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Knurów. Bezpłatne dermokonsultacje

Plus dla zdrowej
skóry
Foto: Magdalena Czaplińska

„Zadbaj o zdrowie skóry swojego ciała” to
tytuł akcji, podczas której knurowianie mogli
otrzymać bezpłatne konsultacje i porady

Knurów

Kradną
Dla Przeglądu
A nna K arsekretarz
miasta K nurów: - Na sze
miasto kładzie
duży nacisk na
działania służące edukacji prozdrowotnej. Niedzielna akcja wspólnie z
Radiem Plus to kolejny, dobitny tego
dowód. Banałem byłoby powtarzać,
że lepiej zapobiegać niż leczyć. To
oczywistość. Dlatego też nadal miasto będzie wspierać wszelkie inicjatywy mogące przysłużyć się zdrowiu
mieszkańców Knurowa. Będziemy
gorąco namawiać do udziału w
następnych prozdrowotnych przedsięwzięciach.
wot,

Not. bw

Rybnik

Uczestnicy akcji skrzętnie
korzystali z możliwości uzyskania
fachowej porady

Do udziału w akcji zapraszali
pospołu Radio Plus 96,2 FM, knurowski Urząd Miasta Knurów i firma
Melaleuca Poland. Patronem medialnym był Przegląd Lokalny.

W ramach przedsięwzięcia można było wziąć udział w bezpłatnych
badaniach dermatologicznych, przeprowadzić konsultacje z kosmetologiem, uzyskać wiele użytecznych
informacji. Ci, którzy zjawili się w
siedzibie NZOZ „Sanvita”, skrzętnie
skorzystali z takiej sposobności.
Najczęstszym powodem wizyty
był niepokój związany ze zmianami skórnymi i problemami z cerą.
Szczególnie stresujące okazały się...
pieprzyki. To dowód, że rośnie świadomość związana z ryzykiem zachorowania na nowotwory skóry.
Niedzielna akcja była kolejną
odsłoną edukacji prozdrowotnej
prowadzonej przez Radio Plus przy
współpracy z knurowskim Urzędem
Miasta. Organizatorzy zapewniają,
że nie ostatnia.

12 września Fundacja Elektrowni Rybnik zaprasza na Dzień
Otwarty. Od godz. 11.00 do 17.00
każdy będzie miał możliwość skorzystania z niezwykle bogatej oferty: rodzinny park zabaw z licznymi
konkursami, estradowe show dla
dzieci z udziałem zaproszonych
gości – Mrówka w kąpielówkach.
Między 15.00 a 17.00 Mambo Bluu
– artystyczny program oparty na latynoamerykańskich hitach! Gwiazdą wieczoru będzie zwyciężczyni
Sopot TOPtrendy Festiwal 2009
– Paulla. Piosenkarka zaśpiewa już
o godz. 17.30.
Ponadto na rybnickim niebie
pojawią się latawce!
Wstęp na imprezę jest wolny.
Szczegóły na stronie www.fundacjarybnik.pl.
/pg/

/bw/

Sejm RP ogłosił rok 2009 Rokiem Słowackiego, dlatego też GTM
chce zadedykować jedną z edycji
Salonu Poezji właśnie temu wieszczowi. Poezję czytać będą aktorzy
Teatru Śląskiego - Ewa Leśniak,
znana z teleturnieju Zgadula oraz z
serialu „Klan” i Bernard Krawczyk,
występujący w klasycznych filmach
kina śląskiego - „Sól ziemi czarnej”
i „Perła w koronie”.
Cena biletu - 1 zł.
Marek Węgorzewski



Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice zaprasza
12 września na I Konkursową Jazdę
Samochodem o Puchar Wójta Gminy Gierałtowice
Uczestnicy przejadą trasę KJS
Moto Sport Gliwice 2009, rywalizując na trzech próbach sportowych,
pokonywanych trzykrotnie na pętlach
o długości ok. 30 km. Próby to dwie
szutrowe, pierwsza w Knurowie,
druga to znana z poprzednich imprez
Giełda Samochodowa. Ostatnia to
asfaltowo-betonowy klasyk gliwicki
czyli słynny już RADAN o długości
1,25 km.
W imprezie mogą wziąć udział
również zawodnicy bez licencji.
Kierowcy „amatorzy” będą mogli

A przekonał się o tym ostatnio
właściciel roweru górskiego, który
„znikł” z piwnicy bloku przy ul. Ułanów. Stratę wyceniono na 350 zł.
Ze stratą – jednak na wyższą
kwotę – musiał się pogodzić właściciel Volkswagena Passata. Auto
o wartości 28 tys. zł skradziono
w ubiegły piątek z parkingu przy
al. Piastów.
/pg/

zdobywać punkty do licencji rajdowej stopnia R2.
Miejsce bazy KJS – klub sportowy LKS „35” w Gierałtowicach.
Szczegółowe informacje (regulamin, zgłoszenie, dojazd) na stronie
imprezy www.msg-rally.pl. Wszelkie pytania pod numerem telefonu:
607 692 386.
Próba sportowa w Knurowie
odbędzie się na placu szutrowo-trawiastym przy ul. Niepodległości 9
(teren za sklepem Biedronka). Starty
o godz. 11.19, 13.24 i 15.29.
/pg/

Do lasu
i na ryby

Tam pewnie uda się złodziej,
który wcześniej włamał się do pomieszczenia gospodarczego przy ul.
Rybnickiej. Włamywacz skradł piłę
spalinową i wędkę o łącznej wartości
1500 zł. Właściciel sprzętu chętnie
zobaczyłby złodzieja za kratkami.
Pracują nad tym funkcjonariusze z
knurowskiego Komisariatu Policji.
/pg/

Knurów

Na gorącym Knurów
Wandale aut
uczynku
Radioodtwarzacz, na który połasił się 21-letni knurowianin okazał się
jego przysłowiowym gwoździem do
trumny. Złodziej nie cieszył się zbyt
długo skradzionym z samochodu
łupem. 5 września, około godz. 3.00
funkcjonariusze policji zatrzymali
go na ul. Kościuszki.

Elektrownia Pilchowice
Rolety zdały
otwarta
egzamin

Gierałtowice
Słowacki
w Gliwicach Konkursowa Jazda
Samochodem
W niedzielę 13 września
w samo południe w
Ruinach Teatru Miejskiego
w Gliwicach odbędzie
się pierwszy w tym sezonie
teatralnym Salon Poezji.
Tym razem będzie on
poświęcony poezji Juliusza
Słowackiego

Knurów

/pg/

Pomysłowość wandali nie ma
granic. Tym razem ich ofiarami
padło dwóch właścicieli BMW i
Volkswagena Vento.
Pierwszy z niedowierzaniem
przecierał oczy, kiedy zobaczył, że
pokrywa silnika i dach jego wozu zostały potraktowane substancją żrącą.
Do zdarzenia doszło 2 września przy
ul. Kazimierza Wielkiego.
Drugi oszacował straty na 1800
zł po tym, jak 5 września nieznany
sprawca zarysował bok samochodu,
zaparkowanego na parkingu przy
ul. Szpitalnej.
/pg/

Fakt, z budynku przy ul. Powstańców nic nie zginęło, jednak nieznany sprawca i tak dał się we znaki
właścicielom. Zniszczone rolety
antywłamaniowe i okna wyceniono
na 4,5 tys. zł.
/pg/
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Zaproszenie

Wilcza
niesie plon!

W najbliższą niedzielę (13 września) odbędą się „Dożynki Wilcza
2009”. Dożynkową zabawę poprzedzi poranna msza św., odprawiona
w tutejszym kościele o godz. 9.00. O
14.00 nastąpi przemarsz Korowodu
Dożynkowego na boisko LKS „Wilki” Wilcza, a o 14.45 przekazanie
bochna z tegorocznych zbiorów gospodarzom Gminy Pilchowice.
Wspólną zabawę rozpocznie występ Orkiestry Dętej KWK „Szczygłowice”, po którym program artystyczny zaprezentują uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wilczy, a następnie wystąpi „Włodek” Rap. Od 17.00 do 22.00 bawić
się będzie można przy muzyce zespołu Duet Karlusy. Ponadto sołtys
i Rada Sołecka Wilczy zapraszają na
małą gastronomię, dobry kołacz, gry
i zabawy dla dzieci.
/sisp/

Knurów

Górnicy, górnicy

„Pod ziemią siedzicie, o świecie nie wiecie...” – chciałoby się
smutno zaśpiewać w odpowiedzi na
kolejną już kradzież w górniczych
szatniach. Ostatnia miała miejsce w
ubiegłą sobotę przy ul. Kopalnianej.
Poszkodowany górnik stracił plecak
z dokumentami. Zgubę wyceniono
na 100 zł.
/pg/

Zaproszenie

Dożynkowo

Sołtys i Rada Sołecka Żernicy
gorąco zapraszają na uroczystości
dożynkowe, które odbędą się 13
września (niedziela) przy Domu
Kultury w Żernicy. Początek o godz.
14.30.

/pg/

www.tubylokino.pl

„Małe kino, czy pamiętasz małe, nieme kino?” – pytał niegdyś w jednej z
piosenek Mieczysław Fogg. Pamięć
o zapomnianych kinach stara się
odświeżyć ta strona. Syreny, Zorze,
Wisły, Wandy, Bajki, Kosmosy, Bałtyki... to wszystko zilustrowane archiwalnymi zdjęciami i okraszone wspomnieniami widzów jest dla młodego
pokolenia science-fiction. Oglądając
nieistniejące już kina, można docenić
te, które jeszcze zostały.
/pg/
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Knurów. Śmiertelny wypadek na ul. Dworcowej

Foto: Paweł Gradek

Wymuszona śmierć

Zablokowana na kilka godzin ul. Dworcowa, korki
na rondzie, opóźnione autobusy i zdezorientowani
knurowianie – takie sceny rozgrywały się w poniedziałkowy
poranek. Wszystkiemu winien tragiczny wypadek, w którym
śmierć poniósł 35-letni motocyklista

Pilchowice. Znane okoliczności śmierci 80-latka

Zabił go zawał.
Tuż po napadzie...
To miała być noc jak każda inna.
Samotnie mieszkające, w domu przy
pilchowickim rynku, małżeństwo
położyło się spać. Około godz. 2.00
w nocy do ich domu wtargnęło czterech mężczyzn. Biciem wymusili
na 80-latku i jego 86-letniej żonie
wydanie pieniędzy. Według ustaleń
policji horror staruszków trwał dwie
godziny. W tym czasie napastnicy
zagarnęli około 6 tys. zł i zbiegli.
80-letni pilchowiczanin zmarł
krótko po tym.
- Sekcja zwłok wskazała, że mężczyzna zmarł na skutek zawału. Przeprowadzone zostaną jeszcze badania
histopatologiczne, które dadzą nam
jednoznaczną odpowiedź – poinformowała Przegląd prokurator Beata
Wojtasik z Prokuratury Rejonowej
Gliwice – Zachód.
Napastnicy nie cieszyli się łupem
zbyt długo. W ciągu kilku godzin
od napadu wpadli w ręce policji.
Jak potwierdził rzecznik prasowy

- Boże, co za straszna tragedia - oczy mieszkanki
Kolonii łzawią. W zaciśniętej dłoni widać rąbek chusteczki. - W jednej sekundzie dziecko straciło ukochanego tatę. Nie umiem tego sobie wytłumaczyć...
- To jakieś fatum, jednego lata już trzy śmierci na
drogach w Knurowie - starszy pan przypomniał sytuację na Wilsona, gdzie w następstwie ran wypadkowych
zmarł rowerzysta, i bulwersującą knurowian szaleńczą
jazdę pijanego kierowcy po ul. Szpitalnej, która skończyła się najechaniem i śmiercią pieszej na chodniku.
Obserwujący miejsce wypadku mieszkańcy komentują zdarzenie. Przypominają podobne, tragiczne
w skutkach, sprzed kilku lat. Najczęściej to, w którym
śmierć na przejściu dla pieszych na wysokości pomnika przy ul. Dworcowej poniosła dziewczynka idąca na
przedkomunijne nabożeństwo. Obydwa miejsca dzieli
200 metrów...
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć,
35-latek niedawno przeprowadził się do Knurowa z
Paniówek.
Komenda Miejska Policji w Gliwicach prowadzi
postępowanie, które pozwoli ustalić wszystkie okoliczności tej tragedii.
Paweł Gradek, bw

reklama

Foto: KMP Gliwice

6 tysięcy złotych kosztowało życie 80-letniego
pilchowiczanina. Zastraszony i pobity mężczyzna
wydał napastnikom oszczędności życia, po czym
zmarł na skutek zawału

Do zdarzenia doszło kilkanaście minut przed
godziną ósmą. Chwilę później policjanci zastawili
na rondzie wjazd na ul. Dworcową, od strony Gierałtowic powstał korek, a miejsce tragedii odgrodziły
policyjne taśmy.
- Dzwoni do mnie dzieciak i pyta: Wuju, dlaczego
nie mogę do szkoły dojechać? Mówię, że wypadek był,
autobusy nie jeżdżą – opowiada jeden z mężczyzn,
który jako pierwszy pojawił się na miejscu tragedii.
Na sk rzyżowaniu Dworcowej z Pr usa stoi
Volkswagen Passat, obok przykryty folią motocykl.
Na miejscu pracują policyjni technicy, fotografują
miejsce zdarzenia. Niepokoi zaparkowany za taśmą
samochód zakładu pogrzebowego.
- Kierowca motocykla nie żyje. Tego małego
odwieźli do szpitala, a sprawca wypadku tam siedzi
– mężczyzna wskazuje policyjny wóz.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wyjeżdżający z ulicy podporządkowanej, 18-letni kierowca
Volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi
Yamaha, którym jechał 35-letni mężczyzna i 13-letni
pasażer.
Motocyklista zginął na miejscu, chłopca z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.

Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, podkomisarz Marek Słomski,
wszyscy czterej są mieszkańcami
Pilchowic. Wobec zatrzymanych (15,
16, 19 i 20-latka) zastosowano areszt
tymczasowy.
Prokurator Beata Wojtasik zapowiada, że dwaj nieletni będą sądzeni
jak dorośli.
Prowadzone śledztwo wykaże,
czy napastnicy przyczynili się do
śmierci 80-latka.
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Okradli 95-letnią staruszkę
Oszuści nie mają skrupułów

Złodzieje nie mają skrupułów. Osoby starsze, bardziej niedołężne
czy chore stają się łatwymi ofiarami wszelkiego rodzaju, oszustów
i złodziei. W poniedziałek okradli 95-letnią staruszkę, szukają
kolejnych celów...

W poniedziałek, około godz.
11, dwóch nieznanych sprawców
podszywając się pod pracowników
Telekomunikacji Polskiej wykorzystało nieuwagę samotnie mieszkającej 95-letniej gliwiczanki. Efekt:
z portfela pozostawionego na stole,
skradli 1150 zł. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komisariat II Policji w Gliwicach.
Z informacji uzyskanych przez
Przegląd wynika, że celem podob-

nych, oszukańczych działań mogą
być starsi knurowianie. Zagrożone
są zwłaszcza osoby samotne. Wielokrotnie pisaliśmy o sytuacjach, gdy
sprawcy podawali się za pracowników instytucji (np. administracji,
kontrolerów, inkasentów), po czym
wykorzystując zaufanie (na kredyt)
domownika okradali go.
Policja i przedstawiciele knurowskich instytucji apelują o ostrożność
i nieprzesadną ufność w tego typu

ogłoszenie

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE KNUROWA
Informujemy Mieszkańców że przeprowadzony zostanie po raz drugi
odbiór odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw
domowych przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony
logiem firmy prowadzącej zbiórkę jak na zdjęciu poniżej.

Odbiór będzie prowadzony bezpłatnie od mieszkańców, oraz
odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych
przez odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników
i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki,
w których były przetrzymywane, przeterminowane leki, oleje i smary, opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane
urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.
Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według następującego harmonogramu:
Dzień 1 – 14.09.2009 r. (poniedziałek)
1. plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 18.20-19.20)
4. parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 19.30-20.30)
Dzień 2 – 15.09.2009 r. (wtorek)
1. parking przy Kościele Matki Boskiej Królowej Świata na ul. Zwycięstwa (godz.
16.00-17.00)
2. targowisko miejskie przy Al. Piastów (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 18.20-19.20)
4. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości (godz.
19.30 -20.30)
Dzień 3 – 16.09.2009 r. (środa)
1. parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)
2. boisko Szkoły Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)
3. ul. Rybna (godz. 18.20 -19.20)

W roku 2009 zostanie przeprowadzona jeszcze jeden raz zbiórka
odpadów niebezpiecznych poprzez MPZON w miesiącu grudniu.
Szczegółowy harmonogram zbiórki zostanie wcześniej podany
do wiadomości Mieszkańców.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania
z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych.

sytuacjach (w ramce porady Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach). W
podobnych okolicznościach lepiej
pamiętać, że „tylko pole bywa szczere” i rozwiać każdą wątpliwość co do
nieoczekiwanych gości. To pozwoli
uniknąć zagrożenia i ewentualnej
kosztownej straty.

Ważne!

KMP Gliwice, bw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przypomina
i wyjaśnia mieszkańcom Knurowa, że pracownicy socjalni
Ośrodka przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych są
zobowiązani na prośbę klienta
okazać legitymację pracownika
socjalnego (dokument ze zdjęciem) wystawionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie.

Policja radzi
Pamiętaj...

• będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
• nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł - spójrz
przez wizjer i zapytaj;
• jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on tu kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby
przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
• jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego
w mieszkaniu; najlepiej postarać się o towarzystwo kogoś z sąsiadów
lub rodziny;
• nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie
podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje
zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
• nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają
się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy
poprzez osoby pośredniczące;
• mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
• nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich
danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie
mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.

Źródło: KMP Gliwice

Po trzykroć „Knurów” na A1
O ile brak Knurowa na oznaczeniach i kierunkowskazach
na autostradzie A-4, w bezpośrednim rejonie węzła
Bojków, można prawdopodobnie uznać za straconą
szansę, to pocieszeniem jest informacja o uwzględnieniu
nazwy miasta w planach oznakowania autostrady A-1
Dwa tygodnie temu w tekście
„Którędy na K nu rów?” [PL n r
34/2009] poruszyliśmy temat braku
nazwy miasta na oznakowaniach w
rejonie węzła Bojków, na autostradzie A-4. O ile w tej sprawie GDDKiA utrzymywało konsekwentnie
sztywne stanowisko, to niewiadomą
pozostawały plany oznakowania
autostrady A-1 w rejonie zjazdu
Knurów.

Dopiero po wystosowaniu oficjalnego pisma, udało nam się uzyskać odpowiedź od GDDKiA, w
którym informuje, że „zgodnie z
zatwierdzonym projektem docelowej

organizacji ruchu, w rejonie węzła
Knurów (skrzyżowanie autostrady
A-1 z drogą wojewódzką nr 921) dla
kierunku Łódź, na autostradzie A-1
wiersz „Knurów” pojawi się trzykrotnie na tablicach (dwa razy na
tablicach przeddrogowskazowych
E-1 i raz na tablicy drogowskazowej
E-2d). Analogiczna informacja pojawi
się dla kierunku przeciwnego, tj. na
Gorzyczki”.
/pg/

reklama

reklama

reklama
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Knurów. Teatr Wit-Wit zaprasza na nowe zajęcia

Graj, śpiewaj i tańcz!

sesja rady miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.09.2009r.
o godz. 1400 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

W tym roku zajęcia taneczne
poprowadzi Katarzyna Grytz, wokalistka i choreograf znanego girlsbandu
„Crazy”.
W przeciągu sześciu lat prowadzący zajęcia Ewa i Stanisław Witomscy odkryli wiele młodych talentów z
Knurowa. Należą do nich Iwo Plaza i
Marzenka Smyk, grający w musicalu
GTM „Ragtime”, Marcin Olesiński,
biorący udział w programach dla
dzieci w TVP 3, Adam Woronowski,
Magda Wojtacha, Bartek Kwiatkowski, Mateusz i Tomasz Glazer, Piotr i
Marcin Kotowicz (GTM Junior).
Witomscy od pięciu lat prowadzą
też zajęcia w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Ich autorski program warsztatów teatralnych (dykcja, śpiew,
taniec) był prezentowany na deskach
wielu teatrów w Polsce i za granicą.
Autorskie bajki i musicale, które
przygotowują wraz z dziećmi i młodzieżą prezentowane były na scenach
naszego kraju, a stworzone przez nich
zespoły artystyczne (GTM Junior
w Gliwicach) i młodzieżowy zespół
przy Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie należą do najlepszych
młodzieżowych grup teatralnych w
Polsce.
Zajęcia z dykcji i impostacji głosu
prowadzi Ewa Witomska - dziennikarka radiowa z wieloletnim doświadczeniem, aktorka Teatru „WitWit”, założycielka i manager kilku
zespołów muzycznych (Abba Family,
Bee Gees Cover, Crazy, Azzurro). Zajęcia w planie żywym to specjalność
Stanisława Witomskiego, ulubieńca
dziecięcej i młodzieżowej publiczno-

Foto: Archiwum Teatru Wit-Wit

W siódmym roku działalności na terenie Knurowa Teatr
Wit-Wit planuje rozszerzenie sekcji wokalnej, rozwijanie
indywidualnych umiejętności aktorskich i wprowadzenie
jeszcze więcej tańca

Młodzi knurowianie chwalą sobie ciekawe teatralne zajęcia
ści (Pongo w „101 Dalmatyńczyków”,
Kacperek w „Skarbach Złotej Kaczki”, Kot w Butach, Dyrektor Cyrku w
„Pinokio”, Willard w „Footloose”, a
już niebawem trener Bolton w „High
School Musical” (premiera 18 września w GTM).
Do tej pory spod ręki Teatru „WitWit” wyszło sześć bajek muzycznych,
które mogli oglądać mieszkańcy Knurowa: „Tajemnica Pierścienia” (2004),
„Królowa Śniegu” (2005), „Pieskie
życie” (2006), „Dworcowa Przygoda”
(2007), „Szmaragdowy Szlak” (2008),
„Księga dżungli” (2009).
- Dla niektórych dzieci to tylko zabawa, ale dla wielu z nich to połknięcie bakcyla teatralnego, które staje

się przepustką do prawdziwego życia
artystycznego, wykraczającego poza
możliwości domów kultury i szkolnych kółek artystycznych - tłumaczą
Witomscy. Przy okazji chwalą sobie
współpracę ze szkolną „Siódemką”.
- To wyjątkowe miejsce, bardzo przyjazne dla artystycznych starań dzieci
i młodzieży.
Tradycyjnie zajęcia odbywać się
będą w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7 - w środy w godz. od 16.00 do
18.00. Zainteresowani mogą uzyskać
dodatkowe informacje dzwoniąc pod
numery telefonów: 032 331 04 94 lub
0 504 065 864.
/b/

Arabela

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
17.06.2009 r., 16.07.2009 r. oraz 12.08.2009 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych
w Knurowie,
2) w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/101/2007 Rady Miasta
Knurów z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia zadań
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, na które
można przeznaczać środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego w 2009 r.,
4) w sprawie: zawierania porozumień dotyczących przejęcia części
zadań z zakresu edukacji publicznej,
5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
6) w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie,
7) w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług
świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie,
8) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
9) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Gliwice na realizację zadania: „Zakup urządzenia szorująco – odsysającego
dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie”,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
16) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do
kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
17) rozpatrzenia wezwania Pana Grzegorza Wójkowskiego do
usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały nr XXXV/544/09
Rady Miasta Knurów z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Wójkowskiego na zaniedbanie
obowiązków i naruszenie praworządności przez Prezydenta
Miasta Knurów.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
		

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel

reklama

Liczący 13 półgodzinnych odcinków czechosłowacki
serial telewizyjny dla dzieci i młodzieży był
produkowany w latach 1978–1980. W sposób
humorystyczny łączył dwa światy, baśniowy oraz
realistyczny. Cieszył się ogromną popularnością...
Reżyserem „Arabeli” był Václav
Vorlíček. Tytułową rolę zagrała Jana
Nagyová.
Przypomnijmy pokrótce. Królewna Arabela, córka Króla Bajek,
ucieka przed zemstą chytrego i zarozumiałego czarodzieja Rumburaka ze
świata baśni do świata rzeczywistego. Spotyka tam studenta Petra Majera, w którym się zakochuje. Czary,
pierścień życzeń, latający kufer,
czarodziejski płaszcz, szklana kula,
zaczarowany dzwoneczek oraz wiele
innych magicznych przedmiotów odgrywają ważną rolę w tej opowieści.
W Polsce pierwsza emisja serialu
odbyła się wkrótce po premierze pod
Przegląd Lokalny Nr 36 (862) 10 września 2009 roku

Anna Madejska z Knurowa: - Pamiętam dobrze ten serial, bo oglądałam go razem ze swoimi dziećmi.
Mnie za bardzo się nie podobał, bo
było w nim za dużo magii, czarów.
Wolę filmy realistyczne, dlatego mnie
nie zaciekawił, ale przyznaję, że cieszył się sporą popularnością.

koniec lat 70. „Arabela” zdobyła
ogromną popularność zarówno
wśród młodzieży, jak i dorosłych.
W latach 80. i 90. serial ten był
powtarzany przez TVP. Emitowano go z polskim dubbingiem.
Sukces serialu sprawił, że w następnych latach powstały kolejne
produkcje opowiadające dalsze
losy bohaterów. W 1984 roku pt.
„Rumburak”, zaś w 1990 roku 26-odcinkowy serial telewizyjny
„Powrót Arabeli”.
Marek Węgorzewski



rozmaitości

Knurów, Szczyrk

Górnicy
na Złazie Górskim
Dwieście osób, w sile czterech autokarów, wyruszyło w sobotni
poranek do Szczyrku na XVII Złaz Górski. Wyjazd zorganizował
Związek Zawodowy Górników w Polsce przy KWK „Knurów”

Wśród uczestników były żony, dzieci, a nawet wnuki górników. Związkowcy
jechali do Brennej. Stamtąd - już pieszo
- udali się żółtym szlakiem do Szczyrku.
Przewodnikiem grupy był Rudolf Cop.
- Szliśmy w deszczu, jednak po
dojściu do mety pogoda się poprawiła.
Ważne, że wszyscy cali, zdrowi i w dobrych nastrojach dotarli do celu – mówi
Ryszard Pomarański.
Na miejscu był wspólny posiłek oraz
konkursy sprawnościowe.
Z Knurowa na złaz pojechało ponad

200 osób i dzięki temu zajęli oni II miejsce pod względem liczebności. Ale to nie
jedyny sukces.
– Nasze drużyny, zarówno kobieca,
jak i męska, zajęły III miejsce w przeciąganiu liny – dodaje Pomarański, będący
kierownikiem męskiej ekipy. Nagrodę
knurowianie otrzymali też za II miejsce
pod względem wieku. Jak się okazało
drugim najstarszym uczestnikiem wypadu był 79-letni Henryk Dzieżok.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Archiwum AKB Knurów

Knurów. Amatorski Klub Biegacza zachęca do rekreacji

Pobiegaj dla zdrowia
Foto: Marek Węgorzewski

Ruch to zdrowie. - Te słowa brzmią jak wyświechtany banał,
ale to głęboka prawda - zapewnia Czesław Nowak, prezes
Amatorskiego Klubu Biegacza. I zachęca do udziału w niedzielnym
XVII Międzynarodowym Biegu Ulicznym. Jeśli nawet nie w roli
zawodników, to kibiców...

