aktualności
około 2,8 mln zł uzyskał mzjoŚ W latach 2009-2010 z ProGramu oPeracyjneGo
kaPitał ludzki

Pół miliona na arate,
prawie trzy na oświatę

Foto: Tomasz Rak

Dotychczas z projektów edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
korzystali knurowscy uczniowie.
Wreszcie przyszedł czas na kadrę –
MZJOś pozyskał prawie 500 tys. złotych
na projekt szkoleń dla nauczycieli,
pracowników administracyjnych
i dyrekcji knurowskich szkół
pracowników administracyjnych
i dyrekcje placówek – mówi Wojciech Świerkosz, zastępca dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie. – Zajęcia
będą prowadzone w stosunkowo małych grupach, około 20-osobowych.
Uczestnicy otrzymają podręczniki
metodyczne. Koszt projektu wyniesie
blisko 600 tys. zł, z czego 85 procent (prawie 500 tys. zł) to środki
pozyskane z UE, zaś pozostałych 15
procent to wkład gminy.
Projekt będzie realizowany przez
2 lata – od stycznia 2011 do grudnia
2012 roku. Warto podkreślić, że to
bardzo dobrze przygotowany projekt,
zarówno pod względem formalnym,
jak i merytorycznym – na liście
rankingowej propozycji zgłoszonych
przez 102 placówki z województwa
śląskiego zajął wysokie, 11. miejsce.
W ciągu dwóch ostatnich lat
MZJOś skutecznie zabiegając o środki z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymał w sumie
prawie 2 mln 800 tys. zł. Poprzednie
projekty były kierowane do uczniów.
Do grudnia jest realizowany projekt
wyrównywania szans gimnazjalistów „Na kryzys światowy – SZOK
zawodowy”, zaś do końca lipca 2011
r. potrwa „Mądra głowa skarbem
Knurowa” – projekt zajęć wyrównawczych. Swoistą kontynuacją

Dobra passa MZJOś nie może
być przypadkiem – po raz kolejny
udało się zdobyć unijne środki dla
knurowskiej oświaty. W ciągu dwóch
ostatnich lat MZJOś skutecznie
zabiegając o środki z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
otrzymał w sumie prawie 2 mln 800
tys. zł.
Najnowszy projekt, „Grecka
Arate rozwija oświatę”, jest przygotowany z myślą o nauczycielach, pracownikach administracji oświatowej
i kadrze zarządzającej placówkami.
(Tytułowa Arate z Cyreny to filozofka z V w. p.n.e., która wykształciła
110 filozofów i napisała 40 książek).
Cykliczne szkolenia obejmą w sumie
395 osób i zapowiadają się nader
ciekawie. Kurs dla nauczycieli z
podstawówek i gimnazjów podpowie
m.in., jak budować autorytet wśród
uczniów, jak kształtować wśród nich
pozytywny wizer unek równości
kobiet i mężczyzn, czy też jak radzić
sobie ze stresem, który – nota bene
– może być w pracy czynnikiem
motywującym. Nauczyciele przedszkolni dowiedzą się więcej na temat
przeciwdziałania agresji wśród najmłodszych, pracy z dziećmi z rodzin
dysfunkcyjnych.
- To, co prawda, projekt skierowany głównie dla nauczycieli, ale
osobne cykle szkoleń obejmą też

ch swojego pupo zajęciach szkolny
Wojtek wyprowadza
m i przyjaznym
ny
os
, jest bardzo rad
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- śmieje się właściciel
pieskiem. - Tak jak ja

Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa: – Z przyjemnością odebrałem informację
o przydzieleniu środków finansowych na to zadanie. Adresatami
wcześniejszych projektów edukacyjnych były dzieci i młodzież.
Teraz przyszedł czas na kadrę.
Cieszy, że projekty są pisane na
naprawdę wysokim poziomie.
Dzięki temu udaje się pozyskiwać naprawdę duże fundusze
– wszystkie te projekty otrzymały
100- lub 80-procentowe dofinansowanie. Gratulacje należą się
ojcom tego sukcesu – dyrekcji
Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych. Jestem pewien, że
przyniesie to pożytek już kompetentnej kadrze naszych placówek
oświatowych.
„Mądrej głowy...” będzie kolejny
projekt „Odlotowe i bombowe są
kompetencje kluczowe” mający,
który rozpocznie się w sierpniu przyszłego roku. Zakłada on, że „Mądra
głowa...” przyniosła oczekiwane
efekty, w związku z czym przyszła
pora na rozwijanie zainteresowań i
pasji, które wykraczają poza ramy
programu nauczania.
MiNa

knuróW. noWe miejsca ParkinGoWe Przy orliku

klienci orlika zaparkują

W przyszłym tygodniu klienci Orlika doczekają się nowych miejsc parkingowych.
- Planujemy także budowę wjazdu. Wszystko kosztować będzie 50 tys. zł - mówi dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie Krzysztof Stolarek
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Pytanie o zdroWie

jak w trzecim Świecie...
Bogusław Wilk: - Jakie jest
miejsce Polski, jeśli wziąć pod
uwagę profilaktykę i leczenie nowotworów?
Barbara Dziuk,
p r e z e s Śl ą s k iego
Oddziału Polskiego
Komitetu Zwalczania Raka: - W umieralności w wyniku
chorób nowotworowych dorównujemy
krajom Trzeciego Świata. Na Zachodzie umieralność kształtuje się na
poziomie 3-4, maksymalnie 10 proc.
U nas jest to aż 80 proc.
- Czy raka można wyeliminować z naszego życia?
- Nie całkowicie, ale w dużym
stopniu - przez odpowiednią dietę i

zdrowy tryb życia. Bo to, co jemy i środowisko, w którym żyjemy, ma bardzo
duży wpływ na nasze zdrowie.
- Co robimy, by zaradzić nowotworom?
- Staramy się wprowadzać programy profilaktyczne wzorowane na
krajach rozwiniętych, osiągnięciach
współpracy ze społeczeńst wem.
Misją naszego Komitetu jest to, by
- mimo różnych problemów ze służbą zdrowia - o zdrowie dbać i jakoś
sobie radzić.
Jak wyciągnąć Polskę z rakowej
umieralni? Jak zawczasu przeciwdziałać nowotworom? - Profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka!
- podkreśla prezes Barbara Dziuk.
Za tydzień obszerna rozmowa.
Polecamy.
/bw/

W niedzielę odbędzie się gala podsumowująca I Śląski Festiwal Zdrowia.
Podczas uroczystości prezydent Knurowa otrzyma certyfikat przystąpienia
miasta do Ogólnopolskiej Kampanii „Wybierz Życie”.
podziękowania

Serdeczne podziękowania
Zarządowi
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie,
Koleżankom i Kolegom za okazane wsparcie
i wyrazy współczucia w związku ze śmiercią

Foto: Tomasz Rak

Około 15 miejsc postojowych w
ścisłym sąsiedztwie Orlika powinno
rozwiązać problem parkowania.
Dotychczas klienci kompleksu boisk
zajmowali miejsca mieszkańców
okolicznych bloków.
D y r ek t o r MOSi R K nu r ów
Krzysztof Stolarek tłumaczy, że
utwardzona nawierzchnia będzie
spełniać dwie funkcje: - Za dnia
będą to miejsca parkingowe. Kiedy
uruchomimy lodowisko, w nocy będzie służyć maszynie do czyszczenia
lodu.
Prace budowlane ruszyły pod
koniec października i jak zapewnia
dyrektor Stolarek, przy sprzyjającej
aurze mają się zakończyć w przyszłym tygodniu.

W piątek w Kinie Scenie Kulturze odbyła się lekcja muzyki. Słuchacze zapoznawali się ze sposobem komunikacji
pomiędzy... afrykańskimi wioskami. O dziwo, na Czarnym
Lądzie jego mieszkańcy potrafią się porozumiewać bez
użycia telefonów komórkowych.

Drugim etapem inwestycji będzie budowa wjazdu. - Jesteśmy
na etapie załatwiania pozwoleń na
budowę, odpowiednich map i spo-

rządzania projektu ruchu drogowego. Do połowy grudnia powinien
powstać niezależny wjazd na teren
Orlika - zapewnia Stolarek.

MATKI
składa Córka Joanna Zych

/g/
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W policyjnych raportach

Wyroki „wiszą” na stronie internetowej Policji

Sądy piętnują
Weekend
drogowych pijaków na promilach
Niemal 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu
zmierzyli 31-letniemu mężczyźnie policjanci chwilę
po zatrzymaniu go do kontroli w CzerwionceLeszczynach
Urodzony w Knurowie kierowca
trafił pod sąd w Rybniku. Ten nie patyczkował się z pijakiem za kółkiem.
Wymierzył mu karę ośmiu miesięcy
pozbawienia wolności (w zawieszeniu na dwa lata) i 600-złotową
grzywnę oraz zakazał prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych
przez cztery lata. Nakazał też wpłatę
400 zł na cel związany z udzielaniem
pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych. Jako
dodatkową sankcję orzekł podanie
wyroku do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie jego treści (przez
trzy miesiące) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach.
Na 10 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu na dwa lata
„zasłużył” zdaniem rybnickiego
sądu 25-latek z powiatu gliwickiego,
którego policjanci w Czerwion-

ce-Leszczynach zatrzymali na ul.
Krótkiej. Powodem była nietrzeźwość kierującego Hondą Civic (0,8
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu). Mężczyzna musi zapłacić 600 zł grzywny, wpłacić 400 zł
Fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków
Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym „Zielony Liść”
i zapomnieć o jeździe pojazdami
mechanicznymi przez dwa lata. Trzy
miesiące wyrok „powisi” na stronie
internetowej katowickiej KWP.
Kolejny knurowianin z urodzenia poruszał się po pijaku za kierownicą Mitsubishi. I jego również
dorwali miejscowi stróże prawa.
Przed dwoma tygodniami wyrok dla
38-latka orzekł rybnicki Sąd Grodzki. Jazda w stanie nietrzeźwości
(promil alkoholu w wydychanym
powietrzu) przełożyła się na rok
pozbawienia wolności w zawie-

szeniu na trzy lata, grzywnę 2.000
zł, zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych przez trzy lata. 400
zł od kierowcy-pijaka otrzymać ma
Stowarzyszenie „Bezpieczna Droga”
w Żorach. Także i w tym przypadku
wyrok piętnujący sprawcę z imienia
i nazwiska znajduje się na policyjnej
stronie internetowej.
To tylko trzy z długiej listy wyroków, które orzekły okoliczne sądy
w sprawach pijaków za kółkiem. Po
sankcję, jaką jest podanie orzeczenia
do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej, szczególnie często sięgają sądy rejonowy
i grodzki w Rybniku, nie stroni też
sąd w Gliwicach.
O tym kto i kiedy nabroił pijaną
jazdą przekonać się można zaglądając na stronę www.slaska.policja.gov.
pl/publikacje-wyrokow.
/bw/

Kolejny pijak-recydywista za kółkiem
W minioną środę o godz. 15:50 policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzymali na ul. Niepodległości
mężczyznę, który kierując samochodem po pijaku
(2 promile alkoholu) spowodował kolizję. Jak się
okazało, 29-latek usiadł za kółkiem mimo orzeczo-

nego prawomocnym wyrokiem zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę
trzech lat pozbawienia wolności.

