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GLIWICE

Jazzowe Zaduszki
Foto: Katarzyna Sołtysik

Po raz siedemnasty odbędzie się Festiwal Jazz
Sessions. Jak zawsze, nawiązuje do tradycji
zaduszek jazzowych. Koncerty odbywać się będą
w wyremontowanej sali byłego kina „Bajka”

Laureaci konkursu powiatowego (od lewej): Weronika
Leśniak,Maciej Kwieciński i Julia Zaremba

KNURÓW. MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Fantazja
moli książkowych
Od dwóch lat październik obchodzony jest na
całym świecie jako Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych. W obchody święta aktywnie
włączyły się knurowskie biblioteki. Jedną
z aktywniejszych była ta z MSP-6
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów było hasło: „Biblioteki szkolne – pełen obraz”.
– Nasza szkolna biblioteka już
od czterech lat uczestniczy w tym
święcie. W poprzednich latach w
Międzynarodowym Dniu Bibliotek Szkolnych – mówi Katarzyna
Sołtysik–Andrysiak, bibliotekarka
z MSP-6. – W tym roku wzięliśmy
udział w różnych konkursach przeprowadzonych zarówno na terenie
naszej szkoły, jak i we współpracy z
Powiatową Biblioteką Publiczną w
Gliwicach czy też Miejską Biblioteką
Publiczną w Knurowie.
Pokłosiem udziału w konkursach są wysokie lokaty czytelników
„Szóstki”. W konkursie powiatowym
na „baśniową mapę braci Grimm” III

GIERAŁTOWICE

miejsce zajęła Weronika Leśniak.
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że zwyciężyła Oliwia Polok
z MSP-1, na II miejscu znalazł się
Jakub Golombek z Poniszowic. Wyróżniono Julię Zarembę i Macieja
Kwiecińskiego z MSP-6, Małgorzatę
Baronek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Żernicy i Pulinę Łucja
z Poniszowic.
Uczniowie „Szóstki” próbowali
sił w szkolnym konkursie „Z Muminkiem pod rękę”. Prace konkursowe
trafiły już do MBP w Szczygłowicach, a ich autorzy czekają na
ogłoszenie wyników. W obchody
wpisał się także konkurs fotograficzny „Moja szkoła w obiektywie,
czyli szkoła jest fajna”. Ogłoszenie
wyników i zakończenie obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbędzie się 29
października w MSP-6.
/pg/

Urząd zamknięty
W poniedziałek, 2 listopada,
Urząd Gminy w Gierałtowicach
będzie nieczynny.

wirtualnycmentarz.pl

/b/
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Skrzydlata
egzotyka
Knurowski Oddział Polskiego
Związk u Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych zaprasza
na wystawę swoich skrzydlatych
podopiecznych. - Prosimy o zarezerwowanie sobie już teraz czasu na
weekend od 6 do 8 listopada - mówi
Bogusław Wieczorek, hodowca z
Ornontowic. - Będzie naprawdę co
oglądać - piękne kanarki, papugi i
wiele wspaniałych okazów ptaków
egzotycznych.
Żywa ekspozycja zostanie zlokalizowana w byłym Domu Związkowca przy ul. Szpitalnej 3. Organizatorzy zapraszają w godzinach 9-17.
/bw/
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Śmierć jest zjawiskiem nieuniknionym. Bliscy budują zmarłym groby, pomniki, pamiątkowe tablice.
Dzięki internetowi mamy możliwość
przechowania informacji o naszych
bliskich i przekazania jej szerszej
społeczności. Wirtualny Cmentarz
daje możliwość wizualizacji pamięć w
formie grobów i epitafiów, jak i możliwość zapalenia świeczki, czy złożenia
kwiatów. Możemy pochować naszych
bliskich w Wirtualnym Cmentarzu,
tak jak w świecie realnym w grobie
pojedynczym, podwójnym, rodzinnym
czy katakumbach. Możemy stworzyć
Wirtualny Cmentarz, gdzie wszyscy
nasi bliscy znajdą się w jednym miejscu bez względu na to, gdzie i kiedy
żyli oraz gdzie i kiedy zmarli.
Marek Węgorzewski

Podczas tegorocznej odsłony
zaprezentują się dwa składy. Jako
pier wsz y zagra „Soundcheck”.
Grupa istnieje od 2002 r. Każdy z
muzyków wchodzących w skład
zespołu ma na swoim koncie wiele
prestiżowych nagród zdobytych w
kraju i za granicą. „Soundcheck”
zagra w składzie: lider - Maciej Kocin Kociński - saksofony, Krzysztof
Dys - for tepian, Andrzej Święs
- kontrabas i Krzysztof Szmańda
– perkusja.
Później na scenie pojawią się
prawdziwi nestorzy sceny jazzowej. I
to sceny międzynarodowej. Liderem
jest Eryk Kulm, wybitny perkusista
wyrosły ze środowiska gdańskich
jazzmanów. Do jego nazwiska już
na stałe przylgnęła nazwa grupy,
którą powołał do życia, czyli „Quintessence”.
Do występu w Gliwicach Kulm
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Gmina
Fair Play

zaprosił Sulaimana Hakima i Longineu Parsonsa. Pierwszy z nich to
saksofonista, gitarzysta, kompozytor, wokalista i ... globtroter, który
pracował w ponad 60 krajach. Polskę
odwiedzi po raz pierwszy. Longineu
Parsons przez krytykę został ogłoszony jednym z najlepszych trębaczy
świata jazzu. Do pomocy to trio zatrudniło dwóch wyróżniających się
muzyków młodego pokolenia, Pawła
Tomaszewskiego i Andrzeja Zielaka.
Kwintet zaprezentuje materiał z płyty „Life Moves Forward” wydanej
w tym roku.
Bilety - 30 zł.
Marek Węgorzewski

Nie zapomnij

29.X – Międzynaro
dow y Dzień
Łuszczycy
31.X – Światow y
Dzień
Oszczędzania
1.XI – Wszystkich
Świętych
Światow y Dzień
Wegan
2.XI – Zaduszki

KNURÓW. KONCERT

Operetka
na jesień
Znane, miłe dla ucha arie, na
żywo, w dobrym wykonaniu zabrzmią w Kinie Scenie Kulturze
w niedzielę, 5 listopada. Solistami
Jesiennego Wieczoru Operetkowego
będą Anna Tchórzewska, Marta Pagacz, Adam Sobierajski ( na zdjęciu),
Ireneusz Miczka. Będą oni śpiewać
przy akompaniamencie kwartetu
smyczkowego i fortepianu, zaś koncert poprowadzi Jacek Nowosielski.
W programie m.in. utwory z „West
Side Story”, „Skrzypka na dachu”,
„Człowieka z La Manche”, „Carmen” i „Wesołej wdówki”. Początek
o godz.18.
MiNa

PANIÓWKI

Gmina Gierałtowice otrzymała
tytuł „Gminy Fair Play”. Wyróżnienie przyznano za zaangażowanie w
tworzenie lepszych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 4 grudnia
2009 r. w Sali Kongresowej Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie.

Bór
i Hubertus

WYJAŚNIENIE

Koło Łowieckie „Bór” uroczystym nabożeństwem uczci patrona
myśliwych - św. Huberta. Nabożeństwo odbędzie się we wtorek, 3
listopada, w kościele pod wezwaniem
św. Urbana w Paniówkach. Początek
o godz. 6.30.

W ubiegłotygodniowej wzmiance
„Szał ze Sieną” podaliśmy, zgodnie z
informacjami pochodzącymi z KMP
Gliwice, że na jednym ze strzeżonych
parkingów doszło do dewastacji fiata
sieny. Prawda jest jednak taka, że
auto zdemolowano przy ul. Sokoła, a
dopiero stamtąd trafiło zabezpieczone
na parking strzeżony.

/b/
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ok. 9-18. Obowiązuje w nich taryfa
jak dla linii zwykłych.
Trasy linii cmentarnych
C -1- n a t r a s i e G l i w i c e
Cmentarz Cent ralny - Sikor nik
- Trynek Toruńska (co 10 minut),
C-2 - na t rasie Gliwice Cment a r z Cent r al ny - Gliw ice Pla c
Piastów (co 10 minut, obsł uga
przez autobusy niskopodłogowe),
C-3 - na trasie Gliwice Cmentarz
Centralny - Gliwice Poniatowskiego
„Cmentarz Lipowy” (co 10 minut),
C-4 - na trasie okrężnej Gliwice
Plac Piastów - Cmentarz Lipowy
- Cmentarz św. Wojciecha - Gliwice Plac Piastów (co 20 minut).
Przy Cmentarzu Centralnym linia
C-1 obsługiwać będzie przystanek
w zatoce (przy wiacie), natomiast dla
linii C-2 i C-3 obowiązywać będzie
przystanek przy wysepce naprzeciw
wejścia głównego na cmentarz.

Objazdy
Zabrze. 1 listopada linia autobusowa okrężna nr 720 tylko w jednym
kierunku kursować będzie ulicami:
Roosevelta, Gen. de Gaulle’a, Ślęczka do ul. 3 Maja. Linia nie będzie
obsługiwać jednokierunkowo przystanków „Zabrze Czołgistów”, „Zabrze Struga”. W zamian obsługiwać
będzie przystanki „Zabrze Kościół
Św. Józefa” i „Zabrze Matejki” (stanowisko w kierunku Kończyc).
Gliwice. Od 29 października do
2 listopada włącznie linie autobusowe 57, 93, 259, 280 i 692 w kierunku
jazdy do centrum Gliwic kursować
będą ulicami Andersa i Styczyńskiego. Od 29 października do 2
listopada włącznie linie autobusowe
187, 699 i 702 w kierunku Osiedla
Obrońców Pokoju kursować będą
ulicami Toszecką, św. Wojciecha i
Jałowcową (przystanki „Szobiszowice Myśliwska” i „Szobiszowice
Lisia” zostają przeniesione na ulicę
św. Wojciecha). Dodatkowo dla tych
linii uruchomiony zostaje przystanek
„Gliwice Cmentarz św. Wojciecha”
(w kier unku Osiedla Obrońców
Pokoju przy bramie wejściowej na
cmentarz. W kierunku centrum na ul.
Myśliwskiej przed skrzyżowaniem z
ul. Bończyka).
Szczegółowe informacje pod
bezpłatną infoliną KZK GOP nr:
0800163030 oraz adresem internetowym www.kzkgop.pl

/bw/

KOMUNIKACJA W REGIONIE

Świąteczne objazdy
W dniach 31 października 2009 r. (sobota) i 1 listopada
2009 r. (niedziela) komunikacja miejska KZK GOP
kursować będzie wg rozkładów jazdy obowiązujących
w soboty. W tym okresie przewidziano sporo zmian,
m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych kursów oraz
objazdów dla linii autobusów kursujących w rejonie
cmentarzy
W święto jak w sobotę
W dniach 31 października 2009 r.
(sobota) i 1 listopada 2009 r. (niedziela
Wszystkich Świętych) komunikacja
miejska KZK GOP kursować będzie
wg rozkładów jazdy obowiązujących
w soboty z uwzględnieniem zwiększenia oferty komunikacyjnej dla linii
kursujących w rejonie cmentarzy.
Modyfikacja dotyczy m.in. linii 710,
która wykonywać będzie dodatkowe
kursy do cmentarza w Knurowie
(szczegółowy rozkład jazdy opublikowaliśmy przed tygodniem; znajdziecie
go też na naszej stronie internetowej:
www.przegladlokalny.eu).
W Gliwicach, w celu ułatwienia
dojazdu w rejon cmentarzy oraz
powrotów do domów uruchomione
zostaną dodatkowe linie autobusowe
i tramwajowe (tzw. linie cmentarne).
Linie te kursować będą w dniach 31
października i 1 listopada w godz.
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- Poza samym odzyskaniem dokumentów tym liczy się gest,
który wykonali. Takich jak oni to w dzisiejszych czasach ze
świecą szukać – mówi pan Wiesław, który szczęśliwie odzyskał
zgubiony portfel dzięki dwóm chłopcom
KNURÓW. BRACIA MUSIAŁOWIE GODNI NAŚLADOWANIA

Znaleźli portfel
i oddali
go właścicielowi
satysfakcję.

DOBROĆ JEST MĄDRA

Godni naśladowania:
Michał i Adam
Musiałowie
Późnym popołudniem bracia
Musiałowie – szóstoklasista Adam i o
trzy lata młodszy Michał – w drodze
powrotnej z kościoła postanowili pobawić się na placu zabaw. W pewnej
chwili przy karuzeli zauważyli leżący na ziemi portfel. Nie wahali się ani
chwili – trzeba znaleźć właściciela.