Honorowym starterem sztafetypielgrzymki do Wilna był prezydent
Adam Rams, maratończyk podobnie jak jej uczestnicy
reklama

Stawką dziesięciokilometrowych
zawodów (szczegóły na plakacie
na stronie 16) będzie puchar prezydenta Knurowa i - w przypadku
startujących górników - tytuł mistrza
Polski.
- Podczas poprzednich 16 edycji
biegu przewinęły się w nim w sumie
tysiące amatorów zdrowego trybu
życia - mówi prezes Nowak. - Jestem
przekonany, że i w tym razem będzie
ich liczna rzesza. Wielu z nich od
lat ściąga znakomita renoma biegu,
atrakcyjne nagrody i wspaniała
atmosfera.
Do startu odliczane są godziny.
Osobom, których styl życia można
określić jako „stacjonarny”, trudno
byłoby w niedzielę wstać sprzed telewizora i pomknąć bez wysiłku przez
liczoną w kilometrach „dziesiątkę”.
- Najtrudniejszy jest zawsze
pierwszy krok. Kto go jednak postawi, ten już wstępuje na dobrą drogę.
Po kilku tygodniach luźnych przebieżek dystans 10 km przestaje się jawić
jak himalajski szczyt. Przeciwnie, to trzymając się górskich określeń - jak
spacer na Gubałówkę - przekonuje
szef Amatorskiego Klubu Biegacza.
Zachęca do udziału w biegu.
- Kto czuje się na siłach - to w roli
Przyłącz się

Knurowianie u celu - przy Ostrej Bramie w Wilnie
zawodnika, kto jeszcze nie - niechaj
pokibicuje i wesprze uczestników
zawodów. Setki z nich to goście spoza
Knurowa. Niechaj zabiorą ze sobą
jak najlepsze wspomnienia z naszego
gościnnego miasta - apeluje Czesław
Nowak.
W niedzielę knurowianie będą
czynić honory gospodarzy, a zale-

Amatorski Klub Biegacza w Knurowie powstał w 2000 r. to dzieło inicjatora
Czesława Nowaka i grupy zaprzyjaźnionych biegaczy. Zrzesza 23 osoby. Jego
siedzibą jest krywałdzki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3. Tam też odbywają się
wspólne treningi. Biegacze AKB zapraszają wszystkich chętnych do przebieżki
w każdą niedzielę o godzinie 9.00. Dodatkowych informacji udzielają Czesław
Nowak (tel. kom. 0 609 595 312) i Łukasz Sztuka (0 691 045 529); email: czeslawakb@o2.pl



dwie przed kilkunastoma dniami
byli swego rodzaju ambasadorami
Knurowa podczas sztafety biegowej
do Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie na Litwie. Na
wiosnę chcą biegiem do Watykanu
uczcić piątą rocznicę śmierci Jana
Pawła II.
- Jesteśmy ciągle w biegu, taka
już nasza natura - śmieje się Nowak.
- To naprawdę się udziela. Więc do
wszystkich czytających skieruję słowa-hasło nieodżałowanego Tomasza
Hopfera: „Biegaj razem z nami”. Na
zdrowie!
Bogusław Wilk
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Knurów. 50-lecie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Złota jubilatka

13 września 1959 roku osiemnastu pracowników KWK
„Knurów” utworzyło Przyzakładową Spółdzielnię
Mieszkaniową „Nasza Przyszłość”, znaną dziś jako
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
W 1989 roku LWSM
z wielką pompą
świętowało jubileusz
30-lecia

Zebranie założycielskie zwołano
z inicjatywy ówczesnej dyrekcji
kopalni „Knurów” w Zakładowym
Domu Kultury. Akces na członków
spółdzielni mieszkaniowej zgłosiło
32 pracowników kopalni. W miesiąc
później zespół założycielski „Naszej
Przyszłości” uznany został przez
Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie. Osobowość prawną nadano
jej 7 listopada 1959 roku.
Pierwszym celem spółdzielni było
wybudowanie 36 mieszkań, składających się z trzech izb mieszkalnych.
Zlokalizowano je przy ul. Pocztowej,
a do użytku oddano w 1962 roku.

Nasza Przyszłość

Pierwsze mieszkania zasiedlali
w większości członkowie – założyciele spółdzielni. W 1962 roku nazwę
spółdzielni zmieniono na Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową
„Nasza Przyszłość”.
Przyszłość budownictwa mieszkaniowego w Knurowie malowała się
w jasnych barwach. Członkami spółdzielni mogli zostać pracownicy, którzy nie byli związani z górnictwem,
a od 1966 taką możliwość otrzymali
wszyscy mieszkańcy Knurowa na
stałe zameldowani w mieście.
Spółdzielnia odnotowywała kolejne sukcesy. Do 1965 roku oddała
do użytku 96 mieszkań w pięciu
budynkach. W latach 1966-1968
wybudowano 13 bloków, w których
zamieszkało 645 rodzin.
Do końca grudnia 1968 roku na

Zaczynali od dwóch biur

Na początku działalności siedzibą
Zarządu Spółdzielni były wydzielone
dwa biura KWK „Knurów”. Nieco
później spółdzielnia zajęła cztery
pomieszczenia w budynkach przy
ul. Prusa. W 1970 roku Zar ząd
Spółdzielni przeniesiony został do
budynku przy ul. Dworcowej 10a, zaś
od 1993 roku – mieści się w budynku
biurowo-handlowym „Merkury” przy
ul. Sobieskiego.

Pierwsze władze

Radę Nadzorczą tworzyli: Czesław
Nowakowski – pr zewodniczący,
Józef Goleniec – zastępca, Joachim
Grząba – skarbnik, Mieczysław Pluskota, Stefan Kondraciuk, Kazimierz
Rusinowski, Jan Jamroz.
W skład zarządu weszli: Zenon
Zarychta – przewodniczący, Włodzimierz Domiańczuk- zastępca,
Stanisław Furgoł – sekretarz.
Na przestrzeni 50 lat działalności
LWSM pr zewodniczącymi Rady
Nadzorczej byli: Czesław Nowakowski, Stanisław Śmieja, Władysław
Krawczyk, Paweł Chromik, Roman
Bednarz, Kazimierz Rudzewicz,
Wojciech Drożdżyński, Stanisław
Michalczyk, Jerzy Kacprzak, Eugeniusz Jurczyga, Marek Mirocha.
Przewodniczącymi Zarządu byli: Zenon Zarychta, Czesław Nowakowski,
Tadeusz Sikora, Stanisław Sikorski,
Stanisław Pogoda. Od 1987 do dziś
funkcję tę piastuje Bogdan Litwin.

ulicy Pocztowej i Osiedlu 1000-lecia
powstało 20 budynków, czyli 717
mieszkań o powierzchni użytkowej
30 885 m 2.
W latach 1959-1965 najwyższym
organem samorządowym było Walne
Zgromadzenie, zastąpione w 1966
roku przez Zebranie Przedstawicieli
Członków.

Miasto się rozrasta

Na początku lat 70. powstające
Osiedle 1000-lecia wznoszone było
metodą wielopłytową. W tej części
Knurowa, według projektu zespołu
architektów pod przewodnictwem
mgr. inż. Waldemara Szarapo z
gliwickiego „Inwestprojektu” wzniesiono 31 bloków (1971 mieszkań). W
kolejnych latach bloki mieszkalne
powstawały na osiedlach: Wojska
Polskiego I (22 spółdzielcze budynki z 1498 mieszkaniami) i Wojska
Polskiego II, gdzie do 1991 roku
wzniesiono 57 budynków z 1486
mieszkaniami.
Od 6 czerwca 1972 roku, w myśl
uchwały Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni, obowiązującą
do dziś nazwą jest Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Równolegle z budownictwem
mieszkaniowym o charakterze spółdzielczym powstawało budownictwo
towarzyszące. LWSM wybudowała
pawilon handlowy na Osiedlu 1000lecia, w którym znalazły pomieszczenie cztery sklepy, prowadzone
przez Miejski Handel Detaliczny i
Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem”. Utworzono pracownicze ogródki działkowe (na ten cel
pozyskano ponad 7 hektarów terenu,
położonego za ówczesną Zasadniczą
Szkołą Górniczą), urządzono ogródek jordanowski na trzyhektarowym
obszarze w sąsiedztwie Osiedla
1000-lecia.
W 1974 roku do użytku oddano
dwa jedenastopiętrowe budynki, w
których zamieszkało 176 rodzin.
Wraz z rozwojem KWK „Szczygłowice”, w latach 1965-1978 powstały bloki mieszkalne – czteropiętrowe
w północnej części Alei Piastów.
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Wraz z budownictwem mieszkaniowym wznoszono obiekty usługowe. Na przestrzeni półwiecza LWSM
wybudowała pawilon handlowousługowy przy ul. Dworcowej 10a,
przedszkole, hydrofornię, stację
wymienników, współrealizowała
centralę telefoniczną na około 3 tys.
abonentów. 10 lat temu w zasobach
LWSM znajdowały się 132 bloki
mieszkalne z 5692 mieszkaniami, 17
pawilonów handlowych i 36 garaży.
W połowie lat 90. spółdzielnia
przejęła nieodpłatnie od Gliwickiej
Spółki Węglowej kopalni - „Szczygłowice” - sześć budynków mieszkalnych. Użytkownicy mieszkań
zasilili szeregi LWSM, nabywając
lokatorskie prawa do lokalu z możliwością przekształcenia na prawo
własnościowe. Na takich samych zasadach LWSM przejęło 30 mieszkań
od Zakładu Tworzyw Sztucznych
„Krywałd-Erg”.

dla spółdzielczości”.

