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Spokój za wszelką cenę
- Horror trwał całe wakacje. Karaoke do późnej nocy,
pod balkonem ubikacja. Tego lokalu nie powinno tu być
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Piekielnie

silny jubilat

Knurowska Przychodnia „Unii Brackiej” szykuje się do zmiany siedziby

Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego nie pozostawia złudzeń...

Był KOMISARIAT,
Powiat
będzie PRZYCHODNIA prywatyzował szpital

czytaj na str. 4

niezgodnie z prawem

Udało się – budynek zajmowany dawniej przez komisariat policji
wreszcie znalazł nabywcę
czytaj na stronie 4
Co dalej z fotoradarem?

100 lat pani Neoniły

Prędkość

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
orzekł nieważność uchwały Rady Powiatu
w sprawie przekształcenia SP Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Knurowie, na podstawie której
większość świadczeń zdrowotnych przejęła
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Szpital w Knurowie

Reggae dla

niekontrolowana
Od prawie czterech lat fotoradar
stojący przy ul. Michalskiego
jest straszakiem na narwanych
kierowców

str. 5

Urodziny
9 771232 487112

44

ze strażacką
pompą
Strona 6

Zuzi
Zuzia Kozieł urodziła się z rozszczepem
kręgosłupa. Porusza się na wózku inwalidzkim
i cały czas jest poddawana rehabilitacji.
Swoje ósme urodziny obchodziła bawiąc się
na koncercie charytatywnym – specjalnie
dla niej zorganizowanym

czytaj
na str.
16
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zaBrze

małżeńska randka

jubileusz
Pazury

Samochodową randkę małżeńską proponują
parom okoliczne miasta. Potrzebne będzie kino,
auto i... fale radiowe
Początek randkowania w kinach
w niedzielę, 20 listopada. O godz. 17
rozpocznie się seans filmu pt. „Ognioodporni” („Fireproof”, reż. Alex
Kendrick) – w Knurowie w Kinie
Scenie Kulturze.
– To bardzo ciekawa historia o
małżeństwie – zapewnia knurowianin Joachim Machulik, który zaangażował się w rozpropagowanie akcji
zainicjowanej przez Domowy Kościół
Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Po seansie ciąg dalszy randki
prz ew id zia no w sa mochodach.
Każde małżeństwo dostanie infor-

mację, na jakich falach radiowych
posłuchać specjalnej interaktywnej
audycji. - Akcja ma inspirować do
wspólnej rozmowy i oczywiście dalszego spotkania z partnerem – tłumaczy Machulik.
Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.randkamalzenska.
pl. Bilety po 10 zł można zamówić
poprzez internet. Niekorzystający z
sieci mogą zgłosić chęć kupna biletów za pośrednictwem Joachima i
Ireny Machulików – pod numerami
telefonów 606634705 lub 322363350.

Knurów

Knurów

zwłoki

W ubiegłą sobotę dyżurny Straży
Miejskiej odebrał zgłoszenie o zwłokach mężczyzny, które leżały przy ul.
Kopalnianej. Na miejsce błyskawicznie udał się patrol, który zabezpieczył
teren do czasu pojawienia się policji.
Od rzecznika prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach - komisarza Marka Słomskiego wiemy,
że zarządzono sekcję zwłok, która
wskaże przyczyny zgonu.
/g/

nieBorowice

skucha

Tym razem w Domu Muzyki i
Tańca w Zabrzu zabrzmi…śmiech.
Dobrą zabawę gwarantuje gospodarz imprezy Cezary Pazura oraz
zaproszeni goście − Kabaret Młodych
Panów, Jerzy Kryszak, Michał Kempa
i dopiero raczkujący na scenie kabaretowej Paweł Małaszyński.
Impreza rozpocznie się 6 listopada o godz. 18. Bilety w cenie 80 i
100 zł do nabycia w kasie lub drogą
internetową na stronie www.bilety.
dmit.com.pl
JB

Knurów

/b/

nie leczymy
– zapobiegamy

nietrzeźwi

Na spotkanie edukacyjne pod
tytułowym hasłem zaprasza Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków
– we wtorek, 15 listopada, o godz. 11
w Kinie Scenie Kulturze.
Czas zebranym wypełni uroczysta konferencja z okazji Dnia
Cukrzyka, wykład lekarzy – urologa i diabetologa – a także badanie
poziomu glukozy we krwi. Będzie
okazja do pytań do specjalistów i
dyskusji.

Patrol Straży Miejskiej zatrzymał
przemierzającego ul. Szybową rowerzystę. Na pierwszy rzut oka mężczyzna wyglądał na wczorajszego,
dlatego funkcjonariusze przewieźli
cyklistę do Komisariatu Policji. Tam
poddano go badaniu alkometrem,
który wskazał 1,04 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu. Sprawę
prowadzi KP Knurów.
Nazajutrz - 30 października
strażnicy interweniowali przy al. Piastów. W rejonie przystanku autobusowego leżał nietrzeźwy mężczyzna.
Wezwano karetkę pogotowia, która
zabrała go do szpitala.

/g/
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24-latek z Rybnika mógł jedynie
stracić prawo jazdy, jednak na własne
życzenie może spędzić w więziennej
celi nawet 8 lat! Do zdarzenia doszło
w niedzielę, o godz. 8.45. Kierowcę zatrzymała drogówka. Badanie
alkomatem wykazało 0,44 promila. Rybniczanin postanowił skusić
mundurowych łapówką - 2 tys. zł. Nie
udało mu się. Trafił do izby zatrzymań gliwickiej komendy, a pieniądze
zostały zabezpieczone.

Not. Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

Foto: Arch. SM Knurów

Knurów

Nie zapomnij

ystkich Świętych. Z tej okazji
We wtorek wspominaliśmy Wsz
jació ł, aby ozdobić je kwiaprzy
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Mija już rok od śmierci jednego
z największym polskich kompozytorów i wirtuozów fortepianu −
Henryka Mikołaja Góreckiego. 6
listopada o godz. 17 w Teatrze Muzycznym w Gliwicach odbędzie się
koncert poświęcony Mistrzowi. Muzycy Kwartetu Śląskiego wykonają
m.in. utwór Quasi una fantasta oraz
utwory Mendelssohna.
Bilety w cenie 8 i 12 zł do nabycia
w kasie Teatru.

3 XI – Święto Myśliw
ych
4-10 XI – Światowy
Tydzień Przestr zeni Kosmic znej
6 XI − Mię dzy nar
odo wy Dz ień
Zapobiegania Eksplo
atacji Środowiska Naturalnego
podczas Wojen
i Konflik tów Zbr ojn
ych
9 XI – Mię dzy nar
od ow y Dz ień
Walki z Fas zyzme
m i Antys emityzmem

10 XI – Dzień Mło
dzieży, Dzień
Jeża, Dzień Przewodn
ików i Ratowników Górskich

R af a ł na Hal low e e n
pos tano wił przygoto wać dynię. - Najpierw
trze ba było wyd rążyć
miąższ z dyni, następnie nar yso wać wzó r
i w yc i ą ć g o n o ż e m
– wyj aśn ia. – Pote m
wys tarc zyło umi eśc ić
w śro dku świ ecz ki i
wystawić na balkon.

JB

www.busemprzezswiat.pl

zaBrze. Muzyczna uczta

Wydawałoby się, że aby zwiedzać
świat potrzeba sporej ilości pieniędzy. Nic bardziej mylnego. Piątka
studentów ze Świdnicy udowadnia,
że wystarczy stary bus i trochę
wyobraźni, by odwiedzić ponad 28
państw. Swoje przygody chłopcy
zapisują w formie internetowego
pamiętnika. Przez ponad 32 tys.
kilometrów cał y czas towarzyszyła im kamera. Podróżnicy spali
głównie na plażach lub gdzieś na
polanie w namiocie, żywili się konserwami z Polski. Projekt „Busem
przez świat” stał się inspiracją dla
ludzi z całej Polski. Studenci ze
Świdnicy już szykują się na następną wyprawę.
JB

2

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
przygotowuje prawdziwą ucztę dla
melomanów. 4 listopada (piątek) o
godz. 19 na scenie pojawi się Gordon
Haskell − angielski kompozytor i
wokalista. Ceny biletów wahają się
od 90 do 180 zł.
Dzień później o godz. 20 wystąpi
zespół Pat Metheny Trio. Grupa
składająca się z wybitnego gitarzysty
jazzowego Pata Methenego, kontrabasisty Larrego Grenadiera oraz
mistrza perkusji Billa Stewarta, zaprezentuje piękne muzyczne improwizacje. Bilety od 120 do 160 zł.
Natomiast 7 listopada (poniedziałek) Zabrze odwiedzi Anna
Maria Jopek, promująca nową pły-

Foto: Ronaldo/wikipedia.org

gordon, Pan i anna

Pat Metheny

tę z portugalskim i brzmieniami.
Wejściówki – 70, 90 i 100 zł. Bilety
na wszystkie koncerty do nabycia
w kasie DMiT oraz na stronie www.
bilety.dmit.com.pl.

JB

Dom inik a, San dra i
Julia w poniedziałkowy wie czór z okazji
Halloween postanowiły postraszyć troc hę
mie szkańców z ulicy
Sikorskiego. - Ludzie
reagowali bardzo pozytywnie i udało nam
się zebrać trochę słodyczy – mówią zgodnie dziewcz yny.
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Knurów

Spokój za wszelką cenę
- Horror trwał całe wakacje. Karaoke do późnej
nocy, pod balkonem ubikacja. Tego lokalu nie
powinno tu być - grzmieli mieszkańcy sąsiadujący
z pubem przy ul. Lotników
Mówią, że płacą czynsz, ale nie
mogą zaznać świętego spokoju.
Dość liczna reprezentacja niezadowolonych pojawiła się na spotkaniu
Rady Osiedla Wojska Polskiego II
z przedstawicielami Policji i Straży
Miejskiej. - W tygodniu lokal otwarty
jest do 24.00, a w weekendy do 2.00,
często i dłużej. Tu się żyć nie da.
Drzwi i okna pootwierane na oścież,
zabawa trwa w najlepsze. Interes nie
idzie, to właściciel organizuje karaoke
i zakłóca ciszę nocną - skarżyli się
mieszkańcy ul. Lotników.

Osiedlowe piekiełko

Większość jest zdania, że lokalu
nie powinno tu być. - Czy ta knajpa
może istnieć przy przedszkolu? - pytał
jeden mężczyzna. - Przed Wielkanocą
byłem świadkiem, jak z „Piekiełka”
wytoczył się młody i łysy człowiek. Z
naprzeciwka szła grupa przedszkolaków z wychowawczynią. Mężczyzna
powiedział do nich: „Heil Hitler”, a
dzieci odpowiedziały: „heil”. Ludzie,
płacę czynsz i nie mogę ani książki
przeczytać, ani telewizji oglądać, bo
pod oknem słyszę przekleństwa!
Lokatorzy twierdzą, że wiele razy
zgłaszali problem Straży Miejskiej
i Policji, jednak ta albo nie przyjeżdżała, albo przyjeżdżała kiedy był
spokój.
- Kiedy przychodzi co do czego,
nikt nie chce świadkować w sądzie.
Do września podjęliśmy w lokalu 15
interwencji, z czego tylko 3 dotyczyły
zakłócania ciszy nocnej- mówił obecny na spotkaniu mł. asp. Ireneusz
Nowożycki z Komisariatu Policji w
Knurowie.
Mieszkańcy mają jednak kilka
pomysłów na osiągnięcie upragnionego spokoju. Pierwszy - pomiar
hałasu w lokalu i jego otoczeniu,

drugi - skrócenie czasu jego pracy.
Ostatecznością ma być odebranie
licencji na sprzedaż alkoholu.
Sęk w tym, że lwia część pretensji kierowanych awansem pod
adresem działającego od niedawna
lokalu dotyczy poprzednika, czyli
„Piekiełka”.
Kilka dni temu do Wydziału
Świadczeń Socjalnych i Działalności
Gospodarczej wpłynął wniosek jednego z mieszkańców ul. Lotników.
- W odpowiedzi wyjaśniliśmy, jakie
zasady obowiązują przy wydawaniu
zezwoleń i cofaniu koncesji na sprzedaż alkoholu - mówi naczelnik Lidia
Labocha-Kozar, która przy każdym
takim zgłoszeniu występuje do Straży Miejskiej i Policji o opinię.
Aby cofnąć koncesję na sprzedaż alkoholu w ciągu 6 miesięcy do
stróżów prawa muszą wpłynąć co
najmniej dwa zgłoszenia zakłócania
ciszy i spokoju. - Z danych policji
wynika, że takie interwencje były, ale
w czasie kiedy działało „Piekiełko”.
Obecna właścicielka zapewnia, że
obiekt jest monitorowany, a wszelkie
ewentualne burdy zgłasza policji wyjaśnia naczelniczka.
Podkreśla, że przy wszczęciu
postępowania o cofnięcie koncesji
na sprzedaż alkoholu musi dysponować mocnym materiałem dowodowym. Odebranie pozwolenia nie
musi oznaczać, że lokal przestanie
sprzedawać alkohol. Właścicielowi
przysługuje odwołanie od decyzji
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przez ten czas może
nadal prowadzić działalność gospodarczą. Często bywa też tak, że na
horyzoncie pojawia się nowy właściciel, lokal zmienia szyld, a problem
pozostaje, chociaż niekoniecznie tak
musi być.

Gdzie są rodzice?