ZASKOCZENIE I RADOŚĆ
- Pomyślałem, żeby iść do wujka,
który mieszka w pobliżu placu zabaw
i spytać go o radę – opowiada Adaś.
– Wujek miał inne plany, ale zmienił
je specjalnie, żeby nam pomóc.
Wujek otworzył portfel i złapał
się za głowę. Było tam 150 złotych,
kilka kart płatniczych i dokumenty,
a wśród nich prawo jazdy i dowód
osobisty. Znalazcy wraz z wujkiem
udali się pod widniejący w dokumentach adres, ale właściciela zguby nie
było. – Wujek chciał zostawić portfel
u sąsiadki tego pana, ale ja wolałem
oddać mu go do rąk własnych – mówi
Adam.
Wieczorem mama chłopców dodzwoniła się do właściciela. – Zapytałam pana Wiesława, czy przypadkiem czegoś nie zgubił. Był bardzo
zaskoczony i szczęśliwy.
Jak się okazało, właściciel portfe-

la, pan Wiesław, tego dnia był z wnukiem na kilku placach zabaw. Kiedy
zorientował się, że nie ma portfela,
rozpoczął poszukiwania – bezskutecznie. Zdążył już zablokować karty
płatnicze, kiedy odebrał telefon z
dobrą wiadomością. – Pieniądze to
rzecz nabyta, ale powtórne wyrobienie dokumentów to straszny kłopot.
Dlatego byłem przeszczęśliwy, kiedy
usłyszałem, że zguba się znalazła.
Natychmiast tam pojechałem. Jestem
chłopcom bardzo wdzięczny. Poza
samym odzyskaniem dokumentów
tym liczy się gest, który wykonali.
Takich jak oni ze świecą szukać.
Dlatego panu Wiesławowi nie
wystarczyło, że wielokrotnie dziękował znalazcom i ich rodzicom, oraz
że osobiście wynagrodził chłopców.
Stwierdził, że o ich postawie powinni się dowiedzieć inni.
- Właściciel portfela był tak miło
zaskoczony postawą chłopców, że
przyszedł do szkoły, aby publicznie
ich pochwalić – relacjonuje Eugeniusz Szybiak, dyrektor Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6, w której
uczą się bracia Musiałowie. – My
też jesteśmy pełni podziwu dla ich
uczciwości. Jak widać, taka postawa życiowa się opłaca, daje wielką

Michał i Adam zostali wyróżnieni
podczas szkolnego apelu. Publicznie
postawiono ich za wzór zachowania.
W nagrodę pojechali na wycieczkę
do Wisły. Obaj otrzymali też dyplomy „za właściwą postawę godną naśladowania”. – Jak mama przeczytała
cytat na moim dyplomie, to aż jej się
łezka w oku zakręciła – opowiada
Adam. Chodzi o słowa: „Jak bardzo
trzeba być mądrym, by zawsze być
dobrym” autorstwa dziewiętnastowiecznej pisarki austriackiej Marie
von Ebner-Eschenbach. Na dyplomie
Michasia można przeczytać zdanie
z „Małego księcia” Antoine`a de
Saint-Exupery’ego: „Dobrze widzi
się tylko sercem. Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu”.
Znalazłszy portfel chłopcy ani
przez chwilę nie pomyśleli o tym, że
można by postąpić inaczej. – Wiem,
że jeśli wzięlibyśmy te pieniądze, nic
byśmy z tego nie mieli. Ani radości,
ani satysfakcji.
Dziadek braci Musiałów z dumą
mówi, że wnukowie poszli w jego
ślady. – Jakieś dwa lata temu w
Gliwicach na Kozielskiej znalazłem
portfel z 4 tysiącami złotych i dokumentami – opowiada. – Właściciel
prawie mnie udusił z radości, kiedy
oddawałem zgubę.

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Boiska staniały
w przetargu
Ponad 800 tys. zł mniej niż zakładano
kosztować będą nowe boiska przy szkolnej
Szóstce i ocieplenie przedszkolnej Dwunastki.
Z nowym rokiem wzrosną stawki podatku od
nieruchomości
Sesja odbyła się w ubiegłą środę
w ratuszu. Tym razem pod głosowanie Rady Miasta trafiło kilkanaście
uchwał.
Ustalono nowe roczne stawki
podatku od nieruchomości. W przypadku powierzchni pod budynkami
stawki wzrosną o 2 do 3,74 proc. Dla
gruntów zmiana mieścić się będzie
w przedziale 3,13-4,05 (jedynie pod
drogami 6 proc.). Większość przyjętych kwot jest niższa (niektóre czterokrotnie) od stawek maksymalnych
ustalonych na przyszły rok przez
ministra finansów. Na maksymalnym poziomie przyjęto stawki dla
gruntów pod jeziorami i związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przeszło 800 tys. zł sięgną
oszczędności uzyskane podczas
realizacji budowy boisk przy szkolnej Szóstce i termomodernizacji
przedszkolnej Dwunastki (to efekt
niższych kwot na przetargach). Z
tej kwoty radni zgodzili się przeznaczyć 200 tys. zł MZGLiA na remonty w budynkach komunalnych.
W związku z budową autostrady A-1 Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Austrad zobowiązana została do likwidacji czterech
budynków przy ul. Dworcowej.
W zamian wybudowała za własne

fundusze blok i „odtworzyła” 20
mieszkań. Ponieważ dwóch najemców
lokali przy ul. Dworcowej skorzystało
z prawa nabycia lokali na własność,
nie zostali oni przekwaterowani do
nowego budynku. Wystąpiła konieczność zwrócenia przeszło 420 tys. zł na
rzecz GDDKiA jako kosztu budowy
dwóch niewykorzystanych lokali.
Mocą uchwały radni zaakceptowali
to zobowiązanie miasta.
10 tys. zł zagwarantowano na
wykonanie przegrody akustycznej na
pływalni aQuaRelax przy ul. Szpitalnej. Klientom basenu przeszkadza
hałas suszarek zainstalowanych na
korytarzu. Na ich prośbę MOSiR postanowił zmniejszyć te uciążliwości.
Radni zgodzili się przeznaczyć 4,7
tys. zł na zakup systemu do rejestracji
rozmów w sieci teletechnicznej na potrzeby Straży Miejskiej. - Uruchomienie rejestratora wpłynie na poprawę
jakości obsługi mieszkańców miasta,
umożliwi weryfikację danych przy
ewentualnych postępowaniach skargowych. Stanowić też będzie materiał
dowodowy dla potrzeb sądu i innych
organów - czytamy w uzasadnieniu
do uchwały.
Rada przyjęła „Program współpracy Miasta Knurów z organizacjami
pozarządowymi” na 2010 rok.
/b/
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Gościnne występy
Policjanci z Wydziału Kryminalnego knurowskiego komisariatu
mogą mówić o kolejnym sukcesie. W ubiegły piątek, o godz. 6.40 zatrzymali na ul. Dworcowej dwóch mieszkańców powiatu rybnickiego
w wieku 18 i 19 lat. Mężczyźni podejrzani są o dokonanie rozboju w
czerwcu bieżącego roku.
/pg/

Tekst i foto: Mirella Napolska
reklama

ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 15,65 m2 przy
ul. Szpitalnej 8 (IV piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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KNURÓW. DROGI DO ROD „SZYB WSCHÓD” MAJĄ BYĆ WKRÓTCE
– I TO AŻ DWIE. A NA RAZIE POZOSTAJĄ CZARNE ŁUPKI PRZY AUTOSTRADZIE

Na działki przez błoto

Foto: Mirella Napolska

Foto: Marek Węgorzewski
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Drogowcy
zapewniają, że na
miejscu błotniska
powstanie droga
do działek

KNURÓW. AKCJA WYWOZU ODPADÓW
O DUŻYCH ROZMIARACH

Pozbyliśmy się
42 ton gratów
Piwnice i strychy z pewnością przejaśniały.
W ciągu trzech dni knurowianie pozbyli się
aż 42 ton wielkogabarytowych odpadów
Najwięcej było tapicerowanych
mebli i dywanów, sporo starych
okien.
- Mniej więcej 60 procent
zebranych śmieci stanowiły tapicerowane meble oraz wykładziny i
dywany - usłyszeliśmy w Urzędzie
Miasta, w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
- Prawie trzecia część odrzutów to
stare okna. Uzupełnieniem całości
były niepotrzebne już meble ogrodowe.
Najbardziej „owocnym” dniem
zbiórki była środa. Zebrano wów-

czas 14 ton odpadów. Pozbyli się ich
mieszkańcy centrum miasta.
Techniczną stroną akcji zajęła
się firma Komart. Koszt wywozu
zamknie się w 16 tys. zł. Zostanie
pokryty przez Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
- Akcja spotkała się z bardzo
przychylną oceną mieszkańców nie kryją zadowolenia pracownicy
magistratu. - Nie odnotowaliśmy
ani skarg, ani innych negatywnych
sygnałów od knurowian.
/bw/

ogłoszenia

Pani EWIE PISKORZ
Kierownik Referatu Lokalowego
Urzędu Miasta w Knurowie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składa
Komisja Mieszkaniowa
Urzędu Miasta Knurów

Koleżance

EWIE PISKORZ
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
Pracownicy MZGLiA
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Autostrada A1 rośnie,
a działkowicze
z pobliskich ROD
„Szyb Wschód” mają
kłopot. Jadąc na działkę
samochodem trzeba
liczyć się z tym, że
ugrzęźnie się
w błocie, a w najlepszym
razie – przyda się
myjnia…
Jeszcze do niedawna do terenów
Rodzinnych Ogródków Działkowych
„Szyb Wschód” można było dojechać
od strony ul. Sienkiewicza. Odkąd stanął tam ekran dźwiękoszczelny, jedyną
drogą na działki jest trakt używany
przez budowniczych autostrady.
– Trzeba jechać błotnistą drogą
dla tirów, innego wyjścia nie ma

– ubolewa pan Jan, który od dwudziestu lat ma ogródek właśnie w
miejscu, w pobliżu którego powstaje
autostrada A1. – Pojechałem tam
i co? Auto jest ubrudzone po same
szyby. Teraz jeszcze jest pora jesiennych zbiorów, wiele osób korzysta ze
swoich działek. Podobno w związku
z autostradą miała powstać nowa
droga do ogródków od ulicy Karłowicza, ale dotąd jej nie ma – żali się
działkowicz.
O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy rzecznika firmy J&P-Avax S.A.
– W tej chwili w pobliżu budowy
autostrady mamy drogi z czarnego
łupka i rzeczywiście na razie topimy
się w błocie, zwłaszcza przy aktual-

nej pogodzie – przyznaje rzecznik
Krzysztof Fahrenholz. – Jednak
w projekcie budowlanym są dwie
asfaltowe drogi, które powstaną tak
szybko, jak to możliwe. Jedna z dróg
będzie wiodła w kierunku działek
od strony osiedla, czyli od ulicy
Karłowicza, druga – od rejonu stawu Moczury. Ostatnio pogoda nam
nie sprzyja, jednak na pewno obie
drogi zostaną wykonane jeszcze w
tym roku.
Wygląda na to, że działkowicze mogą spać spokojnie śniąc o
przyszłym sezonie, zaś w obecnym
przyda się myjnia, a niekiedy i dobre
kalosze.
MiNa

STANICA. RUSZYŁA NOWA LINIA PRZEWOZOWA

Busem do Stanicy
19 lipca prywatna firma przewozowa Kin-Car Bus
uruchomiła linię przewozową na trasie Stanica
– Pilchowice – Wilcza – Knurów – Gliwice.
– Zainteresowanie jest duże, frekwencja
średnia z tendencją wzrostową – podsumowuje
kilkumiesięczną działalność kierowca Bogdan
Marszałek
Do tej pory, aby dostać się ze
Stanicy do Gliwic, trzeba było
wsiąść w autobus nr 236 (pięć kursów w ciągu dnia) i przyjechać do
Knurowa. Tutaj następowała przesiadka. Z kolei dostać się z Gliwic
do Stanicy bądź Pilchowic też było
nie lada wyzwaniem. Ostatni autobus odjeżdża z Knurowa o godz.
15.10. Co ważne, takie wojaże niemożliwe są w dni wolne od pracy.
Bogdan Marszałek pracował jako
kierowca w komunikacji miejskiej.
– Wielokrotnie wysłuchiwałem,
jak ludzie skarżyli się, że nie mają
jak dojechać do szpitala w Pilchowicach, czy chociażby przedszkola
lub domu dziecka. Z tą wiedzą i
pomysłem na uruchomienie nowej
linii zwróciłem się do zamożnego
kolegi, Witolda Owczarza. Ruszyliśmy 19 lipca – opowiada Bogdan
Marszałek.
Dużo wcześniej panowie musieli
skompletować wszystkie dokumenty, dostać licencję na przewóz osób,
zakupić auto i ustalić rozkład jazdy.

Biznes raczkuje od kilku miesięcy, powoli, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą o takiej możliwości
komunikacji. Rozkłady jazdy rozwieszone na przystankach zerwał
ktoś „życzliwy”. Właściciele firmy
Kin-Car Bus myślą o umieszczeniu
rozkładów w internecie.
Bus kursuje sześć razy dziennie,
trzy razy w godzinach rannych i trzy

w popołudniowych. Ostatni raz,
z gliwickiego Placu Piastów bus
odjeżdża o godz. 17.30. –Przejazd
na całej trasie kosztuje 4 zł. Dodatkowo trasę podzieliliśmy na strefy
tak, że na poszczególnych odcinkach za przejazd płaci się mniej
– dodaje Bogdan Marszałek.
Ostatnich kilka miesięcy pozwoliło na rozpoznanie oczekiwań
klientów i wycią gnięcie wniosków. Niebawem linia przestanie
dublować przewóz komunikacji
miejskiej w Wilczy i Szczygłowicach i zacznie obsługiwać Kuźnię
Nieborowską.
Wszelkie informacje na temat
nowej linii można uzyskać pod
numerem: 723 603 970.
Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Duże, ciężkie, nieporęczne - dzięki miejskiej akcji knurowianie
pozbyli się kłopotliwych odpadów
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aktualności

Organizatorzy trzeciej edycji
imprezy zaprosili biesiadników do
Domu Kultury. Nie zawiedli się.
Trudno było o wolne miejsca. A przecież w tym samym czasie magnesem
dla wielu mogła być „polska walka
stulecia” Adamek - Gołota...
Ale co tam bokserzy, gdy na scenie pojawiają się zgrabne i powabne,
a przede wszystkim świetnie tańczące, Majoretki. Pal licho nokauty,
jeśli atmosferę do czerwoności rozgrzewa Szlagier Maszyna, a hucznie
- dosłownie - uderza w instrumenty
Orkiestra KWK Szczygłowice. A
gdy jeszcze na stołach schłodzony,
zroszony napój z chmielu - to i dwóch
Adamków w superformie nie miałoby takiej mocy, by odwieść biesiadników od wspaniałej zabawy.
- Świetnie, świetnie, co tu więcej
mówić! - starał się przekrzyczeć
szlagier pan Józef, szczygłowiczanin.
Dał radę, choć po prawie czterech