KMP Gliwice, bw

Paniówki, Gliwice

Knurów
5 lat za dwa przestępstwa

33-latek podejrzany o dokonanie zabójstwa,
do którego doszło w Paniówkach
2 listopada, trafił do aresztu

2,5 promila alkoholu
we krwi miał 17-letni
knurowianin, który połasił
się na cudzy motorower.
Złodzieja zatrzymali
policjanci z knurowskiego
komisariatu

Wydorośleje
Areszt po
za kratami
śmiertelnym strzale
Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Gliwicach
zastosował środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztu wobec
33-letniego mieszkańca Paniówek
podejrzanego o zabójstwo rówieśnika. Podejrzany trafił do aresztu w
ubiegły czwartek, następnego dnia
po przesłuchaniu.
O sprawie pisaliśmy w ubiegłym
numerze PL. Do tragedii doszło
we wtorek, 2 listopada, w domu
rodzinnym podejrzanego. Strzał z
myśliwskiej broni palnej okazał się
śmiertelny. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, obaj 33-latkowie
znali się od lat, utrzymywali koleżeńskie relacje.
Według informacji, jakie otrzymaliśmy w gliwickiej prokuraturze, wydarzenie było poprzedzone
sprzeczką rówieśników. Jak ustalo-

no, przed nieszczęśliwym zdarzeniem mężczyźni nie spożywali alkoholu. Sekcja zwłok ofiary została
przeprowadzona, jednak protokół z
sekcji nie trafił jeszcze do prokuratury. Wszystko wskazuje na to, że
strzał, jaki padł z broni myśliwskiej
nie był nieszczęśliwym wypadkiem.
Charakter zarzutu, jaki prokuratura
stawia aresztowanemu, wyklucza
przypadkowość działania.
– Zarzut jest sformułowany
jednoznacznie, jest w nim mowa o
umyślnym zabójstwie – mówi prokurator rejonowy Beata Wojtasik
z Prokuratury Rejonowej GliwiceZachód.
33-latkowi z Paniówek grozi kara
od 8 lat pozbawienia wolności do
kary dożywocia włącznie.
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W piątek wieczorem policjanci
z knurowskiego komisariatu
zatrzymali na ul. Dworcowej
22-latka, który będąc w stanie
nietrzeźwości (2,10 promila)
kierował osobową Mazdą

Tego samego dnia, około godz.
13.40 w Przyszowicach, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach zatrzymali 60-letniego
mężczyznę, który w stanie po użyciu
alkoholu (0,34 promila) kierował
samochodem marki Citroen.
Mężczyzna skręcając w lewo nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i
doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku
13-letnim motorowerzystą. Nastolatek doznał obrażeń ciała.
Gliwicka komenda prowadzi postępowanie w obydwu sprawach.
To nie były jedyne przypadki
jazdy po pijaku.
W rapor tach (w yłącznie z
weekendu) zanotowano ponadtto:
• 0,7 promila miał 18-letni gliwiczanin jadący motocyklem Jawa
w piątkowe popołudnie. Jak się
okazało, nastolatek był już karany

za podobne przestępstwo, a ponadto
złamał nałożony na niego sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów;
• 0,6 promila zmierzono 26latkowi, który w sobotę około 2.20
w Gliwicach na ul. Bernardyńskiej
kierował autem marki FS Lublin;
• 1,4 promila miał 18-letni... przechodzień, który w niedozwolonym
miejscu przemierzał ul. Rybnicką w
Gliwicach; miał pecha - został potrącony przez kierującego Peugeotem i
doznał ogólnych obrażeń ciała;
• 1,9 promila zmierzono 26-latkowi, który prowadził samochód na
ul. Dubois;
• 0,9 promila miał 24-latek jadący tuż przed północą w sobotę po ul.
Hutniczej w Gliwicach;
• 2,3-promilowym „osiągnięciem” i spowodowaniem kolizji
wykazał się w sobotę 53-latek w
Pyskowicach.
KMP Gliwice, bw

Zaproszenie

Pełnoletnia „Siódemka”

Klub Abstynentów „Siódemka” zaprasza członków, ich rodziny oraz
wszystkich sympatyków na swoją osiemnastkę! Uroczyste obchody 18 rocznicy założenia klubu odbędą się 19 listopada w restauracji „Protos” przy
ul. Szpitalnej 29 w Knurowie. Na godz. 18.00 zaplanowano część oficjalną,
a o 19.30 rozpocznie się zabawa taneczna.
/pg/

reklama

W ubiegły piątek pijanemu nastolatkowi wpadł w oko motorower. Nie mógł
przepuścić takiej okazji, więc odjechał
na cudzej własności. Powiadomieni
przez oficera dyżurnego policjanci
szybko spostrzegli na ul. Akacjowej
przemieszczający się skuter. Złodziej
zareagował na wezwanie policji i nie
podjął próby ucieczki.
Tuż po zatrzymaniu okazało
się, że knurowianin miał we krwi
2,5 promila alkoholu. Skradzione
mienie o wartości 3700 zł udało
się odzyskać w całości. Sprawcę
kradzieży przewieziono do izby zatrzymań Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. Zuchwalec odpowie za
dwa przestępstwa, za które grozi 5 lat
pozbawienia wolności.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/pg/, /kmp gliwice/
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Knurów. Po szpitalnych przekształceniach...

Zdania

Śmierdząca zemsta
-Tolerowaliśmy ich, dopóki nie zaczęli załatwiać swoich
potrzeb na klatce schodowej. Kiedy wyprosiłam z bloku
bezdomnych, wysmarowali kupą skrzynkę na listy opowiada zniesmaczona pani Elżbieta, mieszkanka „setki”
przy ul. Kazimierza Wielkiego
Temat bezdomnych wraca bumerangiem. Kilka tygodni temu
poruszaliśmy problem noclegowni
[„Nawet do piwnicy, ale w Knurowie” - PL 42/2010], której dalsze
utrzymanie przez Caritas wisiało
na włosku. Bezdomni skarżyli się
wówczas, że MOPS kieruje ich do
Domów Pomocy Społecznej, daleko
od Knurowa.
- Nie chcemy się ruszać z Knurowa - mówił wtedy jeden z nich.
- Tu pracowaliśmy, tu się uczyliśmy,
tu mamy groby bliskich. Każdy z
nas przeżył tu swoje lata. Tu jest
moje miasto, nie gdzie indziej. (...) W
MOPS-ie nam mówią, że w nowych
miejscach będzie lepiej, bo warunki
całodobowe. Ale my możemy i do
piwnicy zejść, byle w Knurowie być.
Problem z noclegownią się rozwiązał. Caritas złożył ofertę na prowadzenie w Knurowie noclegowni
przez 1,5 roku, jednak bezdomni nadal wolą klatki schodowe i piwnice.
Ostatnio dwóch delikwentów zaszło
za skórę mieszkańcom „setki” przy
ul. Kazimierza Wielkiego.
- W zeszłym roku spali, nic nie
przeszkadzało, nic złego się nie
działo. Teraz nie dość, że śpią, to
załatwiają się na klatce. Płacimy
czynsz, sprzątamy, a oni sobie zrobili
tu ubikację! - grzmi pani Elżbieta.
Knurowianka postanowiła skończyć z uciążliwym sąsiedztwem.
Przegoniła bezdomnych, jednak ci,
jej zdaniem, okazali się wyjątkowo
mściwi.
- W sobotę wysmarowali skrzynkę na listy kupą! Zadzwoniłam na
Straż Miejską, a oni powiedzieli,
reklama



nadal podzielone
W sobotę w Kinie Scenie Kulturze odbyło sie
otwarte spotkanie, zwołane przez Komitet
Obywatelski „Ratujmy Knurowski Szpital”, by
poinformować o swoich działaniach w związku
z prywatyzacją knurowskiego szpitala
Komunikat zapowiadający spotkanie znalazł się m.in. na łamach
Przeglądu (jako płatne ogłoszenie).
W imieniu Komitetu firmowali go
Henryk Szary, Piotr Wiśniowski i
Marek Sanecznik.
Organizatorzy liczyli na obecność starosty Powiatu Gliwickiego
Michała Nieszporka, zarazem przewodniczącego Rady Nadzorczej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Szpital w Knurowie”. Starosta nie przybył tłumacząc się udziałem we wcześniej zaplanowanych
spotkaniach.
Niezrażeni tym członkowie Komitetu przedstawili i omówili swoje
dotychczasowe działania w sprawie
komercjalizacji knurowskiej placówki. Przywołali m.in. ubiegłoroczną
akcję, podczas której zebrali prawie
1300 podpisów od osób popierających ich sprzeciw co do sposobu
prywatyzacji.
- To nie jest tak, że my protestujemy przeciwko samej prywatyzacji.
My po prostu chcemy prywatyzacji

z odkrytą twarzą, na jasnych, czytelnych zasadach. Jeżeli knurowski
szpital ma być sprywatyzowany, to
tak, by 51 proc. udziałów zachował
Powiat Gliwicki - to zapewni ochronę praw pacjentów i pracowników
- wykłada credo Komitetu Marek
Sanecznik.
Rzeczywistość zweryfikowała te
oczekiwania. W toku przekształceń
powiat zachował nieco ponad 21
proc. udziałów. Przekonując przy
tym, że to dostateczna gwarancja
wpływów na losy spółki, gdyż istotne
zmiany w jej działaniu mają wymagać 4/5 (czyli 80 proc.) głosów.
W sobotę Komitet polemizował
z tym argumentem. Przytaczał zastrzeżenia sprzed miesięcy, które
- jak dowodzono - stały się faktem.
Wśród przysłuchujących się wywodom Komitetu byli radni miejscy
i powiatowi - z Piotrem Dudło i Stanisławem Rudzkim - oraz zainteresowani tematyką knurowianie.
Marek Węgorzewski, bw

reklama

Mieszkańcy „setki” skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo dwóch
bezdomnych
że nic nie mogą zrobić - opowiada
zbulwersowana.
Od tego momentu pani Elżbieta
zaczęła obserwować to, co dzieje się
wokół bloku: - Pod balkonami wysiadują na ławkach, piją. Widziałam
pod klatką jak jeden pił z plastikowej
flachy jakąś mieszankę. Nie mam pojęcia, kto ich wpuszcza do klatki?!
Obecnie z usług noclegowni
korzysta 12 bezdomnych. Reszta ze
skierowaniami udała się do DPS-ów,
albo wałęsa się po mieście, szukając
mety na działkach, w piwnicach,
klatkach schodowych.
D y r e k t o r k a k n u r ow s k i e g o
MOPS-u Małgorzata Cisek-Sopel
przyznaje, że brakuje pomysłu na
bezdomnych w ciągu dnia: - Mamy
DPS, ale tam nie można palić, pić. Od
12.00 bezdomni muszą go opuścić, bo
wydajemy wtedy gorące posiłki dla
naszych podopiecznych. Zdają sobie
sprawę, że po spożyciu alkoholu nie
mają czego szukać w noclegowni,
bo wtedy wyciągniemy wobec nich
konsek wencje. Śpią wtedy gdzie
popadnie.
Noclegownia nie robi wyjątków.
Każdy bezdomny pod wpływem
alkoholu stwarza zagrożenie...
Knurowski MOPS rusza z akcją
informacyjną i radzi, by zgłaszać
każdy przypadek „dzikiego” noclegu
pod numer 32 335 50 00 w godzinach
urzędowania placówki.
- Będziemy reagować na każde
zgłoszenie. W najbliższą środę wy-

bierzemy się w rejon ul. Kazimierza
Wielkiego - obiecuje Cisek-Sopel.
Komendant Straży Miejskiej w
Knurowie Andrzej Daroń potwierdza, że ostatnie tygodnie upływają
pod znakiem „dzikich noclegów”.
Od 1 września strażnicy interweniowali w tej sprawie aż 38 razy!
- W prz ypadku incydentu z ul.
Kazimierza Wielkiego, jeśli nikt nikogo nie złapał za rękę, nie możemy
wyciągać konsekwencji.
Pomysłowość bezdomnych zaskakuje. Oprócz tradycyjnych legowisk na klatkach schodowych, nocują
w śmietnikach, pomieszczeniach
gospodarczych, przystankach komunikacji miejskiej. Ostatnio funkcjonariusze wyprosili bezdomną kobietę
z Izby Przyjęć oraz mężczyznę z...
ratusza, gdzie załatwił swoją potrzebę fizjologiczną. Bezdomni szukali
też schronienia w kościele.
Komendant Daroń przyznaje, że
strażnicy mogą w takich przypadkach co najwyżej wyprosić bezdomnego i poinformować o możliwości
skorzystania z noclegowni: - Jeżeli
jest pod wpływem alkoholu, to opuści jedno miejsce i zaraz znajdzie
sobie drugie. Stan nietrzeźwości nie
uprawnia nas do przewiezienia takiej
osoby do Izby Wytrzeźwień. Możemy
to zrobić jedynie po spełnieniu ustawowych przesłanek.
Paweł Gradek

Foto: Marek Węgorzewski

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kosmonautów 16B/8 – II piętro.
Cena wywoławcza 97.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 18.11.2010 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.700,00 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 17.11.2010 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 15.11.2010 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie 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. 33,34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 45 (923) 10 listopada 2010 roku

rozmaitości
komart otrzyma 2,5 mln zł za odŚnieżanie dróG Przez trzy sezony

kto odśnieży drogi?
Poznaliśmy już firmy, które zadbają o zimowe
utrzymanie dróg w naszym mieście. Gminnymi przez
trzy sezony zajmie się Komart, natomiast powiatowymi
i wojewódzkimi firma Remondis Gliwice

