aktualności
Knurów
Fot. i not. Dawid Ciepliński, Marek Węgorzewski

. Tak w gimnazjalnej „Jedynce”
Najpierw lekcje, potem zabawa
biano ostatni dzień paździerodra
wyglądała sobota. Lekcje, bo
no pier wszoklasistów. W iście
nika, zabawa – bo na wesoło wita
hód stał się inspiracją do radoskowbojskim stylu, bo to Dziki Zac
Foto: Archiwum MG-1
nych otrzęsin.

namierzeni

Policjanci z Knurowa wyłapują kolejnych nietrzeźwych, którzy
odważyli się siąść za kierownicą.
W ostatnią niedzielę mieli pełne ręce
roboty. Najpierw około godz. 4.00
na ul. Lignozy zatrzymali 22-latka
z Czerwionki-Leszczyn. Kierował
seatem ibizą mając 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
W południe na A-4 w rejonie Knurowa policjanci zatrzymali 23-latka
z Czerwionki-Leszczyn. Badanie
alkomatem wskazało 1,5 promila.
O godz. 1.10 na ul. Niepodległości w ręce stróżów prawa wpadł
40-latek z Knurowa. Kierowca miał
1,4 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Trzem delikwentom grozi do 2 lat
pozbawienia wolności.
/g/

42. Dni
Literatury

Od 16 do 22 października Rybnickie Centrum Kultury opanują
miłośnicy prozy i poezji. W programie 42. Dni Literatury przewidziano m.in. spotkania z autorami (16
X- Ewa Lipska, 17 X- Małgorzata
Gutowska-Adamczyk), projekcje filmów (19 X -„Gliwickie lata Tadeusza
Różewicza”, po seansie spotkanie
z żoną poety), przedstawienie teatralne (19 X- „Biała bluzka” – teksty
Agnieszki Osieckiej, z główną rolą
Krystyny Jandy) oraz koncerty (19
X- kompozycje Karoliny Cichej do
słów poezji Tadeusza Różewicza).
Szczegółowe informacje na stronie
www.rck.home.pl.
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„bliżej sacrum”

salon
Poezji

wystawa

W ramach obchodów stulecia
Związku Polskich Artystów Plastyków, w Miejskim Gimnazjum nr 1
w Knurowie odbędzie się ekspozycja malarstwa, grafiki i tkanin. Na
wystawie zaprezentują się artyści
z Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego
ZPAP, m.in. M. Bereźnicka-Przyłęcka, Cz. Fiołek, A. Styryjski.
Wystawa „Bliżej sacrum” to
także lekcja poglądowa plastyki dla
uczniów szkół w Knurowie. Prezentacja dzieł potrwa od 14 X do 21 X, w
godzinach od 8 do 17. Wernisaż − 14
X o godz. 11. Wstęp wolny.
JB

Nie zapomnij

GLiwice

Krzysztof Bąkowski, pracownik Mie
jskiego Przedszkola nr 12 w
Knurowie porządkuje teren prze
dszkola. – Już jest jesień, liście
spadają coraz częściej, więc trze
ba je zebrać na kupki, następnie
zapakować do worków i wywieźć
– mówi.

Lucyfer, dla przyjaciół
Lucek to jeden trzech kot
ów
uratowanych przez na
sze
Czytelniczki. W zeszł
ym
nu me r ze po ka za liś
my
jeg o bra ta Bin ka . Lu
ck iem za op iekow ał
się
pan Michał Jurek.
− Nie ma m z nim ża
dny ch pro ble mó w, du
żo
się bawi, uwielbia prz
eby wa ć na balkonie,
ob serwować ptaki i polow
ać
na ws ze lki eg o rod za
ju
ow ad y (m uc hy są jeg
o
przysmakiem).

GLiwice

13 X - Dz ień Ra tow
nic twa Me dycznego
14X- Dzień
Edukacji
Narodowej, Światowy
Dzień Normalizacji
15 X - Mię dzy na rod
ow y Dz ień
Niewidomych
16X- Światowy
Dzień
Ży wn ośc i, Dz ień Pa
pie ża Jan a
Pawła II
17X - Międzynarodowy
Dzień Walki z Ubóst wem
18 X - Dzień Łączności
owca, Dzień
Poczt y Polskiej

rybniK

Rys zard Kr ygie r prz ysz edł do
nas zej red akc ji pro sto z
grz ybo bra nia. Zna lezi ony prz
ez nieg o pra wdz iwe k jest
imp onu jący ch roz mia rów . Pan
Rys zar d zdr adz ił nam ,
że taki oka z zna lazł na łące
prz y knu row skie j kop alni .

Knurów

JB

zAbrze

Taniec po
gruzińsku

Już 19 października w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu wystąpi
słynący z niewiarygodnej ekspresji
zespół Georgian Dance Show Theatre
Legacy. Grupa złożona z tancerzy,
solistów i akrobatów zaprezentuje
program, składający się z utworów
opowiadających o życiu i historii
Gruzji. Artyści wprowadzą widzów
w nastrój mistycznych gruzińskich
gór, jak i skocznych dolin. Występ
rozpocznie się o godz. 19. Bilety w
cenie 60, 80 i 100 złotych do nabycia
w kasie DMiT lub on-line.
JB

ii Festiwal
Morza

O tradycjach żeglarskiego śpiewania w Gliwicach przypomni druga
edycja Festiwalu Morza. 15 października o godz. 18 w Ruinach Teatru pojawią się najlepsi wykonawcy polskiej
sceny szantowej: Mechanicy Szanty,
zespół North Wind oraz gliwicka
grupa świętująca obecnie swoje 10-lecie − Sąsiedzi. Bilety w cenie 35 i 40 zł
do nabycia na stronie www.folk24.pl.
Po zakończeniu festiwalu ( ok. godz.
23) odbędzie się tawerna festiwalowa
w Starym Browarze.

16 października na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego Anna
Polony, w ramach LXIV Krakowskiego Salonu Poezji, przybliży zgromadzonej widowni twórczość dwóch
wybitnych hiszpańskich poetów:
Federica Garcíi Lorki i Jorgego Luisa
Borgesa. Początek o godz. 12, bilety
w cenie 1 zł.
JB

GLiwice

reggae
w „Fabryce
Drutu”

W ramach Spotkań Alternatywnych 14 października na scenie
Fabryki Drutu pojawią się uznani
przedstawiciele polskiej sceny reggae:
Marika, Dżentelmenels, Bob One,
Skorup oraz HK Rufijok. Bilety w
cenie 15 i 20 zł do nabycia w kasie klubu. Początek koncertu o godz. 19.
JB

PAniówKi

Przez otwór
do wiaty

Odrobina pomysłowości i wiata
przy ul. Zabrskiej stanęła przed
dwoma złodziejami otworem. Mężczyźni dostali się do baku stojącej
tam ciężarówki. Upuścili z niego 40
litrów paliwa oraz skradli 30 metrów
kabla. Do zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek, około godz. 23.00.
Wartość kabla to 2 tys. zł.
Sprawców kradzieży poszukuje
policja.
/g/

projektnoblisci.blogspot.
com

JB

PrzePrAszAMy...

To już nie chochlik, ale chyba
jakaś chochla drukarska sprawiła, że
„udało się” nam w poprzednim wydaniu PL zamieścić... dwie strony siódme. Niestety, ale stało się to kosztem
strony ósmej, poświęconej wspaniałym knurowskim Jubilatom – złotym,
diamentowym, a nawet szmaragdowym. Oczywiście artykuł znajduje się
w aktualnym Przeglądzie.
Za edytorskie uchybienie wszystkich zainteresowanych i Czytelników
Przeglądu Lokalnego szczerze przepraszamy. A szacownym Jubilatom
pięknych małżeńskich rocznic jeszcze raz serdecznie gratulujemy...
Ubiegłotygodniowa wpadka w
Przeglądzie Lokalnym odbiła się
także na Stanisławie Rudzkim, który
na brakującej stronie ósmej zamieścił
swoje ogłoszenie wyborcze.
Pana Stanisława, jego wyborców
i Czytelników za tę przykrą pomyłkę
przepraszamy.
Redakcja

W przestrzeni internetowej pojawia
się coraz więcej osób, chcących
podzielić się swoją największą
pasją - literaturą. Blogi tworzą
swoistą biblioteczkę, wypełnianą
książkami popularnymi i zupełnie
zapomnianymi.
Literacka Nagroda Nobla od lat budzi sporo kontrowersji. Wątpliwości
dotyczą głównie kryteriów według
których nagroda jest przyznawana.
Od 1901 roku Nobla otrzymało
ponad 120 twórców, coraz częściej ich nazwiska toną w morzu
niepamięci. Projekt nobliści przybliża dzieła nagrodzonych. Grono
pasjonatów recenzuje ksią żki
(niekoniecznie te najbardziej znane) zdobywców nagrody Nobla,
odkrywając je na nowo.
JB
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Knurów, DK 78, A-1

Jesień sprzyja kraksom
Dość gwałtowna zmiana aury na jesienną sprzyja kolizjom
i wypadkom. Ich przyczyną niekoniecznie jest alkohol.
Nieuwaga, senność czy zwykła brawura w połączeniu z
ignorancją wobec październikowej szarugi może skończyć
się nieszczęściem

Foto: JRG Knurów

Na tym odcinku A-1 doszło już do
niejednego wypadku

Zarówno młody kierowca toyoty,
jak i mieszkańcy domu przy ul. Niepodległości, na długo zapamiętają
ten wieczór. Była pierwsza październikowa niedziela, tuż przed godz.
22. Jak podano na portalu www.
miastoknurow.pl, rozpędzona toyota celica jadąca w stronę Krywałdu
uderzyła w ścianę budynku domu,
niszcząc po drodze ogrodzenie. To
właśnie nadmierna prędkość była
prawdopodobną przyczyną zdarzenia. Wyjeżdżając z zakrętu, kierowca
stracił panowanie nad kierownicą.
Pojazd zjechał na przeciwległy pas
ruchu i – przeleciawszy przez skarpę
– zatrzymał się na ścianie budynku.
- Gdy dojechaliśmy na miejsce
zdarzenia, oczekiwano na przyjazd
policji – relacjonuje st. asp. Robert
Malec z knurowskiej JRG PSP, dowódca zmiany, interweniujący przy
Niepodległości. – Pogotowie było już
na miejscu. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach, jednak trafił
do szpitala na obserwację.
Toyota utknęła na ścianie budynku uszkadzając elewację zewnętrzną,
z lewym kołem zawieszonym pod kątem 45 stopni. Zdewastowany został
też płot i furtka. Samochód ściął trzy
słupki ogrodzenia zewnętrznego oraz
wewnętrzny betonowy. Ogrodzenie
nieco zamortyzowało uderzenie,
jednak było na tyle mocne, że mimo
wszystko pojazd nadawał się tylko do
kasacji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że samochód został niedawno
zakupiony – kierowca cieszył się nim
zaledwie kilka dni.
Wyjaśnianiem okoliczności sprawy zajęła się policja.
Co mogło być przyczyną niety-

powej kraksy na Niepodległości, skoro nie był nią alkohol? Bezpośrednią
– prawdopodobnie nadmierna prędkość. Pośrednią – być może także
brak wyobraźni kierowcy ignorującego fakt, że październikowa aura
wymaga tym większej ostrożności.
- Rzeczywiście, jesienna pogoda,
kiedy rano i wieczorem często zdarza
się mgła, a jezdnia jest wilgotna,
sprzyja wypadkom – przyznaje st.
asp. Robert Malec. – Kierowcy nie
przystosowują jazdy do warunków
panujących na drodze, do tego dochodzi brawura.

