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Bądź szlachetny − zrób paczkę!
Akcja „Szlachetna paczka” od 2000 roku łączy
biednych i bogatych. W Knurowie już 20 rodzin
znalazło darczyńców, 9 wciąż czeka. Finał akcji
− 7 grudnia
Pani Krystyna i pan Marcin wychowują siedmioro dzieci. Mieszkają
w ciasnym trzypokojowym mieszkaniu. Ledwo wiążą koniec z końcem.
Marzą o piecyku gazowym, bo mają
dość kąpieli w zimnej wodzie. Przydałaby się także pościel i żywność.
Zbliża się zima. Pani Dorota chciałaby ciepłe kołdry dla dzieci, pani
Basia − buty i ubrania, bo boi się, że
gdy spadnie śnieg, jej dzieci nie będą
miały co założyć do szkoły.
Rodziny zgłoszone do „Szlachetnej paczki” nie prosiły o pomoc.
− Sami szukamy potrzebujących.

Prawdziwa bieda jest cicha i skromna
− mówią wolontariusze „Szlachetnej
paczki”.
Przez prawie miesiąc wolontariusze, pod okiem koordynatorki
Marzeny Zaręby, odwiedzali ubogie
knurowskie rodziny. Pytano o konkretne potrzeby i małe marzenia.
Starannie wybierano te osoby, które
naprawdę potrzebują wsparcia. Po
etapie rozmów stworzono bazę z
listą 29 rodzin. Na stronie www.
szlachetnapaczka.pl wolontariusze
przedstawili historie czekających na
pomoc i listy potrzebnych rzeczy.

„Szlachetna paczka” działa nieprzerwanie od 13 lat. Początek był trudny.
Grupa krakowskich studentów z ks. Jackiem Stryczkiem miała dość siedzenia i narzekania, że tyle biedy, że tyle cierpienia. Postawili na działanie. Z
pomocą przyjaciół przygotowali paczki dla 30 rodzin. Dzisiaj „Szlachetna
paczka” to projekt ogólnopolski. Z każdym rokiem paczek przybywa. W
2012 roku liczba obdarowanych sięgnęła prawie 13 tys. W Knurowie w 2011
roku udało się pomóc 33 rodzinom. Szczegółowe informacje na stronie
www.szlachetnapaczka.pl.

Teraz inicjatywa jest po stronie darczyńców.

CO ZROBIĆ, BY POMÓC?

Naprawdę trzeba niewiele. Pierwszym krokiem jest w ybór rodziny. Kolejny to skompletowanie i
dostarczenie paczki do specjalnie
przygotowanego magazynu, który
w Knurowie będzie mieścił się przy
Niepodległości 1. Darczyńcy mają
czas do 6 grudnia. W czasie finału
akcji − 7 i 8 grudnia wolontariusze
zaniosą paczki do rodzin i następnie
przedstawią darczyńcom relację z
przekazania prezentów.
Ks. Jacek Stryczek, organizator
„Szlachetnej paczki” mówi, że kocha
bogatych, bo ci mogą pomóc biednym, a prezent „przygotowany z myślą o konkretnej osobie ma niezwykłą
moc − potrafi czynić cuda”. Czyńmy
więc cuda!

NOWY PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dobry start w samodzielność
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Gliwicach zachęca mieszkańców powiatu
gliwickiego do wzięcia udziału w nowej edycji
projektu systemowego „Dobry Start
w Samodzielność” na lata 2014-2015
Projekt skierowany jest przede
wszystkim do osób niepełnosprawnych (z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz wychowanków
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach działań przewidziany
jest m.in. bezpłatny kurs prawa jazdy
kategorii B i C z dodatkowymi godzinami jazd, bezpłatny turnus rehabilita-
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Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi,
na konto fundacji „Zdążyć z pomocą”
wpłynęło 837 435,48 zł. - 1 procent
nic nie kosztuje, a może pomóc
niewyobrażalnie - piszą na blogu Antosi
jej rodzice. - Dziękujemy za to, że dzięki
Wam mieliśmy siłę... I za to, że zdrowie
Antosi jest nie tylko dla nas najważniejsze

KNURÓW

Pomóż wygrać sprzęt!
Miejskie Gimnazjum nr 1 walczy w konkursie
Tesco „Talent do niemarnowania” o nowoczesny
sprzęt multimedialny. Pomóc mogą wszyscy!
Wystarczy wejść na stronę www.tescodlaszkol.
pl i zagłosować na film przygotowany przez
gimnazjalistów
− Co roku do kosza trafia w Polsce
9 milionów ton jedzenia − informują
organizatorzy. To zatrważająca liczba. Tegoroczny konkurs Tesco dla
szkół odbywa się pod hasłem „Talent
do niemarnowania”.
2

18 listopada rozpoczął się etap
regionalny rozgrywek. 58 szkół w
województwie śląskim, w tym knurowskie MG-1, miało za zadanie
przygotować krótkie filmy zachęcające do niemarnowania żywności.

tach ortopedycznych lub wkładkach
wypełniających.
- Antosia jest finansowo zabezpieczona. Sami również oszczędzamy i
mamy nadzieję, że to wystarczy. Teraz
najważniejsza jest modlitwa i wiara,
że uda się spełnić marzenie Antosi i
nasze, jakim jest samodzielność - dodają Wieczorkowie.
Wszystkich, którzy chcieliby
pomóc innym dzieciom, zmagającym się z ciężkimi chorobami,
zapraszają na stronę www. antoninawieczorek.pl.
oprac. /g/

Dzieła uczniów umieszczono na stronie www.tescodlaszkol.pl i poddano
ocenie internautów.
Te placówki, których filmowe
etiudy otrzymają największą ilość
głosów w internetowym konkursie,
otrzymają zestaw sprzętu do nowoczesnej szkolnej sali kinowej. Zwycięski film weźmie także udział w
etapie ogólnopolskim, gdzie technikę
i pomysłowość oceni profesjonalne
jury.
Nagroda główna to jedna z 10
pracowni multimedialnych. Zakończenie głosowania internetowego 16
grudnia.

Foto: Bogusław Wilk

prawdziwych przyjaciół wokół siebie
to bezcenny skarb - czytamy we wpisie Liliany i Radka Wieczorków.
Koszt kolejnych operacji nóg,
które odbędą się za 6 i 12 lat, oscyluje
wokół 600 tys. zł. Dr Paley wycenił
leczenie ręki dziecka na 160 tys. zł.
Z powodu wielkiego ryzyka rodzice
odłożyli tę operację w czasie. Podkreślają, że podane koszty nie uwzględniają przelotów i zakwaterowania
podczas leczenia.
Dziewczynka będzie dochodzić
do zdrowia w specjalnych ortezach
(jedna kosztuje 5 tys. dolarów), bu-

/sisp, bw/

foto-migawka

KNURÓW. RODZICE ANTOSI WIECZOREK DZIĘKUJĄ ZA PRZEKAZANIE 1 PROC.

Dzięki zgromadzonym środkom
Antosia może liczyć na leczenie i
rehabilitację na najwyższym, światowym poziomie. Rodzice dziewczynki
zdają sobie sprawę, że za żadną cenę
nie osiągnie takiej sprawności jak jej
zdrowi rówieśnicy.
- Wiemy jednak, że dzięki najlepszym zabiegom i dobrej rehabilitacji
Antosia będzie w stanie wiele osiągnąć, a my dzięki Wam nie będziemy
musieli się martwić, skąd wziąć na
to środki.
Dostaliśmy wielki dar w postaci
dobrych ludzi. A mieć życzliwych i

cyjny, edukacyjny obóz młodzieżowy
podczas wakacji i bezpłatne badania
lekarskie pod kątem zawodowym.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 32 233 79 83 (biuro projektu) i 32 332 66 16 (kancelaria
PCPR). Formularz zgłoszeniowy jest
dostępny na stronie www.dobrystart.
pcpr-gliwice.pl.

Foto: Archiwum MSP-9
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Tragiczny finał poszukiwań
35-letniego chirurga z Rudna.
Martwego rudzianina znaleziono
niedaleko miejsca zamieszkania

KNURÓW. O KROK OD TRAGEDII...

Pichciła na cyku

36-letnia mieszkanka Szczygłowic
o mały włos doprowadziłaby do tragedii.
Knurowianka prawdopodobnie postawiła
coś na kuchence i... zapomniała
25 listopada około godz. 22 Policja otrzymała zgłoszenie o dymie
wydobywającym się z mieszkania
w Szczygłowicach. W zadymionym
mieszkaniu znajdował się 12-letni
syn „zapominalskiej”. Po przybyciu
funkcjonariuszy okazało się, że to
nie krótka pamięć jest przyczyną
pożaru. Matka chłopca była pijana,
wydmuchała 2,5 promila.
− Naraziła swojego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty

Zaginiony
lekarz
nie żyje
RUDNO

życia − tłumaczy Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. − Za opiekę nad dziećmi małoletnimi, będąc pod wpływem
alkoholu, grozi do roku pozbawienie
wolności.
O sytuacji w Szczygłowicach
powiadomiono sąd rodzinny. To on
zadecyduje o losie knurowianki i jej
syna. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.

Rudzianin był osobą znaną i
szanowaną w okolicy. Pełnił funkcję
zastępcy ordynatora na oddziale
chirurgicznym w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. 15 września o godz.
9 wyszedł z domu. Ostatni raz był
widziany przez sąsiadkę. Szedł polną
ścieżką w stronę lasu. Potem ślad po
nim zaginął. W akcję poszukiwawczą
zaangażowało się sporo osób. Na
dramatyczny apel rodziny o pomoc

Policja poszukiwała chirurga
od dwóch miesięcy

Foto: KMP Gliwice

W jednym z mieszkań w bloku w Szczygłowicach
o mały włos nie doszło do zaczadzenia
12-letniego chłopca

Foto: Archiwum
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odpowiedzieli sąsiedzi, koledzy lekarze
i internauci. Policja z użyciem psów
tropiących i kamer termowizyjnych
dokładnie przeczesywała pobliskie
lasy. Plotki o samobójstwie pojawiły
się już kilka dni po zaginięciu. Mało
kto dawał im wiarę.
25 listopada pracownik Nadleśnictwa Rudziniec w czasie rutynowego obchodu po lesie natknął się
na ciało.

Nie pójdą
do więzienia
Skusił się na paliwo na długo
KNURÓW

nik Komendy Miejskiej Policji w
Knurowie.
Rozdzielnia jest własnością Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Sprawca kradzieży wciąż
jest poszukiwany. Sprawą zajmuje się
Komisariat Policji w Knurowie.
jb

Zmieniły się przepisy dotyczące kar za
jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości.
Policja potraktuje pijanego rowerzystę
łagodniej niż dotychczas
Był lipiec 2013 roku. Pan Marian wracał z działki. Nie wziął
samochodu, tylko rower.
– Wypiłem kilka piw, przyznaję
– mówi.
Do domu miał niedaleko. Jechał bocznymi drogami, ale miał
pecha. Zauważył go patrol Policji.
Pan Marian wydmuchał więcej
niż 0,5 promila. W myśl starych

Pomimo zmian
w przepisach pijani
rowerzyści nie mogą
czuć się bezkarni

KNURÓW

Awantury na porządku dziennym
Tylko w ostatnim tygodniu strażnicy miejscy cztery razy
interweniowali w sprawie rodzinnych awantur. Ofiary
przemocy domowej już nie boją się prosić o pomoc.
Coraz częściej reagują także sąsiedzi
Jak pokazują policyjne statystyki, nie ma w społeczeństwie
przyzwolenia na przemoc domową. Codziennie zatrzymywane są
osoby znęcające się nad swoimi
bliskimi. Szeroko propagowane
akcje społeczne uświadamiające
of ia rom, ż e nie są sk a z a ne na
życie z katem, przynoszą efekty.
Choć nie każda awantura oznacza
przemoc, lepiej dmuchać na zimne.

