aktualności
KNURÓW

piją i padają

Fot. i not. Dawid Ciepliński, Marek Węgorzewski

Dwukrotnie w minionym tygodniu strażnicy miejscy „stawiali do pionu”
osoby, które zaległy na ziemi po wypiciu przesadnej ilości alkoholu.
W poniedziałek, kwadrans po południu, patrol zajął się pijaną panią, która
leżała na chodniku przy ul. Słoniny. Funkcjonariusze przewieźli kobietę do
miejsca zamieszkania.
W piątkowe popołudnie (godz. 17.20) w podobnej sytuacji znalazł się
mężczyzna, którego nadmiar promili ułożył na chodniku przy ul. Lignozy.

/bw/
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Teatr Muzyczny zaprasza 7 października (piątek) na występ Natu z
gościnnym udziałem Pinnaweli. Jest
to wyjątkowa okazja, aby ponownie
zobaczyć siostry Przybysz razem na
scenie. Na koncercie usłyszymy utwory z najnowszej płyty Natu „Gram
duszy”. Na zakończenie wieczoru
wystąpi zespół Sofa, grający muzykę z
pogranicza hip-hopu, jazzu i funku.
Koncert rozpocznie się o godz.
20.
JB

Nie, nie, wbrew pozorom to nie jest
fotograficzna pamiątka z Meksyku
.
To zadziwiający widoczek sprzed
domu knurowianina Pawła Wod
oka.
– Aż 11 kaktusów zakwitło mi w jedn
ym czasie. Zresztą drugi raz w tym
roku... Jak nakłonić kaktusy do
kwitnienia? – Na zimę chowam
je w
ciemnym miejscu i nie podlewam.
Ten sposób na razie działa... – śmie
je
się pan Paweł.
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Z prywatnej posesji ktoś skradł
akcesoria samochodowe o wartości
5,3 tys. zł. Wśród nich jest m.in. wał
napędowy, drążki i most do ciężarówek.
Dwa dni później (29 września)
nieznany sprawca zainteresował
się stojącym na prywatnej posesji
samochodem Audi A3. Mężczyzna
wyłamał zamek w drzwiach i stacyjkę. Celu nie osiągnął - nie udało mu
się odjechać z posesji. Poszkodowany
to mieszkaniec Zabrza.
/g/

Nie zapomnij

z gazem
i bez gazu

1000 zł stracił w jedną noc właściciel punktu wymiany butli z gazem.
W ubiegłą środę złodziej włamał się
do kosza z butlami, skąd skradł 4
pełne i 6 pustych, po czym się ulotnił. Zdarzenie miało miejsce przy ul.
Wilsona.
Sprawcy kradzieży poszukuje
knurowska policja.
/g/

ZABRZE

7 października (piątek) na scenie
Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
pojawi się jeden z najlepszych jazzowych pianistów − Leszek Możdżer.
Koncert promujący płytę zatytułowaną „Komeda” uświetni wirtuoz
perkusji Zohar Fresco. Możdżer, jak
żaden inny artysta w Polsce, potrafi
wydobyć z dzieł Komedy napięcie
między liryzmem a rozpaczą. Występ
rozpocznie się o godz. 20. Bilety w cenie 60, 80 i 100 zł do nabycia w kasie
DMiT w Zabrzu.
JB

Foto: Agnieszka Henel
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KNURÓW

mandat
za hałas

Zakłócenie ciszy nocnej było
powodem interwencji wspólnego
patrolu Straży Miejskiej i Policji przy
ul. Batorego. Hałasujących uciszyły
mandaty nałożone przez funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło we wtorkową noc, kwadrans po północy.

Kasa
z dymem

Kolejowy flirt
Wielokrotnie pisaliśmy o kradzieżach, do których dochodzi co jakiś
czas na szlaku kolejowym w Szczygłowicach. W ubiegły poniedziałek
policja przyjęła zgłoszenie kradzieży
12 metrów kabla sieci trakcyjnej.
Sprawca jest, oczywiście, nieznany.
PKP wyceniły szkodę na 1300 zł.

W czwartkowy wieczór na terenie ogródków działkowych przy ul.
Plebiscytowej wypalane były odpady.
Interweniowała Straż Miejska. Jeden
z działkowiczów został ukarany
mandatem.
Funkcjonariuszom podpadł też
właściciel działki przy ul. Stawowej,
który wyrzucił gruz przy zalewisku. Tym razem skończyło się na
pouczeniu i nakazie uprzątnięcia
terenu.
/b/

/g/

http://www.folk24.pl

Spotkania
taneczne

8 października (sobota) do hali
sportowej Politechniki Śląskiej zjedzie ponad 200 par z całego świata.
W ramach Gliwickich Spotkań Tanecznych odbędzie się turniej sportowego tańca towarzyskiego dzieci i
młodzieży. Początek od godz. 10.
JB

ZABRZE
Pamiętacie Binkę, jed
nego z trzech kotów ura
towanych przez nasze
Czytelniczki? Minął rok
, odkąd jest u Agnieszk
i Henel z Gierałtowic.
- Ciekawa jestem, jak
ma się pozostała dwójk
a kociaków. Nasz ma
dobrze, poluje, dużo wc
się
ina, a jeszcze więcej śpi
. Ma na koncie nawet
kilka znajomości z koc
icami...

PiSk

KNURÓW

Szczygłowice

możdżer
z „Komedą” gliwickie

Sekcja Piłki Siatkowej TKKF
Szczygłowice prowadzi nabór do
drużyny młodzieczek. Spotkanie organizacyjne dla dziewcząt z rocznika
1999 i młodszych organizowane jest
w czwartki na sali gimnastycznej w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7
(od godziny 16.15 do 17.45).
Starsze kandydatki na siatkarki
(rocznik 1998 i starsze) są zapraszane
na treningi do hali MOSiR w Szczygłowicach (wtorek o godzinie 17.00 i
czwartek o godzinie 18.00).
Te l e f o n k o n t a k t o w y :
793 977 996.

/bw/

9.X - Światowy Dzień
Poczt y,
Dzień Znaczka Poczt
owego
10. X - Światowy Dzień
Zdrowia
Psychicznego, Dzień
Przeciwko
Karze Śmierci
12. X - Międzynarodowy
Ograniczania Klęsk Żywiołowy
ch
13. X - Dzień Ratownic
twa
Medycznego

KNURÓW

zostań
siatkarką

Kroke i edyta geppert
Zespół Kroke to żywiołowe połączenie muzyki żydowskiej, bałkańskiej
i jazzowej. Na scenie klezmersi pojawią się razem z cenioną artystką Edytą
Geppert. Zagrają znane utwory ze wspólnej płyty „Śpiewam życie” oraz premierowe. Koncert rozpocznie się 10 października o godz. 19 w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu. Bilety − 60, 90 i 120 zł.
JB

Czerpanie z tradycji przodków,
łączenie tradycyjnych melodii z nowoczesnymi brzmieniami ma coraz
więcej zwolenników. Portal Folk24.
pl zajmuje się muzyką inspirowaną twórczością ludową z całego
świata. Na stronie można nie tylko
znaleźć informacje o artystach, ale
także dowiedzieć się o rozpoczynających się festiwalach czy nowo
wydanych płytach. Jest to kopalnia
informacji o muzyce folkowej i
muzyce świata. Stronę redaguje
grupka pasjonatów, tworzących
wyjątkowe miejsce na muzycznej
mapie internetu.
JB
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informacja własne wydawcy

ogłoszenia wyborcze płatne

Koncert Beltaine
Kino Scena Kultura

23.10.2011 r., godz. 18.00
Bilety: 30 z³
ogłoszenie wyborcze płatne
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KNuRów

wandale demolują
co się da
- Żyjemy w kraju, gdzie nie ma poszanowania dobra
wspólnego – uważa jedna z knurowianek. Niestety, jej
opinia potwierdza się – i to często – w Knurowie...
W drugiej połowie września na
niektórych placach zabaw zostały
położone kostki. Są praktyczne i
estetyczne.
– Po deszczu pod huśtawkami
zbierała się woda, co znacznie
utrudniało dzieciom zabawę – tłumaczy Brygida Pluta z Wydziału
G ospod a rk i Komu na l nej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
- Po ułożeniu płytek ten problem się
zmniejszył. A poza tym jest ładniej.
Ładniej było zaledwie kilka dni.
- Idąc do pracy zauważałam, że kostki są powyrywane – mówi Pluta.
Szkodę naprawiono jeszcze
tego samego dnia. Koszt kostek
jest jednak spory. – Jeżeli place
będą dewastowane w takim tempie,
nie będziemy w stanie finansować
ich naprawy – dodaje nasza rozmówczyni.
Zbulwersowany działaniem
wandali jest też mieszkaniec pobliskiego bloku, który często przychodzi z dzieckiem na plac zabaw.
– Wieczorami młodzież spoży-

Zniszczenia zostały szybko naprawione;
pytanie tylko: na jak długo...

wa tu alkohol. Raz idąc ze śmieciami zwróciłem im uwagę, to zaczęli
mnie wyzywać i grozić – opowiada

KNuRów

Dachowanie
na niepodległości
Foto: Dawid Ciepliński

W zeszły czwartek doszło do groźnego
wypadku na ulicy Niepodległości.
Na szczęście nikomu nic się nie stało

Wypadek miał miejsce tuż za
wiaduktem w pobliżu Kina Sceny
Kultury. Obydwa samochody jechały w kierunku Krywałdu.
Według relacji świadków kierowca Forda Escorta wyprzedzał
Fiata Punto, a następnie zajechał mu
drogę, przyczyniając się do dacho-

4

wania fiata. Na miejsce zdarzenia
od razu została wezwana karetka.
Zabrała do szpitala kierowcę i pasażera fiata. Nie odnieśli oni jednak
żadnych poważniejszych obrażeń.
Kierowca Forda Escorta został
ukarany mandatem w wysokości
DC
500 zł.

mężczyzna (chce zachować anonimowość). – Policja lub Straż Miejska powinny zaglądać tu częściej
po ciemku. Kamery monitoringu
zamontowane przy urzędzie nie
obejmują placu zabaw, więc nawet
jak ktoś go zdemoluje to nie można
go znaleźć – dodaje knurowianin.
– Niestety, ale żyjemy w takim
kraju, gdzie nie ma poszanowania
dla dobra wspólnego. Wystarczy
popatrzeć na poniszczone wiaty
autobusowe czy pomazane bloki
– wtóruje mu pani Halina.
O wandalskich „popisach” na
placach zabaw pisaliśmy wielokrotnie. Połamane ławki, zerwane
kiwaki i huśtawki, które nie wytrzymały naporu kilkunastoletnich osiłków, pogniecione kosze na
śmieci, zabałaganione piaskownice
– można wydłużać tę listę. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że wiele z
tych szkód odbywa się niemal za
społecznym przyzwoleniem.
- W Niemczech to ludzie się nie
certolą, tylko z miejsca dzwonią
po policję, gdy zobaczą, że ktoś
zabiera się do demolki – słyszymy
od znajomej knurowianki, często
goszczącej u naszych zachodnich
sąsiadów. – Tam ludzie mają wysoką obywatelską świadomość, nie
to co u nas.
Brygida Pluta apeluje: – Nie bójmy się informować służby – policjantów i strażników – o zachowaniach
osób, które nie mają nic wspólnego z
normalnym użytkowaniem placów
zabaw. Może przyniesie to oczekiwany skutek.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski, bw

- Mamy go!!! – pierwszy wykrzyczał wrona25.
– Lalalaaaa! – aż zaśpiewała Anushka.
– Knurów, zwycięski plac!!! – dorzucił
malybrat, a Lady_McBeth podsumowała:
– Huuurraaaaa...
KONKuRS NIVEA

Internauci
wyklikali
plac zabaw
O północy z 30 września na 1
października zakończył się trzeci etap
w konkursie Nivei. Znana firma kosmetyczna obchodzi w tym roku setne
urodziny. Z tej okazji postanowiła
wybudować na terenie całej Polski 100
placów zabaw. Można je było wygrać w
internetowej zabawie. Konieczne było
wskazanie przez gminy lokalizacji i
systematyczne głosowanie.
Konkurs rozpoczął się już 6 czerwca. Został podzielony na cztery etapy.
W każdym 25 gmin z największą ilością głosów wchodzi na listę laureatów,
ustępując miejsca kolejnym, które
również biorą udział w konkursie.
W sobotę do grona laureatów z 23
miejsca dołączył Knurów. Zwycięstwo
zapewniło miastu 72581 głosów wyklikanych przez internatów.
Wątek „Głosuj na nowy plac zabaw
w Knurowie” na forum Wirtualnego
Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl)
zyskał ogromną popularność. Forumowicze, zazwyczaj ostro i bezkompromisowo ścierający się w różnych innych
sprawach, w tej byli równie twardo
scementowani chęcią zw ycięstwa.
Przez cztery miesiące wspierali się i
dopingowali. Szukali sprzymierzeńców
i sposobu na wygraną. Można było
odnieść wrażenie, że poruszą niebo i
ziemię, a jeśli będzie trzeba, to zrobią
i piekło, by wygrać i zdobyć dla dzieci
nowy plac zabaw.
I dopięli swego.
- Wspaniały sukces społeczeństwa
obywatelskiego. Kochani było super, dzięki za wspólny wielki wysiłek – nie kryje
radości z tryumfu internauta Dede.
- Super, aż się łza w oku kręci, trud nie
poszedł na marne ! – wtóruje mu aviola.