Spółdzielnia dziś

Ostatnia dekada to m.in. oddanie nowych 22 mieszkań w dwóch
budynkach wielokondygnacyjnych,
zlokalizowanych przy ul. Dywizji

Kościuszkowskiej, pozbycie się
szkodliwych płyt azbestowych z
elewacji budynków, uruchomienie
unikatowego systemu zdalnego sterowania dostawy ciepła na Osiedlu
Wojska Polskiego II, ocieplanie
bloków mieszkalnych, modernizacja
instalacji gazowej...
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa jest wysoko
postrzegana w środowisku knurowskim. Dowodem liczne wyróżnienia:
w czerwcu 2009 roku Bogdan Litwin,
prezes LWSM uhonorowany został
Laurem Knurowa, na ostatniej sesji
Rady Powiatu LWSM przyznano
nagrodę „Bene Meritus”.
Maria Grzelewska, /pg/

Zdjęcia pochodzą z archiwum Ryszarda
Krysiuka i LWSM

Ulica Batorego. W tle powstający wieżowiec

Nie tylko mieszkania

LWSM to także działalność dydaktyczno-wychowawcza. W 1967
roku na wniosek Rady Nadzorczej
powołano Komisję Praw Kobiet,
która przyłożyła rękę do organizowania wielu imprez o charakterze
handlowym. Rok później powstało
Spółdzielcze Koło Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Z jego inicjatywy
uruchomiono przedszkole społeczne.
Na uwagę zasługuje wiele kół zainteresowań (muzyczne, fotograficzne, modelarskie, sportowe). Dzięki
LWSM zorganizowano osiedlową
drużynę harcerską oraz drużyny
zuchowe. Przez wiele lat prowadzone
były kolonie letnie i zimowiska dla
dzieci i młodzieży, zastąpione przez
jednodniowe wycieczki.
W trzech klubach osiedlowych:
„Gamie”, „Lokatorku”, „Maluchu”
organizowane są zajęcia świetlicowe, spotkania emerytów i rencistów,
jak również spotkania z członkami
spółdzielni.
Z okazji 40-lecia wojewoda śląski
nadał LWSM Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Krajowa Rada Spółdzielcza
nadała LWSM odznakę „Za zasługi

Osiedle Wojska Polskiego II. W tle zarys budowanego kościoła
Matki Bożej Częstochowskiej

Trudno sobie wyobrazić, że ten ogromny plac budowy, to
dzisiejszy skwer przy ul. Kosmonautów



rozmaitości
Knurów. Znamy laureatów konkursu „Przyroda w obiektywie”

Piękno zaklęte
w kadrze
Jurorzy konkursu
„Przyroda
w obiektywie” mieli
twardy orzech do
zgryzienia. Spośród
nadesłanych 126 zdjęć
wybrali najlepsze,
które w interesujący
sposób przedstawiły
knurowską faunę i florę

Chudów
w starej
fotografii

Fundacja Zamek
Chudów zaprasza do
oglądania wystawy
starych fotografii w
zamkowym muzeum. Na ekspozycję
składają się zdjęcia,
k t ór ych u ż ycz yl i
mieszkańcy miejscowości. Można je
oglądać do końca
września. Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe informacje pod nr. tel.
032 33 01 300.

Foto: Paweł Gradek

Celem konkursu, zorganizowanego przez Koło Miejskie Górnośląskiego Okręgu Polskiego Klubu
Ekologicznego w K nurowie we
współpracy z Miejską Szkołą Podstawową nr 7, było budzenie wśród
dzieci i młodzieży pozytywnego
stosunku do otaczającego świata. O
tym, że cel został osiągnięty świadczy liczba 47 uczestników. Utrwalili na zdjęciach świat przyrody w
najbliższej okolicy.
Efekty wypraw z aparatem fotograficznym oceniało jury w składzie:
Zygmunt Urzędnik, prezes Związku
Polskich Fotografików Przyrody
z okręgu górnośląskiego, Bogdan
Wachowicz, prezes Koła Miejskiego
Górnośląskiego Okręgu Polskiego
Klubu Ekologicznego i Barbara Lisowska, nauczyciel z MSP-7.
-Nagrodzone i wyróżnione zostały prace najlepiej skomponowane, o
czytelnym temacie i dobrej jakości
zdjęcia, które pokazują świat dzikiej

Foto: Daria Trząsalska

Laureaci prawie w komplecie (od lewej): jurorka Barbara
Lisowska, Daria Trząsalska, Michał Istel i Anna Moździerz
przyrody – owady, płazy, rośliny
żyjące i rosnące w naszym otoczeniu, bez naszej ingerencji. Ten świat
jest dziki, ale i piękny – warto się
pięknem delektować i utrwalać w
kadrze – napisał w liście do uczestników konkursu przewodniczący jury
– Zygmunt Urzędnik.
Wśród laureatów konkursu znaleźli się: w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Daria Trząsalska,
zdobywczyni I miejsca, w kategorii
szkół gimnazjalnych – Anna Moździerz z MSP-2, którą wyróżniono.
Wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce zdobyła Natalia
Hajduk z MSP-2, II miejsce przy-

padło Michałowi Istel z MSP-7, a III
zdobyła Klaudia Jezusek z MSP-2.
Wyróżnienia otrzymały: Sylwia
Lipka, Alicja Wierzbicka, Emilia
Kudzia, Weronika Łysiak i Sandra
Bojczuk.
- Zachęcam i zapraszam wszystkich do zobaczenia nagrodzonych
prac. Wystawę zdjęć będzie można oglądać przez dwa miesiące w
gablotach na parterze „Siódemki”
– dodała Barbara Lisowska.
Zwycięskie zdjęcia trafią także do innych knurowskich szkół,
których uczniowie wzięli udział w
konkursie.

Foto: Natalia Hajduk

Paweł Gradek

Reklama

Foto: Michał Istel
reklama

/bw/
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aktualności
Foto: Marek Węgorzewski

105 lat Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego

OK Bank obiecująco
wystartował w drugie stulecie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Mierzwa i prezes Józef Kapłanek mają powody do satysfakcji - kierowany przezeń OK Bank może pochwalić się dobrymi wynikami i...
licznymi nagrodami

Honory gospodarzy czynili prezes OK BS
Józef Kapłanek i przewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Mierzwa. Wśród gości mocną
reprezentację mieli bankowcy - obecni byli
m.in. prezesi: Banku Polskiej Spółdzielczości
Mirosław Potulski, Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz i Domu Maklerskiego
Banku BPS Krzysztof Stępień. Przybyli samorządowcy - m.in. prezydent Zabrza Małgorzata
Mańka-Szulik, prezydent Knurowa Adam Rams,
burmistrzowie Wiesław Janiszewski (Czerwionka-Leszczyny), Jacek Zarzycki (Toszek), Andrzej
Szafraniec (Orzesze) oraz wójtowie: Joachim
Bargiel (Gierałtowice), Kazimierz Adamczyk
(Ornontowice) i Ginter Skowronek (Wielowieś).
Na zaproszenie odpowiedzieli - czynnie:
przyjeżdżając - parlamentarzyści: sekretarz stanu
w MEN Krystyna Szumilas i Andrzej Sośnierz.
Nie zawiedli członkowie, klienci i pracownicy
banku.
- O.K. Bank jest jednym z największych
banków spółdzielczych w Polsce. Pod względem
wielkości w 2008 r. został sklasyfikowany przez
miesięcznik „Bank” na 12 miejscu w Polsce - po-

wiedział zebranym, nie kryjąc satysfakcji, prezes
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
Józef Kapłanek. - Mimo kryzysu na rynkach
finansowych nasz bank osiągnął w 2008 roku
rekordowe wyniki i wskaźniki charakteryzujące
jego rozwój.
Pozycję banku i jego znaczenie dla lokalnej
społeczności docenił prezydent Adam Rams.
- OK Bank to naprawdę niezwykle rześki stulatek.
Dla naszego miasta niezwykle cenny. Z racji usytuowania to do budżetu Knurowa trafiają należne
podatki i... panie prezesie, niech tak już zostanie!
- zaapelował z humorem prezydent Knurowa.
Galę poprowadził dyrektor Teatru Korez
Mirosław Neinert. Ceremonialnej części uroczystości towarzyszyła oprawa artystyczna. Dzięki
tancerzom z najlepszego polskiego teatru rewiowego Imperium w spektaklu ,,Pocałunki świata”
oraz Marcie Wilk z American Piano Bar jubileusz
miał niezapomniany charakter. Zainteresowani
mogli również otrzymać swój portret wykonany
przez najbardziej znanego śląskiego rysownika
Tigrana Vardikyana.

Reklama

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Archiwum OK BS

Foto: Archiwum OK BS

W październiku Orzesko-Knurowskiemu Bankowi
Spółdzielczemu „stuknie” dokładnie 105 lat.
Urodzinowe obchody przyjęły formę gali.
Uroczystość z udziałem bankowców, gości
i klientów odbyła się w Zabrzu

W każdej placówce banku klienci mogą liczyć na kompetentną i życzliwą obsługę
Początki dzisiejszego Orzesko-Knurowskiego
Banku Spółdzielczego sięgają października
1904 roku. To wówczas w Ornontowicach utworzono spółdzielnię o charakterze bankowym. W
następnych latach podobne spółdzielnie powołano w pobliskich Gierałtowicach i Orzeszu. Nie
wszystkie przetrwały burzliwe okresy wojenne.
Po II wojnie światowej reaktywowano działanie
kas w Orzeszu i Knurowie. Orzeska część dzisiejszego OK Banku bierze rodowód z Ornontowic, natomiast knurowska z Gierałtowic.
Do lat 90. banki spółdzielcze funkcjonowały w
ramach Banku Gospodarki Żywnościowej. Przemiany ostatniej dekady XX wieku spowodowały
ponowne usamodzielnienie się banków. Równoczesny napływ kapitału zachodniego do sektora
bankowego w Polsce sprawił, że banki spółdzielcze przeszły duże zmiany dostosowujące do
możliwości konkurowania na rynku. Nastąpiła
też koncentracja kapitału, w wyniku czego Bank

Spółdzielczy w Knurowie przyłączył w 1998
roku banki spółdzielcze w Toszku i Wielowsi, a
w 2003 roku w Orzeszu. Aktualnie OK BS należy
do największych banków spółdzielczych w kraju
z sumą bilansową przekraczającą 300 mln zł i
z funduszami własnymi wielokrotnie przewyższającymi minimalne, wyznaczone dla banków
spółdzielczych w Unii Europejskiej.
OK BS ma charakter lokalny. Jego misją jest
wspieranie rozwoju lokalnej społeczności. Jest
bardzo dobrym partnerem dla samorządów.
Obsługuje sześć okolicznych - w Gierałtowicach,
Ornontowicach, Toszku, Wielowsi, CzerwionceLeszczynach i Orzeszu. Współuczestniczy w
wielu przedsięwzięciach kulturalno-społecznych
na terenie obsługiwanych gmin. W ostatnim czasie współfinansował dwa duże festyny - w Knurowie i Orzeszu. Wielokrotnie wspierał miejscowe
inicjatywy - oświatowe, kulturalne i sportowe.

Dla Przeglądu
Józef K apłanek, prezes OK BS: - Pracę w banku na stanowisku prezesa
rozpocząłem w 1996 roku. Prowadziliśmy wówczas dwa oddziały - w
Knurowie i Rudzie Śląskiej. W ciągu 12 lat bank wzrósł ponad trzydziestokrotnie - ze stosunkowo małego do jednego z największych banków
spółdzielczych w Polsce. Obecnie OK Bank Spółdzielczy posiada 16
oddziałów. Nadal się rozwija. W ubiegłym tygodniu otwarliśmy oddział
w Chorzowie. Bank obsługuje klientów z południowej i środkowej Polski. Rozwój banku i jego pozycja daje mi osobistą satysfakcję. Jest ona
tym większa, że w banku zatrudnia się 180 wysoko kwalifikowanych
pracowników, którzy bardzo cenią OK BS jako pracodawcę. Potwierdzeniem tej opinii jest dwukrotne wyróżnienie I stopnia w kategorii „Solidny
Pracodawca Górnego Śląska”.
Not. bw

Statuetka ,,Za zasługi dla Zrzeszenia Banku
Polskiej Spółdzielczości”
dla OK Banku Spółdzielczego w Knurowie
Odznaczenia ,,Za zasługi dla Polskiej bankowości spółdzielczej”
Bogusław Mierzwa, Kornelia Waloszek, Daniela Musioł, Dariusz Wójcik, Jadwiga Bartyka,
Barbara Stawarska, Jadwiga Wronisz, Halina
Remiorz, Izabela Pustelnik, Danuta Pluta, Gabriela Czapla, Danuta Pieczykolan, Katarzyna
Bomba–Bogun, Izabela Kwaśnica i Ewa Szola
Złoty Krzyż Zasługi im. ks. Piotra Wawrzyniaka zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości
bankowej
Jadwiga Bartyka i Józefa Bekus
Złota Odznaka im. Franciszka Stefczyka
Józef Kapłanek, Bogusław Mierzwa i Andrzej
Bunda
Cztery osoby otrzymały Srebrny Krzyż Zasługi
im. ks. Piotra Wawrzyniaka, natomiast 26 osób
- Srebrną Odznakę im. Franciszka Stefczyka
Medale im. Stefczyka
burmistrz Andrzej Szafraniec (w imieniu Urzędu
Miejskiego w Orzeszu), wójt Joachim Bargiel
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Nagrody i wyróżnienia

(Urząd Gminy Gierałtowice), wójt Kazimierz
Adamczyk (Urząd Gminy Ornontowice).
Statuetki Admiratora O.K. Banku Spółdzielczego - szczególne wyróżnienie dla osób, firm
oraz jednostek samorządu terytorialnego za
aktywną współpracę oraz wkład w rozwój bankowości spółdzielczej i przedsięwzięcia, wnoszące wiele pozytywnych zdarzeń dla mieszkańców regionu i przyszłych pokoleń: Urząd Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Urząd Gminy i
Miasta Toszek oraz Urząd Gminy Wielowieś



rozmaitości
Knurów. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej przyznała stypendia