Kolejnym palącym problemem
mieszkańców osiedla jest całodobowy sklep i jego bardzo młoda klientela. - Znam te twarze, to młodzież
z Miejskiego Gimnazjum nr 3! Ustawiają się w kolejce po alkohol, piją, a
później awanturują się! - alarmowała
jedna z mieszkanek.
Wtórowała jej druga: - Robią co
chcą, ostatnio wyrwali kosz na śmieci
i wstawili go do klatki. Pod blokiem
wygląda, jakby dzikie świnie poryły.
Ławki sprzed bloku mają zniknąć.
Należy też skrócić godziny pracy
sklepu!
Na wniosek mieszkańców zlikwidowano nieczynny kiosk, gdzie zbierała się młodzież. Teraz przesiaduje
na przyblokowych ławkach lub pod
sklepem nocnym.
Straż Miejska zapewnia, że robi
co może. Niestety, nadal wiele do
życzenia pozostawia liczba nocnych
patroli. Wielu mieszkańców zastanawia się, gdzie są rodzice małoletnich
chuliganów?
Ograniczenie czasu pracy sklepu
jest niemożliwe. Określa go uchwała
Rady Miasta. W Knurowie sklepy
monopolowe mogą być otwarte do
godz. 24.00. Za zgodą właściciela
- nawet całodobowo.
- Jeżeli zachodzi podejrzenie, że
sklep sprzedaje alkohol nieletnim,
możemy wtedy podjąć próbę cofnięcia
zezwoleń. Mieliśmy takie przypadki
4-5 lat wstecz - mówi naczelnik Labocha-Kozar.
Tutaj także decyzja musi być
podparta konkretnymi dowodami. Niestety, niewielu decyduje się
świadkować w takich sprawach. Gros
zgłoszeń to nadal anonimy.

Pod prąd?

- 31 października, na wyjeździe z jednokierunkowej
ul. Łokietka stało zaparkowane auto. Zadzwoniłem
do Straży Miejskiej w Gliwicach i pani poinformowała
mnie, że nie może przełączyć mnie do Straży Miejskiej
w Knurowie i mi nie pomoże
Po 10-minutowym oczekiwaniu
pojawiła się właścicielka samochodu, która stwierdziła, że nie ma
czasu na dyskusję i jak nie potrafię
ominąć jej auta, to ona chętnie
wsiądzie do mojego i pokaże jak to
zrobić. Świadkami tego zdarzenia
była moja żona, pracownica Żabki
i jeszcze jeden mężczyzna, który
próbował wytłumaczyć tej pani, że
zaparkowała auto pod prąd przy
wyjeździe z drogi jednokierunkowej.
W ogóle nie przyjmowała tego do
wiadomości. Takie sytuacje są tutaj
nagminne, prócz tego dostawcy oko-

licznych sklepów też skracają sobie
drogę - najczęściej rano - przywożąc
towar.
Czy jest możliwość załatwienia tej
sprawy? Chodzi mi o jakieś upomnienie - pyta poirytowany pan Piotr.
Tę wiadomość, wraz ze zdjęciem
samochodu i planem sytuacyjnym
wysłał także do knurowskiej Straży
Miejskiej. Od komendanta Andrzeja
Daronia usłyszeliśmy, że dzielnicowy
zajął się już tą sprawą, a pierwsze
wnioski pojawią się po wizji w terenie.

/g/

ogłoszenie własne wydawcy

Paweł Gradek

reklama
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie pozostawia złudzeń...

Powiat prywatyzował
szpital niezgodnie z prawem
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł
nieważność uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia
SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie, na podstawie
której większość świadczeń zdrowotnych przejęła spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital w Knurowie
Uchwała, o której mowa, została
podjęta 26 marca 2009 r. Decyduje ona
o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej, polegającego z jednej strony na
ograniczeniu rodzajów jego działalności
i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
a z drugiej na przejęciu ich przez „niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
utworzony przez Szpital w Knurowie
Sp. z o.o.” oraz dwa inne niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej (funkcjonujące w ośrodkach zdrowia w gminie
Gierałtowice). Mówi też o udostępnieniu tym podmiotom - „w celu używania
z przeznaczeniem do udzielania świadczeń zdrowotnych” - nieruchomości i
mienia ruchomego Powiatu Gliwickiego
oraz mienia ruchomego stanowiącego
własność SP ZOZ.
Trzy miesiące wcześniej (29 grudnia 2008 r.) została podpisana umowa
spółki pod nazwą „Szpital w Knurowie
sp. z o.o.”. Jej założyciele to Powiat
Gliwicki i pracownicy SP ZOZ w Knurowie. Kapitał zakładowy został ustalony na 2,55 mln zł (2550 udziałów po
1 tys. zł każdy). Powiat Gliwicki objął
udziały o łącznej wysokości 542 tys. zł
(21,25 proc.), resztę – 50 pracowników
knurowskiego ZOZ-u, którzy wyłożyli
na to własne środki.
Powołanie spółki było natomiast
konsekwencją uchwały podjętej na
sesji Rady Powiatu 18 grudnia 2008
informacja własna wydawcy



r. To wówczas 11 głosami „za”, przy
6 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”
zdecydowano o przystąpieniu do
prywatyzacyjnych przekształceń w
knurowskiej służbie zdrowia.
Wymienione decyzje budziły spore

emocje i kontrowersje

Odzwierciedla je wynik głosowania
i późniejsze społeczne protesty. Z ósemki knurowskich radnych powiatowych
przeciw uchwale z 18 grudnia 2008 r.
(początkującej dalszy ciąg zdarzeń)
byli Piotr Dudło, Teresa Bochenek, Stanisław Rudzki i Szymon Kościarz. Ich
obiekcje podzielili inicjatorzy społecznego protestu, którzy powołali nieformalny komitet protestacyjny pod nazwą
„Ratujmy knurowski szpital”. Publiczna
zbiórka podpisów pod apelem przeciw
prywatyzacji była najbardziej wyrazistym przejawem działań komitetu. Jak
się okazało – nie jedynym.
Mniej widowiskowe, lecz bardziej
skuteczne, okazało się zaskarżenie
uchwały Rady Powiatu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w
Gliwicach przez Piotra Wiśniowskiego,
Henryka Szarego i Marka Sanecznika.
Skarga wpłynęła do WSA we wrześniu
2010 r. Wcześniej panowie domagali
się stwierdzenia nieważności uchwały
przez Radę Powiatu, jednak ich wezwanie zostało odrzucone.

Przed sądem inicjatorzy skargi
argumentowali, że uchwała ogranicza
obowiązek jednostki samorządowej (w
tym wypadku powiatu) do prowadzenia
zakładu opieki zdrowotnej. Ich zdaniem
przekazanie podmiotom prywatnym
wszystkich rodzajów działalności i
udzielanych świadczeń zdrowotnych
zlikwidowanego SP ZOZ skutkuje
brakiem dostępności mieszkańców powiatu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(gwarantowanych zapisami w konstytucji). Podkreślali też, że 21 proc. udziału
przez Powiat w kapitale zakładowym
spółki z o.o. Szpital w Knurowie „stwarza niebezpieczeństwo iluzorycznej kon-

troli nad działalnością tej spółki”.
W kolejnym zarzucie wskazywano, że Rada Powiatu naruszyła normy
konstytucyjne poprzez dopuszczenie
radnego, a zarazem udziałowca spółki, do głosowania nad przedmiotową
uchwałą, co „stanowi rażące naruszenie
prawa, bowiem osoba pełniąca funkcję
publiczną ma obowiązek, w myśl art.
21 ustawy o samorządzie powiatowym,
wyłączyć się z głosowania nad uchwałą,
której rozstrzygnięcie ma wpływ na przysporzenie tej osobie majątku”. Wytykano
też pominięcie konsultacji procesu przekształceń z organizacją związkową.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
uznał, że „w rozpoznawanej sprawie doszło do istotnego naruszenia przepisów
prawa w rozumieniu art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, które
uzasadniało stwierdzenie nieważności
zaskarżonej uchwały w całości”.

Bez odwołania

jednak Zarząd Powiatu Gliwickiego
postanowił odstąpić od wnoszenia
skargi kasacyjnej.
- Powiat podejmie działania zmierzające do jego wykonania, czyli przywrócenia stanu sprzed przekształcenia
knurowskiego SP ZOZ-u – wyjaśnia
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
- Oznacza to w praktyce, iż spółka z o.
o. Szpital w Knurowie nie będzie dzierżawiła majątku ruchomego i nieruchomości – jak do tej pory – od Powiatu
Gliwickiego, ale od SP ZOZ Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
Niestety, ale sytuacja nie wygląda
chyba jednak na tak prostą. Świadczą o tym pierwsze reakcje radnych
podczas ubiegłot ygodniowej sesji
Rady Powiatu. Komentarze budzi
m.in. to, że Szpital w Knurowie Sp. z
o.o. – do niedawna cieszący się nadwyżkami na koncie - ma w tej chwili
długi (na sesji dało się słyszeć o np.
o trzy miesięcznych za ległościach
czynszowych).
Problem wzbudził duże zainteresowanie. Radni z klubu Zgoda i
Przyszłość złożyli wniosek o zwołanie
sesji nadzwyczajnej poświęconej sprawom zdrowia. – Zapowiada się bardzo
emocjonująca dyskusja – usłyszeliśmy
od jednej ze zorientowanych osób.
Obrady zostały zwołane na czwartek, 3 listopada. Początek o godz. 10 w
siedzibie starostwa przy ul. Zygmunta
Starego 17.
/bw/

Wyrok WSA jest nieprawomocny,

Knurowska Przychodnia „Unii Brackiej” szykuje się do zmiany siedziby

Był komisariat,
będzie przychodnia
Udało się – budynek zajmowany dawniej
przez komisariat policji wreszcie znalazł
nabywcę
Budynek po policyjnym komisariacie, znajdujący się przy ul. Kopalnianej,
po kilku latach bezużyteczności, doczekał się wreszcie lepszych czasów. W
kolejnym przetargu ogłoszonym przez
Starostwo Powiatowe w Gliwicach nieruchomość została sprzedana Fundacji
Unia Bracka.
Niegdyś mieścił się tu hotel robotniczy. W 1975 do budynku wprowadziła się Milicja Obywatelska. Miała
to być jedynie tymczasowa siedziba
mundurowych. Jednak, jak się okazało,
komisariat działał tu przez całe lata,
w międzyczasie z milicyjnego stał się
policyjnym. Wreszcie, w 2007 roku
knurowska policja przeprowadziła się
na nowe miejsce przy ul. Dworcowej.
Od tamtej pory stara siedziba była
bezużyteczna, stając się na pewien czas
żyłą złota dla okolicznych złomiarzy.
Zanim znalazł się nowy nabywca,
budynek przy Kopalnianej był własnością Skarbu Państwa pozostającą
w zarządzie starosty gliwickiego. Po
przeprowadzce komisariatu Komenda
Miejska Policji w Gliwicach wnioskowała o w ygaszenie ustanowionego
na jej rzecz prawa trwałego zarządu
nad budynkiem. Potem obiekt został
tymczasowo użyczony przez powiat
Gminie Knurów (rozważano urządzenie w nim lokali socjalnych). W
kwietniu 2010 roku, po tym, jak pojawił
się potencjalny inwestor, nieruchomość
ponownie wróciła pod zarząd starosty.
Powiat szybko podjął kroki w kierunku jej sprzedaży. Jednak ani pierwszy
przetarg ogłoszony w czerwcu 2010
(cena wywoławcza 1,55 mln zł), ani
następny, z października 2010 (1,1 mln

zł) nie przyciągnęły żadnego potencjalnego kupca. Trzeci przetarg, ogłoszony
w lipcu br., z jeszcze niższą ceną wywoławczą – 900 tys. zł – także nie posunął
sprawy do przodu. Nie wpłynęła ani
jedna oferta zakupu. Przełom nastąpił
w kolejnym przetargu, który został rozstrzygnięty 27 października. Według
informacji ze Starostwa Powiatowego,
nieruchomość nabyła Fundacja „Unia
Bracka” z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
To jedyny oferent, jaki zgłosił się do
przetargu. Cena wywoławcza i tym
razem wynosiła 900 tys. zł, a w drodze
licytacji wzrosła ostatecznie do 909 tys.
zł. Według obowiązujących przepisów
część tej sumy (dokładnie 227 250 zł)
trafi do budżetu Powiatu Gliwickiego,
zaś reszta – do Skarbu Państwa. Nowy
nabytek Fundacji „Unia Bracka” to
dwie działki o łącznej powierzchni 0,4
ha, budynek biurowy (705,71 m kw), a
także garaż i dwie wiaty.

Przeprowadzka „na własne”

Nieopodal byłego komisariatu,
przy ul. Dworcowej, Fundacja „Unia
Bracka” prowadzi przychodnię specjalistyczną. I właśnie ta przychodnia w
niedalekiej przyszłości ma przenieść
się do budynku przy ul. Kopalnianej
2. Obecna siedziba Przychodni Specjalistycznej nr 4 „Knurów” to budynek
wynajmowany na podstawie umowy
czasowej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostwo. Umowa
wynajmu jest aktualna do września
2014 roku, zatem nie ma powodów do
nerwowego pośpiechu – „Unia Bracka”
ma czas, aby dobrze przygotować się
do przenosin przychodni. Choć prezes

fundacji nie ukrywa, że gdyby się udało
opuścić dotychczas użytkowany budynek przed końcem obowiązywania
umowy ze starostwem, byłaby to spora
oszczędność.
- Utrzymanie budynku przy Dworcowej jest dość kosztowne, szczególnie w
sezonie grzewczym – przyznaje Mirosław Sobczak, prezes Zarządu Fundacji
„Unia Bracka”. – To duży metraż, około
4000 m kw., z czego co najmniej połowę
przestrzeni stanowią korytarze. Im
wcześniej uda się przenieść przychodnię
do bardziej ekonomicznego budynku
przy ul. Kopalnianej, tym lepiej.
Jednak nie ma co spodziewać się
przenosin przychodni w najbliższych
miesiącach. Jak zapowiada prezes,
nastąpią one nie wcześniej niż w 2013
roku. Budynek wymaga przecież gruntownego remontu i adaptacji do nowych potrzeb. Zanim będzie gotowy
na przyjęcie pacjentów, musi upłynąć
trochę czasu. Jest też jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek konkrety na temat
ilości gabinetów lekarskich w nowej
siedzibie.
- Mamy swoje wyobrażenie, natomiast wiele zależy od zdania fachowców,
którzy przyjrzą się konstrukcji – mówi
Mirosław Sobczak. – Chcielibyśmy
zachować cały profil działalności. Wiadomo, że przenosząc się z dotychczas
użytkowanego budynku do nowo zakupionego, liczącego 700 m kw., możemy
mieć problem ze zmieszczeniem się w
nowym metrażu. Być może zdecydujemy
się na dobudowanie jednej kondygnacji
lub dodatkowego skrzydła – nie wyklucza prezes.
Więcej na ten temat będzie wiadomo, kiedy projekt nowej siedziby przychodni będzie gotowy, czyli najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku.
Mirella Napolska
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aktualności
kryWAłd. co dALej z FotorAdArem?

Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

prędkość
niekontrolowana
Maszt fotoradaru stanął w Krywałdzie pod koniec 2007 roku, w
ramach programu „Prędkość kontrolowana”, realizowanego przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Koszt jego montażu wyniósł ponad
22 tys. zł, z czego 10 tys. zł wyłożyło
miasto, zaś pozostałą kwotę – Powiat
Gliwicki, inicjator całej akcji.
Nieprzypadkowo fotoradar stanął właśnie przy ruchliwej ulicy
Michalskiego, w pobliżu Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. Mimo
ograniczenia prędkości do 40 km na
godzinę, piraci drogowi nie znali tam
umiaru. W ten sposób porywczość
niektórych kierowców miała być skutecznie tonowana. Ostatnio wśród
mieszkańców Krywałdu krąży wieść,
że fotoradar ma zniknąć. Niestety,
wszystko wskazuje na to, że pogłoski
są całkiem realne.
– Rzeczywiście, wygląda na to, że
tak się stanie – potwierdza Jan Osman,
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gliwicach. – Jest to wynikiem zmienionych przepisów, w myśl których
zarząd nad fotoradarami przejmuje
Inspekcja Transportu Drogowego.
Nowelizacja ustaw y Prawo o
Ruchu Drogow ym (z 29.10.2010
r.) wiąże się z utworzonym przez
Generalny Inspektorat Transportu
Drogowego systemem automatycznego nadzoru ruchu. System ma
łączyć wszystkie radary w jedną sieć,
a dzięki jego połączeniu z Centralną
Ewidencją Pojazdów i Kierowców
cała procedura karania piratów ma
być usprawniona. Zgodnie z planem
system ruszył w lipcu, na początek
z 75 fotoradarami działającymi non
stop. W pierwszej połowie listopada
GITD ogłosi przetarg na zakup kolejnych 300 fotoradarów.
Przedsięwzięcie GITD jest imponujące. Tyle tylko, urządzenie przy
ul. Michalskiego ma w tej chwili
marne szanse na załapanie się do sieci
fotoradarów.

komu mASzt, komu?

Samo serce fotoradaru było wyposażeniem policyjnej drogówki, która
wcześniej, przed nowelizacją ustawy
zajmowała się całą procedurą karania
piratów. Jego maszt i obudowa ciągle
jeszcze pozostają w dyspozycji zarządcy drogi, gliwickiego ZDP. Kiedy
ten zwrócił się pisemnie do GITD
z propozycją przekazania masztu
fotoradaru wraz z obudową, okazało
się, że Inspektorat nie jest tym zainteresowany. Odmowna odpowiedź
wynika głównie stąd, że maszt ten ma
jedynie zasilanie akumulatorowe. Nie
jest przystosowany do zasilania 230V,
przez co nie może wejść w skład sieci
fotoradarów krajowego systemu nadzoru. Słowem – byłby bezużyteczny.
- Cóż, będziemy jeszcze się starać

W Polsce przepisy
drogowe zmieniają
się raz po raz - tym
razem nowelizacja
prawa okaże się
niedźwiedzią przysługą
dla mieszkańców
Krywałdu, bo stracą
radar - bat na
niebezpiecznych
kierowców

Foto: Paweł Gradek

Od prawie czterech lat fotoradar stojący przy ul. Michalskiego
jest straszakiem na narwanych kierowców. Jednak wszystko
wskazuje na to, że już niedługo maszt fotoradaru zostanie
stamtąd usunięty

Nowa platforma to kolejne
- po windzie - udogodnienie
dla niepełnosprawnych
w gliwickim starostwie

niepełnoSprAWnym łAtWiej W StAroStWie

Schody
do pokonania
Platforma przyschodowa
– to nowe udogodnienie dla
niepełnosprawnych zainstalowane
w budynku Starostwa
Powiatowego w Gliwicach

o zmianę stanowiska – mówi Jan Osman. – Skierujemy do GITD pismo z
pytaniem, czy gdybyśmy przystosowali
fotoradar do tych wymogów, zostałby
on przez nich przejęty. Z rozmów
ustnych wynika, że raczej nic z tego
nie wyjdzie, bo obecnie GITD ma mnóstwo pracy przy innych fotoradarach
umieszczonych przy bardziej uczęszczanych drogach. Ale spróbujemy.
Jest jeszcze inna możliwość ustawowo przewidziana – zarządca drogi
mógłby przekazać urządzenie straży
miejskiej (oczywiście pod warunkiem,
że wyrazi ona taką chęć). Jednak
knurowska SM również nie jest tym
na razie zainteresowana. – Objęcie
kontrolą tego odcinka drogi jest jak
najbardziej zasadne i zlikwidowanie
masztu przy Michalskiego może bulwersować mieszkańców – przyznaje
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie. – Jednak my nie
dysponujemy sprzętem stacjonarnym,
który umożliwiałby wykorzystanie tego
masztu. ZDP proponuje sam maszt,
pozbawiony zasilania, które umożliwiałoby stałą obsługę. Gdyby powiat się
zdecydował na przystosowanie masztu
do zasilania 230V, jego przejęcie byłoby
może kwestią do rozważenia.

do mAgAzynu i nA złom

ZDP musi maszt fotoradaru
przekazać lub usunąć. Dopóki jeszcze trwa wymiana korespondencji
na temat krywałdzkiego straszaka,
urządzenie będzie stać. Ten stan rzeczy przeciągnie się jeszcze do końca
roku, może trochę dłużej.
Barbara Iwanicka, dyrektor Ze-
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społu Szkolno-Przedszkolnego jest
zaskoczona perspektywą likwidacji
fotoradaru. Zapowiada, że wesprze
pisemnie starania ZDP, kierując do
GITD pytanie o możliwość przejęcia
urządzenia.
- Na pewno tak tego nie zostawię,
bo tu chodzi o bezpieczeństwo dzieci
– mówi pani dyrektor. – O poprawę
bezpieczeństwa na Michalskiego zabiegał jeszcze mój poprzednik, dyrektor Jan
Kopeć. Pamiętam, że przeprowadzaliśmy wówczas akcję liczenia przejeżdżających tamtędy samochodów To była
jakaś zawrotna ilość. Od pewnego czasu
zatrudniamy na etacie pana, który
przeprowadza dzieci przez jezdnię. On
sam mówi, że niejeden samochód zatrzyma się ledwo pół metra przed nim,
bo nie zdąży wcześniej zahamować.
Kiedy zniknie fotoradar, będzie dużo
gorzej – obawia się Iwanicka.
W przypadku, gdy GITD definitywnie odmówi przejęcia fotoradaru,
jego losy będą przesądzone – zostanie
zdemontowany. Nie będzie mógł
dłużej stać przy drodze, bo według
wprowadzonych zmian prawnych
nieczynne fotoradary muszą zostać
usunięte. Co się stanie z nietanim
przecież sprzętem? Przez pewien czas
będzie przechowywany w którymś z
magazynów ZDP.
– Przepisy się zmieniają, być może
fotoradar doczeka lepszych czasów,
gdy da się wykorzystać np. jako atrapa
– mówi dyrektor ZDP. – Ostatecznie,
jeśli nic się nie zmieni, trafi na złom.
Takie urządzenia nie są długowieczne, ich wartości użytkowe dewaluują
się w ciągu 3-5 lat.
Mirella Napolska

Sześciostopniowe schody na
parterze budynku starostwa dla
większości są detalem, na który
nie zwraca się większej uwagi.
Jednak dla osób poruszających
się na wózk ach inwa lid zk ich
stanowiły barierę, często nie do
pokonania. Od niedawna jest inaczej– za sprawą platformy przyschodowej zakupionej właśnie
przez starostwo. Koszt inwestycji
to 35 tys. zł.
Urządzenie zostało zainstalowane przy schodach znajdujących
się na prawo od głównego wejścia
do budynku, w korytarzu prowadzącym do Wydziału Geodezji i

Gospodarki Nieruchomościami.
Użycie platformy wymaga asysty
drugiej osoby. Kto chce skorzystać z udogodnienia, może zgłosić
tę chęć w portierni (przy wejściu)
lub w biurze obsługi klienta (również na parterze).
Platforma to kolejne udogodnienie dla niepełnosprawnych,
ja k ie pojawiło się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Od dwóch lat działa tam
winda przystosowana dla osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
MiNa, /sisp/

ogłoszenie

przetArg
ogŁoszenIe o przeTargu
spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. sienkiewicza 29b/29
o powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 78 600,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 18.11.2011 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 18.11.2011 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
0-32 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.
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rozmaitości
knurów. 100 lat pani neOniły

urodziny ze strażacką pompą

Mieszka w knurowskim Domu Seniora od 4 lat. Przez ten czas zaskarbiła sobie sympatię
personelu i pozostałych pensjonariuszy. W ubiegły piątek pani Neoniła obchodziła setne
urodziny. Były kwiaty, dwa torty, najbliższa rodzina i... niespodziewani goście
Śnieżnobiałe obrusy przykryły stoły ustawione w podkowę. Przed honorowym miejscem
leżą dwa urodzinowe torty. Jeden
jest ze zdjęciem - na tle jachtu
stoi kobieta w okularach słonecznych, w ręku trzyma wysuszone
liście. Na błękitnym niebie napis:
„Nelly 100 lat...”.
Nelly, czyli pani Neoniła
jest pensjonariuszką Domu
Seniora w Ośrodku Matka
Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie. W ubiegły piątek świętowała swoje setne
urodziny.
Z Domem Seniora związana jest od 2007 roku, czyli
od początku jego istnienia.
Trafiła tu, ponieważ jej dwaj
synowie nie mają warunków,
aby się nią zająć.
Swoją przystań znalazła w
Knurowie - od razu wszyscy
ją polubili, a ona te uczucia
odwzajemnia. Szczególnymi
względami pani Nelly cieszy
się opiekunka - pani Kasia.
Na jej widok seniorka od razu

promienieje.
- Pani Nelly jest bardzo
pogodna, codziennie wita nas
tym samym uśmiechem. „Kochaniutka” nie schodzi jej z
ust. Jest spokojna, wyciszona
i pozytywnie nastawiona do
życia - słyszymy od personelu
Domu Seniora.
Pani Nelly jest łasa na
czułości. Lubi być całowana
i przytulana. Chłonie
każde słowo, które do
niej się mówi.
Życie w domu seniora koncentruje się na
korytarzu. Tu dość często
słychać wspólny śpiew pensjonariuszek i opiekunek. To
działa jak magnes na panią
Nelly, która za każdym razem
z uśmiechem zmierza w ich
kierunku.
- Na fotel zakłada nogi, jak
siedzi to obowiązkowo nóżka
na nóżkę. Czasem to musimy
jej szukać, bo gdzieś się nam
skryje, albo wejdzie nie do
swojego łóżka - opowiadają

Uroczystość urodzinowa miała niezwykłą oprawę i niespodziewanych gości. W trakcie mszy św. w kaplicy Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych pojawili się strażacy przygotowani
na akcję gaśniczą.
System przeciwpożarowy ośrodka podłączony jest do monitoringu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie. W
trakcie wystawienia Najświętszego Sakramentu dym z kadzidła dostał się do czujników, a te zaalarmowały straż. Po kilku
minutach pod ośrodek podjechały cztery wozy strażackie!
- Dla nas jest to znak, by w mniejszym stopniu używać kadzidła. System się sprawdził, wyciągnęliśmy lekcję na przyszłość
- dodaje dyrektor Szendzielorz.

Jubilatka przyjęła życzenia m.in. od syna Andreasa, dyrektora Aleksandra Szendzielorza
i pensjonariuszy Domu Seniora

opiekunki.
Ma wilczy apetyt. Jedzenie sprawia jej przyjemność.
Zawsze zjada do końca. Celebruje posiłek. Tak było także
podczas urodzinowej fety,
kiedy jubilatka nie pogardziła
dwoma kawałkami tortu.
Pani Nelly nie wraca do
czasów swojej młodości. Liczy
się dla niej to, co jest teraz. Jej
życie przybliża nam syn - pan
Andreas, który przyjechał na
urodziny z Niemiec. - Urodziła
się w Kijowie. Jej losy nieszczę-

śliwie splotły się z historią kraju.
Częściowo rozpadła się rodzina. Kuzynka mieszka w USA,
jest wujcio Kazio, który przyjechał na urodziny mamy z
Siemianowic.
W 1939 roku pani Nelly
uzyskała tytuł pielęgniarki
dyplomowanej na Krakowskiej
Akademii Medycznej. Tam
też poznała przyszłego męża
- Artura, który później był
wziętym w Katowicach lekarzem ginekologiem. - Urodziła
dwóch synów, prowadziła dom.
Dodatkowo pomagała ojcu przy

prywatnej praktyce - była jego
sekretarką. Całe swoje życie
poświęciła rodzinie. Bardzo
dużo podróżowała, głównie
do rodziny. Była we Lwowie,
w Petersburgu i w Belgradzie...
Dopisuje jej zdrowie, a może i
mnie przeżyje? - zastanawia się
syn Andreas.
Jubilatka doczekała jednego wnuka - Arona, który jest
jej oczkiem w głowie.
Na py ta nie, czego ż yczy matce, syn odpowiada:
- Wszystkiego najlepszego. 100
następnych lat!