- Naszym wspólnym wysiłkiem udało się !!! – wykrzykuje citizen.
Lokalnymi bohaterami, dzięki
którym „wpadło” najwięcej punktów,
są: marwin99 (dostarczył 5000 pkt.),
siostramilosierdzia (4851 pkt.) i aqua
(3391 pkt.).
Co dalej? Jak dowiedzieliśmy się
w Urzędzie Miasta, załatwiane są już
formalności, które umożliwią wybudowania placu zabaw w Knurowie.
Data rozpoczęcia prac nie jest jeszcze
znana.
Plac zabaw powstanie na terenie
pomiędzy Miejskim Przedszkolem nr
12 i Miejską Szkoła Podstawową nr 7
przy ul. Armii Krajowej. W jego skład
wejdą dwa wieloelementowe zestawy
zabawowe, element sprawnościowy,
dwie huśtawki, dwa bujaki sprężynowe,
karuzela, piaskownica, ławka, kosz na
śmieci, a także... regulamin użytkowania placu zabaw.
Dawid Ciepliński, bw
Dla Przeglądu
Prezydent Knurowa
Adam Rams:
- Wszystkim zaangażowanym w zdobycie placu zabaw
serdecznie dziękuję.
Ranking konkurujących gmin był moją
stałą lekturą. Wczytywałem się
w dyskusje na różnych forach.
Aktualnie przygotowujemy dokumentację niezbędną do realizacji
tego zadania i jesteśmy w stałym
kontakcie z firmą Nivea. Od początku wierzyłem, że nasi internauci zwyciężą. Gratuluję i jeszcze
raz dziękuję.
Not. bw

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 8.11.2011 r.
w Urzędzie Miasta Knurów, II piętro (sala narad) odbędą się II przetargi
ustne nieograniczone na:
– sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Knurowie,
w budynku przy ul. Jagiełły 7a wraz z oddaniem ułamkowej
części gruntu w użytkowanie wieczyste;
– sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Knurowie,
w budynku przy ul. Puszkina 1 wraz z oddaniem ułamkowej
części gruntu w użytkowanie wieczyste;
– sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Knurowie,
w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 7c wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste;
– sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Knurowie,
w budynku przy ul. Żeromskiego 1c wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste;
– sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Knurowie,
w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 1b wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste;
Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta
Knurów, 44-190 Knurów, ul. Ogana 5 pok. 208, tel. 339 22 29.
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Wspomnienie o doktorze Stanisławie Szafirze

Nie mógł rozstać się
z przychodnią

Tydzień temu zmarł lekarz internista Stanisław Szafir, przez
wiele lat związany z knurowską służbą zdrowia. Miał 72 lata.
- Nikomu nie odmawiał pomocy, zawsze wysłuchał, poradził
- wspominają go współpracownicy
Na drzwiach przychodni przy ul.
Marynarzy wisi klepsydra informująca pacjentów o śmierci „Człowieka pięknego umysłu i szlachetnego
serca”. Ci, którzy nie mieli okazji jej
przeczytać, dzwonią do przychodni
i proszą siostrę Bogumiłę Murę, by
ta zarejestrowała ich do doktora
Szafira. Są zaskoczeni zwłaszcza, że
lekarz we wtorek jeszcze przyjmował
pacjentów.
- Tego dnia nie mógł się rozstać
z przychodnią. Sprzątał w gabinecie,
układał rzeczy - taką miał naturę.
Wszystko musiało być na swoim miejscu. Niby zwyczajnie, ale jednak inaczej. Nie potrafię tego określić. Kilka
razy wychodził i wracał do przychodni,
na odchodne coś nam jeszcze powiedział, ale nie mogę sobie przypomnieć,
co - opowiada Bogumiła Mura.
O śmierci doktora dowiedziała
się w środę rano od jego córki i był to

pierwszy telefon jaki odebrała tego dnia.
Stanisław Szafir zmarł w środę nad ranem. Miał zator. Nie pomogła godzinna
reanimacja. Wiadomo, że kiedyś miał
zawał, później badanie tętnic, a w efekcie
wszczepione by-passy.
Bogumiła Mura poznała doktora Szafira w 1976 roku, kiedy współpracował z ordynatorem Marianem
Grzymskim na Oddziale Wewnętrznym
knurowskiego szpitala. Szafir zastąpił go,
gdy ten odszedł na emeryturę.
- Doktor Szafir pracował w Wilczy,
przyjmował w poradni kardiologicznej, a
od kilku lat w naszej przychodni na Marynarzy. Na początku codziennie, zanim
zwolniło się miejsce w przychodni w Szczygłowicach. Był już na emeryturze, ale miał
potrzebę pomagać ludziom. Zresztą, czy
on wyglądał na swoje lata? - pyta Mura.
- Latem, jak się odstroił w dżinsy, koszulkę... samą sylwetką niejednemu imponował. Tyle w nim było werwy, życia...

Potwierdzają to pacjenci, którzy
nie mogą uwierzyć w śmierć lekarza.
Od środy w dwóch przychodniach
urywają się telefony.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie Tomasz Pitsch mówi,
że na doktora Szafira zawsze mógł
liczyć. - Zastępstwa, dodatkowe dyżury
- doktor zawsze miał czas. Współpraca
z nim - pracownikiem, który pomagał
nam w kwestiach organizacyjnych, była
dla mnie przyjemnością.
Dyrektor Pitsch przyznaje, że
krótki staż pracy w Knurowie nie
pozwolił mu poznać doktora Szafira,
kiedy jeszcze był ordynatorem oddziału, jednak od jego byłych współpracowników wie, że go cenili.
Stanisław Szafir należał do tych
lekarzy, którzy potraf ili słuchać.
- Byli pacjenci co nawet pół godziny u niego siedzieli i rozmawiali o
wszystkim - wspomina pielęgniarka i

Kuźnia Nieborowska. Kolejny wypadek na DK-78

Śmiertelne zderzenie

przyznaje, że kilka razy musiała przerwać dyskuje, bo pozostali pacjenci
niecierpliwili się za drzwiami.
Pielęgnował znajomości i przyjaźnie. Zdążył przed swoją śmiercią
odwiedzić schorowanego ordynatora
Oddziału Chorób Wewnętrznych II
doktora Andrzeja Michalskiego, którego kilka tygodni temu uśmiercono
w plotce.
Ws z y s c y z a s t a n a w i a j ą s i ę ,
k to z a st ąpi n ie ż y jącego dok tor a
w przychodni w Szczygłowicach i przy
ul. Marynarzy. Udało nam się dowiedzieć, że w Szczygłowicach będzie to

pediatra Antonina Zwolska, która
t ymczasowo będzie przy jmować
jako lekarz rodzinny. - Niebawem
wrócą z urlopu macierzyńskiego
dwie doktorki, które skierujemy
do tych przychodni. Mamy jeszcze
jedną, uczącą się do egzaminu, ona
też za jakiś czas zacznie przyjmować pacjentów. Przyznaję, trudno
znaleźć nowych lekarzy rodzinnych.
Sytuację mamy ciężką, ale zapewniam pacjentów, że wszystko zmierza w dobrym kierunku - uspokaja
dyrektor Pitsch.
Paweł Gradek

Knurów

Kierowcy na cenzurowanym

Jedna osoba zginęła w wypadku, do jakiego doszło w sobotni poranek
w Kuźni Nieborowskiej, na trasie Gliwice-Rybnik

To się nazywa mieć tupet. Policjanci z Knurowa zatrzymali w
ubiegły piątek na ul. Dworcowej
47-latka, któr y k ierował f iatem
126p pomimo dwóch sądow ych
za kazów. Ja kby tego było ma ło
zderzył się z fordem escortem. Mężczyźnie pobrano krew do badania,
aby sprawdzić czy prowadził pod
wpływem alkoholu. Policja czeka
na wyniki.
Następnego dnia w ręce stróżów
prawa wpadł 38-latek, sprawca kolizji

Foto: JRG Knurów

Jak podaje gliwicka policja, tragiczne w skutki zdarzenie miało
miejsce w sobotę, około godz. 5.30, na
drodze krajowej nr 78. 35-letnia obywatelka Niemiec kierująca BMW X5
jechała w kierunku Rybnika. Według
wstępnych ustaleń, kobieta nagle, z
nieokreślonych na razie przyczyn,
zjechała na przeciwległy pas ruchu.
BMW zderzyło się z nadjeżdżającą
z przeciwka skodą fabią, a następnie
z jadącymi za nią volkswagenem
passatem i fiatem punto. Kierowca
volkswagena, którego samochód
dachował – 30-letni gliwiczanin – został ciężko ranny. Zderzenia boczne
ze skodą i volkswagenem nie były
jednak tak tragiczne, jak czołówka
z fiatem punto. 50-letnia pasażerka
fiata, mieszkanka Rybnika, zginęła
na miejscu.

Dr Stanisław Szafir

przy ul. Dworcowej. Badanie alkomatem wskazało 1,5 promila.
Dworcowa miała wątpliwe szczęście do jeszcze jednego nietrzeźwego.
Drogówka zatrzymała w poniedziałek
kierowcę BMW. W wydychanym powietrzu miał 0,8 promila.
Tego samego dnia o godz. 21.45 w
ręce drogówki wpadł jeszcze 49-latek,
który jechał ul. Reymonta. Mężczyzna nie stronił wcześniej od alkoholu
o czym świadczy wynik badania
alkomatem - 2,5 promila.
/g/

ogłoszenie

INFORMACJA
50-letnia pasażerka fiata punto zginęła na miejscu
Wskutek karambolu ucierpiało
także ośmioletnie dziecko podróżu-

Foto: JRG Knurów

Volkswagen dachował, jego
kierowca został ciężko ranny
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jące BMW. Obrażenia, jakich doznało, nie zagrażają jego życiu.
Na miejscu zdarzenia oprócz policji i pogotowia, pojawił się prokurator, a także straż pożarna z Knurowa
i Gliwic, która zabezpieczyła miejsce
wypadku.
Po wypadku trasa na DK-78 w obu
kierunkach była zablokowana. Pojazdy
korzystały z objazdu przez Knurów.
– Biegli są w trakcie prowadzenia
czynności prowadzących do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia – informuje kom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Na ustalenie przyczyn wypadku
policja ma miesiąc.

