aktualności
Knurów. Rozpoczął się remont chodnika przy ul. Wilsona

Knurów

Chodniki dziurawe,
a nie polityczne

Skok na kasę Cudze
w oczy kole
Można by powiedzieć, że to
był skok kangurzy i miał miejsce w
dalekiej Australii. Ofiarą został knurowianin, z którego konta bankowego
znikło 1530 zł.
Sprawę bada gliwicka policja.
/pg/

W odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców,
niezadowolonych ze stanu chodnika przy ul. Wilsona,
na miejscu pojawili się robotnicy z ciężkim sprzętem

Paniówki

Transformacja

innymi na dalszy remont chodnika
przy ul. Wilsona.
Prace potrwają około dwóch
tygodni. Obejmą odcinek od wjazdu
na plac przy Ochotniczej Straży
Pożarnej do skrzyżowania ulicy
Wilsona z Ogana. Na ten cel powiat
przeznacza 38 tys. zł, natomiast
Urząd Miasta Knurów pokryje 20
proc. ostatecznych kosztów (maksymalnie 25 tys. zł).
/b/

Foto: Paweł Gradek

Gliwice

Abstract
2009

W połowie października mieszkańcy będą mogli korzystać
z odnowionego chodnika
W ubiegły czwartek prac doglądali: Waldemar Dombek, członek
Zarządu Starostwa Powiatowego w
Gliwicach i Piotr Dudło, radny powiatowy z Knurowa.
- Nie mieliśmy w planie remontu
tego chodnika, ale zgromadziliśmy
pewne oszczędności poprzetargowe.
Pozwoliły one na sfinansowanie
inwestycji, której gorącym orędownikiem był radny Dudło – powiedział
podczas roboczej wizji Dombek.
Piotr Dudło, inspirowany głosem
mieszkańców zabiegał o remont od
dwóch lat. – Cieszę się, że ma miejsce

realizacja tego ważnego przedsięwzięcia. Stoję niezmiennie na stanowisku, że remonty chodników to nie
jest problem polityczny. Chodniki,
drogi są bowiem dziurawe, a nie polityczne. Poparcie tej inicjatywy przez
knurowskich radnych powiatowych
pozwoliło Zarządowi Powiatu znaleźć niezbędne środki oraz uzyskać
dofinansowanie z Gminy Knurów.
Dzięki temu kolejny problem zostanie
rozwiązany - wyjaśnia radny Dudło.
- Dodam, że jako Komisja Gospodarki wystąpiliśmy o ujęcie w projekcie
budżetu na 2010 rok środki między

Już po raz dziewiąty odbędzie
się Festiwal Nauki i Multimediów
Abstract. Od 7 do 9 października w
Ruinach Teatru Miejskiego w Gliwicach będzie można bezpłatnie wziąć
udział w wykładowej i konkursowej
części przedsięwzięcia.
W ramach tej drugiej drużyny
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powalczą o tytuł Najlepszej
Drużyny Ligi Szkolnej.
Ci, którzy zdecydują się na wizytę w Ruinach będą mieli okazję
posłuchać wykładu o robotach chirurgicznych, fizyce sportów ekstremalnych, zawodności intuicji czy
prawdach wiecznych. Wieczorem
będzie można zagrać we współczesne, nowoczesne gry planszowe.
Szczegółowy plan na stronie:
www.abstract.aei.pl
/pg/

Nie zapomnij
8.X – Dzień

Foto: Adrian Gajda

Sympatycznego

To ci znak

Jednego z Czytelników Przeglądu zastanowił znak, który w ubiegłym tygodniu drogowcy postawili przy
ul. Szpitalnej, niedaleko jej zbiegu z ul. Niepodległości
- Hm... Ulica Szpitalna jest na tym odcinku jednokierunkową, a znak
skierowany jest „pod prąd”, więc na pewno nie dla oczu jadących nią
kierowców. Nie doszedłem do tego, gdzie miałyby być te roboty drogowe i
zwężenie jezdni - podzielił się z nami swoimi wątpliwościami Czytelnik,
Adrian Gajda. - Na mój gust stoi tu bezużytecznie.
Drogowcy chyba też się zorientowali, bo przed kilkoma dniami znak
znikł.

/bw/



Knurów

Praw-

nika
9.X – Światow y
Dzień Poczty
10 .X – Św iat ow
y Dz ień Zd ro wi
a
Psychicznego
- Dzień Kolejarz
a
12 .X – Dzień Be
zpiec znego Komputera
13.X – Dzień Ra
townictwa Medy
cznego
- Dzień Dawcy Sz
piku
14.X – Dzień Na
uczyciela

Nieznany sprawca włamał się
27 września, około godz. 20.00 do
magazynu przy ul. Zabrskiej. Jego
łupem padły miedziane elementy
transformatora. Drugie urządzenie
zdążył jedynie uszkodzić. Właściciel
sprzętu poniósł straty w wysokości
40 tys. zł.
/pg/

Paniówki

Olej z lewego
tłoczenia

Do zdarzenia doszło na prywatnym terenie przy ul. Zabrskiej.
Nieznany sprawca zer wał korki
wlewu paliwa w trzech samochodach
ciężarowych i ładowarko-koparce.
Skradł 200 litrów oleju napędowego.
Jakby tego było mało, włamał się do
jednego z samochodów, skąd skradł
skrzynkę z narzędziami.
Straty oszacowano na łączną
sumę 1800 zł.
/pg/

Paniówki

Zostali
na lodzie

Postój na parkingu przed lokalem
gastronomicznym przy ul. Gliwickiej
kosztował małżeństwo pochodzące z
województwa dolnośląskiego 48 000
zł. 28 września, tuż po godz. 12.20
okazało się, że parkingu znikła ich
Skoda Octavia. W samochodzie
znajdowały się dwie torby, wózek
dziecięcy, laptop i aparat fotograficzny marki Olimpus.
/pg/

www.darmowaksiegarnia.pl

Zaproszenie

50-lecie PZN

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Gliwicach zaprasza
na spotkanie jubileuszowe 50-lecia
działalności, które odbędzie się 16
października o godz. 14.00 w Sali
Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W programie wystąpienie Prezesa Koła PZN – Karola Kopsa, odczytanie referatu z okazji 50-lecia organizacji, uhonorowanie zasłużonych
działaczy Koła, występy artystyczne
i poczęstunek.
/pg/

To pierwsza w Polsce internetowa
księgarnia, dzięki której można zupełnie za darmo ściągać książki w
języku polskim i angielskim, muzykę
mp3, otrzymać gratis książki papierowe oraz zapisać się na bezpłatne
kursy online.
Oferowane są tam utwory, które zostały udostępnione bezpłatnie przez
autorów lub wydawców oraz książki,
na które wygasły prawa autorskie.
Na początek jednak warto zajrzeć na
stronę pomocy, na której znajdują się
niezbędne informacje potrzebne do
odczytywania wszystkich rodzajów
książek.
Marek Węgorzewski

Zostawienie samochodu na przyblokowym parkingu to ogromne
ryzyko. Przekonali się o tym ostatnio
knurowianie, którzy stracili w ten
sposób swoje cuda na czterech kółkach. 24 września z parkingu przy
ul. Ułanów skradziono Volkswagena
o wartości 20 tys. zł.
Tego samego dnia przy ul. Piłsudczyków wandal wgniótł drzwi i
nadkole Fiata Punto. Właściciel poniósł straty w wysokości 3 tys. zł.
Dzień później, około godz. 13.00
nieznany sprawca uszkodził zamek
i złamał stacyjkę w Volkswagenie
Passacie. Na szczęście na tym się
skończyło, mężczyźnie nie udało się
skraść samochodu.
Udało się to za to wieczorem
przy ul. Ułanów. Z parkingu przyblokowego skradziono Peugeota 407.
Właściciel musi przełknąć stratę 35
tys. zł.
/pg/

Knurów

W nogi

Co robi kierowca, kiedy uderza
w samochód, wymuszając na nim
pierwszeństwo? Czasem próbuje
uciec z miejsca zdarzenia. Tak było
25 września na skrzyżowaniu ulicy
Wilsona i Niepodległości. 28-latek
(mieszkaniec powiatu mikołowskiego) kierujący fiatem 126p nie udzielił
pierwszeństwa mercedesowi, prowadzonemu przez 42-latka z Gliwic. W
wyniku kolizji obrażeń ciała doznał
kierowca fiata i jego pasażerka. Mężczyzna z zimną krwią pozostawił
kobietę w Maluchu i próbował pieszo
zbiec z miejsca zdarzenia. Na szczęście udaremniła mu to policja.
/pg/

Knurów

Nocne łowy

Działał po pół nocy. Policja
podejrzewa, że w obu przypadkach sprawcą kradzieży jest ten
sam mężczyzna. Na łowy wybrał
się w niedzielę, a zaczął od przystanku przy ul. Lignozy. O godz.
1.00 jego łupem padło etui z dokumentami, kartą bankomatową i
telefonem.
Godzinę później, przy ul. Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie ten sam sprawca skradł plecak
z aparatem marki Panasonic o wartości 600 zł, dokumentami, kartą
bankomatową i kluczami.
Sprawę bada Komisariat Policji w Knurowie.
/pg/

Przyszowice

Punto w ogniu

Straty w wysokości 50 tys. zł
poniosła przyszowiczanka, której
samochód podpalono 27 września.
Ogień strawił Fiata Punto na ul. Poloczka. Sprawę bada policja.

/pg/
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Jak podaje gliwicka policja, do
wypadku w Paniówkach doszło około godziny 7 rano. Na skrzyżowaniu
ulic Zamkowej i Zabrskiej zderzyły
się dwa samochody – skoda fabia
i renault traffic. Kierowca skody,
42-letni mieszkaniec Tychów, zmarł
na miejscu. Mikrobusem renault
podróżowała osoba dorosła z trójką
dzieci. Lekarze udzielili im pomocy.
Na szczęście ich życie nie jest zagrożone. Droga nr 44 została zamknięta,
zorganizowano objazdy. Ze wstępnych ustaleń policji i prokuratury
wynika, że jadący od strony Mikołowa kierowca skody nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i wjechał
prosto pod koła renault. Komenda
Miejska Policji w Gliwicach prowadzi postępowanie mające wyjaśnić
okoliczności tego zdarzenia.

Tragiczny poranek w Paniówkach przyniósł kolejne nieszczęśliwe zdarzenie na drodze

Czarna seria
śmiertelnych wypadków
Tragedia w Paniówkach wpisuje
się w czarną serię śmiertelnych wypadków, do jakich doszło w ciągu
ostatnich trzech miesięcy na drogach
Knurowa i okolic.
Policyjne statystyki mówią o
dwóch of iarach śmier telnych w
Knurowie (odnotowują tylko śmierć
poniesioną na miejscu), tymczasem
z nieoficjalnych informacji wynika,
że ofiar było pięć (trzy osoby zmarły
w szpitalu wskutek poniesionych
obrażeń).
Przypomnijmy, 1 lipca około
19.30 na ulicy Szpitalnej rozpędzony
opel omega wjechał z impetem na
przeciwległy chodnik, zabijając na
miejscu idącą chodnikiem młodą
kobietę. Kierowca jadący z ogromną prędkością na łuku drogi stracił
panowanie nad samochodem. Nic
dziwnego, był kompletnie pijany.

Podstępny alkohol

Alkohol to bodaj najczęstsza
przyczyna wypadków. Mimo kar
grożących za jazdę po pijanemu,
mimo społecznych kampanii przypominających o tym, że nie należy
jeździć po alkoholu, ciągle są tacy,

ogłoszenie

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.10.2009 r. w godz.
od 1600 do 1700 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

zmarł w szpitalu.
Czemu na trzeźwo, przy dobrej
pogodzie, wypoczęci i pobudzeni poranną kawą kierowcy są sprawcami
wypadków? – Wbrew pozorom statystycznie najwięcej wypadków ma
miejsce latem, na prostych drogach,
gdy jesteśmy wyspani, rozluźnieni
– mówi Listek. – Pogoda nam sprzyja. Wtedy łatwo o dekoncentrację.
Nadmierne odprężenie, miła muzyka
z głośnika – wszystko to sprawia,
że nie skupiamy się na jeździe, jak
należy.

Pięć śmiertelnych ofiar

- ul. Wilsona
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa

reklama

Foto: Paweł Gradek

Czasem kończy się
tylko na stłuczce,
jednak nierzadko
dochodzi do
wypadku, bywa, że
śmiertelnego. Nie
zawsze przyczyną
jest alkohol.
W ostatnim czasie
do nieszczęść
dochodziło ranną
porą, na prostej
jezdni. We wtorek
kolejna tragedia
wydarzyła się
w Paniówkach

Duży może więcej?

Tak tragicznego lata dawno nie było: na knurowskich drogach
zginęł pięć osób
którzy po wypiciu wsiadają za kółko.
I nie chodzi tu tylko o osoby ewidentnie pijane. Czasem, po niewielkich
ilościach alkoholu nie zdajemy sobie
sprawy, że ciągle jeszcze za wcześnie
na jazdę.
– Takie mamy czasy, że coraz
częściej wieczorami, dla rozluźnienia, pijemy niewielką ilość alkoholu, a rano prowadzimy samochód.
– mówi Hanna Listek, psycholog
transportu z gliwickiej Akademii
Bezpiecznej Jazdy „Lanette”. – Osoba rozsądna po wypiciu w ciągu dnia
nie wsiądzie za kierownicę, ale kto
rano pamięta o wieczornym drinku?
Tymczasem, jak dodaje psycholog, szczupłej kobiecie wystarczą
dwie duże lampki wina, aby nazajutrz rano mieć we krwi niedozwoloną ilość alkoholu. Osobną grupą są
osoby, zwłaszcza biznesmeni, którzy
na spotkaniach służbowych wypijają
niewiele, a potem po dwóch, trzech
godzinach prowadzą samochód,
przekonani o własnej trzeźwości. Nic
bardziej mylnego.

