aktualności
Knurów. Obradowała Rada Miasta

Mocą uchwały knurowscy radni zgodzili się, by przeznaczyć 96 tys.
zł na przebudowę oświetlenia w parku przy ul. Ogana. Dzięki temu
będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy
i przebudowę oświetlenia jeszcze w tym roku
przedsięwzięcia, ale z zastrzeżeniem,
że nie więcej niż 25 tys. zł.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
wniesienie do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Knurowie wkładu
pieniężnego w kwocie 64,6 tys. zł. W
zamian gmina obejmie 646 udziałów
PWiK po 100 zł każdy.
5.000 zł - tyle miasto przekaże za pośrednictwem samorządu Gliwic
- na zakup urządzenia szorującoodsysającego na potrzeby Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie
Rada pozytywnie zaopiniowała
wniosek właściciela firmy Syltomex
w sprawie lokalizacji salonu gier
na automatach w Knurowie przy
ul. Kapelanów Wojskowych 2e.
Knurowski MOSiR prowadzi
prace zmierzające do oddania do
u ż y tk u sezonowego lodowiska.
Ośrodek zawczasu przedłożył Radzie Miasta uchwałę z cennikiem
uwzględniającym nowy obiekt przy
ul. Ułanów. 4 złote - tyle trzeba
będzie zapłacić za 40 minut zabawy
na lodowisku (bilet ulgowy - 2 zł).

Gliwice

Bajeczna zabawa

Wyremontowana Bajka, czyli nowa siedziba kina Amok,
otwiera swe podwoje dla widzów
Na przełomie września i października odbędzie się cykl imprez
„Odjazdowa BAJKA pełna AMOKU” związanych z ponownym otwarciem dawnego kina Bajka.
Wszystko zacznie się ju ż w
najbliższą niedzielę, 27 września,
w parku Chopina. Tam o godz. 15
w tanecznym pochodzie wyruszy
na gliwicki rynek parada szczud-

larzy, bębniarzy, a także gwiazd
filmowych. Podczas szalonych happeningów będzie można spotkać w
Gliwicach: Marilyn Monroe, Jamesa
Bonda, Tarzana, Harry’ego Pottera,
Pinokia, Pippi Langstrumpf, Hankę
Ordonównę, Charliego Chaplina,
Flipa i Flapa.
Wstęp wolny. Polecamy.

Wypożyczenie łyżew kosztować
będzie 4 zł za godzinę. Na tyle samo
wyceniono ich ostrzenie.
Miasto dużą uwagę przywiązuje
do edukacji ekologicznej obejmującej m.in. gospodarkę odpadami,
oszczędzanie energii i zazielenianie
okolicy. Podczas sesji samorząd poszedł krok dalej - mocą uchwały zaakceptowano zapisy, które pozwolą
przyznawać nagrody i wyróżnienia
(także pieniężne) dla osób fizycznych i prawnych (w tym wspólnot
mieszkaniowych) w konkursach na
wzorowe zagospodarowanie terenów
zielonych i balkonów.
W interpelacjach radni zgłosili
ponad 20 spraw i problemów. Znaczna część dotyczyła bezpieczeństwa
na knurowskich drogach. Zwracano
m.in. uwagę na dziury i zapadliska
w jezdniach, brak lub niewłaściwe
oznakowanie i potrzebę doświetlenia
niektórych odcinków ulic. Rajcy
prosili, by zawczasu zająć się sprawą
zimowego utrzymania dróg. Z dezaprobatą spotkała się sytuacja, w której w jednym mieście drogami administruje kilka instytucji. W Knurowie
oprócz dróg gminnych (odpowiada
za nie miasto) są drogi wojewódzkie
(m.in. Dworcowa, Niepodległości,
Rybnicka, Zwycięstwa), powiatowe
(np. Wilsona, 1 Maja, Michalskiego),
osiedlowe w gestii spółdzielni, ponadto prywatne. Największe obawy radni
wiążą z traktami najważniejszymi
- wojewódzkimi i powiatowymi.
Zwłaszcza zimą ich stan pozostawiał
nieraz sporo do życzenia, a próby wyegzekwowania od administratorów
(odpowiednio Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Dróg Powiatowych) należytego utrzymania czasem
szły jak po grudzie i nie zawsze miały
satysfakcjonujący finał.

Nowy prezes
Foto: archiwum „PL”

Jan Tomczyk
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Ostatni tydzień
z pewnością dał się we
znaki trzem właścicielom
samochodów

Auta
na aucie

Koniec z nerwowym wyczekiwaniem w kolejkach. Teraz, żeby sprawdzić, czy są już do odbioru prawo jazdy i dowód rejestracyjny wystarczy
wejść na stronę www.powiatgliwicki.
pl w zakładkę „Informacje Wydziału
Komunikacji i Transportu”.
Dla nieskomputeryzowanych
uruchomiono telefoniczną informację, gdzie będzie można m.in.
umówić się w określonym terminie
na dokonanie rejestracji pojazdu.
Informacja pod numerami telefonu:
032 331 55 99 i 032 332 66 04 jest
czynna w godzinach pracy Wydziału
Komunikacji i Transportu.
oprac. /pg/

Knurów.
Festyn integracyjny

Żegnaj lato

W sobotę, 26 września, na terenie
szkolnej „Dwójki” przy ul. Wilsona
22 odbędzie się Integracyjny Festyn
Rodzinny „Żegnaj Lato”
Do zabawy w godz. 14-18 zapraszają placówki działające na
rzecz osób niepełnosprawnych. W
programie m.in. występy artystyczne, konkurencje sportowe, loteria
fantowa, pokaz sprzętu strażackiego,
prezentacja szkoły karate. Dochód z
imprezy zostanie przeznaczony na
potrzeby niepełnosprawnych.
Wstęp wolny.
/b/

przy ul. Ściegiennego. Do kradzieży
doszło w ubiegłą sobotę około godz.
6.00. Straty są w trakcie ustalania.

/pg/

/pg/

Marek Węgorzewski

Knurów

Plac obaw

Chęć na zabawę odeszła właścicielowi portfela, który skradziono na
placu zabaw przy ul. Mieszka I. Złodziej wykorzystał moment nieuwagi
i nieroztropność właściciela – ten
pozostawił portfel na ławce. Stratę
oszacowano na 50 zł.

/pg/
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O północy z soboty na niedzielę
strażnicy miejscy zajęli się agresywnym panem, który wywołał awanturę
w mieszkaniu przy al. Piastów. Konieczne było odstawienie awanturnika do izby wytrzeźwień. Z kolei
nad ranem w lokalu przy ul. Słoniny
skończyło się na pouczeniu.
/bw/

60-letnia gliwiczanka kierująca
fiatem potrąciła w ubiegłą środę 75letniego rowerzystę. Do zdarzenia
doszło na ul. 1 Maja około godz.
12.30. Knurowianin doznał obrażeń
ciała. Sprawę wyjaśnia policja.

Internetowy Katalog Fryzur to poradnik
dla osób, które chcą zmienić swój wizerunek albo wybierają się na bal i nie
mają pomysłu na uczesanie. Strona
umożliwia przeglądanie, wybieranie
i komentowanie danej fryzury. Jest
ranking najlepiej ocenianych fryzur.
Możemy też dodać własny projektu
fryzury i poddać go ocenie internautów. Po wybraniu odpowiedniej fryzury
można ją wydrukować i udać się do fryzjera. Należy jednak pamiętać, że nie
wszystkie wirtualne zachcianki mogą
być spełnione w realnym świecie.

/pg/

Kolej na kabel Rodzina,
Nieznany sprawca połasił się
na kabel elektroenergetyczny, który ach rodzina
„znalazł” w budynku kolejowym

Potrąciła

ikf.com.pl

W ubiegłą środę, tuż po godz.
17.30 właściciel Opla Astry II, zaparkowanego przy ul. Mieszka I
zauważył, że ktoś zarysował lakier
pojazdu. Mężczyzna poniósł straty
w wysokości 4700 zł.
O pechowym piątku może mówić
dwóch właścicieli: Citroena C3 i
Mercedesa Sprintera. Pierwszy stracił
swoje cacko na ul. Ziętka. Kosztowało
go to 22 tys. zł. Drugi poniósł stratę
w wysokości 20 tys. zł, a auto zaparkowane przy ul. Klasztornej znalazło
nowego właściciela - złodzieja.

Knurów

Knurów

Jan Tomczyk został nowym prezesem Klubu Abstynentów
„Siódemka” w Knurowie. Zastąpił na tym stanowisku
Mirosława Wojciechowskiego, który złożył rezygnację
z powodów zdrowotnych i osobistych
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Abstynentów „Siódemka”
odbyło się 4 września. Na nowego prezesa
wybrano Jana Tomczyka, terapeutę uzależnień w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.
W nowym zarządzie „Siódemki” znaleźli się: Krystyna Lewicka (skarbnik),
Roman Bartoszyński, Andrzej Ciesielski i
Piotr Kołodziejczyk.
Sylwetkę nowego prezesa przedstawimy na naszych łamach w jednym z kolejnych numerów PL.

Wydział Komunikacji
i Transportu Starostwa
Powiatowego wprowadził
istotne ułatwienia dla
swoich klientów

/b/

Marek Węgorzewski

Knurów. Zmiany po walnym zebraniu Klubu Abstynentów „Siódemka”

Knurów

Koniec
z kolejkami

Park przy Ogana będzie
lepiej oświetlony
Sesja Rady Miasta odbyła się
w minioną środę. Pod głosowanie
radnych trafiło 18 projektów uchwał.
Kilka z nich miało charakter formalny - między innymi czyniło zadość
zmianom w przepisach. Do tego
typu spraw należało np. uchwalenie
nowego statutu Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych. W tym
przypadku potrzeba taka wynikła po
zmianie ustawy o systemie oświaty.
Konieczne okazało się też uchwalenie
Regulaminu korzystania z cmentarzy
komunalnych.
137 tys. zł zostanie przeznaczonych na osuszenie piwnic w budynku
urzędu przy ul. Niepodległości 5.
Środki te uzyskano zmniejszając
wydatki na zagospodarowanie terenu
w rejonie ratusza.
Knurowscy rajcy pozytywnie
odnieśli się do propozycji pozwalającej udzielić dotacji celowej powiatowi z przeznaczeniem na remont
odcinków chodnika przy ul. Wilsona
i al. Piastów. Upoważnili prezydenta
miasta do pomocy finansowej wynoszącej 20 proc. ostatecznych kosztów

Ważne

Nieborowice

Komputer
mobilny

Knurów

Konfekcja
garażowa

Stratę w wysokości 5 tys. zł
poniósł właściciel garaż u prz y
ul. Parkowej. W ubiegły czwartek, o
godz. 23.00 nieznany sprawca wyciął
otwór w drzwiach garażu i skradł z
niego... odzież.

