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Zarówno żona, jak i sąsiedzi 42-latka z Knurowa mogą odetchnąć z ulgą. Na wniosek
policji i Sądu Rejonowego w Gliwicach mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
Za pobicie żony grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności
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PUMA
na ścianie

- To jest skandal, żeby w XXI wieku ciężarna kobieta
nocowała pod gołym niebem! Gdzie ona urodzi to dziecko?
W lesie? - denerwuje się knurowianka przejęta losem bezdomnej

Latarnie wyjaśnione,
zjazd do analizy

W niedzielny wieczór kierowca Forda
Puma wjechał... w ścianę
supermarketu przy ul. Szpitalnej
reklama

informacja własna wydawcy
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Knurów, ul. Szpitalna 42

WRZESIEŃ 2011

Mięso mielone
wieprzowe

7 99/kg
Gruntowna przebudowa
ul. Marynarzy niewątpliwie
cieszy mieszkańców pobliskich
bloków, choć niektórzy
obserwując postępujące prace
dostrzegają detale, które ich
niepokoją. Czy słusznie?

9 771232 487112
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Masło osełkowe
Parurages
Wytnij i skorzystaj
z promocji “WRZESIEŃ 2011”
w Przeglądzie Lokalnym
- tylko z tym kuponem
zapłacisz połowę ceny
za ogłoszenie
* dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2 w wydaniach Przeglądu Lokalnego
ukazujących się we wrześniu 2011 r. i nie łączy się z innymi promocjami.

4 /szt
99

12 99/kg
Kiełbasa podwawelska
z naszej wędzarni
Ziemniaki

0 39/kg
SUPER CENA

CHLEB MUSZKIETERSKI - 0.99 GR/SZT !!!

aktualności

W cukierni przy ul. Ko
smonautów stale na ch
odzie jest huśtawka, na której bawił y się
całe pokolenia knurowia
n. – Ur ządzenie
jest już w cukierni od prz
eszło trzydziestu lat. W
ciągu tego czasu tylko raz był o konse
rwowane, i do tej pory
kor zystają z niego
dzieci – usłyszeliśmy
od pań pracujących w
sklepie. Żeby ją
uruchomić wystarczy
kupić żeton, czyli stare
monetowe 20 zł.

Foto: Marek Węgorzewski

Fot. i not. Dawid Ciepliński

Katowice, warszawa, Knurów

pobiegli złożyć hołd ks. popiełuszce
We wtorkowy poranek sprzed
Pomnika Poległych Górników KWK
Wujek wystartowała VI Pielgrzymka
Biegowa. Jej uczestnicy – wśród nich
knurowianie – udali się do grobu ks.
Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Świadkami tej chwili byli m.in.

przedstawiciele knurowskiego samorządu – prezydent Adam Rams
i przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok. Błogosławieństwa biegaczom udzielił ks. Andrzej Wieczorek,
proboszcz parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego.

Gościnne występki

Nie zapomnij
16 IX -

sie wszędzie rozkładana jest
Na placach zabaw w ostatnim cza
taki wymóg, że pod huśtawmiękka nawierzchnia. –Teraz jest
awowymi musi być takie
zab
i
kami i podobnymi urządzeniam
się dzieciaki nie zrobiły sobie
miękkie podłoże, żeby bawiące
krzy wdy – mówi Tomasz Witek.

Mi ęd zy na ro do wy
Dz ień
O c hr o ny W ar st
w y O zo n ow ej
(ONZ)
17 IX - Dzień Sy
biraka
18 IX - Mi ęd zy
na ro do wy Dz ień
Geologa
19 IX - Dzień Dz
ikiej Flory, Fauny
i
Naturalnych Sied
lisk
21 IX - Międzyna
rodowy Dzień Po
koju (ONZ), Dzień
Służby Celnej,
Światow y Dzień
Osób z Chorobą
Alzheimera
22 IX - Europejsk
i Dzień Bez
Samochodu

Knurów
No rdi c wa lki ng to
sposób na sp ędza nie wo lne go cz as u
Ireny Szczygielskiej.
– Sp or t ten up rawia m już od 3 lat ,
zawsze kilka razy w
tygodniu, kiedy tylko
mam chwilę wolnego
czasu – wyjaśnia.

Koleżanki?

Policjanci z knurowskiego kom isa r iat u z at rz y ma l i 15 -lat kę,
która w ubiegł y piątek zła ma ła
kciuk 14-letniej dziewczynie. Do
zdarzenia doszło na ul. Kapelanów
Wojskowych. Młodą agresorką zajął się wydział ds. nieletnich KMP
Gliwice.
/g/
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the beatles
& Queen

Wspólny patrol Straży Miejskiej i Policji
zatrzymał w sobotę rano, po bezpośrednim
pościgu, czteroosobową klikę z CzerwionkiLeszczyn...
Kilka minut wcześniej funkcjonariuszy zainteresował widok
ludzi stojących obok samochodu na
parkingu przy ul. Kopalnianej. Kierowca był trzeźwy, a bak samocho-

/bw/

Gliwice

Knurów
Piotra spotkaliśmy podczas przy
cinania żywopłotu przy bloku
na ul. Kapelanów Wojskow ych.
– Podczas przycinania trzeba
bardzo uważać na kręcące się zaw
sze koło bloku dzieci, które
cały czas się tu bawią – mówi.

Za tydzień na łamach PL relacja
z pielgrzymkowego biegu. Na zdjęciu
uczestnicy uroczystości poprzedzającej start – przed wejściem do kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Katowicach.

du otwarty. Po kontroli odjechali,
natomiast funkcjonariusze obeszli
parking i zauważyli pod jednym z
zaparkowanych aut (renault twingo) pojemnik, do którego spływało
paliwo.
Sprawców (18-latka i jego 22letnią koleżankę) oraz dwóch wspólników (18- i 20-latka) udało się ująć
na ul. Dworcowej. Przyznali się, po
czym zostali przewiezieni do knurowskiego komisariatu.
Właściciel twingo oszacował
straty na 375 zł.

Castingi do ról głównych bohaterów trwały przez kilka tygodni.
Od kandydatów wymagano nie tylko
aktorskich i tanecznych umiejętności, ale także kawałka porządnego
głosu. Już 23 września będzie można
zobaczyć efekty tej pracy. Polska
prapremiera sztuki „The Beatles &
Queen”, rozpocznie się o godz. 19
w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
Bilety od 45 do 60 zł.
JB

http://blogbiszopa.blog.onet.pl

/pg/

Gliwice

orient
w ruinach

W ramach festiwalu All Improvvisio na scenie Ruin Teatru w
Gliwicach wystąpi zespół Quando
Nuero. Grupa zabierze słuchaczy w
podróż w poszukiwaniu zapominanych dźwięków wysp Morza Śródziemnego. Muzyka zespołu powstaje
na styku europejskiej harmonii i
orientalnej żywiołowości. Początek
koncertu 22.09, o godz. 19. Bilety w
cenie 20 zł.
JB

Stronę Mateusza Biskupa wypełniają historyczne ciekawostki
i opowieści o zapomnianych, nie
tylko polskich bohaterach. Wraz
z autorem, czytelnik niespiesznie przechadza się po dziwnych
twierdzach, odkrywając skrywane
tajemnice i poplątane życiorysy.
Dobrze opowiedziane, wciągające
historie czynią z bloga Biskupa
miejsce wyjątkowe na internetowej
mapie. Nie ma tu miejsca na tanią
sensację i nadmierną egzaltację.
Duże zainteresowanie stroną,
sprawiało, że powstała jej wersja
książkowa pod tytułem „Śladami
zapominanych bohaterów”.
JB
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reklama