Na trzeźwo, w biały dzień

Do poważnych, śmiertelnych w
skutkach zdarzeń na drogach dochodzi jednak nie tylko z winy nietrzeź-

wych kierowców. Sprawcy kilku
nieszczęść ostatnich miesięcy byli
trzeźwi, a do wypadków dochodziło
w biały dzień, najczęściej rano.
W poniedziałek, 7 września w
Knurowie, kilkanaście minut przed
godziną ósmą, 18-latek kierujący
volkswagenem passatem wyjechał
z podporządkowanej ulicy Prusa
na ulicę Dworcową nie ustępując
pierwszeństwa nadjeżdżającemu
motocyklowi yamaha. 35-letni motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Z
nieoficjalnych źródeł wiadomo, że w
szpitalu zmarł również jego 13-letni
syn, podróżujący jako pasażer.
W wyniku obrażeń doznanych w
wypadku zmarł 66-letni rowerzysta,
który wczesnym rankiem, 17 lipca na
ul. Wilsona został potrącony przez
22-latka jadącego nissanem almerą.
O śmierci knurowianina powiadomił
redakcję PL jego syn.
Do podobnego nieszczęścia doszło 14 września, również w biały
dzień, około 17, na skrzyżowaniu
Szpitalnej z Targową. 67-letni rowerzysta został potrącony przez jadące
w tym samym kierunku cinquecento,
prowadzone przez 22-latka. Także
i w tym przypadku, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie rowerzysta

Uwagę zwraca fakt, że wśród
śmiertelnych ofiar ostatnich wypadków dominują kierujący jednośladami. – To duż y problem,
mający związek z kulturą jazdy
– przyznaje Listek. – Dominuje tu
zasada „duży może więcej”. Kierowcy samochodów nie zauważają
rowerzystów czy motocyklistów,
nie traktują ich jako równorzędnych partnerów. Jest tu duże pole
do popisu dla edukacji społeczeństwa. Z kolei u wielbicieli jednośladów konieczna jest ogromna
czujność, wręcz nieufność wobec
kierowców samochodów. Wydaje
się, że złe traktowanie rowerzystów
to specyficznie polski problem. Na
Zachodzie jest w tym względzie
niesamowite poszanowanie prawa.
Choćby Włosi, którzy mają przecież buńczuczny temperament, na
drogach trzymają się przepisów
– dodaje Hanna Listek.
– P r a w d a je s t t a k a , ż e 9 0
p ro c e n t o d p owie d z i a ln o ści za
spowodowanie wypadków ponosi
czynnik ludzki, nie zła droga czy
przyczyny techniczne – podkreśla
psycholog. Niby każdy wie – bo
to ocz y wista ocz y wistość – że
poruszanie się po drogach wymaga uwagi i koncentracji. Jednak
jakoś zdarzają się momenty, kiedy
jej brakuje. Czasem te momenty
kosz t ują w iele, n awet lud z k ie
życie.
Mirella Napolska

Knurów. Alkomat wskazał 2,8 promila u pijanego kierowcy

Znajdzie metę w więzieniu
Na szczęście ta podróż zakończyła się jedynie
uderzeniem w naczepę stojącą na poboczu.
Konsekwencje będą o wiele bardziej surowe.
28-letniemu knurowianinowi grozi do 5 lat
pozbawienia wolności za jazdę po pijanemu
W ubiegłą niedzielę, tuż po
północy na przejażdżkę ulicami wyludnionego miasta wybrał
się kierowca Volkswagena Golfa
wraz z pasażerką. Nieoczekiwanie
Przegląd Lokalny Nr 40 (866) 8 października 2009 roku

mężczyzna przemierzający ulicę
Dworcową stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w zaparkowaną
na poboczu naczepę. Kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

Kierowcę zatrzymali policjanci
z Grupy Szybkiego Reagowania
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Na miejscu stwierdzili, że
knurowianin jest pod wpływem
alkoholu. Badanie alkomatem wykazały 2,8 promila alkoholu w
organizmie.
Mężczyzna usłyszy zarzuty
popełnienia przestępstwa, za które
kodeks karny przewiduje karę do 5
lat pozbawienia wolności.
/pg/
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Fotoradar jak papparazzi
Knurów. Straszak na zbyt szybkich kierowców

Mirella Napolska: - Straż Miejska dysponuje fotoradarem - poważnym argumentem, który powinien zniechęcić piratów drogowych
do przekraczania prędkości.
Komendant Andrzej Daroń:
- Zgadza się. To nowoczesny i bardzo
efektywny sprzęt. Używaliśmy go już
przez dwa tygodnie w listopadzie
ubiegłego roku. Wówczas w ciągu
ponad trzydziestu godzin przepracowanych z fotoradarem zarejestrowaliśmy 73 wykroczenia i nałożyliśmy
mandaty łącznie na około 15 tys. zł.
- Co potrafi ten sprzęt?
- Przede wszystkim pozwala na

rejestrację pojazdów w ruchu. Samochód z radarem nie musi już więc
stać na poboczu, może poruszać się
po jezdni i jednocześnie wyłapywać
sprawców wykroczeń. Rejestruje
zarówno pojazdy nadjeżdżające,
jak i oddalające się.
- To chyba zdecydowanie podnosi skuteczność.
- Wiadomo, że jeśli samochód z
fotoradarem stoi w jednym miejscu,
to kierowcy wzajemnie się ostrzegają, czy to mruganiem światłami, czy
przez CB radio. Możliwość poruszania się po jezdni wyklucza takie
zachowania.

- Jak wyraźne są same zdjęcia?
- Sprzęt ma dwie lampy błyskowe, dzięki czemu jakość zdjęć jest
dobra nawet wtedy, jeśli nie sprzyjają temu warunki atmosferyczne
czy późna pora. Pozwala też na
operowanie kontrastem, co przydaje się w niektórych sytuacjach,
na przykład kiedy słońce odbija
się w obiektywie. Poza tym oprogramowanie dołączone do radaru
pozwala na szybsze ewidencjonowanie przyłapanych kierowców. Z
chwilą, gdy fotoradar zarejestruje
pr ze k roc ze nie prę d k ości , robi
zdjęcie, na którym jest widoczna
tablica rejestracyjna, a także twarz
kierowcy.
- Czyli nie da się już zrzucić przewinienia na kogoś innego, bo widać
czarno na białym, kto prowadził i
komu należą się punkty karne.
- Bez wątpienia. Mamy system,
dzięki któremu porównujemy twarz

Wstąpimy do ŚKUP-u?
Knurów. Sesja nadzwyczajna rady miasta

Na czwartek, 8 października, zwołana została sesja Rady Miasta. Najważniejszym
punktem obrad będzie dyskusja w sprawie przystąpienia przez miasto do projektu
pod nazwą Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP)
Jak na polskie warunki, projekt
jest rewolucyjny. Jeśli zostanie wdrożony mieszkańcy gmin wchodzących
w skład K ZK GOP będą mogli
zapłacić - w formie bezgotówkowej
- za przejazd środkami komunikacji
publicznej, parking, wstęp na basen,
do siłowni, hali sportowej i innych
obiektów gminnych. Kartą będzie

można też posługiwać się jako podpisem elektronicznym podczas załatwiania urzędowych formalności,
płacąc nią podatki, czynsz i inne
opłaty administracyjne.
Realizacja projekt u przewidziana jest w latach 2010-2013.
Jego liderem jest KZK GOP. Wraz
z pa r t ner ujący m i mu g m i nam i

ogłoszenie

ogłoszenie
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne
Prezydent Miasta Knurów informuje, że organizacje pozarządowe
mogą ubiegać się o dotacje na dofinansowanie zadania w zakresie
polityki społecznej. Zadanie określone zostało w programie współpracy
Miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 (Uchwała
Nr XXIV/404/2008 z dnia 15.10.08 r.) w brzmieniu jak niżej:
1. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla
dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną (w szczególności dzieci wczesnoszkolne).
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, które będą realizowały zadanie na terenie Gminy Knurów.
Zadanie prowadzenia świetlic dla dzieci wczesnoszkolnych nie były
realizowane w 2008 roku. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć,
których realizacja rozpoczyna się po 10 listopada 2009 r. a kończy
się nie później niż do 31 grudnia 2009 r. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Prezydent Miasta Knurów przeznacza kwotę 4.100
zł. Dofinansowanie do realizowanego zadania może maksymalnie
wynieść 80% kwalifikowanych kosztów zadania. Szczegółowych
informacji udziela w Urzędzie Miasta Knurów pod numerem telefonu:
0-32 232-01-12 Krystian Pluta. Szczegółowe kryteria stosowane
przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i
oceny są zawarte w warunkach konkursu. Warunki konkursu oraz
formularze wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5 oraz na stronie internetowej Miasta www.knurow.pl oraz na BIP. Rostrzygnięcie konkursu
nastąpi do 10 listopada.
Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie j.w. do dnia
6.11.2009 roku.



zamierza ubiegać się o dofinansowanie unijne. Uchwała, nad którą
dyskutować będą knurowscy radni,
będzie wyrażeniem woli uczestnictwa w projekcie, ale też deklaracją
zabezpieczenia w budżecie miasta
(w kolejnych lat ach) f u ndu sz y
niezbędnych do pokrycia wkładu
własnego uzupełniającego dofinansowanie unijne.
W przypadku pomyślnej realizacji projektu w Knurowie znajdą
się cztery terminale płatnicze: w
hali MOSiR-u, w Urzędzie Miasta
przy ul. Ogana, w Kinie Scenie Kulturze i pływalni aQuaRelax. Punkt
doładowywania kart przewidziany
jest w rejonie przystanku autobusowego na os. Wojska Polskiego II.
Podczas czwartkowej sesji szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia udzieli przewodniczący
zarządu KZK GOP Roman Urbańczyk. Początek obrad o godz. 14. w
ratuszu przy ul. Niepodległości.

z samochodu z twarzą kierowcy z
bazy danych. Widoczne są też twarze
pasażerów, ale wysyłając mandat,
pikselujemy je, bo były już przypadki
rodzinnych nieporozumień, kiedy okazywało się, że w samochodzie siedziała
osoba, która siedzieć tam nie powinna.
Wydruk zawiera nie tylko zdjęcia, ale
także niezbędne dane, min. zmierzoną
prędkość, kierunek jazdy, miejsce, datę
i godzinę, markę pojazdu.
- Ile kosztował fotoradar?
- Dysponujemy nim na zasarozm. Mirella Napolska
dzie umowy najmu, podobnie jak
poprzednio, tyle że tym razem wynajęliśmy go na dłużej, na kilka
miesięcy. Planujemy też ponowne
wypożyczenie go w przyszłym roku.
Gdybyśmy go chcieli kupić, kosztowałoby to mniej więcej 180 tys. zł. Z
kolei koszt najmu zwraca się bardzo
szybko, ze sporą nawiązką. W poniedziałek w ciągu trzech godzin na ul.
Dworcowej zarejestrowano ponad
sto wykroczeń.
- Co się dzieje z pieniędzmi,
które muszą zapłacić ukarani
kierowcy?
- Zasilają budżet gminy.
Nie jesteśmy ukierunkowani na to, by mandaty
dla k ierowców był y
dla nas żyłą pieniędzy. Zwłaszcza, że
obróbka techniczna
i procedury pa- Komendant Andrzej Daroń

Kary grożące za przekroczenie prędkości

Foto: Mirella Napolska

Po knurowskich ulicach krąży niepostrzeżenie
fotoradar Straży Miejskiej. O nowoczesnym
wykrywaczu piratów drogowych rozmawiamy z
Andrzejem Daroniem, komendantem Straży Miejskiej
w Knurowie

pierkowe są czasochłonne. Chcemy po prostu wyłapywać i karać
piratów drogowych. Ważna jest
też prewencja. Zaproponowaliśmy
współpracę policji, która sprawdzałaby stan techniczny pojazdów
przekraczających prędkość. Przy
okazji tożsamość sprawcy ustalałoby się od ra zu, na miejscu
wykroczenia.
- Na jakiej podstawie są wybierane miejsca radarowych patroli?
- To głównie ulice, na których
najczęściej dochodzi do wypadków
i kolizji. Zdarza się też, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę kontroli
prędkości pojazdów i takie sygnały okazują się z reguły zasadne.
Można się spodziewać kontroli na
terenie całego miasta.

Do 10 km – do 50 zł i 1 pkt karny
11-20 km – od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
21-30 km – od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
31-40 km – od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
41-60 km – od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
51 i więcej km – od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych
informacja własna wydawcy

/bw/
ogłoszenie

Informacja
Wójt Gminy Gierałtowice
działając na podstawie art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr
261 poz. 2603 ze zm.) informuje
o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Gierałtowicach
przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazu od
2.10.2009 r. do 22.10.2009 r.
Przegląd Lokalny Nr 40 (866) 8 października 2009 roku

aktualności
Knurów. Remont ul. Kapelanów Wojskowych wszedł w ostatnią fazę

Ostatnie metry na finiszu
Foto: Paweł Gradek

W połowie października zostanie
sfinalizowany ostatni etap remontu
ul. Kapelanów Wojskowych. - Wszystko
odbywa się bez żadnych komplikacji
– nie kryje zadowolenia Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji

Roboty ruszyły pod koniec lipca. Po starym i dziurawym asfalcie nie ma już
śladu, zastąpiła go równa nawierzchnia. Robotnicy pracują na ostatnim odcinku,
w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Kosmonautów.
- Obecnie wykonywana jest podbudowa, drenaż i zabudowa studzienek kanalizacyjnych. Dodatkowo prowadzone są prace, mające na celu zabezpieczenie
tamtejszej infrastruktury – dodaje naczelnik Szczypka.
Termin odbioru inwestycji wyznaczono na 16 października i jak udało nam
się dowiedzieć, wykonawca robi wszystko, by roboty skończyć na czas.
Przebudowane zostały już miejsca z płyt ażurowych, chodniki i podjazdy.
Przejezdna jest już zachodnia część remontowanego odcinka. W planie jest także
oświetlenie ulicy kilkoma lampami.
Koszt inwestycji to około 670 tys. zł. Wykonawcą robót jest Zakład Inżynierii
Drogowej Maria Rozmus z Rudy Śląskiej.
Wyremontowana ulica Kapelanów Wojskowych z pewnością idealnie skomponuje się z odnowionym skwerem przy Klubie Gama i ubiegłoroczną inwestycją
– remontem ul. Kosmonautów.