Foto: Bogusław Wilk

SZCZYGŁOWICE

Biesiada
wygrała
z Gołotą

Na scenie Szlagier Maszyna

A-1 od Bełku do Sośnicy jest już prawie gotowa

REGION

A-1 pojedzie
na czas?
Biesiadnicy zapewniają,
że bawili się lepiej niż kibice
bokserskiej gali z Gołotą
godzinach śpiewu gardło już oponowało.
- Ludzie chcą i potrafią się bawić
- zapewnił Izydor Golec w tradycyjnym śląskim stroju.
- Zbieramy bardzo pozytywne
opinie. To cieszy, a zarazem wskazuje, że impreza dobrze wpisała się
w kalendarz miejskich imprez - nie
krył zadowolenia Jerzy Kosowski,
dyrektor Centrum Kultury, organizatora III Knurowskiego Wielkiego
Biesiadowania.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

REGION. NABÓR UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ty się szkolisz,
Unia płaci

mach Eu ropejsk iego Fu ndusz u
Społecznego.
Formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie internetowej
www.fmsgieraltowice.pl lub w biurze projektu (ul. Szkolna 2, 44-178
Przyszowice).
Bliższych informacji udziela koordynator projektu Mateusz Papkala
pod nr. tel. 032 757 11 33.
/bw/

sultacjach. W
r a m a c h w a rsztatów zostaną omówione:
r oz l icz e n ia z
urzędem skarbowym i ZUS, prawo o stowarzyszeniach, podstawy księgowości,
zarządzania organizacją i projektami, a także wypełnianie wniosków
aplikacyjnych i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
- Indywidualne konsultacje dotyczyć będą kwestii z zakresu prawa,
Do udziału w projekcie zachęca księgowości i pozyskiwania funduszy
For um Młodzieży Samorządowej - precyzuje prezes Papkala.
Każda organizacja pozarządow Gierałtowicach. - Zapraszamy
organizacje pozarządowe i grupy wa lub grupa nieformalna z terenu
nieformalne z powiatów gliwickiego, objętego projektem może zgłosić do
mikołowskiego i tarnogórskiego - udziału maksymalnie po 3 osoby.
mówi Mateusz Papkala, prezes FMS, Zajęcia odbywać się będą od listopada 2009 roku do marca 2010 roku.
a zarazem koordynator projektu.
Projekt współfinansowany ze
Uczestnicy będą mogli wziąć
ud ział w warsz t at ach lub kon- środków Unii Europejskiej w ra-

Nie wiesz, jak rozliczać
się ze skarbówką,
chciałbyś poznać
podstawy zarządzania,
a może nauczyć się
wypełniać wnioski
o dofinansowanie weź udział w projekcie
„Działajmy lokalnie”
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Drogowcy zapewniają, że odcinek autostrady
A-1 Sośnica - Bełk udostępnią przed świętami.
- Potrzebujemy trzy tygodnie dobrej pogody mówią licząc na przychylność jesiennej aury
We wtorek tereny budowy A-1
od granicy z Czechami po węzeł w
Sośnicy (47,8 km) oglądali przedstawiciele samorządów.
Gospodarzem wizji w terenie
było konsorcjum Alpine, wykonawca
liczącego 18 km odcinka Świerklany
- Gorzyczki. Termin realizacji tej
części inwestycji to sierpień 2010 r.
14-kilometrowy odcinek BełkŚwierklany realizuje Strabag i Heilit
Werner. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad zakłada, że
zostanie oddany do użytku w listopadzie za rok.
Najbardziej zaawansowane są
prace na odcinku Bełk - Sośnica.
Wykonawcą jest grecka firma J&P
Avax. O ile sama trasa do Sośnicy jest
w zasadzie gotowa (pozostała „kosmetyka”, m.in. montowane jest oznakowanie i ekrany dźwiękoszczelne),

o tyle jej udostępnienie kierowcom
uzależnione jest od ukończenia węzła
w Sośnicy. To nadal wielki plac budowy. - Roboty są już w takim stadium,
że raczej nie powinno być już zwężeń
na autostradzie A-4 - zapewnia Jan
Zaborowski z J&P Avax.
Na węźle zbiegają się autostrady
A-1 i A-4 oraz droga krajowa 44 Gliwice - Tychy. Obiekt koncentruje aż
33 km dróg - z łącznikami, bajpasami
i przewiązkami.
- Bak do pełna i można się go
uczyć - śmieją się drogowcy przewidując, że kierowcom nie będzie łatwo
połapać się w labiryncie z jezdni.
Jeśli zostanie dotrzymany harmonogram prac za rok „Jedynką” dojedziemy do granicy z Czechami. Na
możliwość łatwego dotarcia A-1 nad
Bałtyk poczekamy znacznie dłużej.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Ciekawie dla ducha,
smacznie dla ciała.
Tak właśnie było
podczas sobotniej
biesiady w
Szczygłowicach

reklama

We wtorek teren budowy oglądali samorządowcy,
m.in. wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyńska
i wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk
reklama
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rozmaitości
SYLWETKA. WOJCIECH GĄSIOR

Strażak nie zna rutyny
Zaczął od zwykłego strażaka, a dziś jest oficerem, dowódcą knurowskiej
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. St. kpt. Wojciech Gąsior w październiku
obchodzi 30-lecie pracy zawodowej w strażackim mundurze

Foto: Mirella Napolska

- Wystarczy zdać
sobie sprawę z
odpowiedzialności,
a niemal każda
akcja okazuje
się poważna
- uważa dowódca
knurowskiej JRG

czy z ludzkim nieszczęściem. Czasem
się zastanawiam, z iloma nieboszczykami miałem w pracy do czynienia – i
nie wiem. Ale ktoś to musi robić.
Już pierwsza akcja, do której
odbywający zastępczą służbę strażak Gąsior wyjechał, wymagała nie
tylko sprawności, ale i odporności psychicznej. W Oczkowie koło
Żywca doszło do katastrofy. Dwa
autobusy przewożące górników do
pracy, spadły z wiaduktu do Jeziora Żywieckiego. Zginęło 30 osób.
Wyławianiem ciał zajęli się bielscy
strażacy.
Najgorsze są wypadki drogowe.
O niektórych z nich nie sposób zapomnieć. W pamięci utkwił mu na
przykład taki, w którym zderzyły
się trzy samochody. Było 9 rannych
osób i tylko jedna karetka. I to on
musiał decydować, w jakiej kolejności przewozić rannych. Nie może też
zapomnieć pewnej 27-letniej dziewczyny. – Jej cinquecento dostało w
bok. Wyciągnęliśmy ja z lekarzem z
samochodu. Trzymałem ją na rękach

sąsiad, odziany jedynie w piżamę.
– Tamten adres pamiętam do dziś
- mówi dowódca.
Bohaterem innej pamiętnej historii jest kot, który wdrapawszy się
na wysokie drzewo nie mógł zejść.
Podwładny Gąsiora, słusznej postury, cztery razy musiał wchodzić po
drabinie na wysokość 20 metrów i
z powrotem. Za każdym razem, gdy
sięgał po kota, ten – hyc! – podskakiwał na wyższą gałąź. Strażak schodził, regulował drabinę, wspinał się
– a zwierzę znowu to samo. Wreszcie
strażak mówi: „Słuchaj no kocie, jak
jeszcze raz mi zwiejesz, to znajdziesz
się na dole szybciej niż ja.” Tym razem wchodząc po drabinie wziął ze
sobą gałąź i pogonił nią kota, który
błyskawicznie spadł na cztery łapy i
pobiegł w siną dal.
– Ta historia miała swój dalszy
ciąg – opowiada dowódca Gąsior.
– Zdarzenie opisała lokalna gazeta,
z oburzeniem, jak strażacy potraktowali zwierzę. I komendant, chcąc
nie chcąc, odbył z nami rozmowę
dyscyplinującą.

JAKI OJCIEC, TAKI SYN
Są okresy, kiedy natężenie pracy
jest tak duże, że od siódmej rano do
samej nocy człowiek jest ciągle w
ruchu. Każdy na pełnych obrotach.
I nikt nie narzeka. Kiedyś, w środku
nocy po ciężkim dla strażaków dniu
ktoś zawiadomił straż o pożarze
śmietnika. Wóz wyjechał w pełnej
gotowości. Okazało się, że to tli
się coś w małym koszu na śmieci.

Foto: Zbiory własne Wojciecha Gąsiora

Z Wojciechem Gąsiorem wcale
nie było tak jak w czytance „Jak
Wojtek został strażakiem”. Po prostu,
jak wielu chłopaków w wieku poborowym, zamiast do wojska wolał iść
do straży. Był 1979 rok. Do wojska i
tak musiał iść, na trzy miesiące, ale
resztę z dwuletniej służby odbył w
Jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. I – jak się
okazało – to był dopiero początek.
- Ożeniłem się, przeniosłem z
Bielska-Białej do Gliwic. Trzeba
było szukać pracy. Z zawodu byłem
ogrodnikiem, ale najbliższy zakład
ogrodniczy był w Paczynie, a tymczasem w Łabędach przy zakładach
Bumaru była straż pożarna. Akurat
było tam wolne miejsce - wspomina
obecny dowódca JRG. Komendant
się ucieszył, bo trafił mu się człowiek
wyszkolony.
Młody strażak podnosił swoje
kwalifikacje. W 1985 roku skończył
szkołę podoficerską w randze starszego kaprala. Normalnie adepci
kończą ją jako kaprale, ale Gąsior
był prymusem. W 1993 ukończył
krakowską Szkołę Aspirantów PSP,
a w 2000 roku – studia wyższe w
Szkole Głównej Straży Pożarnej w
Warszawie.
– W 2001 roku komendant uznał,
że moje doświadczenie przyda się w
pracy biurowej – opowiada jubilat.
– I poszedłem przekładać papiery.
Najpierw – w Wydziale Operacyjno Szkoleniowym w Gliwicach, a

Mirella Napolska

ogłoszenie własne wydawcy

1993 rok, w czasie pracy w gliwickiej komendzie PSP
od grudnia 2007 roku – jako dowódca
JRG w Knurowie. Teraz wyjeżdża
tylko do dużych akcji.

SAMOCHÓD WYJE…
Do pracy w straży trafił trochę
przypadkiem, ale nigdy nie żałował,
że związał z nią życie. Po prostu
– lubi swój zawód. – Każdy potrzebuje w życiu trochę adrenaliny – tłumaczy. – Jedni szukają jej wspinając
się po skałkach, a ja mam ją w pracy.
Samochód wyje, a mnie to rajcuje.
Jest też druga strona medalu. W tej
pracy człowiek spotyka się siłą rze-

St. Kpt. Wojciech Gąsior od 12 grudnia 2007 roku jest dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie. W październiku
br. minęło 30 lat, odkąd został strażakiem. Pierwsze doświadczenia w zawodzie
zdobywał w JRG PSP w Bielsku-Białej. W 1982 roku został zatrudniony w
jednostce straży pożarnej działającej przy zakładach Bumar Łabędy. W latach
2001-2007 pracował w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej
PSP w Gliwicach. Odznaczony Srebrnym (2005r.) i Brązowym (2000 r.) Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności
Kraju” (2005 r.), Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
(2006 r.)
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Wtedy strażacy byli cokolwiek poirytowani.
Ale zdarzają się też dni, że przez
cały dzień czeka się w pełnym pogotowiu i nic. Stagnacja. Wówczas
niektórzy żartują: żeby chociaż taki
mały kosz na śmieci ugasić…
Akcja nie musi być wielka, aby
dostarczyć wielu emocji. Wystarczy,
że człowiek zda sobie sprawę z odpowiedzialności za swoje działanie –
wówczas niemal każda akcja okazuje
się poważna. Zwłaszcza, kiedy się
dowodzi. Rutyna? W tym zawodzie
nikomu to nie grozi. Każde większe
zdarzenie jest niepowtarzalne.
Kiedy starszy kapitan opowiada
o swojej pracy, widać, że jest pasjonatem. Tym entuzjazmem zaraził
zresztą swojego syna, Artura, który
też został strażakiem. W dodatku tak
się złożyło, że pracuje w jednostce w
Łabędach, w której zaczynał ojciec.
– Na tej samej zmianie, co ja kiedyś
– cieszy się ojciec. – To ogromna
satysfakcja. Nie ukrywam, że namawiałem syna i jestem szczęśliwy, że
skutecznie.
Każdy zawód ma swoje wady. W
tym przypadku podstawowy minus
jest taki, że trzeba być dyspozycyjnym. Pożary i wypadki zdarzają się
niezależnie od tego, czy piątek, czy
świątek. Bywa więc, że Wigilia czy
Sylwester to nie dom, nie rodzina,
tylko praca.
Z czasów technikum ogrodniczego wiele zostało mu do dziś. Przede
wszystkim tam poznał żonę, Barbarę.
Ich latoroślami są wspomniany syn,
Artur, i córka, Katarzyna, która studiuje na Politechnice Śląskiej. Wolny
czas spędzają na działce ( jednak
ogrodnicza pasja nie zanikła). – Tam
się relaksuję. Sieję, trochę buduję.
Mamy tam rozmaite jarzynki, owoce.
W wędzarce, którą zresztą sam zaprojektowałem i wykonałem, wędzi
się szynka, kiełbasa. Z sąsiadami na
działce grywamy w szachy – to uczy
strategicznego myślenia, które w pracy
dowódcy straży przydaje się jak nic.

i widziałem, jak z niej ucieka życie.
Wieczorem umarła.
Na długo dowódca knurowskiej
JRG zapamięta tegoroczny pożar
lasu w Krywałdzie. Ściągnął do pomocy wszystkie jednostki z okolicy.
Trudność polegała na tym, że wiatr
wiał, jak chciał, co chwilę zmieniając
kierunek. Na dodatek w międzyczasie wybuchały pomniejsze pożary w
innych miejscach.

NA RATUNEK KOTU!
Ze swojej trzydziestoletniej pracy zapamiętał też przypadki absurdalne. Na przykład pożar pewnego
mieszkania na trzecim piętrze, zimową nocą. Sąsiad, widząc, że obok
się pali, wpadł w taką panikę, że
wyrzucił przez okno swój kolorowy
telewizor marki Rubin. Odbiornik
huknął o chodnik, jakby ktoś wystrzelił, a po chwili w ślad za nim, na
pierzynie wyskoczył przez okno sam
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KNURÓW. NIM SPADNIE PIERWSZY ŚNIEG...