20 listopada około godz. 21
pat rol St ra ż y M iejsk iej odw iedził mieszkanie przy ul. Szarych
Sz eregów. St ra ż n i ków wez wa l i
zaa larmowa ni podniesiony mi i
agresy w ny mi głosa mi sąsiedzi.
Dzień później f u n kcjona riusze
uspokajali awanturujących się przy
ul. Ziętka. 23 listopada strażnicy interweniowali w jednym z mieszkań
przy al. Piastów. Pomoc wezwała
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żona nietrzeźwego mężczyzny.
Knurowianin awanturował się w
środku nocy. Na wieść o zbliżającym się patrolu, mężczyzna uciekł
z mieszkania. Funkcjonariusze
pouczyli kobietę o dalszym postępowaniu. Tego samego dnia, kilka
godzin później patrol wezwano na
ul. Batorego. Powodem także były
sprawy rodzinne.
jb

– Pijany rowerzysta zagraża
przede wszystkim sobie i nie powinien być traktowany na równi z pijanym kierowcą – argumentowali
rowerzyści.
18 pa ździerni ka prez ydent
Bronisław Komorowski podpisał
nowelizację do kodeksu karnego.
Pijani cykliści nadal będą karani,
tylko nieco łagodniej.
– Rowerzyście pod wpływem
alkoholu grozi kara w postaci:
aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności trwającej miesiąc
i kary grzywny od 20 do 5000 zł
– informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w

Foto: morgueﬁle.com

Złodziej skradł ze zbiornika
agregatu prądotwórczego około 60
litrów paliwa. Skusił się także na 15
metrów kabla miedzianego z szafy
rozdzielni.
− Łączna suma strat to 10 tys. zł
− informuje Marek Słomski, rzecz-

jb

KNURÓW. ZŁAGODZONE PRAWO DLA NIETRZEŹWYCH ROWERZYSTÓW o nieadekwatności winy do kary.

jb

W rejonie knurowskiego odcinka
autostrady A1 w kierunku Rybnika,
nieznany sprawca włamał się do
rozdzielni średniego napięcia. Wyłamane
zamki dostrzeżono w ubiegłą środę

− Rodzina potwierdziła , że
martwy mężczyzna znaleziony na
terenie kompleksu leśnego w rejonie
Łączy to zaginiony 35-letni chirurg − informuje Policja.
Na miejscu znalezienia zwłok
pojawiła się policyjna ekipa śledcza
i prokurator. Wstępnie wykluczono
udział osób trzecich. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna
popełnił samobójstwo.

zasad kodeks karny mówił jasno,
mężczyzna popełnił przestępstwo
zagrożone grzywną (od 50 do 5000
zł), ograniczeniem wolności lub jej
pozbawieniem do 2 lat. Wyrokiem
sądu tracił także prawo jazdy na
okres od roku do 10 lat. Niedawno
wyszedł z więzienia.
– Początkowo to był dla mnie
szok, ale do wszystkiego da się przyzwyczaić – mówi pan Marian.
W 2011 roku w polskich więzieniach przebywało ok. 12 tys. rowerzystów, ukaranych za jazdę w stanie
nietrzeźwym. Koszt utrzymania
jednego więźnia to około 2 tys. zł. Już
od pewnego czasu pojawiały się głosy

Gliwicach. – Obok wymienionej
kary, sąd może orzec także środek
karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju
od 6 miesięcy do 3 lat.
Jazda na dw u kołowcu pod
„wpły wem” będzie traktowana
jako wykroczenie, a nie przestępstwo. To zasadnicza zmiana, bo
ukarani za wykroczenie nie trafiają do Krajowego Rejestru Karnego.
W ostatnim czasie z więzień
masowo wychodzą cykliści. Również ci, którzy zostali złapani przed
nowelizacją, a czekają na rozprawę,
odpowiedzą jak za wykroczenie.
jb
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Parkingowy pat
przy Netto
KNURÓW. CO DALEJ Z ZABLOKOWANYM PARKINGIEM PRZY NETTO?

Od 4 lat kilku właścicieli garaży blokuje dojazd do 6 miejsc
postojowych przy sklepie Netto. Wszystko odbywa się zgodnie
z prawem, a podjęta niedawno próba osiągnięcia kompromisu
znów zakończyła się fiaskiem...
Mało kto wie, dlaczego parking
przy Netto został odgrodzony od
dojazdu płytami i słupkami. Tę historię przywołano podczas ubiegłotygodniowego spotkania właścicieli
garaży „Box nr 2”, przedstawicieli
zarządu Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady
Miasta i rady osiedla.
Przypomnijmy. Zanim powstał
sklep Netto, wzdłuż ul. Mieszka I
parkowały samochody. Inwestor wybudował dojazd do sklepu kosztem 6
miejsc postojowych, ale zobowiązał
się przenieść je na swój teren i bezpłatnie udostępnić mieszkańcom.
Mało tego, obiecał, że na własny
koszt wybetonuje podjazd do nowego
parkingu. To jednak nie spodobało się
kilku właścicielom pobliskich garaży.
Jeden z nich przywołał rzekomą
rozmowę z ówczesnym prezesem Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Bogdanem Litwinem:
- Było spotkanie w terenie przedstawiciela Netto z prezesem. Ostrzegałem:
nie budujcie, bo nie macie dojazdu.
Prezes powiedział: ja tu rządzę. Gdyby
inaczej to załatwiał, miejsca by były.
Emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Efektem słownej utarczki było
zagrodzenie parkingu betonowymi
płytami i słupkami. Dziś plac świeci
pustkami i razi bałaganem.
Należy dodać, że dojazd do parkingu jest własnością 52 właścicieli
garaży. To do nich adresowane było
ubiegłotygodniowe spotkanie. Przybyli jednak nieliczni (na 35 obecnych
za pomysłem spółdzielni opowie-

weniuje, bo to teren prywatny...
Proponują wybrukować podjazd
z ul. Mieszka I tylko do połowy i
poszerzyć parking, by istniała możliwość nawrócenia i powrotu tą samą
drogą. Inna opcja to wykorzystanie
na dojazd do parkingu miejsca przy
budynku gospodarczym Netto.
Oba s c ena r iu sz e w y ma gają
ponownego włączenia do rozmów
przedstawicieli Netto, co - jak wielokrotnie podkreślał w czasie spotkania wiceprezes spółdzielni - jest
niemożliwe. Poza tym pierwsza propozycja oponentów wydaje się równie
karkołomnym zdaniem, co pomysł
spółdzielni, bo wymaga aprobaty
wszystkich właścicieli terenu.
- W ubiegły czwartek na prośbę

właścicielki jednego z garaży doszło
do spotkania z przedstawicielami
zarządu LWSM - informuje członek
rady nadzorczej spółdzielni, Franciszek Szafarz. - Pani oświadczyła,
że jest za rozwiązaniem problemu
dojazdu. Przedstawiła swój pomysł
i zaproponowała, że zbierze podpisy
wszystkich właścicieli garaży, jeśli
LWSM przedstawi mapę z rysunkiem
proponowanych przez nią zmian.
Szafarz przyznaje, że każda propozycja dążąca do odblokowania
miejsc park ingow ych warta jest
rozważenia. - Najważniejsze, by parking był udostępniony dla wszystkich
mieszkańców osiedla.
Paweł Gradek

Niezwykły parking doczekał się internetowej sławy;
internauci mają uciechę, a garażowicze, spółdzielcy
i handlowcy bezskutecznie szukają kompromisu

działo się 24 właścicieli garaży, 1 był
przeciwny, 9 ostentacyjnie opuściło
spotkanie, nie opowiadając się po
żadnej ze stron).
- Netto stoi na stanowisku, że
swoje już zrobiło i nie chce więcej
uczestniczyć w rozmowach o parkingu
- poinformował wiceprezes LWSM,
Wojciech Kołodziej. - Dlatego wystąpiliśmy z inicjatywą utwardzenia na
koszt spółdzielni dojazdu do tych 6
miejsc. Potrzebna nam tylko zgoda 52
właścicieli tego terenu.
Apelował do zebranych o rozsądek: - Nic nie tracicie, a zyskujecie
dodatkowe miejsca postojowe. Jeśli nie

dojdziemy do porozumienia, wystąpimy do Netto o rozebranie parkingu i
obsianie tego miejsca trawą.
Kilku właścicieli garaży pokrzyżowało plany spółdzielni. Obawia się,
że po utwardzeniu dojazdu, kierowcom nie będzie chciało się wyjeżdżać
tą samą drogą, tylko wybiorą przejazd
wzdłuż garaży.
- Zrobi się z tego droga publiczna!
- grzmieli w czasie spotkania. - Płacimy podatek od gruntu i użytkowanie
wieczyste, więc dlaczego mamy iść
na takie ustępstwa? Najpierw zaczną
nam jeździć, a później parkować na
podjazdach. Straż Miejska nie zainter-

Większość zwolenników szybkiego uporania się z problemem nie kryje
zmęczenia patową sytuacją. Właściciele garaży nie godzą się z łatką awanturników, jaka niesłusznie do nich przylgnęła po zablokowaniu parkingu.
- Ośli upór nic tu nie da. Trzeba schować ambicje i dumę w kieszeń, i dojść do
porozumienia - komentują nieugiętą postawę oponentów. - Zamiast wadzić
się o kawałek ziemi, warto zrzucić się na farbę i pomalować na jeden kolor
obskurne drzwi, które straszą przejeżdżających.
- Tak samo było, jak kiedyś chcieliśmy zrobić wylewkę przed każdym z
garaży. Jedna osoba się nie zgodziła, nic nie mogliśmy zrobić i wygląda to
teraz jak wygląda – słyszymy od jednego z garażowiczów.
- Sprzeciwianie się udostępnieniu tego parkingu jest bardziej na zasadzie:
„Nie, bo nie” – dodaje inny. – Przecież my na tym nic nie stracimy, a ktoś
może zyskać.
Zachowanie kilku właścicieli garaży przypomina mieszkańcom bloków przy
ul. Mieszka I przysłowiowego psa ogrodnika.
- Nie rozumiemy głosów właścicieli garaży mówiących, że nie będziemy wyjeżdżać tą samą drogą. Kto przy zdrowych zmysłach będzie jeździł naokoło
po takich wybojach, kiedy tutaj tylko się cofnie i już się jest na ul. Mieszka I?

not. /pg/, DC
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Zmiany w rozkładzie linii 8 i 58
Zmiany zaczną obowiązywać
od niedzieli (1 grudnia). Autobus
linii nr 8 będzie odjeżdżał w dni
robocze z przystanku „Gliwice Lipowa” o godz. 5.54 (wcześniej 5.59),
a z przystanku „Knurów Szpitalna”
o godz. 6.31 (poprzednio 6.36).
Podobnej modyfikacji doczeka
się rozkład jazdy linii nr 58. Kurs
z przystanku „Gliwice Lipowa” w
dni robocze zostanie przesunięty
na godz. 21.36 (wcześniej 21.26),
natomiast z przystanku „Knurów
Szpitalna” autobusy odjadą o godz.
22.01 (poprzednio 22.02).
Rzecznik prasowy KZK GOP,
Anna Koteras, zmiany w rozkładzie
tłumaczy modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Bojkowie.
4

– Prace, które są tam prowadzone, uniemożliwiały naszym pasażerom dojazd na czas do pracy w
Centrum Dystrybucji Tesco przy ul.
Bojkowskiej – mówi. – W odpowiedzi na ich głosy zdecydowaliśmy się
zmienić godziny odjazdów autobusów, by usunąć ten problem.
Koteras dodaje, że zmiany w rozkładzie mogą mieć charakter tylko
tymczasowy, choć nie wyklucza, że
korekta może zostać wprowadzona
na stałe. – Wszystko zależy od tego,
kiedy zakończy się modernizacja
kanalizacji oraz jak po zakończonym
remoncie będzie przebiegał ruch na
trasie linii nr 8 i 58.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Pasażerowie linii autobusowych nr 8 i 58 muszą przyzwyczaić się do kolejnej
drobnej korekty w rozkładach jazdy

Zmiany na liniach 8 i 58 obowiązują od 1 grudnia
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Uraz do służby zdrowia
KNURÓW. PRZYCHODZI PACJENT DO LEKARZA...

Kontuzjowany Czesław Oleś spędził w kolejce do lekarza
2 godziny, by usłyszeć, że ten przyjmie go dopiero
następnego dnia. - Propozycję terminu porady należy
traktować jako tryb pilny - uważa kierownik Przychodni
Brackiej w Knurowie, Ewa Czambor-Książek

Czesław Oleś ma za złe
lekarzowi, że nie wypisał
mu skierowania na badanie
USG, tylko kazał przyjść
następnego dnia

W sobotę (16 listopada) coś strzeliło w łydce Czesława Olesia, kiedy
wchodził po schodach. Z wielkim
bólem dotarł do izby przyjęć knurowskiego szpitala, gdzie otrzymał
skierowanie do Szpitala Miejskiego
nr 4 w Gliwicach.
Tamtejsza lekarka wpisała w
karcie informacyjnej pacjenta: podejrzenie częściowego uszkodzenia
łydki prawej. Podjęła decyzję, by
usztywnić nogę szyną gipsową. Czesław Oleś dostał zastrzyk przeciw
skrzepom oraz zalecenie pilnego
wykonania badania USG łydki w
warunkach ambulatoryjnych. Z wynikiem miał się zgłosić na kontrolę
do poradni ortopedycznej.
Knurowianin wziął sobie
do serca zalecenia lekarki
i w poniedziałek, tuż
po godz. 7.00, dodzwonił się do Przychodni
Brackiej. Rejestratorka
poinformowała go, że
lekarz ma już na ten dzień
komplet pacjentów, ale może przyjąć w drodze wyjątku, jeśli to coś
pilnego. Trzeba tylko osobiście o to
lekarza zapytać.