Knurów

Pechowa
środa
bandyty
Nawet 12 lat więzienia grozi
sprawcy napadu na
58-letnią knurowiankę.
Do zdarzenia doszło
w lipcu. Podejrzany został
zatrzymany w środę
23 lipca dwaj nieznani (wówczas)
sprawcy napadli na ul. Lignozy na
58-letnią mieszkankę Knurowa,
pobili ją i skradli torebkę z dokumentami i 650 zł gotówką.
Dwumiesięczne śledztwo przyniosło rezultaty. W środę po południu
policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komisariatu Policji w Knurowie
zapukali do drzwi mieszkania podejrzanego 20-latka. Mężczyzna nie
potrafił ukryć zaskoczenia widokiem
policjantów...

/pg/

Szlachetna akcja

Knurowianie podarowali
krew górnikom
Foto: Marek Węgorzewski

Ponad 15 litrów krwi to efekt niedzielnej akcji krwiodawców
w Knurowie. Życiodajny płyn trafi do górników
poszkodowanych w kopalni „Wujek-Śląsk”

Honorowi krwiodawcy dowiedli, że w trudnych chwilach można na nich liczyć; tym razem pomogą
rannym górnikom
Akcja odbyła się w salkach parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
- Na nasz apel odpowiedziało 55
osób. Wśród nich dziewiątka absolutnych debiutantów - cztery panie
i pięciu panów - mówi Stanisław
Bogumił, prezes honorowy knurowskiego Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana, inicjatora przedsięwzięcia. - Zebraliśmy
dokładnie 15,3 l krwi. Znajdzie zastosowanie podczas przeszczepów, które
z pewnością będą przeprowadzane u
rannych górników.
- Nie jestem związany z górnictwem, jednak dotknęła mnie ta

tragedia i chciałem pomóc – mówi
Eugeniusz Wilczek, który w niedzielę był jednym z pierwszych
krwiodawców.
- Tata pracował na kopalni, dlatego postanowiłam przyjść i oddać
krew – tłumaczy swoją decyzję o
pomocy Magdalena Iwaniuk.
- Jesteśmy ogromnie wdzięczni
wszystkim, którzy w geście solidarności z rannymi gwarkami przybyli,
by wziąć udział w naszej akcji - dodaje Stanisław Bogumił. - Serdecznie
dziękujemy też ks. proboszczowi
Janowi Buchcie za udostępnienie
lokum, a Urzędowi Miasta i dyrekcji
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kopalni „Knurów” za duże i cenne
wsparcie naszego przedsięwzięcia.
To nie jedyny w ostatnim czasie
dowód szlachetnej postawy knurowian wobec poszkodowanych. Przed
dwoma tygodniami do Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach udało się
28 górników kopalni „Knurów”.
- Wszyscy honorowo oddali krew
ufając, że pomoże ona w trudnym
powrocie do zdrowia ich kolegom
z kopalni „Wujek-Śląsk” - mówi
Bogumił.
Marek Węgorzewski, bw

kmp gliwice, bw

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 8.10.2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów „Rejon Dymka” dla obszaru
w rejonie ulicy Wolności
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717
z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały nr
XXII/371/08 Rady Miasta Knurów z dnia 23 lipca 2008 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów „Rejon Dymka” dla obszaru w rejonie ulicy Wolności
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2009 r. do 13 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta
Knurów przy ul. Niepodległości 7 w pokoju nr 3 ( Ratusz Miejski), w
godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul.Niepodległości 7, w pokoju
nr 12 (Sala Sesyjna) o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54
ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić w
terminie i na zasadach określonych jak wyżej.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta



rozmaitości
Knurów. Jan Tomczyk nowym prezesem Klubu Abstynentów „Siódemka”

Nie ukrywa, że sam miał kiedyś problem z piciem.
17 lat temu wybrał życie bez alkoholu, bez papierosów.
– Jestem szczęśliwy, zadowolony z życia i tego, co mnie
otacza. Siłę znalazłem w wierze, że każdemu można
pomóc – mówi Jan Tomczyk.
Po dwóch latach abstynencji rozpoczął pracę z takimi, jak on. Usłyszał, że spośród 12 osób skierowanych
na odwyk dwie nie wezmą w ogóle alkoholu do ust, od
czterech do pięciu osób przestanie pić na krótko, po czym
znowu wróci na odwyk, reszta zapija się na śmierć. – Nie
ma leków, które pokonałyby nałóg. Wszystko zależy od
tego, czy ktoś chce, czy nie.
Prezes Tomczyk przyznaje, że praca przynosi mu
satysfakcję wtedy, kiedy w okresie Bożego Narodzenia
na jego adres przychodzą kartki z życzeniami świątecznymi od tych, którym kiedyś pomógł. – Przychodzą z
całej Polski. Dziękują mi w nich, że mogą spędzić święta
z rodziną, usłyszeć od dzieci „tato, mamo, kochamy
was”. To jest najlepsza zapłata. Są i smutne momenty,
kiedy idę przez cmentarz i widzę na nagrobku wyryte

Na straganie
w Lokatorku

Foto: Paweł Gradek

Od 15 lat pracuje z osobami
uzależnionymi, prowadzi grupy
wsparcia w Gliwicach i w Knurowie.
Jan Tomczyk od miesiąca prezesuje
Klubowi Abstynentów „Siódemka”.
Mówi, że to wszystko z potrzeby serca

Foto: Archiwum Stowarzyszenia

Liczy się drugi
człowiek

imię i nazwisko pacjenta. Wtedy w moim zeszycie przy
nazwiskach wpisuję słowo „śmierć”.
Doświadczenia pracy terapeutycznej m.in. w Toszku
i Czeladzi postanowił wykorzystać w Knurowie. Stąd
decyzja, by kandydować na stanowisko prezesa Klubu
Abstynentów „Siódemka”, które zrzesza 35 stałych członków i około 50 kandydatów i osób wspierających.
Nowy prezes przygotował program tematyczny,
który chce realizować w ramach działalności Klubu.
Dodatkowo nie wyobraża sobie integracji bez wyjazdów
abstynenckich. – Jeszcze w tym roku odbędą się uroczystości związane z 17 rocznicą „Siódemki”, dwudniowa
wycieczka, obóz grup wsparcia w Krynicy. Chcemy
zorganizować opłatek w rodzinnym gronie i zabawę sylwestrową – wylicza prezes Tomczyk.
Paweł Gradek

Grupa teatralna działająca przy Stowarzyszeniu Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we
wtorek 29 września w Klubie Lokatorek zaprezentowała
utwór Jana Brzechwy „Na straganie”
- Przedstawienie powstało ze
środków Urzędu Miasta i środków
własnych Stowarzyszenia. Z kolei
Klub Lokatorek udostępnia nam
bezpłatnie miejsce na ćwiczenia
– mówi Urszula Krawczyk, prezes
Stowarzyszenia.
W przedstawieniu wzięli udział:
Dawid Gabryszewski, Maksymilian
Kaletka, Dominik Kaletka, Adam
Krawczyk, Katarzyna Rzepka, Adam
Siwak, Paweł Porucznik, Piotr Żywylak, Wiktoria Wieteska i Wiktoria

Reda. Występ ubarwił swoją grą
na pianinie Paweł Porucznik. Nad
aktorami pieczę miały prowadzące
warsztaty Ewa Śliwa i Anna Kuran.
Na występ został przygotowany
specjalny stragan z warzywami.
Przyszli rodzice oraz wielu zaproszonych gości, wśród nich znajomi,
a także koledzy ze szkoły. Na zakończenie dla wszystkich przygotowano
niespodziankę - wspólny poczęstunek, którym była zupa jarzynowa.
Marek Węgorzewski

ogłoszenia włąsne wydawcy
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aktualności
Knurowianin, były żołnierz 1 Dywizji Pancernej, skończył właśnie 87 lat

Do generała przez
trzy kontynenty
Jego wojenne losy to nieustanna tułaczka, której finał
przeżywał w szeregach 1 Dywizji Pancernej Wojska
Polskiego pod wodzą gen. Stanisława Maczka. Żartuje, że
„dzięki” Hitlerowi „zwiedził” prawie cały świat. W piątek,
2 października, knurowianin Jan Kabat skończył 87 lat

„Maczkowcy” w Bredzie; ponownie 60-lat po wyzwoleniu
„szczęść Boże”, to i chleb się znalazł,
i salceson.
Po pewnym czasie knurowianin
został zatr udniony przymusowo
przez niemiecką organizację Todt,
dla której pracowali ci, którzy byli
za młodzi albo za starzy, aby walczyć na froncie. Pojechał do Rosji,
gdzie pracował przy budowie dróg i
mostów. Ciepło wspomina Rosjan, z
którymi się wówczas zetknął. Ludzie
tam byli dobrzy, serdeczni. To tylko
ustrój był zły.

Z Afryki do Missisipi

Po kilku miesiącach, gdy był
wreszcie pełnoletni, został powołany do niemieckiej armii. – A ja
byłem staatenlos, bezpaństwowy.
Moi rodzice nie mieli ani obywatelstwa polskiego, ani niemieckiego,
jak Cyganie. Więc jak miałem być
w Wermachcie? Ale przy poborze
nikt nie patrzył w papiery.
Jako żołnierz niemieckiej armii
znalazł się w Afryce. Tam trafił do
niewoli amerykańskiej.
– Statkiem przewieziono nas do
Nowego Jorku, a stamtąd do obozu

przygotowywali jeńcy. A po nim,
po kryjomu, Niemcy zapaleni do
idei komunizmu udzielali lekcji
poglądow ych in nym więźniom.
– Był tam pastor, Czech, któremu
posługiwałem do mszy. Zapytał
kiedyś, co my tak długo robimy po
imprezach. Odpowiedziałem. Na
drugi dzień było o połowę jeńców
mniej, a robot y drugi raz t yle.
Zastana wiali się, k to zdrad ził.
Prz yszło na mnie. Pracowałem
przy wyrębie lasu. Jak wróciliśmy
z pracy, posterunkowy przy baraku
powiedział, że biada temu, kto w
nocy wstanie. Rano dyżurny kazał brać rzeczy i iść do biura. Po
drodze doskoczył do mnie jeniec
z Wojska Polskiego i mów: „masz
mnie do podziękowania, bo dziś w
nocy miałeś być wieszany.”

Z generałem na Holandię

Uniknąwszy śmierci Jan Kabat
wraz z innymi polskimi więźniami
trafił do wojskowej bazy w Wisconsin. – Dostałem od Polaków
adresy do ambasadora polskiego.
Odpisali, że wk rótce będ ziemy
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Foto: Archiwum Jana Kabata

w Missisipi – opowiada jubilat.
– Pracowałem tam z Murzynkami
w wojskowej pralni. Ale niedługo,
bo wszystkich, którzy zgłosili się
jako antyfaszyści, przenoszono do
obozu w Alabamie. Tam tych, którzy kiepsko po niemiecku mówili,
na belkach wieszali…
Z tamtego miejsca pochodzi
jedno mocne wspomnienie, które
nawet dziś, po tylu latach, wzrusza
do łez. Młody Jan niemal cudem
uniknął śmierci, którą mieli zgotować mu niemieccy współwięźniowie.
W każdą sobotę w obozie odbywało się przedstawienie, które

Foto: Archiwum Jana Kabata

Wojenna historia życia sędziwego jubilata, rodowitego knurowianina, jest tak poplątana jak losy
samego Śląska. Na początk u II
wojny światowej, w listopadzie ’39
roku, Jan Kabat został wywieziony
do pracy przy budowie autostrady w
Meinheim.
– Volkslisty nie podpisałem, więc
na rękawie musiałem mieć znaczek
„P”, jako Polak – wspomina Kabat.
– Ale wśród zwykłych, cywilnych
Niemców nie było wcale tak dużo
faszystów. W Meinheim, jak się
przy wejściu do sklepu powiedziało
„heil Hitler”, to nic nie sprzedali.
A jak się po niemiecku powiedziało

„Maczkowcy” trzymają się
razem

Jan Kabat przed prawie
70 laty...
wyswobodzeni jako Polacy.
Knurowianin wzrusza się na
wspomnienie chwili, kiedy w amer yk a ń sk ich kosza r ach zag r a no
polski hymn. Potem żołnierze załadowani na statek Queen Elizabeth
popłynęli do Szkocji. - W listopadzie byłem już w Wojsku Polskim.
Komisja przydzieliła mnie do 9
batalionu strzelców. Kompania
wsparcia, pluton rozpoznawczy.
Z dywizją gen. Maczka Kabat
wędrował od Cannes do Wilhelmshaven. Był ranny w słynnej bitwie pod
Falaise, na szczęście niegroźnie. Po
opuszczeniu szpitala wrócił na front.
Brał udział w wyzwalaniu Belgii i
Holandii.
Powojenne losy „Maczkowców”
były różne. Wielu z nich pozostało
na Zachodzie. Powodem ich decyzji
o tym, by pozostać na emigracji były
względy polityczne, ale – co ciekawe
– także miłosne. Pancerni zostawali
na Zachodzie, zakładali rodziny w
Belgii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii. Sam generał Maczek po wojnie
zamieszkał w Edynburgu. Tam też
zmarł w 1994 roku, w wieku 102 lat.
– Ale został pochowany w Brenie,
w Holandii, bo chciał leżeć ze swoimi
żołnierzami – mówi Kabat. – Rozprysło się towarzystwo po świecie.
On sam tuż po wojnie zatrzymał się w Anglii, ale pod koniec
1946 roku zdecydował się wrócić
do rodzinnego Knurowa. – Kolega,
który wrócił wcześniej, napisał:
„Janek, wracaj, nie jest aż tak
źle, jak nam kapitan opowiadał.”
Wróciłem.
Tu się ożenił, tu urodziło się
czworo jego dzieci. Całe swoje zawodowe życie przepracował na przodku
w kopalni „Knurów”.