/pg/

ogłoszenie

Laptop i 2 tys. zł skradziono z
biura firmy mieszczącej się przy
ul. Dworcowej. Złodziej dostał się
do pomieszczenia wyważając drzwi.
Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę
o godz. 16.00.
/pg/

Przepraszam Panów Stefana
Graczyka i Jerzego Zioła za to, że
w miejscu publicznym 09.09.2009
r. użyłem słów Jesteście złodziejami, zarabiacie na zatrudnionych
firmach wykonujących remonty na
naszej Wspólnocie.
Włodzimierz Pawłowski
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Knurów. Udana zbiórka niebezpiecznych śmieci

Miasto lżejsze o trzy tony
szkodliwych odpadów

Knurów. Wypadek na skrzyżowaniu ulic Wilsona i Szpitalnej

Kraksa na skrzyżowaniu

Zużyte baterie, smary, lakiery, leki, a nawet
środki ochrony roślin - w sumie przeszło trzy
tony niebezpiecznych odpadów - to plon drugiej
w ostatnim czasie zbiórki groźnych bądź
szkodliwych śmieci
Dzięki akcji wielu
knurowian pozbyło się
niepotrzebnych śmieci

Akcja została przeprowadzona
w ubiegłym tygodniu. Przez 3 dni
specjalny samochód - Mobilny Punkt
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (MPZON) - zatrzymywał się
w charakterystycznych miejscach
miasta, skąd bezpłatnie odbierał od
mieszkańców niebezpieczne odpady.
Zainteresowanie było bardzo duże.
– To bardzo dobry pomysł – mówi
pani Łucja, która do punktu przyniosła akumulator samochodowy.
– Trzyma się to w piwnicy, bo nie
wiem nawet, gdzie można takie coś
wyrzucić. A tak samochód podjedzie
prawie pod dom i po kłopocie - dodaje.
Jak poinformowała Przegląd Beata
Lubecka z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska ogółem zebrano 3339
kg odpadów. Były one zbierane w
trzech grupach.
Pierwsza to baterie, świetlówki,
smary, oleje, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Zebrano ich

aż 2017 kg. Druga grupa to
farby, lakiery, rozpuszczalniki
i opakowania po substancjach
niebezpiecznych. Tych zgromadzono 1320 kg. W trzeciej
kategorii znalazły sie środki
ochrony roślin i leki. Nie było
ich wiele - raptem 2 kg.
– Wytłumaczenie tej sytuacji jest proste: w aptekach znajdują się specjalne
pojemniki, do których ludzie
na bieżąco mogą wrzucać odpady – tłumaczy Beata Lubecka.
Tym razem zebrano więcej odpadów
niż podczas wcześniejszej akcji w
lipcu. W grudniu jeszcze raz zostanie
przeprowadzona zbiórka odpadów
niebezpiecznych poprzez MPZON.
- Szczegółowy harmonogram
zbiórki zostanie wcześniej podany do
wiadomości mieszkańców – zapewnia Beata Lubecka.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Powiat

Darmowy internet,
nowe ścieżki rowerowe

Trzy godziny trwała
wspólna akcja Straży
Pożarnej, Straży
Miejskiej i policjantów
z Wydziału Ruchu
Drogowego na
skrzyżowaniu przy
Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2. Cztery
osoby uczestniczące
w wypadku samochodowym
trafiły do szpitala
- Do wypadku doszło we wtorek
około godz. 6.50 – mówi młodszy
inspektor Mariusz Kubaszak, który
wraz ze starszym strażnikiem Grzegorzem Hejno patrolował tego dnia
ulicę Wilsona. – Na miejscu zdarzenia pojawiliśmy się jako pierwsi.
Natychmiast wezwaliśmy pogotowie,
straż pożarną i policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.

Jadący ulicą Wilsona, od strony
Rybnika, Ford Escort zderzył się z jadącym prawdopodobnie z naprzeciwka oplem. Kierowcy i pasażerowie
zostali przewiezieni do szpitala.
Jak udało nam się dowiedzieć,
Ford Escort jechał w stronę Targowiska Miejskiego, o czym świadczył
przewożony towar, który zabezpieczono do czasu przyjazdu na miejsce

rodziny poszkodowanych.
Przez cały czas ruchem na skrzyżowaniu kierowali strażacy. Akcja
zakończyła się o godz. 10.00. Szczegóły wypadku bada Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Paweł Gradek
Foto: Bogusław Wilk

reklama

Osiem gmin wchodzących w skład Powiatu Gliwickiego
podpisało umowy dotyczące dwóch projektów: „PIAP-y
dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej” i „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części
Subregionu Centralnego”
Podpisanie umów miało miejsce 16 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Knurów reprezentowany był przez prezydenta Adama
Ramsa.
Obydwa projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pierwszy o
wartości 1,5 mln zł, zakłada stworzenie na terenie powiatu sieci minimum
68 PIAP-ów. Są to publiczne punkty bezpłatnego dostępu do Internetu,
zlokalizowane m.in. w budynkach publicznych.
Wartość drugiego projektu to ponad 4,7 mln zł. Dzięki niemu wybudowane, zmodernizowane i oznakowane będą 203 km sieci tras rowerowych
na terenie powiatu oraz utworzone zostaną dwa centra turystyki rowerowej
i dwa zagospodarowane miejsca postojowe.
W obu projektach wymagany jest wkład własny w wysokości 15 proc.
Podpisane umowy dotyczą zasad finansowania dokumentacji technicznej i studium wykonalności projektów. Ich koszty w równych częściach
będzie pokrywać osiem gmin wchodzących w skład powiatu oraz Powiat
Gliwicki.
/sisp/, /pg/
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Burza w kubiku
ścieków

W kolejnej edycji konkursu na najlepszego
dzielnicowego głos mają mieszkańcy.
Od 1 września mogą głosować wypełniając
ankietę dostępną w jednostkach Policji
i na stronie internetowej KMP Gliwice

Pan Jerzy (nazwisko do wiadomości redakcji) przyszedł do nas z rachunkiem za odprowadzanie ścieków.
Mówi, że regulowanie opłat brała
zawsze na siebie żona, a on specjalnie
się tym nie interesował. Do czasu,
kiedy zobaczył rachunek, który żona
przyniosła z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie.
– Uświadomiłem sobie, że od
kwietnia tego roku za metr sześcienny ścieków płaciliśmy 4,86 zł. Do
tego dochodziła opłata abonamentowa, która za miesiąc wyniosła 15,72
zł! To absurd, żeby opłata za odczyt
licznika i rozliczenie była wyższa od
ceny metra sześciennego ścieków
– mówi wzburzony pan Jerzy.
Swoje kroki skierował do PWiK.
Tam dowiedział się, że taryfa, w tym
wysokość opłat abonementowych została zatwierdzona stosowną uchwałą
Rady Miasta Knurów w lutym 2009
roku i obowiązuje od 1 kwietnia.
Pan Jerzy z rachunkiem wybrał się jeszcze do wiceprezydent
Knurowa – Barbary Zwierzyńskiej,
która potwierdziła to, co wcześniej
usłyszał w PWiK. Zwróciła jednak
uwagę, że w uchwale Rady Miasta

Jak oceniamy pracę swojego
dzielnicowego? Czy w razie potrzeby
wiemy, jak się z nim skontaktować?
Czy odczuwamy konieczność poznania funkcjonariusza „opiekującego”
się naszym rejonem? Odpowiedzi na
te pytania pozwolą wyłonić najlepszych dzielnicowych.
Organizatorzy konkursu mają
nadzieję, że wezmą w nim udział
zarówno ci, którzy znają dzielnicowego z widzenia, pośrednio, z relacji
innych osób, jak również ci, którzy
korzystali z jego porad i pomocy.
W poprzednich edycjach najlepszych dzielnicowych wyłaniano w
konkursie, w którym ocenie podlegały umiejętności i fachowa wiedza.

Knurów

Knurów. Trwa konkurs na najlepszego dzielnicowego

Wybór w rękach
mieszkańców

- To niepoważne, żeby rachunek za kubik
ścieków wynosił 22,02 zł, z czego aż 15,72
zł to opłata abonamentowa! – mówi
z niezadowoleniem nasz Czytelnik

nie było ani słowa na temat studni
dostarczającej wodę. A taką właśnie
na swoim podwórku ma pan Jerzy.
W odpowiedzi na pismo, jakie
w tej sprawie wystosowaliśmy do
PWiK czytamy: nieruchomość pana
Jerzego zasilana jest w wodę z dwóch
źródeł: z sieci PWiK i ze studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie
nieruchomości. Ścieki bytowe, powstające z wody z obydwu źródeł,
odprowadzane są jednym przyłączem
kanalizacyjnym do sieci PWiK.
Zgodnie z „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
ścieków” obowiązującym na terenie
Knurowa, odbiorca usług zobowiązany jest do zabudowania wodomierza na własnym ujęciu wody, w celu
umożliwienia prawidłowego ustalania
ilości odprowadzanych ścieków do
sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa.
Taki wodomierz został zainstalowany
przez właściciela nieruchomości.
Od 1 kwietnia obowiązuje nowa
taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Jednym z jej elementów są
dwie opłaty abonamentowe – pierwsza w wysokości 2,68 zł za gotowość

urządzeń wodociągowych i d r u g a
– 8,41 zł za dokonanie odczytu wodomierza i rozliczenie należności.
- W przypadku nieruchomości
wyposażonych tak, jak nieruchomość
pana Jerzego w dwa wodomierze
stanowiące punkty rozliczeniowe
wysokość opłaty abonamentowej w
miesięcznym okresie rozliczeniowym
wynosi 19,50 zł (2,68 zł za gotowość
urządzeń wodociągowych i 16,82 zł
za dokonanie odczytu dwóch wodomierzy i rozliczenie należności)
– czytamy w nadesłanym przez
PWiK piśmie.
Przeprowadzona przez PWiK
analiza reklamacji złożonej przez
knurowianina wskazuje prawdopodobnie na niewłaściwą interpretację
przez odbiorcę treści dostarczonej
faktury. – PWiK dokona korekty w
opisie faktur, co pozwoli w przyszłości na uniknięcie podobnych
wątpliwości. Szczegółowa odpowiedź
z informacjami zostanie przesłana
panu Jerzemu osobnym pismem – zapewnia w piśmie prokurent Marek
Bitman z PWiK.
Paweł Gradek

sierż. Wojciech Kazula, mł. asp. Krzysztof Kaczorowski, st. sierż. Marcin Skargo,
st. asp. Dariusz Krukowski, sierż. Arkadiusz Piekarz, sierż. Maciej Milczarek,
asp. Jacek Wróż, st. sierż. Dariusz Kutzman, mł. asp. Robert Potera, st. asp.
Janusz Potuszyński.
Gierałtowice: mł. asp. Piotr Nocula.
Przyszowice: mł. asp. Krzysztof Kwietniewski.
Paniówki i Chudów: mł. asp. Zdzisław Malcherczyk.
Pilchowice i Stanica: mł. asp. Tomasz Górak.
Wilcza i Kuźnia Nieborowska: mł. asp. Piotr Słowiński.
Żernica, Leboszowice, Nieborowice: mł. asp. Witold Antończyk.