- Przed gabinetem doktora Jarosława Kabuta czekałem od godz.
11.30. Byłem trzeci w kolejce - opowiada Czesław Oleś.
Dogadał się z pacjentami, że
przepuszczą go, by porozmawiał z lekarzem. Chirurg-traumatolog zaczął
przyjmować około godz. 13.20.
- Lekarz, po zapoznaniu się z
kartą informacyjną z izby przyjęć oraz
po przeprowadzonym wywiadzie,
stwierdził, że skoro „uraz” miał miejsce przed 2 dniami, a stan pacjenta
był ogólnie dobry i pacjent był zaopatrzony ortopedycznie, wizytę można
przełożyć na następny dzień - informuje kierownik Przychodni Brackiej
w Knurowie, Ewa Czambor-Książek.
Czesław Oleś nie chciał tracić
czasu. Poprosił doktora Kabuta, by
wypisał mu skierowanie na badanie
USG, które należało przecież wykonać w trybie pilnym.
- Nie zgodził się, bo nie miał mojej
kartoteki. Kiedy zaproponowałem, że
pójdę o kulach do rejestracji i mu ją
przyniosę, odpowiedział, że i tak mi
nie wypisze skierowania. Nie i już pacjent nie kryje żalu.
Kierownik przychodni potwier-

dza, że 18 listopada liczba zarejestrowanych pacjentów do poradni
ortopedycznej przekraczała limit
przyjmowanych osób. Aby otrzymać
jakiekolwiek skierowanie (czy do
poradni specjalistycznej czy na badania diagnostyczne), pacjent musi
się najpierw zarejestrować i odbyć
wizytę u lekarza.
- W przeciwnym razie nie można
odprowadzić odpowiednich procedur
do Narodowego Funduszu Zdrowia
- wyjaśnia Ewa Czambor-Książek.
Dziwi ją fakt, że lekarz izby
przyjęć gliwickiego szpitala nie zlecił badania USG w ramach porady,
skoro uważał, że powinno być wykonane w trybie pilnym. Zdarzenie
miało przecież miejsce w sobotę,
czyli dniu wolnym od pracy.
- Dostępność badań w warunkach izby przyjęć jest większa niż
w warunkach ambulatoryjnych dodaje.
Czesław Oleś zrezygnował z kolejnej wizyty w Przychodni Brackiej.
Poszedł szukać pomocy w knurowskim szpitalu.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama
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Ona mnie olała, więc ja też
wszystko olałem

Żyją tuż obok nas. Mijamy ich jak szukają petów w koszach, gdy jedzą na ławkach w parku.
Czasami zaczepią, zapytają o parę groszy. Nie lubimy, gdy siadają koło nas w autobusie, gdy
przechodzą obok. Demonstracyjnie zatykamy nosy albo odsuwamy się na bezpieczną odległość.
Drażnią nas brudnym ubraniem, brzydkim zapachem. Denerwują obecnością, niedopasowaniem
do ram „normalnego” życia. Nie mają domu, więc nigdzie nie przynależą. Nie mają domu, a dom
to Wszystko. Rodzina, ciepło, stabilność, bezpieczeństwo, praca. Czy można żyć bez Wszystkiego?
Pan Tadeusz się boi. Nie mrozu, a ludzi. Młodych chłopców
przychodzących ćpać. Twierdzi,
że to oni podpalili miejsce, które
zamieszkuje. Rzeczywiście, ściany
jeszcze noszą czarne ślady ognia.
Opowiada z żalem o tym, jak tu
kiedyś było czysto. Wszystko na
swoim miejscu. Knurowianin trochę
posprzątał, pozamiatał, poukładał,
ale to jeszcze nie to.
Budynek od dawna jest opuszczony, dobre miejsce dla kogoś, kto
nie chce być widzianym. Brakuje
okien, gdzieniegdzie szkło. Jest noc,
najtrudniejsza pora dnia. Za dnia
można przejść się po mieście, poszukać jedzenia, zajrzeć do kolegów.
Rozproszyć myśli. Noc to zimno i
samotność. Wtedy przychodzą najczarniejsze myśli. Skradają się jak
złodziej.
Pan Tadeusz zajmuje dwa pomieszczenia. W jednym stoi stary
fotel i prow izor yczny stoli k na
którym pali się czerwona świeczka włożona w plastikową butelkę.
Zimno, choć ściany chronią przed
wiatrem. Knurowianin od czasu
do czasu w yciąga ręce w stronę
ognia. Rozgrzewa zmarznięte palce.
Wokół panuje ciemność, do miasta
daleko. Za chwilę pan Tadeusz ułoży się do snu na starych kołdrach i
dziurawym materacu. Pod pachę
włoży nóż, obok położy kij. Woli
być przygotowany, gdy przyjdą go
skrzywdzić. Noc zapowiada się na
chłodną, choć to przecież dopiero
listopad. Co zrobi zimą? Nie wie.

Może pójdzie do noclegowni.
− Tylko nie do Kędzierzyna! −
zastrzega. − To za daleko! Daleko do
Knurowa, do kolegów.
Pan Tadeusz od siedmiu lat nie
ma domu. Kiedyś było inaczej. Chciał
się żenić, marzył o rodzinie.
− Stało się tak, że zostawiła mnie
konkubina. Poszła sobie z moim
kolegą. I moim niedoszłym synkiem.
Chciałem zaadoptować jej syna. Byłem po szpitalu, 2 miesiące w śpiączce,
noga zmiażdżona − opowiada. − Ona
mnie olała, więc ja też wszystko
olałem.
Mówi o tym bez żalu, choć waha
się przed każdym słowem.
Nieopodal „domu” knurowianina są ogródki działkowe. Działkowicze znają pana Tadeusza i chyba
go lubią. Czasami przynoszą mu coś
do jedzenia.
− Kiedyś dostałem kurczaka. Zapytali tylko, czy potrafię go ugotować.
A ja mam garnki. Rozpaliłem ognisko,
zagotowałem wodę.
Ostatnio garnek zginął. Biedny
okradł biednego.
− Znalazł się jakiś ciekawy złomiarz, tylko go nie umiem trafić, i
pozwijał nam garnek. Śmiechu warte!
Do pana Tadeusza przyszedł kolega. Trzymają się razem, choć kolega
na noc idzie do konkubiny. Ma brata,
ale nie wie, co się z nim dzieje.
− Ja patrzę na siebie, a nie na
brata − mówi zdenerwowany. − Gdybym patrzył na innych, to bym zdechł
z głodu.
W świecie pana Tadeusza obo-

„Sypialnia” pana Tadeusza. - Jest materac, są
kołdry, nie ma źle - mówi knurowianin

Pracownice MOPS długo
namawiały pana Stanisława
do skorzystania z noclegowni

wiązują twarde zasady. Licz tylko na
siebie − to jedna z nich. Gdy celem
jest przetrwanie do wchodu słońca, nie tworzy się dalekosiężnych
planów. Pan Tadeusz kiedyś był w
noclegowni, ale go wyrzucano.
− Wróciłem z urodzin kolegi,
sprawdzili mnie alkomatem i wypad
− opowiada. − Jak wypad, to wypad!
Zabrałem rzeczy i poszedłem.
Czy wróci? Pracownikom MOPS
obiecuje, że tak.

W WIEŻY

Betonowa wieża wciśnięta jest w
zarośla. Wydaje się pusta. Ze środka

nie wydobywają się żadne dźwięki,
słychać tylko szum przejeżdżających
obok samochodów. Pan Stanisław już
śpi. Budzą go głosy pań z MOPS i latarki
strażników miejskich. Nie pamięta, ile
już lat mieszka w wieży. Ta pustelnia
stała się prawie jego własnością. Miejsca tam niedużo, wąskie wejście, ale
to dobra kryjówka. Pan Stanisław nie
trzyma się grupy, woli być sam. Mówi,
że czasami na noc przychodzi do niego
kolega. Ale rzadko. Knurowianin niedługo skończy 62 lata.
− To nie pora się ustatkować i iść
do noclegowni? − pyta Ewa Kamyk
z MOPS.
− No jasne! − odpowiada rezolutnie.
Pan Stanisław kaszle, chyba jest
przeziębiony. Do swojej wieży przynosi różne rzeczy, mości sobie posłanie ze starych gazet i kolorowych
szmatek. Trochę się oburza, gdy pracownik MOPS mówi o tym śmieci.
− Jeśli są jakieś śmieci, to nie moje!
− stwierdza.
Śpi w czymś na kształt kożucha.
Okrywa się nim szczelnie i czeka na
poranek.
Życie osoby bez domu to nieustanna walka. Walka o kąt, by w
nocy gdzieś położyć głowę, o jedze-

nie, by w brzuchu nie burczało. Z
każdym rokiem jest gorzej. Człowiek
coraz starszy, siły już nie te. W schronisku pewnie byłoby łatwiej, ale tam
trzeba żyć według zasad. A to trudne.
− Jutro będę w MOPS! − pan Stanisław solennie obiecuje.
Ale podobno co roku tak mówi i
się nie pojawia.

ŻYCIE JAK W MADRYCIE?

Trudno zrozumieć osoby bezdomne. Niektórym wydaje się, że
wybrali łatwiejsze życie. Nie muszą
pracować, myśleć jak utrzymać dom,
martwić się o przyszłość. Dla nich zatrzymuje się czas. Zostają wypchnięci
z toczącego się koła Losu. Rzadko kto
wybiera takie życie. Ono się raczej
przydarza niż jest planowane. Każdy
bezdomny to osobna historia. A za
każdą historią kryje się jakaś rozpacz,
pieczołowicie zatapiana alkoholem.
− Bez alkoholu trudno żyć − mówi
jeden z bezdomnych. − To moja
nadzieja, moje marzenia. Zawsze po
pijanemu obiecuję sobie, że zmienię
swoje życie. Ale przychodzi ranek i już
nie chcę niczego zmieniać.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Imiona bohaterów artykułu zostały
zmienione

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z pomocą Straży Miejskiej kilka razy w
roku odwiedza osoby bezdomne, próbując nakłonić je do skorzystania z noclegowni i schronisk. Zaglądają do opuszczonych domów, na klatki schodowe,
do śmietników. 13 listopada patrol ponownie ruszył na ulice Knurowa. Ewa
Kamyk i Katarzyna Hejno z MOPS oraz młodsi strażnicy Ryszard Tyczyński
i Sebastian Wójcik ze Straży Miejskiej namawiali, zachęcali, ale nikogo nie
skusiła obietnica ciepłego łóżka i posiłku.
− Najważniejsze by wiedzieli, że taka możliwość istnieje, że mają wybór. Nie
muszą się bać, nie muszą marznąć − podkreśla Ewa Kamyk.
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KNURÓW. CARITAS PRZEPROWADZI ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI

Przedstawienie pt. „To nie żarty” z humorem tłumaczyło najmłodszym zasady
ruchu drogowego

Tak, pomagam

Zanim na dobre ogarnie nas gorączka świątecznych
zakupów, pomyślmy o najbardziej potrzebujących. Będzie
okazja, by podzielić się z nimi artykułami spożywczymi z
długim terminem przydatności do spożycia
żywcze od klientów sklepu „Biedronka” przy
ul. Szpitalnej 9, w godzinach jego otwarcia
- informują organizatorzy akcji.
Liczą na szczodrość knurowian. Z roku
na rok do akcji włącza się coraz więcej wolontariuszy i darczyńców. Rośnie ilość zbieranej żywności, która trafia do najbardziej
potrzebujących parafian danej diecezji.
Przed Wielkanocą udało się zebrać na terenie Archidiecezji Katowickiej ok. 2262 kg
żywności o przybliżonej wartości 11 243 zł.
- Zachęcamy do udziału w zbiórce. Za
składane dary serdecznie dziękujemy - dodają
organizatorzy.

/g/

KNURÓW

KNURÓW. PODSUMOWANIE AKCJI „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Wybierz logo dla 3+

W czwartek upływa termin głosowania na najlepsze
logo programu wspierania rodzin wielodzietnych w
Knurowie „Rodzina 3+”
We wrześniu knurowscy radni przyjęli
program umożliwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie ze specjalnych zniżek.
Obniżone ceny będą obejmować bilety wstępu na miejskie obiekty sportowe i kulturalne.
− W dalszej kolejności do udziału w
programie w formie Partnerów zaproszeni
zostaną także lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i kluby sportowe, którzy na
własnych zasadach będą udzielali ulg, zniżek
i promocji członkom rodzin wielodzietnych,
objętych programem − informują urzędnicy.
Knurowski magistrat ogłosił konkurs na
logo programu „Rodzina 3+”. We współpra-

Foto: Dawid Ciepliński

Po raz czwarty Caritas Archidiecezji
Katowickiej włączył się do zbiórki żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Tak,
pomagam”. Chodzi o zebranie produktów
spożywczych, takich jak: mąka, cukier,
makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej,
konserwy, herbata, słodycze, itp.
Dary trafią w formie paczek oraz posiłku
świątecznego do podopiecznych Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.
- W dniach 6-7 grudnia (piątek-sobota)
z pomocą wolontariuszy i pracowników
ośrodka będziemy przyjmować produkty spo-

cy z artystami stworzono cztery projekty. O
tym, jakie logo ostatecznie zostanie użyte
zadecydują internauci.
− Do 28 listopada, na stronie www.knurow.pl, można oddawać głosy na swojego faworyta − mówią urzędnicy. − Grafika, która
otrzyma najwięcej głosów zostanie oficjalnym
logo programu i będzie wykorzystywana
m.in. na materiałach informacyjnych oraz do
oznaczenia obiektów, klubów i stowarzyszeń,
które wezmą udział w programie.
Realizacja „Rodziny 3+” ruszy od stycznia 2014 roku. Więcej informacji na stronie
www.knurow.pl.

informacja własna wydawcy

Przegląd Lokalny Nr 48 (1082) 28 listopada 2013 roku

Mundurowi uczyli dzieci

Blisko 1000 uczniów z sześciu placówek wzięło udział
w projekcie gliwickiej policji i knurowskiego magistratu
„Bezpieczna droga do szkoły”. – To było udane przedsięwzięcie
– ocenia mł. asp. Janusz Szydło z policyjnej drogówki
Na akcję złożył się cykl pogadanek poświęconych zasadom bezpiecznego poruszania się
po drogach.
- Omówiliśmy zagrożenia, na które narażone
są dzieci w drodze do szkoły i domu – mówi mł.
asp. Szydło. – Uczniowie chętnie słuchali, ale i
dyskutowali. Sporo wiedzą. Znają przepisy, nie
tylko podstawowe.
Akcję zakończył spektakl pt. „To nie żarty”
w Kinie Scenie Kulturze. Zaprezentował go Teatr
Nie Wielki Pompon z Bąblem.