Dyrektor Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych
Aleksander Szendzielorz życzył
seniorce, aby resztę życia była
w tak dobrej kondycji. - To już
druga osoba, która w naszym
Domu Seniora przekroczyła 100
lat! - zauważa dyrektor. - Mieliśmy panią, która dożyła 103 lat.
Z życzeniami urodzinowymi pospieszyli jubilatce
księża: Szczepan i Józef, którzy
wcześniej w jej intencji odprawili mszę św.
Paweł Gradek

reklama

SzczyGłOwice. Otwarcie Studia piOSenki i muSicalu

koty na początek
Foto: Dawid Ciepliński

Brawurowe wykonanie słynnego musicalu
„Koty” w reżyserii Agnieszki Bielanik-Witomskiej
zapoczątkowało otwarcie Studia Piosenki
i Musicalu w Domu Kultury w Szczygłowicach

Gdziekolwiek występują, młodzi aktorzy „kotów”
przyjmowani są entuzjastycznie

6

Kultowy musical skomponowany przez Andrew Lloyda Webbera został przeniesiony na deski
szczygłowickiej sceny po raz pierwszy w marcu tego roku. Premiera
od tamtego czasu święci tryumfy.
„Koty” w wykonaniu Happy Band
można było podziwiać m.in. na
tegorocznych Dniach Knurowa.
Zeszłotygodniowy spektakl
został przyjęty z ogromnym entuzjazmem przez zgromadzoną
w Domu Kultury publiczność.
Wśród oklaskujących młodzież
byli przedstawiciele samorządu
z przewodniczącym Rady Miasta
Janem Trzęsiokiem i przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury Tomaszem Rzepą.
Wykonanie „Kotów” to pierwszy etap w nowo powstającym
Studiu Piosenki i Musicalu. Na
kolejny przyjdzie nam poczekać
do 26 listopada, kiedy to sceną
zawładną dziewczęta z grupy
Music Joy.
DC
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Z kart historii. Granica granicą, ale...

Co to była za Kleinbanka...
Po stronie niemieckiej kusiły handlowe zakupy
i przejażdżka „Kleinbanką”, po polskiej – staw
Jagielnia, festyny i zabawy. Kawalerom
w poszukiwaniu żon żadna granica nie była
przeszkodą. A taka była: polsko-niemiecka
w rejonie Krywałdu, Knurowa, Kuźni Nieborowskiej
i Nieborowic
nego obostrzenia regulaminu Straży
Granicznej. Nadal jednak nie było
problemów z przemieszczaniem się
z niemieckiej części Górnego Śląska
do Knurowa, Gierałtowic czy Przyszowic i odwrotnie. Większa część
mieszkańców pogranicza posiadała
stałą przepustkę graniczną (dla Polaków kosztowała ona 1 zł, dla ludności
niemieckiej – 50 fenigów.)

niemieckim i gwarą śląską równocześnie.
Mieszkańcy Knurowa, Krywałdu i Szczygłowic, poruszając się
rowerami robili zakupy w Gliwicach
(trzeba zaznaczyć, iż po stronie
niemieckiej znajdowała się wąskotorowa linia kolejowa – jak mówili
ślązacy „K leinbanka” – łącząca
Gliwice – Rudy - Racibórz) kupując

Źródło: Heintz Rogmann: Schlesiens Ostgrenz im Bild, Breslau 1936 [w:] Wiadomości Powiatu Gliwickiego nr 4/2010

Jeszcze nie wytyczono dokładnej
granicy polsko-niemieckiej, a już
15 czerwca 1922 roku w Knurowie
utworzony został Komisariat Straży
Celnej, którego pierwszym kierownikiem został Teodor Mańczyk,
zastępcą – Józef Wyżgoł. Pierwszą
placówką KSC była ochronka, zaś
komisariat straży znajdował się w
restauracji, której właścicielem był
Izydor Bobek (dzisiaj jest to restauracja „Camelot”).
W sk ład Komisariatu Straży
Celnej wchodziły placówki w Przyszowicach, Gierałtowicach, Knurowie, Knurowie-Zachód – jako druga
placówka - i Krywałdzie. Pierwszym
kierownikiem placówki Knurów
mianowany został Feliks Michalski,
placówk i Knurów-Zachód - Jan
Wojtaszek, w Krywałdzie zaś Paweł
Barchański.
W lecie 1922 roku w Knurowie
stacjonowały jeszcze oddziały angielskie, które miały być gwarantem
porządku i dyscypliny. Nie obyło się
wtedy bez incydentów, w których
uczestniczyła strona niemiecka,
próbując wtargnąć na teren polski.
Początkowo Kuźnia Nieborowska
przydzielona została do Polski. Po
usilnych protestach właściciela zamku Friedricha Kurta von Schroedera Rada Ambasadorów dokonała
korekty i w rezultacie ta część strefy
przygranicznej (Krywałd - Kuźnia
Nieborowska) przyłączony został do
Niemiec.

Prowizoryczne wiechy
ze słomy

zaczęto wiosną 1923 roku zastępować kamieniami granicznymi,
oznaczonymi od strony polskiej
– literą „P”, zaś od strony niemieckiej – „D” – Deutsch oraz z zaznaczonym numerem kamienia.
Jeden z takich kamieni granicznych
znajduje się dzisiaj w Izbie Pamięci
Liceum Ogólnokształcącego im. J. J.
Paderewskiego w Knurowie. Został
wykopany w rejonie cegielni Machoczek (oznaczony jest numerem 244 i
oznakowany przeciwległymi bokami
„P” i „D” - „Polen” i „Deutsch”).
W 1928 roku na całym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej doszło do
przekształcenia dotychczasowej Straży Celnej na Straż Graniczną. Zielony
mundur zastąpiono kolorem khaki.
Od 1934 roku kierownikiem komisariatu był Cezary Nowicki. Najstarsi
mieszkańcy Krywałdu wspominają,
że do 1928 roku celnicy polscy i niemieccy nie przeprowadzali dokładnej
kontroli osób przechodzących przez
granicę, a nawet częstowali znajomych papierosami.
Po 1928 roku doszło do wyraź-

ową granicę. Na każdym pograniczu
(także i pograniczu polsko-czeskim)
kwitł przemyt. Tak było w latach
1923-1939 w rejonie Krywałdu. Ks.
Alojzy Koziełek w książce „Knurów
i Krywałd” (s. 171) pisze: „w latach
1928-1935 przytrzymano przemyt
wartości 124 143 zł” i zatrzymano
902 przemytników. Ponadto: „przy
nielegalnym przekroczeniu granicy
przytrzymano 283 osób, 80 razy
użyto broni palnej, a 5 osób zostało
zabitych w placówce Przyszowice,
zaś w 1929 roku zastrzelono kolejne
trzy osoby”.
Polacy pracownicy Staży Granicznej zaangażowani byli również
w działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i w przedwojennej akcji Katolickiej. W 1930 roku
przy komisariacie zaczęła działać
świetlica dla strażników ochraniających polski odcinek granicy. Jak
więc dziwna była owa granica przez
siedemnaście kolejnych lat...
Od wiosny 1939 roku

doszło do pogorszenia

stosunków polsko-niemieckich.
Wynikało to ze wzmożonej aktywności antypolskiej niemieckiego
Volksbundu, który poprzez swe bojówki prowadził akcje prowokacyjne,
przemycał broń na polską stronę
Górnego Śląska czy też nawet zlecał
pobicia polskich cywili.

Prz edwojen ny Zw ią z ek Powstańców Śląskich powołał Ochotnicze Oddziały Powstańcze, które w
sierpniu 1939 roku odpierały ataki
niemieckich oddziałów Freikorps
Ebbinghaus.
Wybuch II wojny światowej, zapoczątkowany akcją prowokacyjną
w radiostacji gliwickiej, dał początek
prawie sześcioletniej okupacji niemieckiej.
W czasach PRL-u przedwojenna granica polsko-niemiecka była
tematem trochę zapomnianym. O
osobistych, czasami śmiesznych
inc ydentach opow iada no sobie
w latach 50. i 60. XX wieku wiele
dowcipów.
Odkrywanie na nowo pogranicza
polsko-niemieckiego z lat 1922-1939
zapoczątkowane zostało na początku lat 90. XX wieku przez drugie i
trzecie pokolenia Polaków, którzy
słuchali opowieści o pograniczu z ust
rodziców czy dziadków.
Obecnie w budynku przedwojennego urzędu celnego w rejonie
Kry wałd - Kuźnia Nieborowska
- Nieborowice znajduje się prywatny
dom mieszkalny. Granica przechodziła przez podwórko i pola uprawne,
podziemne korytarze górnośląskich
kopalni dzieliły sztucznie ulice i
miejscowości.
Maria Grzelewska

reklama

reklama

Granica polsko-niemiecka w Nieborowicach - kamień graniczny
w Nieborowicach oznakowany był liczbą: 270/2.

W Krywałdzie każdy jego mieszkaniec wiedział, że o każdej porze
dnia może liczyć na wymianę waluty,
tj. złotego na marki niemieckie i
odwrotnie u Mikołaja Szymy – pracownika krywałdzkiej „Lignozy”
(oczywiście nielegalnie).

Ustalenie nowej granicy

spowodowało, że w latach 1922–
1924 z dawnego obszaru plebiscytowego zmieniło swe dawne miejsce
zamieszkania około 200 tys. mieszkańców. Jedni chcieli mieszkać w
Niemczech, inni w polskiej części
Górnego Śląska. Były to więc decyzje
osobiste. Jeżeli jeszcze dodamy, iż
kawalerowie szukali żon w niemieckiej części podzielonego Śląska
lub odwrotnie, to potem ich dzieci
posługiwały się dobrze językiem
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owoce cy trusowe, bakalie przed
zbliżającymi się świętami, odzież,
obuwie, zaś mieszkańcy Pilchowic,
Kuźni Nieborowskiej, Nieborowic
czy Gliwic przyjeżdżali do Krywałdu, aby popływać w Stawie Jagielnia,
odwiedzać krewnych i znajomych,
bawić się na polskich festynach i
majówkach czy zobaczyć zawody
lekkoatletyczne rozgrywane na tutejszym boisku „Sokoła”.
Czym więc była granica polsko-niemiecka, biegnąca w rejonie
Machoczka, w sąsiedztwie knurowskiego szybu kopalnianego „Foch”
do Kuźni Raciborskiej, Nieborowic
(granicę w y tyczono lasem)? Był
to sztuczny „twór” czy też swoiste
„kuriozum” polityczne?...
Należało jednak zgodnie z decyzją Rady Ambasadorów respektować



rozmaitości
Knurów

Jak ujarzmić śmieci

Nad tytułowym dylematem zastanawiali się szefowie okolicznych
samorządów podczas cyklicznego spotkania tzw. Grupy G8.
Prezydent Knurowa zaproponował ponad 20 śląskim miastom
i gminom połączenie sił w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
G8 to nieformalna nazwa spotkań samorządowców ośmiu gmin
Powiatu Gliwickiego. Zainicjowane
przez starostę Michała Nieszporka
zebrania odbywają się co miesiąc
– za każdym razem w innej gminie.
Tym razem spotkano się w ubiegłym
tygodniu w Knurowie. Honory gospodarza w ratuszu czynił prezydent
Adam Rams.
W pierwszej części zebrania
zebrani podsumowali działalność
PIAP-ów, czyli 58 punktów bezpłatnego dostępu do internetu. Powstały
one w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
To wspólne przedsięwzięcie Powiatu
Gliwickiego (lidera projektu) i gmin
wchodzących w jego skład: Knurowa,
Gierałtowic, Pilchowic, Pyskowic,
Rudzińca, Sośnicowic, Toszka i
Wielowsi. Z kolei zawiłe zagadnienia
na temat infrastruktury informacji
przestrzennej przedstawiła zebranym Krystyna Kostelecka, naczelnik
Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych UM w Knurowie.
Druga część obrad została poświęcona gospodarowaniu odpadami
komunalnymi. Przede wszystkim
nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (popularnie zwanej „ustawą śmieciową”).
Praktyczną stronę przedsięwzięcia
przybliżyła obecnym Katarzyna
Makarowicz, prezes spółki Komart.
Jej słowom towarzyszyła prezentacja
działającej w Knurowie instalacji
do unieszkodliwiania i odzysku
odpadów.
- Sprostanie zadaniom nałożonym przez ustawodawcę wymaga od
wszystkich podejmowania trafnych
ogłoszenie własne wydawcy

udział w nim weźmie dr Jerzy Ziora,
dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.
Co istotne, Knurów w gronie
okolicznych samorządów ma niepodważalny atut. To dobrze rozwinięty
system gospodarowania odpadami
(obejmujący m.in. składowisko i
nowoczesną sortownię) prowadzony

przez Komart. Spółka może więc
pretendować do miana regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych.
- Zasadnym byłoby podjęcie
wspólnego przedsięwzięcia, które
przyniesie oczekiwany i zamierzony
ustawą ekologiczny efekt bez ponoszenia dodatkowych kosztów – podkreśla
prezydent Rams.
/bw/

- Stworzenie dobrego systemu gospodarowania odpadami to spore wyzwanie dla samorządowców - podkreślali uczestnicy spotkania Grupy G8 w ratuszu

decyzji i dokonywania optymalnych
wyborów w oparciu o najnowsze
rozwiązania techniczne i logistyczne
– podkreśla prezydent Knurowa
Adam Rams. – Zorganizowanie dobrze funkcjonującego systemu będzie
trudnym przedsięwzięciem dla gmin i
przedsiębiorców.
W myśl nowych przepisów właścicielem odpadów staną się samorządy. To one będą musiały zorganizować odbiór i transport, selektywną
zbiórkę, a także zadbać o budowę
tzw. regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. I
możliwie najtrafniej wycenić koszt
usługi, jaki będą ponosić mieszkańcy.
Zdaniem prezydenta Ramsa to
wyzwanie, z którym łatwiej byłoby
się gminom zmierzyć, gdyby połączyły siły. Taką propozycję złożył
przeszło 20 śląskim samorządom
(m.in. Pszczynie, Żorom, Czerwionce-Leszczynom, Gliwicom).
Wkrótce, w knurowskim ratuszu
dojdzie do spotkania zainteresowanych stron. Oprócz samorządowców

Foto: Marek Węgorzewski
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Klasa I A
Wychowawca: Grażyna Jarząbek
Katarzyna Bartnik, Julia Bęben, Szymon Buczak, Bartosz Ciesielski, Weronika Cybulska, Igor
Dzienis, Oliwier Famuła, Tymon Fijołek, Zofia Filas, Rozalia Hasa, Zuzanna Hejmo, Anna Knop,
Maksymilian Kołodziej, Oskar Kudzia, Laura Kuliś, Milena Łepki, Filip Marszałek, Alicja Mirocha,
Maciej Olesiński, Oliwia Płuciennik, Maja Skiba, Bartosz Surówka, Martyna Surówka, Małgorzata
Wasilewska, Bartosz Wojtun