Marzena z Knurowa

- U zbiegu ulic Książenickiej i Parkowej powstaje estetyczny chodnik.
To dobrze. Gorzej, że drogowcy chyba się zapędzili i zanadto „wjechali” w
drogę. Duże ciężarówki, jadące od strony Rybnika, będą mieć problem ze
skrętem w ul. Parkową, bo aby to uczynić zmuszone zostaną do „zagarnięcia” nieco z przeciwnego pasa drogi. Moim zdaniem może to powodować
niebezpieczne sytuacje na tym skrzyżowaniu. To dość newralgiczne miejsce,
bo tu właśnie koncentruje się ruch aut ciężarowych do kopalni. Warto byłoby
to uwzględnić.
Druga sprawa to chodnik wzdłuż boiska przy szkolnej „Czwórce”.
Przydałoby się wziąć pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych, by i oni
mogli z niego korzystać. Chodzi o drobną w gruncie rzeczy przebudowę, by
ułatwić im wjazd.
Zbigniew Wojciechowski

antyreklama?
- Reklama naklejana klejem
na samochodach? Dzisiaj widziałem dużo samochodów na
osiedlu i u mnie pod blokiem
potraktowanych w ten sposób.
Po zerwaniu ulotki na szkle i
lakierze zostały resztki niedającego się odkleić papieru.
Adasz11
Not. bw

Flagę kupisz bez problemów

Zbliża się 11 listopada, święto niepodległości Polski. Odświętny
charakter rocznicy podkreślać będą flagi narodowe. Wywieszają je
instytucje i mieszkańcy. Gdzie i za ile można zaopatrzyć się
w biało-czerwony symbol?

rzata Możdżeń. - Cena zależy od
rozmiarów. Najmniejsze flagi kosztują 16 zł, a największe - 36 zł.
„Taki Sklep” przy ul. Niepodległości też daje możliwość zaopatrzenia się w flagę. Podobnie jest w
hipermarkecie Tesco.
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Dla drogowców zima to sposób na zarobek, kierowcy już dzisiaj
wołają: - Byle do wiosny...
550 tys. zł na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg od 1 listopada do
dróg powiatowych i wojewódzkich 31 marca. Po nocnych opadach odw naszym regionie wyda Zarząd śnieżanie będzie musiało być zakońDróg Powiatowych. Wyłoniona w czone we wczesnych godzinach poprzetargu firma Remondis Gliwice rannych. Zaśnieżone trasy mają być
zobowiązała się do całodobowego przejezdne od godziny 6.00 rano.
/pg/
odśnieżania i usuwania oblodzenia

knuróW. Przed narodoWym ŚWiętem

Symbolika ma spore znaczenie
dla wielu osób.
- Wywieszenie flagi to dla mnie
coś naturalnego. W ten sposób wyrażam radość, że mamy szczęście
żyć w wolnym i niezależnym kraju
– powiedział nam znajomy knurowianin.
- To drobny gest, który jest
formą podziękowania tym, dzięki
którym możemy cieszyć się niepodległością – usłyszeliśmy od młodej
mieszkanki miasta.
Skąd wziąć flagę? Można uszyć
samemu. Tylko po co, skoro łatwiej
jest kupić.
Można to uczynić w sklepie
sportowym w kompleksie Merkury
przy ul. Sobieskiego.
- Mamy flagi. Klienci kupują je
przy okazji świąt narodowych - na
przykład 3 Maja, czy właśnie teraz
- by uczcić Święto Niepodległości
– mówi właścicielka sklepu Małgo-

- Przeraziła mnie informacja, że w weekend na Wszystkich Świętych drogówka złapała prawie dwa tysiące pijanych kierowców. A jak wielu pijakom
za kółkiem udało się tego uniknąć? To straszne, że w tym kraju tak dobrze
ma się głupota prowadząca do tragedii. Co rusz słychać o wypadkach powodowanych przez pijanych kierowców. Mało tego, powodują je często ludzie,
którym sąd zabrał prawo jazdy. I którym - teoretycznie - nie wolno nawet
pomyśleć, że mogą usiąść za kółkiem. A oni się tym nie przejmują i włos im
za to z głowy nie spada. Tylko co tydzień giną zabijani przez pijaków kolejni
niewinni ludzie...

niełatWo zakręcić

Foto: Archiwum PL

Przetarg na odśnieżanie dróg
gminnych rozstrzygnięto już pod
koniec sierpnia. Jedynym oferentem
była firma Komart i to ona będzie
odśnieżać ulice Knurowa.
- Umowa, zgodnie z progiem
unijnym, zakłada, że kwota przeznaczona na odśnieżanie ulic przez trzy
sezony nie może przekroczyć 2,5 mln
zł - mówi Magdalena Szczygieł z
wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Drogi gminne podzielono na
cztery kategorie (w ubiegłym roku
były trzy). W pierwszej znalazły się
główne (m.in. Kosmonautów, Szpitalna), które powinny być odśnieżone
do godz. 6.00, a przy intensywnych
opadach czas ten może się wydłużyć do godziny po ich ustaniu. W
przypadku dróg drugiej kategorii
Komart ma czas na odśnieżanie do
godz. 8.00, a przy intensywnych
opadach czas może się wydłużyć do
4 godzin. W kolejnych kategoriach na
drogowców będzie trzeba poczekać
do 6 i 8 godzin.
Magdalena Szczygieł przypomina, że właściciele nieruchomości
zobowiązani są m.in. do odśnieżania chodników położonych wzdłuż
posesji oraz do usuwania z dachów
i gzymsów obiektów budowlanych,
bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami, sopli lodowych
oraz nawisów śniegu, niezwłocznie
po ich powstaniu.

Pijane droGi

Właściciele aut mają pretensje o klejące się reklamowe ulotki
Ogłoszenie

- Przed świętami narodowymi
flagi są zawsze dostępne w naszej
ofercie - zapewnia kierująca działem
w Tesco Agnieszka Roza. - Podobnie
jest i teraz. Informację o tym rozpowszechnialiśmy w naszej gazetce.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Knurów

Place zabaw czekają na odbiór

Przy Miejskich Szkołach Podstawowych nr 1 i 7 powstały
nowe place zabaw. Wyglądają na gotowe. Jednak ciągle
nie są dostępne, mimo że w ubiegłym tygodniu pogoda
była piękna. Dlaczego nie można z nich korzystać? Czy
rzeczywiście będą ogólnodostępne?

Foto: Tomasz Rak

informacja własna wydawcy

Dzieci - i rodzice! - nie mogą się doczekać chwili, kiedy nowe
place zabaw staną przed nimi otworem; na zdjęciu plac przy
szkolnej Siódemce
Miasto wybudowało nowoczesne place zabaw uczestnicząc w
rządowym programie „Radosna
Szkoła”. O powody, dla których
dzieci muszą na razie oglądać je zza
ogrodzenia, zapytaliśmy dyrektorów obu placówek.
- Podczas odbioru technicznego
okazało się, że musi on zostać odłożony na później – wyjaśnia Danuta
Hibszer, dyrektor Miejskiej Szkoły

Podstawowej nr 7. – Nie wszystkie
certyfikaty zostały przedstawione
przez wykonawcę. Poza tym zestaw
wspinaczkowy był zbyt wysoki,
przekraczał dopuszczalną normę
o kilkanaście centymetrów, były
także pewne drobiazgi wymagające
kosmetycznych poprawek. Wszystko
było sprawdzane bardzo rzetelnie,
centymetr po centymetrze.
- Zauważono kilka bardzo drob-

nych usterek – uszkodzoną farbę,
śruby do wymiany – mówi Anna
Misiura, dyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1. – Zostały usunięte,
ale nie możemy otworzyć placu, bo
projekt musi ponownie przejść przez
ministerstwo. Dopóki nie mamy odbioru technicznego, musimy czekać.
Usterki na placach zabaw zostały
usunięte, teraz pozostaje oczekiwanie
na formalności. Nowa data odbioru
technicznego nie jest na razie znana.
Oba place zabaw będą ogólnodostępne i – rzecz jasna – bezpłatne.
Są przeznaczone dla najmłodszych
dzieci, do klas III włącznie. Ten przy
„Jedynce” ma być czynny od godz.
8 rano do zmierzchu, ale nie dłużej
niż do godz. 20. Dyrektor MSP-7 nie
ukrywa, że ze względu na późnojesienną porę nie wiadomo, czy plac
zabaw ruszy pełną parą przed zimą,
czy też dopiero na wiosnę.
– Na pewno będzie wykorzystywany w godzinach dopołudniowych
– mówi Danuta Hibszer. – Zgodnie z
nową podstawą programową, dzieci z
klas I-III powinny odbywać codzienne
lekcje na świeżym powietrzu.
Odbiór techniczny dokonywany przez przedstawiciela Centrum
Kontroli Placów Zabaw, jest bardzo
szczegółowy. Aby plac zabaw został
dopuszczony do użytku, musi spełniać wszystkie ministerialne normy.
I dobrze – chodzi przecież o bezpieczeństwo dzieci.
MiNa

ogłoszenie

- Inicjator budowy hali sportowej przy LO oraz modernizacji
boisk w knurowskich szkołach
SKUTECZNY

reklama
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oGłoszenie
Foto: Mirella Napolska, Tomasz Rak

syn anny Bonk z knurowa

ur. 17.10.2010 r., 3700 g, 56 cm

aleksandra maciejczyk z Przyszowic

magdalena szczeponik z czerwionki
ur. 27.10.2010 r., 3150 g, 52 cm

natalia Piecha z książenic

Bartłomiej lesek z Gliwic

ur. 28.10.2010 r., 3000 g, 53 cm

maciej sardyl z Gliwic

ur. 28.10.2010 r., 4670 g, 60 cm

ur. 28.10.2010 r., 3530 g, 52 cm

ur. 28.10.2010 r., 2930 g, 51 cm

dominik Walter z Wilczy

martyna Górka z czuchowa

magdalena rimpler z rybnika - kamienia

ur. 28.10.2010 r., 2810 g, 47 cm

dominik Gliwicki z czerwionki-leszczyn
ur. 31.10.2010 r., 3570 g, 51 cm

ur. 29.10.2010 r., 3420 g, 53 cm

antoni Giera z rybnika-kamienia
ur. 2.11.2010 r., 3300 g, 53 cm

ur. 29.10.2010 r., 3335 g, 50 cm

Borys habenek z knurowa

ur. 2.11.2010 r., 3630 g, 54 cm

Urząd Miasta Knurów organizuje w dniach od 15 do 18 listopada
2010 roku akcję wywozu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Akcja zostanie przeprowadzona na koszt Urzędu Miasta Knurów
w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców ulic mienionych
w harmonogramie, o wystawienie w godzinach wieczornych dnia
poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu do godziny 7.00 rano
przed posesję odpadów wielkogabarytowych. Dla osób które spóźnią
się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów
w ramach prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.
Będą odbierane: stare meble, łóżka, tapczany, materace, krzesła, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, stare okna, umywalki,
wanny, itp.
Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne zmieszane i odpady
podlegające segregacji. Nie będą także odbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, komputery,
pralki itp.), których bezpłatna zbiórka została przeprowadzona w
czerwcu i wrześniu bieżącego roku.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PPHU Komart Sp.
z o.o. a następnie poddane odzyskowi i unieszkodliwieniu.

Harmonogram wywozu odpadów
wielkogabarytowych z terenu Miasta Knurów.
Etap I: dnia 15.11.2010 r. – Stary Knurów, III Kolonia
1.

ul. Koziełka wraz z
12. ul. Sienkiewicza
drogami bocznymi
13. ul. Klasztorna
2. Al. Spacerowa
14. ul. Wolności wraz z drogami
3. ul. Karłowicza
bocznymi
4. ul. Brzechwy
15. ul. Jagły
5. ul. Kossak- Szczuckiej
16. ul. Kard.Hlonda
6. ul. Łubinowa
17. ul. Plac Powstańców Śląskich
7.
ul. Moniuszki
18. ul. Plebiscytowa
8. ul. Wrzosowa
19. ul.1-go Maja
9. ul. Chmielna
20. ul. Dymka
10. ul. Akacjowa
21. ul. Jęczmienna
11. ul. Kwitka
Etap II: dnia 16.11.2010 r. – Farskie Pola, Fińskie Domki, Redyna
1. ul. Dworcowa
11. ul. Wieniawskiego
2. ul. Rybna.
12. ul. Szymanowskiego
3. ul. Poprzeczna
13. ul. Paderewskiego
4. ul. E.Plater
14. ul. Chrobrego
5. ul. Wyspiańskiego
15. ul. Chopina
6. ul. Dębowa
16. ul. Niepodległości
7.
ul. Astrów
17. ul. Legionów
8. ul. Krucza
18. ul. Saperów
9. ul. Przemysłowa
19. ul. Ziętka
10. ul. Dąbrowskiego
Etap III: dnia 17.11.2010 r. – Knurów Centrum
1. ul. Wilsona
9. ul. Rybnicka
2. ul. Rakoniewskiego
10. ul. Sadowa
3. ul. Grunwaldzka
11. ul. Powstańców
4. ul. Wzgórze
12. ul. Jordana
5. ul. Ustronie Leśne
13. ul. Michalskiego
6. ul. Matejki
14. ul. Szkolna
7.
ul. Cicha
15. ul. Krótka
8. ul. Polna
Etap IV dnia 18.11.2010 r. – Knurów Krywałd, Szczygłowice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ul. Bojowa
ul. Stawowa
ul. Zwycięstwa
ul. Korfantego
ul. Ściegiennego
ul. Ligonia
ul. Słoneczna

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ul. Leśna
ul. Zielona
ul. Książenicka
ul. Wieczorka
ul. Graniczna
ul. Starowiejska

reklama

Filip de lepeleire z knurowa,
ur. 3.11.2010 r., 54 cm 3520 g

roksana kulesza z ornontowic
ur. 3.11.2010 r., 3290 g, 56 cm

alicja iwaniuk z knurowa

ur. 3.11.2010 r., 3680 g, 53 cm

agata kuszka z Pilchowic

ur. 3.11.2010 r., 3450 g, 54 cm
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maria krzystała z czerwionki-leszczyn
ur. 3.11.2010 r., 2840 g,

milena tumidajska z Gliwic

ur. 3.11.2010 r., 3070 g, 48 cm

dział reklamy
32 332 63 76
7
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Knurów. Zmiany przy Szóstce

Placyk ładniejszy i bardziej bezpieczny
Rękodzieło Aurelii Machoczek

Gierałtowice

Nowy plac z równą kostką, na której znajdują się
wzory do gier i zabaw dla dzieci, zastąpił stare
popękane płytki, zagrażające bezpieczeństwu
uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6
Nowy plac powstał w miejscu
pomiędzy szkołą, a kompleksem
boisk.
- Remont był potrzebny ze względu na estetykę i bezpieczeństwo – tłumaczy Eugeniusz Szybiak, dyrektor
„Szóstki”. - Płytki miały już około 40
lat. Niektóre z nich były popękane,
dodatkowo podczas budowy boisk
wjechał tam ciężki sprzęt, który dokonał dalszego zniszczenia. Ich stan
zagrażał bezpieczeństwu dzieci.