Foto: Dawid Ciepliński

Szkody niewidoczne na pierwszy rzut oka,
to m.in. rostrzaskane akwaria

Knurów drift

puma na ścianie

W niedzielny wieczór kierowca Forda Puma wjechał...
w ścianę supermarketu przy ul. Szpitalnej
Według relacji świadków kierowca driftował (technika jazdy pojazdem w kontrolowanym poślizgu) na
parkingu przy Intermarché i Bricomarché. W pewnym
momencie stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w
sklep. Efekt: połamany jeden ze słupków i spora dziura
w ścianie supermarketu. Siła uderzenia była na tyle

duża, że spowodowała otworzenie się poduszek powietrznych. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Jak się
dowiedzieliśmy, za tego typu wykroczenie kierowcy
grozi mandat 350 zł. Na tym koszty się zapewne nie
skończą...
DC

pościg pod osłoną nocy

Szybka reakcja funkcjonariuszy
gliwickiej drogówki pozwoliła zatrzymać
po krótkim pościgu 31-letniego
knurowianina, który skradł audi w
Krapkowicach (województwo opolskie)
Komunikat dyżurnego KWP
w Katowicach o kradzieży samochodu pojawił się w niedzielę,
około godz. 22.30 we wszystkich
komendach województwa śląskiego. Policjanci wytypowali
autostradę A4 jako przypuszczalną trasę przejazdu skradzionego samochodu. To był strzał w
dziesiątkę, ponieważ kilka minut
później dostrzegli na wysokości
Łan odpowiadające opisowi audi.
Rozpoczął się pościg. Złodziej
zjechał z autostrady i przemiesz-

czał się w kierunku Rudzińca. Po
kilku minutach był już w rękach
gliwickiej drogówki. - Za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec
Knurowa - mówi oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski.
- Nie stawiał oporu. Alkomat
wskazał 0,9 promila.
Knurowianin trafił do policyjnego aresztu. Przed sądem
odpowie za kradzież i jazdę pod
wpływem alkoholu.
/pg/

Knurów

Kompania
węglowa

Funkcjonariusze z posterunku Straży
Ochrony Kolei w Rybniku odnotowali
kolejny sukces. Tym razem ujęli trzech
sprawców kradzieży około 500 kg miału
węglowego z wagonu wchodzącego w
skład pociągu relacji Knurów - Świerże
Górne. Obława miała miejsce 7 września o godz. 9.50. Sprawcami kradzieży
okazali się: 58-letni Stefan C. z Knurowa,
53-letni Zenon A. z miejscowości Piskory
i bezdomny 48-letni Krzysztof L. Mężczyzn przekazano do VI Komisariatu
Policji w Gliwicach, gdzie prowadzone są
dalsze czynności w sprawie.
/g/

ogłoszenie
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aktualności
Gruntowna przebudowa ul. Marynarzy niewątpliwie cieszy mieszkańców
pobliskich bloków, choć niektórzy obserwując postępujące prace
dostrzegają detale, które ich niepokoją. Czy słusznie?
Knurów

Prawie 11 tys. bezpłatnych badań
tomografii komputerowej i ponad
5 tys. rezonansu magnetycznego
przewiduje kontrakt podpisany przez
Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ze spółką Voxel.
Uruchomienie nowej puli środków na
badania powinno rozładować kolejki
oczekujących w pracowniach diagnostycznych w województwie.
Badania są przeprowadzane od
1 września w pracowniach w Bielsku-Białej, Bytomiu, Gliwicach,

Katowicach i Zabrzu. Osoby ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego z poradni posiadającej
umowę z NFZ na ambulatoryjną
opiekę specjalistyczną mogą zgłaszać
się bezpośrednio do rejestracji lub
zadzwonić na numer działającego w
godz. 8.00-16.00 call-center firmy
Voxel (32 743 60 69; 32 60 60 501).
Korzystając z tej drugiej opcji nie
tylko ustalą termin badania, ale też
dowiedzą się, w której z pracowni
będą na nie czekać najkrócej.
oprac. MiNa

ogłoszenie

Kierowcy są zdania, że zjazd z ul. 1 Maja w Marynarzy
jest za wąski
jedna z nich, stojąca w sąsiedztwie
ul. 26 Stycznia. Jak się okazuje, obawy okazały się niepotrzebne.
- Rzeczywiście ta latarnia koliduje z drogą dla rowerów, toteż przewidziano jej przestawienie – mówi Ewa
Szczypka.
Wiele słupów dotychczasowego
oświetlenia stoi na drodze dla rowerów, ale, jak zapewnia naczelnik,
wszystkie one zostaną usunięte. Z ich
demontażem zwlekano do czasu uruchomienia nowych latarń – wszystko
po to, aby remontowana ulica ani na
chwilę nie stała się zaułkiem egipskich ciemności.
Nasi czytelnicy zwrócili też
uwagę na fakt, że ścieżki rowerowe
na Marynarzy nie różnią się kolory-

stycznie od chodników dla pieszych,
podczas gdy ścieżki przy ulicach
Kosmonautów czy 1 Maja wyraźnie
odcinają się od trotuarów zdecydowaną barwą. Czemu nie zastosowano
podobnego oznaczenia tym razem?
– zastanawiają się knurowianie.
Jak usłyszeliśmy w Urzędzie
Miasta, taką koncepcję ścieżki rowerowej przedstawił projektant i
została ona zaakceptowana. Jednak
ani rowerzyści, ani piesi nie powinni
mieć problemu z rozróżnieniem obu
traktów – droga dla rowerów będzie
oznaczona zarówno przez znaki poziome, jak i pionowe.
Na zakończenie przebudowy
ul. Marynarzy wykonawca ma czas
do końca października.
MiNa

Furiat za kratami

Zarówno żona, jak i sąsiedzi 42-latka z Knurowa mogą odetchnąć
z ulgą. Na wniosek policji i Sądu Rejonowego w Gliwicach mężczyzna
został tymczasowo aresztowany. Za pobicie żony grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności



Śląski NFZ podpisał właśnie dodatkowy kontrakt na bezpłatne
badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Badania są wykonywane m.in. w Gliwicach

Kampania wyborcza ruszyła – kandydaci do parlamentu prześcigają
się w pomysłach, jak zainteresować sobą wyborców

Knurów

Miara przebrała się w ubiegły
czwartek, kiedy krewki knurowianin
poturbował żonę (złamał jej lewą
rękę i spowodował obrażenia twarzy). Kobieta powiadomiła o całym
zdarzeniu policję, a ta zatrzymała
damskiego boksera w jego mieszkaniu - na osiedlu Fińskie Domki.
To nie pierwszy taki wybryk
mężczyzny. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski zwraca uwagę, że w takich przypadkach ofiara
zazwyczaj wycofuje obciążające
kata zeznania na etapie postępowania prokuratorskiego. - Z policją jest