- To widowisko również nawiązało do bezpieczeństwa na drogach - dodaje Janusz Szydło,
policjant, a zarazem miejski radny. - Aktorzy w
przyswajalny dla dzieci sposób starali się wytłumaczyć, jak należy zachowywać się na drodze.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest
wspólnym dziełem knurowskiego Urzędu Miasta
i Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Medialnie patronuje jej Przegląd Lokalny.
DC

jb

reklama
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Oczekiwana zmiana miejsc
KOPALNIA „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”: Z KOMPANII WĘGLOWEJ DO JSW SA?

- Dla kopalni „Knurów-Szczygłowice” wejście w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej miałoby
pozytywne konsekwencje. Stałaby się częścią dużej i stabilnej firmy z dobrymi perspektywami
na kilkadziesiąt lat – zapewnia Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA w rozmowie z Przeglądem
Lokalnym. - Przecież nie kupimy jej po to, żeby ją zamykać. Przeciwnie – chcemy się rozwijać...

Prezes JSW SA Jarosław
Zagórowski

Bogusław Wilk: - Gdzie i kiedy zrodziła się myśl, by kopalnia
„Knurów-Szczygłowice” znalazła
się w strukturach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej? W JSW, Kompanii Węglowej, a może na poziomie
właścicielskim – w ministerstwie?
Jarosław Zagórowski, Prezes
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA: - To nie jest nowy pomysł. Po
raz pierwszy pojawił się ponad 10 lat
temu, gdy decydowały się losy spółek i
zakładów węglowych, które niebawem
weszły w skład Kompanii Węglowej.
Knurowskie kopalnie dobrze wpisałyby się w plany JSW budowania grupy
węglowo-koksowej. Jednak decyzje
wówczas podjęte uczyniły kopalnie
„Knurów” i „Szczygłowice” częścią
KW SA. Temat wrócił 4 lata temu,
gdy zaproponowaliśmy zarządowi
Kompanii Węglowej, by go ponownie
przeanalizować. Nie miało to jednak
ciągu dalszego, gdyż zarząd KW SA
nie widział wówczas zasadności takiej
decyzji. Teraz do sprawy wróciliśmy.
- Po co JSW SA kopalnia „Knurów-Szczygłowice”?
- JSW to w Polsce największy
producent wysokiej jakości węgla koksowego, a także znaczący gracz w skali
Unii Europejskiej. Dostęp i korzystanie
z zasobów kopalni „Knurów-Szczygłowice” pozwoliłyby nam zwiększyć
produkcję węgla koksowego, a tym
samym wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców tego węgla w naszym
regionie.
- Ile spółka jest gotowa za to
zapłacić?
- Liczymy się z dwojakimi kosztami: zakupu kopalni i inwestycji, które
na pewno są w niej niezbędne. Nie sposób w tej chwili operować konkretnymi
kwotami. To, ile kopalnia „Knurów-Szczygłowice” może kosztować, okaże
się po zakończeniu wszechstronnej
analizy ekonomicznej. Z pewnością
w rachubę wchodzą bardzo znaczące
kwoty.
- Stać na nie JSW?
- Jestem przekonany, że tak. JSW
ma na kontach około 1,7 miliarda złotych oszczędności. To pieniądze, które
wypracowaliśmy w czasach dobrej
koniunktury na węgiel koksowy.
- W grę wchodziłaby zapłata
gotówką?
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- To jedna z opcji, poważnie brana w procesie produkcyjnym – górników
pod uwagę. Na pewno ze wspomnia- dołowych, pracowników przeróbki i na
nych 1,7 mld zł znaczna część nie może pozostałych, tak ważnych dla funkcjozostać wydana, gdyż jest potrzebna na nowania firmy, stanowiskach.
- Nie jest tajemnicą, że płace
inwestycje w jastrzębskich kopalniach.
Transakcja nie może obciążyć budżetu w JSW są w yższe niż w Kompainwestycyjnego naszej spółki – to nie nii Węglowej. Pracownicy kopalni
podlega dyskusji. Z drugiej strony nie „Knurów-Szczygłowice” zyskają na
mamy kredytów, więc gdyby zaszła wynagrodzeniu?
- Posłużę się analogią do kopalni
taka potrzeba, jako rentowna i wiarygodna spółka nie mielibyśmy problemu „Budryk”, bowiem kiedy ją przejz ich pozyskaniem. Ale powtarzam: mowaliśmy kilka lat temu, mieliśmy
dopóki nie znamy wartości kopalni do czynienia z podobną sytuacją. W
„Knurów-Szczygłowice”, mowa o kon- „Budryku” wynagrodzenia rosły, by
po 3-5 latach osiągnąć poziom płac
kretnych kwotach jest przedwczesna.
- Kiedy transakcja mogłaby zo- pozostałych kopalń JSW. W przypadku załogi knurowskiej kopalni
stać sfinalizowana?
- Liczymy, że dogłębna analiza ko- wynagrodzenia również będą musiały
palni zakończy się jeszcze w tym roku. wzrosnąć, aby nastąpiło wyrównanie
Całą transakcję chcemy przeprowadzić się płac na tych samych stanowiskach.
Ale mówię uczciwie, nie stanie się to
do połowy 2014 roku.
- Wspomniał Pan o potrzebie z dnia na dzień. Proces standaryzacji
doinwestowania knurowskiego za- wymaga czasu.
- Już dzisiaj, bazując jedynie
kładu...
- Aby kopalnia „Knurów-Szczy- na zapowiedzi transakcji, wielu
głowice” stała się producentem węgla pracowników kopalni „Knurówkoksowego na oczekiwanym poziomie, -Szczygłowice” sporo sobie po niej
na pewno niezbędne będą inwestycje. obiecuje. Liczą na lepsze płace.
- Zdajemy sobie z tego sprawę. Nie
Kompania Węglowa ma aktualnie
niełatwą sytuację finansową, więc dzielimy pracowników na lepszych
bą d ź gorszych .
może JSW byłaby w
Nie ma znaczestanie wspomóc fiGrupę JSW SA tworzą:
Spółka Energetyczna Jastrzęnia, z jakiej konansowo plany rozbie SA, Jastrzębskie Zakłady
palni pochodzą.
wojowe tej kopalni
Remontowe Sp. z o.o., JaPrzejęcie kopalni
tak, aby szybciej
strzębska Spółka Kolejowa Sp.
„Knurów-Szczywykorzystać jej poz o.o., JSU Sp. z o.o., Koksownia Przyjaźń SA, Advicom Sp.
głowice” sprawi,
tencjał. Co istotne,
z o.o., Centralne Laboratorium
że jej pracownimożemy wykorzyPomiarowo-Badawcze Sp. z
cy zyskają takie
stać doświadczenia
o.o., Polski Koks SA, Przedsięsame prawa, ale
z pobliskiej kopalni
biorstwo Gospodarki Wodnej i
Rekultywacji SA, Zakład Koki obowiązki, jak
„Budryk” (mającej
sochemiczny Zabrze SA, Wałreszta załogi JSW.
złoża o podobnej
brzyskie Zakłady Koksownicze
Oczywiście będą
charakterystyce) w
SA, Zakład Przewozu i Spedycji
potrzebować pewzakresie specyficzSpedkoks Sp. z o.o.
nego cz a su , by
nego wzbogacania
poznać i wdrożyć
węgla koksowego.
- Wiemy, co na transakcji może standardy obowiązujące w JSW. Z
zyskać JSW SA, ale jaką korzyść od- drugiej strony, kopalnie JSW na pewno
niosą Kompania Węglowa i kopalnia korzystać będą z dobrych przykładów,
rozwiązań stosowanych w kopalni
„Knurów-Szczygłowice”?
- Dla Kompanii Węglowej bez- „Knurów - Szczygłowice”. Pracownicy
pośrednim zyskiem będzie znaczący „Budryka” przeszli przez ten proces
zastrzyk finansowy. To może pozwolić i – jestem przekonany – na wejściu w
jej na doinwestowanie niektórych po- skład naszej spółki nie stracili.
- Pozwoli Pan, że przypomnę,
zostałych kopalń w spółce. Sprzedaż
knurowskiego zakładu jest jednym ale początki z „Budrykiem” dalekie
z założeń programu restrukturyza- były od sielanki. Przeciwnie – przecyjnego KW SA na lata 2013-2020. jęcie tej kopalni znaczyły strajki i
Dla kopalni „Knurów-Szczygłowice” protesty...
- Tak, to prawda, jednak z perspekwejście w struktury JSW SA miałoby
pozytywne konsekwencje. Stałaby tywy czasu można ocenić, że ówczesne
się częścią stabilnej grupy z dobrymi obawy były przedwczesne. Protestowaperspektywami sięgającymi kilkudzie- ły przede wszystkim związki zawodosięciu lat. Przecież nie kupimy jej po to, we. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni
żeby ją zamykać... Na zmianie zyska- raz. Podobnie było, gdy decydowała
się kwestia prywatyzacji. Związki były
łaby kopalnia, ale też jej pracownicy.
- W Polsce fuzje firm nie kojarzą przeciwne, załoga się zgadzała.
- Nie miał Pan pretensji do tych,
się najlepiej. Zazwyczaj kryje się za
nimi „optymalizacja kosztów”, czyli którzy protestowali w „Budryku”?
- Nie czułem osobistej urazy. Staprzede wszystkim redukcje i cięcia.
- W Jastrzębskiej Spółce Węglo- ram się oceniać pracowników wedle ich
wej miejsca pracy nie są zagrożone. kompetencji – wiedzy, doświadczenia,
Oczywiście prowadzony jest proces umiejętności. Nie mają dla mnie znarestrukturyzacji, stale poszukuje się czenia ich poglądy polityczne, wyznaoszczędności i ogranicza koszty. Jeśli nie bądź upodobania. Cenię za to dyssą odejścia, to w normalnym, głównie cyplinę i zaangażowanie. Żeby kogoś
emerytalnym trybie. Bardzo sobie wyrzucić z pracy, muszą być spełnione
cenimy pracowników uczestniczących ważne przesłanki kodeksowe.

- Przez związkowców jest Pan
postrzegany jako twardy pracodawca, niektórzy nawet uważają Pana
za wroga organizacji związkowych.
Słusznie?
- Mam swoje zdanie: uważam,
że związkowcy reprezentują siebie,
niekoniecznie załogę. W procesie
zarządzania związki zawodowe nie
ponoszą odpowiedzialności za swoje
czyny, a więc niech się nie wtrącają do
decyzji zarządczych.
- Jest Pan im przeciwny?
- Skądże. Związki zawodowe są potrzebne. Można rzec, że są sumieniem
pracodawcy. Jednak przy decyzjach
odpowiedzialność spada na dyrekcję.
W naszej spółce działa 39 organizacji
związkowych. Za moich czasów powstało kilka nowych.
- Wraz z przejęciem kopalni
„Knurów-Szczygłowice” dojdzie
kilkanaście kolejnych. Nie będzie
punktów zapalnych już na początku?
- Związkowcy mogą mieć obawy,
ale zdziwiłbym się, gdyby je mieli
akurat z tej kopalni. Warto zaznaczyć,
że w sprawie omawianej transakcji
naszym partnerem jest zarząd Kompanii Węglowej i pracownicy kopalni
„Knurów-Szczygłowice”.
- Spółka, którą Pan kieruje, ma
w tej chwilą stabilną pozycję. Kompania Węglowa przeżywa problemy.
Jaka jest gwarancja, że za kilka lat to
JSW nie wpadnie w tarapaty?
- Jastrzębska Spółka Węglowa
istnieje 20 lat. Przez dwie dekady rozwijała swoją działalność. W jej skład
wchodzą 4 kopalnie węgla kamiennego („Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”,
„Budyk”, „Krupiński” i „Pniówek”).
W ubiegłym roku wydobyły 9,5 mln
ton węgla koksowego (przy zapotrzebowaniu 60 mln ton w Europie) i 4 mln
ton węgla energetycznego. Kopalnie
posiadają około 560 mln ton udokumentowanych zasobów operatywnych
węgla i wszystkie realizują wielomilionowe inwestycje. To daje możliwość
utrzymania mocnej pozycji na rynkach
przez nawet 60 lat.
Do większych spółek powiązanych kapitałowo z JSW SA należą
Koksownia Przyjaźń, Kombinat Koksochemiczny Zabrze, Wałbrzyskie
Zakłady Koksownicze Victoria, Spółka
Energetyczna Jastrzębie, Polski Koks,