Szczepionka spadnie z nieba
do mieszkańców o niepodnoszenie
szczepionek z ziemi: - Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą
już takiej kostki. Poza tym przypominamy, że przez dwa tygodnie po
przeprowadzeniu akcji nie wolno
wyprowadzać zwierząt domowych
na tereny niezabudowane.
Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w
przypadku kontaktu z płynną zawartością kapsułki należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem. Dodatkowo należy natychmiast umyć
bieżącą wodą z mydłem ręce i inne

Szczepienie lisów
daje efekty
Źródło: www.wgniezno.pl

Szczepionka zatopiona jest w
przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno
zepsutej ryby. Woń tę lisy wyczuwają z odległości sięgającej nawet
800 m. Kostki zostaną wyłożone
nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych - na polach,
łąkach, w ogródkach działkowych,
a nawet w parkach.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Tadeusz Sarna, apeluje
Foto: monosodium/www.morguefile.com

Jesienna akcja szczepienia lisów
rusza 27 września. Do 15 października planowane jest wyłożenie ponad
200 tysięcy dawek szczepionki na
obszarze przeszło 10 tys. km 2.
Słowo „wyłożone” nie jest jednak
zbyt precyzyjne. W rzeczywistości
bowiem szczepionki zostaną zrzucone z samolotów. „Antki” (AN-2)
startować będą z lotniska w Katowicach-Muchowcu, po czym zrzucać je
z wysokości około 200 m.

oprac. /pg/

Knurowscy dzielnicowi:

Region. Jesienna akcja szczepienia lisów

Jeśli szukając grzybów w lesie dojdzie cię woń mocno zepsutej ryby - nie stresuj
się ani nie dziw zanadto. Sytuacja ma wytłumaczenie: tak właśnie „pachną”
małe, brunatne kostki - to szczepionki dla lisów

Tym razem najlepszych wyłonią sami
mieszkańcy.
Wypełnione ankiety będzie można złożyć w punktach przyjęć interesantów, poczekalniach, recepcjach
urzędów miast i gmin oraz w Starostwie Powiatowym.
Dla skomputeryzowanych przygotowano elektroniczną wersję ankiety, dostępną na www.gliwice.
slaska.policja.gov.pl. Tam również
dostępny jest wykaz dzielnicowych
z terenu Knurowa, Pilchowic i Gierałtowic.
Finał plebiscytu przewidziano na
grudzień 2009 roku.

Kostka: szczepionka dla lisów
części ciała, które zetknęły się z
płynną szczepionką.
Akcja wykładania szczepionek
odbywa się dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

W 2003 r. na terenie województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u dzikich
zwierząt, rok później - dwa. W
2005 r. nie odnotowano takiego
przypadku, w 2006 r. - jeden. Od
tamtego czasu w statystykach
nie ma śladu o w ystą pieniu
wścieklizny u dzikich zwierząt.
- Świadczy to o skuteczności
s zcze p i e n i a p r o wa dzo n e g o
przez inspekcję weterynaryjną
województwa śląskiego - uważa śląski wojewódzki lekar z
weterynarii.
reklama

Bogusław Wilk

reklama

Szczepienie przynosi skutek - w ostatnich pięciu latach
odnotowano tylko trzy przypadki wścieklizny u dzikich zwierząt
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Mammografia

Foto: www.morguefile.com

Panie pod opieką
dalszej diagnostyki specjalistycznej.
Centrum chwali sobie współdziałanie z miastem. - Mamy nadzieję, że
po tak udanej akcji będziemy mogli
liczyć na dalszą współpracę, która
pozwoli na realizację Programu
Profilaktyki Raka Piersi - zaznacza
w piśmie, które w ubiegłym tygodniu
trafiło do magistratu.
Panie, które nie brały udziału w
badaniach, a chciałyby to uczynić,
mają nadal taką możliwość. Wystar-

Program Profilaktyki Raka Piersi

- Lepiej zapobiegać niż leczyć - tego zdania było ponad 300
knurowianek uczestniczących w badaniach

Knurów. Krwiodawcy apelują: - Nie bądź obojętny...

Podaruj krew
rannym górnikom
Wśród solidaryzujących się z górnikami
poszkodowanymi w katastrofie w kopalni „WujekŚląsk” w Rudzie Śląskiej są knurowscy krwiodawcy.
- Chcemy im pomóc, dlatego organizujemy otwartą
akcję poboru krwi - mówią, zachęcając do okazania
takiego szlachetnego gestu
- Akcja odbędzie się w niedzielę,
4 października w godzinach 9-14, w
salce katechetycznej przy kościele
Matki Bożej Częstochowskiej - mówi
koordynujący przedsięwzięcie Stanisław Bogumił, prezes honorowy
Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana. - Liczymy na
spory odzew i udział wielu mieszkańców Knurowa.
Poszkodowanych górników czeka długie leczenie. Lekarze „oparzeniówki” liczą ten czas w miesiącach.
Pacjenci będą poddawani wielu
operacjom i zabiegom.
- Krew będzie im naprawdę
bardzo potrzebna - mówi prezes
Bogumił. - Wierzę, że knurowianie,
mieszkańcy górniczego miasta, nie
pozostaną obojętni na los rannych
gwarków.
Aby wziąć udział w akcji trzeba
jednak spełniać kilka warunków.

czy, że zgłoszą się do jednej z placówek prowadzących mammografię. W
najbliższej okolicy można to uczynić
w Gliwicach - w Centrum Onkologii
(Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
032 27 88 666) oraz Centrum Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
(ul. Księcia Ziemowita 1, tel. 032 23
12 380).
Wszelkich informacji na temat
badań udziela Wojewódzki Ośrodek
Koordynujący pod nr. tel. 032 278 96
73 (w godz. 7.30-14.30).
/bw/

Foto: Marek Węgorzewski

Akcja trwała pięć dni (17-21
sierpnia). Została zorganizowana
przez Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Gliwicach przy współpracy z knurowskim magistratem.
Przeprowadzono 349 badań.
- To bardzo dobry wynik - ocenia
Anna Kotuła, zastępca dyrektora do
spraw organizacji i zarządzania Centrum Onkologii. - Wśród wszystkich
przebadanych kobiet 24 wymagają

- Oddać krew mogą osoby pełnoletnie. Istotne jest, by ważyć minimum
50 kg. Konieczne jest zjedzenie posiłku, nie wolno bowiem oddawać krwi
na czczo - zastrzega prezes Bogumił.
- Ostatni warunek to formalność:
posiadanie ze sobą dokumentu tożsamości.
/bw/

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach jako Wojewódzki Ośrodek
Koordynujący prowadzi bezpłatne
badania mammograficzne w ramach
populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
piersi.
Każdego roku w Polsce raka piersi
wykrywa się u 10 tysięcy kobiet.
Liczba ta stale rośnie. Chorują
przeważnie kobiety około 50 roku
życia. Im starszy wiek, tym większe
prawdopodobieństwo występowania nowotworu. Wcześnie wykryte
zmiany pozwalają na wyleczenie
około 90 proc. chorych. Niestety, w
Polsce uzyskuje się niższe wyniki
wykrywalności choroby, związane ze
zbyt późnym jej wykryciem.
Co to jest mammografia?
Mammografia jest badaniem nieinwazyjnym. Polega na prześwietlaniu
piersi promieniami Roentgena. W
badaniu mammograficznym wykrywane są guzki o średnicy nawet 2-3
mm, a także inne zmiany w piersi w
bardzo wczesnym etapie, niemożliwe
do wykrycia podczas samobadania.
Kto się może zbadać?
Program pr zeznaczony jest dla
kobiet w wieku od 50 do 69 lat
z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie miały w okresie
poprzednich dwóch lat wykonanego
takiego badania.
Jak wziąć udział w badaniu?
Panie z wyżej wymienionego przedziału wiekowego mogą zgłosić
się, bez skierowania, do jednostki
uczestniczącej w realizacji programu.
Szczegółowy opis populacyjnego
programu wczesnego wykrywania
raka piersi oraz wykaz jednostek
wykonujących mammografię w 2007
roku w naszym województwie znajduje się na stronie: www.raksutka.
org
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. (032) 278 9673
(godz. 7.30 - 14.30); e-mail: biuroWOK-P@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Okresowe badania techniczne

Przymus
dla motorowerów

Od 22 września 2009 roku wszystkie
motorowery podlegają okresowemu badaniu
technicznemu. Wymóg ten wprowadza
ustawa „Prawo o ruchu drogowym”
W myśl nowych przepisów
okresowe badanie techniczne
motoroweru przeprowadza
się przed upływem trzech lat
od dnia pierwszej rejestracji,
a następnie przed upływem
kolejnych dwóch lat od dnia
przeprowadzenia badania.
Informacja o dacie pierwszej rejestracji znajduje się
na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego pojazdu
- w lewym dolnym rogu, w
rubryce B.
Co mają zrobić ci, którym
od pierwszej rejestracji minęły trzy lata? Przede wszystkim zachować spokój - na
wykonanie badania technicznego mają czas do 22 września
2010 roku.

Foto-skan: Arch. Powiatu Gliwickiego

Dokładnie 349 pań skorzystało z bezpłatnych badań
mammograficznych przeprowadzonych w sierpniu
w Knurowie

/b/

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
wprowadziło udogodnienie dla osób chcących zarejestrować pojazd. Jest nim
możliwość telefonicznego umówienia się na dokonanie formalności. Zainteresowani uczynią to dzwoniąc pod numery: 032 331 55 99, 032 332 66 04.
reklama

reklama
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rozmaitości
Podróże po historii. Na mapach ćwierć tysiąca lat temu...