Więcej tomografii i rezonansu

Foto: Mirella Napolska

Tydzień temu opublikowaliśmy
sygnał Czytelnika, który nie jest do
końca zadowolony ze wstępnych efektów trwającej przebudowy ul. Marynarzy. Jego niepokój budził jeden
szczegół – nowy zjazd z ul. 1 Maja,
który po remoncie jest węższy niż
dawniej, jego zdaniem zbyt wąski. Po
publikacji rozdzwoniły się telefony z
sygnałami od innych mieszkańców
osiedla korzystających z tego wjazdu,
którzy podzielają opinię Czytelnika.
– Tu się miną bez trudu dwa rowery,
ale z dwoma samochodami już gorzej
– skarży się jeden z mieszkańców
osiedlowego bloku. – Mój syn już
miał tu stłuczkę.
Wszyscy zastanawiają się, dlaczego zmieniono szerokość zjazdu
i czy jest szansa, aby jednak został
poszerzony. Zapytaliśmy o to w
knurowskim magistracie.
- Zjazd z ul. 1 Maja na ul. Marynarzy został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zatem od strony formalnej nie ma
tu nieprawidłowości – wyjaśnia
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– Natomiast z uwagi na pojawiające
się krytyczne głosy mieszkańców
projektant przeanalizuje możliwość
poszerzenia tego wjazdu, a następnie
przedstawi propozycję Zarządowi
Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Dwa rowery na wjeździe miną
się bez problemu, natomiast knurowsk ich cyk listów n iepokoiła
inna sprawa związana z remontem
ul. Marynarzy – latarnie stojące na
ścieżkach rowerowych. Zwłaszcza

Foto: Mirella Napolska

Latarnie wyjaśnione,
zjazd do analizy

Uwaga, pacjenci!

jak z pogotowiem, jedzie na miejsce
zdarzenia i reaguje, jednak to od
szpitala, a w naszym wypadku sądu
zależy, czy sprawca wróci do domu,
czy zostanie w areszcie. Niestety,
wszystkie pretensje kierowane są w
kierunku policji.
Uwaga o tyle istotna, że 6 lat
temu wspomniany wyżej mężczyzna
groził wysadzeniem połowy osiedla!
Chwilę wcześniej zdewastował murowany słupek ogrodzenia sąsiedniego domu i skrzynkę na listy. Agresor
rzucił się w pościg za przebywającym w ogródku sąsiadem i gdyby
nie fakt, że ten zabarykadował się w

domu, nie wiadomo czy nie doszłoby
do tragedii.
Po nieudanym ataku biegał w
szale po ulicy, kopał w samochody i
groził śmiercią. Krewkim mężczyzną
zajęła się policja, jednak następnego
dnia wrócił do domu. Przepraszał i
usprawiedliwiał swoje zachowanie
wypitym alkoholem. Sąsiedzi nie
wierzyli wówczas w jego poprawę,
zwłaszcza, że mężczyzna już nieraz
był na odwyku.
W areszcie będzie mieć sporo
czasu do przemyślenia swojego postępowania.
Paweł Gradek

sesja rady miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.09.2011 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
29.06.2011 r. oraz 2.08.2011 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
3) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
4) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
7) w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Knurów
Nr LVI/718/2006 z dnia 19.10.2006 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Knurów,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
9) w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów
z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 -2014 z późn. zm.,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
11) w sprawie: określenia zasad warunków i trybu przyznawania
nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwem sportowym,
12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok,
13) w sprawie: ustalenia zasad najmu garaży murowanych
stanowiących własność gminy oraz miesięcznej stawki opłaty
eksploatacyjnej za utrzymanie gruntów gminnych, na których zlokalizowane są garaże murowane i przenośne,
14) w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród
i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury,
15) w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
11. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
		
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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aktualności
Knurów

Brzemienna w skutki

- To jest skandal, żeby w XXI wieku ciężarna kobieta nocowała pod gołym niebem! Gdzie ona urodzi
to dziecko? W lesie? - denerwuje się knurowianka przejęta losem bezdomnej ciężarnej

Radzimy sobie

- Wylądowałam, kurde, na dworze, bo mieszkaliśmy na ogródku u
taty. On się zaczął do mnie dobierać,
tośmy stamtąd poszli, a potem poszliśmy, kurde, do mamy mieszkać. Ona
długów narobiła. Co myśmy ze śmieci
sobie zarobili, to ona zamiast kupić
jedzenie, to długi sobie spłacała, a my
głodni chodziliśmy.
Od czer wca nie ma z matką
kontaktu. Ma do niej spory żal. - Ja
sobie nie pozwolę, żeby człowiek zarobił, kurde, w ciągu dnia 120 zł, dał
pieniądze, a w lodówce nic nie było.
Co ja będę, kurde, rosół z samą solą
jadła? Makaron z solą? Oddawałam
wszystkie pieniądze i nic z tego nie
miałam, ani spodni nie mogłam se
kupić. Ze śmietnika brałam...
Mimo to, Anna zadzwoniła do
matki z urodzinowymi życzeniami.
Telefon był wyłączony.
Niedolę dzieli z partnerem Krzysztofem. Właśnie poszedł z
przyjacielem, który im pomaga, bo
była okazja, żeby zarobić trochę
grosza przy przeprowadzce. Kobieta
chwali partnera za zaradność i opiekuńczość.

Koczują w zaroślach od 14 czerwca. - No, radzimy sobie. Nie chodzimy,
nie kradniemy, ani nic. Żyjemy z tego,
co uzbieramy, złom, kurde, puszki
aluminiowe.

Klucze od matki, wózek od ojca

Od matki (sprzątaczki) dostała pęk
kluczy do osiedlowych śmietników.
Część musiała sama dorobić. Podkreśla,
że to też kosztowało. Krzysztof wziął je
ze sobą. Po drodze miał przelecieć po
śmietnikach, może na coś trafi.
Za plecami Anny stoi przypięty
do drzewa wózek na złom. Dostała
go od ojca. - Powiedział, że on nam
chleba zabierał nie będzie, kurde,
żebyśmy mieli na czym wozić, a nie
nosić na plecach - mówi.
Partner i jego przyjaciel to jedyne
osoby, na które może w życiu liczyć.
- Mam siostrę za granicą, też się od
rodziny odsunęła, bo powiedziała, że
z rodziną alkoholików nie będzie żyła.
Nie utrzymuje kontaktów.
Anna jest w siódmym miesiącu
ciąży. Zdaje sobie sprawę, że nie żyje
w warunkach, w jakich powinna
przebywać ciężarna kobieta. Mimo
to nie narzeka ani na zimno („jest
pierzyna”), ani na deszcz („jak pada,
zakrywamy folią”). - Termin mam na
21 listopada, dlatego tu z dzieckiem
nie przyjdę. Taka głupia jeszcze nie
jestem, 33 lata mam.
Twierdzi, że tylko raz była u lekarza, nie potrzebuje więcej, bo czuje się
dobrze. Na pytanie o miejsce porodu
pewnie odpowiada: - W knurowskim
szpitalu będę rodzić, bo chyba nie
tutaj. Dlatego dobrze, że takiego przyjaciela mamy, to przynajmniej sobie
u niego komórkę podładuję. Jak mnie
ostatnio tutaj pszczoła pożądliła, rękę
miałam taką popuchniętą. Krzysiek
zadzwonił na pogotowie i lekarz
mówi, kurde, jesteście bezdomni,
ale pomocy muszę wam udzielić. Ja

reklama
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Chce zachować anonimowość.
Mówi, że często widuje na mieście
zmizerniałą, ciężarną kobietę, która
wraz z partnerem zbiera złom. Wskazuje nam miejsce jej koczowiska.
Wśród drzew, na końcu krętej
ścieżki siedzi ciężarna kobieta Anna. Nad nią ogrodowy parasol,
wokół walają się sprzęty codziennego użytku. W gęstwinie majaczy
namiot z folii. Na prowizorycznym
stoliku leży kromka chleba, obok
nadgryziony, czekoladowy baton.
Dopiero co skończyła pić kawę, dopala papierosa... Na palenisku garnek
z obiadem - dziś będzie makaron z
sosem pieczeniowym.