W „Radosnych szkołach”
powstaną sale zabaw
Jeszcze w tym roku w czterech knurowskich szkołach
podstawowych – Jedynce, Dwójce, Szóstce i Dziewiątce – powstaną
nowoczesne, kolorowe sale zabaw dla najmłodszych uczniów.
Wszystko dzięki skutecznym staraniom o dofinansowanie w ramach
rządowego programu „Radosna szkoła”. Każda z wymienionych
podstawówek otrzyma na ten cel po około 12 tys. zł
Same pomieszczenia już są gotowe. Teraz pozostaje wybór wyposażenia i oczekiwanie na realizację
zamówienia. Tory przeszkód, piłki
sensoryczne, trampoliny, tunele,
dyski do balansowania… Wszystko
to ma nie tylko bawić, ale i rozwijać
zmysły, koordynację, korygować
wady postawy. A nawet poszerzać
wiedzę, jak choćby woreczki z grochem ozdobione literami alfabetu.
„Radosna szkoła” to program
służący wyposażeniu sal, w jakich
uczniowie będą mogli aktywnie i
kreatywnie spędzać czas zarówno w
czasie przerw, jak i podczas lekcji.
Wśród wielu szkół decydujących się
na utworzenie sal i ubiegających się
o dofinansowanie w tym roku szkolnym znalazły się cztery z Knurowa
– nr 1, 2, 4 i 9.
- Dyrektorzy złożyli wnioski
o dofinansowanie do Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych
– wyjaśnia procedurę Wojciech
Świerkosz , zastępca dy rek tora
MZJOś. – My z kolei przygotowaliśmy jeden wspólny wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego. Właśnie

otrzymaliśmy pismo z zawiadomieniem, że wniosek został rozpatrzony
pozytywnie. Dyrektorzy już rozglądają się za wyposażeniem. Ponieważ
pomieszczenia są przygotowane,
liczymy, że już przed pierwszymi
opadami śniegu będzie można z tych
sal korzystać.
Każda z czterech knurowskich
podstawówek otrzyma ok. 12 tys. zł
(łącznie 47 990 zł).
Na wyposażeniu sal znajdą się
głównie nowoczesne akcesoria,
jakich w szkołach dotychczas nie
było, choć nie zabraknie też klasyki.
Na przykład w Jedynce pojawią się
kształtki piankowe. To duże, miękkie, kolorowe klocki, które można
układać w rozmaitych konfiguracjach, budując z nich równoważnie
czy rozmaite przeszkody. Szkoła
zaopatrzy się także m.in. w zestaw
rytmiczny, gimnastyczny i do gier
rzucanych, drewniany tor przeszkód,
skaczące piłki, sensoryczne kamienie
i dyski do balansowania. W Jedynce
na wyposażenie czekają dwie sale.
Jedna z nich będzie służyła dzieciom
z oddziałów przedszkolnych, druga,

Ogłoszenie własne wydawcy

DLA PRZEGLĄDU

Piotr Surówka,
zastępca prezydenta miasta
Knurów:
- Wykorzystujemy wszystkie możliwości
zdobywania dodatkowych środków
dla naszych szkół, czy to w programach rządowych, unijnych, czy w
jakichkolwiek innych. Cztery knurowskie placówki spełniające odpowiednie warunki złożyły wnioski,
które zostały przyjęte. To, że nasze
zabiegi okazały się skuteczne, cieszy
tym bardziej, że konkurencja była
duża. Przy okazji gratuluję dyrektorom szkół. Dzięki ich staraniom sale
zostaną wyposażone w pomoce,
które będą służyły uczniom przez
długie lata.

większa jest przewidziana na zajęcia
ruchowe dla klas I-III.
– W założeniu każda z klas ma korzystać z sali przynajmniej dwa razy
w tygodniu – mówi Anna Misiura,
dyrektor MSP nr 1. – Będą się tam
odbywać także zajęcia świetlicowe.
Nowe pomoce będą wspomagać
umiejętności motoryczne uczniów,
a także rozwijać wyobraźnię przestrzenną.
Jak dowiedzieliśmy się w MZJOś,
o dofinansowanie sal w przyszłym
roku szkolnym wnioskują kolejne
szkoły, MSP nr 7 i MSP nr 4.
MiNa

KNURÓW

Bezpłatne
porady
prawne
Obywatelska Poradnia Prawna
Stowarzyszenia Fronda wznawia
dyżury. Osoby chcące uzyskać darmową poradę prawną mogą skorzystać z usług prawników w dniach:
30 października, 6 i 20 listopada w
klubie Gama (początek dyżurów
o godz. 16) oraz 15 listopada i 13
grudnia w salkach katechetycznych
parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego (od godz. 17).
Zainteresowani proszeni są o
przyniesienie kserokopii dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia
sprawy.

EKO-torbę prezentuje sekretarz Anna Karwot, z misiem - Alicja,
obok dumny z córki tato, Marek Powiecka

KNURÓW. KONKURS NA LOGO EKO-TORBY ROZSTRZYGNIĘTY

Eko-Knur’ów
Marek Powiecka i jego czteroletnia
córka Alicja zostali zwycięzcami
konkursu na grafikę zdobiącą
torby ekologiczne miasta Knurów
– „EkoBag”
Jakie wymyślić logo, które koja- przedstawiciele Centrum Kultury,
rzyłoby się z Knurowem i ekologią, a wybrało zwycięzcę.
– Wyprodukowaliśmy 500 toreb
przy okazji było ciekawe i dowcipne?
Wie to z pewnością Marek Powiecka, ze zwycięskim logiem, które będziemy
rozdawać mieszkańcom przy
architekt z pracownią projektową,
który hobbystycznie tworzy loga na różnych okazjach. Być może logo
wykorzystamy przy innych gadżetach
różne konkursy.
Jego projekt „Eko-Knur’ów” promujących nasze miasto. Mam nadzieję, że lniane,
przedstawiający
ekologiczne torby
knura z kwiatkiem
Torby dla najszybszych
wyprą te plastikona końcu ogonka
Dzięki uprzejmości Urzędu
we, szkodliwe dla
okazał się bezkonMiasta mamy dla naszych
środowiska – mókurencyjny.
Czytelników 10 ekologiczwiła podczas spotW ubiegły
nych toreb ze zwycięskim
kania z laureatami
czwar tek sek relogiem. Czekają one na Was
Anna Karwot.
tarz UM Knurów
w czwartek od godziny 9.00.
Jak udało nam
Anna Karwot wręsię dowied zieć,
czyła zwycięzcom
pierwszym recenbon towarowy o
wartości 500 zł. Alicja otrzymała zentem nagrodzonego projektu była
pluszowego misia, który, jak powie- rodzina prezydenta Adama Ramsa.
działa, zastąpi jej dotychczasowego, – Z tego, co mi wiadomo, torby bardzo się wszystkim spodobały – dodała
mocno wyściskanego Mimoka.
Marek Powiecka ma już na kon- sekretarz miasta.
Koszt produkcji toreb został w
cie zwycięstwa w podobnych konkursach. Jego logo niebawem będzie części sfinansowany przez Gminny
firmować Dni Muzyki Chóralnej w Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Knurowie.
– Zależało nam, aby włączyć
- Złożyliśmy na konkurs kilka
projektów. Jeden w całości przygo- mieszkańców Knurowa do działań
towała córka. Był to kwiatek mający proekologicznych, wśród których
świnki zamiast płatków – podkreślał ostatnio znalazła się zbiórka odpadów niebezpiecznych – tłumaczyła
z dumą ojciec.
Na konkurs wpłynęło 10 projek- Anna Karwot.
Dodajmy, że w czasie każdej aktów, z czego trzy zostały zakwalifikowane do ścisłego finału. Spośród cji udało się zebrać po ponad 3 tony
nich jury, w skład którego weszli niebezpiecznych śmieci.
Paweł Gradek
pracownicy Urzędu Miasta oraz
reklama

/bw/
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Biegiem Pamięci
do grobu ks.
Jerzego Popiełuszki
knurowska Akcja
Katolicka uczciła
ćwierćwiecze
męczeńskiej
śmierci Kapelana
Solidarności

Bieg w hołdzie ks. Jerzemu
W pielgrzymce udział wzięli
członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, górnicy KWK Knurów
i KWK Wujek, maratończycy z
Bytomia oraz podopieczni Caritas z
Knurowa i Tychów.
Inicjatorem Biegu Pamięci była
Akcja Katolicka w Knurowie. Organizacyjnie wspomogły ją samorządy
Knurowa, Bytomia i Katowic oraz
Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16
Foto: Jacek Cyganek

O wyjątkowej pielgrzymce do
grobu Kapelana Solidarności pisaliśmy przed tygodniem. Przypomnijmy.

KNURÓW, WŁOCŁAWEK, WARSZAWA. ĆWIERĆWIECZE ŚMIERCI KS. POPIEŁUSZKI

wodniczący Społecznego Komitetu
Pamięci Górników KWK „Wujek”
Poległych 16 Grudnia 1981 Roku.
Biegnącym pielgrzymom błogosławieństwa udzielił ks. biskup Gerard
Kusz.
- W sobotni wieczór dotarliśmy
do Chodecza. Tutaj przenocowaliśmy. Rano ponownie ruszyliśmy w
trasę. Od rogatek Włocławka pilotowali nas policjanci - relacjonuje ciąg
dalszy Marian Gruszka.
Wczesnym popołudniem odbyło
się uroczyste nabożeństwo poświęcone pamięci ks. Jerzego. Wśród delegacji składających dary znaleźli się
Marian Gruszka i Grzegorz Wójcik.
Osobiście przekazali biskupowi Wiesławowi Meringowi medal wydany
z okazji 25. rocznicy męczeńskiej
śmierci ks. Popiełuszki, album obrazujący kilkuletnie pielgrzymowanie
do grobu męczennika i replikę po-

mnika ks. Jerzego Popiełuszki odsłoniętego 8 października przy kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Bytomiu.
Po nabożeństwie prezes Gruszka,
występując w imieniu knurowskiej
Akcji Katolickiej, przekazał na ręce
minister Bożeny Borys-Szopy okolicznościowy medal z wizerunkiem
ks. Jerzego - przeznaczony dla prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Po włocławskich uroczystościach
biegacze ruszyli w kierunku stolicy.
- Już na rogatkach miasta czekało
na nas kilka wozów policyjnych.
Policjanci eskortowali grupę przez
całe miasto. Dzięki ich wyjątkowej
sprawności już po godzinie byliśmy
u celu. W modlitewnym czuwaniu
przy grobie ks. Jerzego dziękowaliśmy Panu Bogu za szczęśliwy
przebieg pielgrzymki - wspomina
pan Marian.

Wieczorem została odprawiona msza święta koncelebrowana
pod przewodnictwem arcybiskupa
Kazimierza Nycza. Także i tutaj
pielgrzymi dołączyli do grupy składającej dary.
- Uczestnicy uroczystości ze
wzruszeniem przyjęli decyzję prezydenta Kaczyńskiego o pośmiertnym
przyznaniu Orderu Orła Białego ks.
Jerzemu Popiełuszce - mówi Gruszka. - Order został wręczony matce ks.
Jerzego. Za zgodą rodziny Popiełuszków przekazano go do Muzeum.
- Wszystkim nam, wyruszającym
sprzed pomnika poległych górników
KWK „Wujek”, pielgrzymom towarzyszyło przeświadczenie, że jeśli
my zapomnimy o Nich, to Pan Bóg
zapomni o nas - wyłuszcza credo
Biegu Pamięci prezes Akcji Katolickiej w Knurowie. - Podejmując
tak trudne wyzwanie włożyliśmy
swój wkład w utrwalanie pamięci
o męczennikach stanu wojennego,
których wielkim symbolem jest ks.
Jerzy Popiełuszko.
Bogusław Wilk

We Włocławku nabożeństwu przewodniczył biskup Wiesław
Mering; na zdjęciu knurowianie składają dary
Start miał wymiar symboliczny.
Odbywał się w sobotę, 17 października, z dwóch historycznych miejsc.
Pierwsze to pomnik poległych górników KWK Wujek w Katowicach.
Drugie - bytomski kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Świątynia,
w której ks. Popiełuszko odprawił
swoją ostatnią mszę św. na Śląsku.