Knurów pojawia się i znika

Stare mapy mają w sobie coś z
magii. Fascynują, są niczym rąbek
tajemnicy, którą jest zamierzchła
przeszłość...
Takie odczucie towarzyszyło autorce niniejszego tekstu, gdy dotarła
do mapy przeglądowej całego Śląska
autorstwa niemieckiego kartografa
Tobiasa Maiera (sławnego astronoma
z uniwersytetu w Getyndze) z 1749
roku. Wyjątkowość wydania polega
na tym, że podane zostały na niej
długości i szerokości geograficzne.
To pierwsza mapa Górnego Śląska
posiadająca tak dokładne oznaczenie.
Mapa została wykonania w Norymberdze w Niemczech. Ówczesny
kartograf nie uznał Knurowa za wieś
godną umieszczenia na geograficznym planie. Znalazły się na nim za
to sąsiednie Pilchowice (widnieją
jako Pilchowicz) i Chudów (Schlos
Chudow). Dostrzec można też Rudy



(Rauden), Gliwice (Gleiwiz) i Rybnik
(Ribnik).
W granicach Górnego Śląska
kartograf ujął też Michałkowice
(Michalkowiz), Kochłowice (Kochlowiz) i Biskupice (Biskupiz). Z
kolei Będzin (Bendzin) czy Czeladź
(Czelacz) zostały zlokalizowane w
granicach „Palatinus Cracovi”.
Z perspektywy 260 lat, które minęły od wydania mapy, warto uświadomić sobie, że Śląsk (zwłaszcza Górny Śląsk) jest krainą, która zachowała
swoje cechy specyficzne i odrębne,
niezależnie od zmieniających się na
przestrzeni wieków granic państwowych bądź administracyjnych. Świadectwem tego jest m.in. nazewnictwo
miast, wsi, osad i przysiółków, które
jest niezmienne przez lata. Odnotowane i wyrysowane przez niemieckich kartografów nazwy miejsc w
większości przypadków zachowały
słowiańskie rdzenie, zapisywane w

identyczny sposób jak nazwy własne
w sąsiadującym ze Śląskiem Królestwie Polskim czy - później - zaborze
rosyjskim. Po jednej stronie mapy
mamy zatem Szopienice (Szopienitz),
a po drugiej stronie granicy - Sosnowiec (Sosnowitz). Tak postrzegał to z
kolei pruski kartograf niespełna wiek
później, bo w 1827 roku.
Właśnie najstarsze mapy wyobrażające Śląsk, zwłaszcza Górny
Śląsk, o tym nam dzisiaj mówią. Ich
analiza i historyczna interpretacja
pozwalają pogłębić wiedzę nie tylko o stosunkach politycznych, ale
też gospodarczych i narodowych,
panujących w czasach austriackich
i pruskich.
Górny Śląsk szybko przyjmował
i adaptował nowinki cywilizacyjne,
a w wielu dziedzinach gospodarki
- i to nie w górnictwie - wyznaczał
kierunki rozwoju.
Maria Grzelewska

źródło: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Superiorem_Silesiam_AD1746.jpg

Dla Tobiasa Maiera, niemieckiego kartografa
z połowy XVIII wieku, Knurów nie był godzien
umieszczenia na mapie Śląska. Znalazły się
na niej natomiast okoliczne miejscowości Pilchowice i Chudów

Na mapie Śląska z 1746 roku Knurów (Knurow) jednak się
znajdował; podobnie jak sąsiedzkie Żernica (Zerniz), Bojków
(Schonwald), Czuchów (Czuchow) i Ornontowice (Ornuntowiz)
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Sprzątanie świata 2009

W lesie więcej
śmieci niż grzybów

Czechy. Udany występ knurowskich chórzystów

Tegoroczne „Sprzątanie Świata” odbywało się w piątek.
Uczestniczące w akcji dzieci i młodzież wyczyściły
na błysk pobliskie lasy i skwery

Miniony weekend Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores” spędził
w Czechach. Naszym południowym sąsiadom zaprezentował się dając
cykl koncertów w ramach piątej edycji festiwalu „Roudnické konsonance”
„Calvi Cantores”, tym razem wyjątkowo pod dyrekcją debiutującego
w tej roli tenora Wojciecha Górki,
zaprezentowali bogaty reper t uar utworów dawnych i przebojów
współczesnej muzyki rozrywkowej.
Wszystkie występy zostały bardzo
ciepło przyjęte przez czeską publiczność, która długo nie pozwalała zejść
artystom ze sceny.
Mił y m akcentem okazał się
spontaniczny występ połączonych
chórów na zakończenie festiwalu.
Jedną z pieśni wykonywanych przez
chór z Litomierzyc była dobrze znana

knurowianom kompozycja „Locus
iste”. Po swoim występie chórzyści z
„Calvi Cantores” poprosili czeskich
przyjaciół, aby raz jeszcze wyszli
na scenę. Było to dość ryzykowne,
gdyż zespoły nie miały wcześniej
wspólnej próby. Pewną ręką poprowadził jednak oba zespoły dyrygent
litomierzyckiego chóru prof. Tomaš
Fiala.
Po koncercie artyści mieli okazję
wymienić się doświadczeniami podczas wspólnej biesiady, połączonej z
degustacją czeskiego wina.
/bas/

Knurów. Ulica zmieniła się na lepsze

Plebiscytowa pozbyła się dziur
Słoneczne wtorkowe popołudnie, na ulicy
Plebiscytowej cicho i bezludnie. Jeszcze tydzień
temu pracował tu ciężki sprzęt, a działkowicze
z zadowoleniem obserwowali postęp prac
Stan nawierzchni ul. Plebiscyto- dzeniem grób swojej siostry czyści
wej od dawna daleki był od ideału i Honorata Mańka z Gliwic. – No
oczekiwań mieszkańców. O zmianę zrobili, całe szczęście. Przejechać
na lepsze od lat dobijali się dział- tu samochodem w dniu Wszystkich
kowcy pobliskich ogrodów - ROD Świętych to był nie lada wyczyn.
im. ks. Dzierżona - również radni, Człowiek w błocie brodził, tylko się
knurowianie odwiedzający
swoich bliskich na cmentarzu. Za każdym razem
na przeszkodzie stawały pieniądze, a właściwie
ich niedobór, w miejskiej
kasie.
Koniec końców jednak
się udało. Przed kilkoma
dniami na ulicy pojawili się robotnicy i ciężki
sprzęt. Fachowcom nie
trzeba było dużo czasu,
by doprowadzić drogę do
właściwego porządku i
wyglądu.
Za cmentarnym ogro- Po odnowie: ulica Plebiscytowa
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zezłościł. A latem te groby zakurzone
od pyłu, no nie do pomyślenia.
Optymistą jest Józef Wasik,
prezes ROD im. ks. Dzierżona.
– Wielokrotnie prosiłem, żeby coś z tą
drogą zrobić, podobnie jak najemcy
Domu Działkowca. Klienci im się
skarżyli, że dojazd kiepski i błoto
duże, a działkowcy, że im się kurzy.
Po naszych dożynkach robotnicy
wysypali grys asfaltowy, przejechali
walcem... Cieszymy się i dziękujemy
prezydentowi – mówi
prezes Wasik.
- Kawał dobrej roboty - ocenia Franciszek Szafarz, niegdyś
działkowicz-działacz,
obecny radny. Zarówno on, jak i również
zasiadający w Radzie
Miasta Jerzy Pach,
optowali za odnową
Plebiscytowej. Teraz
mają powody do satysfakcji - droga pozbyła
się dziur i przestała być
jezdnią tylko z nazwy.

- Co ciekawe, po markach odpadów
można stwierdzić, że nie pochodzą
one od ludzi biednych.
Po porządkach ich uczestnicy
spotkali się na wspólnym poczęstunku, który dla DPS „Zameczek”
przygotowało Nadleśnictwo Rybnik.

Foto: Archiwum DPS Zameczek

Chórzyści Calvi Cantores zrobili duże wrażenie
na czeskiej publiczności

Impreza od kilku lat organizowana jest w miejscowości Roudnice
nad Łabą. Stanowi ważny element
tradycyjnego czeskiego winobrania.
Knurowianie udali się tam na zaproszenie współorganizatorów festiwalu
zaprzyjaźnionego chóru „Fojtův
Komorní Sbor” - artyści mieli okazję spotkać się już w maju podczas
występów w Běšinach, w regionie
Šumavy.
Koncerty wszystkich zaproszonych zespołów odbywały się w galerii sztuki współczesnej i gotyckim
kościele Narodzenia Panny Maryi.

Leśne porządki
W akcji wzięli udział uczniowie
klas IV–VI krywałdzkiej „Trójki” i
podopieczni Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej. Pierwsi zabrali się za porządki
w lesie przylegającym do szkoły,

Foto: Archiwum chóru

Calvi Cantores
na festiwalu wina

Las w Kuźni uprzątnęli podopieczni DPS „Zameczek”
drudzy uprzątnęli las przy granicy
Knurowa z Kuźnią. Przedsięwzięcie
koordynowało Nadleśnictwo Rybnik
oraz - logistycznie - samorządy Pilchowic i Knurowa.
- „Zameczek” zebrał 70 worków
śmieci. Wywozem zajęła się Gmina
Pilchowice – mówi leśniczy Piotr
Nieszporek.
- W „Trójce” zgromadziliśmy 100
worków odpadów. Najwięcej wokół
leśnego stawu – mówi Zdzisława
Kostelecka, nauczyciel przyrody
w krywałdzkim Zespole SzkolnoPrzedszkolnym.
- Patrząc od strony matematycznej - ludzie śmiecą jak zawsze. Ani
specjalnie mniej, ani więcej. Zmieniła
się za to struktura odpadów, bo doszło dużo kabli – zauważa leśniczy.

W Knurowie taki sam poczęstunek zorganizowało Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 28.
Skwery przejaśniały
Aż 400 uczniów knurowskich
szkół ponadgimnazjalnych i Zespołu
Szkół Specjalnych porządkowało
zielone zakątki miasta. Młodzież Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
oczyściła las Zacisze, tereny przyszkolne i skwer przy ul. 1 Maja, obok
dawnego Domu Kultury. Uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
uprzątnęli osiedla Wojska Polskiego i 1000-lecia, natomiast Zespołu
Szkół Specjalnych teren pomiędzy
szkolną „Siódemką” i przedszkolną
„Dwunastką”.
Marek Węgorzewski

nekrolog

Pani Halinie Majdzińskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Syna
składają Pracownicy i Dyrekcja
Centrum Kultury w Knurowie

ogłoszenie

/pg, b/
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Spółdzielnia
w złotym wieku

- Obchodząca 50 lat LWSM zapisała - i czyni to nadal piękne karty w historii Knurowa - nie mieli wątpliwości
uczestnicy sobotnich jubileuszowych uroczystości

Foto: Piotr Skorupa

Obchody zorganizowano w auli pierwszego prezesa – Zenona ZaMiejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 rychtę. Ponadto Odznakę „Zasłużony
i Miejskiego Gimnazjum nr 3. Zje- Działacz Ruchu Spółdzielczego”
chali się na nie przedstawiciele władz otrzymali: Eugenia Antończyk,
samorządowych Knurowa i powiatu Urszula Kościan, Lucyna Lagner,
gliwickiego, reprezentacja parlamentarzystów ziemi gliwickiej, delegacje
zaprzyjaźnionych
firm i oczywiście
byli ora z obecn i
pracownicy dostojnej jubilatki.
O b ok ż ycz e ń
Spółdzielnia otrzymała wiele pochwał
za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i skuteczne
działania mające na
celu całkowitą likwidację azbestu z
elewacji budynków.
Z okazji swego
jubileu sz u Spó łdzielnia wyróżniła specjalnym li- Na dobrej współpracy miasta ze spółdzielnią
stem gratulacyjnym korzystają mieszkańcy Knurowa
Kilkanaście godzin przed uroczystościami kraj obiegła wiadomość o górniczej katastrofie w rudzkiej kopalni „Wujek-Śląsk”. Uczestnicy jubileuszu
LWSM nie przeszli obok tej tragedii obojętnie i chwilą ciszy uczcili pamięć
po zmarłych górnikach.
serdeczności