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 4.10.2011 r.
do 24.10.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
reklama
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Szczygłowice. Termomodernizacja przedszkola zakończona

Nutki wesołe i kolorowe
Efektowna elewacja przedszkola „Wesołe Nutki” to widoczny znak
gruntownego remontu, jaki przeszła szczygłowicka placówka
W ciąg u ostat nich lat
wszystkie publiczne przedszkola w Knurowie przeszły
termomodernizację budynków. Ostatnio takiego remontu, również finansowanego w
większej części z miejskiego
budżetu, doczekało się Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki”.
Przygotowania rozpoczęły
się na początku maja, zaś od
czerwca firma prowadząca
termomodernizację miała już
pełne pole do popisu. Wyprowadzka dzieci z budynku
przedszkola była konieczna, choć uciążliwa. Jednak
udało się znaleźć częściowe rozwiązanie sytuacji. W
czerwcu, aż do końca roku
szkolnego, dzieci z Wesołych
Nutek gościły w salach Domu
Kultury i MOSiR-u. Także
po wakacjach, we wrześniu,
w szczygłowickim DK odbywały się zajęcia dla części
przedszkolaków, konkretnie
– dla tych najstarszych.– 5- i 6latki muszą realizować szkolną
podstawę programową, stąd
reklama

zapewnienie im zastępczego
miejsca, gdzie mogłyby się
odbywać zajęcia, było szczególnie ważne – mówi dyrektor
placówki, Anna Dziublińska.
– Udało się to dzięki uprzejmości Centrum Kultury.
Od ponad tygodnia dzieci
korzystają z kolorowych, powiększonych, jasnych sal.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że od lat
nie mieliśmy tu gruntownego
remontu.– przyznaje pani
dyrektor.
Zakres prac był ogromny
– wymiana pokrycia dachu,
okien, podłogi, kanalizacji,
kaloryferów, wyburzenie części ścian, aby było przestronniej i bardziej funkcjonalnie... Tak poważny remont
jest wyzwaniem, zarówno dla
dyrekcji i pracowników, jak
i rodziców – zwłaszcza tych,
którzy musieli postarać się o
alternatywną opiekę dla swoich pociech.
– Jednak kiedy rodzice
wchodząc do wyremontowanego budynku widzieli, jak

Od ponad tygodnia dzieci korzystają z odnowionych sal
tu się wszystko zmieniło, byli
zachwyceni – mówi Anna
Dziublińska. – Rodzice bardzo
zaangażowali się pomoc przy
przeprowadzce. Tatusiowie
przenosili meble, a za pierwsze sprzątanie wyremontowanych łazienek wzięły się mamy
przedszkolaków.
Jak podaje Miejski Zespół Jednostek Oświatowych,
całkowity koszt inwestycji
wyniósł 680 tys. zł, z czego 200

tys. zł uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś 480 tys. zł pochodziło
z miejskiego budżetu. Z kolei
przedszkole własnym sumptem postarało się o monitoring
i domofon. W najbliższych
planach jest też odnowienie
ogrodu, który ucierpiał podczas remontu.

MiNa
Foto: Mirella Napolska

Wyremontowana łazienka cieszy wszystkich

Knurów. 50 lat ze znaczkami

Hobby dla ciekawych świata
Przewozili już pocztę konno, ale najchętniej
wspominają tę kurierską – 650 metrów... pod
ziemią. Knurowscy filateliści mają się czym
pochwalić
Pierwsze spotkanie knurowskich filatelistów odbyło
się 1961 roku. Najstarsi członkow ie k nurowsk iego koła
Polskiego Związku Filatelistów - Jakub Blic, Władysław
Szostak i Henryk Szylaj - z
rozrzewnieniem wspominają
czasy, kiedy kolekcjonowanie
znaczków było wspólną pasją
wielu osób.
- O filatelistach dowiedziałem się na kopalni. Początkowo
koło liczyło ponad 80 osób
– mówi Andrzej Słaboń, prezes knurowskiego koła. - Teraz
jest 28 członków − sami dojrzali 60 i 70-latkowie. Chcieliśmy
przyciągnąć młodzież, ale ta
chyba woli gry komputerowe...
W ubiegłym tygodniu w
klubie Gama filateliści otwarli
na kilka dni wystawę pt. „Jan
Paweł II”, podkreślając w ten
sposób jubileusz koła. Przy
okazji wspominali o bogatej
działalności.
− Przez wiele lat przygotowywaliśmy specjalne poczty,
m.in. pocztę konną szlakiem
plebiscytu czy pocztę przez
Czechy i Węgry z okazji przyjęcia Polski do Unii. Zdarzyła
się również poczta ekumenicz-



- Zbieranie znaczków to nie tylko przyjemność, to
też lekcja historii i geografii – mówi Andrzej Słaboń,
prezes knurowskiego koła PZF
na z Krakowa do Wrocławia
ku czci św. Cyryla i Metodego
– mówi prezes Słaboń. - Jednak najbardziej spektakularna
była poczta szybowa w KWK
„Knurów”, miedzy szybami
Foch i Jan, na poziomie 650 m
− dodaje.
Knurowskie koło ma na
swoich koncie zorganizowanie
Międzynarodowej Wystawy
Filatelistycznej „Górnictwo
81” oraz pokaz pt. „Kobieta” .

Filateliści mogą pochwalić się
zbiorami, które zapierają dech
w piersiach.
− W moich zbiorach są
znaczki i monety z całego świata, niektóre przebyły daleką
drogę − zauważa pan Andrzej.
− Obecnie skupiam się na
numizmatach związanych z
Janem Pawłem II. Część mojej
kolekcji udostępniłem zwiedzającym − dodaje.
Tekst & Foto: Justyna Bajko
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W debacie do swoich racji wyborców przekonywali
Ela Kwaśnicka, Krystyna Szumilas i Jerzy Polaczek;
moderatorami dyskusji byli Tatiana Nastula i Marcin Mazur

Wybory 2011. Kandydaci debatują

Bezkrwawa
bitwa o głosy

Drastyczne ograniczenie pomocy
żywnościowej to bardzo zła wiadomość
dla 2200 podopiecznych knurowskiego PCK

Knurów. Mniejsza pomoc żywnościowa dla najuboższych?

Nabiał na pomoc

Tłumów nie było. Mimo to czwartkowa
debata kandydatów do Sejmu RP okazała się
pożyteczny przedsięwzięciem

Z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD)
korzysta 2200 podopiecznych knurowskiego Polskiego
Czerwonego Krzyża. Teraz oferta obejmuje 21 artykułów
spożywczych, w przyszłym roku może zostać okrojona do 3!
To efekt rozporządzenia Komisji
Europejskiej, ograniczającego PEAD.
Ta informacja dotarła do Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie,
odpowiedzialnego za wydawanie
żywności najuboższym mieszkańcom Knurowa, Gierałtowic i Czerwionki-Leszczyn.
- Nic nie jest jeszcze przesądzone.
Dochodzą do nas sprzeczne informacje. Na razie nie dopuszczamy myśli,
że programu może nie być - mówi
kierowniczka PCK w Knurowie Karina Mońka.
W identycznej sytuacji są Banki
Żywności w całej Polsce, które docierają z pomocą do ponad miliona
osób. W przyszłym roku ta liczba

zmniejszy się do ok. 250 tys. potrzebujących, do których trafią jedynie
produkty mleczne (ser żółty, ser
biały, masło, mleko).
Knurowski PCK ma w ofercie 21
produktów. Karina Mońka przyznaje, że nie wszystkie cieszą się jednakowym zainteresowaniem. - Ludzie
nie chcą produktów zbożowych, bo
mają ich za dużo. Jeśli ktoś nie piecze,
a dostaje mąkę, to nie ma co z nią
zrobić. Słabo schodzi kasza gryczana i
puszki. Nie każdemu to smakuje.
Inaczej jest ze wspomnianymi
już produktami mlecznymi, które
zawsze cieszą się sporym wzięciem.
Kierowniczka PCK mówi, że to dlatego, że w sklepie są najdroższe.

Na razie żadnego podopiecznego
PCK nie interesowały losy przyszłorocznego PEAD-u.
- Ludzie zaczną pytać, kiedy
pomoc zostanie ograniczona. Tak
jak pytali o cukier, kiedy go zabrakło
- dodaje Karina Mońka.
Broni nie składa Federacja Polskich Banków Żywności, która wystosowała list otwarty do premiera
Donalda Tuska. Apeluje w nim o
priorytetowe potraktowanie kwestii
ograniczenia Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej na
2012 rok. Federacja upatruje szansę
w polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Przez dwie godziny w sali Protosa na pytania organizatorów, internautów i publiczności odpowiadali Ela Kwaśnicka (SLD), Krystyna
Szumilas (PO) i Jerzy Polaczek (PiS).
Inne zobowiązania nie pozwoliły na
uczestnictwo Ewie Jurczydze (PSL),
Stanisławowi Rudzkiemu (PiS) i

– mającemu go zastąpić – Aleksandrowi Chłopkowi.
W dyskusji mowa była o gospodarce, służbie zdrowia, polityce
społecznej i edukacji. Na koniec
kandydaci podsumowali dyskurs.
Wszyscy zgodnie zachęca li do
udziału w wyborach.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

reklama
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Zaproszenie

Hip-hop dla chorej Wiktorii
Delictum Ars, czyli nowa organizacja skupiająca knurowskich
raperów i producentów, zaprasza w najbliższą sobotę
(8 października) na koncert charytatywny dla Wiktorii Matusik
Delictum Ars tworzą: Nezard, Łebski, Żaku, PrzemoC,
LiPa, Reso, Mastav i Dziekon.
Chłopaki chcą udowodnić, że
wspólnie mogą zdziałać wiele
dobrego. Najbliższą okazją będzie
koncert charytatywny w klubie
Riders przy ul. Szpitalnej 8 w
Knurowie. Start o godz. 17.00.
Wstęp - 5 zł. Uzbierane pieniądze
wspomogą rehabilitację 6-letniej
dziewczynki.
O Wiktorii Matusik pisaliśmy
na początku roku. Dziewczynka
urodziła się z zespołem wad wrodzonych (opóźnienia ruchowe,
niedoczynność tarczycy, niskorosłość, zmętnienie soczewek, brak
prawej nerki).

Największym problemem małej
knurowianki są jednak stopy płasko-koślawe piętowe, które uniemożliwiają Wiktorii prawidłowo
się poruszać i utrzymać równowagę. Szansą na normalność jest
kosztowna operacja i długotrwała
rehabilitacja.
Jak udało nam się dowiedzieć,
sobotni koncert to nie jedyna oka-

zja, by wesprzeć chorą Wiktorię. 15
października w klubie Riders odbędzie się koncert bluesowy.
Jednym z punktów programu
będzie akcja artystycznych prac
przekazanych przez autora (zastrzegł sobie anonimowość) na cel
charytatywny.
Gorąco polecamy!
/pg/

Oprócz przedstawicieli knurowskiej sceny hip-hopowej wystąpią:
Nwk & Chory Drań, Dżojco & Misza, Progres Squad, AMC Rapmajster, O.E.C Crew & ONB, Raz Dwa (Sasza, Rust), Siwson MC, Ymcyk & Juuniorski, CZKA-Reprezenta, Yappe & Cezefiasz. Gościem
specjalnym będzie Skorup. Za dekami stanie dj Olsen.
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Knurów. Złote Gody