Ostrożniej na szybkich

Szczególna ostrożność za kierownicą konieczna w rejonach, w których
wyjątkowo często dochodzi do wypadków. Do takich należy odcinek
autostrady A-4 pomiędzy Gliwicami
a Kleszczowem, gdzie z powodu mgły
doszło już do niejednego karambolu.
Podobna rozwaga jest potrzebna na
autostradzie A-1 w rejonie Szczejkowic, na trasie w kierunku Żor. W
pewnym miejscu w deszczowe dni na
nawierzchni tworzy się spora kałuża.
Woda w połączeniu z dużą prędkością pojazdów stała się przyczyną
niejednej kolizji czy wypadku.
Do kolejnych zdarzeń na tej
drodze doszło w zeszły piątek. Najpierw, około godz. 11., kierowca
volkswagena bora stracił panowanie
nad kierownicą. Auto wypadło z
jezdni i po przerwaniu ogrodzenia
autostrady wylądowało w rowie. Na
miejscu interweniowali knurowscy
strażacy.
- Samochód dachował – informuje st. kpt. Wojciech Gąsior, dowódca
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Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Knurowie. – Wskutek zdarzenia
dwie osoby z volkswagena trafiły do
szpitala w Rybniku.
Niestety, w piątek sprawdziło się
stare powiedzenie o nieszczęściach,
które chodzą parami – podczas
działań strażaków tuż obok doszło
do kolejnego zdarzenia. BMW objeżdżające miejsce wypadku wjechało z
impetem w barierki ochronne, oddzielające pasy jedni, uszkadzając je.
Prawdopodobnie uwagę kierowcy zaprzątnęła obserwacja skutków tego,
co wydarzyło się chwilę wcześniej z
volkswagenem.
Miejscem dość częstych w ypadków jest też biegnący wzdłuż
Knurowa odcinek DK 78. Na łuku
tej drogi przy zjeździe do miasta od
strony ul. Szpitalnej jest, co prawda,
ograniczenie prędkości do 60 km/h,
jednak jest często ignorowane przez
kierowców, co w zestawieniu z dużym
ruchem rodzi kolejne wypadki. Do
niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło tam w ostatnią niedzielę, około godz. 17. Tego dnia jezdnia
była mokra i śliska. Tymczasem
kierowca mercedesa widocznie nie
przejął się dostatecznie warunkami
pogodowymi, wskutek czego stracił
panowanie nad pojazdem. Mercedes
zderzył się z dostawczym fordem,
którym entuzjaści sportów wodnych
wracali znad Zalewu Rybnickiego.
Zarówno oba pojazdy uczestniczące
w kolizji, jak i przyczepa z łodziami
wodniaków, zostały uszkodzone. Na
szczęście jednak nikomu nic poważnego się nie stało. Sprawą zajęła się
gliwicka drogówka.

Foto: www.miastoknurow.pl

Foto: JRG Knurów

Tym razem na DK 78 obyło sie bez ofiar

Mieszkańcy domu przy ul. Niepodległości na długo zapamiętaja
ten wieczór
ogłoszenie własne wydawcy

MiNa
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Inwestycja
z przeszkodami
Szczygłowice

Bierawka i okoliczne potoki kilkakrotnie podtapiały posesje knurowian, zlokalizowane na końcu
ul. Zwycięstwa (na granicy z Czerwionką). Przy większych opadach
lub roztopach podniesiony poziom
rzeki zaburza spływ grawitacyjny i
powoduje cofkę. Rozwiązaniem palącego problemu jest kilkuetapowy
program, opracowany przez KWK
„Knurów-Szczygłowice”, który w
pierwszej kolejności zakłada przebudowę przepustu pod osuwającym się
nasypem kolejowym.
Inwestor przeprowadził analizy,
znalazł najlepsze rozwiązanie i opracował projekt, który zatwierdziły
Polskie Koleje Państwowe. Kiedy
znalazł wykonawcę robót, przed inwestycją spiętrzyły się przeszkody...

Festyn w „Dziewiątce”
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
9 im. Marii Konopnickiej zapraszają
wszystkich sympatyków szkoły, absolwentów i byłych pracowników
na Festyn z okazji 20 – lecia szkoły
Foto: Czesław Pokładek

Ostatnie przetasowania
na kolei odwlekają
przebudowę przepustu
nad rzeką Bierawką.
Kompania Węglowa
nie może uzyskać
zgody na rozpoczęcie
robót od właściciela
terenu, czyli Polskich
Kolei Państwowych

zaproszenie

Osiadający przepust od dawna nie spełnia swojej roli
- Prace opóźniają się, ponieważ kopalnia nie może porozumieć się z PKP.
Inwestor otrzymał zgodę na etapie prac
projektowych. Niestety, nie udało mu
się jej uzyskać na etapie wykonawstwa
i nie bardzo wiadomo, z kim ma teraz
rozmawiać - mówi zastępca prezydenta Knurowa Barbara Zwierzyńska,
która kilka dni temu uczestniczyła w
posiedzeniu zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej

pod terenami miasta.
Kompania Węglowa próbuje teraz rozmów z przedstawicielami PKP
w Warszawie.
Brak porozumienia odwleka
w czasie budowę obwałowania od
przepustu nad Bierawką do ul. Granicznej, a także pogłębienie rzeki od
przepustu do mostu na ul. Lignozy.
Paweł Gradek

Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Knurowa
zwrócił uwagę na rekultywację przez KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice obszaru Starej Doliny Potoku Wilcza. - W marcu przyszłego roku kopalnia
powinna zakończyć w tym miejscu sypanie kamienia popłucznego i wtedy będzie
można przystąpić do zagospodarowania terenu. Obecnie właścicielem Starej
Doliny Potoku Wilcza jest Kompania Węglowa. Złożyłam wniosek, żeby podczas
kolejnego posiedzenia zespołu zastanowić się wspólnie nad przeznaczeniem tego
terenu - mówi wiceprezydent Zwierzyńska.
Warto przypomnieć, że ambitne plany z 2006 roku zakładały m.in. budowę
za wieżowcami przy al. Piastów kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego.

INFORMACJA
Obowiązek deratyzacji!
Urząd Miasta Knurów przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku
przeprowadzenia w dniach od 1 września do 15 października br.
powszechnej, jesiennej deratyzacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale Nr XLVII/718/10 Rady Miasta Knurów z dnia
16.06.2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Knurów.
Właściciele budynków jednorodzinnych mogą realizować ten
obowiązek w miarę potrzeby.
Równocześnie zwraca się uwagę mieszkańcom miasta, utrzymującym zwierzęta domowe, o konieczności:
– wyprowadzania w tym okresie zwierząt wyłącznie pod nadzorem,
– kontrolowania miejsc ich wybiegu,
– sprawdzania spożywanego przez zwierzęta znalezionego
		 przygodnie pokarmu.
Z treścią Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu.

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

Detale z Marynarzy

Nasi Czytelnicy bardzo wnikliwie obserwują zmiany w rejonie
remontowanej ulicy Marynarzy, wychwytując przy okazji
szczegóły, które wydają się absurdalne. Czujne oko pewnego
knurowianina dostrzegło kolejne dwa niepokojące detale.
Uspokajamy – zostaną skorygowane



ogłoszenie

ogłoszenie

Knurów

ma dojścia – ubolewa knurowianin. Inwestycji, od którego po wizji lo– Gdy jest sucho to można przejść po kalnej otrzymaliśmy zapewnienie,
trawie, ale co będzie po deszczu albo że brakujący fragment chodnika
w zimę? Szkoda, że projektant nie zostanie dobudowany.
MiNa
przewidział tego, że ludzie chcieliby
się dostać na przód przystanku,
a nie na tył.
Otóż, jak dowiedzieliśmy
się w Wyd z ia le I nwe st yc ji
Urzędu Miasta Knurów – projektant jednak powyższe przewidział i ma w planie utworzenie fragmentu chodnika,
którym piesi będą mogli bez
problemu dotrzeć do przedniej
strony przystanku.
Druga sprawa bulwersująca Czy telnika to chodnik
sk ręcający z ul. Mar ynarzy
w u l. Pi łsudcz yków. Nowo
położony chodnik urywa się
ślepo jakieś 2-3 metry przed
innym, bardziej wysłużonym
trotuarem. I znowu piesi muszą ubłocić sobie but y albo
przejść się kawałek jezdnią. O
spostrzeżeniu knurowianina Brakujący fragment chodnika
poinformowaliśmy Wydział będzie dobudowany

Foto: Mirella Napolska

Przy tak dużej inwestycji jak
przebudowa ul. Marynarzy mogą się
zdarzać drobne niedociągnięcia. W
porę dostrzeżone mogą zostać szybko
usunięte. Czasem zresztą mieszkańcy swoimi obawami wyprzedzają
działania wykonawców, niepokojąc
się zupełnie niepotrzebnie. Ale czujności nigdy dość. Kolejne sygnały
związane z przebudową Marynarzy
otrzymaliśmy od pana Łukasza.
Uwagę naszego Czytelnika przykuło
otoczenie przystanku autobusowego
przy ul. 26 Stycznia. Nowy chodnik
położony wzdłuż ul. Marynarzy
ciągnie się na tyłach tego przystanku. To świetny trakt dla pasażerów
spieszących do autobusu. Tyle że ów
chodnik nijak nie prowadzi do przedniej strony przystanku – kto chce
się schronić pod wiatą, musi przejść
przez otaczający ją niewielki trawnik.
Ewentualnie, jeśli nie chce się deptać
zieleni ani brodzić w błocie, można dotrzeć chodnikiem – okrężną
drogą. – Niby dojście do niego ładnie
wygląda. Jednak, gdy podejdziemy
bliżej, widzimy, że na przystanek nie

i nadania placówce imienia Marii
Konopnickiej. Festyn odbędzie się
na terenie szkoły, al. Lipowa 12,
15.10.2011 r. w godzinach od 11.00
do 14.00 – serdecznie zapraszamy,
gwarantujemy doskonałą zabawę!

I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,40 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Armii Krajowej 2A/13 – IV piętro.
Cena wywoławcza 94.000,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.10.2011 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.400,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 19.10.2011 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.10.2011 r. od godz. 14.00 do 15.00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,79 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju położone w Knurowie
przy ul. Sztygarskiej 6/21 – IV piętro.
Cena wywoławcza 80.000,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.10.2011 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 8.000,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 19.10.2011 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.10.2011 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Jak głosowaliśmy?
9 października Polacy wybrali nowy parlament. W gliwickim
okręgu wyborczym, gdzie głosowali m.in. knurowianie,
gierałtowiczanie i pilchowiczanie, zwyciężyła Platforma
Obywatelska. Frekwencja w całym okręgu wyborczym
wyniosła 46,19 proc.
w Knurowie otrzymał 1138 głosów, w Palikota. Marek Stolarski zebrał w
Gierałtowicach 383, a w Pilchowicach Knurowie 659 głosów, w Gierałtowi272 oraz Piotr Pyzik. W Knurowie cach 111, a w Pilchowicach 153.
poparło go 925 wyborców, w GierałW nowej kadencji sejmu zatowicach 337, a w
braknie reprezenPilchowicach 227.
tantów PSL i SLD z
Nie poszczęściło Frekwencja:
okręgu gliwickiego.
się knurowianino- Knurów: 47,4 proc.
939 głosów to trzeci
wi Stanisławowi
wynik w Knurowie,
Gierałtowice: 53,3 proc.
Rudzkiemu. 608
jednak za mało, aby
głosów w okręgu Pilchowice: 44,1 proc.
Ewa Jurczyga (PSL)
gliwickim nie wydostała się do sejmu.
starczyło, by zasiąść w sejmowej Podobnie było z Elą Kwaśnicką i
ławie.
Markiem Widuchem (SLD) - zaufało
Jednego reprezentanta w sejmie z im kolejno 505 i 405 wyborców z
okręgu gliwickiego będzie mieć Ruch Knurowa.
Po raz pierwszy senatorów wybierano w jednomandatowych okręgach. Także tu zwyciężyła PO. Okręg
gliwicki w senacie będzie reprezentować, podobnie jak cztery lata
temu, Maria Pańczyk-Poździej (48,44
proc.). W Knurowie, Gierałtowicach i
Pilchowicach zdobyła niemal połowę
oddanych głosów.
Na drugim miejscu znalazł się
reprezentant PiS Marek Berezowski
(21,87 proc.). W Pilchowicach prześcignął go Zenon Lis (Autonomia dla
Ziemi Śląskiej). Pozostałe lokaty w
okręgu gliwickim zajęli: Marek Goliszewski reprezentujący Obywateli
do Senatu (14,77 proc.) i wspomniany
Zenon Lis (14,92 proc.).
Foto: Dawid Ciepliński

W Knurowie na PO zagłosowało
43,68 proc. wyborców i tu nie było
niespodzianek - zwyciężyła Krystyna Szumilas, której zaufało 4460
knurowian, 1285 gierałtowiczan i
1149 pilchowiczan. 42 200 głosów
zebranych w całym okręgu dało jej
pewne miejsce w sejmie.
Posłami Platformy z ok ręgu
gliwickiego zostali ponadto: Tomasz
Głogowski (5,57 proc.), Andrzej Gałażewski (4,18 proc.), Jacek Brzezinka
(3,83 proc.), Borys Budka (3,65 proc.)
i Jan Kaźmierczak (2,90 proc.).
Z listy Prawa i Sprawiedliwości
do sejmu weszli: Jerzy Polaczek, który