Romana Wegiera, Bogdan Litwin,
Zbigniew Beńko, Wiesław Antonowicz, Mieczysław Gołąb, Wojciech
Kołodziej, Andrzej Kubat, Sławomir
Michalak, Henryk Mikosz, Andrzej
Pankiewicz, Tadeusz Pieniak, Tadeusz Przedwojewski, Roman Szczerbak i
Marian Wojciechowski.
P reze s L ok at or sko Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
- Bogdan Litwin odebrał w
sobotę Złotą Odznakę Konfederacji Budownictwa i
Nieruchomości im. Króla
Kazimierza Wielkiego.
Me d a l a m i 50 - l e c i a
LWSM uhonorowano instytucje, samorządowców
oraz byłych i obecnych pracowników o długoletnim
stażu pracy. Nagrodzone
instytucje to: Gmina Knurów, Starostwo Powiatowe
w Gliwicach, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w
Jastrzębiu-Zdroju, Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie, PKO Bank Polski w Katowicach, Orzesko-Knurowski Bank
Spółdzielczy w Knurowie i Kopalnia

Foto: Piotr Skorupa

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa świętowała półwiecze

Medal 50-lecia LWSM odbiera Eugenia Antończyk
Węgla Kamiennego „Knurów” w
Knurowie. Wyróżnieni działacze
samorządowi spółdzielni to: Henryk
Antończyk, Michał Romaniuk i Jan
Szczeszak, byli pracownicy LWSM:
Jadwiga Famuła, Felicja Jaworska,
Danuta Jendryczko, Krystyna Lończyk, Gertruda Płuciennik, Irena

Romaniuk i Elżbieta Szczepanek oraz
obecni pracownicy spółdzielni: Teresa
Adamska, Eugenia Antończyk, Wiesława Skorupa, Małgorzata Giemlik,
Urszula Grzegorzyca, Grażyna Krysiuk, Renata Krzyścin, Bronisława
Michałowska i Ryszard Krysiuk.
PiSk

reklama

reklama

Serdeczne podziękowania
dla Pana Stanisława Bogumiła
z Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr. F. Ogana
oraz dla
wszystkich osób z KWK „Knurów”,
którzy oddali krew dn. 11.09.2009 r.
od wdzięcznego pacjenta
Rocha M. z Knurowa.
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Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
Foto: Marek Węgorzewski

Warhammer 2009

Foto: MOSiR

12 września po raz szósty na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbyły się bitwy planszowe Warhammer 2009. Po zaciętych bojach zwyciężył
Przemysław ‘DeBelial’ Wójcik.
Marek Węgorzewski

Klasa I A

Wychowawczynie Barbara Michalska i Grażyna Jaśniok

Izabella Ceremuga, Katarzyna Cichocka, Bartosz Ciostek, Marcel Dąbrowski, Michał Frost, Maksymilian Kaletka, Wiktoria Kapłanek, Julia Kopiec, Oskar Marek, Katarzyna Mokszan, Rozalia
Olejniczak, Damian Piekiełko, Piotr Promny, Michał Sadecki, Paulina Sobczak, Kamila Starzyńska,
Sandra Starzyńska

Klasa I B

Wyniki: armia - punkty (hobbistyka; przeciaganie): 1. Przemysław ‘DeBelial’ Wójcik; OK - 66 (9), 2.
Jan ‘Suchy’ Suchecki; Bret - 65 (9), 3. Andrzej Bąk; HE - 60 (9), 4. Kuba ‘Jankiel’ Jankowski; WE - 53
(7), 5. Michał ‘Fluffy’ Węgrzyński; TK - 50 (10), 6 Kuba ‘Jasif’ Dutka; Liz - 49 (5), 7. Michał ‘Pawlak’
Pawlarczyk; Emp - 49 (8 ), 8. Marcin ‘Durin’ Bargieł; WoCh - 47 (6), 9. Aleksander Preiss; BoCh - 46
(8 ), 10. Damian ‘Felek’ Felczak; VC - 45 (8).

reklama

Wychowawczyni Joanna Szymkiewicz

Jakub Bartoszek, Zuzanna Bazylewicz, Dawid Bączkiewicz, Bartosz Bieniek, Jakub Czaplok, Jakub Erfurt, Damian Godula, Tomasz Gontarewicz, Szymon Grzybowski, Vanessa Janicka, Kinga
Jękner, Piotr Kopeć, Marek Kornacki, Patrycja Kutek, Adam Lepiorz, Patryk Łowicki, Zuzanna
Maciejczak, Marek Moździerz, Maja Namysłowska, Jan Pawlik, Szymon Sepioł, Klaudia Siedlik,
Jakub Skapczyk, Olga Szulc, Oliwer Zamojski, Marcel Znaj

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3

Klasa I

Wychowawca Alicja Działowy

Krzysztof Hejno, Filip Jabłoński, Alicja Kasprzyca, Angelika Kostka, Tomasz Kiełkowski, Łukasz
Krypczyk, Maciej Momocki, Karolina Orlik, Tymoteusz Pająk, Piotr Pistelok, Konrad Pchełka,
Karolina Pochopień, Aleksandra Potaczek, Natalia Stelmach, Sonia Stolpe, Kacper Wróblewski
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Pilchowice

Chudów

Drugoklasiści Zespołu Szkół w Pilchowicach
wygrali konkurs plastyczny „Moja europejska
rodzina” zorganizowany przez Urząd
Marszałkowski. Ósemka uczniów otrzymała
wyróżnienia

Ostatnia w tym sezonie
impreza plenerowa przy
chudowskim zamku odbędzie
się pod hasłem: ,,Ptaki - do
odlotu!”

Europejski sukces dzieci

Arkadiusz Trzebuniak

Foto: Archiwum fundacji
Foto: Archiwum ZS Pilchowice

Konkurs odbywał się w ramach
Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O zwycięstwie klasy II b powiadomił szkołę
Wydział Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Decyzją komisji konkursowej specjalne
wyróżnienia otrzymała ósemka uczniów: Alexander Bernacisko (klasa
I a), Szymon Hober, Aleksandra
Świerkot, Wiktoria Chopcian, Mateusz Olek, Patrycja Honysz (wszyscy
z klasy III a) oraz Krzysztof Fryś i
Rafał Kotula (klasa III b).
Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w miniony piątek w sali
marmurowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jej uczestnicy
mieli okazję zwiedzić gmach urzędu.
Zostali też przyjęci pysznym, słodkim poczęstunkiem.

Ptaki
- do odlotu!

W nagrodę za
zwycięstwo w konkursie
pilchowiczanie gościli
w katowickim Urzędzie
Marszałkowskim

- Jesień jednoznacznie kojarzy się
z odlotem ptaków do ciepłych krajów,
więc postanowiliśmy w tym roku pożegnać je w Chudowie - mówi Joanna
Klus z Fundacji Zamek Chudów. - W
przygotowanym specjalnie widowisku teatralnym spotkamy zmęczonego ornitologa, kilku dziwacznych
mieszkańców pewnej wioski i - przede wszystkim - grupę niesfornych
ptaków o niecodziennym wyglądzie.
Czy uda się przekonać je do podróży?
Nad chudowskie niebo na pewno
wzlecą orły, puchacze, myszołowy i
jastrzębie. Przyjadą tu ze swoimi czeskimi sokolnikami z grupy Vancos.
Impreza rozpocznie się o godz. 15.
Wstęp wolny.
/bw/

Foto: Marek Węgorzewski

Wojciech Długajczyk z Knurowa
ur. 13.09.2009 r., 3360 g, 55 cm

Krzysztof Dudło z Przyszowic

ur. 15.09.2009 r., 3560 g, 53 cm

Emilia Górczyk z Ornontowic

ur. 16.09.2009 r., 3860 g, 59 cm

10

Alicja Lasota z Knurowa

ur. 13.09.2009 r., 3150 g, 53 cm

Błażej Józefowicz ze Stanicy

Julia Ulfig z Czuchowa

ur. 13.09.2009 r., 3490 g., 56 cm

Jacek Salamandra z Knurowa

Maksymilian Adamczyk z Leszczyn

ur. 15.09.2009 r., 3225 g, 50 cm

ur. 15.09.2009 r., 3500 g, 51 cm

Kuba Morawski z Gliwic

Maksymilian Wojtas z Knurowa

ur. 17.09.2009 r., 2620 g, 51 cm

Natalia Szydło z Gierałtowic

ur. 13.09.2009 r., 3830 g, 58 cm

ur. 17.09.2009 r., 3540 g, 58 cm

ur. 16.09.2009 r., 3225 g, 53 cm

Filip Maciejczak z Czuchowa

ur. 18.09.2009 r., 3015 g, 52 cm

Filip Lewandowski z Knurowa

ur. 14.09.2009 r., 3670 g, 55 cm

Natalia Golbik z Leszczyn

ur. 16.09.2009 r., 2360 g, 46 cm

Bartosz Napieracz z Knurowa

ur. 18.09.2009 r., 3120 g, 51 cm
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Foto: Marek Węgorzewski

Emeryci przywieźli
wspomnienia

rozmaitości

Dwa tygodnie w Darłówku spędzili członkowie Koła Emerytów „NSZZ
Solidarność” przy KWK Knurów
Słońce towarzyszyło emerytom całymi dniami. Były więc spacery po plaży, nie brakło chętnych
do morskich kąpieli.
- Wieczorami też się nie nudziliśmy. Do sympatyczniejszych
wsp om nie ń n a pe w n o n ale ż y

wieczorek biesiadny. Świetna
zabawa przy muzyce trwała do
pierwszej w nocy - mówi Józef
Narloch, organizator wyjazdu.
Knurowianie mieli też okazję
pojechać do Kołobrzegu. – Byliśmy
na mszy w katedrze, zwiedziliśmy

muzeum i spacerowaliśmy po molo
– wymienia jednym tchem Narloch.
Wszyscy wczasowicze wrócili
w dobrych humorach. – Myślimy
już o kolejnej wycieczce, może
jeszcze tej jesieni...
Marek Węgorzewski

informacje własne wydawcy

ROZRYWKA nr 38/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina

czwartek
24.09.09 r.
„Janosik. Prawdziwa historia”
- godz. 17.00, 20.00
piątek-niedziela
25-27.09.09 r.
„Bez mojej zgody”
- godz. 18.00
„Largo Winch”
- godz. 20.00
poniedziałek
28.09.09 r.
„Largo Winch”
- godz. 17.00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00
wtorek
29.09.09 r.
„Bez mojej zgody”
- godz. 16.00
SPEKTAKL „POSKROMIENIE
ZŁOŚNICY”
- godz. 19.30
środa
30.09.09 r.
„Bez mojej zgody”
- godz. 18.00
„Largo Winch”
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) Janusz (zm. 1940) nasz wybitny długodystansowiec; 8) styl w architekturze i literaturze (XVII – XVIII); 9)
grupa reprezentująca w sztuce dadaizm; 10) miara czegoś;
11) drzewko z białą kozą; 13) kosmata tkanina jedwabna; 15)
sąsiad Peru i Kolumbii; 16) ... wietrzna, wirusowa choroba; 18)
płynie przez Paryż; 21) tkanina na wsypy; 22) próżnowanie,
odpoczynek; 23) rzeka i kraina na Słowacji; 24) przewiązana
nią bombonierka
Pionowo: 1) zespół reprezentacyjny w sporcie; 2) trauma;
3) woda, która może uderzyć do głowy; 4) unikat; 5) delfin z
Amazonki; 6) środkowy obrońca; 7) zwrot do szlachcica; 12)
... kapitalistyczne lub demokratyczne; 13) niesłuszne oskarżenie, oszczerstwo; 14) podmuch wiatru; 15) naramiennik; 17)
zespół Marka Grechuty; 18) praktyka; 19) ociosany pień; 20)
starogreckie liczydło