Klasa I B

Wychowawca: Katarzyna Jaworska
Julia Bednarczyk, Kamil Cieślik, Lilianna Czupa, Julia Dymidziuk, Laura Dymidziuk, Katarzyna Gola,
Dominik Gołąb, Monika Gontarz, Alan Jankowski, Małgorzata Kanicka, Kacper Karpiński, Julia
Klepacka, Klaudia Mral, Patryk Mroczek, Karolina Podlas, Szymon Przytocki, Krzysztof Rydzek, Marta
Sadowska, Szymon Soberka, Magdalena Szkoda, Emilia Świstuń, Natalia Zając, Patrycja Żakowska.
Nieobecni: Filip Kobryńczuk, Jakub Śleziak
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Knurów. Podsumowanie projektu „Aktywność drogą do sukcesu”

Jak wyjść z bezrobocia
Wychodzenie z bezrobocia to trudny i żmudny proces. Z pomocą
potrzebującym przyszedł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie, organizując cykl szkoleń i spotkań

- Szkolenia dają szansę na zatrudnienie, warto w nich brać udział
– podkreślali uczestnicy projektu „Aktywność drogą do sukcesu”

Foto: Marek Węgorzewski

Problemy finansowe, zniechęcenie, depresja, obniżone poczucie
własnej wartości i brak motywacji
to zmora osób nieaktywnych zawodowo. Z myślą o nich – a przede
wszystkim o osobach długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych
i bezdomnych - knurowski MOPS
zrealizował projekt pt. „Aktywność
drogą do sukcesu”. Podsumowano go
w ubiegłą środę.
Głównym celem projektu było
zwiększenie motywacji osób bezrobotnych oraz przystosowanie ich
do nowego rynku pracy. Szkolenia

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7

skierowano głównie do osób korzystających z pomocy ośrodka.
Najw ięk sz y m powod zeniem
cieszył się kurs akty wizacy jnomot y wacy jny. Specjalne zajęcia
przygotowywały do pracy kucharza,
operatora wózka widłowego, budowlańca, dając też możliwość poznania podstaw działania komputera.
Stworzono Klub Samopomocy, w
ramach którego organizowano cykle
ciekawych prelekcji. Gośćmi klubu
byli: psycholog, lekarz, terapeuta oraz
wizażysta. Przeprowadzono również
kurs pierwszej pomocy.

Na podsumowaniu projektu
szczególne pochwały zbierały uczestniczki kursu „kucharz-garmażer”
– organizatorzy podkreślali stuprocentową frekwencję, zaangażowanie
i udany egzamin końcowy. Do gratulacji dla wszystkich beneficjentów
szkoleń przyłączyli się pracownicy
firm wspierających projekt oraz samorządowcy.
Projekt przyniósł też pierwsze
wymierne korzyści: dwoje uczestników niedawno znalazło pracę.
Tekst & Foto: Justyna Bajko

reklama

Praca
w budownictwie!
Nie masz uprawnieñ?
WstÈp do nas na
KURSY MASZYN BUDOWLANYCH

Najbliĝszy kurs juĝ 10 listopada!

Klasa I C

DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784

Wychowawca: Elżbieta Kowalczuk,
Jacek Bienia, Julia Bienia, Maciej Bysiecki, Kinga Czerwińska, Szymon Hołyński, Joanna Janusz,
Szymon Kampczyk, Karolina Koczy, Krzysztof Kruk, Szymon Kulasa, Krzysztof Ludwiczak, Natalia
Percula, Oliwia Piasecka, Michał Prusik, Kamil Pfeifer, Anna Rewiuk, Olaf Richter, Anna Rusinek, Patryk Sobański, Oliwia Sobieska, Kacper Szymanowicz, Bartosz Tomczak, Allan Urbaniak. Nieobecna
Agnieszka Trybus

Klasa I D

Wychowawca: Joanna Kleczka
Wiktoria Bajorek, Julia Banasik, Martyna Cieślik, Kacper Dyjach, Jakub Dziekanowski, Dawid Jarosik,
Marcin Krupicz, Klaudia Marcinkowska, Dorian Mikłos, Paulina Michalak, Marcin Musiał, Weronika Nieznalska, Karolina Oleksy, Pola Orylska, Borys Rybarczyk, Agata Socha, Oliwia Starzomska, Patrycja
Stubińska, Emilia Tymoszek, Maciej Wojnacki, Szymon Wojtyło, Dominika Wydra, Kacper Zygmanowski. Nieobecni: Magdalena Marcinkowska, Lilianna Milczarek
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rozmaitości
Knurów, Pilchowice. 85 lat Pszczelarzy

Jubileusz miodem płynący
Nie zabrakło gratulacji i ciepłych słów, a także
pucharów, wyróżnień i odznaczeń. Okoliczni
pszczelarze uroczyście świętowali 85 lat swojego
zrzeszenia
Rejonowe Koło Pszczelarzy w
Knurowie powstało w 1926 r. z inicjatywy grupy pszczelarzy z Knurowa.
Działało prężnie w okresie międzywojennym, wtedy zostało przyjęte
do Śląskiego Okręgu Pszczelarzy w
Katowicach. Wojna rozwój przerwała, reaktywacja nastąpiła w latach 60.
Do koła garnęli się ludzie różnych
zawodów - jego członkami byli górnicy, rolnicy, nauczyciele, lekarze i
adwokaci.
Obecnie koło zrzesza 27 pszczelarzy z Knurowa i gminy Pilchowice.
Od 11 lat prezesuje mu Joachim
Jureczko. Organizacja posiada sztandar, który jest prezentowany podczas
ważnych uroczystości, np. dożynek i
ceremonii pogrzebowych członków
koła.
Jubileusz świętowano w jednym
ze szczygłowickich lokali. Honory
gospodarza uroczystości czynił
prezes Jureczko. Jemu też przypadł
w udziale przywilej wyróżnienia
najakty wniejszych pszczelarzy i

podziękowania instytucjom oraz
osobom, które na co dzień pomagają
pszczelarzom.
– Otrzymujemy wsparcie zarówno od Gminy Pilchowice, jak i
Gminy Knurów. To m.in. fundatorzy
pucharów i gadżetów wręczanych
podczas uroczystości - mówi prezes
Joachim Jureczko. Chwiali też MO-

SiR: - Dzięki uprzejmości dyrekcji
nasze zebrania odbywają się w sali
wykładowej ośrodka.
Wśród gratulujących święta i
osiągnięć byli przedstawiciele samorządów - wójt gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek, dyrektor
knurowskiego MOSiR-u Krzysztof
Stolarek, a także reprezentanci Ślą-

Najbardziej zasłużeni pszczelarze przyjmowali gratulacje i
odznaczenia...

... oraz okazałe puchary ufundowane przez samorządowców

skiego Związku Pszczelarzy – prezes
Zbigniew Bińko i wiceprezes Maria
Minas–Loska. Nie zabrakło kolegów i koleżanek z koła po sąsiedzku
– w Czerwionce-Leszczynach. Goście
podkreślali społeczną rolę działalności Koła Pszczelarzy.
Słowa uznania zostały podkre-

ślone wyróżnieniami – złotymi i
srebrnymi odznakami nadanymi
przez Śląski Związek Pszczelarzy w
Katowicach.
Uroczystości zwieńczyła wspólna
zabawa.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Wyróżnienia
Złota odznaka Śląskiego Związku Pszczelarzy: Joachim Jureczko;
Srebrne odznaki Śląskiego Związku Pszczelarzy: Damian Belkius, Tomasz Losza i Adam Wieńchol.
Pamiątkowe puchary dla najaktywniejszych członków Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Knurowie ufundowane przez Gminę Pilchowice
otrzymali:
Andrzej Kopernik, Alojzy Sobich, Alfred Wenger, Adam Wieńchol, Albert
Wieńchol.

Foto: Justyna Bajko

Kacper chmielewski z Knurowa
ur. 24.10.2011 r., 2950 g, 50 cm

Marta terakowska z Knurowa

ur. 25.10.2011 r., 3760 g, 56 cm

Julia doleżych z rydułtów

ur. 24.10.2011 r., 3460 g, 53 cm

Filip Jaskuła z knurowa

ur. 26.10.2011 r., 3200 g, 52 cm

Paulina Bobkowska z leszczyn
ur. 25.10.2011 r., 3590 g, 56 cm

adam karpiński z Gliwic

ur. 26.10.2011 r., 3640 g, 53 cm

julia Dmowska z Knurowa

ur. 25.10.2011 r., 3180 g, 53 cm

tomasz nowicki z czerwionki

ur. 26.10.2011 r., 3750 g, 53 cm

aleksandra nawacka z Knurowa
ur. 25.10.2011 r, 3280 g, 53 cm

adam Kosmala z Knurowa

ur. 27.10.2011 r., 3180 g, 53 cm

reklama

Bartłomiej nalepa z taciszowa
ur. 28.10.2011 r., 3810 g, 53 cm
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Bartosz adamski z Knurowa

ur. 31.10.2011 r., 3860 g, 58 cm

kacper kraziński z knurowa

ur. 31.10.2011 r., 3090 g, 52 cm
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sport
BoKs

seria zwycięstw
Co można było wygrać to
wygrali. Tak w skrócie można
opisać ostatnie występy knurowskich pięściarzy. Dwóch
reprezentantów BKS Concordia: Daniel Sierotowicz i Sebastian Szkatuła wywalczyli
tytuły strefowych mistrzów
Polski, natomiast Grzegorz

aKadeMia piłKi noŻnej

Polski, Remigiusza Rzepki.
Niecodzienny gość prowadził
zajęcia z dziećmi, które marzą o prawdziwej piłkarskiej
karierze, prezentując im wiele
ciekawych ćwiczeń, poprawiających m.in. koordynację,
technikę i szybkość.
Dodajmy, że Remigiusz

Rzepka jest knurowianinem,
który przed kilkoma miesiącami rozpoczął pracę w
kadrze prowadzonej przez
Franciszka Smudę. Odpowiada w niej m.in. za przygotowanie fizyczne reprezentantów Polski.
Pisk

Sebastian Szkatuła

pływanie

Emilia Brachaczek, Katarzyna
Durczyńska, Kinga Kruszniewska i Paulina Bieniek.
W innych konkurencja
bliskie zdobycie medali były:
Katarzyna Durczyńska (4.
miejsca na 100 i 200 m stylem
klasycznym), Emilia Brachaczek (4. miejsce na 100 m
stylem dowolnym), natomiast
da lsze miejsca zajmowa li
Miłosz Stańczyk i Dominik
Romonow.
Na zakończenie wróćmy
jeszcze do 13-latków, wszak
ta grupa wiekowa ma za sobą
też udział w Lidze Klubów
Szkół Gimnazjalnych Województwa Śląskiego. Pierwsza
runda tych rozgrywek odbyła
się w stolicy naszego woje-

wództ wa, a reprezentanci
knurowskiej sekcji pięć razy
stawali na podium. Wiktoria
Musioł zajęła w Katowicach
pierwsze miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym i
drugą pozycję na 50 metrów
stylem motylkowym. Magdalena Wolny dwukrotnie
zajmowała drugie miejsca (na
100 m stylem dowolnym i 100
m stylem zmiennym). Drugie
miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym wywalczyła z
kolei Maja Dziublińska.
Ponadto w ligowych rozgr y wkach w ystąpi ł Paweł
Sosna , k tór y dw u k rot n ie
plasował się w trzeciej dziesiątce.
Piotr skorupa

Złote knurowianki: Magda Wolny oraz Wiktoria Musioł
wraz z trenerem Sławomirem Prędkim

też na podium w konkurencji
800 metrów stylem dowolnym,
plasując się na trzecim miejscu.
Kolejną naszą medalistką

Knurowska sztafeta zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach Śląska 12-latków
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Daniel Sierotowicz

informacja

Foto: SP TKKF Szczygłowice

podkreśla Dariusz Brachaczek, słowa uznania należą
się wszystkim reprezentantom Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice, bowiem praca,
jaką w ykonują pod okiem
trenera Sławomira Prędkiego
przynosi piorunujące efekty.
We wspomnianym Radlinie
knurowianki zdobyły 11 medali
mistrzostw Śląska. Aż cztery
z nich – i to te najcenniejsze
- wywalczyła Wiktoria Musioł,
zwyciężając na 50 metrów stylem motylkowym, 200 metrów
stylem grzbietowym, 100 metrów stylem grzbietowym i 100
metrów stylem motylkowym.
Na kilku dystansach za
Wiktorią Musioł była klasyfikowana inna pływaczka knurowskiej sekcji. Tak było na 100
i 200 metrów stylem grzbietowym, gdzie srebrne krążki
wywalczyła Maja Dziublińska.
Ta sama zawodniczka stanęła

Foto: SP TKKF Szczygłowice

wygrała z mistrzynią polski,
pobiła rekord śląska
Dla takich chwil warto trenować. Reprezentantka Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice – Wiktoria Musioł ustanowiła rekord Śląska i pokonała
mistrzynię Polski sprzed roku.
Wszystko to działo się w czasie
mistrzostw Śląska, które odbyły się w Radlinie.
- Wiktoria Musioł pływaniem zajmuje się od sześciu lat,
a w naszej sekcji trenuje od roku
– charakteryzuje zawodniczkę
kierownik knurowskiej sekcji
Dariusz Brachaczek. – Wiktoria ma 13 lat, mieszka i uczy
się w Czerwionce i podobnie,
jak pozostali nasi pływacy, jest
sumienna i pracowita. Efekt jest
taki, że niepokonana przez wiele
miesięcy mistrzyni Polski z poprzedniego roku - Miriam Kwiatek z Gilowic musiała uznać
wyższość naszej zawodniczki.
Sukces Wiktorii Musioł
jest bezdyskusyjny, jednak jak

Pisk

Foto: Jan Pluta

Piłkarska jesień w rozgrywkach trampkarzy i juniorów przechodzi już do historii.
Młodzi zawodnicy knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
zapamiętają zapewne – obok
ligowych występów - możliwość trenowania pod okiem
członka sztabu reprezentacji

Wspomniany wcześniej
Grzegorz Tokarz (kat. 66 kg)
w drodze do turnieju finałowego musiał pokonać dwóch
r y wa li. Zarów no pojedynek z Konradem Patykiem
(Jaworzno), ja k i wa lka z
Tomaszem Strzelcem (Sosnowiec) zakończyły
się jednogłośną
wygraną knurowianina.