/pg/

Niektórzy knurowianie mieli niezłą frajdę z głosowania

Knurów. Przedłuża się budowa kanalizacji przy ul. Rakoniewskiego

W maju odetchną z ulgą

- Droga od kwietnia jest rozkopana, zamknięta któryś raz
z kolei, a mieszkańcy muszą tą drogą dojeżdżać co dzień
po kilka razy – pisze w mailu do redakcji pan Adam. Oburza
go żółwie tempo robót przy ul. Rakoniewskiego
Pan Adam wskazuje w mailu
na szereg uchybień w budowie kanalizacji na ulicy Rakoniewskiego.
– Skrzyżowanie ulicy Rakoniewskiego z Wilsona jest już zamknięte
któryś raz z kolei, bo za każdym razem coś źle zrobią i muszą od nowa
rozkopywać.
Ponadto knurowianin zwraca
uwagę na pocięte opony samochodów przemierzających notorycznie rozkopaną drogę. - Wybijają
się części mechaniczne pojazdów,
ponieważ ktoś źle wykonuje swoją
pracę. Mieszkańcy ul. Rakoniewskiego mają brudne domy, które są
zakurzone i pochlapane - skarży się
mężczyzna.
O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie,

odpowiedzialne za przebudowę
kanalizacji przy ul. Rakoniewskiego. Z nadesłanego do redakcji pisma
wynika, że prace zostały wstrzymane w sierpniu z powodu uzbrojenia
podziemnego, którego próżno było
szukać w dokumentacji, dlatego
konieczne było opracowanie zamiennego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej. Ekipa robotników
pojawiła się na ul. Rakoniewskiego
30 września.
PWiK podkreśla, że przedłużające się roboty nie są wynikiem jego
złej woli, a technologii prac w tym
rejonie, dużej ilości budowanych
i przyłączanych sieci kanalizacyjnych.
- Wykonawca, mimo trudnych
warunków, zapewnia stały przejazd
mieszkańcom przyległych posesji.
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Nieznane są nam przypadki zgłaszania szkód komunikacyjnych czy
uszkodzeń budynków w wyniku
nienależycie utrzymywanej tymczasowej nawierzchni dróg - czytamy w
piśmie PWiK.
Nadchodząca zima nie sprzyja szybkiemu zakończeniu prac.
PWiK przewiduje ich finał na maj
2012.
W tym roku zostaną odtworzone nawierzchnie asfaltowe na
odcinku od ul. Wilsona do posesji
nr 6 przy ul. Rakoniewskiego oraz
od numeru 37 w kierunku cmentarza. PWiK zapewnia jednak, że
pozostały odcinek będzie na okres
zimowy utrzymywany w stanie
przejezdności.
Dawid Ciepliński

Brudna jezdnia, nieuporządkowane pobocze,
a do tego bałagan przy rondzie – na stan
ulicy Dworcowej w Knurowie skarżą się już
nie tylko jej mieszkańcy, ale i miejscy radni

Pozamiatane
na Dworcowej
Ulica Dworcowa prowadząca do
wjazdu na autostradę A-1 powinna
pozostawiać dobre wrażenie na gościach odwiedzających Knurów. Tymczasem to dość wątpliwa wizytówka
miasta. Miejscy decydenci niewiele
mogą tu zrobić, bo ulica jest częścią
drogi wojewódzkiej. Na brudną jezdnię i nierówne krawężniki knurowianie skarżą się nie od dziś. Ostatnio
wątek wątpliwej estetyki Dworcowej
podjęli miejscy radni.

rondach jest utrzymywana właśnie
przez gminy.
Zdezelowany krawężnik będzie
naprawiony przy okazji najbliższego
remontu. Został on uszkodzony przez
ciężkie pojazdy notorycznie parkujące
w tym miejscu i wjeżdżające na niego. Ta sytuacja nie ma już miejsca,
bo zmieniliśmy organizację ruchu i
parkowanie w tym miejscu nie jest
już możliwe.

Słupki, rondo, krawężniki...

Osobną kwestią, z którą jakoś
nikomu nie udało się dotąd uporać, jest notorycznie zabrudzona
jezdnia. Kurz, a także pył węglowy,
nanoszony przez wyjeżdżające z
terenu kopalni samochody, zalega
na środku drogi, jest też zmorą dla
mieszkańców Dworcowej. Ostatnio
o sprawie pisaliśmy we wrześniu
[Kto posprząta ulicę?, nr 36/2011 PL,
s.4]. Docierają do nas kolejne głosy
oburzonych knurowian.
- To miała być niejako wizytówka nowoczesnego miasta - dwa pasy
ruchu, lewoskręty, wysepki, nowe
oznakowanie poziome – pan Michał
wspomina niedawną modernizację ul.
Dworcowej. – Niestety stało się to, co
przewidziałem zaraz po zakończeniu
prac modernizacyjnych. Farbę już w
wielu miejscach ledwo widać. Ale gorsze jest to, że ta ulica przez cały ten czas
nie widziała szczotki. Na środkowych
pasach zebrał się cały brud z tej ulicy.
Ulicy, która wita gości wjeżdżających
autostradą do miasta. Ulicy, gdzie
przenosimy się w czasie i przestrzeni.
W czasie – do czasów komuny. W przestrzeni – do krajów trzeciego świata
– żali się knurowski kierowca.
Jako podmiot odpowiedzialny
za czyszczenie jezdni z pyłu węglowego rzecznik ZDW wskazuje KWK
„Knurów-Szczygłowice”.
- Wielokrotnie występowaliśmy
do kopalni o sprzątanie – informuje
Ryszard Pacer. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami kopalnia powinna
sprzątać drogę, ponieważ ona jest
źródłem tych zanieczyszczeń. Sporządzimy kolejne wystąpienie. Jeśli nie
poskutkuje, poprosimy o interwencję
policję, która może sprawcę zabrudzeń ukarać mandatem.
Rzecznik prasowy kopalni Zbigniew Gałkowski nie zgadza się z
twierdzeniem, że jedynym źródłem
zanieczyszczeń są ciężarówki wyjeżdżające z wagi. Zwłaszcza, że od kilku
miesięcy, w bliskim sąsiedztwie Dworcowej, trwa budowa kanalizacji.
- W ubiegłą sobotę ulicę sprzątała
czyszczarka. Będzie to robić cyklicznie, jeśli stwierdzimy, że brudu jest za
dużo. W przygotowaniu jest umowa
z firmą czyszczącą. Podjęliśmy się
tego zadania, ponieważ nie mamy
możliwości uruchomienia myjni dla
ciężarówek wyjeżdżających z kopalnianej wagi - tłumaczy rzecznik
KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Detali psujących ogólne wrażenie
jest na Dworcowej wiele. Choćby
przerdzewiałe słupki oddzielające
ulicę od pobocza. Przetrwały w formie
szczątkowej – część z nich została
zdemontowana, reszta, która się ostała, nie spełnia już dawnej roli. Słupki
nie tylko szpecą ulicę, ale utrudniają
koszenie trawy na poboczu. Należałoby je zdemontować, a decyzja w
tej sprawie należy do zarządcy drogi,
czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Według radnego Furgoła, aby doprowadzić Dworcową do ładu, należałoby
też wyregulować linię krawężnika.
Osobnym problemem jest konieczność uporządkowania terenu ronda
przy autostradzie, które niemal rok
po oddaniu do użytku nadal odstrasza
wyglądem. Wśród licznych skarg na
ten temat, jakie napływały do naszej
redakcji, przypomnijmy słowa pewnej
knurowianki – jej rodzina ze Szczecina wiele podróżuje, ale tak brzydkiego
ronda nigdzie nie spotkała!
Z kolei nie tyle nieestetyczny,
ile niewygodny dla pieszych jest żywopłot ciągnący się przez fragment
Dworcowej w okolicach stadionu
Concordii. Rozrośnięte krzewy zasłaniają niemal połowę szerokości
chodnika. Tę sprawę, również podnoszoną na sesji, monitoruje straż
miejska. Jak się okazało, dysponentem terenu porośniętego żywopłotem
jest prywatna firma z Katowic. Strażnicy za pośrednictwem pracownika
owej firmy nakazali jej właścicielowi
przycięcie kłopotliwego żywopłotu.

Funduszy brak

O problemach z ulicą Dworcowej
poinformowaliśmy rzecznika ZDW,
pytając o to, czy i kiedy zarządca drogi zamierza się z nimi uporać.
- Niestety nasz tegoroczny budżet
nie pozwala na usunięcie tych estetycznych mankamentów – rozkłada ręce
Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach. – W
tym roku mamy o ok. 25 proc. mniej
pieniędzy na remonty i utrzymanie
dróg niż w 2010. Dlatego skupiamy się
na remontowaniu dróg, które w wielu
miejscach są w stanie zagrażającym
bezpieczeństwu ruchu.
Jeśli chodzi o zieleń na rondzie,
sytuacja jest podobna. Brak funduszy.
Trzeba pamiętać, że sama aranżacja zieleni nie wystarczy. Dlatego z
wieloma gminami mamy umowę, że
zieleń na administrowanych przez nas

Będą szczotki?

Mirella Napolska, /pg/



rozmaitości
knurów. aneta nOwak laureatką kOnkursu „idę na wybOry”

Pierwsza dama pogratulowała
knurowiance obywatelskiej
postawy

knurowianka w belwederze
Wśród 20 laureatów konkursu znalazła się również
knurowska działaczka społeczna − Aneta Nowak.
5 października w Belwederze odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomów i upominków wszystkim
nagrodzonym. Spotkanie uświetniła prezydentowa
Anna Komorowska. Uścisk dłoni pani prezydentowej i Anety Nowak został uwieczniony przez telewizję TVN, relacja z tego wydarzenia znalazła się m.in.
w serwisie „Fakty”. Pani Anecie gratulujemy!

Foto: Arch. Anety Nowak

Konkurs „Idę na wybory”, zorganizowany pod
szyldem Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie (realizatorki akcji „Masz Głos Masz Wybór”),
ruszył pod koniec września. Głównym celem
przedsięwzięcia było zachęcenie kobiet do udziału
w najbliższych wyborach parlamentarnych. Polem
działań uczestników konkursu stał się popularny
serwis społecznościowy − Facebook. Wygraną gwarantowało przekonanie jak największej ilości pań do
skorzystania ze specjalnej aplikacji oraz ustawienie
zdjęcia profilowego z napisem: „Idę na wybory”.