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

Złoci Jubilaci mogą być wzorem dla młodszych pokoleń

Pięknego Święta gratulował jubilatom prezydent Adam Rams
Na uroczystość zorganizowaną bo to na niej możemy budować przyprzez knurowski Urząd Stanu Cy- szłość Polski i naszego miasta.
wilnego zaproszono tym razem 25
Wspólne życie ma swoje łatwiejpar obchodzących półwiecze mał- sze i trudniejsze okresy. Jak zgodnie
żeństwa, czyli Złote Gody, a także wytrwać w małżeństwie przez pół
dwie mające za sobą 55 wspólnie wieku i dłużej? Według naszych
przeżytych lat (Szmaragdowe Gody) rozmówców istotną sprawą w szczęśi dwie pary „diamentowe” – z 60-let- liwym małżeństwie jest rozmowa.
nim stażem.
- Porozumiewamy się – mówi
- Dziś wasze osobiste święto staje Stanisław Maciołek, knurowianin
się świętem całej lokalnej społeczności z pięćdziesięcioletnim stażem mał– mówiła Barbara Bismor, kierownik żeńskim. – Małżeństwo to nieustanna
Urzędu Stanu Cywilnego. – Wasza dyskusja, bez przerwy. Jak w tym są
praca i trud zostały docenione przez złe wyniki, to wszystko inne na nic.
władze, czego dowodem jest dzisiejsza
- Nasze charaktery się zgadzają
uroczystość.
– dodaje żona, Elżbieta Maciołek.
Pary świętujące pięćdziesiątą - I rozumiemy się nawzajem
Pary z 50-letnim stażem zostały uhonorowane medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie”
rocznicę małżeństwa zostały uhoPrzyznają, że w ciągu minionego
norowane medalami „za długoletnie półwiecza bywało lepiej lub gorzej,
pożycie małżeńskie”, przyznawany- jak w każdym związku. Ale, jak mówi
mi przez prezydenta RP. W czwartek sentencjonalnie pan Stanisław – gdyjubilaci otrzymali je z rąk prezy- by nie było zła, to by nie było dobra.
denta Knurowa – Adama Ramsa i Tym dobrem, istotnym plonem ich
wiceprzewodniczącego Rady Miasta związku jest rodzina.
– Jerzego Pacha.
- Mamy dwie wspaniałe córki,
- Gorąco dziękuję za wszystkie wnuczkę z mężem i dwoma prawnulata waszej pracy, działalność na kami oraz trzech wnuków. Najstarszy
rzecz rozwoju Knurowa – mówił do z nich jest już magistrem inżynierem,
świętujących prezydent Adam Rams, a młodsi chodza do technikum. No i
gratulując im pięknych jubileuszy i mamy siebie!
Tekst i foto:
życząc kolejnych. – Także obowiązMirella Napolska
kiem władz jest troszczyć się o rodzinę,
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” przyznane 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.

ogłoszenie płatne wyborcze

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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rozmaitości

Najgorętszy
facet w studiu

Wykazał się ogromną sprawnością i zwyciężył stres. Okazał
się też niezłym showmanem. Marcin Prokop powiedział, że
to „najgorętszy facet w studiu”. Mowa o Adamie Marczaku,
który w programie „Milion w minutę” wygrał 75 tysięcy zł!
Na początku sierpnia oglądając
TVN Adam Marczak przeczy tał
informację o nowym programie.
Postanowił spróbować swoich sił i
wypełnił ankietę. Po trzech dniach
zadzwonił telefon. – Pani pytała, czy
jestem zdecydowany i zaprosiła na
casting do Warszawy.
Casting trwał kilka minut. Należało wypełnić kilka ankiet, zaprezentować się przed kamerą i... wykazać
sprawnością. Na koniec usłyszał
„zadzwonimy do pana”. Po tygodniu
telefon zadzwonił ponownie. – Byłem
akurat w pracy, więc telefon odebrałem podenerwowany. Zmieniłem ton,
gdy usłyszałem znajomy głos. Zostałem zaproszony na trzydniowy obóz
szkoleniowo–kondycyjny.

Obóz, nie wycieczka

- To był prawdziwy obóz, a nie
wczasy. Przerwy wyłącznie na posiłki.
Ćwiczyliśmy od rana do wieczora.
Przez 20 lat pracy nigdy się tak nie
namęczyłem. Już po dniu musiałem
kupić plastry rozgrzewające na zakwasy – śmieje się pan Adam.
Trenerzy zaaplikowali uczestnikom większość zadań, które bedą w
programie. Potem wybrali połowę
osób uczestniczących w obozie. O
znalezieniu się w tym gronie pana
Adama poinformowano telefonicznie.
Ekipa TVN-u zapowiedziała się też z
roboczą wizytą w Knurowie. – Gdy
przyjechali i zobaczyli, że mamy ta-

kie małe mieszkanie postanowili, że
prezentacja będzie w plenerze, przed
blokiem. Był tylko problem, na czym
mam wykonać ćwiczenia. Wtedy tak
pół żartem powiedziałem, „to najwyżej
weźmy ławę z pokoju”, ten pomysł spodobał się ekipie i w ten sposób materiał
był nagrywany na dworze.

Studio w Warszawie

Do nagrania programu w Warszawie Adam Marczak wraz z rodziną jeździł dwukrotnie. Za pierwszym
razem nie wystarczyło czasu na nagranie, więc przyjechał ponownie po
dwóch dniach. - W studiu panowała
nerwówka, jednak nikt z zawodników
nie dawał po sobie tego poznać. Byłem zdziwiony wysokim poziomem.
Niektórzy specjalnie brali po 2-3
tygodnie urlopu, żeby ćwiczyć. Ja nie
miałem czasu, żeby przećwiczyć cały
zestaw zadań, a oni większość mieli
opanowaną. Szybko okazało się, że ci,
co trenowali nie dawali sobie rady ze
stresem i kończyli zabawę.
Panu Adamowi pomógł udział
w programie „Milionerzy” przed
trzema laty. - Wiedziałem już, jak
wyglądają takie nagrania od kuchni,
więc nie denerwowałem się. Dopiero
oglądając program zauważyłem, ze
przy wykonywaniu niektórych zadań
trzęsły mi się ręce.
Marczak bardzo ciepło wspomina
też publiczność. – Między nami była
prawdziwa chemia. To dawało mi siłę.

Mówi, że podobnie jak jego imiennik
Małysz przez cały czas myślał tylko o
tym, żeby dobrze wykonać zadanie, a
nie skupiać się na upływającym czasie. – Tylko raz spojrzałem na zegar.
Gdy zobaczyłem program w telewizji
to byłem w szoku, bo kilka zadań
wykonałem w ostatnich sekundach.
Miałem w głowie słowa trenerów z
obozu: „Masz wykonać dobrze zadanie, więc je rób, czasu wystarczy. To
jest aż minuta”.

To już koniec?!

Najtrudniejsze dla knurowianina okazały się zadania z latawcem i
wdmuchnięcie piłeczek ping-pongowych z jednej szklanki do drugiej
– Nigdy nie zrobiłem tego prawidłowo
- ani na obozie, ani ćwicząc w domu.
Jak zobaczyłem, że mam to zadanie,
pomyślałem, że to już koniec. Jednak po
chwili dotarło do mnie, że nie można
się poddać.
W telewizji widać zdziwienie zawodnika, gdy za pierwszym razem
piłeczka trafiła na właściwe miejsce. Od
TVN dostał na pamiątkę piłeczki „warte 50 tysięcy” i latawiec, który powiesił
w pokoju syna.
Zadania w programie „Milion w
minutę” są różne. Jedne wydają się
łatwe, inne przeciwnie. Bywa, że to
złudzenie. – Przy zadaniu z postawieniem puszek na kancie nie jest trudne
samo postawienie puszki. To się da
zrobić, najgorsze jest to picie napoju.

Foto: Archiwum Adam Marczak

Milion w minutę. Knurowianin Adam Marczak pokonał czas, wygrał pieniądze

Adam Marczak mile wspomina swój telewizyjny sukces
W ciągu kilkunastu sekund trzeba tysięcy złotych postanowił zakończyć
wypić 1,5 puszki. To jest największy grę. - Przed programem miałem takie
problem.
założenie, że dogram do 50 tysięcy.
Zadania sprawnościowe wyma- Jednak, gdy przeszedłem ten pułap
gają praktyki: – Trzeba zrobić sche- pytałem się rodziny i wspólnie podjęmat i się go wyuczyć. Wtedy osiąga liśmy decyzję, że rezygnuję. Wiadomo,
się sukces.
korciło, ale mam rodzinę i tak jak
powiedziałem w programie oni są dla
mnie najważniejsi. Dzieci wołały „tata
…ale w sercu zawsze Torcida
Program rządzi się swoimi prawa- wystarczy”, żona powiedziała „dość,”
mi. Wyjeżdżając na nagranie Adam więc zdrowy rozsądek przeważył.
Najtrudniejsze dla Marczaka
Marczak otrzymał z Urzędu Miasta
koszulki i gadżety Knurowa. Na miej- było jednak obwarowanie polegające
scu okazało się, że nie może wystąpić na milczeniu. Do momentu emisji
w koszulce z napisem „Knurów”. programu nie mógł nikomu zdraDlatego takie koszulki miała na sobie dzić efektów gry. To była prawdziwa
męka. - Przez miesiąc unikałem
tylko rodzina siedząca na widowni.
Inna sytuacja dotyczy piosenki, tematu, gdy ktoś coś zaczynał mówić,
którą Adam zgodził się zaśpiewać po to zmieniałem temat. Z perspektywy
wykonaniu jednego z zadań. – Roz- czasu wiem, że może to i lepiej. Gdyby
mawiając przed programem mówi- znajomi i rodzina wiedzieli jak mi połem, że jestem wielkim fanem Górnika szło, nie mieliby tylu emocji podczas
Zabrze, no i Marcin Prokop wyko- oglądania mnie w telewizji.
Po emisji programu telefon Marrzystał ten fakt prosząc o wykonanie
piosenki „Legia to jest potęga”. Na czaków był rozgrzany do czerwonośkońcu uniosłem ręce do góry i dośpie- ci. – Gratulacje odbierałem jeszcze
wałem „ale w sercu zawsze Torcida”. po północy. Najbardziej wzruszające
Niestety, ten fragment został wycięty były telefony od dawnych znajomych,
– tłumaczy Marczak. - Byłem zły na czy kolegów, z którymi nie utrzymuję
Prokopa. Powiedziałem mu „mogłeś kontaktu na co dzień.
Uczestnik „Miliona w minutę”,
wymyślić coś innego”, ale skoro to była
mimo, że wygrał 75 tysięcy złotych
zabawa, to tak to traktowałem.
mówi, że nic się nie zmieniło. – Życie
toczy się dalej, tak jak się toczyło. PrzeNikomu ani słowa
Przed wyjazdem na nagranie żyłem kilka wspaniałych chwil i nikt mi
Adam Marczak najbardziej bał się, ich nie odbierze, to jest wspaniałe. Jest
że coś pójdzie nie tak i będzie wstyd. też ogromna satysfakcja, że spośród tylu
Jednak występ w programie okazał się uczestników udało się tak daleko dojść.
Marek Węgorzewski
sukcesem. Zawodnik po wygraniu 75

Knurowianin ma 100 lat

Trzeba wiedzieć, jak żyć
U Maksymiliana Wenigera, który właśnie skończył 100 lat,
przyjmowanie gości i życzeń trwało kilka dni. Nic dziwnego,
świętowanie tak okrągłych urodzin to nie byle co
Recepta Maksymiliana Wenigera na długie życie w dobrym zdrowiu
jest krótka i treściwa: szanować się
i ruszać. Chodzić, pracować, uprawiać dużo sportu. I nie być pijusem
ani rozrabiaką. – Trzeba wiedzieć,
jak żyć – mówi sentencjonalnie najstarszy mężczyzna w Knurowie. Pan
Maksymilian właśnie skończył 100
lat. – Na spacer się przejdę, obejrzę telewizję, sport, dobry film – opowiada
o drobnych przyjemnościach dnia
codziennego. – Kiedyś spotykałem
się z kolegami, ale dziś kolegów już
nie ma, nie żyją.
Nie wygląda na swój wiek. Kiedy
gestykulując z werwą snuje opowieści o bliższej i dalszej przyszłości,
niejeden mógłby mu pozazdrościć
energii.