- No, radzimy sobie. Nie chodzimy, nie kradniemy, ani nic - mówi ciężarna Anna
jestem uczulona, ale mam tabletki,
bo już mnie kiedyś użądliła jak szłam
koło sklepu, to mnie pogotowie zabrać
musiało.

Co dalej?

Nie myśli o przyszłości. Żyje z
dnia na dzień. Z rozmowy z jedną
panią wie, że najprawdopodobniej
po porodzie czeka ją pobyt w domu
samotnej matki. W sumie to nie wie,
co dalej. - My pójdziemy do domu, jak
będę z ojcem dobrze żyła - mówi po
długim namyśle.
Wie, że nie dla niej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. - Raz korzystałam i powiedziałam, że więcej nie
będę, bo ja więcej zarobię na śmietnikach niż oni mi dadzą - mówi z przekonaniem. Wyklucza także pobyt w
bojkowskim schronisku: - Nie chcę iść
do „Alberta”, nie byłam nigdy, ale nie
chcę tam iść. Mam dużo znajomych,
którzy tam byli i zrezygnowali. Nie
wiem, dlaczego.
Dawniej pracowała m.in. w gliwickim Minimalu, później sprzątała
na ul. Batorego. Zrezygnowała. - Cóż
z tego, jak pracodawca okłamywał z
wypłatami, nie chciał płacić, to co ja
będę? 550 zł za całe Merkury, całego
Batorego... Poszłam na porozumienie
strony. Jak były święta wielkanocne,
to po miesiącu ze zbierania śmieci
zarobiliśmy 1100 zł.
Docenia to, co ma: przyjaciół,
Krzysztofa, dziecko w drodze, a także gesty obcych ludzi. - Przychodzą
tu różni, kiedyś robili sobie grilla, to
powiedzieli: macie, kurde, bo my i
tak tego wszystkiego nie zjemy. Dali
nam 10 zł, piwo i po kiełbasie takiej
- odmierza spory odcinek w powie-

trzu. - Nie wiem, czy to toruńska była
czy jaka...
Przyznaje, że ma zachcianki
jak to kobieta w ciąży. - Co, kurde.
Ja Krzyśka wysyłam kiedyś o 2.00 w
nocy, do Żabki, po pomarańcze. Innym razem po arbuza. Mówię, jak nie
mają arbuza, to kup mi loda Bambino
- śmieje się i mówi, że to wszystko
dla dziecka.
Nie chce poznać jego płci przed
porodem. - Byle było zdrowe, tak jak
matka...

Dba jak potrafi

W drodze powrotnej spotykamy
partnera Anny w towarzystwie kolegi. Niesie 5-litrową butelkę wody.
- Ona jest uparta jak osiołek! Nie
była wcale u lekarza, ale w nocy ma
kolkę i boleści, nerwowa bardzo się
zrobiła...
Krzysztof zdaje się mieć głowę
na karku. - Namawiałem ją, żeby
pojechała do Gliwic i zarejestrowała
się jako bezrobotna. To nie problem
wydać 12 zł na bilet, nawet kolegę jak
poproszę, to zawiezie ją autem.
Myślał, by złożyła w Urzędzie
Miasta wniosek o przydział tymczasowego mieszkania. Wie, że
im szybciej, tym lepiej. Sam chce
wyrobić sobie dowód osobisty, ale
nie wie gdzie i co w wypadku, kiedy
nie ma stałego meldunku. -Dbam,
żeby niczego jej nie zabrakło. Do
kolegi może pójść się wykąpać, ale
ona nie chce. Już nawet myślałem,
żeby pozwała mnie o alimenty, ale
powiedziała, że dopóki jesteśmy
razem, to nie ma mowy. Przecież ja
mógłbym ją i dziecko odwiedzać w
domu samotnej matki!

Krzysztof nie chce zabierać swojej kobiety na zbiórkę złomu. Wie, że
powinna odpoczywać, ale z drugiej
strony boi się zostawiać ją samą, bo
jak mówi, nie wiadomo, kiedy urodzi. Zdaje sobie też sprawę, że upór
Anny może zaowocować utratą praw
rodzicielskich. A wtedy... chyba by
jej tego nie darował.

Będzie współpraca?

Nazajutrz rano, po naszej interwencji, na miejscu pojawili się
pracownicy socjalni z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. - Sytuacja jest dramatyczna, jednak
udało nam się zobowiązać panią
do współpracy. Nasi pracownicy socjalni będą ją codziennie odwiedzać
- mówi dyrektor MOPS Małgorzata
Cisek-Sopel.
Anna zobowiązała się przyjść
do MOPS-u i zapoznać z ofertą
skierowaną do kobiet przed i po
urodzeniu dziecka. - Kwalifikuje się
do schroniska. Mogę powiedzieć, że
nie pozwolimy, aby po porodzie wróciła z dzieckiem do tych warunków
- zapewnia dyrektorka.
Przyznaje, że Anna nie była
wcz eśniej zna na pracow ni kom
MOPS-u, jednak wiedziała, gdzie
ośrodek się znajduje i na jaką pomoc
może liczyć. - Odnieśliśmy wrażenie,
że traktuje ten biwak jak wakacje.
Dobrowolnie przystała na współpracę z nami, zobaczymy, co z tego
wyjdzie.
Imiona bohaterów tekstu zostały
zmienione.
Paweł Gradek,
współpraca - Mirella Napolska



promocja

Poznaj Gliwicką
Wyższą Szkołę
Przedsiębiorczości!
Założona w 2005 roku Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości mieści się na terenie
dawnej Kopalni Gliwice. Po rewitalizacji budynek przekształcono
w nowoczesny i funkcjonalny
obiekt, w pełni przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne aule (w tym
aula do tłumaczeń symultanicznych), duży parking oraz lokalizacja w pobliżu centrum Gliwic, w
sąsiedztwie autostrady A4 (węzeł
„Sośnica”) to zdecydowanie mocne atuty Uczelni.

Ekonomia - Gospodarowanie
zasobami pracy, Ekonomika i
finanse przedsiębiorstwa, Ekonomika sektora publicznego, Rozwój
regionalny i gospodarka samorządowa, Ekonomia menedżerska, Ekonomia psychologiczna,
Dystrybucja i handel na rynkach
krajowych i zagranicznych.

wczesnoszkolna z nauczaniem
języka angielskiego.

Filologia - Angielski język
biznesu, Rosyjski język biznesu,
Język angielski w mediach, Język
rosyjski w mediach, Język angielski w turystyce, Język rosyjski
w turystyce.

W ofercie edukacyjnej Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości znajdują się studia
licencjackie – stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe,
a także kursy i szkolenia. Studenci
kształcą się na kierunkach i specjalnościach:

Pedagogika - Pedagogika
opiekuńczo-resocjalizacyjna, Pedagogika społeczna z doradztwem zawodowym, Profilaktyka
społeczna z elementami prewencji, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Zintegrowana edukacja

Niskie czesne, stypendia naukowe i socjalne, prężnie działający Samorząd Studencki oraz
przyjemna atmosfera to elementy
składające się na tutejsze życie
studenckie. Studenci zainteresowani założeniem własnej firmy,
mogą to uczynić w Inkubatorze
Przedsiębiorczości znajdującym
się w sąsiedztwie Uczelni.