Pomnażają talenty

Po raz czwarty parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
wspomogła finansowo zdolnych, ale niezamożnych
uczniów. W tym roku z szansy skorzystało 11 osób
Są w różnym wieku. Łączy ich
pęd do wiedzy i bardzo dobre wyniki
w nauce. Bez finansowego wsparcia
wiele z ich marzeń nie miałoby szansy na spełnienie, a talenty zostałyby
zmarnowane. Do takich ludzi proboszcz Jan Buchta adresuje stypendia
parafialne. Z dumą mówi o uczniach,
którzy wyśrubowane wymagania
spełniają kolejny rok z rzędu.
- Z 14 złożonych wniosków nasze
kryteria spełniło 11. Gratuluję tym,
co dostali stypendia. Mam nadzieję,
że przyczynią się one do waszego
dalszego rozwoju – mówił podczas

spotkania ze stypendystami proboszcz Buchta.
Zastrzegł, że istotą stypendium
jest pomoc w osiąganiu jeszcze lepszych wyników, dlatego zobowiązał
uczniów do pochwalenia się pod
koniec semestru swoimi osiągnięciami.
Stypendia parafialne to jednorazowa pomoc w kwocie od 500
do 1000 zł. Pieniądze pochodzą w
części ze środków zebranych podczas
festynu parafialnego, a w części z
funduszów parafii. O tym, do kogo
trafią decyduje proboszcz z przed-

Ile trzeba się namęczyć,
żeby złowić rybę mogli się
przekonać w sobotę na
Moczurach podopieczni
Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną podczas
zawodów wędkarskich

Knurów. Dziecięce zawody na Moczurach

Sobotnia impreza była kolejną
odsłoną „Wędkowania na Moczurach” - wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Polskiego Związku Wędkarskiego
Koło nr 28 Knurów.
Punktualnie w południe uczestnicy zasiedli przy stołach ze słodkościami i tak rozpoczął się piknik.
- O tym, że jest to rodzinna impreza
świadczy fakt, że nawet żony wędkarzy przychodzą pomóc nam w

stawicielami Rady Parafialnej (Joachim Machulik, Michał Kędzierski,
Dariusz Dyrcz).
- Liczba stypendystów z roku na
rok rośnie. Niestety, w poprzednich
latach nie wszyscy utrzymali wysoki
poziom. Są jednak tacy, którzy co
roku otrzymują pomoc i mają na
koncie wiele sukcesów – dodaje
proboszcz.
Na co przeznaczają pieniądze?
Podstawa to nauka języków obcych,
nauka gry na instrumentach. – Niektórzy rzeczywiście kształcą się muzycznie, inni rozwijają swoje talenty

Piknik z wędką

Wbrew pozorom
nie tak łatwo
było złowić rybki

przygotowaniach – śmieje się prezes
stowarzyszenia Urszula Krawczyk.
- W ubiegłym roku dostałem medal

i dyplom za wędkowanie – pochwalił
się Damian Cięcik, podopieczny Stowarzyszenia. Damian zdradził nam,

- To jak dotychczas najliczniejsza grupa stypendystów - mówi z
dumą ks. proboszcz Jan Buchta
plastyczne, zakupują encyklopedie,
stawiają na sport. Warto podkreślić,
że nasi stypendyści odnoszą sukcesy
w konkursach nie tylko wojewódz-

że jedną z jego pasji są ryby: – Mam
w domu kilka rybek w akwarium, a na
zajęciach w sali też mamy akwarium.
Bardzo lubię patrzeć jak pływają.
Do zawodów zgłosiło się 20 osób.
Zwyciężyła Katarzyna Fojt, której w
ciągu 15 minut udało się złapać na
wędkę najwięcej ryb. Każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiątkowy
medal, a trzech najlepszych puchary.
Dodatkiem do wędkowania był konkurs wiedzy o przyrodzie oraz gry i
zawody sprawnościowe.
Zawody obserwowali goście,
wśród nich członkowie Koła nr
4 Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów. Młodych wędkarzy
dopingował też przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta Jerzy Pach.
- Oprócz stowarzyszenia organizację
imprezy finansowo wsparły gminy
Knurów i Gierałtowice. Uczyniły to
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – podkreśliła

kich, ale także ogólnopolskich!
– dodaje Joachim Machulik, członek
Rady Parafialnej.
Tekst & Foto: Paweł Gradek

Wyniki konkursów
Wędkowanie: 1. Katarzyna Fojt, 2.
Krzysztof Wyszyński, 3. Wiktoria
Reda
Gra w bule: 1. Wojciech Sikora, 2.
Adam Krawczyk, 3. Anna Szala
Konkurs wiedzy: 1. Michał Hein,
2. Wiktoria Wieteska, 3 Jolanta
Kuczyńska
Gra w lotki: 1. Jolanta Kuczyńska, 2.
Michał Hein, 3. Adam Siwak

prezes Krawczyk.
– Dzięki spotkaniom takim jak to,
mamy co wspominać podczas zajęć.
Zawsze dzielimy się swoimi wrażeniami – mówi Damian Cięcik.
– Dzięki takiej zabawie mogą
poznać coś nowego, bo mają prawo
do normalnego życia – dodaje Damian Chlubek, prezes knurowskiego
Koła nr 28.
Zawody zwieńczyło wspólne
grillowanie.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Marek Węgorzewski

Małgorzata Jelitko z Leszczyn

ur. 2.09.2009 r., 3220 g, 57 cm

Paulina Przybyła z Knurowa

ur. 4.09.2009 r., 2920 g, 51 cm

10

Filip Łajszczak z Knurowa

ur. 2.09.2009 r., 3780 g, 56 cm

Jakub Bryła z Czerwionki

ur. 6.09.2009 r., 3240 g, 53 cm

Kevin Nocoń z Wilczy

ur. 2.09.2009 r., 3420 g, 55 cm

Szymon Cichocki z Żor

ur. 6.09.2009 r., 3200 g, 55 cm

Dariusz Rączka z Knurowa

Michalina Dąbrówka z Gliwic

ur. 2.09.2009 r., 3740 g, 55 cm

ur. 4.09.2009 r., 3665 g, 54 cm

Hanna Kula z Gliwic

Daniel Wrożyna z Czerwionki

ur. 7.09.2009 r., 3230 g, 53 cm

ur. 8.09.2009 r., 4200 g, 57 cm
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Knurów. W przededniu XV Dni Muzyki Chóralnej

Zaproszenie do wspólnego śpiewu
W listopadzie po raz piętnasty odbędą się w Knurowie Dni Muzyki
Chóralnej. Tegoroczne będą wyjątkowe, gdyż może
w nich wziąć udział każdy, kto tylko potrafi i lubi śpiewać
Od 14 września, w każdy
poniedziałek o godz. 18 w
MSP nr 9 w Knurowie, będą
odbywać się próby repertuaru
koncertu galowego XV Dni.
Wybrane utwory to: „Zaproście mnie do stołu” (muz. H.
Alber, tekst W. Szymanowicz),
„One Note Samba” (Antonio

Carlos Jobim) i „Nim wstanie
dzień” (muz. Krzysztof Komeda, tekst Agnieszka Osiecka).
Autorem chóralnej aranżacji utworów jest Andrzej Borzym, znany m.in. z opracowań
piosenek Jerzego Wasowskiego
i Jeremiego Przybory. Instrumentalista, który współpraco-

wał z wieloma warszawskimi
teatrami, a także z artystami
związanymi z nurtem piosenki
poetyckiej i aktorskiej, takimi
jak Elżbieta Wojnowska, Magda
Umer, Zbigniew Zamachowski.
Za wieloletnią działalność pedagogiczną został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury

RP oraz Srebrnym Krzyżem
Zasługi.
Niespodzianką dla wytr wałych uczestników poniedziałkowych prób będzie
spotkanie z Andrzejem Borzymem. Podczas Dni Muzyki
Chóralnej (20-22 listopada
2009 r.) poprowadzi warsztaty
muzyczne i koncert galowy.
To prawdziwa gratka dla
miłośników śpiewania oraz
mieszkańców Knurowa i okolic, gdzie muzyka chóralna

ma tak zakorzenioną tradycję.
Zachęcamy gorąco do uczestnictwa w poniedziałkowych
próbach. Po to, by podczas
koncertu galowego pod batutą
Andrzeja Borzyma wzruszyć
do łez publiczność.
W imieniu organizatorów:
Cent r um Kult ur y w K nurowie, Stowarzyszenia Calvi Cantores i ich partnerów
(Miejskiego Gimnazjum nr
3 w Knurowie oraz chórów
Schola Cantor um, Slavica
Musa i Chóru Gimnazjum nr
3) zapraszamy profesjonalistów i amatorów, śpiewających
i podśpiewujących, starych

i młodych, odważnych i nieśmiałych, do wzięcia udziału
w próbach i warsztatach.
Ponadto w przyszłym tygodniu ogłosimy konkurs na
logo knurowskich Dni Muzyki
Chóralnej.
Renata Zachariasz
Slavica Musa

Warsztaty Muzyczne
z Andrzejem Borzymem:
Próby 20-22 listopada, koncert galowy - 22 listopada
2009 (aula przy MSP 9 w
Knurowie).
S z c z e g ó ł y p o d n r. t e l .
502 392 345 i w każdy poniedziałek podczas prób (godz.
18, MSP-9 w Knurowie)

informacje własne wydawcy

ROZRYWKA nr 36/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

10.09.09 r. Czwartek
„Załoga G” - godz. 16.00
„Miłość na wybiegu”
- godz. 18.00, 20.00
11.09.09 r. piątek
„Epoka lodowcowa 3.
Era dinozaurów” - godz. 16.00
„Operacja Dunaj” - godz. 18.00
„Miłość na wybiegu” - godz. 20.00
12.09.09 r. sobota
„Epoka lodowcowa 3.
Era dinozaurów” - godz. 16.00
„Miłość na wybiegu” - godz. 18.00
„Operacja Dunaj” - godz. 20.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

13.09.09 r. niedziela
Kabaret Ani Mru Mru - godz. 16.00
14 - 15.09.09 r.
poniedziałek-wtorek
„Epoka lodowcowa 3.
Era dinozaurów” - godz. 16.00
„Miłość na wybiegu” - godz. 18.00
„Operacja Dunaj” - godz. 20.00
16.09.09 r. środa
„Epoka lodowcowa 3.
Era dinozaurów” - godz. 16.00
„Operacja Dunaj” - godz. 18.00
„Miłość na wybiegu” - godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Poziomo: 1). Manierystyczny zamek ..., we wsi Ujazd, 8). Kęs
węgla, 9). Starogrecka srebrna moneta, 10). Sklepik na targowisku, 11). ... prywatna, pokoje wynajmowane na wczasach,
13). Buduje żeremia, 15). Przerażający sen, 16). Stan euforii,
szał, 18). ... Boży, 21). Bylina łąkowa, oman (z wyrazu luain),
22). Kończy pacierz, 23). Żółty grzyb jadalny, pieprznik, 24).
Emigracja
Pionowo: 1). Łaciata, 2). Koza, 3). Sieciarka, pożyteczny
owad niszczący mszyce, 4). Automatyczny zamek do drzwi,
5). Wzmacnia siłę głosu, 6). ... z Loch Ness, 7). Bity przez
płotkarza, 12). Witka do chłosty, 13). Uwodziciel, kobieciarz,
14). Kuzyn renifera, 15). Podbity barankiem, 17). Dno beczułki,
18). Poeta, wieszcz, 19). Rodzaj metalowego okucia lin żeglarskich, 20). Żyłka, zacięcie

36
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 34/2009 brzmiało:
„Kraków”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Salomea Pyryt
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
M-3, Sienkiewicza, 51 m2, stan b.d. Lokus,
tel. 0 793 679 367

Handel i Usługi

36/09

Cer t y f ikat y energet yczne. Tel. 0 6 02
720 357

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367

30-38/09

36/09

M-4, Koziełka, 63 m2, 172 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

36/09

M-5, K. Wielkiego, 56 m2, 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

36/09

Cyklinowanie, układanie.
0 888 400 830, 032 331 73 63

Poszukuję lokalu handlowo-usługowego do wynajęcia na terenie Knurowa,
o powier zchni od 120 – 220 m 2 . Tel.
0 697 307 080.

Te l .

35-43/09

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 0 601 528 683

33-odw.

35-36/09

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą . Te l .
0 693 820 567

32-38/09

Sprzedam kawalerkę w Knurowie, 26 m2, IV
piętro. Tel. 0 507 061 048

35-36/09

Sprzedam M-3, 48 m , IV piętro, Kapelanów
Wojskowych. Tel. 0 667 869 191
2

36-37/09

SPRZEDAM MIESZKANIE DWU POKOJOWE Z ŚLEPĄ KUCHNIĄ W KNUROWIE
PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3
C/11. Tel. 032 236 46 08,0 887 763 515

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

34-36/09

Sprzedam mieszkanie M-3, 45 m , Knurów,
Redyna, III piętro. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0 723 397 839
2

01-odw.

35-38/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu
WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68
01–odw.