38
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 36/2009 brzmiało:
„Żółwik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Elżbieta Szczepanik
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Dom wolnostojący w Strumieniu 299 tys.
sprzeda M3, tel. 0 516 055 825

Handel i Usługi

38/09

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

Działki 1029 m˛ i 1067 m˛ w Chudowie,
sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

30-38/09

38/09

Kupię działkę budowlaną w okolicach Wolności – Dymka. Tel. 0 660 729 533
37-43/09

Kupię mieszkanie z balkonem. Tel. 032 236
02 68
36-38/09

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

Lokal do wynajęcia o pow. 47 m , I piętro, na
ul. Witosa 31. Tel. 0 509 090 436
2

35-43/09.

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

38-40/09

Lokal użytkowy, 92 m 2, Planeta/Pawilon
użytkowy 130 m 2 - wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367
38/09

05–51/52/09

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

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367
38/09

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

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

38/09

M-5, K. Wielkiego, 56 m , 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

01-odw.

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

38/09

Sprzedam dom wolnostojący pow. 240 m˛,
działka 990 m˛. AS. Tel. 501 533 977

01-odw.

Firma budowlana przyjmie zlecenia na
docieplanie budynków oraz kompleksowe
wykańczanie wnętrz. Tel. 0 600 623 218
34-38/09

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

33-odw.

Instalacje wodno-kanalizacyjne i c.o. Tel.
0 669 061 267

37-38/09

KÄRCHER – czyszczenie dywanów, tapicerek. Tel. 0 793 751 219

37-38/09

38/09

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

33-odw.

Sprzedam dom z atrakcyjną działką w
Krywałdzie. Tel. 032 235 04 17 (19.00
– 20.00)

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

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

01–odw.

Wróżę. Tel. 0 693 820 567

32-38/09

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

35-51/52/09

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

38/09

32-38/09

Sprzedam kawalerkę, ul. Kazimierza Wielkiego, Knurów, parter, odrębna kuchnia
z oknem, jasna, po remoncie. Tel. 0 602
424 970
37-39/09

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

35-38/09

33-38/09

Sprzedam mieszkanie M4 w Knurowie, 55
m 2 Tel. 0 604 546 087. Pełna oferta na:
http://nowaszafa.eu.interii.pl/mieszkanie.htm
38-40/09

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

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

33-38/09

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

33-38/09

Malowanie, tapetowanie, panele, ścianki działowe, adaptacja poddaszy. Tel.
0 517 517 401

Matematyka, f izyka – liceum, gimnazjum. Pr zygotowanie do matur y. Tel.
0 601 771 672
37-39/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 0516 055 825

38/09

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

38/09

2-pokojowe, ul. Mieszka I, 139 tyś. sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

38/09

37-38/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

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

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

38-40/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu
38/09

Zamienię mieszkanie w Leszczynach na
Knurów (niski czynsz). Tel. 0 694 495 210

38/09

MOTORYZACJA
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 płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

38/09

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

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

Drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

38/09

37-43/09

Dom typu fińskiego, 85 m2 z lokalem użytkowym. Lokus, 0 793 679 367

38/09

Dom w Pilchowicach, nowy - wolnostojący
sprzedam M3. Tel. 0 516 055 825

38-39/09

Potrzebny dekarz na prywatne zlecenie.
Tel. 0 604 906 439

37-38/09

Potrzebny murarz na prywatne zlecenie.
Tel. 0 604 906 439

37-38/09

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

36-39/09

Przyjmę do pracy w gastronomii (praca za
barem). Tel. 0 728 622 630

37-38/09

Zatrudnię pracownika do prac brukarskich.
Tel. 0 609 775 488, 0 783 775 488

SPRZEDAM

Budynek użytkowy, 144 m2 z domem – centrum miasta. Lokus, tel. 0 793 679 367
2

Kancelaria Prawna zatrudni Pielęgniarki
pracujące na oddziałach chirurgicznych i ortopedycznych. CV należy przesłać na adres:
biuro@kancelaria-odszkodowania.com,
www.kancelaria-odszkodowania.com

38-39/09

38/09

3-pokojowe Wojska Polskiego II, 190 tys.
sprzedam. M3. Tel. 0 516 055 825

DAM PRACĘ

37-40/09

34-38/09

Kora sosnowa ozdobna 80l/9,90 zł. z dostawą. Tel. 0 508 124 247
36-38/09

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

38/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

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

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

Dom wolnostojŕcy 270 m˛, działka 1450m˛,
sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

07-51/52/09

34-38/09
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38/09

38/09

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

36-38/09
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Specjalista

od kontrolowanego
poślizgu

mem. Była to słaba jednostka
dwulitrowa mająca zaledwie
130 koni mechanicznych.
Całe wakacje pracowałem
żeby jakoś to złożyć w całość
i udało się. Ostatniego dnia
wakacji samochód odpalił.
Wszystkie prace wykonałem przy nim samodzielnie,
korzystając z podpowiedzi
kolegów z www.driftforum.pl
Po tych żmudnych pracach
przyszedł czas na pierwszy
trening. – To było w połowie listopada – mówi Paweł
Płaszczyk. – Zgodnie z moimi
przewidywaniami, okazało
się, że jest w tym aucie za mało
mocy i w lutym tego roku kupiłem „dawcę” - BMW 735i. Po
miesiącu przekładania moja
leciwa beemka dostała nowe
serce, 3,5-litrową jednostkę o
mocy 220 KM.
W czymś takim nasz bohater mógł już poszaleć. - W
czerwcu pojechałem na dwu-
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rozpoczęli zmagania tuż po
17. Sędzią spotkania był Waldemar Jachimowski. Swoją
dominację potwierdził zespół
APN, który wygrał 11:1. Po
zakończonym meczu Marcin
Kasprzyk, kierownik Kompleksu Boisk Orli k 2012,
wręczył puchary ufundowane
przez MOSiR Knurów.
W tym samym czasie na
drugim z boisk odbywał się

mecz siatkarski między dziewczynami TKKF, a uczennicami Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Siatkarki TKKF okazały
się bezlitosne i wygrały 3:0.
Sędzią oraz współorganizatorem meczu był Marek
Siwek. Wszyscy uczestnicy
meczu udekorowani zostali
medalami.
Marek Węgorzewski

Kłobuck

Pobiegli szlakiem Długosza
Dwa razy podium wybiegali zawodnicy „Sokoła”
podczas VII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego
Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa” w Kłobucku
Star t ująca w kategorii
dwudziestolatek Bogusława
Kondzielnik zdobyła II miejsce, natomiast w identycznej
r y wali zacji pa nów A r t u r
Oboński zajął III miejsce.
- To znakomit y wynik,
który w kategorii open dał
Ar t urowi siód me miejsce
- cieszy się szefujący „So-

kołowi” Marek Lewcz u k.
- Warto to podkreślić, gdyż
pierwsza szóstka biegaczy to
zawodowcy, natomiast nasz
zawodnik traktuje bieganie
jako ruch dla zdrowia.
21-latek, na co dzień górnik kopalni „Szczygłowice”,
kontynuuje bardzo dobrą serię. Przypomnijmy, że w rozegranych tydzień wcześniej

w Knurowie XIV Mistrzost wa ch Polsk i G ór n i ków
zdobył w swojej kategorii
wiekowej srebrny medal.
W niedzielnych zawodach
udział wzięli również Szymon
Masarczyk, Jacek Kostrzewa i
Marek Lewczuk.
Bogusław Wilk

Piotr Skorupa

Foto: Paweł Franik

Drifting nie cieszy się w
Polsce jeszcze takim zainteresowaniem jak np. w Japonii
czy Stanach Zjednoczonych,
jak się jednak okazuje, miłośników tej dyscypliny nie
brakuje. Nie trzeba ich daleko
szukać, czego przykładem
jest nastolatek z Knurowa
– Paweł Płaszczyk.
- Moja przygoda z motoryzacją zaczęła się już dość
dawno, bo w wieku 9 lat mój
ojciec nauczył mnie prowadzić samochód – przyznaje. Od zawsze interesowało mnie
BMW i szybka jazda. Bywało,
że często wyciągałem ojca na
gokarty. Gdy miałem 13 lat
zaczęły się wyjazdy Mercedesem rodziców na ośnieżone
parkingi i to było to! Pierwsze
kontrolowane poślizgi i ta
adrenalina...
Od tych wypadów minęło
kilka lat i dzisiaj uczeń trzeciej klasy technikum w Zespole Szkół Samochodowych
w Gliwicach ma na swym
koncie kilka doświadczeń.
Nim po nie sięgnął… - Z kumplami kupowałem stare samochody – wspomina. – Były to
Fiaty 125p i 126p. Rok temu,
dokładnie w czerwcu kupiłem sobie swoje wymarzone
BMW. Było to kompletne dno.
Silnik zarżnięty, bez prawa
rejestracji, troszkę rozkradziony, ale od czegoś trzeba
było zacząć.
Nie minął miesiąc i miałem już nowy silnik pod do-

dniowe zawody Domex BMW
Drift Day - relacjonuje. - Całą
sobotę walczyłem z autem, by
zaczęło jeździć i w niedzielę
wystartowałem praktycznie
bez treningów w k walif ikacjach. Zająłem czwarte
miejsce na 36 zawodników.
Następnie zaczęły się pojedynki w parach. Pierwszy
wygrałem po dogrywce, niestety w następnym zjadł mnie
stres i ostatecznie zająłem
piątą lokatę.
W sierpniu pojechałem
na Kolter Drift Open, jednak
nie miałem tam swojego dnia.
Mówi się trudno.
Drifting obok ogromnych
emocji niesie ze sobą również
ogromne wydatki. – I to jest
w tym wszystkim najgorsze
– przyznaje Paweł. – Pieniądze są potrzebne nie tylko
na starty, ale i na treningi,
a ja jestem uczniem trzeciej
klasy Technikum w Zespole
Szkół Samochodow ych w
Gliwicach. Planów za bardzo
nie mam, z driftem na pewno
nie skończę i z samochodami
również, a konkrety wyjdą
„w praniu”. Bardzo dużo
zawdzięczam mojemu tacie,
który często mnie wspiera i
pomaga.