Wzornictwo - Projektowanie produktu. Niebawem oferta
edukacyjna Uczelni wzbogaci się
o dwa nowe kierunki: Architekturę
i Urbanistykę oraz Finanse i Rachunkowość.

Gliwicka Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości to idealne
miejsce dla osób z pasją, przedsiębiorczych i kreatywnych.

Warto pomyśleć o swojej przyszłości i zainwestować niecałe 10 zł w godzinę kursu, który doskonale przygotuje każdego
maturzystę do zdania egzaminu dojrzałości. Z nami matura to czysta przyjemność.

Maturzysto - mamy idealne kursy dla Ciebie!!!
Kurs przygotowujący
do matury z języka angielskiego

Kurs organizowany będzie na dwóch
poziomach zaawansowania:
PODSTAWOWYM – niższy średniozaawansowany
ROZSZERZONYM – wyższy średniozaawansowany
Nacisk położony zostanie na powtórzenie zagadnień gramatycznych z
zakresu szkoły średniej i przećwiczenie
technik egzaminu pisemnego, a także
na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz
przełamanie bariery komunikacyjnej przed

przystąpieniem do egzaminu ustnego.
W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne – „mock
exams”, które pozwalają uczestnikom
kursu zredukować stres przed maturą,
a także wyeliminować słabe punkty, oraz
wybrać odpowiednią strategię.
Zajęcia prowadzić będą doświadczeni
nauczyciele będący także egzaminatorami do przeprowadzania egzaminu
maturalnego z języka angielskiego.
Liczba godzin: 60
Ilość spotkań: 20 spotkań po 3 godziny
lekcyjne raz w tygodniu

Koszt: 640 zł - płatność w ratach miesięcznych

Kurs przygotowujący
do matury z matematyki

Kurs przeznaczony jest dla uczniów
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych
(liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów
ogólnokształcących i techników uzupełniających) oraz osób, które ukończyły już w/w
szkoły, ale chcą w 2012 roku przystąpić do
egzaminu maturalnego z matematyki.
Grupy utworzone zostaną zarówno
dla osób zdających maturę na poziomie
podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym.
W trakcie zajęć rozwiązywane będą
zadania maturalne różnych typów zgodnie z
Informatorem o egzaminie maturalnym.
Przewiduje się także samodzielne rozwiązywanie zestawów zadań maturalnych
(„próbna matura”) oraz omawianie tych
rozwiązań.
Zajęcia prowadzić będzie doświadczony nauczyciel będący także egzaminatorem do przeprowadzania egzaminu
maturalnego z matematyki.
Liczba godzin: 60
Ilość spotkań: 20 spotkań po 3 godziny
lekcyjne raz w tygodniu
Koszt: 590 zł - płatność w ratach miesięcznych

Kurs przygotowawczy
na Akademię Sztuk Pięknych

Celem kursu jest wykonanie przez jego
uczestników prac, których poziom arty-



styczny pozwoli na skompletowanie teczki,
która jest wymagana w pierwszym etapie
rekrutacji na Akademię Sztuk Pięknych.
W ramach kursu prowadzone będą
zajęcia z rysunku i malarstwa.
Liczba godzin: 102
Ilość spotkań: 34 spotkania po 3 godziny
Koszt: 690 zł - płatność w ratach miesięcznych

Kurs przygotowawczy
na studia architektoniczne

Celem kursu jest przygotowanie jego
uczestników do egzaminu wstępnego na
studia architektoniczne.
W ramach kursu prowadzone będą
zajęcia z rysunku oraz projektowania przestrzennego.
Liczba godzin: 102
Ilość spotkań: 34 spotkania po 3 godziny
Koszt: 690 zł - płatność w ratach miesięcznych

Zapraszamy również
na następujące kursy:

• Kaligrafia europejska dla początkujących
• Podstawy fotografii tradycyjnej i cyfrowej
• Wprowadzenie do teorii gier i strategii
• Polski Język Migowy na poziomie A1

Szczegóły na www.gwsp.gliwice.pl
lub pod numerem tel. 32 461 21 36
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rozmaitości

Poradnia
ponad standard

Knurów. Jubileusz PPP

Kim jest psycholog? – To taka
osoba, która leczy, bada i nikomu nie
zrobi krzywdy – odpowiedział jeden z
uczestników dziecięcych warsztatów
organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Knurowie. – Jest to osoba pouczająca nas w
naszym życiu. Leczy dzieci, żeby były
grzeczne. Musi bardzo dużo wysiłku
dać, żeby wszyscy zrozumieli, co on
mówi – padały kolejne odpowiedzi.
Celne, zabawne, niekiedy wzruszające nagrania dziecięcych wypowiedzi
okraszone pracami plastycznymi ich
autorstwa były jedną z niespodzianek
przygotowanych przez pracownice PPP na uroczyste obchody 40.
urodzin placówki. Przypomniano
też historię jubilatki i to, czym żyje
obecnie.
Jubileuszowa gala odbyła się w
piątek, 9 września w zlokalizowanej
po sąsiedzku „Sztukaterii”. Pojawili
się na niej obecni i byli pracownicy
poradni, dyrektorowie szkół. Wśród
gości byli sekretarz stanu w ministerstwie edukacji Krystyna Szumilas,
dyrektor gliwickiej delegatury kuratorium oświaty w Katowicach Zdzisława Waniek, wicestarosta gliwicki
Sławomir Adamczyk, samorządowcy
gmin, na terenie których działa PPP,
wiceprzewodniczący powiatowej komisji edukacji Winfryd Ficoń.

Początki były skromne

Pomysł powołania Powiatowej
Poradni Wychowawczo-Zawodowej
w Knurowie pojawił się 40 lat temu.
(Wcześniej najbliższa taka placówka
mieściła się w Rybniku). Oficjalnie
poradnia otworzyła swoje podwoje 15
lutego 1972 roku. Początkowo mieściła się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2, a dyrektorem został Roman
Buchta. Jak wspominał podczas gali
– były to dwie sale z odpadającym
tynkiem, a w pomieszczeniach 15
stopni. Pracowano na testach wypożyczanych z ośrodka w Rybniku.
– Nosiliśmy wówczas białe fartuchy.
Wiąże się z tym pewna anegdota.
Przyszła kiedyś do nas starsza pani z
wnuczkiem i na widok kitla pyta: „To
wyście som ten dochtor, co głupich
bada?” Wytłumaczyłem, że ani doktor, ani głupich... – wspominał Buchta. – Cieszę się, że los dał mi możliwość
doczekania takiego jubileuszu. Miło,
że dzieło przez nas rozpoczęte trwa i
się rozwija.
W ciągu 40 lat poradnia kilkakrotnie zmieniała nazwę, siedzibę, zmieniała organ prowadzący
(ostatnio, od 2000 r. jest nim powiat
gliwicki). Powiększał się też skład
personelu – początkowo w poradni
pracowały trzy osoby, dziś jest ich
13.
PPP zajmuje się zarówno dziećmi
z problemami w nauce, jak i tymi
szczególnie uzdolnionymi. Udziela
też porad ich rodzicom i nauczy-
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W ubiegły piątek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Knurowie świętowała 40-lecie działalności

Czasy się zmieniają, a psychologom pracy przybywa - coraz
bardziej są potrzebni dzieciom i młodzieży
cielom. Doradza młodzieży w sprawach wyboru przyszłego zawodu.
Organizuje rozmaite warsztaty – dla
dzieci, psychologów, pedagogów,
nauczycieli.