Jastrzębskie Zakłady Remontowe.
W koksowniach należących do JSW
wyprodukowano 3,8 mln ton koksu.
Grupa JSW ma stałych klientów w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na
Słowacji, a nawet w Indiach i Brazylii.
Zatrudniamy prawie 30 tys. osób, z
czego ponad 22 tys. w JSW.
Taka struktura firmy i jej efektywne działanie przynoszą oczekiwane
efekty. Planujemy, inwestujemy, robimy wiele, by ugruntować stabilność
firmy teraz oraz w przyszłości.
- Ceny węgla koksującego na
rynkach spadają. W ciągu dwóch lat
o ponad połowę – z 330 dolarów za
tonę do niespełna 150 dolarów/tonę.
Czy ten spadek nie zagrozi firmie?
- Jest znaczącym problemem, ale
znajdujemy się na rynku przy obecnym
poziomie cen. Można powiedzieć, że
ceny sprzed dwóch lat były niezwykle
dochodowym dodatkiem. Ale i przy
obecnym trendzie dajemy sobie radę.
Jesteśmy producentem wysokiej jakości węgla koksującego, służącego do
produkcji wysokojakościowej stali. I
dużym graczem na tym rynku.
- Pracownicy kopalni „Knurów-Szczygłowice” mogą być więc
spokojni, że nie wpadną z deszczu
pod rynnę?
- JSW działa dwie dekady, ma
swoje problemy, ale też perspektywy
na kilka następnych. Jeśli tu trafią, to
mam nadzieję, że znajdą się w dobrym
towarzystwie i będą mieć pewność
utrzymania swoich miejsc pracy. Dodatkowo, proponowany przez nas proces inwestycyjny w kopalni przygotuje
miejsca pracy dla ich dzieci.
- Dobre wieści na Barbórkę i
święta...
- Cały czas mówimy o przedsięwzięciu w czasie przyszłym. Nic nie
jest jeszcze absolutnie przesądzone,
choć oczywiście staramy się, by wcielić
w życie zamysł zakupu kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Liczę na satysfakcjonujący efekt tych starań. A propos
Barbórki – życzę wszystkim górnikom
szczęścia, pomyślności i zadowolenia
z pracy. Rodzinom, by nie patrzyły z
niepokojem na ich wyjścia na szychtę,
lecz z wiarą w bezpieczne powroty.
Całej górniczej braci: Szczęść Boże...
Rozmawiał Bogusław Wilk

Jastrzębska Spółka Węglowa

została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych
wówczas spółek węglowych. W skład JSW wchodzą 4 kopalnie węgla kamiennego: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, „Budryk”, „Krupiński” i „Pniówek” oraz Zakład Logistyki Materiałowej.
W 2012 r. w kopalniach JSW wydobyto 9,5 mln t węgla koksowego (w tym
7,7 mln t koksowego typu 35) oraz 4 mln t węgla do celów energetycznych.
W koksowniach należących do JSW S.A. wyprodukowano 3,8 mln t koksu.
Kopalnie JSW posiadają ok. 0,56 mld ton udokumentowanych zasobów
operatywnych węgla.
Grupa JSW prowadzi działalność na Górnym i Dolnym Śląsku. Produkty
Grupy znajdują klientów w Polsce, ale też Niemczech, Austrii, Czechach, na
Słowacji, w Indiach i Brazylii. Wśród największych zewnętrznych odbiorców węgla koksowego oferowanego przez Grupę są ArcelorMittal Poland,
voestalpine Stahl, Moravia Steel, U.S. Steel i Koksownia Częstochowa
Nowa. Poza odbiorcami zewnętrznymi węgiel dostarczany jest przez JSW
do koksowni wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW na potrzeby
działalności koksowniczej Grupy.
Na koniec 2012 roku Grupa zatrudniała ponad 29,7 tys. pracowników,
z czego najwięcej zatrudnionych było w JSW: ponad 22,6 tys. i w Koksowni
Przyjaźń: ponad 1,7 tys.
Źródło: www.jsw.pl
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ogłoszenia

Adresatem gratulacji i życzeń był 80-letni Alfons Polok (na pierwszym planie),
doceniony przez koleżanki i kolegów za długoletnią działalność w emeryckim kole;
panu Alfonsowi winszowali m.in. (od prawej) skarbnik Krystyna Mirecka, prezydent
Adam Rams, przewodniczący Zygfryd Mazur i sponsor Eugeniusz Tymoszek

KNURÓW. NIEWAŻNE, ŻE LATKA LECĄ...

A w sercach ciągle maj

„Starość, nie młodość, musi się wyszumieć. Bo
aby szumieć, trzeba mieć i umieć” – tę fraszkę
Jana Izydora Sztaudyngera knurowscy seniorzy
wzięli sobie do serca. Więc szumią...

Tym razem członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Knurowie spotkali się w pubie
„777”. Ponad 50 osób zjawiło
się w czwartkowe popołudnie,
by zabawić się na seniorskim
balu.
- To nie metryka decyduje
o młodości, lecz pasja i chęć
do życia – zapewnia Krystyna
Mirecka, skarbniczka Zarządu
Rejonowego PZERiI. – Koleżanki i koledzy nie patrzą na
swoje lata, nie oglądają się za
siebie, ale żyją pełną piersią,
snując plany na przyszłość. A

bawią się tak, że młodzi mogliby tylko pozazdrościć!
I tak było. Parkiet w lokalu
ani przez chwilę nie świecił
pustkami. Tańczący zawłaszczyli go dla siebie kręcąc figury w rytm nieśmiertelnych
przebojów.
Emeryci cenią sobie najstarszych wiekiem i stażem.
Tym razem adresatami powinszowań byli 92-letnia Dorota Potempa i 80-latkowie:
Klara Adamczyk, Jan Pomocnik i Alfons Polok.
100 lat, na początek, w dobrym zdrowiu i formie życzyli

im przedstawiciele Zarządu
Rejonowego – przewodniczący Zygfryd Mazur i skarbnik
Krystyna Mirecka – oraz wieloletni sponsor emeryckich
imprez Eugeniusz Tymoszek.
Miłą wszystkim była obecność prezydenta Knurowa
Adama Ramsa. Prezydent
pogratulował seniorom młodzieńczej werwy, chęci oraz
umiejętności organizacyjnych, dzięki którym aktywnie
uczestniczą w życiu miasta.
Docenił ich starania i efekty
działalności, stawiając za wzór
do naśladowania.

/bw/

KNURÓW. FILATELISTYCZNA GRATKA NA 110-LECIE KOPALNI

Jubileuszowa poczta szybowa
W tym roku mija 110 lat od powstania kopalni „Knurów”.
Aby uczcić ten jubileusz, po raz 5 zostanie zorganizowany
podziemny przewóz przesyłek pocztowych
Poczta szybowa wystartowała 20 lat
temu. Kolejne edycje odbywały się co 5 lat
i cieszyły się sporą popularnością wśród
filatelistów z kraju i zagranicy.
Przesyłki można było dostarczać do Izby
Tradycji oraz portierni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. 28 listopada
zostaną ostemplowane okolicznościowym
datownikiem Poczty Harcerskiej 149 Knurów „110 lat górnictwa w Knurowie”, a następnie przekazane do przewiezienia trasą
szyb „Jan” - poziom 850 - szyb „Paweł”.
Każda przesyłka zostanie ostemplowana
informacją o przebytej trasie. Zaadresowane
kartki i listy trafią następnie do operatora
pocztowego, który doręczy je adresatom.
- Z okazji jubileuszu wydaliśmy 4 okolicznościowe kartki pocztowe „110 lat górnictwa w Knurowie” oraz bloczek z nalepkami
poczty szybowej - informuje kustosz Izby
Tradycji, Bogusław Szyguła.
Relację z przewozu przesyłek pocztowych opublikujemy za tydzień.
/pg/
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 48/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Antoni Szewc z Knurowa

ur. 19.11.2013 r., 3120 g, 53 cm

Karolina Daniel z Knurowa

ur. 20.11.2013 r., 3850 g, 53 cm

Karolina Kozioł z Knurowa

ur. 20.11.2013 r., 3520 g, 53 cm

ur. 20.11.2013 r., 3930 g, 55 cm

Alicja Holeczke-Duś

ur. 20.11.2013 r., 3275 g, 54 cm

Hanna Nosiadek z Knurowa

ur. 20.11.2013 r., 2800 g, 52 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 4 6/2013 brzmia ło: „Ku ku ł k a”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Gabriela Woźniak. Gratu lujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Tola Adamus z Knurowa

ur. 21.11.2013 r., 3670 g, 49 cm

Nadia Fica z Knurowa

ur. 21.11.2013 r., 3050 g, 52 cm

Foto: Arch. GTM

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

Wiktor Czarnota z Rybnika-Wielopole

28.11. 2013 r.
CZWARTEK
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Igrzyska śmierci. W pierścieniu
ognia
- godz. 17.00, 20.00
29.11 - 3.12. 2013 r.
PIĄTEK-WTOREK
Mój Biegun
- godz. 17.45
Igrzyska śmierci. W pierścieniu
ognia
- godz. 19.30
4.12. 2013 r.
ŚRODA
Mój Biegun
- godz. 15.00
Igrzyska śmierci. W pierścieniu
ognia
- godz. 19.30

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

Podróż
do Wiednia

Julia Nowak z Czerwionki

ur. 21.11.2013 r., 3410 g, 53 cm

2 i 4 grudnia Gliwicki Teatr
Muzyczny zaprasza do Centrum
Kultury Studenckiej „Mrowisko”
na spektakl operetkowy „Wiedeń
moich marzeń”. W sentymentalną podróż do cesarskiej stolicy
Franciszka Józefa zabiorą widzów najpiękniejsze gliwickie
głosy. Spektakl o godz. 18.30.
Bilety w cenie 30 zł (normalny)
i 25 zł (ulgow y) do nabycia w
kasie GTM.
jb

Mikołaj Banasiak z Czerwionki-Leszczyn
ur. 25.11.2013 r., 3260 g, 51 cm

ŁAZISKA GÓRNE. ZAPROSZENIE NA KONCERT

Sercem patrz

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
zaprasza na koncert „Sercem patrz”
To muzyczne połączenie trzech
muzycznych pokoleń. Najmłodszą
generację reprezentować będzie
Zespół Radość, przedstawicielem
pokolenia nieco starszego będzie
Zespół Voccata, natomiast Anna
Kamyk to przedstawicielka arty-

stów o największym doświadczeniu scenicznym.
Koncert odbędzie się w MDK
(ul. Świerczewskiego 2) w piątek,
29 listopada. Początek o godz. 18.
Wstęp wolny.
/bw/
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aktualności
KNURÓW. WIECZÓR Z MUZYKĄ I TAŃCEM ŻYDOWSKIM

Nie drżyj tak, to nie oni.
To tylko wiatr…

– śpiewała o umarłych żydowskich sąsiadach Agnieszka
Bielanik-Witomska. W tradycji judaizmu w szabas, dzień
święty, zapala się dwie świece, symbolizujące pamięć
i przywiązanie. W Sztukaterii płomień pamięci roznieciły
zespoły „Negev” i „Klezmer”. Muzyką i tańcem
przywołały świat Icka, Aarona i Racheli
Zespół Negev zaprezentował
najpiękniejsze żydowskie piosenki ze
wszystkich stron świata

Pamięć o Żydach od pewnego czasu jest pieczołowicie rekonstruowana
przez grono entuzjastów. Rodzą się
przedsięwzięcia, jak Festiwal Kultury
Żydowskiej w Krakowie, czy „Warszawa Singera”, przypominające, że
jeszcze nie tak dawno w Polsce żyła
kilkumilionowa społeczność, której
odebrano prawo do istnienia. Powoli
znika gdzieś obojętność i alienacja.
Burzą się mury getta budowane przez
antysemitów w ludzkich umysłach.
W wypełnionej po brzegi, kameralnej sali Sztukaterii, z pomocą
muzyki zespół „Negev” ożywił świat
żydowskich miasteczek. Świat chasydów tańczących ku chwale Pana, rabinów pochylonych nad Talmudem, kóz
przypiętych do płotów. Miejsc, gdzie
w drewnianych bożnicach słychać
było dźwięki modlitw, w sobotę w
oknach paliły się świece, a na grobach
zamiast kwiatów kładziono kamienie.
Nie ma już w Polsce żydowskich miasteczek. Zmiotła je nienawiść większa
niż potrafiono sobie wyobrazić. Przy

krzykach nielicznych umarł krawiec
Szmul z brodą wielką, umarł Mojszele,
co cielaka na targ wiózł, umarł Icek o
oczach czarnych jak węgiel.
Zespół „Negev” istnieje od 2008
roku. Nazwa grupy to jedna z krain
Izraela. Grają rzadko, a szkoda… W
czasie koncertu w Sztukaterii skrzypce pod palcami Bartłomieja Balcerzaka snuły tęskną opowieść o losach
radosnych i tragicznych. Skrzypek wędrował wśród publiczności w długim
czarnym płaszczu, kapeluszu naciągniętym na oczy i uśmiechem prosto
z obrazów Chagalla. Przejmujący głos
Agnieszki Bielanik-Witomskiej wypełniał salę, wywołując wrażenie, jakby świat cofnął się do czasów Mojszele,
jakby Rebeka nadal czekała w małym
sklepiku, aż pojawi się jej ukochany.
Artystka raz przyjmowała pozę zawiedzionej kochanki, by za chwilę z pasją
wyśpiewać hymn ku chwale życia. Na
gitarze akompaniowała Katarzyna
Kupiec, nienachalnie włączając się w
rozmowę ze skrzypcami.