Wróżę. Tel. 0 693 820 567

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

Firma budowlana przyjmie zlecenia na
docieplanie budynków oraz kompleksowe
wykańczanie wnętrz. Tel. 0 600 623 218

35-36/09

turystyka
MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

36-37/09

09-51/52/09

33-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

33-38/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki. Tel.
0 603 198 006

34-38

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401
05–51/52/09

36-37/09

35-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

SPRZEDAM
1-pokojowe 95 tys. Szczygłowice sprzedam. M3. Tel. 0516 055 825

36/09

2-pokojowe 130 tys. sprzedam. M3. Tel.
0 516 055 825

36/09

3-pokojowe komfortowe sprzedam M3. Tel.
0 516 055 825

36/09

Budynek użytkowy wraz z domem – centrum miasta. Lokus, tel. 0 793 679 367

Drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

34-38/09

Kora sosnowa ozdobna 80l/9,90 zł. z dostawą. Tel. 0 508 124 247

informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul . Ogana 5, w terminie od 4.09.2009 r. do
24.09.2009 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 – dwie części działki nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

36-38/09

Sprzedam wózek „Baby Lux” Adbor, stan
bardzo dobry. Gratis – parasolka. Cena 300
zł. Tel. 0 505 856 507
35-36/09

Wózki dziecięce używane – komis. Tel.
0 502 654 399
36-40/09

36/09

Dom w Knurowie 360.000 zł sprzeda „Europex”. Tel.0 693 664 066
35-36/09

Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m2.
Lokus, tel. 0 793 679 367

SZUKAM PRACY
Bardzo dobra znajomość j. niemieckiego
– szukam pracy. Tel. 0 517 729 968

36-38/09

36/09

Dom wolnostojący sprzedam M3. Tel.
0 516 055 825

36/09

DAM PRACĘ

Kupię dom (może być do remontu) lub
działkę. Tel. 0 792 496 905

Pracownika do prac remontow ych
z d o ś w i a d c z e n i e m z a t r u d n i ę . Te l .
0 509 441 515

Kupię mieszkanie z balkonem. Tel. 032 236
02 68

Pracowników ogólnobudowlanych. Tel.
0 509 537 098

Lokal użytkowy, 92 m 2, Planeta/Pawilon
użytkowy 130 m 2 - wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

Pr zyjmę do baru (Gierał towice). Tel.
032 235 32 29, 0 510 119 325

36/09

36-38/09

36/09

Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia, ul.
Szpitalna. Tel. 0 515 182 015

36-40/09

12

Nissan Primiera, 1,8; rok produkcji 2003,
bogate wyposażenie, przebieg 13500.
Cena 23600, sprowadzone Szwecja. Stan
idealny. Tel. 0 698 848 423
POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

33-38/09

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 032/ 2350137, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty
0324210473

Zatrudnimy operatora spycharki oraz
operatora ładowarki na KWK Pokój. Tel.
0 500 156 096
Zatrudnimy operatora spycharki, operatora
ładowarki oraz kierowcę z kat. C na KWK
Szczygłowice. Tel. 0 505 051 945

35-51/52/09

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

33-38/09

36/09

35-36/09

WYWROTKA DO 3,5 T – USŁUGI. Tel.
0 515 191 401

Firma remontowo-budowlana D-K BUD
oferuje szybkie i precyzyjne wykończenie wnętrz. Tel. 0 509 537 098

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne na
oświadczenie, na zakup z dopłatą rządową - 0% prowizji, 0 zł za operat! Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki)
032/ 2350137, Czerwionka ul. Parkowa 1
- naprzeciwko poczty 0324210473

36/09

Zatrudnię pracowników fizycznych, kierowcę kat. B. Praca w Knurowie. Tel. 032 221
19 53, 032 221 40 86

Zatrudnię pracownika do serwisu ogumienia.
Wymagania: doświadczenie w branży samochodowej, dyspozycyjność, samodzielność
oraz uczciwość. Tel. 0 503 655 321

36-37/09

ZDROWIE I URODA

32-38/09

34-38/09

Kredyty do 30 000 na oświadczenie- złóż
wniosek przez telefon, bezwiekowo, bez
BIK Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 032/ 2350137, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty
0324210473

36/09

Przyjmę pracownika na docieplanie. Tel.
0 602 407 190

36/09

36-37/09

36-39/09

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spoż y w c z e g o w G i e r a ł t o w i c a c h . Te l .
0 661 859 964

36/09
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Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 4. kolejki:
Sokół Łany Wielkie - Wilki Wilcza 1:4 (bramki dla gości: G. Szymura 2, Mączka, Stawiarski), LKS 35
Gierałtowice - Orzeł Stanica 1:2 (Dembowski - Józefowicz 2), Gwiazda Chudów - KS 94 Rachowice 1:0
(Sadrak), Ruch Kozłów - Naprzód Żernica 3:2, MKS Zaborze - Młodość Rudno 2:2, Piast Pawłów - Społem
Zabrze 1:1, Sośnica Gliwice - Zamkowiec Toszek 1:0, Czarni Pyskowice - Gazobudowa II Zabrze 4:0.
Wczoraj – środa – rozegrano kolejną serię spotkań, a już w najbliższy weekend odbędą się mecze
6. kolejki:
KPN Sośnica - Gwiazda Chudów, Piast Pawłów - KS 94 Rachowice, LKS 35 Gierałtowice - Zamkowiec Toszek, Sokół Łany Wielkie - Społem Zabrze, Ruch Kozłów - Wilki Wilcza, Czarni Pyskowice
- Młodość Rudno, Naprzód Żernica -Gazobudowa II Zabrze (wszystkie w sobotę, godz. 16.30),
Zaborze Zabrze - Orzeł Stanica (niedziela, godz. 11.00).

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki 2. kolejki - grupa i:

Nastolatka z Knurowa wygrała Mistrzostwa
Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist (NSKO)

Pokazała
„lwi pazur”

Victoria Pilchowice - Zryw Radonia 2:3, KS Bojków – Orzeł
Paczyna 4:1, Olimpia Pławniowice – Orły Bojszów 2:0, Amator
Rudziniec - Pogoń Ziemięcice 1:0, Start Przezchlebie - Start
Kleszczów 0:5, Leśnik Łącza – Naprzód Świbie 2:6.

12-letnia Agnieszka Dubiel potwierdziła swą przynależność do
krajowej czołówki i na jeziorze Jeziorak została mistrzynią Polski
w klasie Optimist. - Tym występem Agnieszka pokazał „lwi pazur”
osiągając rezultat, który bardzo rzadko przypada żeglarzom
z południa kraju. Tytuł mistrzowski, czyli jeden z wyznaczonych
celów został osiągnięty, z czego bardzo się cieszymy – mówi
trener Michał Olchawski
Mistrzostwa Narodowego
Stowarzyszenia Klasy Optimist
(NSKO) zwane są również
Pomarańczowymi Regatami
grupy B. W tym roku impreza
odbyła się po raz 25., a na starcie
stanęło 210 żeglarek i żeglarzy.
Wśród nich również żeglarze
z Litwy. - To najważniejsza
impreza sezonu, odpowiednik
Mistrzostw Polski, na której
spotykają się najmocniejsi
młodzi żeglarze – kontynuuje
szkoleniowiec 12-letniej knurowianki.
Agnieszka Dubiel pojechała na te zawody z jasno określonym celem – wygrać.
Reprezentacja rybnickiej
Kuźni przybyła na miejsce
mistrzostw dzień przed zawodami, by młodzi żeglarze
mogli zapoznać się z areną
rywalizacji.
- Pierwszy dzień regat przebiegał przy słabym wietrze,
co zaowocowało rozegraniem
zaledwie jednego wyścigu, w
którym zajęłam czwarte miejsce
– relacjonuje Agnieszka Dubiel.
- W drugim dniu na jeziorze
można było podziwiać piękne
„lustro” czyli idealnie równą
taflę wody. Na start trzeba było
poczekać.

Wre szcie w k olejnych
dwóch dniach pogoda była dla
nas łaskawa. Stabilny, choć
niezbyt silny wiatr pozwolił na
rozegranie pięciu wyścigów, w
których zajmowałam miejsca
2, 4, 7, 8 i 2. W efekcie zajęłam
szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce
w klasyfikacji dziewcząt.
Ów start pokazał, że przygoda – a może już kariera? – żeglarska młodej knurowianki
przebiega prawidłowo. Ambicja, zaangażowanie w trening i
talent jakim została obdarzona
nie pozwalają jej na to, by osiąść
na zdobytych laurach. Wspólnie z trenerem na precyzyjnie
przygotowany plan pracy, który
określa kolejne cele. – Teraz
moim celem jest zwycięstwo w
Pucharze Polski Dziewcząt, w
którym prowadzę od początku
sezonu – mówi Agnieszka.
– Jestem także bardzo wysoko,
bo aż na czwartej pozycji w
klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, a więc łącznie z
chłopcami. Będę zatem starała
się walczyć w tej kategorii o
trzecie miejsce. Wiem, że nie
będzie łatwo, ponieważ do końca sezonu zostało jeszcze wiele
imprez regatowych, a koledzy i
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koleżanki także chcą walczyć o
czołowe lokaty.
Na zakończenie dodajmy,
że w klasyfikacji drużynowej
tytuł wywalczył klub Agnieszki Dubiel – Kuźnia Rybnik.
W nagrodę otrzymał m.in.
okazały puchar i skrzynkę
pomarańczy. Wszak były to
pomarańczowe regaty.

Piotr Skorupa

Dlaczego
mi się udało?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Start Kleszczów
KS Bojków
Amator Rudziniec
Orły Bojszów
Naprzód Świbie
Zryw Radonia
Pogoń Ziemięcice
Olimpia Pławniowice
Victoria Pilchowice
Start Przezchlebie
Leśnik Łącza
Orzeł Paczyna

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
4
3
3
1
0
0
0
0

12:3
8:2
6:1
4:1
9:5
4:4
1:1
3:5
5:10
0:6
3:10
2:9

Zestawienie par 3. kolejki (12-13 września):
Kleszczów - Rudziniec (sobota, godz. 16.30), Pławniowice – Pilchowice, Świbie -Bojszów, Radonia– Przezchlebie, Ziemięcice – Bojków, Paczyna – Łącza (wszystkie w niedzielę o godz. 16.30).

Wyniki 2. kolejki - grupa iI:
Olimp Szczygłowice - Jedność II Przyszowice 0:3 (Olimp: Dajek,
Krawczyk (czk), Lenart, Wasilewski 80’ Dyrbuś, Plewa 30’ Kukier
75’ Frontczak, Kastelik, Pleśniak, Adamski, Kraska, Bąkowski
35’ Furgała, Kozak), MOSiR Stal Zabrze – Przyszłość II Ciochowice 0:1, LKS 45 Bujaków - Kłodnica Gliwice 3:1, Naprzód
Łubie - Korona Bargłówka 0:3, Quo Vadis Makoszowy – Drama
Kamieniec (brak wyniku), Ślązak Bycina – pauza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Korona Bargłówka
LKS 45 Bujaków
Quo Vadis Makoszowy
Jedność II Przyszowice
Przyszłość II Ciochowice
MOSiR Stal Zabrze
Olimp Szczygłowice
Drama Kamieniec
Kłodnica Gliwice
Ślązak Bycina
Naprzód Łubie

2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2

6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0

6:0
6:2
3:1
4:3
1:0
4:4
3:4
1:3
3:4
0:3
1:6

Zestawienie par 3. kolejki (12-13 września):
Kamieniec - Bargłówka (sobota, godz. 16.30), Kłodnica - Szczygłowice (niedziela, godz. 11.00), Przyszowice II - Quo Vadis,
Ciochowice II - Bujaków, Łubie - Bycina (niedziela, godz. 16.30),
MOSiR Stal - pauzuje.

Po pier wsze: w yszł y mi
wszystkie starty.
Po drugie: płynęłam spokojnie bez zbędnych nerwów.
Po trzecie: pogoda była
stabilna.
Po czwarte: pływałam bardzo równo zajmując wysokie
lokaty, choć nie wygrałam ani
jednego wyścigu.
Po piąte: miałam trochę
szczęścia :)

Nabór

KS Concordia informuje,
że prowadzi nabór chłopców
urodzonych w latach 1999 i
2000. Chętni, którzy chcą rozpocząć piłkarską przygodę w
knurowskim klubie proszeni są
o zgłoszenie się na kompleksie
„Orlik” w środy pomiędzy
godziną 16.00 a 18.00.
PiSk

Biegi

Sokół

Oświęci m i R zeszów
– w tym miastach startowali
ostatnio biegacze Sokoła.
– Najpierw wystą piliśmy w
Oświęcimiu, gdzie w strugach
deszczu biegaliśmy na dystansie 15 km – relacjonuje prezes,
Marek Lewczuk. – Z kolei w
Rzeszowie, w międzynarodowym gronie wystąpiliśmy w
biegu nocnym na 6 km.

Wyniki:
- Oświęcim - Piotr Bieliński (23
miejsce w open i 11 w kategorii
– czas: 55.23), Artur Oboński
(86 miejsce w open – czas:
1.04.45), Bogusława Kądzielnik (8 miejsce w kategorii wiekowej – czas: 1.16.43),
- Rzeszów - Rafał Gałuszka (11
miejsce w open – czas: 19.58,
Piotr Bieliński (13 miejsce w
open – czas: 20.08, ponadto startowali: Artur Oboński
i Jacek Kostrzewa.