Pancerni z Dywizji gen. Maczka, choć rozsiani po całym świecie,
trzymają się razem. Dziś mają po
80 i więcej lat, jest ich na świecie
coraz mniej, ale ciągle utrzymują
ze sobą kontakt, działają w Związku Kół 1 Dywizji Pancernej. Jan
Kabat należy do katowickiego koła
„Maczkowców”, które jakoś ostatnio się skurczyło, więc współpracuje i świętuje z kołem bielskim. Pięć
lat temu śląscy pancerni od gen.
Maczka przygotowali odświętne
garnitury, odznaczenia i wspólnie
wybrali się do Bredy, miasta, które
60 lat wcześniej sami wyzwolili.
Przyjechali tam towarzysze broni z
różnych stron świata. Kilkudniowe
uroczystości, w których uczestniczyła sama królowa Holandii – Beatrix, przywołały wspomnienia i
przysporzyły wielu wzruszeń.
Czas ucieka, więc „Maczkowców” jest na świecie coraz mniej.

We wrześniu r uszył projekt pt.
„Żołnierze gen. Maczka – 65 lat po
wyzwoleniu Belgii i Holandii”, realizowanego przez zespół Archiwum
Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią.
– W żadnym polskim archiwum,
jak do tej pory, nie ma zbioru relacji żołnierzy dywizji dowodzonej
przez gen. Maczka, który wśród
polsk ich dowódców podczas II
wojny światowej okazał się jednym
z najlepszych – powiedział PAP
dr Jarosław Pałka z AHM, jeden
z autorów projektu. W założeniu
jest utrwalenie dwudziestu relacji
biograficznych z byłymi żołnierzami 1 Dywizji Pancernej. Chodzi o
wypełnienie historycznej luki w
świadomości Polaków, Holendrów i
Belgów. Oprócz wspomnień zbierane są archiwalia związane z „Maczkowcami” – fotografie, dokumenty,
listy. Projekt ma być realizowany
do stycznie 2010 roku.
Mirella Napolska

reklama
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Górskie pasje knurowian

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6

Kozi Wierch
dla wytrwałych

Foto: Archiwum Eugeniusza Dietricha

Gubałówka i Giewont to dla wielu z turystów szczyty
możliwości. Ale są i tacy, którym rekreacyjny spacer po
górkach nie wystarcza. Wśród nich paczka knurowian,
którzy korzystając z jesiennego słońca wybrali się
jednym z trudniejszych szlaków na Kozi Wierch

Foto: Marek Węgorzewski

Na szczycie Eugeniusz Dietrich
i Grzegorz Skopek

Foto: Grzegorz Skopek

Na stromiznach pomagały
łańcuchy



malajów - Krzysztof Wielicki (piąty
człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów) i Ryszard Pawłowski (doświadczony himalaista, który
towarzyszył Jerzemu Kukuczce na
Lhotse w 1989 r., podczas której - na
wskutek pęknięcia liny - Kukuczka
spadł w przepaść i zginął).
Aura w Tatrach nie rozpieszczała
Ślązaków. - Było mokro, zimno i ślisko - mówi Skopek. - Zmiennie, jak to
w górach: byliśmy we mgle, to znów
w chmurach, po czym nagle wokół
robiło się jasno.
Widok ze szczytu wynagrodził
t ur ystom t r udy wędrówki. - To
wspaniałe uczucie: usiąść po długiej
mordędze i odpoczywając oglądać
przepiękną panoramę wyjątkowej
urody gór...
Uczestnicy wyprawy namawiają
do górskich wycieczek knurowian.
- Warto, naprawdę warto wybrać
się w Tatry. Zwłaszcza teraz, kiedy
opadł kurz po letnim sezonie, a nie
rozpoczął się jeszcze świąteczny tłok
- mówi Eugeniusz Dietrich. - Łatwiej
więc o tanią kwaterę i luźniej na
popularnych szlakach. Tylko pogody
nie da się zamówić, ale i temu da się
zaradzić odpowiednio się ubrawszy.
Bogusław Wilk

Foto: Eugeniusz Dietrich

Eugeniusz Dietrich i Grzegorz
Skopek to na co dzień pracownicy
Działu Organizacji Imprez Sportowo-Rek reacyjnych MOSiR-u.
Anna Pawlak, Małgorzata Podolska
i Jarosław Łądkowski - przyjaciele,
których wspólną pasją są górskie
wycieczki.
- Podczas pracy namawiamy ludzi do sportu i aktywności ruchowej.
Wypada więc, żebyśmy sami świecili
przykładem - śmieje się Eugeniusz
Dietrich.
Jak mówią tak robią. Tym razem
za cel wzięli jeden z ciekawszych
i trudniejszych szlaków - na Kozi
Wierch (2291 m n.p.m.).
- To najwyższa góra znajdująca
się w całości na terytorium Polski
- wyjaśnia Grzegorz Skopek.
Zdobycie szczytu wymaga sporo
czasu (nawet 10-12 godzin, wraz z
powrotem), dobrej kondycji i doświadczenia. - To dość trudny technicznie szlak, zwłaszcza od Żlebu
Kulczyńskiego. Należy non-stop
uważać, dosłownie trzeba mieć oczy
za uszami. Błąd może mieć poważne
konsekwencje... - zastrzegają knurowianie. Statystyki GOPR pełne są
przykładów lekkomyślności i przecenienia sił przez „ceprów” (górale szanują siły natury i niepotrzebnie nie
wystawiają się na próbę). Małgorzata
Podolska może wymienić dziesiątki
niebezpieczeństw czyhających w
górach nawet na bardzo doświadczonych taterników. Nic dziwnego
- wśród jej znajomych są legendy Hi-

reklama

Klasa I A

Wychowawca Mariola Wojciechowska

Klasa I B

Wychowawca Anna Wajszczyk

Wiktoria Baja, Mateusz Boroń, Dawid Broczkowski, Natalia Cichocka, Mateusz Dubietko, Krzysztof Gil, Roksana Gołębiowska, Patryk Graboś, Kamil Grzegorczyk, Julia Hadik, Patryk Jedziniak,
Korneliusz Jończyk, Dawid Kuna, Paweł Lorenowicz, Marcin Maciejewski, Paulina Małkowska,
Natalia Modzelewska, Martyna Pająk, Alicja Patelska, Martyna Pietras, Paulina Pietrzik, Martyna
Pogorzelska, Michał Rumianowski, Joanna Stanik, Anna Trzos, Kamil Węgierski. Nieobecni:
Alan Gralak, Jakub Żebrowski

Weronika Bartoszewicz, Krzysztof Biczak, Natalia Cholewa, Julia Czapelka, Michał Dirska, Oliwia
Gmyrek, Adrian Holc, Alicja Hytry, Nikola Janusz, Monika Jaśków, Oliwia Komorowska, Gabriela
Kupniewska, Natalia Łopata, Tomasz Matuszek, Dominika Nagiecka, Oskar Piotrowski, Paulina
Podgórska, Paulina Pyra, Natalia Riss, Patrycja Rodziewicz, Wiktoria Rogowska, Dominik Siwirski, Wioletta Smalarz, Natalia Sobczak, Patryk Sprus, Grzegorz Wasileski, Marcin Zaboroś,
Paweł Zagórski. Nieobecny Miłosz Skórka

Potrzebujesz funduszy

reklama

Przeszkol się
bezpłatnie

Regionalny Ośrodek EFS w
Rybniku zaprasza do udziału
w bezpłatnych szkoleniach
związanych z uzyskiwaniem i
właściwym wykorzystaniem
funduszy z EFS
12 października w Zabrzu odbędzie się szkolenie pt. „Od pomysłu do
projektu - warsztat pisania wniosków
o dofinansowanie z PO KL”. Na dni
15-16 października w Wodzisławiu
Śląskim zaplanowano warsztaty pt.
„Zasada równości szans mężczyzn
i kobiet w projektach PO KL. Standard minimum”.
W szkoleniach mogą wziąć udział
mieszkańcy powiatów gliwickiego i
rybnickiego. Rejestracja odbywa się
na stronie internetowej www.rybnik.roefs.pl/Trainings/exeDefault.
Szczegółowe informacje udzielane
są pod numerem telefonu 32 429
57 73 i za pośrednictwem poczty email: info_rybnik@roefs.pl
/bw/
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aktualności
Edukacja. Kolejni knurowscy nauczyciele awansowali

Nowi mianowani
i dyplomowani

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
życzę nieustającej satysfakcji z pracy,
dumy z wychowanków i powodzenia
w życiu osobistym.

W poniedziałek 12 nauczycieli pracujących w knurowskich
szkołach i przedszkolach otrzymało akty nadania stopnia
awansu zawodowego

Dziękuję Państwu za dydaktyczny i wychowawczy
trud, jaki każdego dnia podejmujecie kształtując
postawy i osobowość młodego człowieka.
To dzięki Wam, wielu młodych ludzi poznaje siebie
i swoje predyspozycje,
odkrywa talenty i pasje, znajduje motywację
do zmagania się ze swoimi słabościami.

Fota: Magdalena Czaplińska

Jestem przekonany,
że Wasza praca zaowocuje
szlachetnością i mądrością
wychowanków.
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

W imieniu Rady Miasta Knurów
Wszystkim Pedagogom
i Pracownikom Oświaty
z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
składam najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, wszelkiej pomyślności,

Nowo awansowanym nauczycielom gratulowali wiceprezydent Piotr Surówka i dyrektor MZJOś
Urszula Antończyk
Uroczystość odbyła się w auli
Gliwickiego Centr um Edukacji.
W g ronie nowo awansowanych
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych znalazło się 12 osób z
Knurowa: Iwona Dyka (Miejskie
Gimnazjum nr 2), Iza Kirszensztejn
(MG nr 2), Katarzyna Knop (Miejska
Szkoła Podstawowa nr 1), Grażyna
Maliszewska (Miejskie Przedszkole

nr 10), Anita Osadnik (MSP nr 4),
Małgorzata Skrzypek (MSP nr 1),
Sabina Soroka (MG nr 2), Iwona
Suszek (MSP nr 1), Anna Szylaj
(MG nr 2), Marzena Urbaniak (MSP
nr 7), Olga Woronowska (MP nr 13),
Aleksandra Żydek (MG nr 1). Wraz
z nauczycielami w auli świętowali
przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe podległe

gliwickiej Delegaturze Kuratorium
Oświaty. Urszula Antończyk, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych i Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa, wręczyli awansowanym knurowskim
nauczycielom listy gratulacyjne, a
także kwiaty i upominki.

dużo radości, powodzenia w życiu
osobistym oraz
wytrwałości w pokonywaniu codziennych
trudności.
		

MiNa

		

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

reklama
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Żernica, Pilchowice

Foto: Archiwum

Mali zwycięzcy

Pierwszoklasiści z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Żernicy i drugoklasiści
Zespołu Szkół w Pilchowicach znaleźli się wśród
zwycięzców konkursu plastycznego „Moja
europejska rodzina”
Konkurs zorganizował Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z gr up o utr udnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Wpłynęło 611 prac z 49 klas z 20
szkół regionu. Komisja postanowiła
nagrodzić: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy (klasa I a), Zespół
Szkół w Pilchowicach (klasa II b)
i Szkołę Podstawową w Cieszynie
(klasa III a).
Wychowawczynią zwycięskiej

klasy z Żernicy jest Elżbieta Kozobucka.
Indywidualnie wyróżniono 30
uczniów. Wśród nich byli: Patryk
Przewoźny z ZS w Żernicy oraz
reprezentujący ZS Pilchowice Alexander Bernacisko, Szymon Hober,
Aleksandra Świerkot, Wiktoria
Chopcian, Mateusz Olek, Patrycja
Honysz, Krzysztof Fryś i Rafał Kotula.
Odbiór nagrody połączony był ze
zwiedzaniem gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
/b/

Chudów

Pastel
zaprasza

Działający w Świetlicy Środowiskowej w Chudowie Klub
Plastyczny Pastel zaprasza chętnych do udziału w bezpłatnych
zajęciach plastycznych. Odbywają
się one w czwartki o godz. 16.30.
Zapisy prowadzą wychowawcy
świetlicy.
Mile widziani są też w świetlicy dorośli. Z myślą o nich we
wtorki (od godz. 17) odbywają się
bezpłatne zajęcia z rękodzieła.
W każdy ostatni piątek miesiąca placówka zaprasza młodzież i
seniorów na seanse filmowe.
/śśch/