JB

reklama

OPEL SERWIS

TAnio i błyskAwicznie.
www.uslugiblyskawiczneopel.pl
Skorzystaj z atrakcyjnej oferty w Autoryzowanych Serwisach Opla.
Przegląd okresowy (kontrola sprawności pojazdu, wymiana oleju syntetycznego z filtrem)
Skorzystaj z atrakcyjnej oferty w Autoryzowanych Serwisach Opla.
Wymiana klocków hamulcowych przód
Wymiana rozrządu

349 zł*
*
RUDA ŚLĄSKA - WIREK,
389
zł
ul. Obrońców Westerplatte 26
tel.: 32 24 20 883 799 zł*

(kontrola sprawności pojazdu, wymiana oleju syntetycznego z filtrem)
okresowy
*Przegląd
dla modelu Astra
H, RM 2007

SALONY KANCLERZ

PRZYSZOWICE,
Wymiana klocków hamulcowych przód
ul. Gliwicka 9
www. kanclerz.com.pl
tel.:
32 301 99
99
Wymiana
rozrządu

6

* dla modelu Astra H, RM 2007

Nazwa Dealera

ul. Ulica 12, tel. 888 88 88, www.xxx.pl

389 zł*
349 zł*
799 zł*
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Przyszowice

Siła synergii wabi
inwestorów

Uroczystość wmurowania czterech kamieni węgielnych pod
pierwsze inwestycje oficjalnie zainaugurowała działalność Strefy
Przemysłowej Synergy Park w Przyszowicach. Park oferuje
inwestorom 73 ha uzbrojonych terenów i działki pod zamówienie

Knurów. Hip-hopowy koncert charytatywny

Pomagają Wiktorii
stanąć na nogi

Foto: Bogusław Wilk

SP Synergy Park to kompleksowo
przygotowane tereny dla firm poszukujących miejsc na własne inwestycje
– magazyny, hale produkcyjne, centra dystrybucyjne i biura – zlokalizowane w Przyszowicach w gminie
Gierałtowice.
Atutem SP jest jej położenie w
pobliżu największego w Europie
Środkowej węzła komunikacyjnego
Gliwice-Sośnica (autostrady A-1 i
A-4, droga krajowa DK 44).
– Strategiczną lokalizację doceniło już 11 polskich i zagranicznych
inwestorów – podkreślił podczas
środowej (28.09) uroczystości Marek
Wollnik, prezes KPE Metropolis.
Przywilej osobistego wmurowania kamieni węgielnych pod pierwsze
inwestycje o wartości 60 mln zł stał
się udziałem wojewody śląskiego
Zygmunta Łukaszczyka, marszałka
województwa Adama Matusiewicza,
wójta gminy Gierałtowice Joachima
Bargiela oraz przedstawicieli inwestorów i inicjatora projektu – firmy
KPE Metropolis. Świadkami tej
chwili byli m.in. posłowie Danuta
Pietraszewska i Tomasz Tomczykiewicz, starosta gliwicki Michał Nieszporek, przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Marek Błaszczyk,
samorządowcy z Gliwic, Chorzowa,

W czterech kamieniach węgielnych – zanim trafiły one na
place budów - zostały zamurowane akty erekcyjne; z kielniami
w rękach wojewoda Łukaszczyk i marszałek Matusiewicz,
z mikrofonem komentujący tę chwilę dyrektor Teatru Korez
Mirosław Neinert, prowadzący uroczystość
Bytomia i Siemianowic Śląskich oraz
okoliczni przedsiębiorcy.
Dwaj pierwsi inwestorzy – sieć
hurtowni instalacyjnych BIMs Plus
oraz dystrybutor marek Sanit Aisenberg i Abusanitair – rozpoczęli swoje
projekty. Dwie kolejne firmy – KSB

Śladem naszych publikacji

„Górnik” is dead

Statki, które zagubiły się na oceanach i
nigdy nie dotarły do portu przeznaczenia,
przesądni marynarze nazywali „Latającymi
Holendrami”. Zdaje się, że ochrzczony przez
knurowiankę m/s „Górnik” pod pewnym
względem pasuje do tej kategorii
Jadwiga Tkocz, żona ówczesnego dyrektora KWK „Szczygłowice” Pawła
Tkocza. Zapytaliśmy Czytelników o
dalsze losy statku. Odpowiedź nadeszła z Krakowa.
- O „Górniku” wiadomo na 100
proc. tyle, że karierę w Polskiej Żeglu-

Foto: Arch. W. Bałdy

Przypomnijmy. Dwa tygodnie
temu ukazał się artykuł o historii
jedynego statku związanego nazwą
z Knurowem - masowca „Kopalnia
Szczygłowice”. Przy okazji wspomnieliśmy o „Górniku”, którego
matką chrzestną była knurowianka

Pieniądze zebrane na sobotnim koncercie w całości zasilą konto
Wiktorii
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Pompy i Armatura oraz dystrybutor
farmaceutyków Nexter – przymierzają się do prac budowlanych.
W nowo powstałych zakładach
na terenie SP Synergy Park znajdzie
zatrudnienie około 2 tys. osób.
/bw/

dze Morskiej zakończył w maju 1983
r., kiedy sprzedano go do Grecji. Definitywnie przestał być polskim statkiem 5 czerwca - tego dnia opuszczono na nim biało-czerwoną banderę.
Nabywca nie zarejestrował go jednak
w swoim kraju, ale w Panamie, gdzie
opłaty, pobierane z tego tytułu, były
jeszcze niższe - aczkolwiek i Grecję
zaliczano do państw z grupy tzw.
tanich bander. 13 lipca 1983 otrzymał
nazwę „Mac” - czytamy w e-mailu od
pana Waldemara Bałdy.
- Jakie były jego późniejsze losy
– już trudno dociec. Portal shipspotting.com, grupujący miłośników morskich jednostek pływających, w rubryce „Administrative Information”
statku „Górnik”, w pozycji „Status”
informuje lakonicznie „Dead”, czyli
martwy. Trudno zresztą spodziewać
się, aby było inaczej. We współczesnym świecie 45-letnie frachtowce
niezmiernie rzadko bywają eksploatowane. Inne portale, śledzące ruchy
statków, nie odpowiadają na pytania
ani o nazwę, ani – co pewniejsze
– indywidualny numer jednostki,
nadany jej przez Międzynarodową
Organizację Morską (IMO): 6518047.
„Mac”, czyli eks-„Górnik” z pewnością nie istnieje.
Klasycznym „Latającym Holendrem” masowiec ten nie jest – ale
gdzie i kiedy został pocięty na złom,
pod jaką nazwą i banderą odbył
ostatni rejs, wciąż nie wiadomo...
- dodaje pan Waldemar.

Koncert hip-hopowy spotkał się
z dużym entuzjazmem ze strony
młodych knurowian. Wielu z nich
nie szczędziło grosza, by wesprzeć
rehabilitację Wiktorii Matusik
Klub zapełnił się błyskawicznie, a
na scenie pojawiały się kolejne składy
przypominające o godnym pochwały
charakterze imprezy.
O Wiktorii pisaliśmy na początku roku. Dziewczynka oczekiwała
wtedy na operację stóp, która miała
jej pomóc w prawidłow ym chodzeniu i utrzymaniu równowagi.
Operacja odbyła się 20 września w
poznańskiej klinice. – Córka czuje
się już bardzo dobrze i cieszy się, że
będzie miała zdrowe nóżki. Obecnie
Wiktoria ma na nogach gipsy, które
będą za niedługo zdejmowane. Później, do grudnia będzie poruszać się
w krótkich gipsach. Lekarze twierdzą,
że po ich ściągnięciu Wiktoria będzie
swobodnie chodzić, a w dodatku nie
będą jej już potrzebne buty ortope-

dyczne – mówi Anna Matusik, mama
dziewczynki.
Rodzice są bardzo zadowoleni, że
znalazł się ktoś, kto zechciał pomóc
ich córce. – Jesteśmy naprawdę mile
zaskoczeni tym, że ktoś o nas w ogóle
pomyślał i zgłosił się z chęcią pomocy,
bo wiadomo, że teraz po operacji
każdy grosz się przyda – nie ukrywa
radości mama dziewczynki.
- Nie wiemy jeszcze, jaką kwotę
udało się nam zgromadzić, ponieważ
jeszcze nie otwieraliśmy puszki, do
której zbieraliśmy pieniądze – mówi
Zbyszek Baron, jeden z organizatorów akcji. – Na tę chwilę czekamy
do zakończenia drugiego koncertu
i licytacji prac artystycznych, które
wiszą w klubie.
DC
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Knurów. Złote Gody

Od półwiecza mają siebie
Mogą imponować młodszym nie
tylko ilością wspólnie przeżytych
lat, ale i pogodą ducha – knurowskie
małżeństwa świętowały Złote Gody

Złoci Jubilaci mogą być wzorem dla młodszych pokoleń

Pięknego Święta gratulował jubilatom prezydent Adam Rams
Na uroczystość zorganizowaną
przez knurowski Urząd Stanu Cywilnego zaproszono tym razem 25
par obchodzących półwiecze małżeństwa, czyli Złote Gody, a także
dwie mające za sobą 55 wspólnie
przeżytych lat (Szmaragdowe Gody)
i dwie pary „diamentowe” – z 60letnim stażem. Spotkanie odbyło
się w czwartek, 6 października w
„Protosie”.
- Dziś wasze osobiste święto staje
się świętem całej lokalnej społeczności
– mówiła Barbara Bismor, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. – Wasza
praca i trud zostały docenione przez
władze, czego dowodem jest dzisiejsza
uroczystość.
Pary świętujące pięćdziesiątą
rocznicę małżeństwa zostały uhonorowane medalami „za długoletnie
pożycie małżeńskie”, przyznawanymi przez prezydenta RP. Jubilaci
otrzymali je z rąk prezydenta Knurowa – Adama Ramsa i wiceprzewodniczącego Rady Miasta – Jerzego
Pacha.
- Gorąco dziękuję za wszystkie
lata waszej pracy, działalność na
rzecz rozwoju Knurowa – mówił do
świętujących prezydent Adam Rams,
gratulując im pięknych jubileuszy i
życząc kolejnych. – Także obowiąz-

kiem władz jest troszczyć się o rodzinę,
bo to na niej możemy budować przyszłość Polski i naszego miasta.
Wspólne życie ma swoje łatwiejsze i trudniejsze okresy. Jak zgodnie
wytrwać w małżeństwie przez pół
wieku i dłużej? Według naszych
rozmówców istotną sprawą w szczęśliwym małżeństwie jest dialog.
- Porozumiewamy się – mówi
Stanisław Maciołek, knurowianin
z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim. – Małżeństwo to nieustanna
dyskusja, bez przerwy. Jak w tym są
złe wyniki, to wszystko inne na nic.
- Nasze charaktery się zgadzają
– dodaje żona, Elżbieta Maciołek.
- I rozumiemy się nawzajem.
Przyznają, że w ciągu minionego
półwiecza bywało lepiej lub gorzej,
jak w każdym związku. Ale, jak mówi
sentencjonalnie pan Stanisław – gdyby nie było zła, to by nie było dobra.
Tym dobrem, istotnym plonem ich
związku jest rodzina.
- Mamy dwie wspaniałe córki,
wnuczkę z mężem i dwoma prawnukami oraz trzech wnuków. Najstarszy
z nich jest już magistrem inżynierem,
a młodsi chodzą do technikum. No i
mamy siebie!

Pary z 50-letnim stażem zostały uhonorowane medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie”

Tekst i foto:
Mirella Napolska

Do sali „Protosu” przybyli z życzeniami także przedstawiciele zakładów pracy,
z którymi związane było życie zawodowe jubilatów. Pojawiły się delegacje
KWK „Knurów-Szczygłowice” (Ruchów Knurów i Szczygłowice), KWK „Sośnica-Makoszowy” (Ruchu Makoszowy), Kombinatu Koksochemicznego Zabrze
S.A., Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie, Miejskiego Przedszkola
nr 13 w Knurowie oraz knurowskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez prezydenta RP parom obchodzącym „Złote Gody” otrzymali:
Henryka i Jerzy Bernatowie, Irena i Zdzisław Brolowie, Helena i Teodor
Chrośnikowie, Lidia i Józef Dudowie, Krystyna i Zygmunt Gawronowie, Irena
i Tadeusz Glina, Janina i Stanisław Gruchotowie, Irena i Sławomir Grzymałowie, Małgorzata i Henryk Heinowie, Urszula i Józef Hellwigowie, Janina i
Jan Janasikowie, Krystyna i Stanisław Kopeć, Eugenia i Ryszard Kwiekowie,
Irena i Józef Leśniewscy, Elżbieta i Stanisław Maciołkowie, Urszula i Bronisław Michalscy, Łucja i Marian Miodkowie, Zofia i Bogdan Pluta, Janina i Jan
Pyrytowie, Kazimiera i Eugeniusz Staroszczykowie, Hildegarda i Willibald
Stokowi, Maria i Stanisław Szczygiołowie, Irena i Lesław Szybowiczowie,
Maria i Józef Szymczykowie, Maria i Waldemar Śmiecińscy.
5 5 - l e c i e w sp ó l n e g o p o ż yc i a m a ł ż e ń s k i e g o „ S z m a r a g d ow e
Gody”świętowali: Łucja i Henryk Dyrbusiowie oraz Regina i Alfons Pawlikowie, zaś 60-lecie, czyli „Diamentowe Gody” Genowefa i Henryk Dornia
oraz Cecylia i Tadeusz Zaklikowie.
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Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zaufanie wszystkim tym, którzy oddali na mnie swój
głos. Szczerze gratuluję wszystkim zwycięzcom i już od dziś deklaruję
gotowość do współpracy na rzecz naszego regionu.
Dziękuję również wszystkim zaangażowanym w moją kampanię
wyborczą - był to bardzo pozytywny czas.
Ewa Jurczyga

DZIAŁ
REKLAMY
32 332 63 76
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Klasa I A
Wychowawcy: Iwona Grala, Justyna Wolf
Julia Biniakiewicz, Alicja Boroń, Tomasz Cichocki, Alicja Fugiel, Mikołaj Gwiżdż, Łukasz Jankowski, Paweł
Kopeć, Laura Kopiec, Marek Kwosek, Łukasz Mydlak, Bartosz Nitka, Adam Ofiara, Dawid Piotrowski,
Monika Skorupa, Oliwia Szmigielska, Oliwia Ściubeł, Otylia Ściubeł, Wiktoria Wójcik, Martyna Wydra.
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Klasa I B

Wychowawca: Danuta Bobek
Grzegorz Aleksandrzak, Julia Bidzińska, Magdalena Bismor, Jakub Bucior, Kamila Gawlik, Izabela
Grzybowska, Michał Hajduk, Wiktoria Kalita, Nikola Kocięba, Jakub Kupczyński, Julia Majchrzak, Nikola
Malka, Filip Marszałek, Aleksandra Mastalerz, Nina Namysłowska, Mateusz Parzybut, Kacper Promny,
Dawid Szafarczyk, Oliwier Szombierski, Martyna Szymańska. Nieobecna Martyna Pazera.