12 września na Kompleksie Boisk Orlik 2012 rozegrane zostały - mecz piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.
Rozg r y wką towa r z ysz yła
kamera TVP, zbierająca materiał do promocyjnego filmu
o Knurowie.
W towarzyskim meczu
pił k i noż nej spotkał y się
drużyny APN i młodzieży
Concordii Knurów. Piłkarze

Foto: Archiwum „Sokoła”

Nastolatek z Knurowa - Paweł
Płaszczyk jest po uszy zakochany
w driftingu. Jak sam przyznaje lubi też
jeździć wyczynowo na rowerze, ale
- niestety - musiał sprzedać swoje dwa
kółka, by móc skończyć swoje autko

Orlik pod okiem kamery

Foto: MOSiR

Foto: Paweł Franik

sport

Zawodnicy Klubu Biegacza „Sokół” bardzo dobrze zaprezentowali się
w Kłobucku; na zdjęciu od lewej: Artur Oboński, Szymon Masarczyk,
Bogusława Kondzielnik i Jacek Kostrzewa
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sport
KLASA OKRĘGOWA
- Grupa IV

IV LIGA - grupa II

Co zrobi zarząd?

Wyniki 7. kolejki
Jedność Przyszowice - Ruch II Radzionków 2:0, Szombierki
Bytom - Tempo Paniówki 4:0, Orzeł Nakło Śląskie - Tęcza Wielowieś 1:2, Orzeł Miedary - Gazobudowa Zabrze 1:0, Fortuna
Gliwice - Carbo Gliwice 0:1, KS Strzybnica - Silesia Miechowice
0:2, Gwarek Zabrze - Sparta Zabrze 2:1, Urania Ruda Śląska
- Walka Zabrze (przełożony na znak żałoby po górniczej katastrofie w kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie Śląskiej).

Aż siedem bramek padło w meczu Unii Racibórz z Concordią. Niestety knurowianie
strzelili tylko jedną, a to oznacza, że po raz drugi po awansie do czwartej ligi doznali
sromotnej porażki 1:6 (po raz pierwszy takim wynikiem zakończyła się konfrontacja
Concordii z Gwarkiem Ornontowice w minionym sezonie)
- Nie byłem na meczu więc
trudno ocenić mi grę naszego
zespołu – powiedział nam w
poniedziałkowe przedpołudnie
prezes Grzegorz Grzybowski.
– Nie ukrywam, że wynik jest dla
mnie niezrozumiały. Z moich obserwacji wynika, że w drużynie
nie ma złej atmosfery. Jedynym
usprawiedliwieniem może być
plaga kontuzji, jaka dotknęła
zawodników. W tej chwili nie
prowadzimy rozmów z innymi
szkoleniowcami. Nie mam też
zamiaru przed sobotnim meczem zwalniać trenera. Chcę
tej ekipie dać jeszcze szansę.
Będziemy rozmawiać zarówno
z Wojciechem Kempą, jak i z
zawodnikami. Usłyszą ode mnie,
że oczekuję od nich większego
zaangażowania w treningi i wymagam wykorzystywania okazji do uzyskania pozytywnych
wyników. Sytuacja w tabeli jest
trudna, ale zawodnicy wiedzą,
że zarząd jej nie akceptuje i nie
bierze pod uwagę degradacji.
Według mnie w rundzie jesiennej
powinniśmy wywalczyć minimum 14 punktów.
Mam nadzieję, że te rozmowy
przyniosą pozytywny efekt.
PiSk

komentarz trenera
- Mam już dość wysłuchiwania dobrych komentarzy po
kolejnych przegranych meczach
– mówi trener Wojciech Kempa.
– Cóż z tego, że gramy w miarę
dobrze, skoro wciąż przegrywamy. Nikt przecież nie pyta jaki
styl zaprezentowaliśmy, tylko pyta
o wynik. Nie wiem czy bramka
na 1:1 za bardzo uspokoiła za-

wodników, czy może gol na 1:2
kompletnie ich załamał.
Po meczu zadzwoniłem do
prezesa i oddałem się do dyspozycji zarządu. Może zmiana
trenera spowoduje, że w zespole
coś zaskoczy i wreszcie zacznie
wygrywać.
PiSk

Wyniki 7. kolejki
Unia Racibórz - Concordia Knurów 6:1 (1:0)
1:0 Pniewski 36’
1:1 Grzegorzyca 49’
2:1 Rachwalski 51’ (rzut wolny)
3:1 Podstawka 61’
4:1 Podstawka 68’
5:1 Frydryk 79’
6:1 Rusin 82’
Żółta kartka: Sendlewski.
Concordia: Kamil Góra, Dawid Wieliczko, Paweł Gałach,
Marcin Salwa, Michał Grodoń, Michał Bagiński 38’ Dominik
Walus, Łukasz Sendlewski, Damian Tkocz 61’ Karol Michalski,
Tomasz Szymura, Paweł Przesdzing, Marcin Grzegorzyca 71’
Michał Szczot.
Trener: Wojciech Kempa.

Pozostałe wyniki:
Polonia Marklowice - Zapora Porąbka 0:1, LKS Czaniec - GTS
Bojszowy 3:0, AKS Mikołów - MRKS Czechowice-Dziedzice 1:3,
Górnik Pszów - Polonia Łaziska Górne 1:3, Unia Rędziny - Przyszłość Rogów 0:4, Rekord Bielsko-Biała - KS Żory 4:0, Grunwald
Ruda Śląska - Gwarek Ornontowice (mecz przełożony po górniczej tragedii w kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie Śląskiej).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

7
7
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7

19
16
15
15
13
12
9
9
9
8
8
6
5
5
5
2

17:2
17:2
18:9
11:7
13:9
15:10
13:11
10:8
16:18
12:10
7:14
6:21
7:10
6:11
4:12
6:21

Program 8. kolejki (26-27 września):
Concordia Knurów - GTS Bojszowy (sobota, godz. 16.00), Unia
Racibórz - Polonia Marklowice, Zapora Porąbka - Górnik Pszów,
Polonia Łaziska Górne - Rekord Bielsko-Biała, KS Żory - Unia
Rędziny, Przyszłość Rogów - Grunwald Ruda Śląska, Gwarek
Ornontowice - AKS Mikołów, MRKS Czechowice-Dziedzice
- LKS Czaniec.

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

7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

19
18
16
15
14
10
9
8
8
7
6
6
5
5
5
4

22:9
20:4
14:3
9:5
16:10
12:10
8:16
9:9
9:14
14:15
10:10
8:12
9:13
7:15
7:17
6:18

Zestawienie par 8. kolejki (26-27 września):
Tempo Paniówki - Fortuna Gliwice, Silesia Miechowice - Jedność Przyszowice, MOSiR Sparta Zabrze - Gazobudowa Zabrze, Ruch II Radzionków - Orzeł Miedary, Walka Zabrze - KS
Strzybnica, Carbo Gliwice - Urania Ruda Śląska, Tęcza Wielowieś - Szombierki Bytom, Gwarek Zabrze - Orzeł Nakło Śl.

Uwaga, talent!
Wojtek Kostelecki wraz
z trenerem Mirosławem
Gmyzem

Foto: APN

Piłkarze i trener Concordii wydają się bezsilni. Szkoleniowiec w prowad za róż ne
nowin ki, jednak od siedmiu
kolejek tego sezonu i od dziesięciu meczów ligowych z rzędu
knurowianie nie wiedzą , jak
„smakuje” zwycięstwo.
Przed tygodniem, po meczu
Concordia – LKS Czaniec, trener
Wojciech Kempa mówił na naszych łamach: - Jeżeli miałbym się
do czegoś doczepić to na pewno
zdenerwował mnie początek drugiej połowy. Wyszliśmy z szatni
i niemal od razu po wznowieniu
gry tracimy bramkę. Nie był to
pierwszy tego typu przypadek,
dlatego postanowiłem, że w czasie
kolejnego meczu z Unią w Raciborzu nie będziemy w przerwie
schodzić do szatni…
Jak mówił tak zrobił. Knurowianie nie zeszli w Raciborzu
do szatni i niemal natychmiast
po wznowieniu gry po przerwie
strzelili bramkę. Gol Marcina Grzegorzycy pozwolił gościom odrobić
straty z pierwszej połowy i gdy
knurowianie mieli nadzieję na
wywalczenie korzystnego wyniku,
rozpoczęła się katastrofa. 51, 61, 68,
79 i 82 – to minuty, w których padały kolejne bramki dla Unii.

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

Akademia Piłki Nożnej
ma powody do zadowolenia.
Jej wychowanek - Wojciech
Kostelecki wystąpił w reprezentacji Śląska, która uczestniczyła w mistrzostwach Polski do lat 10.
Wojtek był jedynym knu-

rowianinem, który miał zaszczyt zagrać w prestiżowym
turnieju „Z podwórka na stadion” organizowanym przez
Polski Związek Piłki Nożnej,
a którego głównym sponsorem
jest Tymbark.
PiSk

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki 4. kolejki - grupa I:

Zestawienie par 5. kolejki (26-27 września):

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

Kleszczów - Paczyna (sobota, godz. 16.00), Bojszów – Pilchowice, Ziemięcice – Łącza, Radonia – Bojków, Pławniowice
– Rudziniec, Świbie - Przezchlebie (wszystkie w niedzielę,
godz. 16.00).

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

14

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

4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4

10
10
8
7
6
6
5
5
3
3
1
0

12:3
9:2
15:6
9:3
3:1
10:10
10:7
9:10
9:14
4:11
5:15
4:17

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

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

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

4
4
3
3
3
4
4
3
4
4
2

12
12
9
6
6
3
3
3
3
0
0

17:3
9:1
7:1
9:4
7:5
6:11
7:14
5:8
5:10
4:11
0:8

Zestawienie par 5. kolejki (26-27 września):
Kamieniec - Bycina (sobota, godz. 16.00), MOSIR Stal – Bujaków, Kłodnica – Bargłówka (niedziela, godz. 11.00), Przyszowice
II – Łubie, Ciochowice II - Quo Vadis (niedziela, godz. 16.00),
Szczygłowice – pauzuje.