Foto: Marek Węgorzewski

Igor Nowak z Knurowa

ur. 24.09.2009 r., 3880 g, 56 cm

Kornel Kowalik z Knurowa

ur. 27.09.2009 r., 4120 g, 57 cm

Maja Düllick z Żernicy

ur. 28.09.2009 r., 2940 g, 52 cm

Zofia Wilczek z Przyszowic

ur. 30.09.2009 r., 3300 g, 54 cm

10

Filip Olejnik z Knurowa

ur. 24.09.2009 r., 3600 g, 54 cm

Oskar Maczuga z Przyszowic

ur. 27.09.2009 r., 3160 g, 51 cm

Emilia Sojka z Gliwic

ur. 28.09.2009 r., 3460 g, 55 cm

Kacper Guliński z Knurowa

ur. 1.10.2009 r., 3990 g, 55 cm

Maja Frydrych z Knurowa

ur. 25.09.2009 r., 2460 g, 49 cm

Judyta Przybyła z Knurowa

ur. 27.09.2009 r., 2870 g, 50 cm

Wojciech Kośka z Knurowa

ur. 29.09.2009 r., 3750 g, 57 cm

Lena Korus z Knurowa

ur. 1.10.2009 r., 3020 g, 52 cm

Helena Urszula Witruk z Gliwic
ur. 25.09.2009 r., 2950 g, 51 cm

Julia Antoniak z Knurowa

ur. 28.09.2009 r., 3720 g, 58 cm

Nikola Miera z Knurowa

ur. 30.09.2009 r., 3080 g, 50 cm

Miłosz Mach z Kamienia

ur. 1.10.2009 r., 3100 g, 53 cm

Julia Nocoń z Knurowa

ur. 26.09.2009 r., 3420 g, 57 cm

Amelia Czubko z Gliwic

ur. 28.09.2009 r., 3700 g, 58 cm

Antoni Szewczyk z Czuchowa

ur. 30.09.2009 r., 4010 g, 59 cm

Piotr Rysz z Gliwic

ur. 2.10.2009 r., 3815 g, 55 cm
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Bochen chleba
dla wszystkich
Żernica. Dożynki 2009

Foto: www.pilchowice.pl

Zabawa do późnych
godzin nocnych,
pokaz maszyn
rolniczych, loteria
z atrakcyjnymi
nagrodami
– to tylko niektóre
z mocnych punktów
tegorocznych
dożynek, jakie
odbyły się
w żernickim Parku
Kultury

ogłoszenie własne wydawcy

Foto: www.pilchowice.pl

Starostowie dożynek z koroną dożynkową
płody rolne, a także modlił gminy i księdza proboszcza
się z wier nymi w intencji bochen chleba, wypieczony
Tradycyjnie uroczystość rolników, działkowiczów i z tegorocznej mąki. Chleb
sprawiedliwie podzielono i
p opr ze d z i ła m sz a św ięt a ich rodzin.
Po południu barwny, do- rozdano uczestnikom dożydziękczynna w kościele p.w.
Po d w y ż s z e n i a Ś w i ę t e g o żynkowy korowód przebierań- nek. Na osłodę dziewczęta w
Krzyża. Ksiądz proboszcz ców przeszedł ulicami Żernicy ludowych strojach częstowaMarek Winiarski poświęcił prosto do Parku Kultury. Trasa ły kołoczem.
Jak dożynki to zabawa.
P rog r a m a r t yst ycz ny był
n ie z w y k le u r oz m a ic o ny.
Wystąpiły dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Żer nicy, Orkiestra Dęta z
Ziemięcic, zespół młodzieżow y ze Szcz ygłowic, do
t a ńca pr z yg r y wała g r upa
„Kostar”.
Dożynkową koronę wykonał y pa n ie z Ko ła Go spodyń Wiejskich. Dużym
wzięciem cieszyła się loteria,
w której każdy los wygrywał.
Wśród głównych nagród znaPomysłowość żerniczan nie miała granic
lazł się sprzęt AGD i RTV,
pochodu została specjalnie ufundowany przez firmy i
udekorowana przez żerniczan. radnych.
Najlepsi zostali wyróżnieni
Zabawa trwała do późtortami, które wręczał sołtys nych godzin nocnych, co przy
Jerzy Kurzała.
sprzyjającej pogodzie czyniło
Starostowie dożynek – przedsięwzięcie jeszcze barElżbieta i Roman Kromolan dziej udanym.
oprac. /pg/
przekazali na ręce sekretarz
8 Października 2009
czwartek

Kot w butach
W poniedziałkowe
przedpołudnie Kinem
Sceną Kulturą rządził
„Kot w butach”. Czynił to przed wypełnioną po brzegi widownią
- przedszkolakami.
Przedstawienie przy-

gotowali podopieczni Domu Kultury w
Szczygłowicach. W
głównej roli wystąpiła
Marta Kozak.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

ROZRYWKA nr 40/2009 - 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.

„Wojna domowa”
- godz. 18.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Pionowo: 1) rozczarowanie; 2) biedrzeniec; 3) biała,
pierzasta chmurka; 4) rzeka w Mongolii i Rosji; 5) karnacja; 6) świta, poczet; 7) ćmienie trawki; 12) płaski statek
rzeczny, berlinka; 13) przenośna zasłona; 14) ... Lubelski, miasto nad Tyśmienicą; 15) ciężar, pęta, niewola;
17) drogocenny naszyjnik; 18) był nim Otello; 19) duży
zbiornik w browarze; 20) żona radży

40

„Kac Vegas”
- godz. 20.00
9-15 października 2009 r.
KINO NIECZYNNE

Poziomo: 1) zachłanność; 8) „energetyczny” owoc; 9)
liche posłanie; 10) ojczyzna Isinbajewej; 11) część ogrodu z różami; 13) władczyni; 15) nie ma brata ani siostry;
16) kret lub sarna; 18) spaghetti; 21) witka do chłosty;
22) poręczenie na wekslu; 23) kraj z Zelandią i Fionią;
24) wybujała fantazja;

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 38/2009 brzmiało:
„Mówca”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena Kasprzyk
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Lokal do wynajęcia (solarium z wyposa żeniem) 47 m 2 , ul. Witosa 11. Tel.
0 509 090 436

Handel i Usługi

40/09

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

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

35-43/09

40/09

Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia,
ul. Szpitalna. Tel. 0 515 182 015
36-40/09

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

40-43/09

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

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367
40/09

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. 0 515 191 401
05–51/52/09

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

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

M-5, K. Wielkiego, 56 m2, 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
40/09

Odstąpię sklep mięsny z pełnym wyposażeniem. Tel. 032 232 17 56, 0 664 013 295

40-41/09

33-odw.

Para poszukuje mieszkania do wynajęcia 1
lub 2-pokojowego na terenie Knurowa lub
okolic. Tel. 0 660 123 112

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

Pawilon piętrowy 130 m – wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367

01–odw.

40/09

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

Sprzedam działkę budowlaną - uzbrojoną,
ogrodzoną, Farskie Pola 1200 m 2 . Tel.
0 609 108 244

35-51/52/09

01-odw.

40/09

2

40-41/09

Sprzedam mieszkanie 39 m . Cena 123 tys.
Tel. 0 510 131 491
2

40-41/09

Sprzedam mieszkanie M4 w Knurowie,
55 m2 Tel. 0 604 546 087. Pełna oferta na:
http://nowaszafa.eu.interii.pl/mieszkanie.htm
38-40/09

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

33-odw.

Gładzie, malowanie, regipsy, adaptacja
poddaszy, remonty. Tel. 0 602 407 190

40-46/09

Ko m p l eks ow y r e m o nt ł a zi enek . Te l.
032 236 63 54

39-51/52/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Sprzedam mieszkanie w centrum Knurowa
o pow. 43 m2. Tel. 0 693 644 719

40-41/09

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

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 36 m2.
Cena do uzgodnienia. Tel. 0 603 820 991

40/09

38-40/09

2-pokoje Ryduł tow y (4 km od Rybni ka) 53 m 2 , 105 tys. spr zeda M3. Tel.
0 516 055 825

Sprzedam nowy dom w Żorach do zamieszkania, w rozliczeniu – mieszkanie.
Tel. 0 661 491 158

40/09

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

40/09

2-pokojowe ul. Floriana. 160 tys. sprzedam
N.Cz. Tel. 0 607 030 993

39-43/09

S z u k a m p o ko j u d o w y n a j ę c i a . Te l .
0 889 184 295
40-41/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

40/09

40-42/09

3-pokojowe 63 m2, 153 tys. sprzeda M3.
Tel. 0 516 055 825
40/09

3-pokojowe os. 1000-lecia, komfortowe 187
tys. sprzedam. M3. Tel. 0 516 055 825

40/09

Oferujemy węgiel: orzech, kostka, ekogroszek, miały. Skład Opału Knurów, ul.
Przemysłowa 18 (tereny byłej Koksowni).
Tel. 0 605 901 619, 0 609 516 594

37-41/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

3-pokojowe Wojska Polskiego II, Szpitalna,
sprzedam. M3. Tel. 0 516 055 825

40/09

3-pokojowe, ul. Mieszka I, 182 tys. sprzedam. AS. Tel. 0 501 533 977

07-51/52/09

40/09

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

Budynek pod działalność z domkiem fińskim
229 m2 całość. Lokus, tel. 0 793 679 367

Do wynajęcia garaż murowany przy ul.
Witosa. Tel. 0 668 491 445

40-41/09

Do wynajęcia mieszkanie 120 m . AS. Tel.
0 501 533 977
2

40/09

Do wynajęcia mieszkanie, 90 m2 w Knurowie na okres 2 lat. Tel. 0 32 235 25 22
39-40/09

Do wynajęcia sklep o pow. 37 m na osiedlu
WP II, koło Biedronki. Tel. 0 793 729 533
2

39-43/09

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

09-51/52/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266
35-51/52/09

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

37-43/09

Do wynajęcia umeblowana kawalerka w
centrum Rybnika. Tel. 0 500 151 943

40/09

Dom wolnostojący 145 m , działka 1251 m2.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

40-42/09

39-43/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

40/09

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

D r e w n o k o m i n k o w e . Ta n i o . Te l .
0 696 764 640

37-40/09

Sprzedam cegłę keramzytową 380/320/220.
Cena dumpingowa. Tel. 0 691 979 944

40/09

Sprzedam ladę chłodniczą. Tel. 032 232 17
56, 0 664 013 295

40-41/09

Sprzedaż komputerów używanych. Komis,
ul. Koziełka 12

40-44/09

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

Dom wolnostojący pow. 220 m2, działka 1450
m2, sprzedam. AS. Tel. 0 501 533 977

40/09

Dom wolnostojący w Strumieniu 299 tys.
sprzeda M3, tel. 0 516 055 825

40/09

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 0 793 679 367

40/09

Kupię działkę budowlaną w okolicach Wolności – Dymka. Tel. 0 660 729 533

37-43/09
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Zatrudnimy do pracy w sekretariacie ze
znajomością języka rosyjskiego. Tel.
032 236 47 36

40/09

40-44/09

Us ługi budowlane świadczą us ługi w
zakresie kominki, kafelki, docieplanie,
kompleksowe wykańczanie domów. Tel.
0 600 623 218

MOTORYZACJA

DAM PRACĘ
Biuro rachunkowe „ARS IMPEX” Sp. z o.o.
zatrudni księgową w pełnym lub niepełnym
wymiarze godzin. Prosimy składać CV
ul. Szpitalna 8/308. Tel. 032 330 41 41 lub
0 602 424 970

40-42/09

Przyjmę za bar. Gierałtowice. Tel. 032 235
32 29, 0 510 119 325

40-44/09

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej
wiadomości:
− wykaz nr 41/GD/09 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Dworcowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Przegląd Lokalny Nr 40 (866) 8 października 2009 roku
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Minimalizm
dla niego
nie istnieje
Gdy byłem czynnym piłkarzem
cieszyłem się, jak ktoś chciał ode
mnie autograf czy zdjęcie.
To wspaniałe uczucie…

M i n ę ł o r a p t e m n ie c o
ponad pół rok u i w ycho wanka Concordii Knurów na
próżno szukać w składach
d r u ż y n w ystę pują cych w
ekstraklasie. Dariusza Dudka można natomiast spotkać
na trybunach. Często zagląda m.in. na stadiony Piasta
Gliwice i Górnika Zabrze.
Niestety już nie jako piłkarz.
– Jeżdżę teraz na wiele meczów i jest mi smutno, że nie
mogę już grać.
W meczu z Ruchem Chorzów dostałem z łokcia w szyję
i wypadł mi krążek międzykręgowy – wspomina to co
wydarzyło się w wiosennym
meczu na Stadionie Śląskim.
– Czułem się i czuję się w dalszym ciągu dobrze fizycznie,
jednak kontuzja okazała się
na tyle poważna, że musiałem zakończyć karierę. W
takich momentach poznaje
się prawdziwe oblicze ludzi,
znajomych, kolegów i przyjaciół. Nie ukrywam, że na
niektórych się zawiodłem.
Na szczęście mam wspaniałą
rodzinę, żonę i dzieci.
Dariusz Dudek należał
do sportowców, którzy nie

żyli tylko tym co jest dzisiaj. Od kilku lat oswajał się
z myślą o dniu, w którym
trzeba będzie zawiesić buty
na przysłowiowym kołku i
zająć się czymś innym. Nie
spodziewał się jednak, że
zakończenie kariery nastąpi tak szybko. Znienacka.
– Wielu rzeczy uczyłem się,
by po zakończeniu karier y nie zostać „na lodzie”
– mówi były zawodnik takich
klubów, jak Legia Warszawa
czy Odra Wodzisław. – W
tym miejscu muszę podziękować m.in. Edwardowi Sosze,
któr y zatrudnił mnie jako
piłkarza na stanowisku dyrektora marketingu w Odrze
Wodzisław.
Ponadto uz yskałem
uprawnienia trenera I klasy,
a teraz przymierzam się do
uzyskania licencji UEFA Pro.
Wciąż gdzieś tam w głowie mam zakodowany pomysł związany z utworzeniem
szkółki piłkarskiej. Może za
kilka lat zrealizuję ten pomysł wraz z Jurkiem, który
w przeciwieństwie do mnie
wcią ż koncent r uje się na
grze. Prawdę mówiąc projekt
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takiej szkółki już mam, ale by
wprowadzić go w życie trzeba
zaangażowania wielu osób.
Nie tylko mojego i brata.