Nowe czasy, nowe
doświadczenia

- Ciągle poszerzamy spektrum
naszych działań – mówi dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Knurowie Jolanta Olejnik. – Przychodzi nam rozwiązywać coraz więcej
różnych problemów dzieci i młodzieży. Odnotowuje się coraz więcej
przypadków zaburzeń odżywiania,
zagrożenia samobójstwem, różnego
rodzaju uzależnień, co jest dla nas
zupełnie nowym doświadczeniem.
Jesteśmy otwarci na wszelkie problemy pojawiające się w środowiskach
lokalnych. Od kilku lat realizujemy
ponadstandardowe zadania, w tym
wczesne wspieranie rozwoju dziecka
od urodzenia do rozpoczęcia nauki w
szkole. Dotyczy ono dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami.
PPP zajmuje się dziećmi niewidomymi, niedowidzącymi, niesły-

szącymi i niedosłyszącymi, a także z
autyzmem. Te działania wykraczające ponad standard poradni psychologiczno-pedagogicznych wyróżniają
knurowską placówkę spośród jej
podobnych. W przyszłym roku czeka
ją kolejne duże zadanie – przekształcenie placówki w Centrum Rozwoju
Edukacji. Jak zapowiada dyrektor,
jego trzonem będzie PPP, zaś dodatkowo w centrum będą zatrudnione
osoby, które zajmą się szkoleniem
nauczycieli.
Czego powinno się życzyć pracownikom PPP z okazji okrągłych
urodzin placówki? Oprócz satysfakcji
zawodowej życzeniowym priorytetem jest poszerzenie bazy lokalowej. Już teraz część zajęć poradni z
konieczności odbywa się gościnnie
w knurowskim Zespole Szkół Zawodowych nr 2. Podczas jubileuszowej
gali wicestarosta Sławomir Adamczyk deklarował gotowość władz
powiatowych do udzielania pomocy
– w miarę możliwości. Kto wie, może
znajdzie się wkrótce nowe lokum dla
poradni?

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Knurowie

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
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 125.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 22.09.2011 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 12.500,00 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 21.09.2011 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 19.09.2011 r.
od godz. 15:00 do 16:00.
   
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 106.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 22.09.2011 r. o godz. 11:00.
Wadium w wysokości 10.600,00 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 21.09.2011 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
19.09.2011 r. od godz. 14:00 do 15:00.
   
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.

reklama

MiNa

informacja

Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ogłasza nabór
na kurs przygotowawczy na stopień „Młodszego
Ratownika WOPR” oraz na stopień „Ratownika WOPR”
Warunkiem przyjęcia na kurs przygotowawczy na stopień „Młodszego
Ratownika WOPR” jest:
- ukończony 12 rok życia
- umiejętności pływackie
- bardzo dobry stan zdrowia
Warunkiem przyjęcia na kurs na stopień „Ratownika WOPR” jest:
- ukończony 16 rok życia
- ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim
o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy
- działalność w WOPR, w stopniu Młodszego Ratownika WOPR co
najmniej 1 rok
- posiadanie co najmniej jednego spośród uprawnień przydatnych
w ratownictwie wodnym (motorowodny, nurkowania swobodnego, trenera
lub instruktora pływania, żeglarskie).
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach tel. 32 332 63 64 oraz Pływalnia Kryta
- aQuaRelax tel. 32 338 19 24 oraz w biurze Oddziału Miejskiego WOPR
przy ul. Szpitalnej 8, pokój 411 we wtorki i czwartki od godz. 18 tel. 32
236 96 96.
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aktualności
Knurów. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
pomaga zdolnej młodzieży

Działkowcy z ROD im. ks. Dzierżona tworzą
wielką rodzinę

Stypendia na
pomnażanie
talentów

Od 600 do 1000 zł otrzymała
dziewiątka zdolnych młodych ludzi
w ramach stypendium
przyznawanego przez parafię Matki
Bożej Częstochowskiej

Knurów. Świętowali działkowcy z ROD im. Ks. Dzierżona

Gorące rytmy na koniec
owocnego sezonu

Puchary, odznaczenia, nagrody, występy zespołów
muzycznych, a przede wszystkim dobra zabawa złożyły się
na obchody Dnia Działkowca, świętowane przez Rodzinne
Ogrody Działkowe im. ks. Dzierżona

Młodzi stypendyści obiecali, że będą nadal pilnie rozwijać
swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności; na
zdjęciu beneficjenci z ks. proboszczem Janem Buchtą
i Joachimem Machulikiem – członkiem komisji stypendialnej
i Rady Parafialnej
Mija dekada, odkąd parafia
MBCz honoruje młodych - zdolnych i nieprzeciętnie chłonnych
wiedzy – parafian. Czyni to w wymierny sposób, fundując stypendia.
Pieniądze pochodzą ze środków
własnych i działalności środowiskowej. Szczególnie owocny w tym
względzie jest coroczny sierpniowy festyn parafialny. Dochód z
imprezy w znaczący sposób zasila
pulę pieniędzy przeznaczaną dla
stypendystów.
W tym roku stypendia otrzymali wszyscy wnioskodawcy. Tak
się bowiem złożyło, że każdy z nich
spełnił wyśrubowane kryteria. Pod
uwagę brano przede wszystkim
średnią ocen i sytuację materialną.
Członkowie komisji przyznającej stypendia byli pod wielkim wrażeniem talentu i chęci poszerzania
wiedzy charakteryzującej młodych
parafian. – To wspaniale, że jest
przy parafii grupa młodych osób,
która ma ambicję i rozległe zainteresowania, zarówno językowe, jak
i sportowe – nie szczędził pochwał
młodzieży Joachim Machulik z
Rady Parafialnej.
Podziw u dla st y pendystów
nie krył również proboszcz Jan
Buchta. – Większość z nich ma już
sprecyzowane plany na przyszłość.



To dobrze, że w tak młodym wieku
mają tak dojrzałe podejście do życia
– podkreślał proboszcz.
Parafialne wsparcie trafiło nie
tylko do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W gronie
wyróżnionych jest też studentka
Anna Wolak.
– Stypendium otrzymuje nieprzerwanie od kilku lat, a jej średnia
na studiach jest bliska 5,0 – chwalił
Annę proboszcz Buchta.
Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w salkach katechetycznych. Wyróżnieni uczniowie
zostali zobowiązani do przekazania
na koniec I semestru i po zakończeniu roku szkolnego swoich wyników w nauce.