Urodził się w K nurow ie 22
września 1911 roku jako piąty z
siedmiorga rodzeństwa. Chętnie
wspomina czasy dzieciństwa. – Był
fajny staw, czysta woda, rybki pływały. Zimą jeździliśmy tam na łyżwach,
orkiestra grała. Było też w Knurowie
małe kino, przez zimę każdy chciał
tam iść. Do KS „Sokół” w Krywałdzie
się chodziło. Było tam wszystko, bieżnia, zapasy, drążki.
O rodzicach mówi jako o osobach bardzo religijnych. Jego ojciec,
uczestnik powstań śląskich, był
kowalem. Maksymilian jako jedyny
z rodzeństwa, poszedł w ślady ojca
– wyuczył się kowalstwa. Jednak
jeden fach to było dla niego za mało.
Wymarzyło mu się spawanie. Prosił
ojca o pieniądze na kurs spawa-
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cza. Ale, jak opowiada,
według ojca spawacz
to nie był zawód. Ale
Maksymilian i tak dopiął swego.
Któregoś dnia wyszedł z domu do
roboty, jak zwykle, ale po drodze
nogi poniosły go w inną stronę – do
kopalni. Poszedł do nadsztygara zapytać o pracę. Okazało się, że można
od zaraz.
Kiedy wrócił z tej pierwszej,
spontanicznej szychty, matka spytała: coś tak w czas przyszedł? – A ja na
to: daj jeść, bo ja na drugą znowu idę
do roboty – wspomina stulatek.
I tak Maks spontanicznie poszedł pracować na kopalnię. Dzięki
temu po roku mógł sam sfinansować
sobie kurs spawacza. Potem został
też ślusarzem. Życie zawodowe miał

u r o z m a i c on e .
Wielok rotnie
zmieniał miejsce pracy. Ale w
kopalni zaczynał i z kopalni
odchodził na
emeryturę.
Po l a t a c h ,
przy okazji setnych urod zin,
odwiedził Izbę Tradycji KWK Knurów. Ta wycieczka stała się okazją do
wspomnień, których z zaciekawieniem słuchał kustosz Izby, Bogusław
Szyguła.
Pierwsze wyraźne wspomnienia
związane z kopalnią to ceremonia
przejęcia jej przez polskie władze z
Wojciechem Korfantym na czele i
nadanie imion szybom Piotr, Paweł
i Foch. Pan Weniger pamięta też
swoją I komunię, którą przyjął w
kopalnianej cechowni. Wspomina
samą uroczystość, a także specjalne
śniadanie, które zorganizował dzieciom ks. Władysław Robota. Smak
słodkiej bułki i kakao pamięta do

dziś. Chętnie opowiada o pracy
przy szybie Foch II (szyb nie został
dokończony) i o montażu wieży wyciągowej kopalni Szczygłowice.
Swoją późniejszą żonę znał z widzenia od dziecka, chodziła do klasy
z jego siostrą. Wpadła mu w oko podczas zabawy w Starym Zaciszu.
– Mnie napastował kolega, który
jej nie znał – opowiada. – Mówi mi,
słuchaj Maks, są takie trzy siostry i
mnie się podoba ta najstarsza. A ja ją
znam, mówię mu na to. Miała nietypową fryzurę – krótkie włosy. Dała się
ostrzyc jak chłopak, dla żartu.
Jakoś tak wszystko się potoczyło,
że to nie kolega i nie nikt inny zdobył serce intrygującej dziewczyny.
Pobrali się rok później, w 1936.
Wychowali czworo dzieci (dwie
córki i dwóch synów). Od końca lat
siedemdziesiątych Maksymilian jest
wdowcem. Mieszka razem z córką i
jej rodziną, w sąsiedztwie bliższej i
dalszej rodziny. Ma ośmioro wnucząt i prawnuki, a nawet jednego praprawnuka. Najmłodszy potomek ma
dwa lata, a na imię – Maksymilian.



rozmaitości
Knurów. ecHa XiX międzynarodowego biegu ulicznego

yared mistrzem, Knurów na medal
Niemal 400 biegaczy w biegu na 10 km potrafią
zebrać tylko najlepsze zawody. Tylu zjawiło się
w Knurowie. – Super! Ba, wręcz za dobrze, bo
aż zabrakło nam medali... – cieszy się Czesław
Nowak, dyrektor XIX Międzynarodowego Biegu
Ulicznego

Polski na tym samym dystansie.
- Jeśli takiego pokroju zawodnicy
przyjeżdżają do Knurowa, by walczyć
o wygraną, to nie pozostaje nam nic,
tylko się z tego cieszyć – mówi Czesław
Nowak. – To znak, że impreza, mimo
swoich 19 lat, nie skostniała, lecz ciągle się rozwija.
Świetnym potwierdzeniem tych
słów jest też frekwencja. – Zaskakująco wysoka! Aż zabrakło nam medali.
Na szczęście biegacze z Knurowa okazali się wyjątkowo gościnni i podzielili
się swoimi. Oczywiście natychmiast
domówiliśmy odpowiednią ilość.
Medale są już do odbioru w kasie
MOSiR-u w hali przy ul. Sztygarskiej
– wyjaśnia dyrektor biegu.
Satysfakcję organizatorom daje
Foto: Marek Węgorzewski

Na starcie ramię w ramię stanęły
młokosy i seniorzy. Tacy jak 16-latek
Mateusz Kwiatkowski z Knurowa i
76-letni knurowianin Józef Bednarz.
Obydwaj dotarli do mety, podobnie
jak pozostałe 282 osoby.
- Mało co tak łączy pokolenia jak
wspólne przeżycia – nie ma wątpliwości dyrektor Nowak. – 10 km biegu w
słońcu, 10 km wysiłku i o wiele więcej
radości ze zwycięstwa nad swoimi
słabościami – to musi cementować.
To wspaniale, że tak wiele osób będzie
kojarzyć nasze miasto z pozytywnymi
wrażeniami.
Z pewnością najlepsze odczucia
ma tryumfator – Kenijczyk Yared
Shegumo. To dwukrotny halowy
mistrz Polski na 3000 m i rekordzista

Na najwyższym stopniu podium Ela Lewicka – najlepsza knurowianka;
chwilę wcześniej gratulacje złożyli jej wiceprezydent Knurowa Piotr
Surówka i dyrektor zawodów Czesław Nowak

liczny udział w zawodach knurowian.
Wśród 31 zawodniczek i zawodników
znaleźli się reprezentanci klubów
knurowskich i spoza miasta (AKB, Sokół, Endurance Solidarni, Pogoń Ruda
Śląska) oraz biegacze niezrzeszeni.
Przypomnijmy, że najszybszym
mieszkańcem Knurowa okazał się
Piotr Bieliński, natomiast wśród pań
równych sobie nie miała – po raz kolejny – Ela Lewicka. Znakomity czas pani

Eli (43:37) sprawił, że dała się wyprzedzić tylko ośmiu panom z Knurowa,
pozostali na metę dotarli po niej.
- To, że po raz kolejny bieg okazał
się sukcesem, jest zasługą wielu osób i
instytucji. Chcę podziękować miastu
– personalnie kierując wyrazy wdzięczności do prezydenta Adama Ramsa
oraz jego zastępców – Piotra Surówki
i Barbary Zwierzyńskiej – za wsparcie
finansowe i logistyczne, a także MO-

SiR-owi z dyrektorem Krzysztofem
Stolarkiem za halę i pomoc organizacyjną – dodaje Czesław Nowak. - Nade
wszystko jestem wdzięczny biegaczom,
bo to ich liczny udział nadaje ogromowi prac w przygotowanie zawodów
sens. I jeszcze jeden silny impuls do
nieustawania w propagowaniu biegania...
Poniżej zamieszczamy pełne
zestawienie biegaczy i biegaczek z
Knurowa. Jednocześnie przepraszamy za błędy, które wkradły się do
tabeli opublikowanej w poprzednim
wydaniu PL.
/bw/

XIX Międzynarodowy Bieg Uliczny Knurów 2011 – Mieszkańcy Knurowa
Miejsce

Imię

Nazwisko

Klub/Miejscowość

Rok ur.

Kateg.
Wiek.

M-ce w kat

Wynik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Piotr
Artur
Stefan
Mateusz
Michał
Andrzej
Gabriel
Dawid
Elżbieta
Czesław
Wiesław
Mariusz
Mateusz
Grzegorz
Bogdan
Wojciech
Paweł
Adrian
Dariusz
Jakub
Marian
Zbigniew
Dariusz
Sebastian
Roman
Łukasz
Ryszard
Ryszard
Joanna
Józef
Jerzy

Bieliński
Oboński
Niedziela
Nawratek
Bziukiewicz
Kopeć
Krzyżowski
Gołyś
Lewicka
Kostrzak
Maciejewski
Łada
Kwiatkowski
Profaska
Danielak
Masarczyk
Szkatuła
Kasprzyk
Cierpka
Klof
Łupieżowiec
Kołodziejczyk
Kołodziejczyk
Susło
Padula
Porada
Nowak
Mojsiejczuk
Boryga
Bednarz
Wroński

KB Sokół Knurów
KB Sokół Knurów
Knurów
Knurów
Sokół Knurów
AKB Knurów
Knurów
TL Pogoń Ruda Śląska
AKB Knurów
KB Endurance Solidarni
AKB Knurów
AKB Knurów
Evolution Knurów
Knurów
BKS Concordia Knurów
Knurów
KB Sokół Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
Endurance Solidarni
KB Endurance Solidarni
Sokół Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
AKB Knurów
Knurów
Knurów
Endurance Solidarni

1988
1988
1959
1989
1990
1992
1978
1995
1975
1960
1945
1969
1995
1992
1961
1995
1994
1992
1969
1995
1976
1954
1990
1980
1967
1992
1969
1945
1982
1935
1946

M-20
M-20
M-50
M-20
M-20
M-16
M-30
M-16
K-30
M-50
M-65
M-40
M-16
M-16
M-50
M-16
M-16
M-16
M-40
M-16
M-30
M-55
M-20
M-30
M-40
M-16
M-40
M-65
K-20
M-70
M-65

10
13
3
19
27
8
35
9
7
16
2
21
13
14
24
17
19
20
27
21
69
19
56
71
30
23
31
7
16
8
9

00:36:28
00:37:06
00:37:17
00:39:08
00:40:00
00:41:31
00:41:46
00:43:33
00:43:37
00:43:49
00:45:00
00:45:48
00:46:17
00:47:12
00:47:15
00:48:39
00:49:26
00:49:38
00:50:24
00:50:45
00:51:00
00:51:17
00:51:19
00:51:57
00:52:26
00:53:17
00:53:35
00:53:38
00:58:27
01:08:29
01:08:41

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Hubert jarosz ze Stanowic

ur. 25.09.2011 r., 3710 g, 56 cm

wiktoria Kozicka z Knurowa

ur. 25.09.2011 r., 3790 g, 54 cm

Szymon Królikowski z Knurowa
ur. 26.09.2011 r., 3720 g, 55 cm

dawid Kulasa z Knurowa

ur. 27.09.2011 r., 4370 g, 60 cm

emilia mieszczak z gliwic

ur. 27.09.2011 r., 3000 g, 50 cm

reklama

oskar ligenza z zabrza

ur. 27.09.2011 r., 3200 g, 53 cm
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Krzysztof Ćwiertnia z gliwic

ur. 28.09.2011 r., 4000 g, 58 cm

wojtek Kurkiewicz z Knurowa

ur. 28.09.2011 r., 3740 g, 55 cm
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ROZRYWKA nr 40/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Foto: Jerzy Miszczyk

rozmaitości

Gierałtowice

50 razy Wieści

Wieści Gminy Gierałtowice doczekały się
50 wydań. Jubileuszowy konkurs pokazał,
że pismo dorobiło się wiernych czytelników
W piątek w g iera ł to w ick i m Urz ęd zie Gm i ny
podsumowano konkurs dla

6.10.2011 r.
CZWARTEK
Kubuś i przyjaciele
- godz. 16.00
Klitschko - godz. 17.15
Próba Teatru Paranoja
- godz. 19.00

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 38/2011

brzmiało: Paździor. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jolanta Kleta. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

40

7-8.10.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Ewa - godz. 16.00
Kret - godz. 18.30
W imieniu diabła - godz. 20.30

najw y trwalszych czy telników Wieści. To ci, którzy
zgromadzili najwięcej wydań
periodyku, który ukazuje się
od dziewięciu lat.
Honory gospodarzy czynili wójt gminy Joachim Bargiel i redaktor naczelny Wieści Paweł Rosicki – dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultur y w Giera łtow icach. Oni
też gratulowa li laureatom
czytelniczego konkursu. Na
słowach powinszowaniach
nie poprzestali – zwycięzcy
otrzymali nagrody ufundowane przez samorząd.
Przy kawie i śląskim kołoczu wspominano początki i
kolejne lata pisma. – No to zaczynamy odliczanie do setki...
– zapowiedzieli czytelnicy.
/bw/

Najwytrwalsi czytelnicy
Jan Smieszek, Edward Wita, Róża Piekiełko, Erwin Kazubek,
Wojciech Miczka, Janina Rożek, Anna Herdzin, Zdzisław Klajs,
Maria Promny, Wojciecha Śmieszek, Romualda Borucka, Henryk
Mateja
informacja

9.10.2011 r.
NIEDZIELA
W imieniu diabła - godz. 16.45
Ewa - godz. 18.30
Kret - godz. 20.30
10-11.10.2011 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Ewa - godz. 16.00
Kret - godz. 18.30
W imieniu diabła - godz. 20.30
12.10.2011 r.
ŚRODA
W imieniu diabła - godz. 16.30
Kret - godz. 18.15
Ewa - godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
konkurs
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, 46 m2, I piętro, 139.000. M3.
Tel. 603 773 313

40/11

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

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

M-4, WP II, 61,70 m2, I p., Marynarzy, 185
tys. Tel. 604 227 196

40/11

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

12-43/11

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

34-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

37-43/11

40/11

01-odw.