Boks

Euroliga
w Knurowie

11 października w hali
MOSiR w Szczygłowicach
nie powinno zabraknąć bokserskich emocji. Powód?
W Knurowie odbędzie się
mecz grupy ćwierćfinałowej
Euroligi, w którym MRKS
„Minkus” Rybnik zmierzy
się z mistrzem Czech – zespołem z Prestojeva.
W grupie ćwierćfinałowej obok Polaków i Czechów występują Węgrzy. W
pierwszym pojedynku na
Węgrzech rybniczanie ulegli
Gladiatorowi Gyor 1:13.
Awans do półfinałów
uzyskają dwa zespoły, a rybniczanie rozpoczną mecz z
Czechami o godzinie 15.00.
PiSk

Jak widać, Dariusz Dudek jest niezwykle aktywny i dzięki temu otrzymał
niedawno propozycję pracy
z z awo d n i k a m i m ło dego
pokolenia. - Jakieś trzy tygodnie temu wybrałem się na
Stadion Śląski, by zobaczyć
występ reprezentacji Śląska
do lat 17 z reprezentacją
Wielkopolski – opowiada.
– Spotkałem tam m.in. Jana
Benigera i Zdzisława Podedwornego, którzy zaproponowali mi pracę w charakterze trenera reprezentacji
Śląska 11-latków. Propozycję
przyjąłem i jestem już po kilku konsultacjach. Oglądałem
kandydatów do gry w tej kadrze na turniejach w Niwce
i w Rybniku. Jestem po nich
optymistą.

11-latkowie to najmłodszy nia piłkarskiej przygody anirocznik prowadzony w for- żeli do jej rozwoju. Postawił
mie reprezentacji Śląskiego jednak na swoim i dziś ma co
Związku Piłki Nożnej. Do no- wspominać. - Rzeczywiście
tesu trenera Dariusza Dudka po powrocie z wojska w Contrafiło już około 40 nazwisk. cordii nie za bardzo wiedzieli
– Już po t ych pier wsz ych co ze mną zrobić – mówi. zajęciach widać, że niektórzy Byłem młody i duży wpływ na
chłopcy mają w sobie to „coś” to co dalej robiłem miał tre– mówi selekner Józef Golla.
cjoner. – Zrobię Przebieg kariery
Moim zdaniem
wszystko, by po- Dariusza Dudka:
najlepszy treprowadzić tych
ner w mojej
Concordia Knurów
kandydatów na
karierze. Jest
Naprzód Rydułtowy
dobrych piłkafantastycznym
GKS Katowice
rzy prawidłową
szkoleniowcem
Widzew Łódź
drogą.
i to on spowoGKS Katowice
Wychowadował, że zostaOdra Wodzisław
nek Concordii
łem przy piłce.
Legia Warszawa
nie uk r y wa,
Najpier w wyże dla osób
cią g nął mnie
FC Vitkovice
pracujących z
d o Na pr zod u
Odra Wodzisław
dziećmi nie ma
Rydułtow y.
dużych pieniędzy. Dlatego Później mogłem się rozwijać
wciąż szuka pracy. Na po- w każdym kolejnym klubie.
czątek mogłoby to być np. Choćby w Widzewie, gdzie
prowadzenie drużyny dru- momentami nie było pienięgoligowej. A czy skusiłby się dzy, ale mogłem grać z takimi
na pracę w Concordii? – Nie piłkarzami jak Citko, Wichmówię nie i nie mówię tak – niarek czy Michalski.
stwierdza wychowanek knuSympatycznie wspominam
rowskiego klubu. - Zależy mi również swój pobyt w Legii
na tym klubie i nie mogę go Warszawa i mecz z Schalke,
traktować obojętnie. Znam który rozpocząłem na ławce
obecną sytuację i na dzisiaj rezerwowych, później przemoja praca w Knurowie jest grywaliśmy 0:2 i strzeliłem
chyba mało realna. Jest to bramkę kontaktową.
związane m.in. z obecną orDa r iusz D udek to d la
ganizacją klubu. Jestem czło- kilkunastoletnich chłopców
wiekiem, który wiele wymaga postać w którą są wpatrzeni
od siebie i równie dużo od i z zapartym tchem słuchają
osób z którymi współpracuję. jego wskazówek. – Każdy
Chciałbym, by do Knurowa młody chłopak ma swoich
znowu przyjeżdżały drużyny idoli i chce im dorównać
trzecioligowe…
– mówi. – Na pewno ci 11Rozmawiając z Dariu- latkowie mają dodatkową
szem Dudkiem odnosi się frajdę, gdy oglądać ich mewrażenie, że minimalizm to cze. Jestem dumny z tego,
dla niego obce słowo. Jeżeli że ci chłopcy widzą we mnie
za coś się zabiera to w pełni trenera, który może ich wiele
się angażuje. Jego charakter nauczyć. Pamiętam, że jako
dało się poznać na początku chłopiec też byłem wpatrzokarier y. Był przecież taki ny w swoich trenerów, jak w
okres, że po odbyciu służby święty obrazek.
wojskowej (był komandosem)
Piotr Skorupa
bliżej było mu do zakończe-

Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie – Gliwice

Sekundy od finału
Przed tygodniem informowaliśmy o występie knurowianki Jadwigi Stańczak
w kolejnej edycji Międzynarodowych Mistrzostw Śląska
Kobiet w Boksie, które odbyły się w Gliwicach. Złośliwy
chochlik zmienił sens owej
informacji, zatem wracamy
dzisiaj do tego wydarzenia
raz jeszcze.
Zawodniczka knurowskiego klubu była o krok od
finału i co najmniej srebrnego
medalu w kategorii 54 kg. W
pojedynku półfinałowym Jadwiga Stańczak skrzyżowała
rękawice z Martyną Letkiewicz (OSiR Suwałki). Knurowianka rozpoczęła skoncentrowana i z olbrzymią ochotą
na awans do finału. Szczelna
garda i wyprowadzanie ciosów dochodzących do celu
– te dwa elementy sztuki
bokserskiej spowodowały,
że Jadwiga Stańczak na 20

sekund przed zakończeniem
pojedynku prowadziła 8:5.
Boks jest taką dyscypliną, że
w ciągu kilku sekund obraz
walki może diametralnie się
zmienić. Przekonała się o
tym zawodniczka Concordii.
O wspomnianych ostatnich
20 sekundach chciałaby za-

pewne szybko zapomnieć,
ale wcześniej musi wyciągnąć z tej lekcji wnioski. A
lekcja była sroga, bowiem
knurowianka przegrała 8:9
i marzenia o złotym medalu
mistrzostw Śląska trzeba
odłożyć na przyszły rok.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

W styczniu bieżącego roku, w czasie
halowego turnieju z okazji kolejnego
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Dariusz Dudek mówił, że chce
grać na najwyższym szczeblu jeszcze
2-3 lata. Dopiero po tym czasie planował
nowy etap w swym życiu. Ono napisało
jednak inny scenariusz...

Foto: Piotr Skorupa

Dariusz Dudek rozpoczyna nowy etap w życiu

Jadwiga Stańczak wraz z trenerami Bogdanem
Wyrzychowskim i Zbigniewem Kicką
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IV LIGA - grupa II

Światełko
w tunelu?
Po raz pierwszy w tym sezonie Concordia wywalczyła
punkty w dwóch meczach z
rzędu. Również po raz pierwszy
knurowianie strzelili dwie bramki w jednym spotkaniu. Czy to
oznacza, że na Dworcowej widać
światełko w tunelu?
Paradoksalnie, po drugim
remisie z rzędu sytuacja Concordii w tabeli jest gorsza niż
po wcześniejszych porażkach.
Przed sobotnim występem w
Marklowicach, ewentualne zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kempy – teoretycznie
– gwarantowało opuszczenie

ostatniego miejsca w tabeli. Po
remisie 2:2 z Polonią, knurowianie tracą już do przedostatniej
drużyny cztery punkty, zatem
ewentualna wygrana w kolejnej
serii spotkań nie daje nawet teoretycznych szans na opuszczenie
16 pozycji.
W meczu z Polonią Marklowice w wyjściowym składzie
Concordii po raz kolejny pojawił
się trener Wojciech Kempa, który nie mógł jednocześnie skorzystać m.in. z usług Andrzeja
Hanaka i Dominika Walusa.
Bezbram kow y w y ni k
utrzymywał się do 15 minuty.

komentarz trenera
- W Marklowicach rozegraliśmy bardzo dobry mecz i po
raz kolejny potwierdziło się to,
że lepiej gra nam się z zespołami, które grają piłką, a nie kopią jej – mówi Wojciech Kempa. – Przed meczem w ciemno
wziąłbym remis, jednak teraz
mam niedosyt, bowiem byliśmy
blisko wygranej. Szkoda, że po
strzeleniu bramki na 2:1 nie

potrafiliśmy utrzymać rywala
z dala od naszej bramki.
Wraz z Damianem Mehlichem zmieniliśmy nieco system
treningowy i powoli zaczyna to
przynosić efekty. Teraz brakuje
nam już tylko piłkarskiego
szczęścia i mam nadzieję, że
w kolejnym meczu u siebie z
beniaminkiem zdobędziemy
trzy punkty.

A telefon
prezesa dzwoni…

Po naszych publikacjach, w których informowaliśmy, że
Wojciech Kempa nie tak dawna oddał się do dyspozycji zarządu,
prezes KS Concordia – Grzegorz Grzybowski zaczął odbierać telefony od szkoleniowców, którzy chętnie poprowadziliby knurowski zespół. – Rzeczywiście sporo było tych telefonów – przyznaje
sternik Concordii. – Chciałbym jednak po raz kolejny podkreślić,
że nie jest moim zamiarem zwalnianie Wojciecha Kempy. Jestem
po rozmowach z zawodnikami i wiem, że chcą w dalszym ciągu
pracować z tym trenerem. Wierzę, że w tym składzie osobowym
drużyna jest w stanie wyjść z kryzysu. Mam nadzieję, że do końca
rundy jesiennej dogramy w obecnym składzie, a następnie zastanowimy się co dalej.

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wyniki z 29 września:

Henryk Hoinca
Dariusz Gołyś
Bogumił Wolny
Alojzy Kopiec
Dariusz Skowron
Emil Piszczelok
Władysław Kogut
Jerzy Niewiadomski
Janusz Myszka
Józef Fojt
Stefan Dylus
Tadeusz Żogała

Pilchowice
Szczygłowice
Knurów
Przyszowice
Knurów
Przyszowice
Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
Gliwice
Przyszowice

Klasyfikacja generalna:

2.416 pkt
2.315 pkt
2.273 pkt
2.013 pkt
1.827 pkt
1.826 pkt
1.787 pkt
1.761 pkt
1.715 pkt
1.708 pkt
1.704 pkt
1.655 pkt

1.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
9.007 pkt
2.
Michał Szczecina
Nieborowice
8.276 pkt
3.
Jerzy Makselon
Przyszowice
8.138 pkt
4.
Bernard Wróbel
Knurów
7.734 pkt
5.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
7.611 pkt
6.
Wojciech Napierała
Nieborowice
7.229 pkt
7.
Jerzy Niewiadomski Knurów
7.207 pkt
8.
Jerzy Pluta
Gliwice
7.188 pkt
9.
Stefan Wroblowski
Gliwice
7.123 pkt
10. Joachim Makselon
Przyszowice
7.045 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 13 października o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.

14

Wtedy to Łukasz Ponichtera
skapitulował po raz pierwszy, a
na odpowiedź knurowian trzeba było czekać do minuty 28,
gdy na listę strzelców wpisał
się Paweł Przesdzing.
Po zmianie stron zespół
Concordii nie rezygnował z
odniesienia pierwszego w tym
sezonie zwycięstwa i w 72 minucie po strzale Łukasza Sendlewskiego goście prowadzili 2:1. Do
końca meczu i pełni szczęścia
pozostało tylko i aż 18 minut…

Na nieszczęście k nu rowian gospodarze od razu zabrali się za odrabianie strat i
po pierwszej akcji ofensywnej
Polonia doprowadziła do remisu 2:2. Takim też wynikiem
zakończył się ten mecz, który
z jednej strony daje nadzieję
na lepsze jutro knurowskiego
zespołu, a z dr ugiej oddala
szansę opuszczenia ostatniej
poz ycji w 4 -ligowej klasyfikacji.
PiSk

Wyniki 9. kolejki
Polonia Marklowice - Concordia Knurów 2:2 (1:1)
1:0 Pawelec 15’
1:1 Przesdzing 28’
1:2 Sendlewski 72’
2:2 Procek 73’
Żółte kartki: Mikulski, Grodoń (dwie).
Czerwona kartka: Grodoń – 81’.
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Marcin Salwa, Paweł Gałach, Michał Grodoń, Marcin Grzegorzyca 68’
Karol Michalski, Damian Tkocz, Wojciech Kempa 56’ Mateusz
Mikulski, Maciej Modliszewski 89’ Marcin Modrzyński, Łukasz
Sendlewski, Paweł Przesdzing 79’ Michał Bagiński.
Trener: Wojciech Kempa. Asystent: Damian Mehlich.

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

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

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

25
21
20
19
14
13
13
11
10
9
9
8
8
8
8
4

22:3
14:7
19:3
19:10
17:18
16:15
14:13
15:13
11:11
10:11
9:18
11:12
12:14
7:14
7:22
9:24

Program 10. kolejki (10-11 października):
Concordia Knurów - MRKS Czechowice-Dziedzice (sobota,
godz. 16.00), Polonia Marklowice - Górnik Pszów, Unia Racibórz
- Rekord Bielsko-Biała, Zapora Porąbka - Unia Rędziny, KS
Żory - AKS Mikołów, Przyszłość Rogów - LKS Czaniec, Polonia
Łaziska Górne - Grunwald Ruda Śląska, Gwarek Ornontowice
- GTS Bojszowy.