Grudnia 1981 Roku. Honorowymi
patronami byli prezydenci Adam
Rams (Knurów), Piotr Koj (Bytom)
i Piotr Uszok (Katowice).
Na starcie obecni byli - oprócz
patronów honorowych - ks. prałat
Stanisław Puchała – kapelan „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Krzysztof Pluszczyk - prze-

Foto: Bogusław Wilk

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO
Cykl uroczystości poświęconych ks.
Popiełuszce zamknę ło w Knurowie
sobotnie uroczyste nabożeństwo w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego. Mszę św. celebrowali ks. prałat Stanisław Noga, asystent diecezjalny
Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, i ks. proboszcz Andrzej Wieczorek.
W trakcie uroczystości zostały wręczone
medale okolicznościowe dla osób zasłużonych dla Akcji Katolickiej. Otrzymali je:
prezydent miasta Adam Rams, Andrzej
Kijanka - dyrektor bytomskiego OSiR-u i
prezes AK Marian Gruszka.
/bw/

Medale przyjmują: prezydent Rams i dyrektor Kijanka

reklama

KNURÓW, SUCHOWOLA

Solidarni na zawsze
W niedzielę w Suchowoli odprawione zostało
nabożeństwo w intencji Ojczyzny. Wśród modlących
się było rodzeństwo ks. Jerzego Popiełuszki, legenda
Solidarności Anna Walentynowicz, a także knurowianie
- przedstawiciele Akcji Katolickiej

Foto: Jacek Cyganek

Suchowola - tutaj
ks. Jerzy (urodzony w
pobliskiej miejscowości
Okopy) był chrzczony,
tu służył podczas mszy
jako ministrant. Dzisiaj
obok świątyni znajduje
się jego symboliczna
mogiła.
Uroczystościom w
Suchowoli patronował
prezydent RP Lech Kaczyński. Knurów reprezentowali prezes AK
Marian Gr uszka, ks.
proboszcz Andrzej Wieczorek, Jacek Cyganek i
Bogdan Ostrowski.
- Po mszy św. doszło
Spotkanie w Suchowoli: na zdjęciu Anna
do wzruszającego spotWalentynowicz, ks. Andrzej Wieczorek i prezes
kania z rodzeństwem ks. AK Marian Gruszka
Jerzego - jego siostrą
Teresą oraz braćmi Stanisławem i woli, Halina Dec, zaprosiła knurowian
Józefem - mówi prezes Gruszka. Przy do swojego domu. Tam doszło do spotsymbolicznym grobie ks. Popiełuszki kania z Anną Walentynowicz, legenknurowianie wręczyli rodzeństwu darną działaczką Wolnych Związków
okolicznościowy medal z prośbą o Zawodowych. - Mieliśmy zaszczyt
przekazanie mamie Kapłana Soli- osobiście przekazać medal także pani
darności.
Annie - mówi prezes Gruszka.
Prezes Akcji Katolickiej w Sucho/bw/

8

Przegląd Lokalny Nr 43 (869) 29 października 2009 roku

reklama

aktualności
KNURÓW. MUZYCZNY WIECZÓR W SZTUKATERII

Groniec dla koneserów
Nie tańczy ani z gwiazdami, ani na lodzie. Nie jest skandalistką.
Ma talent, nie tylko wokalny, ale i aktorski. Te wszystkie zalety
Katarzyny Groniec przyciągnęły do „Sztukaterii” widzów, dla
których liczy się prawdziwa sztuka
Kto nie pamięta jej z roli Anki
w kultowym „Metrze”? W ubiegłą
sobotę zawitała do Knurowa ze swoim najnowszym projektem „Listy
Julii kameralnie”. W wypełnionej
po brzegi i spowitej mrokiem „Sztukaterii” artystka zaproponowała
knurowianom spektakl z pogranicza
zwierzeń osobowości borderline.
Żonglowanie emocjami, od euforii po

strach, odrzucenie i rozpacz podane
w kameralnej atmosferze zachwyciło
każdego. Spektakl odarto z dialogów
z publicznością. Nie było kurtuazyjnych pozdrowień i pompatycznych
gestów.
„Niepowtarzalna oferta”, której
słowa artystka wyszeptała publiczności czy chociażby „Przekleństwo Millhaven” Nicka Cave’a były

niekwestionowanymi perłami tego
wieczoru. Podobnie zresztą jak Brelowskie „Bigotki”. Nic dziwnego,
że po półtoragodzinnym koncercie
zakończonym burzliwą owacją na
stojąco, publiczność ustawiła się w
kolejce po płyty Katarzyny Groniec,
by móc upajać się jej subtelnym wokalem, kiedy tylko najdzie ochota.
Co ciekawe, nie potrzeba spektakularnych środków, by zjednać
sobie publikę. Wystarczył czerwony
sześcian, który w pewnym momencie posłużył wokalistce za instrument perkusyjny, latarka, kościelne
dzwonki.
Groniec należy do tych artystek,
która miała okazję pracować z najlepszymi (Grzegorz Ciechowski, Janusz
Józefowicz), a także śpiewać utwory
najlepszych (Ewa Demarczyk, Edith
Piaf, Kurt Weil, Bertold Brecht).
Koncert odbył się przy akompaniamencie Łukasza Damrycha i
Roberta Szydło.
Jeżeli to była wersja kameralna,
to aż ciekawość zżera, co artystka
ma do powiedzenia w dużych salach
koncertowych.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama
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KNURÓW. MOPS ZAKOŃCZYŁ PROJEKT „AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU”

Bogatsi o nowe doświadczenia
Grupa 33 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakończyła
udział w programie współfinansowanym przez Unię Europejską. 28 kursantów
bez kompleksów, z dużą motywacją i atrakcyjnymi kursami na koncie może
pewniej poruszać się na rynku pracy
Knurowski MOPS po raz drugi
zdecydował się zaktywizować swoich podopiecznych i podpowiedzieć
im, w jaki sposób mogą stać się
konkurencyjnymi na rynku pracy.
Projekt „Aktywność drogą do sukcesu” rozpoczęto w kwietniu od wytypowania do udziału w nim 122 osób.
W trakcie rozmów kwalifikacyjnych
pracownicy socjalni zapoznawali

się z oczekiwaniami knurowian,
dociekali powodów ich bierności na
rynku pracy. W ten sposób udało się
wybrać grupę 33 osób, z którymi
MOPS zawarł kontrakty socjalne.
- Umożliwiliśmy ludziom o niskim wykształceniu zdobyć nowe
kwalifikacje, przełamać ich słabą
motywację do poszukiwania pracy
– mówiła podczas spotkania pod-

Spotkanie podsumowujące projekt rozpoczęła dyrektor MOPS
- Małgorzata Cisek-Sopel

sumowującego projekt
koordynator Agata Tyrała.
Wstępem do projektu i przełamaniem
pierwszych lodów między uczestnikami był
integracyjny Festyn Rodzinny, który odbył się
w maju przed siedzibą
MOPS-u. Później przyszła pora na ciężką pracę, w której nie zabrakło
miłych chwil. W trakcie
warsztatów psychologicznych knurowianie
poznali tajniki gimnastyki psychoruchowej,
Koordynator projektu Agata Tyrała nie
nauczyli się pracować
kryła zadowolenia z osiągnięć kursantów
głosem.
Agata Tyrała miała okazję przyNa uczestników projektu czekały
szkolenia: przedłużanie i stylizacja glądać się knurowianom w czasie
paznokci, podstawy obsługi kompu- zdobywania nowych umiejętności.
tera, kurs profesjonalnego sprzedaw- – Byłam pełna podziwu kosztując
cy z minimum sanitarnym i techni- pyszne potrawy przygotowane przez
kami sprzedaży, kucharz-garmażer, nasze panie w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, spotykając
operator wózków jezdniowych.

uczestników projektu na praktykach
w Tesco. Najtrudniejszym z kursów
był „operator wózków jezdniowych”,
który większości naszych podopiecznych udało się skończyć z zadowalającym wynikiem.
W trakcie realizacji projektu
otwarto Punkt Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych.
Równolegle do szkoleń odbywały
się półkolonie dla dzieci kursantów.
– W ciągu pięciu tygodni 23 dzieci
uczestniczyło w pięciu wycieczkach.
Odwiedziliśmy chorzowskie zoo,
Muzeum Chleba w Radzionkowie,
klasztor w Rudach, gliwicką Palmiarnię, odbyliśmy rejs po Zalewie
Rybnickim – wyliczał Grzegorz Skopek z MOSiR-u Knurów.
W trakcie spotkania podsumowującego projekt Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa, podziękował zarówno pracownikom
MOPS, jak i innym jednostkom miejskim, które włączyły się w sprawną
realizację unijnego projektu. – Wasze
starania przyniosły wymierne efekty.
Gratuluję kursantom bogatej oferty
szkoleń i życzę skuteczności w osiąganiu celów.
Budujące jest to, że uczestnicy
projektu nie osiedli na laurach. Kilku
z nich złożyło CV do sklepów.
Wśród instytucji czynnie biorących udział w projekcie znalazły się:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa, Polski Czerwony Krzyż,
Centrum Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Foto: Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Filip Słomski z Leszczyn

Wirginia Ryczko z Czuchowa

Sebastian Hanke z Knurowa

Jakub Kalemba z Knurowa

Jan Kalemba z Knurowa

ur.18.10.2009 r., 3690 g, 57 cm

ur.18.10.2009 r., 3830 g, 56 cm

ur. 19.10.2009 r., 3990 g, 56 cm

ur. 19.10.2009 r., 2920 g, 49 cm

ur. 19.10.2009 r., 2695 g, 50 cm

Dominika Kuroń z Gliwic

Jan Bukowiński z Gliwic

Alan Guliński z Knurowa

Dawid Kołodziejak z Knurowa

Bartek Boroń z Knurowa

ur. 19.10.2009 r., 2800 g, 50 cm

ur. 22.10.2009 r., 3915 g, 56 cm

ur. 22.10.2009 r., 3050 g, 54 cm

ur. 22.10.2009 r., 3680 g, 55 cm

ur. 23.10.2009 r., 1510 g., 41 cm

Ewelina Jarosz z Rudzińca

Milena Zgraja z Pilchowic

Dominik Jakub z Knurowa

syn p. Długoszewskiej z Dębieńska

Nikola Jasicka z Knurowa

ur. 23.10.2009 r., 3650 g, 57 cm

ur. 23.10.2009 r., 3040 g, 53 cm

ur. 26.10.2009 r., 3590 g, 54 cm

ur. 27.10.2009 r., 2820 g, 52 cm

ur. 26.10.2009 r., 3580 g, 52 cm
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rozmaitości
KNURÓW. IX BIESIADA ŚLĄSKA U TERESKI

Goście przyjechali, będzie rewizyta

Foto: Mirella Napolska

„Biesiada Śląska u Tereski”, czyli u dyrektor Teresy
Bochenek w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2, to udany
pomysł na oswojenie i rozmiłowanie dzieci w śląskiej
kulturze. Gwarowe słówka
wyczytane w słowniku ożywają dopiero, kiedy się ich
używa, choćby w przedstawieniu takim jak tegoroczna,
dziewiąta już biesiada, która
odbyła się w Dwójce w zeszły
piątek – „Goście jadom”.
Goście, jak to zwykle na
Śląsku, przyjechali do Knurowa z Niemiec. Zabawy było co
niemiara, bo sama konfrontacja
kultury śląskiej z zachodnim
stylem życia dostarcza dużo
ku temu powodów. Widzowie śmiali się do rozpuku, na
przykład wtedy, kiedy wujek

Foto: Mirella Napolska

Były śpiewy, tańce, rozmowy z życia wzięte
i jak zwykle – mnóstwo śmiechu. A wszystko
„po ślonsku”. Na IX Biesiadzie u Tereski
brakowało chyba tylko jednego – telewizji
regionalnej…

Młodzi uczestnicy biesiady zachwycali
pięknymi śląskimi strojami
zza granicy marzył: „W Polsce
żyć, a w Niemcach robić – to
jest to!” Goście z Niemiec boją
się myszy, a zamiast podwórkowej zabawy wolą siedzenie
przy komputerze. Ale mimo
pewnych różnic – i to jest

najważniejsze przesłanie tego
radosnego spektaklu – jedno z
drugim można pogodzić. Regionalizm i europejskość wcale się nie wykluczają, wręcz
przeciwnie, wzajemnie się
ubogacają.

KULTURA

Filmowe Halloween
P r o p oz yc ja d l a k i n o m a n ów, k t ó r z y lu bi ą się
bać – w najbliższą sobotę
o godz. 20 w Kinie Scenie
K u lt u r z e r o z p o c z n ie s ię
Fi l mowe Ha l lowe e n. W
prog ramie dwa hit y hisz pańsk iego k ina g roz y
– paradokumentalny „Rec”
ora z m rocz ny „ Sierociniec”. Bilety na dwa filmy
można będzie nabyć w cenie 20 zł, zaś na jeden – za
10 zł. Polecamy!

Goście byli przyjmowani ze śląską gościnnością
– Wspaniałe, że obok hu- To wspaniałe być dyrektorem szkoły, w której nauczy- moru udało się wam uchwycić
ciele, uczniowie i ich rodzice wartości nadrzędne, takie
idą w jednym kierunku i ro- jak dom, szkoła, nasze miazumieją ideę pielęgnowania sto – mówił do zgromadzośląskiej tradycji – powiedziała nych biesiadników goszczący
nam po biesiadnym występie na „Biesiadzie…” prezydent
gospodyni, dyrektor Teresa Adam Rams. – Miłość do matki jest naturalna, miłości do
Bochenek.
Widzowie mogli między ojczyzny trzeba się nauczyć.
Prezydent dodał, że wraz
innymi zobaczyć tradycyjne
śląskie tańce, poznać przepis z obecną w Dwójce dyrektor
na kołocz z makiem śpiewany Delegatury Kuratorium Oświana melodię piosenki The Be- ty w Gliwicach Zdzisławą
atles, skosztować rozmaitych Waniek, doszli do wniosku,
słodkich wypieków, poznać że zabrakło im tu jednego
tajniki gry w dupka. Występ – telewizji regionalnej, która
przygotowany z rozmachem umożliwiłaby szerszej publiczności obejrzenie biesiadnego
robił wrażenie.
przedstawienia.
„Biesiady…” robią tym
większe w rażenie, że poKNURÓW. KONCERT
wstają w tempie wyjątkowo
sz ybk i m ja k na t a k du że

Good Rock
z Good-day

Młoda, dobrze rokująca i
rockująca grupa
Good-day rodem z Raciborza
zagra w sobotę, 7 listopada
w knurowskiej Sztukaterii.
Grupa powstała w 2005 roku,
ma już na koncie płytę demo
oraz nagrody rockowych festiwali. Początek sobotniego
koncertu – o godz. 19.