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

Najbliĝszy kurs juĝ 10 paědziernika!

Klasa I C
Wychowawca: Katarzyna Kowalczyk
Weronika Bagsik, Kamil Biela, Bartosz Cieślik, Brajan Czerwiński, Marcel Gaweł, Kacper Godlewski, Natalia
Groch, Kacper Kapol, Daria Kasprzyk, Hubert Kloch, Jakub Kumór, Tomasz Machulik, Gracjan Marszałek,
Weronika Popowska, Oliwia Pytlak, Szymon Rafałowski, Wiktoria Wróż, Monika Zarębska, Mateusz Złuda.
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DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784
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knurów. zebranO ich Prawie trzy i Pół tOny!

zAProszenie

niebezpieczne
– zabezpieczone

zbadaj oddech!

Knurowianie są coraz bardziej proekologiczni – tak
przynajmniej wynika z rezultatów wrześniowej zbiórki
odpadów niebezpiecznych
To druga w tym roku miejska zbiórka
odpadów niebezpiecznych. W ciągu trzydniowej akcji zebrano w sumie 3487 kg
śmieci, z czego większość (2546 kg) to odpady niebezpieczne grupy I, czyli monitory,
baterie, elektrośmieci, sprzęt AGD, oleje,
świetlówki. Zebrano też 911 kg farb, lakierów, rozpuszczalników i opakowań po nich,
289 kg leków i 2 kg kwasów. Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Knurów, zbiórki cieszą się
rosnącym zainteresowaniem mieszkańców.

Coraz więcej osób ma świadomość, że pewne
kategorie odpadów nie powinny trafiać na
ogólne wysypiska.
Warto przypomnieć, że niezależnie od
organizowanych akcji knurowianie mają
możliwość pozbywania się niepotrzebnych
lekarstw i termometrów rtęciowych w wyznaczonych aptekach. Na razie pojemniki
na tego typu odpady niebezpieczne znajdują
się w czterech aptekach św. Barbary, w przyszłym roku pojawią się trzy kolejne punkty
przyjmowania zbędnych leków.
MiNa

14 października jest Międzynarodowym Dniem Spirometrii.
Z tej okazji Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach
zaprasza dorosłych na bezpłatny pomiar oddechu. To nie
lada okazja, zwłaszcza że normalnie za takie badanie trzeba
zapłacić 30 zł
Bezpłatne badania będą wykonywane w
pilchowickim szpitalu w najbliższy piątek (14.
X) między godz. 8 a 11. Nie trzeba wcześniej się
zapisywać ani rejestrować. Każde badanie spirometryczne uzupełni konsultacja lekarska.
Zainteresowani pomiarem oddechu powinni pamiętać, aby na kilka godzin przed
badaniem nie jeść obfitego posiłku, nie pić kawy,
herbaty i innych napojów zawierających kofeinę.
Palacze nie powinni palić na godzinę lub dwie

przed spirometrią. Wskazane jest także ubranie
niekrępujące ruchów, aby móc właściwie oddychać podczas badania.
Spirometria często wykorzystywana jest
w diagnostyce przewlekłych chorób układu
oddechowego, szczególnie przy rozpoznawaniu
astmy oskrzelowej.
Zapraszamy!
/g/

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

marcel wicherek z knurowa

ur. 28.09.2011 r., 3200 g, 54 cm

bartosz ciołek z Gliwic

Oliwia wilk z leszczyn

ur. 28.09.2011 r., 3600 g, 54 cm

błażej bęben z knurowa

ur. 30.09.2011 r., 3580 g, 55 cm

ur. 1.10.2011 r., 3770 g, 54 cm

cezary tomczak z knurowa

kacper żółkiewicz z czerwionki

ur. 2.10.2011 r., 3380 g, 53 cm

ur. 2.10.2011 r., 3580 g, 56 cm

Julia knopek z knurowa

ur. 29.09.2011 r., 3470 g, 55 cm

Oliwer dydak z knurowa

ur. 1.10.2011 r., 3830 g, 55 cm

agata Pluta z kamienia

ur. 3.10.2011 r., 3720 g, 53 cm

michalina wróblewska z knurowa
ur. 29.09.2011 r., 3540 g, 56 cm

natalia barbachowska z Gliwic,
ur. 2.10.2011 r., 3580 g, 56 cm

kinga Pasieka z knurowa

ur. 4.10.2011 r., 4040 g, 55 cm

wiktoria Pucielnik z knurowa

ur. 30.09.2011 r., 3100 g, 53 cm

artur Piasecki z czerwionki

ur. 2.10.2011 r., 3510 g, 54 cm

emilia szołtysek z zabrza

ur. 4.10.2011 r., 3100 g, 46 cm

reklama

matylda szostak z knurowa

ur. 4.10.2011 r., 3240 g, 53 cm
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sergiusz morgała z czerwionki
ur. 8.10.2011 r., 4100 g, 59 cm

ksawery stypułkowski z Gliwic
ur. 8.10.2011 r., 3150 g, 53 cm
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ROZRYWKA nr 41/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów. Inauguracja roku akademickiego UTW

Wachlarz zajęć
Knurowski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
rozpoczął piąty
rok działalności.
Nowicjusze
odebrali indeksy,
odbył się także
pierwszy wykład

Wyk ład inauguracyjny
w Kinie Scenie Kulturze pt.
„W poszukiwaniu sensu życia
– czyli trudna i wyjątkowa
droga wolontariuszy hospicyjnych” wygłosiła dr Patrycja
Stawiarska z Uniwersytetu
Śląskiego. – Wykłady będą
odbywać się w pierwsze środy
miesiąca i podobnie jak we

13.10.2011 r.
Czwartek

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 39/2011

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Ewa
- godz. 17.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
konkurs
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nową sekcję sportową, podczas
której będą odbywać się zajęcia
jogi oraz reaktywowano sekcję
teatru i filmu.
Do tegorocznych zajęć
przystąpiło ponad 100 studentów, jednak chętni wciąż
mogą dołączyć do grupy żaków. - Do końca października
można zapisywać się jeszcze
w sekretariacie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w każdą środę
od godz. 10 do 12 – mówi Ewa
Jurczyga. Sekretariat UTW
mieści się w Miejskim Gimnazjum nr 2, przy ul. Batorego 7
w sali nr 2.
Marek Węgorzewski

Seanse „Bitwy
Warszawskiej 1921”
odwołane!

brzmiało: Pętelka. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Anna Sacher. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.

41

wcześniejszych latach są one
otwarte dla każdego – mówi
Ewa Jurczyga, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W tym roku akademickim
dla studentów przygotowano wiele zajęć. Wśród sekcji i
kół zainteresowań znalazły się
m.in. zajęcia informatyczne,
plastyczne, gimnastyka zdrowotna, zajęcia na basenie, nauka
języków obcych (niemieckiego
i angielskiego), warsztaty psychologiczno – terapeutyczne,
wolontariat czy szkoła babć. W
ramach UTW działa także sekcja turystyczna oraz kulturalno
– oświatowa. Otwarto również

Z przyczyn niezależnych
od kina, seanse „Bitwy Warszawskiej 1921” nie odbędą
się. Dostaliśmy w tej sprawie
list od dystrybutora - firmy
Forum Film Poland, w którym wyjaśnia on powód niedostarczenia kopii filmu.
− Film został zrobiony na
kopii cyfrowej 3D i wyniknęły
nieprzewidziane problemy

techniczne związane z transferem obrazu z cyfrowego
3D na analogowe 2D - pisze
Sławomir Salamon, dyrektor generalny Forum Film
Poland.
Będziemy informować
naszych Czytelników, o tym
kiedy „Bitwa…” pojawi się
na ekranie knurowskiego
kina.

informacja własna wydawcy
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Handel i Usługi

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
41-odw.

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

33-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

M-4 Dywizji K. 62 i 73.5 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

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

41/11

40-43/11

M-4 Kołłątaja, 67.5 m , 164 tys., LOKUS.
Tel. 793 679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

41/11

1-odw.

M - 4 Mar ynar z y, 62 m , LO KUS. Tel.
793 679 367

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

2

2

41-42/11

41/11

M-4 Sokoła, 60.5 m2, LOKUS. Tel. 793 679
367
BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10
12-43/11

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

34-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

37-43/11

41/11

M-4 Sokoła, 60.5 m2, LOKUS. Tel. 793 679
367

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, I piętro, 46 m , nowe okna,
139.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313
2

41/11

3-pokojowe, 75 m2, I piętro, 167.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

41/11

Atrakcyjne działki w Knurowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

41/11

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

Bojków, nowy dom, okazyjna cena!!! AS.
Tel. 512 393 052

41/11

01-odw.

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

Centrum. 2-pokojowe, 139 tys. AS. Tel.
512 393 052
41/11

01-odw.

Do wynajęcia lokal pod działalność 93 m2,
Gierałtowice. Tel. 604 497 626

Dla odrzuconych przez bank pożyczka
pewna do 5,5 tys. Tel. 530 534 430
37-41/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

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

Niemiecki – matura, korepetycje, egzamin
gimnazjalny. Tel. 506 573 117

41/11

40-42/11

Sprzedam działkę budowlaną w Stanicy.
Tel. 605 414 734

Terapia i diagnoza pedagogiczna, zajęcia
wyrównawcze, zajęcia z dziećmi nadpobudliwymi/nieśmiałymi, kursy i warsztaty.
Oferta www.logos-szczyra.com.pl; Tel.
501 962 352

Kawalerka 36 m2. Okazyjna cena!!! AS. Tel.
512 393 052

Sprzedam M-3, K. Wielkiego 39 m2 lub zamienię na większe. Tel. 501 679 567

41-42/11

Sprzedam mieszkanie 61,70 m2, Knurów.
Tel. 663 141 253

Knurów, ul. Witosa 23, lokal 82 m , media, parter, parking do wynajęcia. Tel.
505 701 587, 32 236 03 34

Stary Knurów. Wynajmę lokal na działalność, 700 zł/mc. AS. Tel. 512 393 052

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

WP II, 3-pokojowe, 172 tys. AS. Tel. 512
393 052

41/11

41/11

Kupię 2, 3 pokoje w bloku, za gotówkę. Tel.
691 680 601

Wynajmę 3-pokojowe, 70 m2 w prywatnym
domu, Knurów, ul. Wilsona 50 E. Tel.
503 076 035

41/11

M-3 Dywizji K. 48 m , LOKUS. Tel. 793 679
367

41/11

M - 3 J a g i e ł ł y 3 8 m 2 , L O K U S . Te l .
793 679 367

40-42/11

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

DAM PRACĘ

Ko r e p et yc j e – j ę z y k a n g i e l s k i . Te l.
663 379 982

38-41/11

38-43/11

40-43/11

SPRZEDAM
Garaż blaszany. Tel. 609 967 778

41-42/11

Kawalerka, Sienkiewicza, 36 m2, 97 tys.,
LOKUS. Tel. 793 679 367

41/11

Emerytka szuka pracy jako opiekunka lub
niania. Tel. 793 953 727

Firma z Pilchowic poszukuje lakiernika
konstrukcji stalowych. Kontakt tel. 32 235
67 12

41/11

41-44/11

Sprzedam lub wynajmę obiekt usługowohandlowy Knurów, ul. Chrobrego 11 A. Tel.
509 168 190

2

38-43/11

41/11

40-42/11

40-41/11

RÓŻNE
Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

41-43/11

Przyjmę do pracy do montażu drzwi, wymagane prawo jazdy kat. B. Tel. 793 602 405
40-41/11

Zatrudnię ciastkarza. Tel. 502 082 442

41-42/11

Zatrudnię pomocnika do cukierni. Tel.
502 082 442
41-42/11

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 12.10.2011 r.
do 1.11.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

Wynajmę lokal pod działalność handlową
lub usługową o pow. 80 m2 z możliwością
podziału. Knurów. Tel. 509 361 519

38-41/11

Wynajmę na działalność nowe lokale przy
ul. Niepodległości. AS. Tel. 512 393 052

41/11

41/11

M-3 Jedn. Narodowej, 43 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

MOTORYZACJA

41/11

35-43/11

M-3 Lotników 48.5 m2, LOKUS. Tel. 793 679
367

TA P E T Y. N A J W I Ę K S Z Y W Y B Ó R .
SPRAWDŹ – ZOBACZ – KUP. KNURÓW,
NIEPODLEGŁOŚCI 22

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

12

Sprzedam działkę na Suwalszczyźnie, 1
ha. Tel. 603 807 979

Działka ok. Jęczmiennej 800 m2 sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

40-42/11

40-42/11

41-odw.

