwowałem w Górniku Zabrze, a więc w klubie, któremu
wiele zawdzięczam. Według
mnie powołanie tego trenera na
selekcjonera to trafna decyzja. U
Adama szczególnie podoba mi
się to, że on nie potrafi przegrywać nawet na treningu. Też taki
byłem i gdy przegrałem jakiś pojedynek jeden na jeden to byłem
zły na siebie, nie umiałem spać.
Co do wyboru nowego selekcjonera to osobiście typowałem dwóch: Adama Nawałkę i
Janka Urbana.
Żałuję tego, że w czasie
mistrzostw Europy wyszło tak,
jak wyszło. Taką imprezę ma się
raz na sto lat… Powiedziałem
Zbyszkowi Bońkowi, że my przy
takich stadionach i przy takich
kibicach bylibyśmy w finale.
Od Euro minęło już sporo
czasu, ale reprezentacja wciąż
nas nie rozpieszcza, a po ubiegłotygodniowej porażce ze
Słowacją, Waldemar Matysik
tak, jak i inni kibice, opuszczał
stadion we Wrocławiu mocno
zdegustowany.
Piotr Skorupa

Mamy naszego
człowieka
w kadrze
Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Adam Nawałka zaprosił do
współpracy knurowianina,
Remigiusza Rzepkę. Kadra
pod wodzą nowego sztabu
debiutowała w miniony piątek.
„Biało-czerwoni” podejmowali we Wrocławiu Słowację,
przegrywając 0:2.
- Od środka i pod względem szkoleniowym drużyna
wygląda inaczej niż kibice

mogli zobaczyć w czasie meczu
– dzieli się z nami swą opinią
Remigiusz Rzepka, który jest
trenerem przygotowania
motorycznego. Knurowianin dodaje też, że
w reprezentacji prowadzona jest obecnie
selekcja z oceną, który
zawodnik na ten moment nadaje się do gry Remigiusz Rzepka z Knurowa
na tym poziomie.
jest cenionym trenerem nie

Foto: PZPN

WALDEMAR MATYSIK:

sport

PiSk tylko w środowisku piłkarskim

foto-migawka
Foto: Remigiusz Rzepka

Z reguły reprezentanci Polski
w czasie krajow ych zgrupowań
zaglądają w wolnych chwilach na
łamy „Przeglądu Sportowego”.
Tym razem obok tego popularnego
dziennika, w hotelu w Grodzisku
Wielkopolskim pojawił się nasz
„Przegląd Lokalny”. Wszystko to
za sprawą knurowianina Remigiusza Rzepki, który przysłał nam
to wyjątkowe zdjęcie i dedykację
Artura Boruca adresowaną do
naszych Czytelników.
Dziękujemy i trzymamy kciuki za lepsze reprezentacyjne jutro.
PiSk
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Jastrzębska Spółka Węglowa
kupi KWK Knurów-Szczygłowice?
JSW SA zamierza przeprowadzić nie chce (bądź nie jest w stanie)
„due diligence” (z ang.: należyta sta- precyzyjnie odpowiedzieć. JSW SA
ranność), czyli analizę kopalni pod zamierza zapłacić – o ile do transwzględem jej kondycji handlowej, akcji dojdzie – środkami własnymi
finansowej, prawnej i podatkowej. To i... długiem. Aktualnie może wykakonieczne, by ocenić ryzyko i szanse zać się 1,7 mld zł w gotówce.
oraz skutki potencjalnej transakcji
Zakup kopalni pozwoliłby Jakapitałowej.
strzębskiej Spółce Węglowej zwięk- Do końca roku chcemy zebrać szyć wydobycie. JSW liczy też na
informacje, by podjąć decyzję – po- zmniejszenie jego kosztów. W KWK
wiedział Polskiej Agencji Prasowej Knurów-Szczygłowice można wyprezes JSW Jarosław Zagórowski.
dobywać węgiel koksowy taniej niż
O podjęciu negocjacji z Kompa- w kopalniach JSW, gdzie występują
nią Węglową S.A. w sprawie knurow- wszystkie zagrożenia naturalne i
skiego zakładu JSW SA poinformo- trudne warunki geologiczne.
wała w poniedziałek. List intencyjny
Intencje JSW SA są oczywiste,
pomiędzy dwiema wielkimi firmami ale jaką korzyść z transakcji osiąggórniczymi został
nie Kompania
KWK Knurów-Szczygłowice
podpisany wcześ- zatrudnia prawie 6 tys. pracow- Węglowa? Okazuniej – 8 listopada. 7 ników. Górniczy obszar kopalni to je się, że to jedno
listopada o współ- 60 km2. W ciągu doby wydobywa z podstawow ych
pracy między KW około 16,5 tys. ton węgla (3,5-4 założeń programu
mln ton rocznie).
SA i JSW SA porestrukturyzacyjinformował w Sejmie wicepremier nego, przedstawionego Radzie PraJanusz Piechociński.
cowników KW przez kierownictwo
Pod uwagę brana jest nie tylko spółki. Program naprawczy na lata
współpraca przy eksploatacji złóż 2013-2020 ma przynieść poprawę
KWK Knurów-Szczygłowice, ale też kondycji finansowej KW SA, przezakup kopalni.
de wszystkim poprzez zmniejsze- To dla nas interesujące aktywo, nie kosztów jej funkcjonowania
kopalnia eksploatuje to samo złoże, (w tym m.in. poprzez połączenie
co nasza kopalnia Budryk – mówił kopa lń, obniżkę w y nagrodzeń,
prezes Zagórowski. – Ma perspekty- likwidację niektórych świadczeń,
wę kilkudziesięciu lat wydobycia. Jest zmniejszenie liczby pracowników
kopalnią rentowną.
administracji, wstrzymanie przyZagórowski docenia efektyw- jęć, ograniczenie liczby ścian i
ność knurowskiej kopalni, ale za- wyprowadzenie księgowości poza
strzega, że konieczne są inwestycje. struktury firmy).
Jego zdaniem zwiększenie w produk„Obecnie proces negocjacyjny
cji udziału wysokomarżowego węgla pomiędzy Spółką i KW dotyczący
koksowego polepszyłoby rentowność Przedmiotu Sprzedaży jest na bardzo
zakładu.
wczesnym etapie” – informuje JSW
Ile warta jest KWK Knurów- SA w liście intencyjnym.
/bw/
-Szczygłowice? Na to dzisiaj nikt

Foto: Archiwum

JSW SA poddaje szczegółowej analizie
sytuację KWK Knurów-Szczygłowice.
Chce ją poznać do końca roku, by
w pierwszej połowie 2014 r. sfinalizować
zakup knurowskiej kopalni

Knurowska kopalnia: była w strukturach Gliwickiej Spółki
Węglowej, jest w Kompanii Węglowej, czy jej przyszłość
jest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?...

Foto: Dawid Ciepliński

Szkoła Podstawowa w Paniówkach

Klasa I A

Wychowawca: mgr Maria Szukała; nauczyciel wspomagający: mgr Magdalena Marciniak
Maria Brosz, Sonia Czubaj, Kinga Hynisz, Wojciech Kopel, Andrzej Kowalik, Kordian Kuś, Stanisław
Lewandowski, Jakub Macioszek, Maksymilian Macioszek, Oliwia Michalak, Natalia Niczyporuk, Oliwia
Nocoń, Patryk Organiściok, Marcin Słaboń, Paulina Sobota, Dawid Szołtysek, Rafał Szołtysek,
Agnieszka Wizdorf, Julia Woźniak, Michał Woźnica

reklama

Klasa I B

Wychowawca: mgr Mariola Baczewska
Grzegorz Biedroń, Stanisław Boruch, Magda Botor, Kamil Gatner, Zofia Gatner, Maja Gembalczyk,
Magdalena Hudzikowska, Jacek Jabłukiewicz, Matylda Klasik, Alicja Musioł, Maria Nocoń, Wiktoria
Organiściok, Julia Pawlas, Hanna Rausz, Agata Szczudlak, Emilia Szczyrba, Zuzanna Szolc, Wiktoria
Szymańska, Anastazja Waliczek, Amelia Wyrobek
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