MiNa

MiNa

przedstawienie. Scenariusz
jest pisany w czasie wakacji, próby z dziećmi rozpoczynają się mniej więcej w
połowie września, zaledwie
na miesiąc przed występem.
Ale myślenie o kolejnej biesiadzie, szukanie inspiracji,
gromadzenie pomysłów trwa
właściwie przez cały rok. Inicjatorką, autorką wszystkich
tekstów i spiritus movens
przedsięwzięcia jest Hanna
Pyka. Pomysł na tegoroczną
biesiadę podsunęło jej samo
życie.
– Scenariusz pisało mi się
łatwo, bo wyjątkowo dobrze
wiedziałam, o czym piszę mówi Pyka. – Mój brat mieszka w Niemczech, regularnie
nas odwiedza.
- Zdecydowana większość
dzieci nie posługuje się w swoich domach gwarą – zaznacza
Beata Wapińska, czuwająca
nad oprawą muzyczną biesiady. – Ale regionalizm jest
dla wszystkich, także dla tych,
którzy w domu nie spotkali się
z gwarą.
Jak dodaje Hanna Pyka,
jest grupa osób, które rokrocznie garną się do biesiad, zawsze
we wrześniu pytają, czy będą
dla nich jakieś role. Widać, że
udział w biesiadach wciąga.
Kolejna „Biesiada Śląska u
Tereski” – za rok. Już wiadomo, że po wizycie gości planowana jest rewizyta – hasłem
imprezy będzie „Szporujemy i
jadymy”. Dokąd? Do Europy!
Mirella Napolska

„Biesiada Śląska u Tereski” to coroczne wydarzenie organizowane w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie,
przybliżające uczniom specyfikę regionu, jego tradycję, kulturę,
język. W przygotowanie tych lekkich, zabawnych, rozśpiewanych przedstawień angażują się gremialnie nie tylko uczniowie i
nauczyciele Dwójki, ale także pracownicy szkolnej administracji,
personel gospodarczy, oraz, coraz chętniej i odważniej – rodzice.
Tegoroczną Biesiadę „Jadą goście” wraz z uczniami Dwójki przygotowali: Hanna Pyka (scenariusz, reżyseria, teksty piosenek),
Beata Wapińska (oprawa muzyczna), Edyta Rutkowska, Danuta
Bobek, Ewa Dębowska, Konrad Wąsowicz, Janusz Borecki,
Izabela Stelmach oraz wiele innych osób.
Każda z „Biesiad…” ma swoje hasło przewodnie. Dotychczasowe tematy cyklu to: 2001 – Na koloniji, 2002 – Łodpust we
Knurowie, 2003 – Zolyty i smowy, 2004 – Wesele, 2005 – Fajrujymy gyburstag – 700 lat Knurowa, 2006 – Jak jo chodził do
szkoły, 2007 – Bery, bojki śląskie, 2008 – Szkolorze z Dwójki
warzom, 2009 – Jadą goście.

ROZRYWKA NR 43/2009 - DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

CZWARTEK 29.10.09 r.
„Bękarty wojny”
- godz. 17.00
Próba teatru Paranoja
- godz. 20.00
PIĄTEK 30.10.09 r.
„Weronika postanawia umrzeć”
- godz. 18.00
„Julie i Julia”
- godz. 20.00
SOBOTA 31.10.09 r.
„Julie i Julia”
- godz. 16.00
„Weronika postanawia umrzeć”
- godz. 18.15
Filmowe Halloween
„Rec”
„Sierociniec”
- godz. 20.00
NIEDZIELA 1.11.09 r.
KINO NIECZYNNE
PONIEDZIAŁEK-WTOREK 2-3.11.09 r.
„Weronika postanawia umrzeć”
- godz. 18.00
„Julie i Julia”
- godz. 20.00
ŚRODA 4.11.09 r.
„Julie i Julia”
- godz. 19.30

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

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.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) w latarce; 8) tłuszcz jadalny otrzymywany z olejów
roślinnych; 9) drużyna sportowa; 10) ... Szewińska; 11) pochwała,
aplauz; 13) strumień rzeki, prąd potoku; 15) powiększenie się
obwodu brzucha, bębnica; 16) Małysz lub Asnyk; 18) poważana wiekiem szanowana niewiasta; 21) kolor olimpijskiego
medalu; 22) ozdobne japońskie pudełko (z wyrazu RONI); 23)
... achillesowa; 24) wieś nad Narewką w Puszczy Białowieskiej
(z żubrami);
Pionowo: 1) szton dla hazardzisty; 2) Arkadiusz dla najbliższych;
3) „trzeźwa” postawa życiowa; 4) szkolna godzina (rozpoczęcie
lekcji); 5) wśród literatów; 6) ... odzyskane (Dolny Śląsk, Ziemia
Lubuska); 7) Beduinka; 12) moździerz kaszarski; 13) kolce na
róży; 14) ozdobne drzewo, brekinia lub mąkinia; 15) pracownica
obsługująca wagę; 17) kobieca prawość; 18) morski deptak; 19)
indiański namiot; 20) broń, uzbrojenie

43
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 41/2009 brzmiało:
„Fiasko”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Halina Ociepska
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Dzia ł ka pow. 119 0 m 2 , ok. Wilsona.
Sprzedam AS, tel. 501 533 977

HANDEL I USŁUGI

43/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 888 400 830,
32 331 73 63,

Działki w Stanicy 869m2 i 740m2. Sprzedam AS, tel. 501 533 977

35-43/09

43/09

G a r a ż b l a s z a k d o w y n a j ę c i a . Te l .
698 649 301
43/09

Kawalerka 29,90m2 cena 80 tyś. Sprzedam AS, tel. 501 533 977
43/09

Kiosk do sprzedania 16m2 w Knurowie. Tel.
693 235 241

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

43/09

01-odw.

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

37-43/09

Kupię mieszkanie z balkonem. Tel. 32 236
02 68

33-odw.

01–odw.

41-43/09

M-3 Lotników, 49 m2, 127 tys. Lokus. Tel.
793 679 367
43/09

M3 własnościowe zamienię na kawalerkę
w Knurowie. Tel. 0 694 022 081

W Y W ROT K A D O 3 , 5 T – U S ŁU G I .
Tel. 515 191 401

40-43/09

35-51/52/09

M-3: Pocztowa, 124 tys., Sienkiewicza 55
m2. Lokus, tel. 793 679 367

01-odw.

.

43/09

Kupię działkę budowlaną w okolicach Wolności – Dymka. Tel. 660 729 533

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68

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

Kiosk do wynajęcia 28 m2 w Knurowie. Tel.
693 235 241

43/09

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 793 679 367
43/09

M-5, K. Wielkiego, 56 m2, 159 tys. Lokus,
tel. 793 679 367
43/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
33-odw.

1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825
43/09

2-pokoje Rydułtowy (4 km od Rybnika) 53
m2, 105 tys. sprzeda M3. Tel. 516 055 825
43/09

Gładzie, malowanie, regipsy, adaptacja
poddaszy, remonty. Tel. 602 407 190
40-46/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54
39-51/52/09

2- p o ko j o w e, 1 p i ę t r o s p r z e d a M - 3 .
Tel. 516 055 825

Nowe domy szeregowe. 112 m2, cena od
330 tys. Sprzedam AS, tel. 501 533 977
43/09

Nowe domy szeregowe. 179m2 i 192m2,
cena od 449 tys. Sprzedam AS, tel. 501
533 977
43/09

Nowe domy wolnostojące. 132m2, cena
od 420 t ys. Spr zedam AS, tel. 5 01
533 977

43/09

43/09

3-pokojowe os. 1000-lecia, komfortowe 187
tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825

Sprzedam 2-pokojowe, 36 m 2 mieszkanie w Szczygłowicach, ul. Konopnickiej.
Tel. 661 570 269

43/09

42-45/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, sprzedam.
M3. Tel. 516 055 825
43/09

Mycie, sprzątanie
Tel. 692 927 067

grobów.
41-43/09

Mycie, sprzątanie mieszkań i domów. Mycie
okien. Tel. 692 927 067

3-pokojowe, os. Ks. Koziełka, 153 tys.
sprzedam. M3. Tel. 516 055 825
43/09

AS Poszukujemy domów do wynajęcia.
Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
43/09

41-43/009

AS Poszukujemy mieszkań do wynajęcia. Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
43/09

AS Poszukujemy domów do sprzedaży.
Tel. 32 238 02 41 lub 501 533 977
43/09

AS Poszukujemy działek do sprzedaży.
Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
43/09

AS Poszukujemy lokali handlow ych
do sprzedaży. Tel. 32 238 20 41 lub 501
533 977

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709
07-51/52/09

43/09

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

AS Poszukujemy lokali handlow ych
do wynajęcia. Tel. 32 238 20 41 lub 501
533 977

40-44/09

Sprzedam mieszkanie 39 m2, 122 tys. Tel.
510 131 491
43-44/09

Sprzedam mieszkanie 52,3 m2, ul. Batorego
lub zamienię na mniejsze dwupokojowe.
Tel. 512 496 563
43/09

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie na
ul. Kapelanów Wojskowych 12 - po generalnym remoncie (antywłamaniowe drzwi
wejściowe, wymienione drzwi wewnętrzne, wymienione okna, gładzie gipsowe,
kafelki w łazience, kuchni i w przedpokoju, przedpokój - tynk strukturalny, pokoje
- panele podłogowe, podwieszany sufit w
łazience, przedpokoju, wbudowana szafa
przesuwna z lustrem. Tel. 788 175 230.
CENA DO UZGODNIENIA
43-46/09

Sprzedam nowy dom w Żorach do zamieszkania, w rozliczeniu – mieszkanie.
Tel. 661 491 158
39-43/09

Teren do wynajęcia pod budowę np. garaż
lub hala. Tel. 0049 625 163 611

43/09

42-43/09

AS Poszukujemy mieszkań do sprzedaży. Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

Umeblowane 2-pokojowe do wynajęcia,
odstępne 500 zł. Tel. 32 236 70 14

43/09

43-44/09

Chudów. Działki pow. 1029m2 i 1067m2.
Sprzedam AS, tel. 501 533 977

WP II 3-pokojowe o pow. 61,70m2. Sprzedam AS, tel. 501 533 977

43/09

43/09

Do wynajęcia sklep o pow. 37 m2 na osiedlu
WP II, koło Biedronki. Tel. 793 729 533

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu
43/09

37-43/09

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

MOTORYZACJA

43/09

Dom wolnostojący o pow. 220m2, działka
1450m2. Sprzedam AS, tel. 501 533 977
43/09

Usługi budowlane świadczą usługi w
zakresie kominki, kafelki, docieplanie,
ko m p l e k s o w e w y k a ń c z a n i e d o m ó w.
Tel. 600 623 218
39-43/09
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Dom wolnostojący ok. Koziełka, pow.
180m 2, działka 1200m 2. Sprzedam AS,
tel. 501 533 977

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 32 236 02 99
09-51/52/09

Naprawa samochodów osobow ych,
wszystkie marki, konkurencyjne ceny.
Tel. 0 691 353 477

43/09

42-45/09

Dom Zabrze-Maciejów sprzeda M3. Tel.
0 516 055 825

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

43/09

35-51/52/09

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

Skup samochodów osobowych, dostawczych. Tel. 0 661 491 158

43/09

39-43/09

Działka budowlana 1433 m 2, uzbrojona.
Lokus, tel. 793 679 367
43/09

SPRZEDAM
D r e w n o k o m i n k o w e . Ta n i o . Te l .
0 603 198 006
40-44/09

Sprzedaż komputerów używanych. Komis,
ul. Koziełka 12
40-44/09

RÓŻNE
Zgubiono legitymację studencką własności
Karoliny Rydz wystawioną przez Wydział
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu
Śląskiego. Znalazcę prosimy o kontakt tel.
696 478 848
43/09

ZWIERZĘTA
Sprzedam szczenięta boksera. Oszczenione 21 sierpnia 2009. Posiadają książeczkę
zdrowia, odrobaczone, zaszczepione. Tel.
600 694 218
43/09

Wynajmę pensjonat dla koni z pełnym
wyżywieniem, duże pastwiska. Tel. 0049
625 163 611
42-43/09

EDUKACJA
Ośrodek Szkolenia Kierowców L-KURS
zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B. PROMOCJA! Knurów, ul. Niepodległości 46. Tel.
32 724 86 78, 0 604 280 561
42-43

Zapisy na prawo jazdy kat. B w Knurowie. Tel. 0 669 696 161
42-49/09

ZDROWIE I URODA
Nowość! Bezpieczna likwidacja zmian
trądzikowych kwasem pirogronowym także
w domu klienta. Gabinet Kosmetyczny. Tel.
788 884 321
41-43/09

SZUKAM PRACY
Podejmę się opieki nad dzieckiem (z
doświadczeniem) lub starszą osobą. Tel.
668 966 707
43-47/09

DAM PRACĘ
Kelnerki przyjmiemy. Tel. 0 660 420 077
42-47/09

Przyjmę za bar. Gierałtowice. Tel. 32 235
32 29, 0 510 119 325
40-44/09

Przyjmiemy do pracy pracowników na
dział budowlany i ogród (mile widziane
doświadczenie) Koimbra, ul. Szpitalna 40.
Tel. 32 330 20 36
41-44/09

Pub-Restauracja 777 zatrudni kelnerów/
kelnerki, osobę do wywozu pizzy. Tel.
32 236 43 58, 0 603 941 135 lub w lokalu
42-47/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Profesjonalna pomoc w nauce! Zakres
szkoły podstawowej – wszystkie przedmioty (również język angielski). Z dojazdem.
Cena do uzgodnienia. Tel. 32 235 37 88,
0 607 076 036

Zatrudnię na stanowisku kasjer-sprzedawc a, Żer nic a, pr ac a na et at . Tel.
0 515 772 623

01-odw.

41-43/09

41 – 43/09
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Mistrzyni - Sandra
Pietrzak - najwyżej
na podium

Foto: prywatne archiwum Sandry Pietrzak

sport

WOPR

BOKS

Pierwszy krok
W Zabrzu odbyły się zawody bokserskie – tak zwany
pierwszy krok – w których nie
zabrakło młodych adeptów
szermierki na pięści z Concordii
Knurów. – Szansę zaprezentowania swych umiejętności
otrzymało pięciu zawodników
BKS-u – informuje trener Bogdan Wyrzychowski. – Dwóch
z nich spotkało się w bezpośrednim pojedynku, w którym
Daniel Sierotowicz zremisował
z Mateuszem Kazubkiem.