KNURÓW. XI KONCERT CHARYTATYWNY „DARY SERC”

Pomocna dłoń na święta
Motto „Zawsze, kiedy podajemy pomocną dłoń
drugiemu człowiekowi, jest Boże Narodzenie”
przyświeca XI Koncertowi Charytatywnemu
„Dary Serc”.
Impreza odbędzie się 14 grudnia
w Knurowie.
Jej celem jest pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej na
terenie powiatu gliwickiego: „Ostoi”
w Sośnicowicach, „Zameczka” w
Kuźni Nieborowskiej, ośrodka Ojców Kamilianów w Pilchowicach
oraz placówek „Caritasu” w Wiśniczach i w Knurowie.

Koncert odbędzie się za dwa
tygodnie, ale już dzisiaj można
wesprzeć podopiecznych DPS-ów.
Można to uczynić kupując u wolontariuszy cegiełki o nominałach
5, 10 i 20 zł. Cegiełki będą dostępne
przed i w trakcie imprezy. Istnieje
też możliwość wpłaty na konto (nr:
02156010810000904000102581 (Getin Bank), z dopiskiem „Dary Serc”).
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Publiczność poddała się nastrojowi wyczarowanemu przez zespół. Zaduma w czasie piosenki „Miasteczko
Bełz”, przeplatała się z radością, gdy
Bartłomiej Balcerzak zagrał motyw
ze „Skrzypka na dachu”.
– To był piękny, niezwykły wieczór – mówi pani Maria. – Czasami
aż trudno mi było ukryć wzruszenie.

Grupa Klezmer − połączenie tanecznej pasji i młodzieńczej radości

religijnych, szabatów oraz przy innych
okazjach. Wśród chasydów taniec jest
uważany za sposób połączenia się z
Bogiem, za formę modlitwy w ruchu.
Chasydzi powiadają, że jak człowiek
tańczy, to tak jak by się dwa razy
modlił.
W czasie niektórych świąt mężczyźni tańczą z butelkami na głowach.
Artyści pokazali i ten rodzaj tańca.
– Butelki były najprawdziwsze,
wypełnione wodą – zdradził jeden
z tancerzy. – Zdarza się, że czasami
butelka spada i się rozbija. Wtedy to
dopiero widowisko!
Żydowskie tańce jednoczą. We
wspólną zabawę włączają się wszyscy,
niezależnie od wieku i płci. Przekonali
się o tym i knurowianie. W przerwach
między występami „Klezmer”, Dorota
Horok uczyła publiczność podstawowych kroków.
– Nawet nie są takie trudne, tylko
kondycję trzeba mieć dobrą – śmiała
się pani Maria.
Sobotni koncert zakończył wspólny radosny taniec.

MEMENTO

Zespoły Negev i Klezmer stworzyły piękny wieczór w muzyką żydowską.
A to taki rodzaj muzyki, który wywleka
z człowieka duszę. Siłą wyciąga ją za
włosy i mówi: „słuchaj”. To muzyka
stworzona z łez radości i smutku, dotykająca ciemnej epifanii losu.
W piosence „Miasteczko Bełz”
Agnieszka Bielanik-Witomska śpiewała: „Wypiękniał nasz Bełz, w ogrodach, na drogach bez. Nikt nie chce
pamiętać, nikt nie chce znać smaku łez.
I tylko, gdy śpisz, samotny i sam, i tylko,
gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam...”.
Minęło tyle lat. W miasteczku Bełz
świat toczy się nieprzerwanie obojętny
na los dawnych mieszkańców. Obłoki
dalej płyną, choć niebo dawno już powinno runąć od nadmiaru nienawiści.
Po żydowskich sąsiadach pozostało
niewiele. Kilka śladów obecności na
domach, na cmentarzach. I piosenka
– ciche memento.
Tekst & Foto: Justyna Bajko

MODLITWA W RUCHU

Po muzycznej uczcie, w lustrzanej sali Sztukaterii wystąpił zespół
„Klezmer” z Cieszyna. Artyści w
tradycyjnych strojach zaprezentowali
żydowskie tańce.
– W tradycji żydowskiej taniec
zarówno wśród mężczyzn i kobiet był
główną formą uwielbienia i świętowania. Żydzi za pomocą tańca wyrażali
radość – tłumaczyła Dorota Herok,
instruktorka zespołu Klezmer. – W
większości tańce żydowskie to tańce
po kole. Koło jest symbolem jedności,
równości, wspólnoty. Tańce jednoczą
pokolenia podczas świąt i uroczystości

Dorota Horok nauczyła knurowian podstawowych kroków
reklama

Imprezę organizuje Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat.
- Koncert finałowy, poprzez
program artystyczny prezentowany
przez poszczególne DPS-y, wprowadza w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Jest możliwość nabycia stroików
świątecznych i ozdób choinkowych,
a uczestnicy imprezy częstowani są
wypiekami sponsorowanymi przez
piekarzy i cukierników z terenu
powiatu. Nie byłoby tych jedenastu
edycji koncertu, gdyby nie cała rzesza dobrych ludzi – podkreśla Marian Sadecki, pomysłodawca przedsięwzięcia, prezes stowarzyszenia.
Koncert rozpocznie się o godz. 16.
/sisp, bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Do wynajęcia pomieszczenie na magazyn.
Tel. 32 235 21 12

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

Garaż blaszak. Tel. 698 649 301

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

48/13

48-49/13

Knurów. Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe. Tel. 602 638 719

1/13-odw.

Pracownik obsługi lombardu w Knurowie.
Wymagana niekaralność, wykształcenie
średnie, dyspozycyjność. Umowa o pracę.
rekrutacja@loombard.pl
48/13

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 512 614 466

31-51/13

47-48/13

48-49/13

Kupię kawalerkę w Szczygłowicach. Tel.
724 950 367

48/13

Odstąpię lokal gastronomiczny w Knurowie. Tel. 515 631 479
48/13

Przychodnia Lekarska. Do wynajęcia duży
gabinet na działalność medyczną, paramedyczną. Tel. 32 330 18 40 po 18.00
48/13

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

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

Sprzedam dom – stan surowy, zamknięty.
Tel. 507 295 640

21-49/13

47-48/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Spr zedam gara ż murowany, pokr y t y
blachą. Knurów, ul. K. Wielkiego. Tel.
602 297 780

45-51/13

48/13

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Gładzie. Malowanie. Sufity podwieszane.
Regipsy. Adaptacja poddaszy. Ścianki,
panele, kafelkowanie. Malowanie klatek,
hydraulika, docieplenie, remonty kompleksowe. Tel. 785 948 716, 602 407 190

Sprzedam garaż z blachy. Tel. 728 500 268

47-48/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z, r e m o nt y. Te l.
605 875 102
40/13-1/14

MOTORYZACJA

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719
48-49/13

47-49/13

47-49/13

Sprzedam/zamienię kawalerkę w Knurowie
(os. Pocztowa) na Wieluń (łódzkie). Tel.
600 774 134

48-51/52/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

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

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

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

40-48/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

40-48/13

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

39-48/13

Skup samochodów, płacimy 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

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

Atrium Nieruchomości – sprzedaż tel.
791 862 793, 883 631 020. M5 – 76 m 2
os. 1000-lecia 182000 zł; M4 – 63 m2 ul.
Koziełka 140000 zł; M4 – 51 m2 os. 1000-lecia 140000 zł; M3 – 57 m2 os. 1000-lecia
139000 zł; M3 – 44 m 2 os. 1000-lecia
142000 zł; M3 – 40 m 2 os. 1000-lecia
115000 zł.
48/13

SPRZEDAM
Spr zedam ł óżko rehabilitacyjne. Tel.
32 235 21 12

48/13

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
5-odw.

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

Miasta Knurów informuje o zmianie godzin pracy
w miesiącu grudniu 2013 r.:
- w dniu 24 grudnia 2013 r.
Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30
- w dniu 27 grudnia 2013 r.
Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Gmina Knurów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy
Knurów od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia w 2014 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi) zwanych dalej zadaniem.
Zadanie może być wykonywane przez podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010. Nr 234, poz. 1536,
z późn.zm.) - prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne,- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- Tablica Ogłoszeń,- 2013 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Knurowie- http://www.mops_knurow.
republika.pl/, oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie
Miejskim w Knurowie ul. Ogana 5 i Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2

2/13-odw.

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

2/13-odw.

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

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

7-odw.

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

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

29/13-odw.

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

48/13

46-49/13

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

Do wynajęcia 2-pokojowe, Koziełka. Tel.
602 365 617

15-51/13

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

37-odw.

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

48-49/13

47-odw.

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

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

1-51/52/13

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

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

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

48-50/13

DAM PRACĘ

7-odw.

1/13-odw.
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sport

W towarzystwie mistrzów
i czterech zawodników: Justyna
Górnik przegrała jednogłośnie
z Martą Sowizdrzał (Gwardia
Wrocław), Mateusz Peciak wypunktował Krzysztofa Zacharę
(Champion Chojnów), Szymon
Stuchlik pokonał Jakuba Kwita
(Jaskinia Lwa Ziębice), Dawid

bitnie i z charakterem, zostawiając w ringu dużo zdrowia. Cieszy
mnie również fakt, że jako zespół
stanowimy monolit co naprawdę
jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość – podkreśla
trener Gardy, Adam Spiecha.

WYNIKI Z 19 LISTOPADA
1. Edward Nowak
2. Wojciech Napierała
3. Jacek Zacher
4. Tadeusz Kamczyk
5. Henryk Brola
6. Zdzisław Mral
7. Bernard Wróbel
8. Bogumił Barczyk
9. Bogdan Litwin
10. Kazimierz Fąfara

PiSk

– 2.126
– 1.937
– 1.856
– 1.829
– 1.816
– 1.754
– 1.711
– 1.697
– 1.685
– 1.675

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 21.601
2. Tadeusz Kamczyk
– 20.095
3. Piotr Luberta
– 18.215
4. Emil Kasperek
– 17.802
5. Jerzy Niewiadomski
– 17.580
6. Wojciech Napierała
– 16.984
7. Stefan Wroblowski
– 16.975
8. Kazimierz Fąfara
– 16.902
9. Edward Nowak
– 16.879
10. Piotr Pakura
– 16.844
Kolejny turniej odbędzie się 3 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”. Będzie to turniej z okazji „Barbórki”, w którym
nagrody ufunduje Związek Zawodowy Górników w Polsce przy
KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Krzysztof Marczuk, a w roli
sekundanta wystąpił Sławomir Pelc. Szkoleniowcy
mogli się cieszyć wraz z
podopiecznymi ze złotego
medalu Dawida Mellera i
srebrnego Kr ystiana Petrusiewicza. - Niektórzy z
naszych zawodników mieli
pecha, bo prowadząc walkę
dawali się złapać w końcówce
na dźwignię lub duszenie.
Ale taki jest ten sport. Trud
włożony w codzienne treningi zaowocował dobrymi
walkami, a ci którym „tego
czegoś” zabrakło do zwycięstwa wiedzą nad czym muszą
jeszcze popracować – podsumowuje Krzysztof Marczuk.
Dodajmy, że w Bytomiu
wystąpiło 189 zawodniczek i
zawodników.

Foto: SP TKKF

Kapita lny m w y ni k iem
kończą 2013 rok młodzi pływacy TKKF-u Szczygłowice.
Po ostatnich startach szczególne powody do radości ma
m.in. Alicja Idzikowska, która
w czasie mistrzostw naszego
regionu dla rocznika 2002
poprawiła rekord Śląska na
50 metrów stylem dowolnym.
Jako ciekawostkę dodajmy, że
był to rekord ustanowiony w
1995 roku, a więc 18 lat temu.
Alicja w konkurencjach
indywidualnych była bezkonkurencyjna na 50 m stylem
dowolnym i na 50 m stylem
motylkowym.
Dwa srebrne medale w czasie mistrzostw Śląska w Radlinie zdobyła knurowska sztafeta
w składzie: Alicja Idzikowska,
Karolina Kaleta, Karolina Szołtysek i Maja Namysłowska.
Pierwszy w rywalizacji 4x50
metrów stylem dowolnym, drugi na 4x50 m stylem zmiennym.
W roczn i k u st a rsz y m
(2001) o tytuły mistrza Śląska

Foto: SP TKKF

Idzikowska poprawiła
18-letni rekord Śląska

W ostatnich tegorocznych startach pływacy TKKF Szczygłowice
wywalczyli kilka wartościowych wyników w czasie Mistrzostw Śląska

rywalizowali: Tomasz Sosna i Szymon Pawlik. – Obaj
uzyskali wspaniałe czasy, co
pokazuje iż w małych klubach
można trenować i robić niesamowite wyniki – cieszy się Dariusz Brachaczek, kierownik
knurowskiej sekcji.
Tomasz Sosna zdobył brą-

zow y medal na 50 metrów
stylem motylkowym, łamiąc
barierę 32 sekund (31.90). Jeszcze lepiej zaprezentował się na
100 m stylem motylkowym,
zdobywając srebrny medal i
ustanawiając w swojej kategorii wiekowej czwarty wynik w
Polsce - 1.09.96.