40/11

38-40/11

M-5 Łokietka, 65 m , LOKUS. Tel. 793 679
367
2

40/11

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

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

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

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

40/11

36-41/11

Do w ynajęcia mieszkanie 75 m 2 , do mek jednorodzinny. Tel. 501 008 959,
699 456 345
40-41/11

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

40/11

3-pokojowe, 75 m2, nowe okna, 167.000.
M3. Tel. 603 773 313
40/11

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10

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

Dom przy ul. Niepodległości, 421 tys. AS.
Tel. 512 393 052
40/11

Dom wolnostojący, dwurodzinny, nowe
okna, dach. Biuro M3. Tel. 603 773 313
40/11

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

40/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

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

36-45/11

40/11

Kawalerka 36 m . Okazyjna cena!!! AS. Tel.
512 393 052
2

40/11

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

39-40/11

40/11

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

33-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

40-42/11

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

40/11

Lokal na dzia ł alnoś ć gospodarcz ą o
pow. 12,4 m 2, ul. Niepodległości 19. Tel.
889 358 611

40/11

Lokal w Centrum Knurowa wynajmę, 2250
zł/mc. AS. Tel. 512 393 052
40/11

M-3 Dywizji K. 48 m , LOKUS. Tel. 793 679
367
2

Kompleksowe usługi remontowe. Aranżacja poddaszy. Tel. 517 517 140
38-40/11

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

37-41/11

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

40/11

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

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

3-odw.

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

35-43/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

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

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

Sprzedam mieszkanie 61,70 m2, Knurów.
Tel. 663 141 253
38-43/11

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na
os. WP I w Knurowie. Bez pośredników.
Tel. 501 876 796
38-do odw.

Sprzedam mieszkanie M-3, 48 m 2, III p.
z IV, os. WP II, stan bardzo dobry. Tel.
504 184 820
40/11

Stary Knurów. Wynajmę lokal na działalność, 700 zł/mc. AS. Tel. 512 393 052
40/11

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

40/11

www.m3biuro.pl

40/11

Wynajmę 3-pokojowe, 70 m2 w prywatnym
domu, Knurów, ul. Wilsona 50 E. Tel.
503 076 035
40-42/11

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

40/11

MOTORYZACJA

40-43/11

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

40-42/11

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

40-42/11

Emerytka szuka pracy: opieka nad dzieckiem (mam doświadczenie) lub opieka
i pomoc osobom starszym – sprzątanie,
zakupy, pranie, wyjście na spacer, kontakt z placówkami służby zdrowia. Tel.
781 719 783
35-odw.

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.

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

39-41/11

38-40/11

40-42/11

Profesjonalne korepetycje z matematyki i
fizyki w dobrej cenie. Tel. 669 347 221
38-40/11

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

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

Zatrudnię barmanki i kelnerki. Tel. 32 445
06 71

39-40/11

ODDAM ZA DARMO

40-43/11

SPRZEDAM
Garaż blaszany. Tel. 609 967 778

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

40-41/11

40-41/11

Sprzedam 4 opony zimowe z felgami 215/70/
R16 do Toyoty Rav 4. Tel. 504 182 955
38-40/11

Sprzedam wagę dziesiętną 200 kg, silnik 1,5
kw 230 V, 3 kw 360 V. Tel. 501 160 449
40/11

Taśmociąg – 6 m dług. do ładowania węgla
oraz materiałów budowlanych na samochody, stan b.dobry, cena do uzgodnienia. Tel.
605 631 375
40/11

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.10.2011 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

M-3 Lotników 48.5 m , LOKUS. Tel. 793 679
367
2

40/11

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367
40/11

M-4 Dywizji K. 62 i 73.5 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367
40/11

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

40-43/11

33-odw.

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

Skup zużytych akumulatorów. Tel.666
868 219

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

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

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

12

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

38-41/11

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

8-odw.

38-43/11

Matematyka, fizyka – korepetycje z gwarancją. Tel. 601 771 672

M - 4 Mar ynar z y, 62 m 2 , LO KUS. Tel.
793 679 367

41-odw.

38-41/11

Sprzedam działkę budowlaną w Stanicy.
Tel. 605 414 734

S k u p s a m o c h o d ó w d o 4 0 0 0 . Te l .
666 868 219

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

EDUKACJA

MATEMATYKA – dowolny etap nauczania.
Tel. 606 705 264

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

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

36-43/11

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

40/11

40/11

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

40/11

40/11

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

40-43/11

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

40/11

Knurów, ul. Witosa 23, lokal 82 m 2, media, parter, parking do wynajęcia. Tel.
505 701 587, 32 236 03 34

40/11

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

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

40-42/11

Dwupokojowe+ wnęka, Mieszka I, 43 m2,
127 tys., 1piętro, OKAZJA, LOKUS. Tel.
793 679 367

Dyplomowana dietetyczka, po studiach,
Knurów. Tel. 883 068 656. Możliwość dojazdu do klienta

Mieszkanie do wynajęcia w Szczygłowicach. Tel. 796 423 585
Oddam ziemię w dzierżawę w Książenicach
34 A. Tel. 601 469 273

RÓŻNE

ZDROWIE I URODA

40-41/11

38-41/11

37-41/11

40/11

40/11

40/11

Dla odrzuconych przez bank pożyczka
pewna do 5,5 tys. Tel. 530 534 430

Sprzedam Stara 742 od 3,5 – 5 ton, silnik
lejtant, stan b.dobry. Cena do uzgodnienia.
Tel. 605 631 375

40/11

40/11

40/11

2

40/11

39-40/11

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Adminstracji ogłasza
ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
nadzoru inwestorskiego, szczegółowe informacje na stronie
www.knurow.bip.info.pl

1-odw.

39-40/11

40/11
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sport
Muay-Thai

Foto: Dawid Ciepliński

Pływanie

Zwycięstwo (nie tylko) sztafety

Łukasz Dulak – brązowy medalista Mistrzostw
Polski Muay-Thai
zawodników młodego poko- spodziewać, że nie był to jego
lenia i mając na uwadze jego ostatni sukces odniesiony w
udany debiut w tak presti- rywalizacji z najlepszymi.
PiSk
żowym turnieju, należy się

Uczcili pamięć
Leszka Błażyńskiego
Kordekę (Rzeszów). Śląsk wygrał to spotkanie 17:3.

PiSk
Foto: Spartan

Szeligę (Rzeszów), a w wadze
91 kg Tomasz Czarkowski
zwyciężył na punkty Miłosza

Ostatni dzień września był
okazją do sprawdzenia formy
knurowskich pływaków w zawodach o Puchar Ernesta Langera w Radlinie. Startowemu
egzaminowi poddanych zostało 16 reprezentantów TKKF
Szczygłowice urodzonych w
latach 1998, 1999 i 2000.
- Po głębokich analizach
trenera wystawiliśmy dwie sztafety – relacjonuje kierownik
sekcji, Dariusz Brachaczek. –
W jednej popłynęły dziewczęta

z roczników 1998 i 2000, a druga była złożona z rocznika 1999.
Wyniki przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Pierwsza z wymienionych sztafet startująca
w składzie Magdalena Wolny,
Julia Kaczmarczyk, Wiktoria
Musioł i Julia Świstuń zajęła
1. miejsce, a druga – Paulina
Bieniek, Katarzyna Durczyńska, Kinga Kruszniewska i
Emilia Brachaczek - osiągnęła
najlepszy czas dla tego rocznika
i ustanowiła klubowy rekord,

co napawa nas wszystkich olbrzymim optymizmem przed
kolejnymi startami.
Ponadto medale wywalcz ył y następujące zawodniczki TKKF Szczygłowice:
Wiktoria Musioł (1. miejsce
na 100 m stylem motylkowym), Maja Dziubliński (2.
m iejsce na 10 0 m st ylem
grzbietowym) i Magdalena
Wolny (2. miejsce na 200 m
stylem zmiennym).
PiSk

Biegi

Rozjechali się po całym kraju

Boks

W Bytomiu odbył się turniej bokserski poświęcony
pamięci Leszka Błażyńskiego.
Uczestniczyli w nim zawodnicy BKS Concordia Knurów.
W kategorii junior barw
knurowskiego klubu bronił
Michael Smokowski (64 kg),
który pokonał jednogłośnie
na punkty Marka Drejnerta
(Jastrzębie). W tej samej kategorii wagowej wystąpił Sylwester Błaszczyk (na co dzień
trenuje w Spartanie Knurów),
który stosunkiem głosów 2:1
wygrał z Bartoszem Pichetą
(Myszków). Z kolei w wadze
91 kg Grzegorz Kochański
(również na co dzień zawodnik Spartana) wypunktował
Jakuba Hepnera (Bytom).
Wśród młodzieżowców
BKS wystawił Dawida Torzeckiego (60 kg), który nie miał
problemów z pokonaniem Sylwestra Ziębę (Ruda Śląska).
W Bytomiu odbył się również mecz ligi młodzieżowej
Śląsk – Małopolska. W reprezentacji naszego regionu
wystąpiło dwóch pięściarzy
Concordii. W kategorii 63 kg
Grzegorz Tokarz pokonał jednogłośnie na punkty Adama

Foto: Dawid Ciepliński

Rewelacy jny w ystęp w
Mistrzostwach Polski MuayThai zanotował reprezentant
Spartana Knurów – Łukasz
Dulak, który po dziewięciu
miesiącach treningów sięgnął
po brązowy medal.
- Turniej w Świebodzicach zorganizowano pod egidą
Polskiego Związku Kickboxingu, a my jako Spartan Team
mieliśmy okazję wystąpić w
takiej imprezie po raz pierwszy
– relacjonuje trener Sławomir Tokarz. - Muay Thai to
najtwardsza i najtrudniejsza
formuła walki, w której uczestniczyło wielu utytułowanych
zawodników. Dlatego radość
z sukcesu Łukasza Dulaka
jest olbrzymia. Jedną z walk
nasz zawodnik wygrał przed
czasem po ciosie kolanem na
głowę rywala.
Łukasz był do tego startu
bardzo dobrze przygotowany,
jednak do tego, by walczyć o
cenniejszy medal zabrakło
doświadczenia.
Łukasz Dulak należy do

Foto: Spartan

Brązowy debiut

Zwycięstwa Grzegorza Kochańskiego (z lewej)
i Sylwestra Błaszczyka są dowodem, że doskonale
układa się współpraca dwóch knurowskich klubów.
Mowa tu o BKS-ie Concordia i Spartanie

Za nami pierwszy jesienny
weekend, a że aura sprzyjała
sportowej rywalizacji, biegacze z Knurowa uczestniczyli
w kilku imprezach.
Reprezentanci Sokoła wystartowali w dwóch miejscowościach. W Parzymiechach
Łukasz Mika wygrał swoją kategorię wiekową i zajął piąte miejsce w open rywalizując w biegu
na 10 km (czas: 35.23). W Legnicy biegano na 15 km i 4. miejsce
w kategorii i 5. miejsce w open
wywalczył tam Rafał Gałuszka
(czas: 54.12). Dzisiąty był Kamil
Klonowski (59.52), a 42 - Michał
Bziukiewicz (1.07.00).
Elżbieta Lewicka z Amatorskiego Klubu Biegacza wybrała się do Żywca i w górskiej
scenerii zajęła trzecie miejsce
na dystansie 10 km.
Nieco bliżej, bo do Chorzowa udali się reprezentanci klubu
Endurance Solidarni. W biegu
półmaratońskim Krzysztof
Dziadek zajął 310. miejsce w
open i 77. lokatę w kategorii wiekowej, osiągając czas: 1.42.28.
Jego k lubow y kolega Czesław Kostrzak został sklasyfikowany na 1054. miejscu w
open i 31. miejsce w kategorii
wiekowej (czas: 1.43.35).
Knurów miał swoich reprezentantów również w Warszawie.
- Wystartowaliśmy w największym ulicznym biegu w
Polsce noszącym nazwę „Bieg-

nij Warszawo” – relacjonuje
Szymon Masarczyk. – Na starcie stanęło 10 tysięcy biegaczy
oraz 3 tysiące maszerujących.
Bieg na dystansie 10 km ukończyło 8481 zawodników. Niesamowita atmosfera i świetny
doping kibiców sprawiły, że
dwójka naszych zawodników
Wojciech Masarczyk oraz Jakub Klof poprawiła swoje re-

kordy życiowe. Pierwszy uzyskał czas: 44.49 (miejsce 528),
drugi: 49.10 (miejsce 1542).
Dodajmy, że Szymon Masarczyk ukończył zawody na
152. miejscu z czasem 40.36, a
zwycięzcą biegu został Yared
Shegumo – ten sam, który
wygrał tegoroczny bieg knurowski.

PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 27 WRZEŚNIA:
1. Stefan Dylus
2. Emil Kasperek
3. Ginter Fabian
4. Jerzy Pluta
5. Edward Klaczka
6. Adam Dudziński
7. Józef Antończyk
8. Zbigniew Ciszewski
9. Alfred Dworaczek
10. Czesław Antończyk
11. Jacek Zacher

- 2.387 pkt
- 2.327 pkt
- 2.198 pkt
- 2.070 pkt
- 1.830 pkt
- 1.795 pkt
- 1.777 pkt
- 1.745 pkt
- 1.678 pkt
- 1.677 pkt
- 1.604 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 8.041 pkt
2. Jacek Zacher
- 7.426 pkt
3. Ryszard Nosiadek
- 6.528 pkt
4. Bernard Wróbel
- 6.452 pkt
5. Jerzy Pluta
- 6.399 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 6.397 pkt
7. Zdzisław Mral
- 6.208 pkt
8. Wojciech Napierała
- 6.118 pkt
9. Emil Kasperek
- 6.063 pkt
10. Jerzy Makselon
- 6.011 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 11 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Foto: Dawid Ciepliński

Koszykówka

Zwycięstwo WOJAN-a Pawłowice
Turniej z udziałem czterech
drużyn odbył się w hali szczygłowickiego MOSiR-u. W pierwszym meczu zmierzył się zespół
z Knurowa z MKKS Rybnik. Po
wyrównanych pierwszych trzech
kwartach, w ostatniej na kilka
punktów odskoczyli goście z Rybnika i zespół gospodarzy nie był
już w stanie odrobić strat. – Szkoda porażki, bo jeszcze niedawno w

meczu pomiędzy tymi drużynami
nasz team wygrał różnicą około
30 punktów – wyjaśnia przegraną
Janusz Klof, jeden z opiekunów
drużyny.
Tego dnia nikt jednak nie
mógł znaleźć recepty na zespół
z Pawłowic. Pewne i zdecydowane w ygrane zaprowadziły
ich do zwycięstwa w turnieju
oraz nagród dla najlepszego

Wyniki meczów:
- 24:34
- 47:10
- 48:19
- 33:10
- 29:8
- 19:39

strzelca, którą odebrał Bartosz
Chodukiewicz (rzucił łącznie
w trzech meczach 22 punkty),
i najlepszego zawodnika turnieju. Ta wpadła w ręce Igora
Kozłowskiego.
Po zakończeniu turnieju
wszyscy zawodnicy i trenerzy
zostali nagrodzeni pamiątkowymi
medalami i pucharami.
- Chcieliśmy złożyć podziękowania dla MOSiR-u w Knurowie
i dla Marka Ślebody za pomoc
w organizacji turnieju  – mówi
Łukasz Poręba, drugi z trenerów
KTK Knurów.
DC

Tak wygląda konstrukcja
pod żaluzje elewacyjne

KLASYFIKACJA
KOŃCOWA
1. WOJAN Pawłowice
2. MKKS Rybnik
3. KTK Knurów
4. MOSM Tychy

Nowa elewacja
hali MOSiR

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Piotr Skorupa

KTK Knurów - MKKS Rybnik 	
WOJAN Pawłowice - MOSM Tychy 	
WOJAN Pawłowice - MKKS Rybnik
KTK Knurów - MOSM Tychy 		
MKKS Rybnik - MOSM Tychy
KTK Knurów - WOJAN Pawłowice

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Drużyna z Pawłowic wygrał sobotnie zawody
koszykarskie w Knurowie. W pokonanym
polu pozostawiła zespoły z Rybnika, Tychów
i gospodarza turnieju KTK Knurów

Nowe, a co za tym idzie,
lepsze i estetyczniejsze oblicze zyskuje z każdym dniem
ha la Miejsk iego Ośrod k a
Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach.
Można rzec, że jeden z
etapów termomodernizacji
tego obiektu się zakończył
i z hali mogą już korzystać
miłośnicy sportu i zdrowego
trybu życia.
Obecnie ekipy remontowe
uwijają się przy pracach na
zewnątrz hali, co ilustrują zamieszczone obok zdjęcia.

Foto: Piotr Skorupa

Nowe oblicze hali

Drużyna KTK Knurów

Pływanie

Tak prezentuje się obecnie
wnętrze sportowego obiektu
w Szczygłowicach

Są rekordy, są medale

14

okazji poprawiła rekord życiowy na 50 metrów stylem
dowolnym.
W Katowicach wystąpiła
również Mar t y na Nowa k,
która kończyła swoje starty na
czwartym i piątym miejscu.

- Podsumowując start,
cieszę się, że nasza młodzież
pokazuje się na krajowych arenach pływackich z tak dobrymi
czasami – mówi zadowolony
Dariusz Brachaczek.
PiSk

Foto: Dawid Ciepliński

W Katowicach odbył się
miting pływacki, w którym
wystąpiło 25 ekip z całej Polski. Do stolicy naszego regionu
pojechali również reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice, którzy poprawiali swoje rekordy życiowe
i zdobywali kolejne medale.
- Najlepiej zaprezentował się
15-letni Krzysztof Hołysz, który zdobył jeden złoty i dwa
brązowe medale, a każdy jego
start kończył się pobiciem rekordu życiowego – relacjonuje
Dariusz Brachaczek, kierownik sekcji. - Najlepszy wynik Krzysia to 59.78 na 100
metrów stylem dowolnym.
Inna nasza zawodniczka Aleksandra Bańbor zdobyła
dwa brązowe medale, a przy

Knurowscy pływacy poprawiali w Katowicach
rekordy życiowe i sięgali po medale

TAK
GRAŁA
MŁODZIEŻ

Siatkówka

Po dwóch
zwycięstwach
- dwie porażki

W kolejnej serii spotkań
siatkarskiej ligi młodziczek, zespół TKKF Szczygłowice mimo
ambitnej gry dwukrotnie musiał uznać wyższość przeciwniczek. Knurowianki uległy 1:2
Burzy Borowa Wieś i w takim
samym stosunku przegrały z
SiKReTem Gliwice.
Dwie porażki sprawiły,
że TKKF Szczygłowice spadł

okręgowa liga
juniorów
GieKSa Katowice – Concordia 12:0

na drugie miejsce w tabeli. Podopieczne Zbigniewa
Rabczewskiego mają sześć
punktów i jedno „oczko” tracą
do SiKReTu oraz o jedno wyprzedzają Burzę.
Decydujące mecze odbędą się 15 października na hali
MOSiR w Szczygłowicach.
PiSk

regionalna liga
juniorów
Concordia – Józefka Chorzów 1:2

liga trampkarzy
rocznik 1997: Gwarek Zabrze – Concordia 1:2
rocznik 2000: Czarni Pyskowice – Concordia 1:3
Piast Gliwice – APN Knurów 1:3
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Klasa „A”
Podokręg
Zabrze

KLASA OKRĘGOWA

Specjalista
Jarosław Kupis staje się
specja listą w zdoby waniu
bramek strzałami z dystansu.
Kilka tygodni temu napastnik
Concordii wręcz ośmieszył
bramkarza GKS-u II Katowice zdobywając gola niemal
ze środka boiska, a w sobotę
znowu precyzyjnym strzałem
z niemal 40 metrów dał prowadzenie swojemu zespołowi
w potyczce z Sokołem Wola.
Ze zdecydowanie bliższej
odległości do siatki przeciwnika nie trafił m.in. Marcin
Salwa, który przy stanie 1:1
Wyniki 9. kolejki
(grupa 1):
Concordia - Sokół Wola 2:1
1:0 Kupis 4’ (rzut wolny)
1:1 Kula 9’
2:1 Niedośpiał 45’ (samobójcza)
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Paśnicki, Jaroszewski, Salwa,
Wieliczko, Kempa (żk) 83’
Gałach, Żyrkowski 85’ Przesdzing, Spórna 86’ Tkocz,
Kupis 71’ Boroń.
Rozwój II Katowice - Śląsk
Świętochłowice 6:0, GKS
II Katowice - LKS Bełk 2:1,
MKS Lędziny - Sokół Orzesze
1:1, Krupiński Suszec - Orzeł
Mokre 4:0, Unia Kosztowy Unia Bieruń Stary 0:3, Czarni
Piasek - Pogoń Imielin 2:1,
Stal Chełm Śląski - Ogrodnik
Cielmice 1:1.

Wyniki 8. kolejki:

nie wykorzystał rzutu karnego
(Rafał Korzec obronił).
Dwie bramki i rzut karny
– to wszystko działo się w
pierwszych dziesięciu minutach gry. Wcześniej, tuż przed
pierwszym gwizdkiem sędziego, kwiaty i życzenia urodzinowe od działaczy knurowskiego klubu odebrali Dawid
Wiercioch i Michał Boroń.
Wynik spotkania został
ustalony tuż przed przerwą,
gdy Rafał Niedośpiał dość nieoczekiwanie pokonał swojego
bramkarza.
Concordia wygrała 2:1,
a to oznacza, że ma już na
swym koncie siedem kolejnych
zwycięstw.
Teraz przed knurowską
ekipą wyjazd do jednego z najsłabszych zespołów – Ogrodnika Cielmice.
Piotr Skorupa

1. Bieruń St.
2. Krupiński
3. Concordia
4. GKS II
5. Mokre
6. Kosztowy
7. Orzesze
8. Imielin
9. Lędziny
10. Rozwój II
11. Czarni
12. Stal
13. Wola
14. Bełk
15. Ogrodnik
16. Śląsk

27 pkt
24
24
20
15
12
11
11
11
10
10
8
8
8
4
4

Grad bramek
i Tempo znowu liderem
Jeżeli zespoły z naszego
terenu utrzymają formę do
końca sezonu to niewykluczone, że w przyszłym sezonie po
boiskach IV ligi biegać będą
albo reprezentanci Tempa PaWyniki 9. kolejki
(grupa 4):
Orzeł Miedary - Jedność Przyszowice 0:3, Tempo Paniówki
- Sparta Zabrze 4:3, Płomień
Połomia - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 3:0, Polonia
II Bytom - Piast II Gliwice 0:2,
ŁTS Łabędy - Gwarek Zabrze
1:3, Ruch II Radzionków - Carbo Gliwice 5:0, Silesia Miechowice - KS 94 Rachowice
2:0, Fortuna Gliwice - MKS
Kończyce 2:3.

niówki, albo Jedności Przyszowice. Zwycięstwa odniesione
w miniony weekend dały m.in.
awans zespołowi z Paniówek
na fotel lidera grupy IV.
PiSk

1. Paniówki
2. Gwarek
3. Przyszowice
4. Polonia II
5. Kończyce
6. Miedary
7. Piast II
8. Fortuna
9. Połomia
10. Rachowice
11. Miechowice
12. Ruch II
13. Sparta
14. Carbo
15. St. Tarnowice
16. Łabędy