Foto: Jan Pluta

niecodzienny gość

Tokarz bez problemu awansował do finałowego turnieju
Pucharu Polski.
Strefowe Mistrzostwa Polski Młodzików i eliminacje
do Pucharu Polski Kadetów
odbyły się w Brzesku.
W kategorii wagowej 56 kg
Daniel Sierotowicz jednogłośnie pokonał Szymona Kajdę (Jaworzno), natomiast
Sebastian Szkatuła (kat.
59 kg) półfinałową walkę wygrał walkowerem,
a w finale po zaciętym
pojedynku pokonał na
punkty (2:1) Dawida
Sucheckiego (Myślenice).

mistrzostw Śląska jest Magdalena Wolny. 13-latka wygrała
rywalizację na 400 metrów stylem dowolnym, a ponadto zajęła drugie miejsca na 100 i 200
metrów stylem zmiennym.
Dzięki fantastycznej postawie trzech wymienionych
dziewcząt, Sekcja Pływacka
TKKF Szczygłowice uplasowała się na trzecim miejscu w
klasyfikacji medalowej.
Na brak możliwości do
startu w zawodach nie mogli
też narzekać 12-latkowie. Mistrzostwa Śląska tej kategorii
wiekowej odbyły się w Raciborzu, gdzie knurowianki
wywalczyły brązowy medal w
sztafecie 4x100 metrów stylem
dowolnym. Na „pudle” stanęły:
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MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
Foto: Piotr Skorupa - Archiwum

KLASA OKRĘGOWA

Dawid Wieliczko (w środku) strzelił
w sobotę swojego pierwszego gola
w bieżącym sezonie

Blisko, coraz bliżej
W sobotę zakończy się
pierwsza runda rywalizacji
w klasie okręgowej. Runda
szczególna, bowiem aż trzy
zespoły z naszego terenu walczą o awans. W grupie 1 coraz bliżej pozycji lidera jest
Wyniki 14. kolejki
(grupa 1)
Pogoń Imielin – Concordia 3:5
0:1 Przesdzing 21’
0:2 Kupis 27’
0:3 Kupis 34’
0:4 Pilc 43’
1:4 Polarz 51’
2:4 Polarz 65’
2:5 Wieliczko 89’
3:5 Salwa 90+2’ (samobójcza)
Concordia: Zarzycki, Pilc,
Mikulski, Bagiński, Jaroszewski, Karwowski 61’ Wieliczko,
Kempa 46’ Salwa, Żyrkowski,
Spórna, Przesdzing 77’ Piwowarczyk, Kupis 87’ Paśnicki.        
Śląsk Świętochłowice - LKS
Bełk 3:6, Unia Bieruń Stary Ogrodnik Cielmice 1:2, Sokół
Orzesze - Sokół Wola 0:3,
Orzeł Mokre - Stal Chełm
Śląski 2:2, Rozwój II Katowice - GKS II Katowice 4:0,
Czarni Piasek - MKS Lędziny
1:3, Krupiński Suszec – Unia
Kosztowy 2:3.
1. Krupiński
2. Concordia
3. GKS II Katowice
4. Bieruń Stary
5. Kosztowy
6. Wola
7. Rozwój II
8. Mokre
9. Bełk
10. Lędziny
11. Imielin
12. Piasek
13. Orzesze
14. Ogrodnik
15. Chełm Śl.
16. Śląsk

34
34
32
28
21
21
20
19
19
18
18
16
14
13
10
4

Concordia Knurów, z kolei
grupie 4 przewodzą jedenastki
Jedności Przyszowice i Tempa
Paniówki. Niewykluczone, że
mistrzami jesieni w obu grupach będą nasze zespoły.
W miniony weekend Concordia odniosła jedenaste już
zwycięstwo, a kibice po raz
kolejny oglądali strzelecki
festiwal, wszak w pojedynku
z Pogonią Imielin piłka aż
osiem razy trafiała do siatki.
Losy meczu rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. Knurowianie na przerwę
schodzili prowadząc 4:0 i gospodarze co prawda udanie
Wyniki 14. kolejki
(grupa 4)
Płomień Połomia – Orzeł
Miedary 1:1, Tempo Paniówki - Silesia Miechowice 4:4,
Fortuna Gliwice - ŁTS Łabędy
1:0, Sparta Zabrze - Ruch
II Radzionków 4:2, Tarnowiczanka Stare Tarnowice Polonia II Bytom 5:2, Jedność
Przyszowice - Piast II Gliwice
4:2, KS 94 Rachowice - Carbo Gliwice 2:1, KS Kończyce
- Gwarek Zabrze 2:2.
1. Przyszowice
2. Paniówki
3. Gwarek
4. Kończyce
5. Miedary
6. Fortuna
7. Piast II
8. Polonia II
9. Rachowice
10. Połomia
11. Sparta
12. Ruch II
13. Tarnowiczanka
14. Silesia
15. Łabędy
16. Carbo

31
29
27
25
24
23
23
22
19
17
15
14
13
11
9
7

rozpoczęli drugą odsłonę,
jednak w dalszej jej części nie
byli w stanie odebrać Concordii prowadzenia.
Worek z bramkami rozwiązał Paweł Przesdzing, dla
którego był to pierwszy gol
zdobyty w bieżących rozgrywkach. Po raz pierwszy do siatki
rywala trafił też w tym sezonie
Dawid Wieliczko. Ponadto
nie zawiódł najskuteczniejszy
zawodnik w teamie Wojciecha Kempy, Jarosław Kupis.
Piłkarz ten ma już na swym
koncie dziewięć trafień.
Przed ostatnią tegoroczną
kolejką knurowianie zrównali
się punktami z Krupińskim
Suszec, który dość sensacyjnie
uległ przed własną publicznością Unii Kosztowy.
Na zakończenie rundy
jesiennej piłkarze Concordii
zagrają u siebie z Orłem Mokre
(sobota, godz. 13.30).
Piotr Skorupa

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ
okręgowa liga
juniorów
Polonia Łaziska - Concordia 3:1

regionalna liga
juniorów
Concordia – Sarmacja Będzin 1:3

liga trampkarzy
rocznik 1997: Concordia –
Gwarek Zabrze 0:1

Liderzy się „umówili”
Liderzy rozgrywek - Soccer Sport Pub i Vibovit odnieśli wysokie zwycięstwa nie
pozostawiając swoim rywalom żadnych złudzeń. Oba
zespoły były zgodne strzelając
po 14 goli.
Na trzecie miejsce awansował zespół Tomsatu, który
pokonał Apinex i dzięki tej
wygranej wyprzedził Intermarche lepszą różnicą goli.
Najwięcej emocji dostarczyło jednak spotkanie pomiędzy TKKF Stary Knurów a
TKKF Apteka Św. Barbary. Ci
drudzy pod koniec pierwszej
połowy objęli prowadzenie
i wydawało się, że pokonają
niżej notowanego rywala. W
drugiej odsłonie TKKF Stary
Knurów, który jest najmłodszą
drużyną w lidze wyrównał
za sprawą 17-latka Mirona
Michniewskiego. Po chwili
ten sam zawodnik miał szansę
wyprowadzić swój zespół na
prowadzenie, jednak wykonywany przez niego rzut karny
obronił bramkarz Apteki Łukasz Kruszkiewicz. Żadnej z
I ligA
1. Soccer Sport Pub
2. Vibovit
3. Tomsat
4. TKKF Intermarche
5. Team Stalmet
6. Apteka Św. Barbary
7. Mistral
8. Concordia Oldboje
9. FC Apinex Czerwionka
10. IPA Knurów
11. TKKF Stary Knurów
12. LineTrans

15
15
12
12
9
7
6
6
3
3
1
0

Klasa „A”
Podokręg
Zabrze
Wyniki 14. kolejki:
Tęcza Wielowieś - LKS 35
Gierałtowice 5:0, Wilki Wilcza
- Gwiazda Chudów 0:2, MKS
Zaborze - Społem Zabrze 2:1,
Górnik II Zabrze - Przyszłość
II Ciochowice 5:1, Zryw Radonia - MKS II Kończyce 2:3, Stal
Zabrze - Amator Rudziniec
1:3, Orły Bojszów - Sokół Łany
Wielkie 2:1, Czarni Pyskowice
- Zamkowiec Toszek 5:1.
1. Górnik II
2. Ciochowice II
3. Pyskowice
4. Toszek
5. Wielowieś
6. Zaborze
7. Bojszów
8. Stal
9. Gierałtowice
10. Chudów
11. Wilcza
12. Kończyce II
13. Rudziniec
14. Radonia
15. Społem
16. Łany Wielkie

35
31
29
27
25
22
19
19
17
17
16
16
15
10
9
4

drużyn nie satysfakcjonował
remis, dlatego do końcowej
syreny trwała wymiana „ciosów”. Pomimo wielu szans

z obu stron mecz zakończył
się pierwszym w tym sezonie
remisem.

Waldemar Jachimowski

Wyniki 6. kolejki (7.11.2011 r.):
Concordia Oldboje – TKKF Intermarche 3:6 (2:1)
0:1 Ł. Winiarczyk 6’, 1:1 M. Górka 18’, 2:1 P. Hawlicki 19’, 2:2 Ł.
Winiarczyk 25’, 2:3 Ł. Winiarczyk 30’, 2:4 M. Mularczyk 34’, 2:5
R. Wolsztyński 35’, 3:5 P. Hawlicki 36’, 3:6 Ł. Winiarczyk 40’.
TKKF Stary Knurów – TKKF Apteka Św. Barbary 1:1 (0:1)
0:1 D. Kramorz 16’, 1:1 M. Michniewski 23’.
żółta kartka: K. Stępień (TKKF Stary Knurów).
Mistral – Team Stalmet 3:4 (1:0)
1:0 D. Jakubowski 5’, 1:1 P. Galbierz 24’, 1:2 B. Flis 30’, 1:3 S. Basak 31’, 1:4 D. Flis 35’, 2:4 M. Steiman 37’, 3:4 S. Brodziński 38’.
żółte kartki: S. Brodziński (Mistral), B. Flis (Team Stalmet).
IPA Knurów - Vibovit 1:14 (1:6)
0:1 R. Kasiński 1’, 0:2 A. Zabłocki 2’, 0:3 A. Zabłocki 3’, 0:4 M.
Bagiński 10’, 0:5 A. Zabłocki 12’, 0:6 K. Kijak 17’, 1:6 K. Kwietniewski 18’, 1:7 G. Bęben 22’, 1:8 M. Bagiński 25’, 1:9 G. Beben
26’, 1:10 K. Kijak 28’, 1:11 M. Bagiński 29’, 1:12 P. Przesdzing
30’, 1:13 M. Bagiński 34’, 1:14 K. Kijak 35’.
żółta kartka: B. Poręba (Vibovit).
LineTrans – Soccer Sport Pub 2:14 (1:5)
0:1 P. Pietraczyk 1’, 0:2 S. Jezierski 4’, 0:3 D. Tałajkowski 8’, 1:3
D. Szymański 10’, 1:4 D. Tałajkowski 12’k. 1:5 D. Tałajkowski
18’, 1:6 Ł. Spórna 24’, 1:7 W. Rozumek 27’, 2:7 M. Hamrus 30’,
2:8 D. Tałajkowski 33’, 2:9 Ł. Spórna 35’, 2:10 P. Pietraczyk 36’,
2:11 P. Pietraczyk 37’, 2:12 W. Rozumek 37’, 2:13 Ł. Spórna 38’,
2:14 D. Tałajkowski 39’.
żółta kartka: K. Paczkowski (Soccer Sport Pub).
FC Apinex Czerwionka - Tomsat 5:10 (2:3)
1:0 Ł. Mazur 2’, 1:1 R. Metelski 11’, 1:2 G. Bartoszek 17’, 1:3 M.
Stopa 19’, 2:3 Ł. Mazur 20’, 3:3 Ł. Mazur 25’, 3:4 M. Stopa 28’,
3:5 B. Stopa 30’, 4:5 L. Bartyzel 35’, 4:6 M. Stopa 36’, 4:7 M.
Stopa 37’, 5:7 M. reguła 37’, 5:8 M. Stopa 38’, 5:9 R. Metelski
39’, 5:10 M. Małyska 40’.
żółta kartka: B. Stopa (Tomsat).
W najbliższy poniedziałek (14 listopada) spotkają się: Concordia
Oldboje – Tomsat (18.00), Team Stalmet – TKKF Stary Knurów
(18.45), Soccer Sport Pub – Mistral (19.30), TKKF Intermarche
– IPA Knurów (20.15), Vibovit - LineTrans (21.00), TKKF Apteka
Św. Barbary – FC Apinex Czerwionka (21.45).
Dwa dni później rozegrane zostaną trzy mecze 2. ligi: Orchidea
– Nacynianka (20.00), Soft Processing – Felgus Meksyk (20.45)
i Black&Decker – Milenium (21.30).

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Klasa B - grupa I
11 kolejka:
Naprzód Żernica - Victoria
Pilchowice 3:1, Ruch Kozłów
- Start Przezchlebie 7:2, Pogoń Ziemięcice - KS Bojków
4:0, Naprzód Świbie - Leśnik
Łącza 8:0, Sośnica Gliwice
- Orzeł Paczyna 8:0, Piast
Pawłów - Olimpia Pławniowice 0:0.

Klasa B - grupa II
11 kolejka:
K łodnica Gliwice - Or ze ł
Stanica 2:2, Młodość Rudno - LKS 45 Bujaków 7:0,
Tempo II Paniówki - Korona
Bargłówka 0:2, Quo Vadis
Makoszowy - UKS Biskupic e 4:2, Napr zó d Łubie
- D r a m a K a m i e n i e c 1:3 ,
Walka Makoszowy - Start
Kleszczów 2:3.