AKB

Foto: AKB

Foto: Pryw. arch. Agnieszki Dubiel

sport

Reprezentanci Amatorskiego Klubu Biegacza wzięli
udział w XIX Biegu Solidarności we Wrocławiu. Na dystansie 5 km wystąpili Paweł
Szkatuła oraz Czesław Nowak
(na zdjęciu).

PiSk

Ważne dla żeglarzy

Sobota - 12 września - będzie dniem rywalizacji żeglarzy
w tradycyjnych regatach o puchar prezydenta Knurowa. Tak
jak co roku zawody odbędą się na Zalewie Rybnickim, w
ośrodku Stodoły. Początek zmagań wyznaczono na godzinę
10.00, a opłata startowa wynosi 30 złotych.
Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie informuje, że liczba startujących jest ograniczona
i o dopuszczeniu do zawodów może decydować kolejność
zgłoszeń. Te przyjmowane są w MOSiR-ze.

PiSk
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sport
IV LIGA - grupa II

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Po raz dwudziesty
Rozpoczyna się rywalizacja o mistrzostwo Knurowa w futsalu

14 września to ter min
inauguracji jubileuszowego
sezonu futsalowego w Knurowie. Do nowych rozgrywek zgłosiło się 14 zespołów.
- Po roc z n ej pr ze r wie w
lidze wystą pią dwa zespoły: Nacynianka, która była

wicemistrzem w 2004 roku i
EFS, czyli dwukrotny mistrz
z 2004 i 2008 roku – mówi
Waldemar Jachimowski ze
sztabu organizacyjnego ligi.
- Absolut n y mi benia min kami są: Forum Młodzieży
Samorządowej Gierałtowice

- zespół, który pod nazwą
„Damy Radę” był rewelacją
wiosennego turnieju Orlik
Cup oraz drużyna Oldbojów
Concordii - zespół, w którym
opróc z oldbojów zag rają
młodzi 16-17-letni piłkarze
Concordii.

Nie pozostaje nam nic
innego, jak zaprosić kibiców
do szczygłowickiej hali MOSiR. Emocji na pewno nie
zabraknie o czym na bieżąco
będziemy informować na naszych łamach.

PiSk

Terminarz rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej w Knurowie
sezon 2009/10 – runda jesienna
godz.
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18.00
18.45
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18.45
19.30
20.15
21.00
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18.45
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1. kolejka - 14.09.2009
PTK Holding S.A.

wynik

Oldboje Concordia

Vibovit
Veritax Gumiland
Mistral
FC Czerwionka
EFS
Team Stalmet
Tomsat
Osiedle Szczygłowice
Intermarche
Nacynianka
Intermarche A
FMS Gierałtowice
2. kolejka - 21.09.2009
Concordia Oldboje
Nacynianka
PTK Holding S.A.
Vibovit
Veritax Gumiland
Intermarche A
Team Stalmet
Tomsat
Osiedle Szczygłowice
Intermarche
FC Czerwionka
EFS
FMS Gierałtowice
Mistral
3. kolejka - 28.09.2009
Intermarche A
PTK Holding S.A.
Vibovit
Concordia Oldboje
Mistral
Veritax Gumiland
Nacynianka
Osiedle Szczygłowice
Intermarche
Team Stalmet
EFS
FMS Gierałtowice
Tomsat
FC Czerwionka
4. kolejka - 5.10.2009
PTK Holding S.A.
Mistral
Concordia Oldboje
Osiedle Szczygłowice
Vibovit
Intermarche A
Team Stalmet
Nacynianka
Veritax Gumiland
EFS
FC Czerwionka
Intermarche
Tomsat
FMS Gierałtowice
5. kolejka - 12.10.2009
Intermarche A
Concordia Oldboje
EFS
PTK Holding S.A.
Mistral
Vibovit
Osiedle Szczygłowice
Team Stalmet
Nacynianka
FC Czerwionka
Tomsat
Veritax Gumiland
Intermarche
FMS Gierałtowice
6. kolejka - 19.10.2009
Concordia Oldboje
Team Stalmet
Intermarche A
Mistral
PTK Holding S.A.
Tomsat
FC Czerwionka
Osiedle Szczygłowice
Vibovit
EFS
FMS Gierałtowice
Nacynianka
Veritax Gumiland
Intermarche
7. kolejka - 26.10.2009
Concordia Oldboje
Mistral
Intermarche
PTK Holding S.A.
Nacynianka
Veritax Gumiland

20.15
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18.45
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20.15
21.00
21.45
22.30
18.00
18.45
19.30
20.15
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18.00
18.45
19.30
20.15
21.00
21.45
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18.00
18.45
19.30
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21.00
21.45
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18.00
18.45
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21.00
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21.45
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Team Stalmet
FC Czerwionka
Tomsat
Vibovit
EFS
Intermarche A
Osiedle Szczygłowice
FMS Gierałtowice
8. kolejka - 2.11.2009
PTK Holding S.A.
Nacynianka
Concordia Oldboje
FC Czerwionka
Veritax Gumiland
Osiedle Szczygłowice
Mistral
EFS
Intermarche A
Tomsat
FMS Gierałtowice
Team Stalmet
Vibovit
Intermarche
9. kolejka - 9.11.2009
Osiedle Szczygłowice
PTK Holding S.A.
Concordia Oldboje
EFS
Team Stalmet
Veritax Gumiland
Nacynianka
Vibovit
FC Czerwionka
FMS Gierałtowice
Tomsat
Mistral
Intermarche
Intermarche A
10. kolejka - 16.11.2009
PTK Holding S.A.
Team Stalmet
Comcordia Oldboje
FMS Gierałotowice
Veritax Gumiland
FC Czerwionka
Vibovit
Osiedle Szczygłowice
Intermarche A
Nacynianka
Mistral
Intermarche
EFS
Tomsat
11. kolejka - 23.11.2009
Concordia Oldboje
Tomsat
FC Czerwionka
PTK Holding S.A.
Team Stalmet
Vibovit
Nacynianka
Mistral
Osiedle
Intermarche A
FMS Gierałtowice
Veritax Gumiland
Intermarche
EFS
12. kolejka - 30.11.2009
Concordia Oldboje
Veritax Gumiland
PTK Holding S.A.
FMS Gierałtowice
EFS
Nacynianka
Vibovit
FC Czerwionka
Intermnarche A
Team Stalmet
Mistral
Osiedle Szczygłowice
Tomsat
Intermarche
13. kolejka - 14.12.2009
Veritax Gumiland
PTK Holding S.A.
Intermarche
Concordia Oldboje
FC Czerwionka
Intermarche A
Team Stalmet
Mistral
Osiedle
EFS
Nacynianka
Tomsat
FMS Gierałtowice
Vibovit

Wyniki 5. kolejki:

Zestawienie par 6. kolejki (12-13 września):

Gwarek Zabrze - Tempo Paniówki 0:4 (bramki: Maszka 4), Tęcza
Wielowieś - Sparta Zabrze 3:0, Jedność Przyszowice - Orzeł
Miedary 2:2 (gole dla gospodarzy: Zdonek, Musioł), Szombierki
Bytom - Walka Zabrze 0:0, Orzeł Nakło Śląskie - Carbo Gliwice
2:2, Fortuna Gliwice - Silesia Miechowice 2:0, Urania Ruda
Śląska – Ruch II Radzionków 2:1, KS Strzybnica - Gazobudowa
Zabrze 0:2, Tęcza Wielowieś - 2:4.

Tempo Paniówki - Orzeł Nakło Śl., Gazobudowa Zabrze Jedność Przyszowice, MOSiR Sparta Zabrze - Orzeł Miedary,
Ruch II Radzionków - KS Strzybnica, Silesia Miechowice - Urania Ruda Śląska, Walka Zabrze - Fortuna Gliwice, Carbo Gliwice - Szombierki Bytom, Tęcza Wielowieś - Gwarek Zabrze.
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Urania Ruda Śląska
Carbo Gliwice
Walka Zabrze
Gazobudowa Zabrze
Orzeł Miedary
Ruch II Radzionków
Fortuna Gliwice
Tempo Paniówki
Tęcza Wielowieś
Silesia Miechowice
Orzeł Nakło Śląskie
KS Strzybnica
Sparta Zabrze
Szombierki Bytom
Gwarek Zabrze
Jedność Przyszowice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
13
13
12
10
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2

15:2
19:8
10:2
7:3
13:8
9:8
7:7
8:6
6:6
5:9
10:12
6:13
4:13
5:8
4:14
4:13

nie gry do szatni odesłany został
Marcin Salwa (konsekwencja
dwóch żółtych kartek).
Po sobot nim w ystępie
seria meczów bez zwycięstwa wydłużyła się do ośmiu.
Jeżeli w najbliższym czasie
nic się nie zmieni to może się

kania kończy się wynikiem
3:0 dla gospodarzy, a cały
mecz wysoką porażką Concordii 1:5.
Już po raz drugi w tym sezonie – rozegrano pięć kolejek
– knurowianie kończyli mecz w
dziesiątkę, bowiem po pół godzi-

okazać, że…
Już w sobotę Concordię
czeka kolejny trudny mecz z
wiceliderem – lks-em Czaniec. Zespół ten stracił w dotychczasowych meczach tylko
jedną bramkę.

Albo się coś
zmieni, albo…

PiSk

Wyniki 5. kolejki
Zapora Porąbka - Concordia Knurów 5:1 (3:0)
1:0 Kierczak 1’
2:0 Kukieła 31’
3:0 Smagło 44’
3:1 Walus 46’
4:1 Jurczak 65’
5:1 Kokoszka 76’
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Andrzej Hanak, Marcin Salwa, Michał Grodoń, Michał Bagiński 65’ Paweł
Gałach, Łukasz Sendlewski, Maciej Modliszewski 46’ Mateusz
Mikulski, Dominik Walus, Paweł Przesdzing, Piotr Wysogląd
60’ Michał Szczot.
Trener: Wojciech Kempa.
Żółte kartki: Salwa, Bagiński.
Czerwona kartka: Salwa (30’).

Pozostałe wyniki:
AKS Mikołów - LKS Czaniec 0:3, Grunwald Ruda Śląska - GTS
Bojszowy 4:3, Górnik Pszów - Przyszłość Rogów 2:2, Polonia
Marklowice - KS Żory 8:1, Unia Racibórz - Polonia Łaziska
Górne 0:2, Unia Rędziny - MRKS Czechowice-Dziedzice 2:2,
Rekord Bielsko-Biała - Gwarek Ornontowice 1:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polonia Łaziska Górne
LKS Czaniec
Gwarek Ornontowice
Zapora Porąbka
Polonia Marklowice
Grunwald Halemba
Unia Rędziny
MRKS Czechowice-Dziedzice (b)
Unia Racibórz
Przyszłość Rogów
Górnik Pszów
AKS Mikołów (b)
Rekord Bielsko-Biała
KS Żory (b)
GTS Bojszowy
Concordia Knurów

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
12
12
12
9
9
8
7
6
5
5
5
4
3
2
1

10:1
13:1
15:8
10:6
13:6
14:14
6:7
6:6
8:9
4:6
5:9
3:7
6:8
5:17
5:7
4:14

Program 6. kolejki (12-13 września):

KLASA OKRĘGOWA - Grupa IV

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

Około 90-kilometrowa
droga na mecz z Zaporą Porąbka na tyle uśpiła podopiecznych Wojciecha Kempy, że już
w pierwszej minucie stracili
bramkę. Bramkę, która nie zadziałała jak zimny prysznic.
Efekt? Pierwsza część spot-

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki z 1 września:

1. Jerzy Niewiadomski
Knurów
2.203 pkt
2. Michał Szczecina
Nieborowice
2.075 pkt
3. Robert Cipold
Knurów
2.049 pkt
4. Zdzisław Mral
Knurów
1.858 pkt
5. Grzegorz Grzemba
Gliwice
1.808 pkt
6. Janusz Nowak
Ochojec
1.777 pkt
7. Jan Krzysteczko
Przyszowice
1.758 pkt
8. Jan Szczeszak
Knurów
1.742 pkt
9. Adam Dudziński
Knurów
1.709 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 15 września o godzinie 16.30 w
klubie LWSM „Gama”.