KLASA OKRĘGOWA
- Grupa IV
Wyniki 9. kolejki
Jedność Przyszowice - Walka Zabrze 0:1, Urania Ruda Śląska
- Tempo Paniówki 0:4, Orzeł Nakło Śl. - MOSiR Sparta Zabrze
4:1, Szombierki Bytom - Gwarek Zabrze 3:0, Fortuna Gliwice Tęcza Wielowieś 5:0, KS Strzybnica - Carbo Gliwice 0:4, Orzeł
Miedary - Silesia Miechowice 1:1, Gazobudowa Zabrze - Ruch
II Radzionków 1:1.
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
Orzeł Miedary
Ruch II Radzionków
Szombierki Bytom
Silesia Miechowice
Gwarek Zabrze
Tempo Paniówki
Orzeł Nakło Śląskie
Fortuna Gliwice
Tęcza Wielowieś
Jedność Przyszowice
Sparta Zabrze
KS Strzybnica

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

25
22
21
19
15
14
12
12
12
11
10
9
8
5
5
4

27:3
26:12
23:11
15:9
18:14
16:12
17:12
13:17
10:20
16:14
19:18
14:15
11:18
9:19
11:26
6:31

Zestawienie par 10. kolejki (10-11 października):
Tempo Paniówki - KS Strzybnica, Carbo Gliwice - Jedność
Przyszowice, MOSiR Sparta Zabrze - Ruch II Radzionków, Silesia Miechowice - Gazobudowa Zabrze, Walka Zabrze - Orzeł
Miedary, Tęcza Wielowieś - Urania Ruda Śląska, Gwarek Zabrze
- Fortuna Gliwice, Orzeł Nakło Śl. - Szombierki Bytom.

Wyniki 9. kolejki
Wilki Wilcza - KPN Sośnica 3:2, LKS 35 Gierałtowice - Piast
Pawłów 1:3, Zamkowiec Toszek - Sokół Łany Wielkie 5:2,
Orzeł Stanica - Ruch Kozłów 4:0, KS 94 Rachowice - Czarni
Pyskowice 1:2, Społem Zabrze - Naprzód Żernica 4:5, Młodość
Rudno - Gazobudowa II Zabrze 0:0, Gwiazda Chudów - Zaborze
Zabrze 0:0.

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

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

23
22
19
18
18
18
16
16
14
13
13
11
10
6
5
3

26:16
25:18
24:16
28:15
25:12
18:13
28:14
18:9
19:19
22:23
23:27
11:20
17:21
9:34
7:20
8:31

Zestawienie par 11. kolejki (10-11 października):
Gwiazda Chudów - Czarni Pyskowice, LKS 35 Gierałtowice
- Sokół Łany Wielkie, Piast Pawłów - Zaborze Zabrze, Młodość
Rudno - KPN Sośnica, Społem Zabrze - Wilki Wilcza, Orzeł
Stanica - Gazobudowa II Zabrze, KS 94 Rachowice - Naprzód
Żernica, Zamkowiec Toszek - Ruch Kozłów.

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

16
16
12
11
10
9
8
6
5
3
3
1

19:3
17:5
10:5
17:10
11:11
15:13
20:11
7:13
10:14
10:23
6:20
6:26

Zestawienie par 6. kolejki (10-11 października):
Pilchowice – Przezchlebie, Kleszczów – Łącza, Radonia – Ziemięcice, Pławniowice – Paczyna, Świbie – Bojków, Bojszów
– Rudziniec.

Wyniki 6. kolejki – grupa II:
Drama Kamieniec – Jedność II Przyszowice 6:3, Korona Bargłówka – Przyszłość II Ciochowice 1:0, Ślązak Bycina – LKS 45
Bujaków 1:3, Naprzód Łubie – KS Kłodnica Gliwice 2:0, Olimp
Szczygłowice – MOSiR Stal 1:2, Quo Vadis - pauza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

6
5
5
5
5
5
6
6
5
6
4

18
12
12
10
10
9
6
3
3
3
0

12:1
8:2
17:4
11:7
12:6
11:9
13:15
10:21
6:12
7:18
2:14

Zestawienie par 6. kolejki (10-11 października):
Bujaków – Szczygłowice, Przyszowice II – Bycina, Kłodnica
– Kamieniec, Ciochowice II – Łubie, MOSIR Stal - Quo Vadis,
Bargłówka – pauza.
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Sypnęło niespodziankami
Doczekaliśmy się pierwszych niespodzianek w walce o tytuł najlepszej drużyny w sezonie 2009/2010.
- Punkty stracili faworyci
rozgrywek, EFS i Intermarche – relacjonuje Waldemar
Jachimowski. - Ci pierwsi
pomimo, że od pier wszej
minut y prowadzili, ulegli
Veritaxowi Gumiland 1:3.
Warto dodać, że dla Veritaxu była to pierwsza wygrana, a przed meczem z
EFS-em drużyna ta strzeliła
zaledwie dwa gole. Potwierdziła się jednak zasada, że
drużynie EFS-u wyraźnie
nie leży zespół braci Nowosielskich, z którym faworyt
przegrał już po raz czwarty
w historii.
Punkty stracił też zespół
Intermarche remisując z FC
Apinex.
Potknięcie rywali wykor z yst ał Vibov it, k tór y
jest obecnie samodzielnym
liderem.
Waldemar Jachimowski
w swych statystykach odnotował kilka ciekawych pozycji. - Nacynianka ma już na
swym koncie 12 występów
bez zwycięstwa, z kolei Team
Stalmet nie wygrał 11 kolejnych meczów. Ciekawostką
minionej kolejki były aż trzy
remisy. - Dla porównania, w
całym poprzednim sezonie
wynikiem nierozstrzygniętym zakończyły się tylko dwa
spotkania – zauważa pan
Waldemar.
Liderem w wyścigu po
koronę króla strzelców jest
Tomasz Dura (Vibovit) – 14
goli, który o pięć trafień wyprzedza klubowego kolegę
– Roberta Kasińskiego.
Wciąż nie zmienia się lider
klasyfikacji Fair Play, którym
jest PTK Holding S.A.
PiSk

Za tydzień

Nowe
boisko
w Żernicy
Za tydzień na naszych
łamach znajdziecie m.in.
relację z otwarcia boiska
szkolnego w Żernicy.
Zapraszamy do lektury.

Wyniki 4. kolejki
PTK Holding S.A. – Mistral 1:12 (0:3)
0:1 D. Jakubowski 7’, 0:2 D. Kozdroń 8’, 0:3 T. Sokołowski 13’,
0:4 D. Jakubowski 24’, 1:4 L. Szklany 26’, 1:5 A. Nowak 32’, 1:6
D. Jakubowski 33’, 1:7 D. Kozdroń 34’, 1:8 D. Jakubowski 37’,
1:9 D. Jakubowski 37’, 1:10 D. Kozdroń 40’, 1:11 S. Kuś 40’, 1:12
D. Kozdroń 40’.
czerwona kartka: T. Sokołowski (Mistral).
Oldboje Concordia – Osiedle Szczygłowice 5:9 (2:2)
0:1 Ł. Żyrkowski 4’, 1:1 K. Ciasto 6’, 2:1 A. Niewiedział 8’, 2:2
Ł. Żyrkowski 15’, 2:3 Ł. Żyrkowski 23’, 2:4 K. Białecki 24’, 2:5
R. Dziubliński 30’, 2:6 R. Dziubliński 31’, 3:6 K. Ciasto 32’, 3:7
J. Parzych 33’, 3:8 Ł. Żyrkowski 33’, 3:9 K. Stępień 35’, 4:9 D.
Gawron 38’, 5:9 D. Gawron 38’.
żółta kartka: D. Kraska (Osiedle).
Vibovit – Intermarche A 6:3 (3:0)
1:0 K. Kijak 7’, 2:0 L. Leszczyński 8’, 3:0 R. Kasiński 13’, 4:0 M.
Mikulski 22’, 4:1 S. Basak 27’, 4:2 S. Wawrzonkowski 30’, 5:2 T.
Dura 33’, 5:3 Ł. Winiarczyk 39’, 6:3 L. Leszczyński 40’.
żółta kartka: Ł. Winiarczyk (Intermarche A).
Team Stalmet - Line-Trans Nacynianka 3:3 (0:2)
0:1 A. Tracz 5’, 0:2 A. Tracz 13’, 1:2 P. Przesdzing 23’, 2:2 P.
Przesdzing 25’, 2:3 A. Tracz 38’, 3:3 M. Gołębiowski 40’.
żółte kartki: D. Gigla, A. Tracz (Nacynianka).
Veritax Gumiland - EFS 3:1 (1:1)
0:1 M. Salwa 1’, 1:1 Z. Kołodziej 8’, 2:1 M. Gmyz 26’, 3:1 M.
Gmyz 40’.
żółte kartki: K. Napierała (Veritax), P. Rozumek, D. Tałajkowski
(EFS).
FC Apinex Czerwionka – Intermarche 2:2 (0:1)
0:1 P. Pietraczyk 17’, 1:1 P. Bysiec 24’, 1:2 P. Rolnik 29’, 2:2 A.
Sarzała 35’.
Tomsat - FMS Gierałtowice 6:6 (1:3)
0:1 D. Machulik 8’, 0:2 A. Zalewski 9’, 1:2 S. Kubisz 12’, 1:3 M.
Frątczak 16’, 2:3 S. Kassolik 22’, 3:3 M. Małyska 25’, 4:3 S. Kassolik 28’, 4:4 A. Zalewski 29’, 4:5 M. Frątczak 33’, 4:6 D. Machulik
34’, 5:6 A. Różański 36’, 6:6 S. Kassolik 39’ (k).
żółte kartki: S. Kubisz (Tomsat), R. Metelski, D. Machulik (FMS).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
10
9
9
9
7
4
4
4
4
4
1
1
1

44-5
19-7
31-13
23-9
21-15
20-16
13-13
5-12
16-28
15-33
12-34
9-17
12-25
12-25

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

0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Zestawienie par 5. kolejki (12 października):
Intermarche A - Concordia Oldboje (godz. 18.00), EFS - PTK
Holding S.A (godz. 18.45), Mistral - Vibovit (godz. 19.30), Osiedle Szczygłowice - Team Stalmet (godz. 20.15), Nacynianka - FC
Czerwionka (godz. 21.00), Tomsat -Veritax Gumiland (godz.
21.45), Intermarche - FMS Gierałtowice (godz. 22.30).

Z młodzieżowych boisk
Okręgowa liga juniorów
Concordia – Górnik Zabrze SSA 0:1

Regionalna liga juniorów
MOSiR Żory - Concordia 2:1

Liga trampkarzy
Concordia (rocznik 1998) – Akademia Piłki Nożnej Knurów 0:4
(bramki: Nowosielski, Kruk, Wrażeń, Jachimowski)
PiSk
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W m i n io ny we e ke n d
nowy sezon rozpoczął futsalowy zespół UPOS Komar t K nurów. Przer wa w
rozgrywkach przyniosła w
tym klubie kilka zmian. Ta
najpoważ niejsza dot ycz y
szczebla na jakim obecnie
występuje drużyna. Działaczom nie udało się zamknąć
budżetu na poziomie 1. ligi
i tym samym musieli podją ć de cy z ję o ud z iale w
rozgr y wkach na niższym
szczeblu.
UPOS Komart Knurów
nie jest jedynym klubem,
który sportowo zdołał utrzymać się w 1. lidze, a ostatecznie musi pogodzić się
z grą na niższym szczeblu.

Utrzymali się,
ale spadli…
D r ug i m t a k i m zespo łem
jest Gol-Sport Przyszowice
znany wcześniej, jako Radan Gliwice.
Obie d r u ż y ny roz po częł y 2-ligow y sezon od
porażek. Gol-Spor t uległ
beniamin kowi – Victor ii
Chróścice, natomiast knurowianie zostali rozstrzelani
przez Strzelca Gorzyczki.

PiSk

Wyniki 1. kolejki:
Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki – UPOS Komart Knurów
10:2 (bramki dla pokonanych: Tałajkowski i Bagiński. UPOS
Komart: Poręba, Tałajkowski, Bagiński, M. Rozumek, Wieliczko,
Spórna), Victoria Chróścice – Gol-Sport Przyszowice 6:4, Orlik
Brzeg – GSF Gliwice 7:2, Tango Gliwice – Dąbrovia MCKiS
Jaworzno (nie odbył się).
1.Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
2. Orlik Brzeg
3. Victoria Chróścice
4. Gol-Sport Przyszowice
5. GSF Gliwice
6. UPOS Komart Knurów
Tango Gliwice
Dąbrovia MCKiS Jaworzno

1
1
1
1
1
1
-

3
3
3
0
0
0
-

10:2
7:2
6:4
4:6
2:7
2:10
-

Pływacka Grand Prix
W sobotę na basenie w Szczygłowicach
odbyły się pierwsze zawody sesji jesiennej
Grand Prix w pływaniu dzieci
i młodzieży z terenu Knurowa
Organizatorzy zawodów to
sekcja pływacka TKKF Szczygłowice, MOSiR Knurów i WOPR
Knurów.
W sobotę wystartowało 104
zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to
druga edycja Grand Prix. W tym
roku została zmieniona formuła
zawodów. - W zeszłym roku było 7
turniejów, w tym postanowiliśmy
zrobić dwie edycje Grand Prix.
Sesja jesienna, która rozpoczęła
się 3 października i będzie trwać
przez cztery miesiące, a jej finał
będzie w styczniu. Z kolei sesja
wiosenna rozpocznie się w lutym,
a finał będzie w maju – mówi Tomasz Rzepa. Zmieniła się również
punktacja. Tak jak w poprzedniej
edycji zawodnicy zbierają punkty
dla siebie, ale również dla szkół,
które reprezentują. Rozdane zostaną nagrody indywidualne i
zespołowe - dla szkoły, która
zbierze najwięcej punktów.
Zawody te przerodziły się
w rodzinne święto. Na basenie
pojawili się rodzice, dziadkowie i
krewni młodych pływaków, którzy z wielkim zaangażowaniem

Terminarz:

2. kolejka
– 9-11 października 2009
Gol-Sport Przyszowice – Orlik
Brzeg (sobota, godz. 20.00 – hala
w Sośnicy), Tango Gliwice – UPOS
Komart Knurów (niedziela, godz.
18.00 – hala w Sośnicy), Dąbrovia MCKiS Jaworzno – Pizzeria
Luciano Strzelec Gorzyczki, GSF
Gliwice – Victoria Chróścice.
3. kolejka
– 23-25 października 2009
Orlik – UPOS Komart, GSF – Dąbrovia, Victoria – Pizzeria Luciano,
Tango – Gol-Sport.
4. kolejka
– 6-8 listopada
UPOS Komart – GSF, Dąbrovia
– Victoria, Pizzeria Luciano – GolSport, Tango – Orlik.
5. kolejka
– 13-15 listopada
Victoria – Tango, GSF – Pizzeria
Luciano, Gol-Sport – UPOS Komart, Orlik – Dąbrovia.
6. kolejka
– 27-29 listopada
Tango – GSF, Pizzeria Luciano
– Orlik, UPOS Komart – Victoria,
Dąbrovia – Gol-Sport.
7. kolejka
– 11-13.grudnia
Gol-Sport – GSF, Orlik – Victoria,
UPOS Komart – Dąbrovia, Pizzeria
Luciano – Tango.