Masz
talent?
Ujawnij
się!
Do pokazania swoich niepoślednich umiejętności zachęca gierałtowicki urząd.
I daje szansę organizując
drugą edycję wystawy pt.
„Nie chowajmy dzieł do szuflady”

Szkoła podjęła decyzję o wymianie kostki brukowej. Plac został
wyremontowany ze środków budżetu szkoły. Na płytkach zostały
wyrysowane też „grzybki”, które
będą służyć do gier i zabaw dzieciom
korzystającym ze świetlicy. Jak zapewnia dyrektor, szkoła ma kolejne
pomysły na upiększenie otoczenia
placówki.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

- Przy ładnej pogodzie ten placyk na pewno będzie tętnić
życiem - zapewnia dyrektor „Szóstki” Eugeniusz Szybiak

reklama

Rzeźba Franciszka Richtera

Projekt ma na celu promocję
twórczości artystów zamieszkujących gminę Gierałtowice lub
mających tutaj swoje korzenie.
- Do udziału zapraszamy
malarzy, rzeźbiarzy, fotografów,
twórców rękodzieła artystycznego i innych form twórczości,
które można przedstawić na wystawie - usłyszeliśmy w Urzędzie
Gminy w Gierałtowice.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o
kontakt z Agnieszką Nowak (tel.
32 30 11 382 lub email: anowak@
gieraltowice.pl).
/bw/

Praca Franciszka Szołtyska
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rozmaitości
Knurów. Górnicy Solidarności świętowali 30-lecie związku

gośćmi specjalnymi byli szef
Świętowano w sobotę. Okazja była krajowej Solidarności Piotr
Duda, dyrektor Grzegorz Michalik
podwójna - zbliżająca się Barbórka i i prezydent Adam Rams
30-lecie związku.
Honor y go s p o d a r z a cz y n i ł
Krzysztof Leśniowski, przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni
Knurów. Publicznie przypomniał
zasługi gości specjalnych wieczoru: Piotra Dudy - od dwóch tygodni
szefa krajowej Solidarności, ks.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
- legendarnego duszpasterza robotników podczas strajków w Nowej
Hucie w 1988 r., kapelana związreklama
kowców ks. Andrzeja Wieczorka,
Kazimierza Grajcarka - członka
Komisji Krajowej związku, i prezydenta Adama Ramsa.
Górnicy ciepło przyjęli obecność G r zegor za M ichali k a , do
niedawna dyrektora technicznego
p o łą czonych kopal n i K nu rówSzczygłowice. Owacją na stojąco
podziękowali mu za ponad 20 lat
pracy w zakładzie. - Wracaj do nas!
Wracaj do nas! - niosło się po sali.
Karczma odróżniała się od innych tego typu imprez. Jej jubileuszowy charakter sprawił, że na informacja własna wydawcy
wskroś męskiej imprezie po raz
pierwszy pojawiły się panie. Górnicy
przybyli na taką imprezę, a zarazem
„Biesiadę urodzinową”, z żonami,
narzeczonymi, partnerkami.
- To naprawdę znakomity pomysł - ocenił prezydent Rams. I
zażartował: - Obecność pań jest
stuprocentową gwarancją wysokiego poziomu zabawy...
O oprawę muzyczną i dobry
humor uczestników zadbał zespół
Voyager. Ponad pół tysiąca biesiadujących świetnie bawiło się do
późnego wieczora.
Przyjemność połączono z poż y t e cz ny m , cz yl i k ie r m a sz e m
artystycznych dzieł. Dochód zasili
konto Fundacji im. Brata Alberta,
prowadzonej przez ks. Isakowicza-Zaleskiego. Pieniądze zostaną
wykorzystane na pomoc dla osób
niepełnosprawnych.
/bw/
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Foto: Bogusław Wilk
Materiał sfinansowany przez KWW „Moja Gmina Nasz Powiat”

Nowy przewodniczący
NSZZ Solidarność Piotr
Duda i ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski,
duszpasterz robotników
podczas nowohuckich
strajków w latach 80.,
byli gośćmi związkowców
Solidarności kopalni
Honory gospodarza czynił
Knurów podczas tradycyjnej przewodniczący Krzysztof
Leśniowski (pierwszy z lewej);
karczmy piwnej

Materiał sfinansowany przez KWW „Moja Gmina Nasz Powiat”

Biesiada na wysokim
poziomie

ogłoszenia



rozmaitości

10.11.2010 r.
Środa

12.11.2010 r.
Piątek

16.11.2010 r.
Wtorek
Śluby Panieńskie
- godz. 18.00
Dorian Gray
- godz. 20.00
17.11.2010 r.
Środa
Śluby Panieńskie
- godz. 15.00
Dorian Gray
- godz. 17.00
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00

Śluby Panieńskie
- godz. 16.00, 18.00

Jacek Krzywiński:

- Wybieram się na wybory samorządowe, bo uważam, że to
mój obowiązek. Od 1989 r. nie
opuściłem żadnego głosowania.
Nie rozumiem tłumaczenia ludzi,
którzy mówią, że ich głos nic nie
zmieni. Przecież jakby się kilkanaście czy kilkaset takich ludzi
znalazło to z pewnością byliby
w stanie coś zmienić. W ogóle
uważam, że osoby nieuczestniczące w wyborach nie powinny
mieć prawa zabierania głosu czy
krytykowania obecnie rządzących. W takich sytuacjach uważam, że skoro nie korzystasz
z przywileju, jaki gwarantuje ci
państwo to siedź cicho.

14-15.11.2010 r.
Niedziela - poniedziałek
Śluby Panieńskie
- godz. 16.00, 18.00
Dorian Gray
- godz. 20.00

Nie oglądaj się
- godz. 18.00, 20.00

Dorian Gray
- godz. 20.00

11.11.2010 r.
Czwartek
Nie oglądaj się
- godz. 17.00
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00

13.11.2010 r.
Sobota
Śluby Panieńskie
- godz. 15.00
Koncert „Magia Walca”
- godz. 18 (bilety 10 zł)

Zapowiedzi:
Red
- od 19 listopada
Jestem miłością
- od 26 listopada
Biała i Strzała
- od 17 grudnia
Cena biletu: 13 zł i 11 zł
(uczniowie, studenci, emeryci i
renciści - z ważną legitymacją)
Rezerwacje telefoniczne
przyjmuje kasa kina codziennie
w godz. 15-20

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej: www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 45/2010

Anna Peszko:

- Do wygrania podwójny bilet do kina

- Długie jesienne wieczory to
czas, który można poświęcić
na rzeczy, których nie mamy
czasu załatwić latem. Ja poświęcam go na nadrobienie zaległości bądź ciekawą lekturę.
Uwielbiam zwłaszcza typową
kobiecą książkę. Można też ten
czas poświęcić na uzupełnianie
albumów rodzinnych, opisanie fotografii czy wakacyjnych
przygód.

Po protekcji

Długi weekend
- co, gdzie, kiedy?
Przed nami długi weekend. Patriotyczny
i doniosły - z racji Święta Niepodległości
- ale też obfitujący w inne, lżejszego kalibru,
imprezy. Warto więc rzucić okiem co dzieje się
w Knurowie i „po sąsiedzku”, a potem może
wybrać coś dla siebie. Poniżej krótki, siłą rzeczy
subiektywny, przegląd ciekawszych propozycji
Knurów

Koncert Pieśni Patriotycznych
Wykonanie: Tomasz Pasławski
10.11.2010 r., godz. 18.45 - Kościół świętych Cyryla i Metodego
Claudia Chwołka - koncert „Ty
ino Ty”
Prowadząca: Joanna Bartel
12.11.2010 r., godz. 19.00 - Dom
Kultury w Szczygłowicach
Magia Walca
Utwory Chopina i walce świata
13.11.2010 r., godz. 18.00 - Kino
Scena Kultura

Czerwionka-Leszczyny

W i e c z ó r Ja z z ow y Z e sp o ł u
Sound Smugglers
13.11.2010 r., godz. 19.00 - „Stara
Piwnica” MOK, ul. Wolności 2

Rybnik

Obchody 92 rocznicy odzyskania niepodległości
11.11.2010 r., godz. 11.15, Rynek,
bazylika
Kabaret LARMO
12.11.2010 r., godz. 19.00, Boguszowice
„Łemkowyna” - wystawa fotografii Zbigniewa Podsiadło
10-30.11.2010 r., Galeria Jasna,
ul. Szafranka 7, Powiatowa i
Miejska Biblioteka Publiczna w
Rybniku

Katowice

Aukcja i koncert charytatywny
„Górale góralom” na rzecz rodzin poszkodowanych w wyniku osuwisk w gminie Milówka.
Wyst ąpią: Golec uOrkiestra,
Brathanki, Psio Crew
14.11.2010 r. godz. 18.30, Sala
koncertowa Studia Radia Katowice, ul. Ligonia 29
Spotkanie z Marcinem Pilisem
- „Łąka umarłych”

Piotr Michalski:

13.11.2010 r., godz. 16.00, EMPiK, ul. Chorzowska 107
Ólafur Arnalds - w ystęp islandzkiego artysty
14.11.2010 r., godz.20.00, Jazz
Club Hipnoza, Pl. Sejmu Śląskiego 2
„ Aelit a” - do f ilmu z agrają
Pustki
14.11.2010 r., godz.19.00, Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 24

Gliwice

Turniej Łuczniczy z okazji 92
Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości
11.11.2010 r., Sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej nr 39 im.
Obrońców Pokoju, ul. Obrońców
Pokoju 4, (Osiedle Obrońców
Pokoju – blisko radiostacji)
Hello Dolly – musical
12-13.11.2010 r., godz. 18.30
- na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego przy Nowym
Świecie

Zabrze

Chór Armii Aleksandra Pustovalova
12.11.2010 r., godz. 19.00 - Dom
Muzyki i Tańca w Zabrzu
Śląska Gala z Humorem
Wystąpią m.in. Joanna Bartel,
Kabaret Rak, Mirek Szołtysek
i Bajery
14.11.2010 r., godz.18.00 - Dom
Muzyki i Tańca w Zabrzu
„Klimakterium... i już” - spektakl
11.11.2010 r., godz. 18.00 - Dom
Muzyki i Tańca w Zabrzu
Koncert Renaty Przemyk
12.11. 2010 r., godz. 20.00 - CKNiezależne Centrum Kultury, ul.
Wolności 395

Zebrała Katarzyna Liszka

informacja własna wydawcy

- Przed nami kolejny długi weekend. Długi, bo w piątek mam wolne
od pracy. Niestety, pora roku nie
zachęca do jakichkolwiek wypraw
czy wyjazdów, więc żadnych specjalnych planów nie mam. Może
obejrzę w domu jakiś ciekawy film,
posłucham muzyki lub spotkam się
ze znajomymi, z którymi strasznie
trudno jest się umówić. Na co
dzień wszyscy jesteśmy bardzo
zapracowani, zagonieni i na nic nie
mamy czasu.