Uroczystości odbyły się w niedzielę. Zebranych w Domu Działkowca przywitał prezes Zarządu
ROD im. ks. Dzierżona Franciszek
Szafarz. Wśród gości znaleźli się m.in.
Czesław Tolarczyk z Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku
Działkowców w Katowicach, Andrzej
Jakimek - kierownik Delegatury PZD
w Gliwicach i Stanisław Kalisz - członek Komisji Problemowej Delegatury
w Gliwicach. W imieniu prezydenta
Knurowa Adama Ramsa samorząd
miasta reprezentował dyrektor Centrum Kultury Jerzy Kosowski.
- Święto było doskonałą okazją do
podsumowania kończącego się sezonu
– powiedział Przeglądowi prezes
Szafarz. - I do uhonorowania wyróżniających się działkowców. Puchary i
dyplomy potwierdzające osiągnięcia
trafiły do twórców najpiękniejszych
działek. Specjalne wyróżnienia otrzymało dziesięć osób.
Zasłużone gratulacje zebrali kierujący ogrodami – personalnie miły

przywilej przyjmowania powinszowań przypadł prezesowi Szafarzowi.
W jego ręce trafiła m.in. specjalna
patera z symbolami Knurowa wręczona przez dyrektora Kosowskiego.
- Ciesząc się z osiągnięć i plonów
nie zapominamy o działkowcach,
którzy w mijającym sezonie odeszli od
nas na zawsze – mówi prezes Szafarz.
– Zgodnie z uświęconą tradycją uczciliśmy pamięć o nich minutą ciszy.
Po oficjalnej odsłonie uroczystości placem przy Domu Działkowca zawładnęli artyści. Sygnał
do zabawy dały Orkiestra Górnicza
KWK „Szczygłowice” pod dyrekcją
Grzegorza Pakury i Majoretki Iluzja
- zespół działający przy knurowskim
Centrum Kultury – pod opieką Pauliny Przesdzing.
Huczny – jak na orkiestrę przystało – w ystęp w paradnym korowodzie po ogrodach wzbudził
zrozumiałe zainteresowanie wielu
działkowców.
Gromkie brawa zebrał zespół

Music Joy – kolejna z formacji działających przy Centrum Kultury.
Podopieczne Agnieszki Witomskiej
wykonały utwory znane i lubiane.
Nie zabrakło, bo przecież nie
mogło, dobrze zaopatrzonego bufetu – hitem okazała się tradycyjna
grochówka. Wieczorem działkowcy
ruszyli do tańca przy muzyce wygrywanej przez Piotra Polaka. Zabawa
trwała do godziny 1 w nocy.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Działkowi laureaci
Najpiękniejsza działka: 1. Józef
i Halina Jasińscy, 2. Kazimierz i
Leokadia Kwiatkowscy, 3. Piotr i
Irena Musiał
Najładniejsza działka uprawowa: 1. Zdzisław Bednarski, 2. Jan
i Helena Mastykowie, 3. Marian i
Eugenia Nowakowie

reklama

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Stypendium otrzymali:
Marta Goworek, Daria
Grudziądz, Karolina Grudziądz, Karol Krawczyk,
Aleksandra Kutypa, Karol
Mandel, Daria Polasik,
Magdalena Rogalska,
Anna Wolak.
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Fabryka Snów

16 września Kino Amok rozpocznie wyświetlanie
cyklu niezwykłych filmów „z Górnego Śląska do Fabryki
Snów”. Projekt powstały przy współpracy z Domem
Przyjaźni Polsko- Niemieckiej przybliży działalność najwybitniejszych aktorów i filmowców z regionu. Pierwszy
film cyklu „Wielka miłość” o godz. 18. Bilety po 14 zł.
JB

Młodzi Panowie w Rybniku
Pochodzący z Rybnika Kabaret Młodych Panów wystąpi
21 września w Klubie Energetyka. W programie stare,
dobrze znane publiczności skecze, jak i zupełnie nowe,
premierowe. Początek o godz. 19. Bilety w cenie 40 zł do
nabycia w sekretariacie Fundacji Elektrowni Rybnik.
JB

ogłoszenie-

„ODLOTOWE I BOMBOWE SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE”
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie rozpoczął realizację projektu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”. Projekt realizowany
jest w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania
9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt jest odpowiedzią na problem niewystarczająco rozwiniętych kompetencji kluczowych wśród uczniów Miejskich Szkół Podstawowych i Miejskich
Gimnazjów w Knurowie.
Celem ogólnym projektu jest harmonijny rozwój kompetencji kluczowych
u min. 1248 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Knurów w okresie
od sierpnia 2011 do lipca 2013 przyczyniający się do podniesienia wyników
w nauce oraz kształtowania postaw, jakimi powinni cechować się młodzi
obywatele Europy.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia – kółka zainteresowań m.in.
z języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii, matematyki, zajęcia
plastyczne, taneczne oraz muzyczne.
Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia 2011 do 31
lipca 2013 roku. W ramach projektu planowane są 4 edycje zajęć:
1 edycja w okresie od września 2011 do grudnia 2011,
2 edycja w okresie od stycznia 2012 do czerwca 2012,
3 edycja w okresie od września 2012 do grudnia 2012,
4 edycja w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2013,

Beneficjent: Gmina Knurów

Realizator: Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych

Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel. 032 235 27 07
e-mail:odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl

Zero tolerancji dla wandali – zgodnie orzekli uczestnicy spotkania (na
zdjęciu od lewej): nadk. Maciej Kawa, prezydent Adam Rams, przewodniczący RM Jan Trzęsiok i prezes Bogdan Litwin

O wandalach
w męskim gronie

Eskalacja aktów wandalizmu skłoniła uczestników
spotkania w gabinecie prezydenta Adama Ramsa do
podjęcia zdecydowanych kroków. - Nie możemy pozostać
bierni wobec działań chuliganów - usłyszeliśmy
W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy zmasowaną akcję wandali
[„Wojna na słowa” nr 36/2011], którzy
upstrzyli elewacje budynków wulgarnymi treściami.
Od tego czasu obrazoburczych
napisów przybyło. Tylko w zasobach
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej administracja
doliczyła się aż 60!
We wtorek odbyło się spotkanie u
prezydenta Ramsa, w którym udział
wzięli: przewodniczący Rady Miasta
Jan Trzęsiok, komendant Komisariatu
Policji nadkomisarz Maciej Kawa,
komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń i prezes LWSM Bogdan
Litwin.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
walka z dewastacjami możliwa jest,
przede wszystkim, przy współpracy
z mieszkańcami. - Ktokolwiek będzie
świadkiem aktów wandalizmu powinien natychmiast powiadomić Policję
lub Straż Miejską. Pragnę podkreślić,
że w takich wypadkach nie trzeba podawać swojego nazwiska! - zapewnia
komendant Kawa.
Dyżurni komisariatu otrzymali
nowe wytyczne, aby nie dochodziło
do absurdalnych sytuacji (pisaliśmy

o nich w ubiegłym tygodniu), że zgłoszenia poszkodowanych są przyjmowane dopiero po oszacowaniu strat.
- Jeśli takie sytuacje powtarzałyby się,
proszę wówczas o bezpośredni kontakt
ze mną - dodaje komendant.
Szef Straży Miejskiej przyznał, że
monitoring nie zarejestrował sprawców chuligańskich wybryków.
Pomysłów na walkę z głupotą
było kilka. O części nie będziemy
pisać, aby nie stały się wskazówkami
dla potencjalnych wandali.
Z inicjatywy prezesa Bogdana Litwina padła propozycja ufundowania
atrakcyjnej nagrody dla osoby, która
wskaże autora wulgarnych napisów.
Pomysł zyskał przychylność pozostałych uczestników spotkania.
- Mam nadzieję, że policji uda się
ująć sprawcę tej ohydnej kampanii
- mówi prezydent Rams.
Warto dodać, że wandalom grozi
kara od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dotkliwsze od aresztu
jest obciążenie finansowe. - W takich
przypadkach mamy możliwość zabezpieczenia na poczet przyszłych kar
mienia ruchomego, pensji, rachunku
bankowego... - dodaje komendant
Kawa.
Tekst i foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

Projekt „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
reklama

13 września Knurów znajduje się na 14 miejscu. Utrzymajmy tę lokatę!
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Foto: Iwona Kobryń

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Maja lenartowicz z leszczyn

ur. 29.08.2011 r., 2800 g, 50 cm

oliwia ogrodniczak z Knurowa

ur. 30.08.2011 r., 2870 g, 53 cm

emilia steuer z rybnika

ur. 30.08.2011 r., 3810 g, 53 cm

Szczygłowiccy emeryci na wesoło żegnają lato – spotkanie
w Sztolni było okazją, by powspominać i potańczyć...