WYNIKI:

Foto: M. Węgorzewski

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

dopingują swoje pociechy. - Nas
jako organizatorów najbardziej
cieszą dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z basenem, dzieci, które płynąc dystans
25 m na końcówce podciągają
się na linie, żeby ukończyć bieg.
Widząc przejęcie na twarzach
dzieci, ale także przybyłych na
basen bliskich widzimy, że naprawdę niewiele trzeba, żeby
rodzina wspólnie mogła przeżywać wielkie emocje. Mamy
nadzieję, że ta forma wspólnego
spędzania czasu przyczyni się
do popularyzacji pływania nie
tylko zawodniczego, ale także
rekreacyjnego – mówi Dariusz
Brachaczek. Każde dziecko biorące udział w zawodach otrzymało
wafelki i soczek. Kolejne zawody
Grand Prix za miesiąc.
Marek Węgorzewski

- klasy 1-3 - styl dowolny dziewczyny:
1. Aleksandra Szyrmel, 2. Natalia Tkocz 3.
Julia Kempa; chłopcy: 1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3. Szymon Wąsik
- klasy 1-3 - styl grzbietowy dziewczyny: 1. Aleksandra Szyrmel, 2. Karolina
Musiolik 3. Syntia Paliszewska; chłopcy:
1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3.
Szymon Wąsik; - klasa 4 - styl dowolny
dziewczyny: 1. Emilia Brachaczek, 2.
Weronika Suszek, 3. Kinga Kruszniewska; chłopcy: 1. Wojciech Kostelecki, 2.
Wojciech Gradowski, 3. Bartosz Sacha;
- klasa 4 - styl grzbietowy dziewczyny:
1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek,
3. Kinga Kruszniewska; chłopcy: 1. Wojciech Kostelecki, 2. Wojciech Gradowski,
3. Fabian Geitz; - klasa 5 - styl dowolny
dziewczyny: 1. Karolina Kołodziejak, 2.
Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska;
chłopcy: 1. Mateusz Michalski, 2. Maciej
Dzindzio, 3. Kacper Przybyła - klasa 5 - styl
grzbietowy dziewczyny: 1. Maja Dziublińska, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Magdalena
Wolny; chłopcy: 1. Maciej Dzindzio, 2.
Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski;
- klasa 6 - styl dowolny dziewczyny: 1.
Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3.
Adrianna Lepiorz; chłopcy: 1. Krzysztof
Malich, 2. Michał Godula, 3. Kamil Bismor;
- klasa 6 - styl grzbietowy dziewczyny:
1. Aleksandra Bańbor, 2. Adrianna Lepiorz,
3. Oliwia Miecznikowska; chłopcy: 1.
Krzysztof Malich, 2. Michał Wojtaszek, 3.
Michał Godula; - klasa 6 - styl klasyczny
dziewczyny: 1. Aleksandra Bańbor, 2. Patrycja Sładek, 3. Magda Wolny; chłopcy: 1.
Michał Wojtaszek, 2. Mateusz Michalski, 3.
Kamil Bismor; - gimnazjum - styl dowolny
dziewczyny: 1. Martyna Nowak, 2. Agata
Rzepa, 3. Alicja Kostelecka; - chłopcy:
1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus,
3. Fryderyk Król; - gimnazjum - styl
grzbietowy dziewczyny: 1. Magdalena
Ostrowska, 2. Jagoda Przybyła, 3. Patrycja
Jasto; - chłopcy: 1. Karol Adamus, 2. Kamil
Babiński, 3. Krzysztof Hołysz; - gimnazjum
- styl klasyczny dziewczyny: 1. Martyna
Nowak, 2. Alicja Kostelecka, 3. Agata
Rzepa; - chłopcy: 1. Kacper Dziubliński,
2. Patryk Dusza, 3. Marcin Starek; - gimnazjum - styl motylkowy dziewczyny: 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda
Przybyła; - chłopcy: 1. Kacper Dziubliński,
2. Fryderyk Król, 3. Filip Wajszczyk
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Krystian Cyprys przewodniczy Oddziałowi Wspólnoty Rycerskiej Południowej
Polski. Bez wątpienia dzięki
dużym zasługom Komandora Cyprysa dla Rycerstwa
siedziba oddziału mieści się
w Knurowie - w parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego.
- Poprzednie spotkania
odbyły się we włoskim Bolzano
i niemieckim Kőln. Tegoroczne
miało miejsce ponownie w
Niemczech - w Opactwie Państwowym Cystersów w Salem
- mówi komandor Cyprys.
- Ich istotą był udział w nabożeństwach oraz kulturalnych
przedsięwzięciach i przyjacielskich spotkaniach.

Foto: Archiwum Krystiana Cyprysa

Rycerze
spotkali się
w Salem
Knurów, Salem

Foto: Archiwum Krystiana Cyprysa

Rycerze Orderu
Jasnogórskiej
Bogarodzicy spotkali
się
w opactwie Salem
niedaleko Jeziora
Bodeńskiego.
Wśród uczestników
byli knurowianie
- Komandor
Rycerstwa Krystian
Cyprys, ks.
proboszcz Andrzej
Wieczorek i Marek
Płaszczyk

W zamku Salem
(od lewej): dr med.
Antoni Zembrzuski
- rycerz z Berlina,
inż. Leonard Graf von
Habsburg - rycerz z
Niemiec, ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek i
komandor rycerstwa
Krystian Cyprys
słuszności dogmatów religijnych poprzez odwoływanie się
do autorytetów.
Wy k ł a d y p r ow a d z i l i:
Dziekan Rycerstwa o. Jan

Nalaskowski - były generał
Zakonu Paulinów na Jasnej
Górze oraz rycerze - dyr.
Elmar L. Kuhn, mgr Ryszard
Gosk, dr Georg Anderssen i
prof. Charles Probst.
Elmar L. Kuhn przedstawił audytorom historię opactwa cysterskiego i kultury
regionu. Rycerze zwiedzili
klasztor i opactwo. Na kanwie doświadczeń i wrażeń
dyskutowano o obecności
Paulinów w Niemczech i ich
działalności duchowej.
Ko ń c z ą c t r z yd n iowe
spotkanie wstępnie ustalono,
że miejscem kolejnego stanie
się Wiedeń.
Wszyscy rycerze zostali
zaproszeni do ud ział u w
uroczystym nabożeństwie
z okazji 60 lat posługi paulińskiej Dziekana Rycerstwa
Ojca Jana Nalaskowskiego.
Msza św. odbędzie się 24
paździer nika o godz. 11
na Jasnej Górze w Częstochowie.
Bogusław Wilk

Rycerze przed nabożeństwem
w Opactwie Cystersów w Salem
Podczas wykładów omawiano „Tomizm - filozofię
naszych czasów”. - Wykazywaliśmy uniwersalizm filozofii
Tomasza z Akwinu. Mówiliśmy
o dążeniu do doskonałości,

o prawdzie, pięknie i dobru
jako atrybutach bytu - dodaje
Krystian Cyprys. - O filozofie scholastycznym kościoła katolickiego dążącym do
rozumowego udowadniania

Opactwo Salem

Krystian Cyprys
i o. Jan Nalaskowski

Z myślą nie tylko o piłkarzach
Piotr Skorupa: - Czy
dzisiaj podjąłby Pan taką
samą decyzję jak ponad
rok temu i zdecydował się
na inwestycję pod tytułem
„Orlik 2012”?
Prez ydent K nurowa
Adam Rams: - Zdecydowanie tak. Nie mam najmniejsz ych wątpliwości,
że b oi sk a „O rlik 2012”
to świetna inicjatywa. W
K n u rowie te n k om ple k s
służy mieszkańcom już od
roku i codziennie widać,
jak dużym cieszy się powodzeniem. Przyglądając
się dzieciom i młodzieży
uczestniczącym w różnego rodzaju rozgr ywkach
wierzę, że z tych małych
„orląt” wyrosną sportowe
orły, które w przyszłości
pr z yozdobione w bar w y
narodowe będą reprezentować nie tylko nasze miasto,
ale również kraj. Mówiąc
te słowa mam na myśli nie
t ylko piłkarz y, wszak na
„Orlik u” można g rać w
piłkę ręczną, siatkówkę czy
koszykówkę.
- Naw i ą z a ł Pa n d o
bar w narodow ych w ięc

n ie mogę n ie zapy t ać o
odczucia po ponownym powołaniu do reprezentacji
Polski Jerzego Dudka.
- Na pewno jest to dobra
wiadomość nie tylko dla nas,
knurowian. Talent Jerzego
Dudka jest co prawda od
pewnego czasu w cieniu,
jednak ponowne powołanie
go d o re pre zenta cji je st
dobrą decyzją. Wierzę w
to, że Jurek udowodni to na
boisku i da wiele powodów
do radości kibicom w całym
kraju.
- Wróćmy Panie prezydencie do budowy obiektów
sp or t ow ych . Nie bawem
taki powstanie przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 6 i Miejskim Gimnazjum nr 2.
- Nie ukrywam, że jest to
bardzo ważne przedsięwzięcie, które ma na celu rozwój
miejskiej bazy sportowej.
D o nie d a w n a u c z niowie
tych szkół odbywali zajęcia
z wychowania f izycznego
na asfaltowej nawierzchni,
a wszyscy doskonale wiemy, że nie były to warunku sprzyjające do rozwoju

sportowych talentów.
W t ym miejscu należ y
podkreślić, że pozytywnie
d o reali za cji tego za d a nia odnieśli się radni Rady
Miasta i obecnie na terenie
starych boisk pracują ekipy
budowlane, a więc powstaje ta m now y, be z piec z ny
obiekt. Tak, jak w przypadku
„Orlika” będzie można tam
grać nie tylko w piłkę nożną,
ale również w koszykówkę
i siatkówkę. Ponadto nowy
kompleks sportowy będzie
wyposażony w bieżnię, rzutnię i skocznię w dal.
Ze względu na doskonałą
lokalizację bardzo nam zależało, by był to obiekt uniwersalny, na którym można
pograć w popularną piłkę,
ale i spra wd zić n a s z ych
młodych mieszkańców w innych dyscyplinach. Wuefiści
t ych dwóch szkół zyskają
doskonałą bazę do szkolenia
podopiecznych, natomiast
popołudniami i wieczorami
obie k t bę d zie ogóln od o stępny.
Warto również podkreślić, że ten sportowy kompleks
znakomicie wpisze się w ten

Foto: Piotr Skorupa

W miniony piątek prezydent Knurowa – Adam
Rams uczestniczył w uroczystym otwarciu
kompleksu boisk „Orlik 2012” w Sośnicowicach.
Była to doskonała okazja do rozmowy na temat
knurowskiej bazy rekreacyjno-sportowej

Otwarcie „Orlika” w Sośnicowicach zgromadziło wielu okolicznych
samorządowców zgodnie podkreślających, że sport to naprawdę zdrowie...

rejon naszego miasta, gdzie
wcześniej wyremontowaliśmy
ulicę Kosmonautów.
- Uczniowie z MSP-6 i
gimnazjalnej „Dwójki” już
zapewne z radości zacierają ręce. Czy równie dobre
w iadomości ma Pan dla
dzieci i młodzieży z innych
rejonów miasta?
- Na pewno nie zapominamy o ich potrzebach,
a najlepszym na to dowodem są nasze propoz ycje
do prz yszłorocznego budżetu. Mamy bardzo ambit-

ne plany, bowiem zdajemy
sobie sprawę z tego, że te
inwest ycje są szczególne,
bo dotyczą prawidłowego
rozwoju fizycznego naszych
najmłodszych mieszkańców.
Wiele wskazuje na to, że przy
naszych szkołach powstawać
będą nowe wielofunkcyjne
obiekty. Mój optymizm jest
poparty zrozumieniem radnych, którzy również widzą
potrzebę inwestowania w
bazę rekreacyjno-sportową.
Wspólnymi siłami spróbujemy dać dzieciom i młodzieży

okazję do wyboru – komputer czy zabawa na świeżym
powietrzu i nowym oraz
bezpiecznym boisku. Nie
mam nic przeciwko komputerom, ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem
uzależniania się od nich.
Twierdzę też, że każdemu
z nas jest potrzeba odrobina kultury f izycznej, a
inwestycja w zdrowy styl
życia nie powinna podlegać
dyskusji.

Rozmawiał
Piotr Skorupa