Alicja Litwic:

- Zmiana czasu odbiła się na
mnie bardzo niekorzystnie. Od
tygodnia o godz. 16 jestem już
kompletnie zmęczona i nie mam
na nic ochoty. Z kolei wieczorem
mam ogromne kłopoty z zaśnięciem, a gdy już uda się zasnąć to
rano budzę się niewyspana, szybko tracę siły i koło się zamyka. W
pracy nic mi się nie chce, jestem
zmęczona i boli mnie głowa. W
ogóle jesienią czuję się źle i czekam na wiosnę.

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od

ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 43/2010

45

brzmiało: „Szczupak”. Podwójny bilet do kina otrzymuje D a m i a m S t a n i k .
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Not. Marek Węgorzewski

10
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aktualności
Warszawa. Jacek Zawodniok wyróżniony
w ogólnopolskim konkursie
Foto: Marek Węgorzewski

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9

Nagrodzony
świat Jacka

Jacek Zawodniok, uczestnik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie otrzymał wyróżnienie
w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Klasa I A

Wychowawca: Alina Długosz

Julia Adamczyk, Patryk Borucki, Robert Denicki, Bartłomiej Dudek, Paulina Giża, Jakub Górecki,
Bartosz Jankowski, Wiktoria Kośmicka, Hanna Kuczera, Milena Lebiodzik, Julia Litka, Hanna Litwin,
Mateusz Łukaszczuk, Michał Malczyk, Bartosz Podrzycki, Paulina Ritau, Wiktoria Szczęsny, Kamil
Szymanowski, Agata Szyrmel, Kamil Węgierski, Karolina Zawadzka

Klasa I B

Wychowawca: Wioletta Bielenin – Siedlaczek

Magdalena Chlubek, Kamil Dąbrowski, Michał Fedak, Alicja Ficek, Łukasz Ganczaryk, Mateusz Gil, Adam
Głąbicka, Julia Grabowska, Anna Hala, Julia Kamińska, Paweł Kigler, Marta Kowalik, Maciej Muchowski,
Weronika Paściak, Damian Pyka, Maja Sobaniak, Michal Stypułkowski, Mikołaj Szymanowicz
reklama

Gala w Warszawie: Jacek Zawodniok i Anna Maksym-Malewska
odbierają wyróżnienie za pracę „Leśny Świat”
Na konkurs pod hasłem „Cztery twórcą, chociaż jego specjalnością
Pory Roku”, zorganizowany przez jest ceramika i rysunek.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Nagrodę w wysokości 500 zł i
Osób Niepełnosprawnych, nadesłano dyplom laureat odebrał osobiście pod
2300 prac z całej Polski. W kategorii koniec października w warszawskim
rysunek i grafika jurorzy wyróżnili Pałacu Prymasowskim. - To było dla
pracę Jacka Zawodnioka - „Leśny niego wielkie przeżycie. SpecjalŚwiat”.
nie na tę okazję zakupił elegancki
- Osoby niepełnosprawne mają płaszcz. No i wyprawa do Warszawy
bardzo słabą wiarę w swoje umie- to też było coś! 11 godzin jazdy samojętności, są zdolne, jednak potrzeba chodem i 2 godziny na gali - śmieje
sporo pracy, by się odblokowały. się zastępca dyrektora Sylwester KłoOgromna w tym zasługa terapeutów, sowski, który wraz z Anną Maksymw tym Anny Maksym-Malewskiej Malewską towarzyszył laureatowi w
- mówi zastępca dyrektora Ośrodka tych podniosłych chwilach.
Matka Boża Uzdrowienie Chorych
Wszyscy zgodnie podkreślają, że
Krzysztof Gołuch.
praca Zawodnioka ociera się o prawTo nie pierwszy sukces Jacka Za- dziwą sztukę. - Jakbyśmy postawili
wodnioka w dziedzinie plastyki. W ją obok dzieł profesjonalistów, ciężko
tym roku zdobył nagrodę za ceramikę byłoby wskazać tę, którą stworzyła
w Międzynarodowym Konkursie osoba niepełnosprawna - podkreśla
Plastycznym Artystów Nieprzetarte- Krzysztof Gołuch.
go Szlaku „Żywioły” w Lublinie.
Nagroda pieniężna zostanie prze- Praca z niepełnosprawnymi jest znaczona na zakup materiałów plabardzo satysfakcjonująca. Towarzy- stycznych do terapii, dzięki którym
szę im w trakcie tworzenia, jednak Jacek Zawodniok oraz jego koledzy
daję im przy tym dużo swobody - do- i koleżanki będą mogli tworzyć kodaje terapeutka Anna Maksym-Ma- lejne prace.
/pg/, foto: Sylwester Kłosowski
lewska. - Jacek jest wszechstronnym
informacja własna wydawcy
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
01-odw.

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

G ł a d z i e, m a l o wa n i e k l ate k s c h o d o wych, ocieplanie poddaszy, sufity podwieszane, podbitki, ocieplania domów.
Tel. 602 407 190
42-47/10

Kafelkowanie. Tel. 781 020 414

WÓZKI DZIECIĘCE – modele 3 w 1. PRZECENA – spacerówek i łóżeczek. Knurów,
ul. Niepodległości 59.
40–odw.

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo. Tel. 782 141 313

35/10-03/11

38 – 47/10

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

45/10

M-3 Łokietka, 54 m2, stan b.dobry, LOKUS.
Tel. 793 679 367

45/10

M-3 Pocztowa, 50 m2, stan idealny, LOKUS.
Tel. 793 679 367

Kierowca na sylwestra, zabawę andrzejkową i nie tylko. Zawiozę, przywiozę z zabawy. Knurów i okolice. Tel. 509 029 960,
503 430 511

45/10

45/10

45/10

Stary Knurów. Mieszkanie 2-pokojowe 140
tys. AS. Tel. 501 533 977

45/10

M - 3 Sienkiewicza, 5 3,5 m 2 , LO KUS.
Tel. 793 679 367

W P I I . 3 - p o ko j o we. S p r ze d a m. A S .
Tel. 512 393 052

M-4 Mieszka I, 55 m2, do zamieszkania, 171
tys., LOKUS. Tel. 793 679 367

www.4-poryroku.pl

45/10

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Stary Knurów - kawalerka, 36 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464

45/10

M-4 St. Batorego, 53 i 47 m , do odświeżenia, LOKUS. Tel. 793 679 367

www.as.silesia.pl

K redy t y do 20 0 0 0 na o świadc zenie
- ZŁÓŻ WNIOSEK PR ZEZ TELEFON
32/ 2350137 Knurów, Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki)
41-47/10

2-pokojowe KUPIĘ, dla klienta LOKUS NIERUCHOMOŚCI. Tel. 793 679 367

45/10

2-pokojowe w Centrum, cena 124 tys.
AS. Tel. 501 533 977
45/10

Centrum. 2 pokoje, cena 157 tys. AS.
Tel. 501 533 977

45/10

Kredyty konsolidacyjne od 10 000 rata 188
zł, bez BIK , Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki). Tel. 32/ 2350137
41-47/10

Kredyty na działalność na oświadczenie do
1 mln zł, BEZ BIK infolinia: 801 614 100
41-47/10

Czekanów; Sprzedam działkę inwest.
Tel. 604 572 421 CzN

45/10

Czerwionka-leszczyny; Sprzedam 2-pok.
Tel. 502 678 341 CzN

45/10

Ocieplania, roboty ogólnobudowlane.
Tel. 607 969 200

Do wynajęcia 110 m2 i 14 m2 na działalność gospodarczą. Knurów, os. WP II.
Tel. 668 690 859

Ocieplanie, remonty. Tel. 530 124 134

Dom do wynajęcia. AS. Tel. 501 533 977

39-51/52/10
38-47/10

45-48/10

04-51/52/10

44-47/10

45/10

45/10

45/10

Działka w Bojkowie. 706 m 2. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

45/10

Nowe domy w Knurowie i okolicy. Doskonała lokalizacja. AS. Tel. 512 393 052

45/10

45/10

ok. Intermarche, 2 pokoje, pow. 48,50 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464

45/10

OK A ZJA DZIAŁKI – WILCZA 1900 m
i PILCHOWICE 940 m2, sprzedam, Nieruchomości M3. Tel. 600 636 119
2

45/10

Pilchowice. Działka o pow. 939 m2 z projektem domu. Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464

45/10

Kamienica w Centrum Knurowa. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i – t a n i o .
Tel. 504 340 521

Knurów- os. 1 000-lecia; Sprzedam 4-pok.
Tel. 500 124 686 CzN

26-47/10

45/10

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

Knurów; M-2; 78 tys. Tel. 511 983 412 CzN

45/10

Pilchowice; Sprzedam działkę; 739 m 2
Tel. 602 676 259 CzN

45/10

Pilchowice; Sprzedam lux dom Tel. 504 094
018 CzN

45/10

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży lub
wynajmu. AS. Tel. 501 533 977 lub 32
337 00 22

Przyszowice. Dom o pow. 120 m2, działka
1500 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464

45/10

Kupię dom lub działkę Knurów i okolica
(za gotówkę). Tel. 792 496 905

45/10

45/10

Wynajmę mieszkanie 65 m2, niski czynsz,
umeblowane, Pocztowa. Tel. 660 711 521
45-47/10

38-47/10

Zaopiekuję się osobą starszą lub chorą,
mam doświadczenie. Tel. 500 762 677

43-47/10

DAM PRACĘ

zdrowie i uroda
Masaże – gabinet – korty tenisowe Bojków
oraz dojazd do klienta. Tel. 695 707 471
44-45/10

Sprzedam
Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

37-46

L A D A C H Ł O D N I C Z A 2 , 6 m . Te l .
515 182 015

43-46/10

Call center, telemarketerów zatrudnię.
Zabrze. Tel. 32 661 06 56
45/10

Panie z dośw. w sprzedaży zatrudnię na
pełen etat. Zabrze. Tel. 32 661 06 56

45/10

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849

42-46/10

MOTORYZACJA
Skup samochodów p łacimy gotówką.
Tel. 0 607 566 006

01-odw.

Panie zatrudnię do prostych prac biurowych, wiek do 50 lat. Bytom. Tel. 32 730
24 81

45/10

Zatrudnię do pracy w ochronie, okolice Gliwic. Tel. 32 255 14 64, 501 354 553
45-47/10

Zatrudnię ekspedientkę. Sklep spożywczy,
Knurów. Tel. 502 082 442
44-45/10

SZUKAM PRACY
Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B szuka pracy w charakterze pracownika ochrony lub innej. Tel. 664 933 195

39-51/52/10

45/10

Knurów; Spr zedam dom Tel. 512 036
593 CzN

45/10

45/10

45/10

Knurów; Sprzedam 2-pok. Tel. 506 920
498 CzN

45/10

43-47/10

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

45/10

PRZYSZOWICE działka – 105.000 świetna lokalizacja. Nieruchomości M3. Tel.
601 077 290

Knurów- Kr y wał d; Spr zedam dom
Tel. 516 015 267 CzN

12

Nieborowice. Działka o pow. 1851 m 2 .
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

Gierał towice; Spr zedam działkę
Tel. 506 223 415 CzN

23-51/52/10

45/10

33-odw.

45/10

Działkę kupię w centrum lub przy głównej drodze. Tel. 602 396 366

Knurów- os. 1000-lecia; Sprzedam 3-pok.
Tel. 607 030 993 CzN

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

Michalskiego, działka budowlana, 1433 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

Ornontowice. Nowe mieszkania, stan
deweloperski. 2-pokojowe, pow. 48 m 2,
cena: 134 tys., 3-pokojowe, pow. 60 m 2,
cena: 168 tys. AS. Tel. 512 393 052

45/10

41-odw.