Rekordy życiowe seryjnie
poprawiał Szymon Pawlik. –
Wyniki byłyby jeszcze lepsze,
gdyby nie wcześniejsze kłopoty
zdrowotne, z którymi Szymon
zmagał się przez niespełna
dwa tygodnie przed zawodami
– ocenia Dariusz Brachaczek.
PiSk

Foto: SP TKKF

Meller,
Petrusiewicz
i spółka

Foto: Spartan

Przy okazji wyjazdu do Ziębic, Garda Gierałtowice nawiązała
oficjalną współpracę z tamtejszym klubem - Jaskinią Lwa.
- Współpraca będzie miała na celu promowanie boksu olimpijskiego, wymianę doświadczeń pomiędzy kadrą szkoleniową,
zawodnikami i zarządami klubów. Myślimy, że pierwsze oznaki
naszej współpracy pokażemy już na początku przyszłego roku
– mówi Adam Firlit, prezes Gardy.

Foto: SP TKKF

Współpraca

Reprezentacja Spartana
Knurów uczestniczyła w XII
Międzynarodowym Turnieju
Hadaka Waza w Bytomiu,
gdzie złoto wywalczył Dawid
Meller, a srebro Krystian
Petrusiewicz.
- Hadaka Waza czyli Gołe
Techniki to najstarszy i jeden z
największych turniejów MMA
w Polsce – zdradza Sławomir
Tokarz ze Spartana. - Poszczególne rywalizacje w formułach Grappling oraz MMA
odbywały się praktycznie przez
cały dzień na dwóch polach
matowych i w oktagonie. Trzeba przyznać, że klatka na tego
typu imprezie sprawdza się
znakomicie i dodaje kolorytu. Dla uczestników to taka
swoista namiastka profesjonalnego MMA w amatorskich
zmaganiach.
Do występu w Bytomiu
zawodników knurowskiego k lubu przygotow y wa ł

Kuś przegrał z Dominikiem
Grochowym (Górnik Polkowice), a Łukasz Duda musiał
uznać wyższość Bartosza Gołębiewskiego (DKB Dzierżoniów).
- Moi podopieczni pokazali się
dolnośląskiej publiczności z bardzo dobrej strony. Walczyli am-

Foto: Garda

Pięściarze Gardy Gierałtowice startując w IX Turnieju
Bokserskim im. Jana Heimanna
w Ziębicach mieli okazję nie
tylko zdobyć kolejne ringowe
doświadczenie, ale i poznać
zna komit ych zawodni ków.
Występy młodszych kolegów
obserwowali: mistrz olimpijski
i były trener Concordii - Marian Kasprzyk, ostatni w tej
chwili nasz medalista olimpijski
- Wojciech Bartnik oraz mistrz
wśród zawodowców - Mariusz
Wach. - Chciałbym podziękować
organizatorom turnieju, za profesjonalizm i ciepłe przyjęcie naszej ekipy – mówi prezes Gardy,
Adam Firlit. - Dla tych młodych
ludzi obecność mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka i
otrzymanie od niego autografu
lub zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia to nie lada przeżycie.
Ga rda reprez entowa na
była przez jedną zawodniczkę

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

PiSk

Za tydzień wrócimy do bytomskiej imprezy, by zrelacjonować
występ Fight Clubu Knurów.
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Alicja Idzikowska – mistrzyni
i rekordzistka Śląska na 50 metrów
stylem dowolnym

Sztafeta dziewcząt dwukrotnie
zajmowała w Radlinie drugie
miejsce
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Foto: Piotr Skorupa

Przedszkolaku,
przybij „piątkę” z piłkarzem

Za nami pierwszy jesienny
weekend, w czasie którego
piłkarze Concordii nie musieli wybiegać na boisko. To
znak, że tegoroczne rozgrywki
dobiegły końca. Nie oznacza
to jednak, że knurowianie leniuchują. Obecnie trwa okres
roztrenowania i zabiegania o
to, by o Concordii mówiło się
nie tylko przy okazji meczów.
W siedzibie klubu zrodził się
pomysł, by w tym celu wysłać piłkarzy do… przedszkola. Konkretnie, do placówki
mieszczącej się na osiedlu
Wojska Polskiego II i noszącej

imię Jana Brzechwy.
Sportowcy przekroczyli
progi przedszkola w składzie:
Wojciech Kempa, Piotr Karwowski i Grzegorz Krusiński.
Trzej panowie „K” na dzień
dobry usiedli wśród 5-latków
po turecku co sprawiło, że
całe spotkanie przebiegało w
luźnej, sportowej atmosferze.
- Cieszymy się z tych odwiedzin, bowiem to duża frajda
dla dzieci, które mogły ćwiczyć
i rywalizować pod okiem piłkarzy – mówi wychowawczyni
grupy „Krasnali”, Justyna Matiaszewska. – Nasze przedszkole

realizuje program szkół promujących zdrowie, a ponadto bierze
udział w ogólnopolskiej akcji
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.
Ruch i sportowa rywalizacja nie są obce przedszkolakom, co można było zaobserwować w czasie konkurencji
wymyślonych przez piłkarzy.
Dzieci znakomicie się bawiły,
przybijając ze sportowcami
popularne „piątki”, a na zakończenie otrzymały prezenty
w postaci klubowych gadżetów, słodyczy i autografów.

Tak, jak informowaliśmy
przed tygodniem, w niedzielę
w programie Dzień Dobry
TVN wyemitowano materiał
dotyczący Jerzego Dudka, który nakręcono w ramach cyklu
„Jak wychować mistrza”. O najpopularniejszym wychowanku
Concordii wypowiadało się
przed kamerami kilka osób.
Jedną z nich był ojciec bramkarza - Andrzej Dudek, były górnik, który przyznaje, że swojej
ciężkiej pracy nie zamieniłby
na to, czym zajął się jego syn.
- Jurek, czy tata ma rację
mówiąc, że kopalnia to pikuś
w porównaniu z tym, co ty
przechodziłeś? – pytał prowadzący program Marcin
Meller.
W odpowiedzi usłyszeliśmy: - Pewnie po części ma
rację…
Zwycięzca elitarnych rozgrywek Champions League
nie ukrywa, że z wykształ-

cenia jest górnikiem i nim na
poważnie zaczął grać w piłkę,
dwa razy w tygodniu zjeżdżał
pod ziemię. Nasz bramkarz
znając specyfikę pracy w gór-

nictwie twierdzi, że na pewno nie zamieniłby miejsca
między słupkami bramki, na
miejsce w górniczej załodze.
Adam Tąpała, który treno-

Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Piłkarze w przedszkolu to dobry pomysł
na urozmaicenie zajęć dla najmłodszych

Talent nie wystarczy. Potrzebna jest praca
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był zaproszony do telewizyjnego studia dodał, iż gra w piłkę
nie ograniczała się wtedy tylko
do treningu. Po powrocie do
rodzinnego domu w Szczygło-

Foto: TVN

wał późniejszego reprezentanta Polski, nie ukrywa w programie TVN, że Jerzy Dudek
wyróżniał się pracowitością.
Brat Jerzego, który również

wicach brali piłkę pod pachę i wyruszali na osiedlowe
boisko, by rozgrywać swoje
kolejne mecze, czy też ćwiczyć
niekonwencjonalne zagrania.
W programie podkreślano, że sam talent nie wystarcza do wychowania mistrza.
Jerzy Dudek znakomicie
pamięta kolegów z boiska,
którzy talent mieli większy
od niego, ale nie za bardzo
chciało im się pracować.
Przyjaciel Jerzego Dudka, a obecnie trener Piasta
Gliwice – Marcin Brosz wracając pamięcią do czasów,
gdy wspólnie grali w Concordii mówi, że wtedy młodzi chłopcy mieli do wyboru
pracę w kopalni, albo grę w
piłkę. Innej drogi praktycznie nie było. Jerzy Dudek
postawił na futbol. Dzisiaj
wiemy, że był to strzał w
dziesiątkę.
Piotr Skorupa
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Schenker przerwał złą passę
wa i nie zdołał zdobyć nawet
honorowego gola.
Z czołowej trójki ligi najtrudniejsze zadanie spotkało
tym razem TKKF Mistral
Intermarché. Faworyt natrafił na spory opór zespołu z
Sośnicowic, ale jak przystało
na lidera, poradził sobie z

tym zadaniem prowadząc
po 30 minutach 4:0. Zespół
Marcina Polywki pozostaje
jedyną drużyną bez straty
punktu i na dziś wydaje się
być kandydatem numer 1 do
mistrzowskiego tytułu.
Waldemar Jachimowski
Foto: Waldemar Jachimowski

a ostatni - strzałem do pustej
bramki rywala.
Po raz kolejny z dobrej
st rony pok a z a ł się Tea m
Stalmet, który nie dał najmniejszych szans Concord ii Oldbojom. Ci d r ud z y
zapłacili słoną cenę za brak
rezerwowych i w drugiej połowie opadli z sił tracąc gola
za golem. Wysoka wygrana
„Stalowych” nie była jednak
najwyższą w tej kolejce. Aż
16 goli zaaplikował swojemu przeciwnikowi Vibovit
Studio DENIM. Zespół Nacynianki był tylko tłem dla
8-krotnych mistrzów Knuro-

7 KOLEJKA Z 25.11.2013
IPA Knurów – Olympiakos Gierałtowice 5:2 (2:2)
0:1 P. Sadło 14’, 0:2 D. Kabała 16’, 1:2 Ł. Spórna 18’, 2:2 Ł.
Spórna 19’, 3:2 T. Metz 21’, 4:2 W. Kempa 23’, 5:2 W. Kempa 24’.
żółte kartki: Ł. Górczyk, D. Kabała (Olympiakos Gierałtowice).
PTK DB Schenker – Tritech Big-Bud 3:1 (0:0)
1:0 J. Mazgaj 28’, 1:1 M. Michniewski 36’, 2:1 S. Wawrzonkowski
40’, 3:1 J. Mazgaj 40’.
żółta kartka: S. Wawrzonkowski (PTK DB Schenker).
Nacynianka – Vibovit Studio DENIM 0:16 (0:7)
0:1 A. Zabłocki 10’, 0:2 A. Zabłocki 13’, 0:3 M. Sikora 15’, 0:4 M.
Sikora 16’, 0:5 D. Gigla 17’, 0:6 R. Kasiński 18’, 0:7 R. Kasiński
20’, 0:8 A. Zabłocki 21’, 0:9 M. Sikora 29’, 0:10 A. Paśnicki 30’,
0:11 P. Zieliński 31’, 0:12 A. Zabłocki 32’, 0:13 A. Zabłocki 33’,
0:14 R. Kasiński 36’, 0:15 G. Bęben 40’, 0:16 R. Kasiński 40’.
TKKF Mistral Intermarché – Sośnicowice 6:3 (2:0)
1:0 B. Pietras 4’, 2:0 D. Wieliczko 10’, 3:0 P. Kośmider 21’, 4:0 Ł.
Winiarczyk 27’, 4:1 Denis Rogon 31’, 5:1 P. Kośmider 32’, 6:1 P.
Kośmider 33’, 6:2 M. Mazur 39’, 6:3 M. Kożuszek 40’.
żółta kartka: M. Mazur (Sośnicowice).
Team Stalmet – Concordia Oldboje 15:4 (4:2)
1:0 M. Stopa 3’, 1:1 P. Manista 10’, 2:1 D. Kraska 10’, 3:1 D.
Kraska 12’, 3:2 P. Majorczyk 15’, 4:2 B. Flis 20’, 5:2 M. Stopa
21’, 6:2 D. Flis 22’, 7:2 D. Kraska 23’, 7:3 P. Majorczyk 26’, 8:3
P. Pietraczyk 29’, 9:3 R. Adamkowski 30’, 10:3 R. Adamkowski
31’, 11:3 M. Mularczyk 31’, 12:3 M. Stopa 32’, 13:3 M. Stopa 36’,
14:3 D. Flis 37’, 14:4 P. Manista 39’, 15:4 D. Flis 40’.
żółta kartka: P. Pietraczyk (Team Stalmet).