Concordia Knurów - LKS Czaniec (sobota, godz. 17.00), Zapora
Porąbka - Unia Racibórz, Polonia Łaziska Górne - Polonia Marklowice, KS Żory - Górnik Pszów, Przyszłość Rogów - Rekord
Bielsko-Biała, Gwarek Ornontowice - Unia Rędziny, MRKS
Czechowice-Dziedzice - Grunwald Ruda Śląska, GTS Bojszowy
- AKS Mikołów.

komentarz trenera
- Tym razem będzie krótko. Niektórzy zawodnicy Concordii nie zasłużyli na to, by grać w czwartej lidze – powiedział
nam załamany po kolejnej porażce trener Wojciech Kempa.
PiSk

Z młodzieżowych boisk
Okręgowa liga juniorów

Concordia – KS Żory
Polonia Łaziska – Concordia

3:2
2:2

Concordia – WAP Gosław Wodzisław
Unia Racibórz – Concordia

1:4
1:3

Regionalna liga juniorów

PiSk
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Ireneusza Stajniaka można
nazwać doświadczonym katorżnikiem, bowiem tegoroczny
start był trzecim udziałem w
tych niecodziennych zawodach.
Reszta knurowian stanęła na
starcie po raz pierwszy, ale jak
sami mówią, nie po raz ostatni.
- O biegu dowiedziałem się trzy
lata temu i postanowiłem się
sprawdzić – wspomina. – Przed
laty zawody odbywały się w
dwóch etapach. Najpierw były
eliminacje, a następnie finał.
Za pierwszym razem pomyślnie
przeszedłem eliminacje, jednak
w finale nie wystą piłem. Rok
temu przeszedłem eliminacje i
wziąłem udział w finale zajmując miejsce w 40-stce.
Kolejny knurowianin – Marcin Wesołowski zdecydował się
na start po tym, jak Ireneusz
Stajniak pokazał mu album
ze zdjęciami i płytę z filmem
dokumentującym katorżnicze
zmagania.
- Na „dzień dobry” otrzymaliśmy w biurze zawodów
pakiet startowy, który zawierał „koszulkę Katorżnika”,
imienny numer startowy, plastry ułatwiające oddychanie

Foto: archiwum Roberta Wesołowskiego

Bieg Katorżnika to impreza,
która z roku na rok gromadzi w Lublińcu-Kokotku coraz
większą rzeszę osób żądnych
niecodziennych wrażeń. O
popularności niech świadczy
to, że w pierwszym wystąpiło
28 osób, a teraz listy startowe
są zamykane już w lutym, a w
przyszłym roku spodziewanych
jest dwa tysiące osób.
K il ka naście met rów od
linii startu znajduje się basen
por towy, a więc już na początku uczestnicy wskakują
do wody. I tak niemal przez
13 kilometrów, bowiem aż 80
procent trasy jest wyznaczona
w wodzie, błocie i bagnie.
Trasa jest niezwykle trudna i by ją pokonać trzeba się
dobrze przygotować. Bywa,
że tr udno oder wać nogi od
podłoża. Zdarzają się liczne
otarcia naskórka, a w skrajnych przypadkach dochodzi
do hipotermii. - Do takiej sytuacji doszło w ubiegłym roku
– wspomina Ireneusz Stajniak.
– Ucierpiały wtedy cztery osoby. W tym roku był przypadek,
że osoba złamała żebra, które
przebiły płuco…

Umorusani, ale szczęśliwi
i z podkowami na szyi
Przegląd Lokalny Nr 36 (862) 10 września 2009 roku

ora z „k rówkę Katorżnik a”
– wspomina Szymon Masarczyk. – Później przebranie się
w ubranie, którego nie będzie
mi szkoda, bo po biegu mało
co nadaje się do ponownego
użytku. No i na start. Po chwili
było jezioro – ląd – jezioro. Następnie przedzieranie się przez
ściany trzciny i znowu do wody.
Przeprawa przez jezioro była
całkiem przyjemna, poza tym,
że dno miejscami było bardzo
śliskie, a do zawodników przyczepiały się wszystkie możliwe
rośliny pływające.
W końcu, nie wiem po jakim
czasie, bo straciłem rachubę,
dotarliśmy na „ląd”. Najpierw
była radość, ale później okazało
się, że jezioro nie było wcale
takie złe.
Pojawiła się kolejna przeszkoda. Głęboki dół wypełniony
wodą, a nad nim pień drzewa.
Później kolejne rowy i bagna.
Po jednej z prób przeskoczenia
całego dołu wylądowałem w
błocie po kolana i musiałem
wyciągać każdą nogę z osobna.
Wydostałem się i z powrotem
do rzeczki.
W tym roku do biegu zostało dopuszczonych tysiąc osób.
Pierwsza grupa dwustu śmiałków wystartowała o godzinie
11.00, kolejna godzinę później.
Wiele sił kosztowała uczestników przeprawa przez tak zwaną „dwururkę” czyli betonowy
most z otworami o średnicy
około metra. Po pokonaniu tego
elementu zawodnicy lądowali w
gęstym błocie.
Startujący nie liczą na wartościowe nagrody. Dla nich
największą nagrodą jest pokonanie morderczego dystansu
i sprawdzenie się w trudnej
rywalizacji. – W swojej grupie

Do mety po pachy w wodzie
zająłem 19 miejsce i dostałem
brązową podkowę – mówi najlepszy z knurowian Ireneusz
Stajniak.
- To bez wątpienia najt r ud niejsz y tego t yp u bieg
w Europie – ocenia Marcin
Wesołowski. – W Niemczech
r y walizacja odby wa się co
prawda na dłuższym dystansie,
jednak trasa jest zdecydowanie łatwiejsza. U nas najlepsi
potrzebują około 85 minut na
dotarcie do mety.
Uczestnicy Biegu Katorżnika podkreślają, że na trasie
panuje wyśmienita atmosfera.
Każdy z każdym r y walizuje, jednak niemal na każdym
k roku sł ychać wskazówki i
podpowiedzi, a także ostrzeżenia przed różnymi pułapkami
czekający mi w wod zie cz y
bagnie. Postawa fair play jest
zauważalna od startu do mety.
Chęć sprawdzenia się w
ek s t r e m a l nych wa r u n k a ch
wcią ga niczym bagno. Dlatego też knurowianie planują
ju ż ud ział w prz yszłorocznej edycji biegu. – Chcemy
być klasyfikowani w Galernik
Team. By tak się stało musimy
skompletować zespół składający się z jednej kobiety i pięciu
mężczyzn – mówią.
Z kolei Szymon Masarczyk
ma już sprecyzowany plan.

- W przyszłym roku planuję
d wudniow y w ypad do Lublińca, by wystartować również w Mistrzostwach Polski
w Bieg u Tyłem - oz najmia.
Na zakończenie jeszcze kilka
zdań o „Małym Katorżniku”,
a więc biegu dla dzieci, które
mają do pokonania kilometr,
a w nagrodę otrzymują małe
pod kówki. – Dzieci, jak to
dzieci był y zadowolone, bo
be zk a r nie m ogł y biega ć w

błocie – mówi z uśmiechem
Marcin Wesołowski, ojciec
Adrianny i Szymona.
W gronie najmłodszych
miał wystąpić również Łukasz
Stajniak. – Miał to być jego
drugi bieg, jednak niemal w
ostatniej chwili poparzył sobie
stopę i nie mógł wystartować.
Teraz szykuje się już na kolejną edycję – mówi jego ojciec,
Ireneusz.
Piotr Skorupa

Foto: archiwum Roberta Wesołowskiego

Ireneusz Stajniak, Marcin Wesołowski i Szymon Masarczyk to trio
twardzieli, którzy odważyli się wystartować w Biegu Katorżnika.
Biegu, który katuje, upadla i miesza z błotem. Rywalizację z
przeróżnymi przeszkodami, a także ze swoimi słabościami mają
za sobą również 9-letnia Adrianna i 10-letni Szymon Wesołowscy,
dzieci Marcina

Foto: archiwum Roberta Wesołowskiego

W wodzie, błocie i bagnie

Foto: archiwum Roberta Wesołowskiego

Jeszcze czyści uczestnicy biegu

Mała
katorżniczka
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Foto: Bogusław Wilk

Knurów, Wyry. 70 lat po wybuchu II wojny światowej

W ubiegłym tygodniu odbywały się
uroczystości przypominające początek
II wojny światowej. Jedna z największych
w regionie miała miejsce w Gostyni przed
Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku.
Wśród uczestników byli kombatanci
i samorządowcy z Knurowa

informacje własne wydawcy

towice i zastępca dziekana
Wojsk Lądowych wikariusz
ks. Mateusz Łaciak.
D o woje n nych w yd a rzeń 1-2 września 1939 r.
wrócili pamięcią - z bardzo
osobistymi, wzruszającymi
wspomnieniami - ich uczestnicy - kpt. Jan Strzelecki i
Foto: Bogusław Wilk

Pat r iot ycz ne sp ot k anie w środowe popołudnie
zgromadziło bohaterów Bit w y Wy rsk iej spr zed 70
lat, uczestników walk na
frontach II wojny światowej, wielu samorządowców
i mieszkańców.
Wartę honorową przed
pomnikiem zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego,
ko mb a t a nc i z p o cz t a m i
sztandarowymi i członkowie stowarzyszenia „Pro
Fortalicium” w mundurach
z września 1939 r. Specjalnej
asysty udzieliła kompania
honorowa 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego i Orkiestra Garnizonu Kraków.
Intencji żołnierzy poświęcone zostało nabożeństwo polowe. Homilię wygłosili ks. pułkownik Mirosław Sułek - kapelan Wojska
Polskiego Garnizonu Ka-

Foto: Bogusław Wilk

Bohaterowie odchodzą,
ale pamięć pozostaje

Kpt. Jan Strzelecki
por. Franciszek Grzegorzek.
Apelem poległych przywołano obrońców Września’39,
żołnierzy wszystkich frontów II wojny światowej, po-

Prezydent Rams wpisuje się
do księgi pamiątkowej

Bohaterami uroczystości byli żołnierze
- uczestnicy kampanii wrześniowej
wstańców śląskich, człon- udział wzięli prezydent Adam
ków ruchu oporu i - często Rams oraz radni - Piotr Dudło
anonimowych - bohaterów i Tomasz Rzepa.
ludności cywilnej.
Obchody stały się okaCześć żołnierzom Bitwy zją do uhonorowania postaci
Wyrskiej oddano składając szczególnie zasłużonych. Przekwiaty przed pomnikiem. W de wszystkim doceniono żołten sposób szacunek wyrazili nierzy - uczestników II wojny
samorządowcy - m.in. wice- światowej, ale nie zapomniano
wojewoda śląski Stanisław o osobach, które dzisiaj - po
Dąbrowa, członek Zarządu wielu latach - czynią wiele,
Województwa Piotr Spyra, by pamięć o wydarzeniach i
czyniąca honory gospodarza bohaterach Września’39 roku
uroczystości wójt gminy Wyry przetrwała w świadomości
Barbara Prasoł, starostowie, kolejnych pokoleń.
bur mist rzowie i wójtowie
Zwieńczeniem gosty ńokolicznych powiatów miast skich uroczystości stała się
i gmin. Szczególnie ujmujące salwa honorowa i wspólnie
były saluty oddawane byłym odśpiewana „Rota”. Dopełtowarzyszom broni przez dzi- nieniem ceremonii okazała
siejszych kombatantów.
się możliwość - sk rzętnie
K nurów reprezentowa- wykorzystywana - zwiedzali of icerowie zrzeszeni w nia schronu bojowego „SowiZwiązku Kombatantów RP i niec” i wystawy fotograficzByłych Więźniów Politycz- nej „Bitwa Wyrska”.
Bogusław Wilk
nych. W imieniu samorządu

Bitwa
pod Wyrami
1 i 2 września 1939 roku to
ważny, chociaż do niedawna
mało znany, rozdział wrześniowych walk obronnych na
Śląsku. To tutaj, na linii budowanych fortyfikacji Odcinka
Umocnionego „Mikołów”, miały
miejsce zacięte walki pomiędzy atakującym polskie pozycje niemieckim VIII Śląskim
Korpusem Armijnym i broniącymi się jednostkami z Grupy
Operacyjnej „Śląsk” ze składu
Armii „Kraków”. Nieprzyjacielowi, który poniósł dotkliwe
straty, nie powiodły się próby
przełamania dobrze zorganizowanej polskiej obrony. Walki
obronne prowadziły oddziały
23 Dywizji Piechoty, 55 Rezer wowej Dywizji Piechoty,
załoga pociągu pancernego
„Groźny” pod dowództwem
kapitana Jana Rybczyńskiego,
który poległ w czasie walk,
oraz jednostki obsadzające
umocnienia i grupy był ych
powstańców śląskich.
Kulminacyjnym momentem
bit w y stało się zw ycięskie
polskie kontrnatarcie 2 batalionu 73 pułku piechoty na
przejściowo utracone Wyry, w
czasie którego został śmiertelnie ranny podpułkownik Władysław Kiełbasa. Ofiary poniosła
również ludność cywilna miejscowości Wyry i Gostyń.
Pamiątką tych krwawych zmagań i walki żołnierskiej w Gminie Wyry są pomniki i mogiły
żołnierskie oraz polskie schrony bojowe z 1939 r. jak np.
odrestaurowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro Fortalicium”
schron bojowy „Sowiniec” w
Gostyni przy ul. Tęczowej,
mieszczący Izbę Muzealną
Obszaru Warownego „Śląsk” i
„Bitwy Wyrskiej”.