1. Świbie
2. Kozłów
3. Pławniowice
4. Ziemięcice
5. Sośnica
6. Żernica
7. Pawłów
8. Łącza
9. Przezchlebie
10. Pilchowice
11. Bojków
12. Paczyna

27
23
22
22
21
19
18
11
10
6
4
3

1. Kleszczów
2. Bargłówka
3. Stanica
4. Kłodnica
5. Walka
6. Rudno
7. Bujaków
8. Paniówki II
9. Quo Vadis
10. Łubie
11. Biskupice
12. Kamieniec

27
26
23
20
18
17
14
13
11
8
7
3
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sport
MMA

Pływacy kontra siłacze

zorganizowanej przez Polską
Federację MMA przy współpracy firmy TCM Polska, była
hala chorzowskiego MORiSu.
„Mara” pojawił się w niej
świetnie dysponowany.
- W półfinale Krzysiek
spotkał się z Pawłem Dudziakiem z Kuźni Raciborskiej
– relacjonuje trener Sławomir
Tokarz. - Pojedynek składał się
z dwóch pełnokontaktowych,
pięciominutowych rund, w których zawodnicy wystąpili bez
jakichkolwiek ochraniaczy.
Nasz zawodnik od pierwszego gongu ruszył do ataku
nie pozostawiając przeciwnikowi żadnych złudzeń, że jest
Foto: prywatne archiwum

Mamy wicemistrza Polski
MMA! Prestiżowe trofeum
wywalczył zawodnik Spartana
Knurów – Krzysztof „Mara”
Marczuk.
Droga do wicemistrzowskiego tytułu nie była łatwa,
wszak wcześniej trzeba było
stoczyć k ilka pojedynków
eliminacyjnych, a dopiero
później można było pojechać
na turniej finałowy. We wspomnianych eliminacjach, które
odbyły się w Tychach, Krzysztof Marczuk odniósł cztery
zw ycięstwa. To oznaczało,
że zawodnik knurowskiego
klubu wystąpi Mistrzostwach
Polski MMA. Areną tejże gali,

Foto: Spartan

Wicemistrz
przegrał
z kontuzją

Karolina Zajonc potwierdziła, że należy
do krajowej czołówki ratowniczek wodnych

Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym

Karolina
tuż za podium
Duże brawa należą się 16letniej Karolinie Zajonc, która w klasyfikacji generalnej
Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym juniorów zajęła czwarte miejsce. Udany
start w GPP reprezentantka
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów zakończyła w Żyrardowie, gdzie 5 listopada
odbyła się ostatnia, siódma
runda tych zawodów.
Ratowniczka z Knurowa
wystąpiła w sześciu rundach,
zdobywając 17 medali w konkurencjach indywidualnych
(1 złoty, 9 srebrnych i 7 brązowych).
W końcowych klasyfikacjach Karolina Zajonc zajęła
kilka eksponowanych miejsc
w kategorii juniorów. Najwyżej – na drugiej pozycji – została sklasyfikowana na 100
metrów ratowanie manekina
w płetwach. Trzecie miejsce
zajęła w konkurencji 200 metrów pływanie z przeszkodami. W holowaniu manekina
na 50 metrów zajęła 4. miejsce,
na 100 metrów w ratowaniu
kombinowanym była piąta, a
w konkurencji 100 metrów ra-

townik zajęła pozycję szóstą.
Dzięki dobrej postawie w
Grand Prix Polski Karolina
Zajonc zakwalifikowała się
na Międzynarodowy Puchar
Niem iec , k tór y odb ę d zie
się w Werendor f ie (24-26
listopada).
PiSk

3 liga
kobiet
- grupa
śląska

1. FC AZS AWF Katowice
III - Naprzód Żernica 2:0,
Gwiazda Ruda Śląska - UKS
Gamów 5:0, UKS Tygryski
Świętochłowice - Polonia
Tychy 1:7, KKS Zabr ze II
- Czarni II Sosnowiec 3:1,
LKS Goczał kowic e Zdrój
– pauza.
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w szczytowej formie. Niestety
pod koniec pierwszej rundy
Krzysiek doznał poważnej kontuzji prawego śródstopia, która
uniemożliwiła mu swobodne
rozegranie tej i późniejszej walki finałowej. Pomimo poważnego urazu Krzysiek jednogłośnie
wygrał półfinałowy pojedynek
i zakwalifikował się do finału
kategorii 84 kg.
Niestety narastający ból
spowodował, że przed pojedynkiem finałowym zdecy-

dowaliśmy, że zdrowie jest
najważniejsze i nasz zawodnik
nie przystąpił do pojedynku.
Tytuł wicemistrza Polski
MMA to największy sukces
Krzysztofa Marczuka w jego
dotychczasowej karierze.
- Sztab szkoleniowy Spartana Team jest dumny z tak
wielkiego osiągnięcia, które
dla klubu jest najważniejszym
sukcesem tego sezonu – kończy
Sławomir Tokarz.
PiSk

Biegi

Elżbieta Lewicka
nie zwalnia tempa
Reprezentantka Amatorskiego Klubu Biegacza – Elżbieta Lewicka po raz kolejny
w tym sezonie zajęła miejsce
na podium w swej kategorii
wiekowej. Wysoką i stabilną
formę potwierdziła w czeskiej
miejscowości Frydek Mistek,
gdzie rywalizacja odbywała się
na dystansie 10 km. Elżbieta
Lewicka pokonała trasę w 42
minuty i 25 sekund, co dało
jej trzecią lokatę.
Tuż za podium – na miej-

scu czwartym - sklasyfikowany został prezes knurowskiego
klubu Czesław Nowak, który
„dychę” pokonał w 42 minuty
i 2 sekundy.
Piąty w swojej kategorii
wiekowej linię mety minął
Wiesław Maciejewski (czas:
44.55), a dziesiąty był Ryszard
Mojsiejczuk (52.17).
Na dalszych miejscach bieg
ukończyli: Mariusz Łada (45.42)
i Dariusz Potuszyński (49.58).
PiSk

Tenis stołowy

Punkty dla Wilków
Jedno zwycięstwo i dwie
porażki – tak w skrócie można scharakteryzować kolejne
występy zespołów z naszego
terenu w lidze okręgowej.
Punkty wywalczyły jedynie
Wilki Wilcza, pokonując u
siebie 6:4 Halembiankę Ruda
Śląska.

sztabu szkoleniowego na czele,
którego stoi Sławomir Prędki
też na marne nie idzie. Młodzi
knurowianie zdobywają i tytuły,
i medale, a przy okazji wciąż
marzą o kolejnych, coraz trudniejszych wyzwaniach.
Siłacze, pływacy... Jak ten
knurowski krajobraz sportowy się zmienił. W niedalekiej
pr z ec ie ż pr z e sz ło ś c i pr y m
wiedli przede wszystkim pięściarze oraz piłkarze nożni i
ręczni. Tych ostatnich nie ma
już na sportowej mapie Knurowa ładnych parę lat. Futboliści
jakby zaczęli się odradzać i
p owa ż n ie pu k ają do br a m
czwartej ligi. A co słychać u
pięściarzy? O tym będziemy
mog l i się prz ekonać ju ż w
najbl i ż sz y weekend, wsz a k
w ha li Miejsk iego Ośrod ka
Sportu i Rekreacji odbędzie
się kolejny turniej poświęcony
pamięci trenera Jerzego Krasnożona. Zatem do zobaczenia
w Szczygłowicach.
Piotr Skorupa

Boks

Lepsi od Niemców
Międzynarodowy sprawdzian zdali ostatnio w Rybniku pięściarze Bokserskiego
Klubu Sportowego Concordia.
Knurowianie wystąpili tam w
turnieju bokserskim o puchar
prezydenta miasta i dwukrotnie
zwyciężali Niemców.
Do Rybnika wyjechało czterech juniorów Concordii. Dawid
Kostrubała (kat. 52 kg) w pierwszej walce pokonał jednogłośnie
na punkt y Mateusza Kutnę
(Żywiec), a w walce finałowej
uległ 0:3 Kamilowi Pierchale
(Rybnik).
W kategorii 64 kg barw

BKS Concordia bronił Michael
Smokowski, który jednogłośnie pokonał Aybaya Korhana
(Niemcy) i przegrał 1:2 z Markiem Drenerem (Jastrzębie).
Kolejny pięściar z Knurowa
- Tomasz Czarkowski wygrał
swoją kategorią (91 kg) bez
walki, bowiem jego rywal Jakub
Hibner z Bytomia nie stawił się
w ringu.
Walczył z kolei Grzegorz
Kochański, który wygrał kategorię wagową +91 kg, pokonując jednogłośnie na punkty
Niemca Viala Domenica.

PiSk

informacja

Przegrały zespoły ze Stanicy i Żernicy. Orzeł uległ na
wyjeździe 3:7 Młodości Rudno
(punkty: Dominik Szmaj, Michał Żyła i Wojtek Zapart), natomiast Naprzód nie sprostał
Strażakowi Mikołów ulegając
aż 1:9.
PiSk

Zaproszenia

8 kolejka:

1. Goczałkowice
2. Ruda Śląska
3. Katowice
4. Tychy
5. Zabrze II
6. Żernica
7. Sosnowiec II
8. Gamów
9. Świętochłowice

Fragment walki z udziałem Krzysztofa Marczuka

Jakby nie spojrzeć na kalendarz, to i tak oznajmia on nam,
że końcówka roku tuż, tuż. A
jak koniec roku to i niebawem
rozpoczną się wszelakiej maści
plebiscyty i podsumowania.
W naszym Knurowie tak
zwaną klamrą spinającą sportowy rok są od kilku lat gale
organizowane cyklicznie w byłym kinie „Casino”, a dziś Kinie
Scenie Kulturze. Dotychczas
najliczniejszą reprezentację na
tych imprezach miał Uczniowski Klub Sportowy Eugen. To
właśnie ręce siłaczy najczęściej
ściskał prezydent Adam Rams
wręczając sportowcom nagrody
za osiągnięte wyniki sportowe,
a przy okazji za rozsławianie
miasta.
W czasie kolejnej gali, siłaczy również nie zabraknie,
bowiem kończący się rok był
niezwykle udany dla podopiecznych Eugeniusza Mehlicha.
Drugą silną i jednocześnie
liczną grupą będą zapewne
pły wacy. W tej sekcji praca

21 pkt
16
16
13
10
7
4
3
2

Siatkówka

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej działa już w Knurowie od
siedmiu lat i z okazji kolejnych urodzin zaprasza na turniej,
który odbędzie się 20 listopada w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Zgłoszenia do turnieju przyjmuje i szczegółowych informacji udziela Stanisław Rudzki (tel. 692 629 439).
Dodajmy, że zespoły rywalizować będą o Puchar Stowarzyszenia Piłki Siatkowej. Początek turnieju o godzinie 12.00.

Szachy

18 listopada o godzinie 16.00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 odbędą się Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego.

PiSk
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

33-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, 58 m , 113 tys. zł, ul. Łokietka.
LOKUS, tel. 793 679 367
2

45/11

3-pokojowe, 60 m2, 169 000, balkon. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

45/11

Adaptacja poddaszy. Gładzie, malowanie
klatek, sufity podwieszane. Ankrowanie,
ścianki, remonty. Tel. 602 407 190
44-47/11

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

01-odw.

4-pokojowe na WP II. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

45/11

Do wynajęcia dom w Gierałtowicach. Tel.
501 533 977

45/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie, 32 m 2 . Tel.
501 606 957
42-45/11

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 0605 998 955
45-odw.

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

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

45/11

Farskie Pola. Atrakcyjne działki sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

45/11

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

M-3 Piłsudczyków, 48.5 m 2. LOKUS, tel.
793 679 367

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
1206 m2, Farskie Pola. Tel. 609 108 244

45/11

44-45/11

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m 2. LOKUS, tel.
793 679 367

Sprzedam działki budowlane, Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

M-4 Dyw. Kościuszkowskiej, 62 m2, 1 piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. AS. Tel.
512 393 052

M-4 Dyw. Kościuszkowskiej, 73.5 m 2, 2
piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

Sprzedam kawalerkę, 26 m 2 na ul. Kazimierza Wielkiego 9. Cena do uzgodnienia.
Tel. 665 149 501

45/11

45/11

45/11

M-4 Jedn.Narodowej, 53 m2. LOKUS, tel.
793 679 367

45/11

M-4 Kołłątaja, 67.5 m2, 164 tys.. LOKUS,
tel. 793 679 367

45/11

M-4 Marynarzy, 62 m 2, 1piętro. LOKUS,
tel. 793 679 367

45/11

M- 4 Sokoła, 60.5 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367
45/11

M-4 sprzedam, os. WP II, 67 m2. Cena: 215
tys. do negocjacji. Tel. 502 042 954
45-47/11

M - 4 U łanów 63 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367

45/11

41-47/11

M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m 2. LOKUS, tel. 793 679 367

45/11

M-5 Łokietka, 65 m2, blok z windą. LOKUS,
tel. 793 679 367

45/11

DREWNO kominkowe, stemple – transport.
Tel. 603 198 006

M-5 Mieszka, 62 m , LOKUS, tel. 793
679 367

45/11

KAWALERKA sprzedaż, ul. Floriana, stan:
b.dobry, 30 m2. LOKUS, tel. 793 679 367

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2 . LOKUS, tel.
793 679 367

45/11

45/11

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587

Nowe lokale do wynajęcia przy ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

33-odw.