40-42/11

Lokal w Centrum Knurowa wynajmę, 2250
zł/mc. AS. Tel. 512 393 052

41/11

41/11

Spr ze dam dzia ł kę na Kozie ł ka. Tel.
887 644 337

2

Emerytka szuka pracy (sprzątanie, mycie
okien). Tel. 793 953 727

41/11

38-41/11

3-odw.

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

41/11

Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowicach. Tel. 535 882 219

41/11

SZUKAM PRACY

39-41/11

41-45/11

Dwupokojowe+ wnęka, Mieszka I, 43 m ,
127 tys., 1piętro, OKAZJA, LOKUS. Tel.
793 679 367

40-41/11

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

41/11

41/11

41/11

41/11

M-5 Łokietka, 65 m2/ Piłsudczyków, 71 m2,
LOKUS. Tel. 793 679 367

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

41/11

Oddam za darmo tapczan – rogówka (z
funkcją spania). Tel. 508 577 813

10-odw.

EDUKACJA

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 32 337 00 22 lub
512 393 052

41/11

Rolety – tapety – farby. Sklep Knurów,
Niepodległości 22

M-5 Łokietka, 65 m , LOKUS. Tel. 793 679
367

Dom przy ul. Niepodległości, 421 tys. AS.
Tel. 512 393 052

41/11

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

41-43/11

2

41/11

41/11

2

41-42/11

36-43/11

MATEMATYKA – dowolny etap nauczania.
Tel. 606 705 264

38/11-17/12

41/11

RSA Biofeedback. Profilaktyka i Terapia.
Więcej na www.terapia-biofeedback.pl lub
889 406 874

Dom dwurodzinny, nowe okna, dach,
410.000. Biuro M3. Tel. 603 773 313

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

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

M-4, WP II, 61,70 m2, I p., Marynarzy, 178
tys. Tel. 604 227 196

ODDAM ZA DARMO

40-41/11

Parter domu, działka 1050 – 397.000. Biuro
Nieruchomości M3. Tel. 600 636 119

40-41/11

33-odw.

PRZYPOMNIJ SOBIE NAS – TAPETY.
KNURÓW. NIEPODLEGŁOŚCI 22

41/11

Materace ortopedyczne, wózki inwalidzkie,
urządzenia masujące, pościel wełniana.
Hurtowe ceny. Tel. 508 171 694

ok. Intermarche, dom w zabudowie szeregowej, 319 tys. AS. Tel. 512 393 052

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

37-41/11

M - 4 U ł a n ó w 6 3 m 2 , L O K U S . Te l .
793 679 367

40-43/11

Do w ynajęcia mieszkanie 75 m 2 , do mek jednorodzinny. Tel. 501 008 959,
699 456 345

36-45/11

Pożyczka pewna do 5,5 tys. bez BIKu. Tel.
504 230 495

41/11

Masaż leczniczy, relaksacyjny. Oferta www.
logos-szczyra.com.pl; Tel. 501 962 352

36-41/11

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

41-45/11

M-4 Szpitalna, 54 m2, LOKUS. Tel. 793 679
367

40-43/11

ZDROWIE I URODA

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

41-47/11

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

41/11

Wróżę z tarota, kart klasycznych, zdjęcia.
Tel. 693 820 567

41/11

2

41/11
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sport

Najlepsze
uczestniczki
siatkarskiej Grand
Prix Knurowa

Medalowe żniwo
szczygłowickich
pływaków

Siatkówka

Finał Grand Prix

- dziewczęta starsze – 1.
Gabriela Małota i Patrycja
Tekielak (TKKF Szczygłowice), 2. Justyna Wydra (TKKF
Szczygłowice), 3. Oktawia Sałasińska (TKKF Szczygłowice),
4. Patrycja Rybicka i Marta Tekielak (TKKF Szczygłowice),
- chłopcy młodsi – 1. Przemysław Rostkowski, 2. Wojciech
Zaręba, 3. Hubert Młynarski,
4. Daniel Pacek, 5. Sebastian
Dmowski i Mateusz Wrażeń,
- mężczyźni – 1. Artur Hanak i Marcin Hanak, 2. Michał
Gierzok i Sebstian Mokszan,
3. Tomasz Siwiec i Tomasz
Włoszkiewicz.
PiSk

Męska część uczestników cyklu turniejów siatkarskich

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 4 października:
1. Alfred Dworaczek
2. Bogumił Wolny
3. Tadeusz Kamczyk
4. Ginter Fabian
5. Stefan Wroblowski
6. Jacek Zacher
7. Piotr Pakura
8. Jan Kowalski
9. Alfred Wagner
10. Zdzisław Mral
11. Piotr Arent
12. Tadeusz Żogała

- 2.254 pkt
- 2.084 pkt
- 2.011 pkt
- 1.973 pkt
- 1.921 pkt
- 1.898 pkt
- 1.892 pkt
- 1.885 pkt
- 1.851 pkt
- 1.691 pkt
- 1.685 pkt
- 1.645 pkt

U K S Wod n i k Siem ianowice Śląskie w yjechał z
Knurowa z Pucharem Prezesa Śląsk iego Ok ręgowego Zw ią zku Pł y wack iego.
Dobry występ zaliczyli też
zawodnicy z TKKF Szczygłowice Knurów, którzy w
klasyfikacji generalnej zajęli
drugie miejsce, a podczas
zawodów zdobyli najwięcej
medali.
W s ob ot ę na ba s en ie
„aQuaRelax” odbyły się Zawody o Puchar Prezesa Śląskiego
Okręgowego Związku Pływackiego. Wzięło w nich udział
152 zawodników z 13 klubów.
W kategorii chłopców zwyciężył Tomasz Sosna z TKKF
Szczyglowice Knurów, drugie
miejsce zajął jego klubowy
kolega Damian Godula, a na
trzecim miejscu uplasował się

Concordia wspiera
Szlachetną Paczkę

W piątkowe popołudnie
(30 września) na Stadionie
Miejskim w Knurowie odbyło
się spotkanie wolontariuszy
zaangażowanych w Szlachetną
Paczkę. Skoro miejscem spotkania był stadion piłkarski to
nie mogło zabraknąć piłkarzy

miejscowej Concordii. Klub
czynnie włączył się w tę pożyteczną akcję, a piłkarze na
„dzień dobry” wzięli udział w
nagraniu clipu promującego
Szlachetną Paczkę, a więc pomoc potrzebującym.
PiSk

Kacper Cielecki z UKS Aquatica Pawłowice.
Wśród dziewcząt pierwsze
miejsce zdobyła Julia Zając–
Więckowska z UKS Wodnik
Siemianowice Śląskie. Kolejne
miejsca na podium zajęł y
Natalia Działkowska z ULKS
Victoria Kozy i Natalia Lewandowska z SiKReT Gliwice.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył UKS Wodnik
Siemia now ice Śląsk ie. To
właśnie do nich trafił Puchar
Prezesa.

Najw ięk sz e med a lowe
żniwo podczas zawodów zebrali młodzi pływacy z TKKF
Szczygłowice. Na ich szyjach
zawisło 7 medali – 5 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy.
- Bardzo dobry występ zaliczyła 9-letnia Ala Idzikowska,
która na 50 m stylem motylkowym pokonała mistrzynię
Polski w kategorii do 10 lat
- mówi Dariusz Brachaczek,
wiceprezes sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice.
Marek Węgorzewski

Medale dla TKKF Szczygłowce Knurów zdobyli:
złote: Szymon Pawlik (50 m stylem dowolnym), Damian Godula
(50 m stylem grzbietowym), Alicja Idzikowska (50 m stylem motylkowym), Tomasz Sosna (50 m stylem motylkowym), sztafeta 4 x
50 m stylem zmiennym – Damian Godula, Tomasz Sosna, Oliwer
Sikora, Szymon Pawlik; srebrny medal: sztafeta dziewcząt 4 x 50 m
stylem zmiennym – Klaudia Warmińska, Alicja Idzikowska, Karolina
Kaletka, Maja Namysłowska; brązowy medal: Karolina Kaletka (50
m stylem klasycznym)
Foto: Piotr Skorupa

Gabriela Małota / Patrycja Tekielak (TKKF Szczygłowice), 2.
Justyna Wydra / Oktawia Sałasińska (TKKF Szczygłowice),
- open mężczyzn – 1. Artur
Hanak / Marcin Hanak, 2. Michał Gierzok / Sebstian Mokszan, 3. Ratajczak / Świstowski.
Klasyfikacja indywidualna
po 6. turniejach:
- dziewczęta młodsze – 1.
Ewelina Lewandowska (TKKF
Szczygłowice), 2. Karina Dyndał (TKKF Szczygłowice), 3.
Marzena Adamska (TKKF
Szczygłowice), 4. Kinga Brot
(TKKF Szczygłowice), 5. Paulina Stępień i Natalia Kroczyk
(TKKF Szczygłowice),

Foto: MOSiR

Cykl siatkarskiej Grand
Prix Knurowa – podobnie, jak
rywalizacja koszykarzy – składał się z sześciu turniejów.
Wzięło w nich udział 60 osób,
a dwuosobowe zespoły rywalizowały pod siatką na terenie
kompleksu boisk „Orlik”.
W ostatnim turnieju, w
poszczególnych kategoriach
wiekowych zwyciężyli:
- dziewczęta młodsze – 1.
Kinga Brot / Ewelina Lewandowska (TKKF Szczygłowice),
2. Karina Dyndał / Paulina
Stępień (TKKF Szczygłowice), 3. Patrycja Jagła / Natalia
Stępień (TKKF Szczygłowice),
- dziewczęta starsze – 1.

Aneta Nowak (prezes Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku) przekazuje informacje piłkarzom Concordii

1. Ginter Fabian
- 10.014 pkt
2. Jacek Zacher
- 9.324 pkt
3. Stefan Wroblowski
- 8.318 pkt
4. Ryszard Nosiadek
- 8.158 pkt
5. Alfred Dworaczek
- 7.913 pkt
6. Zdzisław Mral
- 7.899 pkt
7. Bernard Wróbel
- 7.714 pkt
8. Emil Kasperek
- 7.680 pkt
9. Jerzy Pluta
- 7.617 pkt
10. Janusz Myszka
- 7.508 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 18 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Przegląd Lokalny Nr 41 (971) 13 października 2011 roku

Foto: Piotr Skorupa

klasyfikacja generalna:

Piłkarze Concordii wraz z wolontariuszami Szlachetnej Paczki
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Odwiedzili,
doradzili
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

Z inicjatywy knurowianina

Pomogli Kamilowi Cieślarowi
Sportowcy to nie tylko
osoby, któr y wa lczą o ja k
najlepszy wynik. To również
osoby niezwykle wrażliwe.
Do takich bez wątpienia należy wychowanek Concordii

Knurów – Dariusz Dudek.
To z jego inicjatywy odbył
się w Rybniku piłkarski mecz
charytatywny. Na zaproszenie Dariusza odpowiedziało
wielu byłych i aktualnych

piłkarzy, żużlowców i artystów. W spotkaniu, z którego
dochód został przeznaczony
na rehabi litację żu żlowca
Kamila Cieślara zagrali m.in.
Jerzy Dudek, Sebastian Mila,

Jacek Krzynówek, Arkadiusz
Piech, Marcin Malinowski,
Aleksander Kwiek, Klaudiusz
Sevković i Marcin Brosz.
PiSk

informacja

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

1. Górnik II
2. Ciochowice II
3. Pyskowice
4. Toszek
5. Stal
6. Zaborze
7. Gierałtowice
8. Wielowieś
9. Wilcza
10. Bojszów
11. Kończyce II
12. Chudów
13. Radonia
14. Społem
15. Rudziniec
16. Łany Wielki

25 pkt
24
20
18
18
16
13
13
12
12
10
10
9
8
8
4

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Klasa B - grupa I
7 kolejka:

informacja

Piast Pawłów - Victoria Pilchowice 3:2, Sośnica Gliwice - Naprzód Żernica 3:0,
Napr zód Świbie - Pogoń
Ziemięcice 3:1, Ruch Kozłów
- Orzeł Paczyna 7:2, Start
Przezchlebie - KS Bojków
5:3, Olimpia Pławniowice
- Leśnik Łącza 1:1.