45/10

O F E R T Y N I E R U C H O M O Ś C I w w w.
m3biuro.gradka.pl; Gliwice, ul. Raciborska
3/9. Tel. 32 234 24 81

45/10

ŚW I A D EC T WA E N E RG E T YC Z N E .
Tel. 504 772 093

M - 5 P i ł s u d c z y kó w, 71 m , LO K U S .
Tel. 793 679 367

D om ok. Nieborowic z dzia ł ką 18 0 0
m2 sprzedam. Nieruchomości M3.
Tel. 603 773 313

Działka inwestycyjna w Gierałtowicach.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

43-47/10

45/10

www.nieruchomosciknurow.pl

Kobieta, 50 l. podejmie się każdej pracy, spr z ąt anie, mycie okien itp. Tel.
500 762 677

2

Nowe mieszkania, stan deweloperski.
AS. Tel. 512 393 052

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz, doświadczenie – tanio i solidnie.
Tel. 721 170 237

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

M-5 K. Wielkiego, 70 m2, stan b.d., LOKUS.
Tel. 793 679 367

Dom o pow. 159 m 2 , działka 1100 m 2 .
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Dom wolnostojący z piękną działką sprzedam. Nieruchomości M3. Tel. 601 077 290

37-51/52

45/10

45/10

Remonty od A do Z z materiałem, meble na
wymiar. Tel. 32 236 10 60, 666 852 100

40-49/10

M-4 Sz.Szeregów, 59 m , 179 tys., LOKUS.
Tel. 793 679 367

45/10

45/10

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

45/10

2

43-47/10

45/10

45/10

2

Kierowca z prawem jazdy kat. B, C, E +
koparko - ładowarka poszukuje dobrze
płatnej pracy (mam doświadczenie). Tel.
695 417 797

45/10

45/10

Pr zyszowice; Spr zedam działkę.
Tel. 605 622 344 CzN

45/10

Sprzedam M-5, Stalmacha (Uchwała).
Tel. 32 236 98 68, 501 584 228

44-46/10
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Uczestniczki turnieju

Kobiety też uczciły
urodziny TKKF
Przed tygodniem informowaliśmy o przebiegu turnieju
siatkarskiego mężczyzn z
okazji 41. rocznicy powstania Ogniska Piłki Siatkowej
TKKF Szczygłowice. Dzisiaj
relacjonujemy przebieg kolejnego turnieju urodzinowego,
w którym pod siatką rywalizowały kobiety.

Tak jak w przypadku mężczyzn, najlepszym zespołem
kobiet okazała się Politechnika Śląska, a najlepszą zawodniczką turnieju została Maja
Szczepańska.
Z e s p ó ł T K K F Szcz ygłowice zakończył udział w
turnieju na trzecim miejscu.

Stopień wyżej uplasowały się
reprezentantki Colo Team z
Knurowa i Borowej Wsi.
Wyniki meczów:
- g r upa A - Sz wa r ne
Dziołchy – Colo Team 1:2,
Szwarne Dziołchy – Politechnika Śląska 0:2, Colo Team
– Politechnika Śląska 0:2,

WOPR podsumował
swoją działalność
W piątek w Restauracji
„Letnia” odbyło się zebranie
sprawozdawcze z działalności
Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie za
okres 20 października 2006 – 5
listopada 2010
Podczas spotkania wręczono wyróżnienia OM WOPR w
postaci złotych i srebrnych odznak Zarządu Wojewódzkiego
WOPR, przyznano również
uprawnienia zawodowe oraz
podziękowano za działalność.
Legitymacje otrzymali również absolwenci kursu Młodszego Ratownika WOPR.
Knurowski WOPR prowadzi działalność szkoleniową,
organizuje kursy i szkolenia
zawodowe, coroczną analizę
zapobiegania nieszczęśliwym
wypadkom, kontrolę oznakowania miejsc nad wodą zaliczanych do niebezpiecznych,
ocenę pracy zawodników oraz
ocenę stażu pracy absolwentów kursów ratowniczych.
Ponadto WOPR organizuje
i zabezpiecza zawody pływackie i ratownicze, bierze
udział w zawodach miejskich,
wojewódzkich, krajowych oraz
poza granicami kraju.
Oprócz kursów i szkoleń ratownicy knurowskiego
WOPR-u ukończyli kurs sę-

- grupa B - TKKF Szczygłowice – Knurów Team 2:1,
TKKF Szczygłowice – Atomówki 2:0, Knurów Team
– Atomówki 1:2,
- półfinały - TKKF Szczygłowice – Colo Team 1:2,
Atomówki – Politech nika
Śląska 0:2,
- mecz o III miejsce TKKF Szczygłowice – Atomówki 2:0,
- finał - Politechnika Śląska – Colo Team 2:0.
Organizatorami turnieju
byli: Sekcja Piłki Siatkowej
TK K F Szczygłowice oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.

Concordia
i Kolonija
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zorganizował kolejne dwa turnieje piłkarskie
dla uczniów szkół gimnazjalnych. W pierwszym wygrała
Concordia 95, w dr ugim
– Kolonija. Gimnazjaliści rywalizowali 27 października
i 3 listopada, a gościennie w
obu turniejach wystąpili uczniowie Technikum nr 1 (ich
wyniki nie były jednak brane
pod uwagę przy ustalaniu
końcowej klasyfikacji).
W pierwszym turnieju
padły następujące rozstrzygnięcia:
Gierałtowice - Technikum nr 1 1:1, Gierałtowice
- FC Albatrosy 8:0, FC Albatrosy - Technikum nr 1 0:4,
Technikum nr 1 - Concordia
95 2:1, Concordia 95 - FC

Albatrosy 5:1, Gierałtowice
- Concordia 95 0:2.
Najlepszym zespołem
tych rozgrywek była Concordia 95, która wystąpiła w
składzie: Michał Bylak, Szymon Rudnicki, Szymon Napierała, Dominik Jabłoński,
Grzegorz Górka, Krzysztof
Górka, Mateusz Mazur, Miron Michniewski.
W kolejnym turnieju zanotowano następujące wyniki: Kolonija - Technikum nr
1 4:2, Technikum nr 1 – MG3
(1) 3:1, Kolonija – MG3 (2)
2:1, Technikum nr 1 - MG3
(2) 6:1, Kolonija - MG3 (1)
2:1, MG3 (1) - MG3 (2) 5:2.
Zw ycięż yła Kolon ija
przed MG3 (1) i MG3 (2).
PiSk

PiSk

13 członków WOPR.
Skład Zarządu Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie tworzą: prezes Jerzy Pach,
wiceprezesi Adam Kubica i
Eryk Maruszczak, sekretarzem
oddziału jest Krzysztof StoFoto: MOSiR

Siatkówka

Turnieje na Orliku

Uczcili Dzień
Niepodległości
Zawodnicy Amatorskiego
Klubu Biegacza uczestniczyli
w Biegu Niepodległości w
Ustroniu. Rywalizacja odbywała się na dystansie 10 km, a
najlepszy czas z knurowskiej
ekipy osiągnął prezes Czesław
Nowak – 41 minut i 19 sekund.

Razem – po 44 minutach i 40
sekundach - linię mety przekroczyli: Elżbieta Lewicka
i Łukasz Sztuka, natomiast
Wiesław Maciejewski potrzebował na pokonanie trasy 45
minut i 32 sekund.

PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
Władze miasta, władze WOPR oraz ratowniczki i ratownicy wodni
dziów PZP oraz jako jedyni w
województwie śląskim kurs sędziów zawodów ratowniczych.
W 2008 r. Dariusz Brachaczek
i Tomasz Rzepa założyli sekcję pływacką TKKF Szczygłowice, która osiąga coraz
lepsze rezultaty na zawodach
pływackich.
Oddział Miejski WOPR
zabezpiecza 2 pływalnie kryte
i kąpielisko sezonowe „Leśne
Zacisze”, kąpielisko sezonowe
„Wodnik” w Kuźni Raciborskiej, wszystkie akweny niestrzeżone w granicach administracyjnych Gminy Knurów.
Stan liczebny oddział u
Miejskiego WOPR liczy 278
osób i składa się z 2 instruktorów ratownictwa, 3 starszych
ratowników WOPR, 39 ratowników wodnych pływalni,

39 ratowników wodnych wód
śródlądowych, 39 ratowników
wodnych morskich, 151 młodszych ratowników WOPR oraz

larek. Członkowie prezydium
zarządu to Guntram Geppert i
Grzegorz Skopek.

Marek Węgorzewski

Odznaczeni:

Złota i srebrna odznaka Zarządu Wojewódzkiego WOPR:
- Złota: Romuald Nosiadek
- Srebrna: Bartosz Ceremuga, Aleksandra Pach, Mariusz Glania

Uprawnienia zawodowe WOPR otrzymali:

Aleksandra Pach, Jerzy Pach, Dawid Stolarek, Krzysztof Stolarek, Grzegorz Skopek, Bartosz Ceremuga, Eryk Maruszczak,
Adam Kubica, Zbigniew Wawrzykowski, Robert Dziubliński
Podziękowanie dla reprezentantki OM WOPR Knurów: Karolina Zajonc. Podziękowanie za społeczny wkład pracy na
rzecz OM WOPR i miasta Knurów: Dariusz Brachaczek i Wojciech Zajonc. Podziękowanie dla najmłodszych uczestniczek
Otwartych Mistrzostw Knurowa: Emilia Brachaczek, Majka
Dziublińska. Podziękowania od Prezydenta Miasta dla Drużyny Ratowniczej: Sandra Pietrzak, Karolina Zajonc, Martyna
Nowak, Agnieszka Śniecińska, Agata Rzepa, Patrycja Sładek,
Marcin Szczypiński, Mateusz Szumichora, Kacper Dziubliński,
Grzegorz Lalek, Piotr Stoppel, Fryderyk Król.

WYNIKI z 2 listopada:
1. Władysław Golec
2. Bogdan Litwin
3. Wojciech Napierała
4. Stefan Dylus
5. Grzegorz Grzemba
6. Ginter Fabian
7. Dariusz Skowron
8. Bogdan Wolny
9. Piotr Arent
10. Zdzisław Mral
11. Bernard Musiolik

– 2.310 pk t
– 2. 223 pkt
– 2.0 69 pkt
– 2.033 pkt
– 1.858 pk t
– 1.816 pk t
– 1.751 pk t
– 1.73 6 pk t
– 1.711 pk t
– 1.707 pk t
– 1.659 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Stefan Dylus
2. Grzegorz Grzemba
3. Wojciech Napierała
4. Dariusz Skowron
5. Henryk Brola
6. Henryk Hoinca
7. Czesław Antończyk
8. Jerzy Makselon
9. Bernard Wróbel
10. Ginter Fabian
Kolejny turniej odbędzie się 16 listopada o
w klubie „Gama”.

– 14.705 pkt
– 14.170 pkt
– 13.899 pkt
– 13.489 pkt
– 12.995 pkt
– 12.848 pkt
– 12.743 pkt
– 12.678 pkt
– 12.602 pkt
– 12.547 pkt
godz. 16.30

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
miejska liGa
Piłki nożnej
haloWej

Przerwany
koszmar
nacynianki
Wydarzeniem 8. kolejki
była wygrana UPOS-u Soccer
Sport Pub nad drużyną FMS
Gierałtowice. Drużyna z Gierałtowic, która do tego spotkania
mogła się szczycić mianem niepokonanej, została sprowadzona
na ziemię przez lidera występującego w tym meczu bez kilku
czołowych zawodników. UPOS
po raz kolejny potwierdził, że
jest w tym sezonie głównym
faworytem do mistrzostwa.
W konfrontacji o najdłuższej w lidze historii Vibovit
spotkał się z Osiedlem Szczygłowice. 40. ligowa potyczka
tych drużyn była pojedynkiem
jednostronnym, dzięki czemu
aktualny mistrz zachował dwupunktową stratę do UPOS-u.