45/11

Krywałd. 2-rodzinny dom. 390 tys. AS. Tel.
501 533 977

45/11

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

41-45/11

POŻYCZKI, KREDYT Y, KREDYT Y HIPOTECZNE SZYBKO I BEZ ZBĘDNYCH
FORMALNOŚCI. KONTAKT 32 235 30 82,
502 967 913
45/11

Kupię dom lub działkę za gotówkę. Tel
792 496 905

45/11

Lokal w Gierałtowicach wynajmę. AS. Tel.
501 533 977

45/11

M-3 Al. Piastów, 52 m , 119 tys., 2 piętro,
mieszkanie w b. dobrym stanie. LOKUS,
tel. 793 679 367
2

45/11

M-3 Armii Krajowej, 43 m2, 1 piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

45/11

45/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

M-3 Mieszka, 43 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

45/11

45/11

SZUKAM PRACY
Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

10-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
10-odw.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Knurowie (os. 1000-lecie). Tel. 888 116 999

Szukam pracy jako opiekunka posiadam
doświadczenie, dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412

45-46/11

45-49/11

Sprzedam mieszkanie 61,70 m Knurów,
WP II, ul. Piłsudczyków. Tel. 600 401 297

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

2

42-45/11

Szczygłowice. 3-pokojowe, 67 m2. 152 tys.
AS. Tel. 501 533 977
45/11

Wynajmę butik na targowisku w Knurowie.
Tel. 667 459 610

45-47/11

Wynajmę dom (mieszkanie; działalność) w
Gierałtowicach. Tel. 604 497 626

42-46/11

41-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 7.00
do 14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Tel. 501 385 666
43-51/52

DAM PRACĘ

Wynajmę lokal na działalność 38 m , Gierałtowice. Tel. 604 497 626
2

42-46/11

Wynajmę lokal na działalność, 700 zł/mc.
AS. Tel. 501 533 977

45/11

Wynajmę mieszkanie, ul. Szpitalna. Tel.
601 528 689

45/11

MOTORYZACJA

45/11

Sklep meblowy w Knurowie zatrudni panią
ze znajomością komputera na stanowisku
sprzedawca. Tel. 32 336 23 30

45/11

45/11

O FERUJ EM Y D O G O D N E WA RU N K I
KREDY TOWE NA Z AKUP MIESZK AŃ
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI. LOKUS
NIERUCHOMOŚCI, tel. 793 679 367

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

ok. Intermarche, dom w zabudowie szeregowej, 299 tys. AS. Tel. 501 533 977

45-51/52/11

45/11

45/11

ok. Knurowa mieszkanie z ogródkiem, po
remoncie, 60 m2 – 175.000. Biuro M3. Tel.
603 773 313

45/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 32 337 00 22 lub
501 533 977

45/11

35-47/11

43-45/11

Nowy dom w Bojkowie, okazyjna cena!!!
AS. Tel. 512 393 052

M-3 Jedn. Narodowej, 43 m . LOKUS, tel.
793 679 367
M-3 Lotników 48.5 m2, 2 piętro. LOKUS,
tel. 793 679 367

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

Spr zedam M - 3, K . Wielkiego 2. Tel.
501 679 567

41-45/11

Nowy dom ok. ul. Jęczmiennej. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

Parter domu z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

45/11

3-odw.

45-47/11

Matematyka, fizyka – korepetycje, matura.
Tel. 692 845 849

45/11

M-3 Dyw. Kościuszkowskiej, 48 m 2. LOKUS, tel. 793 679 367
2

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

45/11

2

36-45/11

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

45-47/11

EDUKACJA

45-51/52/11

Kupię Matiza, Corsę, Fiestę, Polo, Punto i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

Poszukuję mieszkania do zakupu, dla
klientów Lokus Nieruchomości, tel. 793
679 367

45/11

Przyszowice. Działka 767 m , 89 tys. AS.
Tel. 512 393 052
2

45-47/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Skupujemy auta za gotówkę do 3 tys. Tel.
660 481 277

45/11

RÓŻNE

45/11

45/11

Zatrudnimy programistę PHP, JAVA, SQL.
Oferujemy pracę w młodym zespole, stałe
godziny pracy od 7 do 15 oraz wysokie
zarobki. CV – info@arpus.pl

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

44/11

Zgubiono portfel 2 listopada w okolicy od
Komartu do rozwidlenia Rakoniewskiego
(ul. Wilsona). Uczciwego znalazcę prosimy o
zwrot do redakcji Przeglądu Lokalnego lub na
adres ul. Wilsona 52 a. Tel. 32 236 96 66
45-46/11

45/11

Sprzedam 3-pokojowe w Knurowie, okazyjna cena!!! AS. Tel. 512 393 052

45/11

Sprzedam 3-pokojowe, stary Knurów, 46
m2, 150.000 zł. Tel. 606 483 637

43-46/11

S p r z e d a m d o m w K n u r o w i e . Te l .
508 192 750
43-47/11

Sprzedam działkę budowlaną w Dębieńsku.
1900 m2, wszystkie media, w odległości ok.
1 km kościół, szkoła, przedszkole i autostrada A1. Cena 53 zł/m2. Tel. 506 727 606

45/11
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 45/2011

reklama

- 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

Knurów. Wyniki konkursu „Bibliolato 2011”

Lato z biblioteką

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Gliwice

Tegoroczna edycja Bibliolata udowodniła, że w
Miejsk iej Bibliotece Publicznej w Knurowie dzieją
się rzeczy ciekawe i zupełnie
zaskakujące.
JB

Foto: Archiwum Biblioteki Powiatowej Gliwice

nanych zostało 215 prac. Przy
realizacji projektu brała udział
pani Alina Włosek - nauczyciel
plastyki z Miejskiego Gimnazjum nr 3 − mówi Katarzyna
Bilińska, bibliotekarka z MBP
w Knurowie.

brzmiało: „Przekaz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Urszula Przynicka.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

45

Choć wakacyjne wspomnienia już dawno przykryły
jesienne liście, dopiero niedawno rozstrzygnięto
konkurs na najciekawszą realizację hasła
tegorocznej edycji Bibliolata – „Wakacyjna skrzynia
pełna skarbów”. Knurowska Miejska Biblioteka
Publiczna zdobyła III miejsce
Bibliolato to wakacyjny
konkurs przeznaczony dla
bibliotek miejskich i szkolnych
w terenu powiatu gliwickiego.
Projekt podzielony był na dwa
etapy: lipcowy − odbywający się pod hasłem „Podróże
w czasie i przestrzeni” oraz
sierpniow y − „Pamiątk i z
podróży”.
Głównym celem konkursu
była aktywizacja placówek
i młodzieży oraz edukacja
poprzez zabawę. Biblioteki w
ciągu tych dwóch miesięcy
inspirowały dzieci do czynnego spędzanie letniego wypoczynku.
− W trakcie zajęć odbywały się konkursy, warsztaty,
spacery i zabawy ruchowe.
Dzieci miały okazję poznać
tematykę książek z dziedziny
przyrody, techniki, kosmosu.
Czytane bajki były inspiracją
do zabaw i konkursów. We
wszystkich imprezach wzięło
udział 86 uczestników, wyko-

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 43/2011

10.11.2011 r.
CZWARTEK
Zapach słoni po deszczu
- godz. 18.00
11.11.2011 r.
PIĄTEK
Mniam
- godz. 18.00
1920 Bitwa Warszawska
- godz. 16.00, 20.00
12-15.11.2011 r.
SOBOTA - WTOREK
Mniam
- godz. 16.00
1920 Bitwa Warszawska
- godz. 18.00, 20.00

Festiwal Kultury
Buddyjskiej
Pod patronatem prezydenta Gliwic 14 listopada rozpoczyna się Festiwal Kultury
Buddyjskiej. W programie
m.in. wykłady prezentujące
historię buddyzmu, warsztaty
medytacyjne oraz specjalnie przygotowana wystawa

− „Stupa – żywy pomnik
Oświecenia”. Festiwal potrwa
do 20 listopada. Szczegółowe
informacje na stronie www.
gliwice.buddyzm.pl. Wstęp
wolny na wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach
festiwalu.
JB

konkurs

16.11.2011 r.
ŚRODA
Mniam
- godz. 16.00, 17.45

W imieniu knurowskiej placówki gratulacje
przyjmowała kierownik Brygida Dreślińska
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www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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Oddział Wspólnoty Rycerskiej Południowej Polski
z siedzibą w Knurowie zrzesza rycerzy z kilku
krajów; na zdjęciu z o. Janem Nalaskowskim
(z buławą w rękach), byłym generałem zakonu
Paulinów

Knurów, Częstochowa

Rycerze kultywują
tradycje i chcą
odnowy świata
- Na początku swego pontyfikatu, czyli 33 lata temu, Jan
Paweł II wołał ze wzgórza watykańskiego: „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. 20 lat temu głos ten usłyszało powstające
wtedy nasze Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.
Głos ten docierał do naszych serc, naszych dusz... – tymi
słowami o. Jan Nalaskowski, były generał zakonu Paulinów
i założyciel Rycerstwa przywołał początki zgromadzenia,
w którym znaczący udział mają knurowianie
Jubileuszowa msza św. została odprawiona w Kaplicy Matki
Bożej. Przewodniczył jej o. Nalaskowski, wśród koncelebrujących kapłanów był proboszcz ks.
Andrzej Wieczorek, proboszcz
parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Nie bez powo-

Knurów

Uczcijmy Święto
Niepodległości
W piątek Polska świętować
będzie 93. rocznicę odzyskania niepodległości. W Knurowie obchody
będą mieć podniosły charakter.
Rozpocznie je uroczysta msza
święta w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo zostanie odprawione w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Początek o
godz. 11. Honorowej asysty udzielą
poczty sztandarowe okolicznych
organizacji i stowarzyszeń.
Po mszy św. (około godz. 11.50)

błękitnym krzyżem i wizerunkiem
Matki Boskiej, a także łańcuch
orderowy i dyplom.
- To radość także dla Oddziału
Wspólnoty Rycerskiej Południowej
Polski, bowiem kilku nowo przyjętych rycerzy zasili nasze grono – nie
kryje satysfakcji komandor Cyprys. Podczas uroczystości, transmitowanej przez media, wygłosił
jubileuszową mowę przypominając
liczne dokonania.
- Niech chroni was zawsze tarcza
opieki Maryi Jasnogórskiej, Bogurodzicy – usłyszeli od ojców Paulinów
w podsumowaniu jubileuszowego
triduum rycerze. – Nigdy nie tracimy
wiary w jej moc – zapewnia Krystian
Cyprys.

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Rycerstwo Orderu
Jasnogórskiej
Bogarodzicy
powołał w 1991 r. o. Jan Nalaskowski. Zostało zatwierdzone w 1998
r. jako stowarzyszenie wiernych
Kościoła Katolickiego pod protektoratem papieża Jana Pawła II.
Prowadzi działalność charytatywną, kulturotwórczą i oświatową.
Rycerstwo liczy około 60 osób.
Ma charakter elitarny – zrzesza
wybitne postaci życia naukowego,
kulturalnego, społecznego. Wśród
r ycer zy są Niemc y, Austriac y,
Hiszpanie, Wł osi, Sz wajc ar z y,
Meksykanie i Polacy (m.in. Lech
Wałęsa).
Charakterystyczny jest strój rycerzy: biały płaszcz z ośmioramiennym błękitnym krzyżem (krzyż
wypełnia wizerunek Jasnogórskiej
Matki Boskiej z Dzieciątkiem);
ubiór dopełnia ciemnogranatowy
beret sześciokątny z błękitnym
krzyżem ośmioramiennym. Członkowie noszą także miniaturowy
Krzyż Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Zgromadzenie zrzesza około
60 rycerzy z Europy i Ameryki

du – to właśnie knurowska parafia
jest siedzibą Oddziału Wspólnoty
Rycersk iej Południowej Polsk i,
skupiającego -oprócz Pola ków
– r ycerzy z k ilku europejsk ich
krajów. Oddziałowi przewodniczy
Komandor Rycerst wa Kr ystian
Cyprys, knurowianin, wieloletni

Foto: Archiwum PL

W miniony weekend na Jasną
Górę do Częstochowy zjechali rycerze z 10 krajów, między innymi z
Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Meksyku i Włoch. Przybyli, by
wspólnie świętować 20-lecie założenia Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy.

prezes Izby Rzemieślniczej w Rybniku, mogący też poszczycić się tytułem Rzemieślnika Roku (1996),
chorążym jest inny knurowianin
- Marian Płaszczyk.
- Rycerze swym zasięgiem obejmują całą Europę. Gdziekolwiek są,
tam chcą prezentować te największe, najświętsze wartości, głosić
życiem swoim Ewangelię, pomagać
drugiemu człowiekowi w działalności charytatywnej – mówił w
homilii podprzeor Jasnej Góry, o.
Sebastian Matecki. - W środowiskach swoich, gdzie funkcjonują,
gdzie posługują często na bardzo
wysokich, wspaniałych stanowiskach profesorskich, lekarzy, ludzi
zaangażowanych w tak wiele bardzo ambitnych i wspaniałych zajęć
służących drugiemu człowiekowi.
- Od dwóch dekad rycerze zgodnie i twórczo dają świadectwo
ideałom, które przyświecają ich
życiu – mówi komandor Cyprys.
– Powstanie oddziału w Knurowie
zmotywowało nas do jeszcze aktywniejszego działania. Niezwykle
przecież potrzebnego współcześnie
w obliczu niezliczonych przejawów
agresji prowadzących do destrukcji
podstawowych cech prawdziwego
rozwoju człowieka i społeczeństwa.
Po nabożeństwie, w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze, odbyła się uroczysta inwestytura, czyli przyjęcie
nowych członków do rycerzy.
- Pasuję Cię na rycerza orderu
Madonny z jaśniejącym obliczem
– słowa te o. Ja n Na laskowsk i
w y pow ied zia ł sied miok rot nie.
Chwilę później każdy z siedmiu
nowo przyjętych rycerzy otrzymał
bia ł y płaszcz z w yhaf towany m

uczestnicy święta udadzą się - prowadzeni przez Orkiestrę Dętą KWK
„Knurów” - przed pomnik powstańców śląskich przy ul. Dworcowej.
Tutaj delegacje samorządu, instytucji, organizacji i stowarzyszeń złożą
kwiaty oddając cześć wszystkim,
którzy na przestrzeni dziejów służyli
- nawet za cenę życia - Ojczyźnie.
Organizator - samorząd miasta
- serdecznie zaprasza mieszkańców
Knurowa do udziału w uroczystości.

/bw/

Przed rokiem świętowaliśmy w deszczu, czy tym razem aura będzie bardziej łaskawa?...