Klasa B - grupa II
7 kolejka:
Drama Kamieniec - Orzeł
Stanica 1:3, Tempo II Paniówki - Quo Vadis Makoszowy 3:2, Kłodnica Gliwice
- Korona Bargłówka 2:1, Start
Kleszczów - UKS Biskupice
5:1, Walka Makoszowy - LKS
45 Bujaków 2:2, Naprzód Łubie - Młodość Rudno 2:6.

14

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

17 pkt
15
15
14
12
9
8
8
7
6
4
3

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

16 pkt
16
15
13
13
12
8
8
7
7
3
0

Piłkarze Concordii Knurów gościli w Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek ” w
Kuźni Nieborowskiej. Zespół walczący o awans do 4.
ligi reprezentowali: Paweł
Gałach, Mateusz Mikulski i
Damian Tkocz.
W czasie spot kania z
miłośnikami piłki nożnej

i jednocześnie członkami
drużyny piłkarskiej doradza li, ja k najlepiej przygotować się do meczu, jak
prawidłowo przeprowadzić
rozgrzewkę i odpowiadal i n a py t a n i a nu r t uj ą c e
mieszkańców DPS-u „Zameczek”.
PiSk

KLASA OKRĘGOWA

Zmarnowana
okazja

Aż do dziesiątej kolejki
piłkarze Concordii czekali na
potknięcie Unii Bieruń Stary,
do której tracili trzy punkty.
Unia wreszcie punkty straciła, jednak cóż z tego, skoro
knurowianie nie wykorzystali
okazji na zajęcie fotelu lidera.
Concordia doznała nieoczekiwanej porażki w wyjazWyniki 10. kolejki
(grupa 1)
Ogrodnik Cielmice - Concordia 2:1
1:0 Dąbrowski 14’
2:0 Foltyn 34’
2:1 Kempa 76’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Bagiński 64’ Boroń, Paśnicki (żk), Jaroszewski, Salwa, Kempa, Wieliczko
46’ Przesdzing, Żyrkowski,
Spórna, Kupis.
Rozwój II Katowice - Krupiński
Suszec 1:1, Sokół Wola - Śląsk
Świętochłowice 4:1, Unia Bieruń Stary - GKS II Katowice
1:5, Pogoń Imielin - MKS Lędziny 1:1, Sokół Orzesze - Unia
Kosztowy 1:4, Orzeł Mokre
- Czarni Piasek 1:3, LKS Bełk
- Stal Chełm Śląski 3:1.
1. Unia B. S.
27
2. Krupiński
25
3. Concordia
24
4. GKS II
23
5. Kosztowy
15
6. Orzeł
15
7. Czarni
13
8. Lędziny
12
9. Imielin
12
10. Orzesze
11
11. Wola
11
12. Bełk
11
13. Rozwój II
11
14. Stal
8
15. Ogrodnik
7
16. Śląsk
4

dowym spotkaniu z Ogrodnikiem Cielmice, który plasuje
się w strefie spadkowej. Drużyna z tyskiej dzielnicy prowadziła już 2:0, a ostatecznie po
honorowym golu Wojciecha
Kempy Concordia uległa 1:2.
Teraz przed zespołem z
Knurowa prestiżowa konfrontacja z LKS-em Bełk (sobota,
godz. 15.30). Najbliższy rywal
Concordii zajmuje odległe 12.
miejsce, jednak na uwagę zasługuje fakt, iż drużyna z Bełku strzeliła do tej pory więcej
goli od ekipy z Knurowa.

Piotr Skorupa

Wyniki 10. kolejki
(grupa 4)
Jedność Przyszowice - Silesia Miechowice 2:0, Fortuna
Gliwice - Tempo Paniówki
1:8, Sparta Zabrze - Płomień
Połomia 1:2, Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Orzeł
Miedary 2:2, Carbo Gliwice
- Polonia II Bytom 1:3, MKS
Kończyce - Piast II Gliwice
1:1, KS 94 Rachowice - ŁTS
Łabędy 1:1, Gwarek Zabrze
- Ruch II Radzionków 2:0.
1. Tempo
2. Gwarek
3. Jedność
4. Polonia II
5. Kończyce
6. Miedary
7. Piast II
8. Połomia
9. Fortuna
10. Rachowice
11. Silesia
12. Ruch II
13. Tarnowiczanka
14. Carbo
15. Łabędy
16. Sparta

22
21
21
21
18
17
16
16
14
13
10
8
7
6
6
6

Przegląd Lokalny Nr 41 (971) 13 października 2011 roku

Foto: organizatorzy

sport

Najlepszą knurowską drużynę w turnieju „Coca-Cola Cup”
tworzą uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3

Piłka nożna

Pojadą na Euro?
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, by w kadrze Franciszka Smudy na finały Euro
2012 znalazł się piłkarz, który
w jakiś sposób byłby związany
z Knurowem. Jerzy Dudek
jakiś czas temu zawiesił swoją
karierę, a w T-Mobile Ekstraklasie jedynie były napastnik
Concordii, a obecnie Korony
Kielce - Michał Zieliński próbuje zwrócić na siebie uwagę
selekcjonera. Póki co bezskutecznie, chociaż w tym sezonie
strzelił już cztery bramki.
Swojego piłkarza w kadrze
raczej mieć nie będziemy, ale
kibiców z Knurowa na meczach nie tylko naszej reprezentacji chyba nie zabraknie.
Wśród nich mogą się znaleźć
obecni uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3. To oni
wygrali turniej eliminacyjny
jednych z największych i najpopularniejszych rozgrywek
dla dzieci i młodzieży – „CocaCola Cup”. Jeżeli w dalszych
rozgrywkach gimnazjaliści z
Knurowa prezentować będą

skuteczną grę w ofensywie i
szczelną defensywę to kto wie,
być może sięgną po nagrody,
którymi są m.in. bilety na
mecze finałowego turnieju
Euro 2012.
Do 14. edycji turnieju
„Coca-Cola Cup” zgłosiło
się 3871 drużyn z całej Polski. Knurowskie gimnazja
w turnieju eliminacyjnym
reprezentowa li uczniow ie
wspomnianej „Trójki”, a takż e „D wójk i ” i „Jedy n k i ”.
Rozgr y wk i, które w yłoniły zwycięzcę odbyły się na
„Orliku”, a roli organizatora podjęło się w tym roku
Miejskie Gimnazjum nr 3.
Obowiązki organizacyjne nie
przeszkodziły w odniesieniu
końcowego sukcesu, które
stało się faktem po zwycięstwach 3:0 nad „Jedynką”
oraz 1:0 nad „Dwójką” (w
trzecim meczu turnieju MG2 pokonało 3:1 MG-1).
Miejskie Gimnazjum nr
3 wystąpiło w składzie: Grzegorz Górka, Paweł Olbryś,

Tenis stołowy

Wojciech Zapart
w środku stawki

Wojciech Zapart z Orła
Stanica zajął 21. miejsce wśród
czterdziestu najlepszych tenisistów stołowych – młodzików, biorących udział w
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym, który odbył się

w Gdańsku. Wynik uzyskany
na Wybrzeżu daje młodemu
zawodnikowi z naszego terenu
prawo startu w listopadowym
OTK-u w Krakowie.

PUCHAR POLSKI:
Orzeł I Stanica - Tajfun II Ligota Łabędzka 0:4
Orzeł II Stanica - Strażak I Mikołów 1:4
(jedyny punkt zdobył Dominik Szmaj)
ULKS Pławniowice - Naprzód I Żernica 4:2
(oba punkty dla Naprzodu zdobył Rajnard Dyrszka)

LIga okręgowa (grupa Ii):
Orzeł Stanica - Halembianka Ruda Śl. 3:7
(Dominik Szmaj - 2, Michał Żyła - 1)
ULKS Pławniowice - Naprzód Żernica 6:4
Wilki I Wilcza - Tajfun II Ligota Łabędzka 1:9

PiSk

Adam Niedbała, Szymon Nowak, Rafał Gałązka, Szymon
Szlachetka, Marcin Sornat,
Bartosz Kutypa, Patryk Urbański i Mateusz Brzińczek.
Opiekunami zespołu byli:
Przemysław Kopiecki i Zbigniew Rabczewski.
Niebawem knurowianie
poznają swych rywali w kolejnym etapie turniejowych
rozgrywek.
PiSk

Lewicka
znowu
na „pudle”

Zawodniczka Amatorskiego Klubu Biegacza - Elżbieta Lewicka po raz kolejny w tym roku zajęła miejsce
na podium. Tym razem w
biegu, który odbył się w Żorach. 10-kilometrową trasę
pani Elżbieta pokonała w 43
minuty i 42 sekundy, co dało
jej trzecie miejsce.
W Żorach wystąpiło też
trzech zawodników AKB:
Czesław Nowak (czas: 42.57),
Mariusz Łada (46.04) i Ryszard Mojsiejczuk (49.00).
PiSk

informacja

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Festiwal
strzelecki
Druga seria spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej
przyniosła rekordowe zwycięstwo Mistralu nad zespołem
IPA Knurów. Mistral, który w
zeszłym sezonie całkowicie zawodził, trafił na zdecydowanie
słabszy dzień swojego rywala
i odprawił go z bagażem aż 15
goli. Drużyna IPA honorowe
trafienie uzyskała równo z
końcową syreną po strzale
Filipa Kozłowskiego, niemniej
poniedziałkowa porażka jest
najwyższą w historii występów tej drużyny w lidze.
Meczem kolejki był bezsprzecznie pojedynek aspirujących do podium Intermarche i Teamu Stalmet. Po
golu Grzegorza Krusińskiego
ci drudzy objęli prowadzenie
tuż przed przerwą, a po kilku
minutach drugiej części gry