Przegląd Lokalny Nr 38 (864) 24 września 2009 roku

sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Średnia 11 na mecz

Wyniki 2. kolejki
Oldboje Concordia – Line-Trans Nacynianka 6:4 (4:1)
1:0 K. Ciasto 12’, 2:0 M. Hornik 13’, 3:0 A. Niewiedział 15’, 3:1 M.
Witkowski 17’ (k), 4:1 M. Sołtysik 20’, 5:1 M. Hornik 22’, 5:2 B. Gigla
24’, 6:2 K. Ciasto 26’, 6:3 M. Witkowski 33’, 6:4 M. Witkowski 40’.
PTK Holding S.A. - TS Vibovit 2:14 (1:4)
0:1 M. Bagiński 2’, 1:1 M. Wasita 12’, 1:2 R. Kasiński 17’, 1:3 R.
Kasiński 18’, 1:4 R. Kasiński 19’, 1:5 K. Kijak 23’, 1:6 B. Poręba
24’ (k), 2:6 D. Adamczyk 24’, 2:7 M. Bagiński 26’, 2:8 T. Dura 29’,
2:9 M. Bagiński 34’, 2:10 L. Leszczyński 35’, 2:11 T. Dura 36’, 2:12
R. Kasiński 37’, 2:13 R. Kasiński 38’, 2:14 T. Dura 40’.
Veritax Gumiland – Intermarche A 0:0
żółte kartki: D. Jaroszewski, R. Nowosielski (Veritax Gumiland),
S. Basak (Intermarche A).
Team Stalmet – Tomsat 4:8 (2:2)
1:0 M. Gołębiowski 3’, 1:1 S. Dolaciński 13’, 1:2 S. Dolaciński
17’, 2:2 P. Przesdzing 18’, 3:2 P. Nalepa 24’, 3:3 S. Kubisz 24’,
3:4 M. Stopa 31’, 4:4 P. Nalepa 32’, 4:5 S. Dolaciński 35’, 4:6 M.
Lenarczyk 37’, 4:7 M. Stopa 39’, 4:8 M. Lenarczyk 40’.
żółte kartki: M. Gołębiowski, M. Putlak (Team Stalmet), S.
Kubisz (Tomsat).
Osiedle Szczygłowice - Intermarche 2:5 (1:2)
1:0 D. Kraska 4’, 1:1 M. Boryga 7’, 1:2 P. Bodzioch 8’, 2:2 Ł. Żyrkowski 22’, 2:3 M. Kobel 27’, 2:4 M. Boryga 29’, 2:5 M. Kobel 35’.
żółta kartka: M. Kobel (Intermarche).
FC Apinex Czerwionka - EFS 2:5 (1:2)
0:1 W. Rozumek 1’, 1:1 A. Bugla 3’, 1:2 J. Stępień 13’, 1:3 Z.
Matuszek 23’, 1:4 J. Stępień 30’, 1:5 D. Wieliczko 38’ (k), 2:5 A.
Majorczyk 40’.
żółta kartka: P. Herdzina (FC Apinex).
FMS Gierałtowice - Mistral 4:2 (2:2)
1:0 M. Frątczak 1’, 2:0 A. Zalewski 4’, 2:1 D. Jakubowski 8’, 2:2
A. Nowak 11’, 3:2 A. Zalewski 31’, 4:2 R. Metelski 38’.
żółte kartki: R. Buchała – dwie, czerwona kartka: R. Buchała
(FMS).

Tabele po 2. kolejce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

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

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

22-2
16-6
14-4
6-2
10-8
10-7
8-6
6-8
5-7
0-8
6-18
4-11
6-15
8-19

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

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

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

Zestawienie par 3. kolejki - 28.09.2009
Intermarche A - PTK Holding S.A. (godz. 18.00), Vibovit - Concordia Oldboje (godz. 18.45), Mistral - Veritax Gumiland (godz.
19.30), Nacynianka - Osiedle Szczygłowice (godz. 20.15), Intermarche - Team Stalmet (godz. 21.00), EFS - FMS Gierałtowice
(godz. 21.45), Tomsat - FC Czerwionka (godz. 22.30).
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Gumiland bramek nie strzela,
jednak ma na swym koncie
jeden punkt i za plecami pozostają trzy zespoły, które
bramki strzeliły, ale punktu
nie zdobyły.
W klasyfikacji króla strzelców przewodzi Tomasz Dura
(Vibovit) z siedmioma trafieniami. Drugi jest jego kolega z

zespołu – Robert Kasiński – 6
bramek, a trzeci Marek Kobel
(Intermarche) – 5 goli.
I jeszcze krótko o grze fair.
Najmniej kar mają na swym
koncie zawodnicy Vibovitu (2
punkty karne), z kolei na przeciwnym biegunie plasują się reprezentanci FMS Gierałtowice
(25 karnych punktów).

PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki z 15 września:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jerzy Makselon
Piotr Palica
Jerzy Pluta
Czesław Antończyk
Adam Dudziński
Piotr Grzywczak
Jan Pikus
Władysław Kogut
Stefan Wroblowski
Edward Nowak

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

Michał Szczecina
Joachim Makselon
Dariusz Gołyś
Jerzy Makselon
Adam Dudziński
Wojciech Napierała
Bernard Wróbel
Jerzy Pluta
Stefan Wroblowski
Edward Klaczka

Przyszowice
Gliwice
Gliwice
Knurów
Knurów
Zabrze
Gliwice
Knurów
Gliwice
Gliwice

2.132 pkt
1.947 pkt
1.939 pkt
1.919 pkt
1.870 pkt
1.825 pkt
1.819 pkt
1.701 pkt
1.684 pkt
1.668 pkt

Klasyfikacja generalna:
Nieborowice
Przyszowice
Szczygłowice
Przyszowice
Knurów
Nieborowice
Knurów
Gliwice
Gliwice
Szczygłowice

5.734 pkt
4.881 pkt
4.790 pkt
4.789 pkt
4.739 pkt
4.708 pkt
4.641 pkt
4.552 pkt
4.487 pkt
4.467 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 29 września o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Bytom. Udany występ AKB

Półmaraton
z rekordem

Derbowo
Wyniki 7. kolejki

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

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

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

17
13
13
13
12
11
11
11
10
10
10
8
6
6
3
3

20:12
13:3
22:15
15:14
10:10
18:11
20:18
13:15
16:12
15:12
11:11
8:11
8:12
7:15
3:15
6:19

Zestawienie par 8. kolejki (26-27 września):
KPN Sośnica - LKS 35 Gierałtowice, Piast Pawłów - Gwiazda
Chudów, Sokół Łany Wielkie - KS 94 Rachowice, Czarni Pyskowice - Orzeł Stanica, Ruch Kozłów - Społem Zabrze, Naprzód
Żernica - Młodość Rudno (wszystkie w sobotę o godz. 16.00),
Zaborze Zabrze - Zamkowiec Toszek (niedziela, godz. 11.00),
Gazobudowa II Zabrze - Wilki Wilcza (niedziela, godz. 16.00).

Zestawienie par 9. kolejki
(30 września, godz. 16.00):
Wilki Wilcza - KPN Sośnica, Młodość Rudno - Gazobudowa II
Zabrze, Społem Zabrze - Naprzód Żernica, Orzeł Stanica - Ruch
Kozłów, KS 94 Rachowice - Czarni Pyskowice, Zamkowiec Toszek - Sokół Łany Wielkie, Gwiazda Chudów - Zaborze Zabrze,
LKS 35 Gierałtowice - Piast Pawłów.

Mamy
selekcjonera!
Niemal równocześnie z mianowaniem Stefana Majewskiego na
tymczasowego trenera selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski
dotarła do nas wiadomość o wyborze Dariusza Dudka na stanowisko
szkoleniowca reprezentacji Śląska
11-latków.
Przypomnijmy, że wychowanek
Concordii Knurów ze względu na kłopoty zdrowotne przedwcześnie musiał
zakończyć piłkarską karierę. Dariusz
Dudek jeszcze w minionym sezonie
reprezentował barwy Odry Wodzisław. Teraz jest trenerem młodych
adeptów sztuki piłkarskiej.

Foto: Piotr Skorupa

Astro. Niespodzianką drugiej
kolejki była wygrana Tomsatu
nad Teamem Stalmet. Z kolei
w meczu wieczoru beniaminek
- FMS Gierałtowice pokonał osłabiony brakiem kilku
podstawowych zawodników
Mistral.
Najskuteczniejszym zawodnikiem drugiej kolejki
był Robert Kasiński, który
pięciokrotnie wpisał się na listę
strzelców w meczu PTK Holding S.A. – Vibovit. Na uwagę
zasługuje też bilans bramkowy
Vibovitu, który średnio strzela
11 bramek w meczu.
Skuteczności piłkarzom
lidera mogą pozazdrościć m.in.
zawodnicy Veritaxu Gumiland. Drużyna ta nie strzeliła
jeszcze bramki w nowym sezonie. Brak goli nie oznacza
w tym przypadku, że zespół
zamyka ligową tabelę. Veritax

Foto: MOSiR

Po dwóch kolejkach rywalizacji o mistrzostwo Knurowa
już tylko trzy zespoły mają
komplet punktów. - „Wielka Trójka” ostatnich lat czyli
Vibovit, EFS i Intermarche
zainkasowała po 3 punkty i
przewodzi stawce – relacjonuje Waldemar Jachimowski.
- Najbardziej okazałe było
zwycięstwo Vibovitu, jednak
seniorzy naszej ligi - PTK
- dopóki mieli siły, dzielnie
stawiali opór liderowi i do 16
minuty było 1:1. Trudne warunki EFS-owi postawiła ekipa
Apineksu, podobnie Osiedle
nie odpuszczało Intermarche.
Niespotykanym wynikiem 0:0
zakończył się mecz Veritaksu
Gumiland z Intermarche A. Po
raz ostatni taki wynik padł w
naszej lidze wiosną 2006 roku,
kiedy to Intermarche bezbramkowo zremisowało z zespołem

W miniony weekend na naszym terenie doszło do dwóch meczów derbowych. W gminie Pilchowice Wilki Wilcza uległy u
siebie Naprzodowi Żernica 0:1, natomiast w gminie Gierałtowice
Gwiazda Chudów podzieliła się punktami z LKS 35.

PiSk

Ustanawiając rekord życiowy Elżbieta Lewicka
z Amatorskiego Klubu Biegacza zdobyła III miejsce
w swojej kategorii wiekowej podczas I Półmaratonu Bytomskiego

Z młodzieżowych boisk
Okręgowa liga juniorów

Concordia – Gwarek Zabrze 2:3

biegania. Przebiegłem większą
- oprócz Elżbiety Lewickiej - ŁusięNowak.
w niedzielę.część
Amatorski
Klub Biegacza
reprezentowali
trasy i zszedłem
z niej, by
nie
kaszZawody
Sztuka iodbyły
Czesław
Regionalna liga juniorów
przesadzić z wysiłkiem. RozsądPrezes AKB cieszy się z sukPiast Gliwice – Concordia 2:1
nie, bez szaleństw, wprawiam się
cesu knurowianki. - Ela pobiegła
znakomicie, wszyscy jej gratulodo coraz lepszych osiągów.
Liga trampkarzy
waliśmy - mówi Czesław Nowak,
/bw/
MSPN
Górnik
Zabrze
- APN Knurów (rocznik 1998) 1:5
który potraktował zawody jako
(bramki dla zwycięzców: Kostelecki 2, Wrażeń 2 i Dyl)
formę rekonwalescencji. - Po dość
poważnym zabiegu wracam do
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