Po wygranej w wyjazdowym meczu z
Orlikiem Brzeg piłkarze UPOS Exorigo
Knurów są jedynym zespołem, który
w tym sezonie nie doznał porażki.
Oznacza to, że podopieczni Marcina
Rozumka awansowali na pozycję lidera

Z wielką ulgą mogą odetchnąć wreszcie piłkarze Nacynianki po pierwszym w tym
sezonie zwycięstwie. Zespół z
Rybnika, który przyzwyczaił się
do roli czerwonej latarni, przerwał fatalną serię 23 meczów
bez wygranej, a jego ofiarą padł
beniaminek Black&Decker.
W wieczornym derbowym
spotkaniu zespołów Intermarche
i Intermarche A walka o punkty
toczyła się do ostatnich sekund
meczu. Niżej notowana ekipa
Intermarche A nie ułatwiła zadania swoim starszym kolegom
i jeszcze na 3 sekundy przed
końcową syreną zdobyła kontaktowego gola pozostawiając po
sobie bardzo dobre wrażenie.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 8. KOLEJKI:
Tomsat - Concordia Oldboje 5:7 (2:1)
0:1 D. Wiercioch 5’, 1:1 S. Dolaciński 14’, 2:1 P. Bartoszek 19’, 2:2
D. Walus 22’, 3:2 S. Dolaciński 29’, 3:3 P. Jaroszewski 30’, 3:4
M. Pastor 32’, 3:5 D. Walus 36’, 3:6 D. Pastor 4:6 S. Dolaciński
38’, 4:7 P. Jaroszewski 40’, 5:7 M. Stopa 40’ (k).
żółta kartka: K. Smętek (Concordia).
IPA Knurów – FC Apinex Czerwionka 3:6 (1:2)
0:1 T. Michalski 7’, 0:2 T. Michalski 9’, 1:2 M. Milczarek 14’, 1:3
M. Reguła 22’, 2:3 D. Sterczek 25’k. 2:4 T. Michalski 30’, 3:4 M.
Milczarek 36’, 3:5 T. Michalski 37’, 3:6 T. Reguła 40’.
żółte kartki: D. Sterczek (IPA), P. Herdzina (Apinex).
LineTrans – PTK Holding 5:3 (0:1)
0:1 M. Wasita 14’, 0:2 D. Adamczyk 24’, 1:2 T. Żurek 26’k. 2:2
D. Roszyk 28’, 3:2 S. Morozan 29’, 4:2 D. Roszyk 31’, 5:2 M.
Kurcbart 38’, 5:3 M. Wasita 40’.
żółta kartka: S. Morozan (LineTrans).
Nacynianka – Black&Decker 5:1 (1:1)
0:1 R. Kalkowski 15’, 1:1 Ł. Swoboda 17’, 2:1 P. Panchyrz 22’, 3:1
M. Janowicz 28’, 4:1 Ł. Swoboda 36’, 5:1 M. Janowicz 40’.
Vibovit - Osiedle Szczygłowice 12:3 (4:1)
1:0 K. Kijak 1’, 2:0 P. Przesdzing 6’, 2:1 Ł. Adamski 11’, 3:1 L.
Leszczyński 18’, 4:1 P. Przesdzing 20’, 5:1 M. Bagiński 25’, 6:1
P. Przesdzing 26’, 7:1 M. Mikulski 27’, 7:2 A. Sarzała 33’, 8:2 M.
Bagiński 35’, 9:2 M. Bagiński 35’, 10:2 L. Leszczyński 37’, 11:2 P.
Przesdzing 38’, 12:2 G. Bęben 39’, 12:3 A. Sarzała 40’.
UPOS Soccer Sport Pub - FMS Gierałtowice 9:2 (4:0)
1:0 D. Kozdroń 5’, 2:0 D. Tałajkowski 16’, 3:0 D. Tałajkowski 19’,
4:0 S. Jezierski 20’, 5:0 W. Rozumek 21’, 5:1 R. Metelski 24’, 5:2
R. Metelski 29’, 6:2 W. Kempa 32’, 7:2 D. Tałajkowski 34’, 8:2 D.
Kozdroń 37’, 9:2 S. Jezierski 39’.
żółta kartka: K. Paczkowski (UPOS).
Intermarche – Intermarche A 5:4 (1:1)
1:0 Ł. Winiarczyk 7’, 1:1 P. Mastyj 15’, 2:1 P. Bodzioch 22’, 3:1 P.
Kośmider 26’, 3:2 D. Kramorz 28’, 3:3 R. Wolsztyński 30’, 4:3 Ł.
Winiarczyk 32’, 5:3 W. Kandzior 33’, 5:4 Ł. Wolsztyński 40’.
żółta kartka: Ł. Porada (Intermarche).

TABELA PO 8. KOLEJCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

UPOS Soccer Sport Pub
Vibovit
FC Apinex Czerwionka
Intermarche
Tomsat
FMS Gierałtowice
Team Arttelekom
Concordia Oldboje
LineTrans
Intermarche A
Osiedle Szczygłowice
PTK Holding
Nacynianka
IPA Knurów
Mistral
Black&Decker

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
19
18
16
15
14
12
10
9
7
5
4
4
3
3
3

65-20
56-13
30-19
51-20
42-22
33-24
26-38
35-40
23-32
25-30
28-38
21-37
25-52
23-46
16-40
16-44

7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
2
1
1
0
0
0

0
0
1
1
2
1
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6

PROGRAM 9. KOLEJKI (15 LISTOPADA):
Black&Decker – IPA Knurów (18.00), Concordia Oldboje – FMS
Gierałtowice (18.45), PTK Holding – Mistral (19.30), Team Arttelekom – Nacynianka (20.15), Osiedle Szczygłowice – LineTrans
(21.00), FC Apinex Czerwionka – Intermarche (21.45), Intermarche A – UPOS Soccer Sport Pub (22.30).

1

klasa okręGoWa
- GruPa i

Futsal - ii liGa

rozpoczęli
od goli,
zakończyli
„dziadkiem”
- Po przyjeździe do Brzegu przywitała nas hala niemal w całości wypełniona
kibicami, jednak po pięciu
minutach na widowni było
już cichutko. Strzeliliśmy
bra m k ę, a n a boi sk u a ni
przez moment nie podlegało
dyskusji, która z drużyn jest
bardziej doświadczona i w
pełni kontroluje wydarzenia
na parkiecie. A pamiętać
należy, że pojechaliśmy na
to spotkanie bez czterech
zawodników – relacjonuje
Rober t Ha ła s, k ierow n i k
UPOS Exorigo.
Knurowianie z każdą minutą się rozkręcali i na przerwę schodzili prowadząc 3:0.
Druga odsłona była bardziej wyrównana i zakończyła
się wygraną gospodarzy 3:2,
jednak ostatecznie trzy punkty wywalczył UPOS Exorigo.
- Dobre widowisko zepsuli sędziowie – kontynuuje
Robert Hałas. - Nie może być
tak, iż dwóch panów z gwizd-

kami, w tym jeden debiutant,
sędziuje mecz na szczycie i
wprowadza nerwowość w obu
ekipach, rodząc wręcz agresję
w zawodnikach. Taka praca
sędziów przełożyła się na zachowanie publiczności.
W pewnym momencie na
trybuny został usunięty trener gospodarzy, a czerwoną
kartką ukarany został Łukasz
Spórna.
Ostatni gol meczu strzelili gospodarze na 29 sekund
przed końcem meczu.
- Pozostały czas do zakończenia spotkania upłynął
na grze w „dziadka” przez
naszych zawodników, którzy
w ten sposób zabawili się w
trakcie spotkania kilkakrotnie
– podsumowuje kierownik
knurowskiej drużyny.
Mecz na szczycie w futsalowej 2. lidze zakończył się
zatem wygraną UPOS Exorigo i awansem tej drużyny na
fotel lidera.
Piotr Skorupa

Podrażnili
rywala
Nie było niespodzianki
w Suszcu, gdzie wicelider
– K r upi ń sk i podejmował
Concordię, która tej rundy
na pewno nie zaliczy do udanych. Knurowianie rozpoczęli to spotkanie od mocnego
uderzenia, a raczej bramki
autorstwa grającego trenera
Wojciecha Kempy. Ów gol
wyraźnie zmobilizował gospodarzy i na przerwę zespoły schodziły przy stanie 1:1, a
końcówka spotkania należała

już do gospodarzy, którzy w
ciągu 18 minut strzelili kolejne trzy bramki.
Po tej porażce Concordia
znalazła się nad przepaścią,
bowiem ma tyle samo punktów co przedostatni zespół w
tabeli, a to oznacza, że drugi
sezon z rzędu knurowianie
walczyć będą o utrzymanie.
Miniony zakończył się
degradacją...
PiSk

WYNIKI 14. KOLEJKI
Krupiński Suszec - Concordia Knurów 4:1 (1:1)
Bramka dla Concordii: Kempa (5’).
Concordia:
Krysiak, Bagiński, Mikulski (żk), Sterczek, Gałach, Wieliczko
(żk), Kempa, Salwa, Spórna, Sendlewski 18’ Tkocz, Kozdroń
60’ Przesdzing.
LKS Decor Bek - Iskra Pszczyna 1:3, LKS Łąka - Czarni Piasek
1:2, GKS II Katowice - Sokół Wola 1:2, Znicz Jankowice - Unia
Bieruń Stary 1:4, Stal Chełm Śląski - Leśnik Kobiór 2:0, MKS
Lędziny - Unia Kosztowy 1:2, Tempo Paniówki - Pogoń Imielin
1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Iskra Pszczyna
Krupiński Suszec
Sokół Wola
Stal Chełm Śląski
GKS II Katowice
Leśnik Kobiór
Unia Bieruń Stary
MKS Lędziny
Czarni Piasek
LKS Decor Bełk
Pogoń Imielin
LKS Łąka
Concordia Knurów
Tempo Paniówki
Unia Kosztowy
Znicz Jankowice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

38
29
24
24
22
21
21
20
18
17
16
15
13
13
13
7

41:5
33:16
24:19
26:25
27:19
24:17
20:18
21:18
20:27
23:28
16:26
19:21
12:20
19:38
14:20
17:39

11 listopada (czwartek) – na zakończenie pierwszej rundy rozgrywek - Concordia zagra u siebie z rezerwami GKS-u Katowice
(godz. 13.30). W tym samym dniu i o tej samej godzinie Tempo
Paniówki na wyjeździe zmierzy się z Unią Kosztowy.

WYNIKI 3. KOLEJKI:
Orlik Brzeg – UPOS Exorigo Knurów 3:5 (0:3)
Bramki dla zwycięzców: Spórna 2, W. Rozumek, Wieliczko,
Zabłocki.
UPOS Exorigo: Poręba, Spórna, Wieliczko, Zabłocki, Kempa,
Bagiński, M. Rozumek, W. Rozumek.
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki - Fretpol Akademia Pyskowice 4:6, Dąbrovia Jaworzno - Energetyk Jaworzno 1:8,
Rodakowski Tychy - Futsal Siechnice 4:6.

TABELA PO 3. KOLEJCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPOS Exorigo Knurów
Orlik Brzeg
Energetyk Jaworzno
Futsal Siechnice
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
Rodakowski Tychy
Fretpol Akademia Pyskowice
Dąbrovia Jaworzno

3
3
3
3
3
3
3
3

7
6
6
6
4
3
3
0

24-14
19-10
16-7
21-19
22-21
16-16
11-22
4-24

Kolejny mecz knurowianie ponownie rozegrają na wyjeździe.
Tym razem z Energetykiem Jaworzno.

WYNIKI 15. KOLEJKI
Ruch Kozłów - Gazobudowa II Zabrze 4:1, Czarni Pyskowice
- Amator Rudziniec 1:4, Społem Zabrze - KS 94 Rachowice
1:2, Sośnica Gliwice - Gwiazda Chudów 3:2, Orzeł Stanica
- Przyszłość II Ciochowice 1:2, Młodość Rudno - Wilki Wilcza
1:6, Jedność Przyszowice - Zamkowiec Toszek 0:0, LKS 35
Gierałtowice - Sokół Łany Wielkie 4:3.

klasa „B” Podokręg zabrze
WYNIKI 11. KOLEJKI (GRUPA I):

otwarcie boiska
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zaprasza na uroczyste otwarcie peł now ymiarowego boiska ze sztuczn ą n aw ie r z ch n ią. Obiek t
zost ał w ybudowa ny pr z y
MSP-7 i MG-3, a jego ot-

klasa „a” Podokręg zabrze

warcie nastąpi 15 listopada.
Od godziny 16.00 na nowym
boisku trwać będą rozgrywki
trampkarzy, a na kibiców
czekać będą nie tylko emocje
sportowe.
PiSk

Naprzód Żernica - Leśnik Łącza 4:0, Start Przezchlebie - Orły
Bojszów 0:5, Victoria Pilchowice - Orzeł Paczyna 1:1, Zryw Radonia - KS Bojków 4:0, Quo Vadis Makoszowy - Naprzód Świbie
1:2, Olimpia Pławniowice - Pogoń Ziemięcice 3:0.