Fragment meczu TKKF Mistral
Intermarché - Sośnicowice. Przy piłce
Bartosz Pietras (TKKF)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

6
6
6
7
7
7
6
6
7
6
6

18
15
15
12
11
8
7
5
4
3
3

31-12
51-16
47-14
31-32
39-27
27-39
22-32
16-27
30-41
12-57
15-24

6
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1

0
0
0
0
2
2
1
2
1
0
0

0
1
1
3
2
3
3
3
5
5
5

PROGRAM 8. KOLEJKI (9.12, PONIEDZIAŁEK):

Najlepsi:
Olchówko i Nowak

W k lubie „Lokatorek ”
k nu rowsk iej L ok atorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się
turniej szachowy. - Wzięło w
nim udział 30 zawodników,
którzy rozegrali łącznie 90
partii systemem szwajcarskim
na dystansie 6 rund z tempem
gry 20 minut dla zawodnika na
wykonanie wszystkich swoich

posunięć w partii – informują
organizatorzy.
PiSk
W grupie A
czołowe miejsca zajęli:
1. Błażej Olchówko
2. Mariusz Kieś
3. Rafał Żak
Najlepsza trójka w grupie B:
1. Dawid Nowak
2. Henryk Mikosz
3. Henryk Kwaśnicki

83-latka kibicowała
naszej kadrze

Foto: prywatne archiwum

W siódmej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Ha lowej pier wsze punkt y
zdobyła drużyna PTK DB
Schenker. Ekipa Nowosielskich niespodziewanie pokonała wyżej notowany Tritech
Big-Bud i prz er wa ła t y m
samym passę ośmiu meczów
bez wygranej. Na trzy punkty „Petekowcy” czekali dokładnie 9 miesięcy, albowiem
ostatnie ich zwycięstwo miało miejsce 25 lutego, kiedy
również 3:1 pokonali IPA.
Warto dodać, że zwycięskie
gole dla Schenkera padły w
ostatnich sekundach meczu,

Tritech Big-Bud – Vibovit Studio DENIM (18.00), ZZ kadra – PTK
DB Schenker (18.50), TKKF Mistral Intermarché – Olympiakos
Gierałtowice (19.40), Nacynianka – Sośnicowice (20.30), Team
Stalmet – IPA Knurów (21.20).

Jak każdy młody chłopak uprawiający piłkę nożną
marzy o wielk iej karierze
i golach zdoby wa nych na
stadionach wypełnionych do
ostatniego miejsca. Na razie
ma 10 lat i właśnie na dziesiąte
urodziny otrzymał niezwykły
prezent. Mowa o Dominiku
Jakubowskim, który wraz z
najbliższymi był niedawno w
Wolfsburgu, gdzie z wysokości trybun Volkswagen-Arena
oglądał mecz Bundesligi pomiędzy ta mtejszy m Vf L i
Borussią Dortmund.
- Wszyscy byliśmy pod
wielkim wrażeniem tego, co
tam zobaczyliśmy – mówi
Damian Jakubowski, ojciec

Dominika. – Fantastyczna
atmosfera zarówno na stadionie, jak i wokół niego, gdzie
już kilka godzin przed pierwszym g wizdkiem sędziego
rozpoczyna się wielkie święto.
I ten doping w czasie meczu.
Coś wspaniałego.
Męskiej części rodziny
towarzyszyły również przedstawicielki płci pięknej: mama
Dominika – Anita i siostry
Martyna oraz Natalia.
Dodajmy, że Dominik trenuje na co dzień w Concordii
pod okiem Patryka Pietraczyka i jest kibicem Górnika Zabrze oraz Borussii Dortmund.
PiSk

Foto: prywatne archiwum

Urodziny na Volkswagen-Arena

Kadrze Adama Nawałki na stadionie
we Wrocławiu kibicowali: Jakub Gąsior, żona
Daria, babcia Lidia Gąsior i Marcin Polywka

Kibice Borussii Dortmund z Knurowa: 10-letni
Dominik Jakubowski wraz z ojcem Damianem
na stadionie VfL Wolfsburg

Zobaczyć z wysokości trybun nowoczesnego stadionu
mecz reprezentacji Polski – to
marzenie 83-letniej Lidii Gąsior
z Knurowa, które spełniło się
przy okazji niedawnego występu naszej kadry we Wrocławiu.
– Babcia od lat marzyła o wyjeździe na taki mecz,
więc skorzystaliśmy z okazji
i wybraliśmy się na towarzyskie spotkanie ze Słowacją do
stolicy Dolnego Śląska – mówi
wnuk, Marcin Poly wka. –
Marzenia dotyczyły co prawda
meczu rozgrywanego na Sta-

dionie Narodowym, ale wyjazd
do Wrocławia również spełnił
oczekiwania babci.
83-latka interesuje się nie
tylko występami reprezentacji w piłce nożnej. Najbliżsi
zdradzają, że Pani Lidia z
zainteresowaniem śledzi skoki
narciarskie, siatkówkę i wiele
innych dyscyplin.
Mecz we Wrocławiu dostarczył wielu niecodziennych
wrażeń. Szkoda tylko, że wynik był niekorzystny dla biało-czerwonych.
PiSk
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Foto: Dawid Ciepliński

Nową nawierzchnię jako pierwsi
wypróbowali uczniowie

KNURÓW. ODMIENIONA HALA SPORTOWA

„Górka” z nową
nawierzchnią

Po półrocznym remoncie odmieniona sala
gimnastyczna w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 z powrotem została udostępniona
nastolatkom. Otwarcie miało odświętny
charakter

reklama

– Przeprowadzone prace dostosowały ją do współczesnych standardów. Serdecznie dziękuję powiatowi
gliwickiemu za modernizację obiektu
– mówiła dyrektor placówki Grażyna
Dąbrowska.
W uroczystości udział wzięła
społeczność szkolna – uczniowie, pedagodzy i pracownicy – oraz goście.
Wśród nich samorządowcy ze starostą gliwickim Michałem Nieszporkiem, wiceprzewodniczącym Rady
Powiatu Szymonem Kościarzem,
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Knurowie, przedstawiciele
Kuratorium Oświaty.
Modernizacja sali kosztowała
ponad 1 mln zł.

Niezłe ścinki przy stole

Dziewczynom w Stanicy nie wystarczało trzymanie kciuków
za miejscowych tenisistów stołowych. Postanowiły same wziąć
udział w ligowych rozgrywkach. Teraz to chłopaki im kibicują
Odbijanie celuloidowej piłeczki
to fajna zabawa. Stanickie nastolatki
zakochały się w tej atrakcyjnej i widowiskowej grze. Dobry przykład dali
im koledzy, od 2008 roku występujący
w tenisowej lidze.
- Zawsze były 3-4 dziewczęta, którym gra w tenisa przychodziła z dużą
łatwością – mówi Henryk Czempiel,
prezes LKS Orzeł Stanica. – Widać było,
że mają smykałkę, a na dodatek chęci, by
dany od Stwórcy talent szlifować.
Widząc dziewczęcy entuzjazm,
staniccy działacze zaczęli rozważać,
czy nie utworzyć kobiecej sekcji tenisa
stołowego.
- Nie lubimy działać na łapu-capu,
więc poważnie się nad taką decyzją
zastanawialiśmy – dodaje prezes
Czempiel. – Nie chcieliśmy tworzyć
czegoś, co mogłoby umrzeć śmiercią
naturalną po kilku miesiącach.
Entuzjazm dziewcząt był jednak
tak zaraźliwy, że działacze „zachorowali” na dobre. Gorącymi orędownikami kobiecej sekcji stali się zwłaszcza Leszek Szmaj i Krzysztof Żyła.
- W czerwcu udaliśmy się do wójt
gminy Pilchowice Joanny Kołoczek-Wybierek, by przedstawić pomysł i usłyszeć
jej zdanie – wspominają panowie.
- To było miłe zaskoczenie – zapewnia pani wójt. – W naszym samorządzie bardzo sobie cenimy kreatywność i przedsiębiorczość społeczników.

zapewnia wójt Kołoczek-Wybierek.
– Są znakomitym przykładem dla
rówieśników. Pokazują im, że warto
rozwijać zainteresowania.
- Dowodzą, że istnieje świat poza
komputerem i telewizją – zaznacza
prezes Czempiel. – Jesteśmy z nich
dumni.
Działacze podkreślają przychylność dy rekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanicy. Szkoła
udostępnia salę sportową i zaplecze
na treningi i mecze. 3-4 razy w tygodniu otwiera swoje podwoje przed
tenisistkami.
Nie bez znaczenia jest nastawienie rodziców zawodniczek.
- Angażują się bez reszty, służą
pomocą jak tylko mogą i kiedy tylko
mogą. Są podporą dla swoich córek i
wsparciem dla sekcji – nie szczędzą
pochwał działacze Orła Stanica.
Pierwsze miesiące działalności
sekcji tenisa stołowego są obiecujące.
Wszyscy, dzięki którym to się udaje,
mają nadzieję, że przyszłość będzie
jawić się w jasnych barwach.
- Zrobimy wszystko, by tak było.
Zapraszamy za jakiś czas. Wierzymy,
że spotkamy się w równie dobrych
humorach – działacze są dobrej myśli. – Póki co, serdecznie zapraszamy
na mecze naszej drużyny. Naprawdę
warto...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

DC

Pier wsz y me c z w odnowionej
sali rozegrali zawodnicy szkolnej
drużyny piłki nożnej ZSZ nr 2 i
reprezentacja Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie.
Ci pierwsi to tegoroczni wicemistrzowie Śląska szkół ponadgimnazjalnych.

Z każdym tygodniem młode zawodniczki Orła Stanica zyskują na umiejętnościach,
pewności siebie, a to przekłada się na wyniki. – Jesteśmy z nich dumni – podkreślają
samorządowcy i działacze

KNURÓW. SUKCES MŁODYCH MUZYKÓW

Krzikopa zwyciężyła
w Koszalinie

Knurowska formacja Krzikopa
okazała się najlepsza podczas 33.
Przeglądu Zespołów Rockow ych
Generacja 2013 w Koszalinie. Do
zespołu trafiła nagroda główna 2
tys. zł, a także możliwość zagrania
drugiego dnia imprezy przed gwiazdą festiwalu – zespołem TSA.
Festiwal odbył się na początku
listopada. Pomimo początkowych
kłopotów (zespół zostawił w Knurowie nagłośnienie do cyji), Krzikopie
udało się zaprezentować na tyle
dobrze, że jury festiwalu przyznało
zespołowi główną nagrodę.
- Nie mocie pojyncia, jakie my
byli tym zaskoczone – piszą na swojej stronie internetowej muzycy.
- Dziękujemy przede wszystkim

16

To była jedna z tych inicjatyw, które z
miejsca budzą ciekawość. I nie tyle zastanawialiśmy się, czy warto to zrobić,
ale jak to zrobić.
Był dobry pomysł, chętni do działania ludzie, znalazły się też pieniądze.
Gmina wyłożyła fundusze, które pozwoliły podjąć konkretne działania.
Wkrótce potem kobieca sekcja
tenisa stołowego stała się faktem. Za
namową Marcina Szymury trenerką
dziewcząt została Anna Rusin, znana
w środowisku zawodniczka, mistrzyni
Śląska. Skład zespołu utworzyły nastolatki, najmłodsza uczy się jeszcze
w podstawówce.
We wrześniu tenisow y zespół
został zgłoszony do rozgrywek ligowych. Miał zagrać w III lidze, ale
dzięki sprzyjającemu splotowi sytuacji
okazało się, że zadebiutuje w II lidze.
- W rozgrywkach uczestniczy 16
zespołów. Dziewczęta, mimo że są
debiutantkami, świetnie sobie radzą.
Uzyskane wyniki klasyfikują je w połowie stawki – mówi Henryk Czempiel.
- Nie ma ciśnienia na sukces za
wszelką cenę – zapewnia Krzysztof Żyła.
– Zawodniczki mają się przede
wszystkim ograć. I to czynią. Zyskują
pewność siebie, stają się silniejsze psychicznie, a to przekłada się na coraz
lepszą grę – dodaje Leszek Szmaj.
- Nie tylko mieszkańcy Stanicy,
ale wszyscy w gminie im kibicujemy –

publiczności, zwła szcza na szym
fanom, którzy przyjechali nas posłuchać aż ze Głogowa! Od samego
początku domagali się bymy zagrali
Hasiorki i w końcu udało się wyprosić organizatorów coby znojść na to

czas! Somżeście genialni! – dodaje
formacja.
Zespół występuje w składzie: Dominika Skoczylas, Maja Marszałek,
Mateusz Dyszkiewicz, Paweł Tkocz
oraz Michał Paduch.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Hala powstała w 1979 roku. Przez
34 lata niewiele się w niej zmieniło.
W maju rozpoczęła się gruntowna
modernizacja. Przemieniony obiekt
zyskał na funkcjonalności i estetyce.
Przebudowano i wzmocniono
konstrukcję dachu. Zdemontowano
i zutylizowano odpady zawierające
azbest. Wymienione zostało oświetlenie, bramki i kosze. Parkiet ma
nową nawierzchnię. Pojawiła się też
nowa tablica świetlna pokazująca
wyniki zawodów.
W sali można pograć w piłkę
nożną i ręczną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona. Ćwiczący mają
do dyspozycji zaplecze – odnowione
szatnie z natryskami. Odświeżony
został też magazyn i gabinet wuefistów.
- Obiekt będzie otwarty. Korzystać z niego mogą uczniowie, a w
godzinach popołudniowych również
osoby spoza szkoły – zapowiada Jacek
Czapkiewicz, zastępca dyrektora w
ZSZ nr 2. – Co godne podkreślenia,
sala jest dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

STANICA. MŁODE TENISISTKI STOŁOWE ZYSKUJĄ UZNANIE KIBICÓW

Krzikopa rusza na podbój rockowych scen
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