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ
okręgowa liga
juniorów
Centrum Wodzisław – Concordia 6:0

regionalna liga
juniorów
MOSiR Piekar y Śląskie –
Concordia 3:5

liga trampkarzy
rocznik 1997: Concordia –
Stal Zabrze 6:0
rocznik 1998: Concordia –
Promotor Rokitnica 2:2
rocznik 1999: Kłodnica Gliwice – Concordia 0:9
(bramki: Bochniak 7, Kubacki,
Bem)
rocznik 2000: Quo Vadis Makoszowy – Concordia 1:3

prowadziło już Intermarche. Zespół Dariusza Flisa
nie dał jednak za wygraną i
najpierw sam weteran zdobył wyrównanie, a następnie
jego podopieczni wyszli na
dwubramkowe prowadzenie.
Na kilka minut przed końcem
Intermarche zdecydowało się
grać z lotnym bramkarzem i
już pierwsza akcja przyniosła
kontaktowego gola. Pomimo kont y nuowania gr y w
liczebnej przewadze w polu
faworyzowanej ekipie Marcina Polywki nie udało się

doprowadzić do remisu.
Sporą niespodzia n kę
sprawiła drużyna Apteki Św.
Barbary, która pokonała wyżej notowany Tomsat. Zaskakująca jest nie tylko wygrana
Apteki, ale także jej rozmiary.
Z przebiegu meczu w ynik
jest całkowicie zasłużony,
bowiem zwycięzcy górowali
nad rywalem w każdym elemencie gry.
Prowad z en ie w t abel i
utrzymała mistrzowska drużyna Soccer Sport Pub, która
po trudnym meczu pokonała
Apinex. Zespół z Czerwionki
po sześciu minutach prowadził już 2:0 i utrzymał prowadzenie do przerwy, potem
mistrzowie włączyli „piąty
bieg” i zainkasowali cenne
trzy punkty.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 3. kolejki (10.10.2011 r.):
IPA Knurów – Mistral 1:15 (0:5)
0:1 Ł. Dembowski 4’, 0:2 D. Jakubowski 7’, 0:3 A. Manista 8’, 0:4
A. Manista 16’, 0:5 R. Brodziński 20’, 0:6 S. Brodziński 22’, 0:7 D.
Jakubowski 24’, 0:8 Ł. Dembowski 25’, 0:9 M. Steiman 26’, 0:10
R. Brodziński 30’, 0:11 M. Steiman 31’, 0:12 R. Brodziński 32’,
0:13 Ł. Dembowski 36’, 0:14 D. Jakubowski 38’, 0:15 M. Steiman
40’, 1:15 F. Kozłowski 40’.
LineTrans – Concordia Oldboje 0:2 (0:1)
0:1 D. Gawron 19’, 0:2 D. Gawron 40’.
żółte kartki: R. Skiba (LineTrans) -dwie, czerwona kartka: R.
Skiba (LineTrans).
Vibovit –TKKF Stary Knurów 13:4 (6:1)
1:0 M. Bagiński 5’, 1:1 D. Jabłoński 12’, 2:1 K. Kijak 13’, 3:1 L.
Leszczyński 14’, 4:1 K. Kijak 15’, 5:1 K. Kijak 16’, 6:1 P. Przesdzing 18’, 7:1 K. Kijak 26’, 8:1 M. Bagiński 28’, 9:1 P. Przesdzing
29’, 10:1 A. Zabłocki 32’, 11:1 M. Bagiński 34’, 11:2 M. Michniewski 36’, 12:2 R. Kasiński 37’, 12:3 G. Wojtala 39’, 12:4 D.
Ceremuga 39’, 13:4 M. Bagiński 40’.
żółta kartka: B. Poręba (Vibovit).
Soccer Sport Pub – FC Apinex Czerwionka 5:2 (1:2)
0:1 T. Młynek 5’, 0:2 Ł. Mazur 6’, 1:2 W. Rozumek 15’, 2:2 S.
Jezierski 22’, 3:2 P. Pietraczyk 28’, 4:2 W. Rozumek 31’, 5:2 K.
Paczkowski 33’.
żółte kartki: K. Paczkowski, D. Kozdroń (Soccer Sport Pub).
TKKF Intermarche - Team Stalmet 3:4 (0:1)
0:1 G. Krusiński 18’, 1:1 P. Bodzioch 21’, 2:1 D. Tkocz 26’, 2:2
D. Flis 27’, 2:3 A. Niewiedział 31’, 2:4 G. Krusiński 34’, 3:4 M.
Mularczyk 36’.
żółte kartki: A. Nakoneczny, S. Wawrzonkowski, Ł. Winiarczyk
(Intermarche), G. Krusiński (Team Stalmet).
Tomsat – TKKF Apteka Św. Barbary 2:8 (1:3)
0:1 M. Boryga 3’, 1:1 S. Dolaciński 10’, 1:2 S. Boryga 11’, 1:3 P.
Mastyj 13’, 1:4 D. Kramorz 24’, 1:5 P. Bara 28’, 1:6 M. Boryga 33’,
1:7 D. Łakota 36’, 1:8 P. Bara 38’, 2:8 M. Stopa 40’k.
żółte kartka: M. Szymański (Apteka).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Soccer Sport Pub
Vibovit
Concordia Oldboje
Mistral
TKKF Apteka Św. Barbary
TKKF Intermarche
FC Apinex Czerwionka
Team Stalmet
Tomsat
LineTrans
IPA Knurów
TKKF Stary Knurów

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

6
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0

17-3
18-5
7-3
17-5
9-6
7-5
12-12
5-8
6-10
7-12
4-20
5-25

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

program 4. kolejki (17.10.2011 r.):
Mistral – Apteka Św. Barbary (18.00), Concordia Oldboje – Soccer Sport Pub (18.45), IPA Knurów – LineTrans (19.30), TKKF
Stary Knurów – TKKF Intermarche (20.15), FC Apinex Czerwionka – Vibovit (21.00), Team Stalmet – Tomsat (21.45).
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Konopnicka
na urodziny
Knurów. 20-lecie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9

Staraniem obecnej pani dyrektor
Marzeny Rudzewicz „Dziewiątka”
zyskała nową tożsamość i imię. W
głosowaniu na patrona szkoły wzięli
udział wszyscy uczniowie. W rezultacie zdecydowano się na Marię Konopnicką, patriotkę i autorkę wielu
popularnych książek dla dzieci.
Urodzinowa akademia utrzymana była w bajkowym klimacie. W
przedstawieniu wzięły udział dzieci
ze wszystkich klas, a szczególny
aplauz wzbudzili najmłodsi, którzy ubrani w niebieskie kubraczki
z a śpiewa l i piosen kę „Niez apominajki”. Program zakończył się
wspólnym odśpiewaniem „Roty”.
Krótka prezentacja historii szkoły
przypomniała istotne wydarzenia
z przeszłości i zarysowała przyszłość.
Po zakończeniu uroczystości
przyszedł czas na życzenia z okazji
20-lecia. Niestety, zabrakło pierwszego dyrektora szkoły Jana Szumi lasa, któr y przesła ł kar t kę z
ż yczenia mi. Głos zabra ła m.in.
w iceminister ośw iat y K r yst y na
Szumilas, podkreślając niezwykły,
przełomowy czas, w którym szkoła
powstawała. Do gratulacji dołączyli
się także przedstawiciele samorządu,
związkowcy i Rada Rodziców.
Zwieńczeniem akademii było
odsłonięcie tablicy poświęconej patronce szkoły.

Szkoła w budowie

MSP-9 powstawała w czasach,
kiedy w Polsce rodziła się demokracja. Knurów rozrastał się w kierunku Gliwic, przybywało bloków na
osiedlu Wojska Polskiego II, do szkół
szły dzieci z wyżu demograficznego.
Koncepcję wybudowania placówki
szybko podchwycili ówcześni włodarze miasta.
Oficjalne przecięcie wstęgi nastapiło 14 października 1991 roku,

a regionalna prasa podkreślała, że
zaradne miasto Knurów znow u
zwróciło na siebie uwagę.
− Początkowo otwarto klasy tylko
dla najmłodszych dzieci, w pierwszym roku przyjęto 527 uczniów.
Niestety, z czasem dzieci było coraz
mniej i zaczęto mówić o likwidacji
szkoły. Na szczęście był to pomysł
krótkotrwały, placówka przetrwała
przede wszystkim dzięki ogromnemu
zaangażowaniu nauczycieli i rodziców − mówi Marzena Rudzewicz,
dyrektor „Dziewiątki”.
− W szkole pracuje obecnie 19
nauczycieli. Mamy 214 uczniów, ale
jak pokazują ostatnie trzy lata, dzieci
jest coraz więcej − dodaje.
Nauczyciele z pierwszego grona
pedagogicznego z rozrzewnieniem
wspominają czasy, k iedy szkoła
dopiero tworzyła swój dzisiejszy
charakter.
− Na początku „Dziewiątka” była
bardzo duża, można było się pogubić
w tych korytarzach. Z czasem placówka się zmniejszała, ale życzliwość pozostała − wspomina Alina Długosz,
jedna z nauczycielek.
Radość z nowej, pięknej szkoły
udzielała się wszystkim pracownikom. Nauczyciele podkreślają,
i ż pomi mo t r udów zw ią za nych
z ciągle trwającą budową, mieli
poczucie, że tworzą jedną wielką
rodzinę. Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także
zawiązywania przyjaźni. Wspólne
wyjazdy, zielone szkoły i…bale na
sto par budowały przyjazną atmosferę placówki.
− Pamiętne były wyjazdy na zieloną szkołę. W trakcie jednego z wypadów zdarzyła się nawet para uczniów,
która wzięła ze sobą ślub. Dzieci miały
wtedy niesamowite pomysły − mówi
Urszula Wyglądacz, pierwsza wicedyrektor szkoły.
Zegar na wieży górującej nad

Na urodzinach
„Dziewiątki” nie
mogło zabraknąć
krasnoludków

Dyrektorzy
Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9:
Jan Szumilas (1991-2003), Danuta Książek-Krysta (2003-2008),
Marzena Rudzewicz (2008-do
teraz).
Miejską Szkołą Podstawową nr 9 jest
niemym świadkiem wydarzeń, które
zmieniały szkołę przez te 20 lat.

Nowy rozmiar

Reforma systemu edukacji, wyodrębnienie gimnazjum, niż demograficzny – znacznie wpłynęły
na dzisiejszy kształt placówki. Z
miejsca przepełnionego uczniami i
nauczycielami „Dziewiątka” stawała
się przestrzenią coraz bardziej kameralną.
− Wszystkie dzieci się znają, począwszy od 6-latków aż do VI-klasistów. Wspólnie przygotowują szkolne
uroczystości. Dzięki tej rodzinnej
atmosferze także rodzice czują się
współtworzącymi szkołę. Również my
mamy poczucie, że jesteśmy w stanie
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim
dzieciom, bo nawet jeśli zdarzają się
groźne sytuacje, to są one natychmiast
dostrzegane − mówi dyrektorka MSP9 Marzena Rudzewicz.
Placówka wciąż się rozwija, dzieci
przybywa. Zmienia się także otoczenie szkoły. Bliskość Orlika, kortu
tenisowego, lodowiska zwiększa
atrakcyjność szkoły.
„Dziewiątka” była ostatnią szkołą
w ybudowaną w Knurowie. Władzom miasta zależało, by poziomem
nauczania i estetyką dorównywała
najlepszym placówkom w powiecie.
Marzenia obecnego dyrektora szkoły
idą krok dalej.
− Marzy mi się tablica interaktywna w każdej klasie. Chciałabym,
aby szkoła ciągle, tak jak przez te 20
lat, była taka kolorowa, piękna, jasna.
Aby wszyscy czuli się w tym miejscu
dobrze, abyśmy tę szkołę bardzo lubili
i z wielką radością i przyjemnością,
każdego dnia rozpoczynali tutaj
kolejny dzień pracy − podsumowuje
pani dyrektor.
Justyna Bajko
foto: Dawid Ciepliński

Foto: Archiwum MSP-9

Uroczystość 20-lecia Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 zbiegła się z nadaniem
placówce imienia Marii Konopnickiej. Święto
stało się okazją do spotkania twórców
szkoły. Wspomnieniom nie było końca

Jubileusz uświetnili obecnością
nauczyciele, dyrektorzy knurowskich
placówek oświatowych oraz samorządowcy

Początek lat 90. - al. Lipowa 12
przypominała wielki plac budowy
Urszula Wyglądacz,
pierwsza wicedyrektorka szkoły:
- Pamiętam moment, kiedy szkoła była jeszcze w budowie, a
my już zaczynaliśmy pracę. Wraz z dyrektorem Janem Szumilasem musieliśmy przeskakiwać przez dziury, by móc dotrzeć do niektórych klas, wszystko było jeszcze w rozsypce.
Maria Kijas, pierwsza wicedyrektorka szkoły:
- Przyszłam w następnym roku, gdy już cała szkoła była
oddana. Pamiętam, kiedy razem z Urszulą Wyglądacz i z
dyrektorem Szumilasem musiałyśmy zarządzać 48 oddziałami. Szkoła była wtedy olbrzymia, przechodziłyśmy dziennie
kilka kilometrów, żeby sprawdzać nauczycieli na dyżurach.
Sabina Janik-Lewandowska, nauczycielka:
- Zaczynałam tutaj pracować jako jedna z pierwszych.
Zawsze wspominamy te lata naszego pierwszego dyrektora,
który traktował tę szkołę jak własne dziecko, a przy okazji i
nas jako taką rodzinkę swoją najbliższą.
Alina Długosz, nauczycielka:
- Właściwie mam wrażenie, że rozpoczęcie pracy w tej szkole
było tak niedawno, miesiąc temu, dwa miesiące, a to już
20 lat. Emocje z przyjęcia nowej klasy są za każdym razem
takie same.

not. J. Bajko