WYNIKI 11. KOLEJKI (GRUPA II):
Start Kleszczów - UKS Biskupice 2:2, LKS 45 Bujaków - Drama
Kamieniec 5:0, MOSiR Stal Zabrze - Jedność II Przyszowice
6:0, Górnik II Zabrze - Kłodnica Gliwice 16:0, Naprzód Łubie
- Korona Bargłówka 1:2, Piast Pawłów – pauza.
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sport
musiał uznać wyższość Aleksandra Smołki (Ruda Śląska),
przegrywając 3:12.
W kategor ii wiekowej
junior między linami ringu
mogliśmy zobaczyć Tomasza Czarkowskiego, któr y
w drugim starciu przegrał
z Piotrem Kantorowiczem
(Mysłowice).
Końcowy bilans reprezentantów BKS Concordia
to cztery zwycięstwa i cztery
porażki.
Pierwszoplanową posta-

to już osiem lat
Boks

Młodzi pięściarze już po raz ósmy spotkali się w Knurowie, by uczcić pamięć
po znakomitym trenerze Jerzym Krasnożonie. Kolejna edycja turnieju trwała
przez trzy dni, a obok zawodników reprezentujących kluby z naszego regionu
do rywalizacji przystąpili pięściarze
z Niemiec, Ukrainy, Czech i Kosowa
Foto: Marek Węgorzewski

W pierwszym dniu turnieju odbyło się 13 walk.
Rozpoczęli juniorzy, a na
występ zawodnika BKS Concordia trzeba było czekać
do pojedynku numer cztery.
Rywalem Michaela Smokowskiego był Przemysław Sulewski (Zabrze) i po zaciętej
wymianie ciosów 6:5 wygrał
zawodnik z Knurowa.
Bard ziej zdecydowane
zwycięstwo odniósł kadet
Dawid Kostrubała. Rywalem
knurowianina był Niemiec

BKS Concordia

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Marek Węgorzewski

Kolejny udany występ zanotował
Grzegorz Kochański

Foto: Jan Pluta

Kadr z uroczystego otwarcia turnieju

Georgy Litvin, a sędziowie
wypunktowali ten pojedynek
8:3 dla zawodnika Concordii.
Drugi dzień turnieju roz-

Adam Rams objął
honorowy patronat nad
turniejem, natomiast
Baraou Abass był jego
najlepszym zawodnikiem
Przegląd Lokalny Nr 45 (923) 10 listopada 2010 roku

począł się od wizyty delegacji zawodników, trenerów i
działaczy na szczygłowickim
cmentarzu i złożenia kwiatów
na grobie Jerzego Krasnożona. Wychowanek tego trenera
– Ireneusz Przywara zaproponował też, by pochylić się
nad grobem swego kolegi
z zespoł u Zenona Świerczy ńskiego. Po tej chwili
zadumy nadszedł czas na
uroczyste otwarcie
sportowej rywalizacji, która odbywała się pod
honorowym
patronatem
prezydenta
K nurowa
Ad a m a
Ramsa.
– Tr a d y cyjnie już
bardzo
gorąco witam wśród
za proszo nych gości wdowę
po Jerz ym
Krasnożonie
– mówił prez ydent. – Zawodnikom życzę
udanych występów, a specjalne
podziękowania
za organizacyjny

wysiłek włożony w przygotowanie tego turnieju składam
prezesowi BKS Concordia
Mieczysławowi Gołębiowi i
dyrektorowi MOSiR Krzysztofowi Stolarkowi.
Ster n i k k nu rowsk iej
Concordii dziękując za obecność na t u r nieju w ręcz ył
Anieli Krasnożon wiązankę
kwiatów, a następnie rozpoczęła się seria 15 kolejnych
walk. Wśród kadetów zawodnik k nu rowsk iego BKS-u
Krzysztof Rutkowski wyraźnie uległ 4:24 Krzysztofowi
Kopy t kowi (Jawor z no), a
następnie wśród juniorów
Michael Smokowski oddał
wal kowerem pojedy nek z
Konradem Bystroniem (Katowice).
Na trzeci dzień zaplanowano 10 walk. Wśród kadetów zawodnicy Concordii
odnieśli dwa zwycięstwa.
Po pierwsze z nich sięgnął
Grzegorz Kochański zwyciężając 14:8 Dawida Ohradka
(Ostrawa), a drugie to zasługa
dobrze dysponowanego Sebastiana Pajora (najmłodszego
zawodnika turnieju), który
wypunktował 7:3 Ukraińca
Oleksandra Zubenkę (Charków). W tej samej kategorii
wiekowej wystąpił jeszcze
jeden zawodnik Concordii
– Dawid Kostrubała, który

cią turnieju był bez wątpienia
czarnoskóry Niemiec Baraou
Abass, który wystąpił w knurowskim ringu dwa razy i za
każdym razem zwyciężał już
w pierwszej rundzie.
Organizatorzy dwoili się i
troili, by kolejną edycję turnieju przygotować jak najlepiej.
Dlatego stworzyli znakomite
warunki zawodnikom, a ponadto nie zapomnieli o kibicach, dla których przygotowali
sto nagród.

PiSk

na pewno wciąż
jest trenerem
To było kilka lat temu.
Widownię hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w K nurowie-Szczygłowicach szczel nie w y peł nili
sympat ycy boksu, którzy
przyszli dopingować kobiecą reprezentację Polski w
towarzyskim meczu z Kanadą. Dzisiaj nie pamiętam,
jakim wynikiem zakończyło
się to spotkanie, ale doskonale utkwiły mi w pamięci
wydarzenia sprzed tego meczu. W pewnym momencie
znalazłem się w ringu wraz z
oficjelami, sędziami, trenerami i reprezentantkami Polski i Kanady. Po hymnach
obu państw oświetlenie hali
celowo zostało wyłączone,
po czym poprosiłem wszystkich o powstanie i uczczenie
chwilą ciszy nieobecnego
już wśród nas Trenera Jerzego Krasnożona.
Wielokrotnie pełniąc rolę
spikera na różnego rodzaju
imprezach sportowych kierowałem te słowa do kibiców,
ale nigdy owa chwila ciszy
nie była tak przejmująca, jak
wtedy. To było kilkanaście,
może kilkadziesiąt wyjątkowych sekund.
Wyjątkowy był też Jerzy
Krasnożon, który już w latach
70-tych wiedział, że dobry

trener to taki, który nie tylko
przygotuje odpowiedni plan
zajęć dla swoich zawodników, ale również – gdy zajdzie taka potrzeba – będzie
dla młodych pięściarzy wychowawcą, psychologiem, a
nawet drugim ojcem.
W minionym tygodniu
we wspomnianej na wstępie
hali odbył się już ósmy turniej
poświęcony pamięci Trenera.
I przy okazji tego turnieju
można było odnieść wrażenie,
że Jerzy Krasnożon był też
znakomitym nauczycielem.
Wszak lekcje u Niego pobierał
m.in. obecny szkoleniowiec
Ireneusz Przywara.
Kilka dni temu miałem
okazję zamienić kilka zdań z
Bogdanem Danielakiem, byłym pięściarzem ówczesnego
Górnika Knurów i jednocześnie podopiecznym Jerzego
Krasnożona. Były zawodnik
wymieniając nazwiska swoich trenerów stwierdził, że
Jerzy K rasnożon odegrał
w jego przygodzie ze sportem szczególną rolę. Tak
samo twierdzą inni Jego podopieczni, którzy są pewni,
że ich Trener wciąż stoi w
narożniku i prowadzi zajęcia
z tymi, których powołał do
swojej drużyny święty Piotr.
Piotr Skorupa

KNURÓW
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Kapliczka
w remoncie
Co się odwlecze, to nie uciecze
– krywałdzka kapliczka św. Barbary
doczekała się remontu
Neogotycka kapliczka św.
Barbary, wybudowana w Krywałdzie w XIX w., przez ostatnie lata niszczała, tonąc w zaroślach i zapomnieniu. W gminie
powstał pomysł przewrócenia
jej dawnego blasku. Nie było

łatwo znaleźć wykonawcę remontu, który łączy typowe
prace budowlane i instalacyjne
z renowacyjnymi. W końcu się
udało – remont ruszył.
- Wykonawca ma czas do
czerwca 2011 r., jednak dekla-

ruje, że jeśli tylko pogoda mu
pozwoli, prace zakończą się w
marcu lub kwietniu – informuje
Krystyna Kostelecka, naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych.
Prace obejmą m.in. drenaż,
odnowienie elewacji, zakończenie zwieńczenia kapliczki, oświetlenie zewnętrzne,
oczyszczenie, odgrzybienie.
Na kapliczce pojawi się też
dzwon. Na razie zrezygnowano
z odtworzenia figurek, niegdyś
zdobiących front kapliczki,
choć naczelnik Kostelecka nie
wyklucza, że w niedalekiej
przyszłości także i one się pojawią. Koszt remontu zamknie
się w kwocie 320 tys. zł.

... i w 2010 roku

Kaplica pod
koniec XIX
wieku...

MiNa

Foto: Tomasz Rak

Krywałd

Knurów. Święto krwiodawców

Honorowi
do ostatniej
kropli krwi
Były odznaczenia, kwiaty i życzenia.
Tak w sobotę w restauracji Protos
swoje 20-lecie istnienia świętował
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
noszący imię dra Floriana Ogana
W imieniu krwiodawców Szczególne słowa wdzięcznohonory gospodarza czynił pre- ści kierowano do Stanisława
zes klubu Stanisław Frydrych. Bogumiła, założyciela klubu i
Jubileusz to doskonała okazja, jego długoletniego prezesa.
by wyróżnić najbardziej zaWś r ó d w i n s z u j ą c y c h
służonych. Tak też się stało - krwiodawcom dwudziestolecia
zasłużeni otrzymali Odznakę byli przedstawiciele samorząHonorową PCK Msza intencyjna
du, organizacji
o r a z p a m i ą ti stowarzyszeń,
W intenc ji h o n o r ow yc h
kowe srebrne i krwiodawców zostanie od- instytucji i firm,
brązowe Orde- prawiona msza święta. Na- a także zaprzyry św. Maksy- bożeństwo odbędzie się j a ź n i o n y c h
miliana Kolbe. w niedzielę, 21 listopada, klubów HDK z
Doniosłą chwilą o godz. 9 w kościele Matki wielu rejonów
było odznaczePolski. W imienie Klubu odznaką Zasłużone- niu miasta podziękowania za
go Honorowego Dawcy Krwi dotychczasową działalność
I stopnia. Odznaka ta została i prośbę o wiele kolejnych
przypięta na sztandar klubu. lat wyraził prezydent Adam
Specjalne puchary otrzymali Rams, w imieniu PCK - Adam
krwiodawcy, którzy w historii Przywara, prezes Śląskiego
klubu oddali najwięcej krwi. Zarządu Okręgowego.

Źródło: Güttler W.: Reichenstein, Schlesien:
zur Erinnerung an das 200 jährige Jubiläum
der Pulverfabrik Maifritzdorf ; 18. 6. 1695
- 1895 ; Pulverfabriken MaifritzdorfFollmersdorf-Heinrichswalde - Reg Bez
Breslau, Kriewald - Reg Bez Oppeln, Jessen
- Reg Bez Frankfurt, Berlin 1895 [Archiwum
Arkadiusza Knycha/Złoty Stok]

Uczcijmy Święto
Niepodległości

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Zasłużeni

Odznaka Honorowa PCK:
Arkadiusz Wojdowski, Stanisław Marciniak, Jan Pikulski (pośmiertnie).
Pamiątkowe Ordery św.
Maksymiliana Kolb e:
srebrne - Arkadiusz Wojdowski, Stanisław Wojdowski, Marek Kusz, Stanisław
Marciniak, Tadeusz Tchórzewski, Krzysztof Socik;
brązowe - Bogusław Ostrowski, Marzena Burliga,
Małgorzata Bogumił.
Najwięcej krwi oddali:
20-30 litrów: Lesław Kobrzyński, Zygmunt Walnik,
Adam Trząsalski, Tadeusz
Walerczak; 30-40 litrów:
K r z ys z tof S o c ik, Adam
Trząsalski, Stanisław Marciniak, Stanisław Gdowski,
Zdzisław Wardęga; 40-50
litrów: Stanisław Bogumił,
Ryszard Krygier, Jan Korcz,
Ireneusz Galeczka, Tadeusz
Tchórzewski; powyżej 50
litrów: Grzegorz Stachowiak, Arkadiusz Wojdowski,
Stanisław Frydrych, Adam

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Zaproszenie na uroczystość

Sympatyczną oficjalną ceremonię zakończyło losowanie... złotych serduszek i loteria
fantowa. Trzy złote serduszka
ufundowały Ewa Klar i Danuta Tumula ze sklepu Sisters
- obydwie osobiście wręczyły je szczęśliwcom. Czwarte
sprezentowali pospołu Adam
Połocki i firma Starościk.
Wieczór upłynął uczestnikom święta na dobrej zabawie przy muzyce wygrywanej
przez zespół Izy i Jurka.

informacja

W czwartek, 11 listopada, Polska
świętować będzie 92. rocznicę odzyskania niepodległości. W Knurowie obchody będą mieć podniosły charakter.
Rozpocznie je nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Msza święta zostanie
odprawiona w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego. Początek
o godz. 11. Honorowej asysty udzielą
poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń. Zaśpiewa chór Slavica Musa.
Po nabożeństwie uczestnicy święta
udadzą się - prowadzeni przez orkiestrę
KW K K nu rów - pr zed pom n i k po wstańców śląskich przy ul. Dworcowej.
Tutaj delegacje samorządu, instytucji i
stowarzyszeń złożą kwiaty. Uroczyste
ślubowanie wypowiedzą uczniowie klasy mundurowej ZSZ nr 2.
/bw/
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Puchary trafiły do najbardziej
zasłużonych krwiodawców

Klub został
wyróżniony odznaką
Zasłużonego
Honorowego Dawcy
Krwi I stopnia

Fundatorki złotych serduszek - Ewa Klar i Danuta Tumula - oraz prezydent
Adam Rams nie szczędzili ciepłych słów krwiodawcom, w których imieniu
przyjmował je prezes klubu Stanisław Frydrych
Przegląd Lokalny Nr 45 (923) 10 listopada 2010 roku