19 pkt
18
18
18
17
16
15
14
13
12
10
8
6
6
6
5

TENIS STOŁOWY

przód Żernica - Spartakus
Gliwice 5:5, Wolej III Ruda
Śląska - Wilki Wilcza 5:5.
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To będzie wielkie piłkarskie
widowisko. Dzisiaj (czwartek)
na Stadionie Miejskim w Rybniku odbędzie się mecz charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację młodego żużlowca Kamila
Cieślara. Dlaczego o tym piszę
na ła mach „Przeg lądu”? Bo
doskonale pamiętam, jak licznie
mieszkańcy Knurowa i okolic
zasiadali na trybunach Stadionu Miejskiego, gdy do naszego
miasta przyjeżdżali przyjaciele
Jerzego Dudka. Organizacją
tego meczu w Rybniku zajął się
Dariusz Dudek, a więc będzie
w tym wydarzeniu sportowym
kilka knurowskich akcentów.
Jeden z nich to właśnie były piłkarz Concordii Dariusz Dudek,
który zaprasza do Rybnika, by
nie tylko zobaczyć na piłkarskiej murawie ludzi znanych
nam z telewizyjnych ekranów,
ale przede wszystkim wspomóc
Kamila Cieślara. Kariera tego
młodego żużlowca została przed

PiSk

rokiem brutalnie przerwana. Po
wypadku, do jakiego doszło w
czasie zawodów, lekarze stwierdzili poważny uraz kręgosłupa.
W ułamku sekundy padł w gruzach cały sportow y plan tego
młodego człowieka, mieszkańca
pobliskiego Ochojca. Zamiast
w y jazdów na kolejne zawody
rozpoczęły się wizyty w szpitalach, klinikach i lekarskich gabinetach. Badania, operacje i teraz
żmudna rehabilitacja. Obecnie
Kamil Cieślar porusza się na
wózku inwalidzkim i mnóstwo
czasu spędza w sali rehabilitacyjnej. Ćwiczy i wylewa hektolitry
potu. Tak, jakby przygotowywał
się do najważniejszego startu
na torze żużlowym. Wierzy, że
poprzez ciężką pracę zdoła przesiąść się z wózka inwalidzkiego
na motocykl, wszak starty na
torze żużlowym wciąż są jego
marzeniem. By tak się stało potrzebny jest nie tylko upór i praca
sportowca. Potrzebne są też duże
pieniądze, dzięki którym Kamil

będzie mógł wyjeżdżać na kolejne turnusy rehabilitacyjne.
Z Knurowa do Rybnika nie
jest daleko. Autobusy PKS-u co
prawda nie łączą już tych dwóch
miast, jednak wierzę, że my
knurowianie dołożymy dzisiaj
swoją cegiełkę do tego, by Kamil
Cieślar mógł kontynuować swój
najtrudniejszy w życiu wyścig.
Zachęcam do udziału w tym
meczu, bowiem bilet cegiełka
kosztuje 5 złotych, a w zamian
będzie można zobaczyć w akcji
m.in. Jerzego Dudka, który latem
zdecydował się zawiesić swoją
piłkarską karierę. W ubiegłym
tygodniu rozmawiałem z Dariuszem Dudkiem, który zdradził,
że zaprosił do Rybnika m.in.
byłego hokeistę z NHL Mariusza
Czerkawskiego, „pogodynkę” z
TVN-u Tomasza Zubilewicza i
dziennikarza sportowego z TVP
Rafała Patyrę.
Zatem, do zobaczenia w Rybniku. Początek meczu o 17.00.
Piotr Skorupa

MIEJSKA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ - II LIGA

Po jedenastu latach
Rosnące zainteresowanie halową odmianą piłki nożnej w
Knurowie sprawiło, że Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji poza
dwunastozespołową 1. ligą zorganizował w tym sezonie także
rozgrywki 2. ligi. Ruszyły one dokładnie po 11 latach przerwy, a co
ciekawe, wśród dziecięciu drużyn
walczących na drugim froncie jest
jedna, która pamięta grę na tym
szczeblu w sezonie 1999/2000 i
jest nią Nacynianka.
WJ
1. Concordia 94/95
2. Milenium
3. PTK DB Schenker
4. Felgus Meksyk
5. Sanit
6. Soft Processing
7. Black&Decker
8. Nacynianka
9. Contra
10. Orchidea

4 pkt
4
3
3
3
3
3
0
0
0

zaprasza

Bez zwycięstwa
Wy ni k i 2 . kolejk i lig i
okręgowej:
Orzeł Stanica - AKS II Mikołów 1:9 (honorowy punkt
zdobył Dominik Szmaj), Na-

Pomóżmy Kamilowi
przesiąść się z wózka
inwalidzkiego na motocykl

Nordic
Walking

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na bezpłatne zajęcia Nordic Walking, które odbywać
się będą w poniedziałki (godz.
19.00) na „Orliku”.
Szczegóły pod numerem telefonu: 793 977 996.
PiSk

Wyniki 1. kolejki (28.09.2011 r.):
Concordia 94/95 – Milenium 4:4 (3:2)
0:1 M. Wardziński 3’, 0:2 D. Burzawa 6’, 1:2 S. Juzwuk 8’, 2:2
S. Juzwuk 9’, 3:2 J. Podgórski 12’, 4:2 G. Górka 24’, 4:3 M.
Wardziński 33’, 4:4 M. Wardziński 38’.
żółta kartka: G. Górka (Concordia)
Orchidea – Black&Decker 1:4 (1:0)
1:0 K. Pacek 15’, 1:1 S. Szlachta 24’, 1:2 R. Kalkowski 26’, 1:3
R. Kalkowski 33’, 1:4 W. Kalkowski 35’.
Sanit – Soft Processing 4:3 (3:2)
0:1 S. Ryguła 3’, 1:1 K. Napierała 9’, 2:1 T. Barwicki 17’, 2:2 P.
Tomecki 18’, 3:2 Arkadiusz Paśnicki 20’, 3:3 P. Tomecki 22’, 4:3
Adrian Paśnicki 33’.
żółte kartki: Adrian Paśnicki (Sanit), P. Śnieg, A. Marszolik (Soft
Processing).

Wyniki 2. kolejki II LIGI (3.10.2011 r.):
Black&Decker – PTK DB Schenker 2:6 (1:2)
0:1 T. Nowosielski 2’, 0:2 T. Nowosielski 8’, 1:2 R. Kalkowski 15’,
1:3 T. Nowosielski 28’, 2:3 G. Podoba 29’, 2:4 B. Święch 33’, 2:5
R. Nowosielski 35’, 2:6 Ł. Nowosielski 38’k.
żółta kartka: M. Kwinta (PTK DB Schenker)
Concordia 94/95 – Sanit 5:4 (2:2)
0:1 A. Bicz 2’, 1:1 G. Górka 4’, 1:2 A. Czerkies 10’, 2:2 G. Górka
19’, 3:2 S. Juzwuk 23’, 3:3 T. Barwicki 28’, 4:3 S. Juzwuk 32’,
4:4 T. Barwicki 34’, 5:4 S. Juzwuk 37’.
żółte kartki: G. Górka (Concordia) – Adrian Paśnicki (Sanit).
Milenium – Nacynianka 4:3 (1:2)
0:1 R. Leitner 5’, 1:1 M. Gajda 10’, 1:2 Ł. Swoboda 13’, 2:2 M.
Gajda 30’, 3:2 M. Gajda 33’, 3:3 R. Leitner 37’, 4:3 M. Gajda 40’.
żółta kartka: W. Steuer (Milenium).
Soft Processing – Contra 1:0 (0:0)
1:0 G. Tomecki 37’.
Orchidea – Felgus Meksyk 3:5 (1:0)
1:0 K. Pacek 4’, 1:1 D. Roszyk 23’, 1:2 D. Roszyk 28’, 2:2 J.
Pacek 36’, 2:3 T. Żurek 37’, 2:4 D. Roszyk 38’, 3:4 K. Pacek 39’,
3:5 M. Kurcbart 39’.
żółte kartki: M. Wiercigroch, P. Kubin (Orchidea).

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

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

23 pkt
22
17
17
16
15
13
12
11
11
9
8
8
7
7
4

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

14 pkt
14
14
12
12
7
6
6
5
4
4
3

Klasa B - grupa II
6 kolejka:
Orzeł Stanica - Quo Vadis
Makoszowy 4:4, Tempo II
Paniówki - Naprzód Łubie
1:1, Korona Bargłówka - Start
Kleszczów 1:0, UKS Biskupice - Drama Kamieniec 7:5,
LKS 45 Bujaków - Kłodnica
Gliwice 1:3, Młodość Rudno
- Walka Makoszowy 1:0.
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
13
12
12
10
9
8
7
7
4
3
0
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Knurów. Konkursowi laureaci

Obiektywem
w przyrodę

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1

Foto: Marek Węgorzewski

Tydzień temu informowaliśmy o wynikach konkursu
fotograficznego organizowanego przez firmę „Jaworex”.
Jego tematem była przyroda Knurowa i okolic.
W obiektywach uczestników konkursu prezentuje się
imponująco
W konkursie „Przyroda w obiektywie” wzięło udział 34 autorów,
którzy zaprezentowali 547 prac.
Werdyktem jury w składzie: Lesław
Kostkiewicz (prezes PZFP okręg
śląski), Jan Marek Karaś (członek
ZPAF), Grzegorz Jaworski (przewodniczący), I miejsce przypadło
Marcinowi Urbanowiczowi z Gliwic,
II miejsce zajął Piotr Tomala z Żor,
zaś III miejsce – Marian Skura z
Gierałtowic. Ponadto wyróżnieni

zostali: Agnieszka Brzustowska z
Knurowa, Piotr Brzustowski z Knurowa, Paweł Porucznik z Knurowa i
Patrycja Rusin z Gierałtowic. Prace
laureatów są w yeksponowane w
salonie meblowym „Jaworex” (ul.
Witosa), zaś około setki najlepszych
konkursowych zdjęć złoży się na
planowaną wystawę. Dla zachęty
– prezentujemy k ilka fotograf ii
zwycięzców.
MiNa

Klasa I A
Wychowawca: Mirosława Wojtaszek
Emilia Abramowicz, Wiktoria Bis, Nikola Domagała, Kacper Fela, Kacper Guzera, Oliwia Knapik, Rafał
Kołodziej, Bartosz Konic, Natalia Kupis, Jowita Majcherczak, Martyna Otremba, Kamil Paradysz, Oliwia
Pietraszek, Wiktoria Przywara, Dominik Raudner, Łukasz Sanecznik, Nikola Steppa, Hanna Szczuk, Rafał
Turczyn, Dawid Janiczek, Dominik Wasilewski, Nikola Wiśniewska, Wiktoria Zając. Nieobecni: Iness
Gmyrek i Dominik Mroziak.

I miejsce – Marcin Urbanowicz z Gliwic
II miejsce – Piotr
Tomala z Żor

wyróżnienie – Paweł
Porucznik z Knurowa

Klasa I B
Wychowawca: Maria Leśniowska
Filip Adamczyk, Gabriela Borsuk, Dominik Fica, Sebastian Gabryś, Martyna Gawron, Paweł Golański,
Wiktoria Gołębiewska, Karolina Kasińska, Wiktor Krzyżowski, Kamil Kwitek, Weronika Morciszek, Alan
Nowara, Nathaniel Nowara, Wojciech Piątkowski, Katarzyna Pilc, Wiktora Rządeczka, Adrian Skirliński,
Piotr Szczodry, Julia Szymańska, Joanna Śmigielska, Oliwia Trocińska, Mateusz Widera, Paweł Zbierański.
Nieobecni: Mateusz Małaczek i Daniel Wojciechowski.

Centrum Kultury poleca

Yoga w Sztukaterii

III miejsce – Marian Skura z Gierałtowic
wyróżnienie - Patrycja
Rusin Gierałtowice

Zajęcia w każdą środę o godz.
18.45. Trwają 1,5 godziny (asany,
ćwiczenia oddechowe, relaks, medytacja). Cennik: 20 zł za pojedyncze
zajęcia, 60 zł za karnet (4 wejścia).
Pierwsze zajęcia gratis!
Informacje: tel. 32 332 63 93

reklama