FUTSAL - II LIGA
WYNIKI 3. KOLEJKI:

Swoje wal k i w yg r al i:
Kamil Kazubek z Kamilem
Szczepani k iem (Dąbrowa
Górnicza), Michel Smokowski z Bartłomiejem Krzyżanowskim (Gliwice) i Kamil
Łączak z Kamilem Furmaniakiem.
Wyższość rywala musiał
uznać Patryk Jędrzejewski,
który przegrał z Kierminem
Gulerusem (Ruda Śląska).

Orlik Brzeg - UPOS Komart Knurów 10:11 (bramki dla zwycięzców: Tałajkowski 3, Wieliczko 3, Karwowski 2, Zabłocki,
W. Rozumek, Karaś, skład UPOS Komart: Bartłomiej Poręba,
Marcin Rozumek, Wojciech Kempa, Daniel Tałajkowski, Łukasz
Spórna, Michał Bagiński, Dawid Wieliczko, Adrian Zabłocki,
Piotr Karwowski, Mariusz Karaś, Wojciech Rozumek), Tango
Gliwice – Gol-Sport Przyszowice 5:3, GSF Gliwice – Dąbrovia
MCKiS Jaworzno 1:9, Victoria Chróścice - Pizzeria Luciano
Strzelec Gorzyczki 5:7.
1.Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
2. Tango Gliwice
3. UPOS Komart Knurów
4. Dąbrovia MCKiS Jaworzno
5. Orlik Brzeg
6. Victoria Chróścice
7. Gol-Sport Przyszowice
8. GSF Gliwice

Rewelacyjna
Udany rewanż
Sandra

PiSk

BOKS

natomiast Marcin zajął w
klasyfikacji generalnej trzecie
miejsce – relacjonuje Jerzy
Pach, prezes OM WOPR.
Powracając do Sandry Pietrzak dodajmy, że triumfowała
ona na 200 metrów z przeszkodami, 50 m ratowanie manekina, 100 m kombinacja, 100 m
ratownik i 100 m w płetwach.
Ba rd zo dobre w y n i k i
osiągnięte przez Sandrę Pietrzak i Marcina Szczypińskiego zaowocowały trzecią
pozycją w klasyfikacji drużynowej.

Brą zow y med al m istrzostw Śląska w boksie kobiet wywalczony przez zawodniczkę BKS Concordia
– Jadwigę Stańczak zaowocował powołaniem knurowianki
na zgrupowanie kadry Polski.
Wybranki selekcjonera Leszka Piotrowskiego wystąpiły
w turnieju, który rozegrano w Toruniu i właśnie w
mieście Mikołaja Kopernika
zawodniczka Concordii miała

Po raz drugi
u siebie
W środę (po zamknięciu bieżącego wydania „PL”)
zainaugurowano sezon w III
lidze tenisistek stołowych.
W pierwszej kolejce drużyna
KS Concordia Powszechna
SKOK Knurów zmierzyła się
z Wilkami Wilcza (wynik podamy za tydzień), a w ramach

drugiej serii spotkań knurowianki ponownie wystąpią
u siebie, w sali Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6. W
najbliższą środę o godzinie
18.00 podopieczne Piotra
Mazurka zmierzą się z LKS
45 Bujaków II Mikołów.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
WYNIKI Z 20 PAŹDZIERNIKA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Piotr Arent
Emil Piszczelok
Jerzy Niewiadomski
Jerzy Makselon
Janusz Myszka
Czesław Antończyk
Stefan Wroblowski
Bernard Wróbel
Alfred Jureczko
Henryk Hoinca
Bogumił Wolny
Jan Pikus

Knurów
Przyszowice
Knurów
Przyszowice
Knurów
Knurów
Gliwice
Knurów
Wilcza
Pilchowice
Knurów
Gliwice

2.580 pkt
2.136 pkt
2.055 pkt
2.017 pkt
2.002 pkt
1.986 pkt
1.917 pkt
1.894 pkt
1.882 pkt
1.844 pkt
1.826 pkt
1.822 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1.
Michał Szczecina
Nieborowice
13.416 pkt
2.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
13.079 pkt
3.
Jerzy Makselon
Przyszowice
12.452 pkt
4.
Joachim Makselon
Przyszowice
11.824 pkt
5.
Bernard Wróbel
Knurów
11.823 pkt
6.
Jerzy Niewiadomski Knurów
11.650 pkt
7.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
11.594 pkt
8.
Wojciech Napierała
Nieborowice
11.516 pkt
9.
Czesław Antończyk
Knurów
11.466 pkt
10. Stefan Wroblowski
Gliwice
11.428 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 3 listopada o godzinie 16.30 w
Klubie LWSM „Gama”.
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KLASA OKRĘGOWA
- GRUPA IV
WYNIKI 12. KOLEJKI
Tęcza Wielowieś - Jedność Przyszowice 1:2, Tempo Paniówki
- Orzeł Miedary 2:2, MOSiR Sparta Zabrze - Silesia Miechowice 0:4, Walka Zabrze - Ruch II Radzionków 1:1, Carbo Gliwice
- Gazobudowa Zabrze 1:1, Gwarek Zabrze - KS Strzybnica 3:1,
Orzeł Nakło Śl. - Urania Ruda Śląska 2:3, Szombierki Bytom
- Fortuna Gliwice 4:2.

PiSk

TENIS STOŁOWY

17:7
13:9
19:23
9:6
23:21
11:11
15:17
3:16

ZESTAWIENIE PAR 4. KOLEJKI (8 LISTOPADA):

okazję zrewanżować się Martynie Letkiewicz za porażkę
w półfinale wspomnianych
mistrzostw Śląska. Jadwiga
Stańczak ową okazję wykorzystała i pokonała rywalką
ze Słupska, co jest jej sporym
osiągnięciem.
Czy ta wygrana umocni
pozycję knurowianki w kadrze Polski przekonamy się w
najbliższej przyszłości.

PiSk

6
6
6
3
3
3
3
0

UPOS Komart - GSF (godz. 17.00), Dąbrovia - Victoria, Tango
– Orlik, Pizzeria Luciano – Gol-Sport.

Foto: Marek Węgorzewski

W z n a kom it ej for m ie
znajduje się reprezentantka
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów – Sandra Pietrzak.
W kolejnej rundzie Grand
Prix w ratownictwie wodnym
wygrała pięć konkurencji i
bezapelacyjnie sięgnęła po
zwycięstwo w klasyfikacji
generalnej.
Obok rewelacyjnej Sandr y Pietrzak knurowskich
ratowników reprezentowali
Mateusz Szumichora i Marcin Szczypiński. - Pierwszy z
nich niestety doznał kontuzji
w czasie startu w Tychach,

2
3
3
2
3
2
3
2

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

29
29
27
26
21
18
18
18
16
15
15
10
8
8
8
7

31:7
34:15
29:17
21:11
22:13
23:16
23:17
16:26
23:22
24:19
18:23
21:26
14:24
12:26
13:33
9:38

ZESTAWIENIE PAR 13. KOLEJKI (31 PAŹDZIERNIKA):
Fortuna Gliwice - Sparta Zabrze, Urania Ruda Śląska - Szombierki Bytom, KS Strzybnica - Orzeł Nakło Śląskie, Jedność
Przyszowice - Gwarek Zabrze, Orzeł Miedary - Tęcza Wielowieś, Gazobudowa Zabrze - Tempo Paniówki, Ruch II Radzionków - Carbo Gliwice, Silesia Miechowice - Walka Zabrze.

Zwycięska drużyna ze zdobytym trofeum

informacja

Puchar SPS
dla Politechniki
Gliwice
W niedzielę 25 października na Hali Sportowej MOSiR-u w Szczygłowicach odbył się V Otwarty Turniej w
Piłce Siatkowej Mężczyzn o
Puchar Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Knurowie.
Organizatorzy tur nieju to
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej z prezesem Stanisławem
Rudzkim na czele oraz TKKF
Szczygłowice – sekcja piłki
siatkowej.
Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 8 zespołów:
SPS I Knurów, SPS II Knurów,
Gliwice Huta Łabędy, TKKF
Szczygłowice, LO Knurów,
Rafbol Żernica, Dach Decker

Wilcza i Politechnika Gliwice.
Bezkonkurencyjne okazały
się drużyny z Gliwic. Pierwsze miejsce zajęli siatkarze z
Politechniki, którzy w finale
pokonali Hutę Łabędy 2:1. Na
trzecim miejscu znalazł się
zespół Dach Decker Wilcza,
a na IV turniej ukończył SPS
I Knurów.
Po zakończeniu rozgrywek ufundowane przez organizatorów pamiątkowe puchar y i dyplomy wręczyli
dyrektor MOSiR w Knurowie
- K rzysztof Stolarek oraz
prezes Stowarzyszenia SPS
- Stanisław Rudzki.
Marek Węgorzewski

13

sport

Foto: Damian Mehlich

Kwiaty, życzenia
i powrót
do rzeczywistości
dziś barw Gwarka Ornontowice – Andrzej Sarzała
strzelając dwie bramki w ciągu 9 minut został bohaterem
meczu, który zakończył się
wygraną gości 3:1. Najkrócej rzecz ujmując, sensacji
nie było. Wygrał faworyt, a
Concordia wciąż jest ostatnia
w tabeli. Na domiar złego KS
Żory zainkasował trzy punkty
i strata knurowian do przedostatniej drużyny zwiększyła
się do 9 punktów.
PiSk

WYNIKI 12. KOLEJKI
Concordia Knurów - Gwarek Ornontowice 1:3 (1:1)
0:1 Wróblewski 21’, 1:1 Przesdzing 25’, 1:2 Sarzała 66’, 1:3
Sarzała 75’ (głową).
Żółte kartki: Grodoń, Tkocz.
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Marcin Salwa, Andrzej Hanak, Michał Grodoń, Michał Bagiński 59’ Piotr
Wysogląd, Wojciech Kempa 59’ Karol Michalski, Damian Tkocz
46’ Mateusz Mikulski, Łukasz Sendlewski, Marcin Grzegorzyca,
Paweł Przesdzing.
Trener: Wojciech Kempa. Asystent: Damian Mehlich.

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12

29
28
25
23
18
16
16
16
14
14
14
14
13
12
12
3

23:4
26:13
19:13
22:8
23:20
19:14
20:21
17:20
21:17
24:24
20:24
12:25
19:18
13:16
8:18
9:40

PROGRAM 13. KOLEJKI (31 PAŹDZIERNIKA):
Rekord Bielsko-Biała - Concordia Knurów (godz. 11.00), Gwarek
Ornontowice - Przyszłość Rogów, MRKS Czechowice-Dziedzice - KS Żory, Unia Rędziny - Górnik Pszów, Grunwald Ruda
Śląska - Polonia Marklowice, AKS Mikołów - Unia Racibórz,
GTS Bojszowy - Polonia Łaziska Górne, LKS Czaniec - Zapora
Porąbka.

14

WYNIKI 13. KOLEJKI
Gwiazda Chudów - Naprzód Żernica 4:1, LKS 35 Gierałtowice
- Ruch Kozłów 0:3, Piast Pawłów - Czarni Pyskowice 1:0,
Zaborze Zabrze - Sokół Łany Wielkie 3:1, Zamkowiec Toszek
- Gazobudowa II Zabrze 1:2, Społem Zabrze - KPN Sośnica
4:2, Orzeł Stanica - Młodość Rudno 1:2, KS 94 Rachowice
- Wilki Wilcza 2:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Młoda para – Agnieszka i Wojciech Kempa
– przyjmuje życzenia od prezesa Concordii
Grzegorza Grzybowskiego

Przed meczem z Gwarkiem Ornontowice grający
trener Concordii - Wojciech
Kempa w r a z z mał żon k ą
Agnieszką odebrali bukiet
kwiatów i życzenia wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Później piłkarze
knurowskiej drużyny mieli
sprawić prezent swemu szkoleniowcowi i wywalczyć korzystny wynik z faworytem
rozgrywek. Prezentu jednak
nie było, bo w ychowanek
knurowskiego klubu broniący

MIEJSKA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

KLASA „A” Podokręg Zabrze

IV LIGA - grupa II

Czarni Pyskowice
Zaborze Zabrze
Orzeł Stanica
Gwiazda Chudów
KS 94 Rachowice
Wilki Wilcza
Młodość Rudno
Społem Zabrze
Zamkowiec Toszek
Sośnica Gliwice
Ruch Kozłów
Piast Pawłów
Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze
Sokół Łany Wielkie
LKS 35 Gierałtowice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

27
25
25
24
23
22
22
20
19
19
19
14
10
9
9
7

31:21
31:15
33:23
37:21
35:17
29:22
27:24
26:24
21:13
21:20
29:30
15:26
19:30
11:28
15:43
13:36

ZESTAWIENIE PAR 14. KOLEJKI (7-8 LISTOPADA):
Sośnica Gliwice - Sokół Łany Wielkie, Czarni Pyskowice
- Zaborze Zabrze, Ruch Kozłów - Piast Pawłów, Naprzód
Żernica - LKS 35 Gierałtowice (sobota, godz. 13.00), Gazobudowa II Zabrze - Gwiazda Chudów (niedziela, godz.
13.00), Wilki Wilcza - Zamkowiec Toszek (niedziela, godz.
13.00), Młodość Rudno - KS 94 Rachowice, Społem Zabrze
- Orzeł Stanica (niedziela, godz. 13.00).

KLASA „B” Podokręg Zabrze
WYNIKI 9. KOLEJKI – GRUPA I:
Victoria Pilchowice – KS Bojków 4:1, Zryw Radonia – Leśnik
Łącza 3:0, Olimpia Pławniowice – Start Kleszczów 2:4, Naprzód
Świbie – Pogoń Ziemięcice 1:5, Orły Bojszów – Orzeł Paczyna
1:0, Start Przezchlebie – Amator Rudziniec 1:7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

23
22
21
20
12
12
11
11
9
6
5
1

24:6
22:10
25:9
28:12
19:22
19:22
26:20
13:19
21:32
9:29
16:24
9:42

ZESTAWIENIE PAR 10. KOLEJKI (7-9 LISTOPADA):
Leśnik Łącza - Amator Rudziniec, KS Bojków - Start Przezchlebie, Orzeł Paczyna - Victoria Pilchowice, Pogoń Ziemięcice Orły Bojszów, Start Kleszczów - Naprzód Świbie, Zryw Radonia
- Olimpia Pławniowice.

Trudne przeprawy
Prowadzący duet – Vibovit
i Intermarche – pokonał kolejnych przeciwników i wobec
remisu EFS (trzeciej drużyny
w tabeli) powiększył przewagę
do pięciu punktów.
– Liderujący Vibovit spotkał się z rewelacją tegorocznych rozgrywek - Tomsatem.
Oba zespoły były niezwykle
zmotywowane mając w pamięci mecz sprzed ośmiu
miesięcy, gdy Tomsat będąc
czerwoną latarnią ligi sensacyjnie ograł Vibovit 6:4, po
czym wskutek gry nieuprawnionego za wod nik a mec z
zweryfikowano na walkower
dla Vibovitu – relacjonuje Waldemar Jachimowski.
- Także tym razem Tomsat
zawiesił liderowi poprzeczkę
bardzo wysoko i dopiero na
dwie minuty przed końcem
stracił gola przesądzającego
o przegranej.

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

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

8
8
7
8
8
8
8
8
8
9
8

22
18
15
14
14
13
12
9
6
3
3

15:2
28:6
9:6
18:13
15:10
18:14
18:15
18:24
8:24
9:25
5:22
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WYNIKI 7. KOLEJKI
Oldboje Concordia - Mistral 6:2 (1:1)
1:0 A. Nakonieczny 2’, 1:1 P. Wochnik 8’, 2:1 D. Gawron 28’, 3:1
M. Wiercioch 31’, 4:1 D. Skowron 37’, 5:1 A. Niewiedział 38’, 5:2
D. Oleś 39’, 6:2 D. Gawron 40’.
Intermarche – PTK Holding S.A. 11:2 (2:1)
1:0 M. Grodoń 8’, 2:0 P. Pietraczyk 13’, 2:1 J. Urbański 15’, 3:1
P. Bodzioch 22’, 4:1 P. Rolnik 24’, 5:1 P. Pietraczyk 25’, 6:1 P.
Bodzioch 30’, 6:2 L. Szklany 31’ (k), 7:2 M. Boryga 33’, 8:2 M.
Grodoń 36’, 9:2 P. Rolnik
37’, 10:2 P. Rolnik 40’, 11:2 M.
Pietraczyk 40’.
Line-Trans Nacynianka – Veritax Gumiland 3:5 (2:3)
0:1 R. Nowosielski 5’, 0:2 K. Matuszek 8’, 0:3 K. Matuszek 10’,
1:3 M. Janowicz 11’, 2:3 M. Janowicz 14’, 2:4 K. Matuszek 21’,
3:4 M. Janowicz 34’ (k), 3:5 M. Klaczka 35’.
Team Stalmet - FC Apinex Czerwionka 7:7 (3:4)
1:0 P. Przesdzing 9’, 1:1 R. Salamon 11’, 1:2 A. Sarzała 15’, 1:3
A. Sarzała 17’, 1:4 R. Salamon 18’, 2:4 M. Mularczyk 19’, 3:4
P. Galbierz 20’, 4:4 M. Gołębiowski 24’, 4:5 M. Słupik 25’, 5:5
G. Krusiński 27’, 6:5 G. Krusiński 32’, 6:6 P. Bysiec 33’, 7:6 M.
Gołębiowski 38’, 7:7 A. Sarzała 40’.
żółta kartka: P. Bysiec (FC Czerwionka)
Tomsat - Vibovit 3:4 (2:2)
1:0 S. Kassolik 4’, 1:1 T. Dura 6’, 1:2 K. Kijak 8’, 2:2 S. Dolaciński
16’, 2:3 M. Mikulski 25’, 3:3 M. Małyska 28’, 3:4 K. Kijak 38’.
żółta kartka: T. Dura (Vibovit)
EFS – Intermarche A 3:3 (2:2)
0:1 P. Zagórski 11’, 0:2 A. Zabłocki 15’, 1:2 D. Tałajkowski 18’, 2:2
D. Tałajkowski 20’, 2:3 S. Jezierski 31’, 3:3 Ł. Spórna 40’.
Osiedle Szczygłowice - FMS Gierałtowice 2:8 (1:3)
0:1 M. Matras 4’, 1:1 R. Dziubliński 7’, 1:2 R. Metelski 16’, 1:3
W. Frątczak 18’, 1:4 R. Metelski 22’, 1:5 M. Frątczak 25’, 1:6 M.
Grzegorzyca 26’, 1:7 Z. Dorożała 30’, 1:8 M. Matras 37’, 2:8 Ł.
Żyrkowski 40’.
żółte kartki: P. Gałach (Osiedle), M. Grzegorzyca (FMS)

WYNIKI 9. KOLEJKI – GRUPA II:
Olimp Szczygłowice - Quo Vadis Makoszowy 0:8, Przyszłość II
Ciochowice – Jedność II Przyszowice (brak wyniku), Kłodnica
Gliwice – Ślązak Bycina 0:1, MOSiR Stal Zabrze – Naprzód
Łubie 4:4, LKS 45 Bujaków – Korona Bargłówka 1:1, Drama
Kamieniec – pauza.

Inny faworyt - EFS również nie miał łatwego zadania.
Młodzieżowa reprezentacja
naszej ligi - Intermarche A
- zagrała świetny mecz i była
bliska zwycięstwa. Remis dla
EFS-u uratował na osiem
sekund przed końcem meczu
Łukasz Spórna.
Wiele emocji przeżywali kibice podczas meczu Team Stalmet - FC Apinex Czerwionka.
Goście zza miedzy prowadzili
już 4:1, jednak młodzież Stalmetu odrobiła straty obejmując
w drugiej połowie dwukrotnie
prowadzenie. Ostatecznie mecz
zakończył się remisem 7:7, który
przechodzi do historii tej ligi
jako najwyższy remis.
W klasyfikacji króla strzelców mamy obecnie dwóch
liderów. Po 16 bramek strzelili
już Tomasz Dura (Vibovit) i
Daniel Tałajkowski (EFS).

TABELA PO 7. KOLEJKACH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vibovit
Intermarche
EFS
Tomsat
Intermarche A
FMS Gierałtowice
Mistral
Osiedle Szczygłowice
FC Apinex Czerwionka
Oldboje Concordia
Veritax Gumiland
Team Stalmet
PTK Holding S.A.
Line-Trans Nacynianka

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

19
19
14
13
11
10
9
9
8
8
7
6
4
1

56-11
41-14
48-19
35-25
30-18
44-39
28-24
31-37
38-34
25-50
14-24
29-38
20-66
23-63

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

1
1
2
1
2
1
0
0
2
2
1
3
1
1

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

ZESTAWIENIE PAR 8. KOLEJKI (2 LISTOPADA):
ZESTAWIENIE PAR 10. KOLEJKI (7-8 LISTOPADA):
Ślązak Bycina - Quo Vadis Zabrze, Korona Bargłówka - Olimp
Szczygłowice, Naprzód Łubie - LKS 45 Bujaków, Drama Kamieniec - MOSiR Stal Zabrze, Kłodnica Gliwice - Przyszłość II
Ciochowice, Jedność II Przyszowice – pauza.

PTK Holding S.A. – Nacynianka (godz. 18.00), Concordia Oldboje - FC Czerwionka (godz. 18.45), Veritax Gumiland - Osiedle
Szczygłowice (godz. 19.30), Mistral – EFS (godz. 20.15), Intermarche A – Tomsat (godz. 21.00), FMS Gierałtowice - Team
Stalmet (godz. 21.45), Vibovit - Intermarche (godz. 22.30).
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sport
PIŁKARZE GÓRNIKA ZABRZE GOŚCILI
W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 3 W KNUROWIE

Jak widać, Górnik Zabrze cieszy
się ogromną popularnością wśród
knurowskich gimnazjalistów

100 lat
dla idola
Przemysław Pitry
i Przemysław Kulig to piłkarze
Górnika Zabrze, którzy w
ramach akcji „Młody Kibic”
odwiedzili uczniów Miejskiego
Gimnazjum
nr 3 w Knurowie
Do spotkania doszło 8 października, a więc w dniu urodzin
Przemysława Kuliga. – Znowu
mam osiemnastkę i zapraszam
wszystkich na colę – oznajmił
uśmiechnięty 29-latek wsłuchując się w chóralne 100. lat
płynące z gardeł uczniów.
Zarówno solenizant, jak i
jego kompan z zespołu tryskali
humorem. Nie ukrywali, że po
ostatnich występach nie tylko
oni są w dobrych nastrojach.
– Atmosfera w szatni jest wesoła,
bo wygraliśmy kilka meczów z
rzędu, a dobry wynik zawsze poprawia samopoczucie – mówili
reprezentanci 14-krotnych mistrzów Polski. Przemysław Pitry i
Przemysław Kulig mają dodatkowe powody do radości, bowiem
we dwójkę wpisali się na listę
strzelców w niedawnym meczu
wyjazdowym ze Stalą Stalowa
Wola. Spotkanie to zakończyło
się wygraną „górników” 3:1.
– W tym meczu po raz pierwszy strzeliłem dwie bramki występując w barwach Górnika – zauważył Przemysław Pitry. – A
ja, jako piłkarz Górnika trafiłem
do siatki rywala po raz pierwszy
– mówił Przemysław Kulig.
Uczniowie pytali zawodników między innymi o to,
czy w każdym meczu grają na
„maksa”. – Gra w takim klubie,
jakim jest Górnik zobowiązuje

nas do gr y na najwyższ ym
poziomie – usłyszeli w odpowiedzi. – Niestety zdarzają
się mecze, że coś nam nie wychodzi, ale zawsze staramy się
w pełni angażować w grę. Po
nieudanym poprzednim sezonie
robimy wszystko, by wrócić do
ekstraklasy, bo tam jest miejsce
Górnika.
Piłkarze podkreślali, jak
dużą rolę w czasie meczu mogą
odegrać kibice. – Wy w czasie
naszych meczów w Zabrzu jesteście fantastyczni – mówili.
– Nawet po spadku do pierwszej
ligi robicie niesamowitą atmosferę i pomagacie nam zwyciężyć
przeciwnika. Gdy nam nie idzie
to słyszymy, jak niezadowoleni
krzyczycie, byśmy zaczęli grać.
To na pewno nas mobilizuje, ale
musicie wiedzieć, że nie zawsze
pomaga. Zdarzają się mecze, że
schodzimy z boiska pokonani,
ale za każdym razem staramy
się zostawić na murawie sporo
zdrowia, bo wiemy, że wy płacąc
za bilety oczekujecie od nas nie
tylko dobrych wyników, ale i
zaangażowania.
Z sali padały również pytania dotyczące meczu z Polonią
Warszawa, po którym Górnik
musiał pożegnać się z ekstraklasą.
– Trudno wraca się myślami
do tego dnia – mówił Przemy-

sław Pitry. – Tak się akurat złożyło, że nie mogłem w tym meczu
zagrać i obserwowałem go z
boku. Bardzo się denerwowałem
i do końca wierzyłem, że uda nam
się wygrać. Stało się inaczej i po
ostatnim gwizdku sędziego był
płacz, złość i bezradność. Nie
wracajmy już do tego. Wspólnie
róbmy wszystko, by w czerwcu
mogła się odbyć w Zabrzu feta
związana z naszym awansem.
Przemysław Kulig zdradził,
że obok piłki nożnej pasjonuje
się motoryzacją, z kolei Przemysław Pitry nie ukrywał, że nie
jest mu obce łowienie ryb.
Uczniowie mieli też okazję
dowiedzieć się, czym zajmuje
się obecnie klubowy marketing. – Pracujemy nad wieloma
projektami – mówił Bartłomiej
Perek, specjalista ds. marketingu.
– Już teraz zapraszam wszystkich
do naszych punktów sprzedaży

gadżetów, gdzie niebawem pojawią się nowe kolekcje świąteczne
z herbem Górnika.
Przy okazji spotkania z młodzieżą przeprowadzono akcję
promocyjną oficjalnego magazynu „Górnik”, który w formie
miesięcznika trafia do sympatyków „trójkolorowych”.
Wi z y t a w k nu rowsk i m
gimnazjum miała trwać maksimum 60 minut, jednak ostatecznie zakończyła się po 90,
bowiem piłkarze nie chcieli

Najpiękniejsza
jedenastka: fanki
Górnika
zawieść swoich młodych kibiców i cierpliwie rozdawali
autografy pozując przy okazji
do pamiątkowych fotek.
- Do tej pory umożliwialiśmy uczniom spotkania z
kulturą i sztuką. Tym razem
zdecydowaliśmy się na inny
rodzaj aktywności pozalekcyjnej i gościliśmy sportowców
– mówi dyrektor gimnazjalnej
„Trójki”, Krystyna Dziedzic.
– Młodzież miała okazję porozmawiać ze swoimi idolami
i dowiedzieć się, jakiego dopingu oczekują oni od kibiców.
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Uważam, że było to bardzo
cenne spotkanie zarówno dla
naszych uczniów, jak i piłkarzy.
Spot kan ia organ izowane w ramach akcji „Młody
Kibic” odbywają się od sezonu 2007/2008 i są wspólną
inicjatywą Gór nika Zabrze
oraz Stowarzyszenia „Klub
Sympatyków Górnika Zabrze”.
Akcja ma na celu integrację
najmłodszych kibiców z ukochanym klubem i piłkarzami,

przybliżanie historii Górnika
oraz pozyskiwanie nowych kibiców. Projekt posiada również
walory edukacyjne - dzieci i
młodzież uczą się jak należy
zachowywać się na stadionie,
a także jak kulturalnie kibicować ulubionej drużynie.
Druga już wizyta piłkarzy
Górnika w Knurowie (za pierwszym razem odwiedzili uczniów Miejskiego Gimnazjum
nr 2) jest owocem współpracy
zabrzańskiego klubu i serwisu
internetowego codziennik.pl.
Tekst i foto: Piotr Skorupa
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