Knurów

emeryci bawią się

- To była udana zabawa – tak członkowie Koła nr 3
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów podsumowali
świąteczne popołudnie w restauracji Sztolnia

wojciech Biczak z Knurowa

ur. 1.09.2011 r., 2730 g, 51 cm

Mateusz strojny z Knurowa

ur. 1.09.2011 r., 4530 g, 59 cm

zuzanna Gabor z Chudowa

ur. 2.09.2011 r., 3550 g, 55 cm

W biesiadnym spotkaniu udział wzięło około 50 osób. – Miłą niespodziankę sprawiła nam wiceminister Krystyna Szumilas, która przyjęła moje zaproszenie i pojawiła się w Szczygłowicach – mówi radny Eugeniusz Tymoszek.
Przyjemnie zaskoczona była też Leokadia Humska, najstarsza członkini
koła. – Pani Leokadia świętowała 80-lecie. Ta wspaniała rocznica była okazją
do gratulacji i życzeń – dodaje radny Tymoszek, który – wraz z wiceminister
Szumilas – obdarował jubilatkę bukietem kwiatów.
/b/

informacja własna wydawcy

alina reda z Knurowa

ur. 2.09.2011 r., 2710 g, 49 cm

Maksymilian Mocko z przegędzy
ur. 4.09.2011 r., 3820 g, 55 cm

aleksander Musioł z Gierałtowic
ur. 7.09.2011 r., 2650 g, 51 cm

tatiana dąbrowska z Knurowa
ur. 8.09.2011 r., 3250 g, 53 cm

10

Michał pogoda z Gliwic

ur. 3.09.2011 r., 2580 g, 50 cm

oskar Kos z Knurowa

paweł skrzypiec z Czerwionki-leszczyn
ur. 3.09.2011 r., 3360 g, 53 cm

zuzanna iwajsiewicz z Gliwic

ur. 6.09.2011 r., 4500 g, 59 cm

ur. 7.09.2011 r., 2780 g, 50 cm

dawid szymura z pilchowic

Maria aleksandra zmuda z Knurowa

ur. 7.09.2011 r., 3300 g, 51 cm

ur. 7.09.2011 r., 4100 g, 58 cm

reklama

aneta łucka z orzesza

ur. 8.09.2011 r., 3950 g, 56 cm

mateusz mirocha z Knurowa

ur. 8.09.2011 r., 3560 g, 53 cm
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ROZRYWKA nr 37/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 35/2011

br z m i a ło: „ Bra mk a r z ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Sylwia Babińska. Gratulujemy! Po odbiór z apra sz a my do redakcji.

Zbliża się inauguracja piątego roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Knurowie. – Zajęcia zapowiadają się wyjątkowo
ciekawie – zapewnia Ewa Jurczyga, główna organizatorka i szefowa UTW

Knurów. W środę, 5 października...

Gaudeamus Igitur
na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku
K n u r ow s k i U T W je s t
pierwszą tego typu placówką
na terenie Powiatu Gliwickiego.
Działa w ramach Towarzystwa
Miłośników Knurowa.
- Uniwersytet powstał, aby
umożliwiać mieszkańcom Knurowa i okolic szeroki dostęp
do zdobyczy nauki, techniki,
kultury i sztuki, a także propagować aktywne formy spędzania
czasu wolnego i zdrowy tryb
życia – mówi Ewa Jurczyga.
Od ubiegłego roku na wykłady
zapraszane są też osoby, które
nie są posiadaczami studenckich
indeksów. - Z zadowoleniem obserwowałam jak przybywało nam
słuchaczy spoza studenckiego
grona. Są wśród nich młodzi
ludzie, którym nasza propozycja
bardzo się spodobała.
Większość zajęć prowadzona jest w zespołach zainteresowań. Kierują nimi liderzy.
Są wśród nich nauczyciele,
dyrektorzy szkół, lekarze, pracownicy dozoru kopalni.
– Ich poświęcenie i zapał

są wyjątkowe – zaznacza Ewa
Jurczyga. – To wspaniali ludzie
tworzący etos swoich zawodów,
czerpiący satysfakcję ze społecznej działalności.
Wśród słuchaczy jest wielu
emerytów, ale nie brak też osób
aktywnych zawodowo. Nie ma
ograniczeń wiekowych. - Drzwi
naszego Uniwersytetu są otwarte dla wszystkich.
Zajęcia odbywają się w
różnych miejscach miasta. Zazwyczaj w szkołach, w siedzibie
Fundacji na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa, a nawet... na
basenie.
- Dużym wsparciem jest dla
nas LWSM, która umożliwia
nam nieodpłatne korzystanie z
klubowych pomieszczeń – dodaje pani Ewa.
Nowy rok akademicki lada
tydzień. W środę, 7 września,
liderzy poszczególnych zespołów tematycznych UTW
przedyskutowali organizację
planowanych zajęć.
- Na życzenie słuchaczy w

Słuchacze UTW

mogą rozwijać zainteresowania
i umiejętności w następujących
zespołach: informatyka, plastyka, język angielski, język
niemiecki, teatralno- filmowy,
historia, taniec, pływanie, turystyka, gimnastyka korekcyjna, wolontariat (współpraca
z PCK, MOPS, szpital), zajęcia kulturalno- oświatowe,
war sz t at y psychologic zno terapeutyczne, szkoła babć.

tym roku będą prowadzone zajęcia jogi – podkreśla kierownik
Jurczyga.
Knurowski UTW współpracuje z uczelniami wyższymi
z regionu. Dzięki temu wykłady dla słuchaczy prowadzą
pracownicy akademiccy, m.in.
Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii
Ekonomicznej. Rektor UŚ objął
działalność UTW patronatem.
Zapisy na nowy rok akademicki
rozpoczynają się od środy 14
września. Będą prowadzone
podczas dyżurów - w środy
w godz. 12-14 w biurze UTW
mieszczącym się w Miejskim
Gimnazjum nr 2 w Knurowie.
Wykład inauguracyjny odbędzie się 5 października w sali
Kina Sceny Kultury w Knurowie. Początek o godz. 17.
- Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy – zachęca
do udziału kierownik UTW
Ewa Jurczyga.
Oprac. b

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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konkurs

QUIZ z BRICOMARCHÉ

16-17.09.11 r.
(piątek-sobota)
Debiutanci
- godz. 16:00, 18:00
Chico i Rita - godz. 20:00
18-19.09.11 r.
(niedziela-poniedziałek)
Chico i Rita
- godz. 16:00, 18:00
Debiutanci
- godz. 20:00
20.09.11 r.
(wtorek)
Chico i Rita - godz. 16:00
Debiutanci
- godz. 18:00, 20:00
21-22.09.11 r.
(środa-czwartek)
Chico i Rita
- godz. 16:00, 18:00
Debiutanci
- godz. 20:00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Dziś do wygrania ultralekka wędka spinningowa marki JAXON
(240 cm) o wartości ponad 100 zł. Nagrodę wylosujemy wśród
Czytelników, którzy przyślą (dostarczą) do redakcji naszej
gazety kupon z prawidłowo zakreśloną odpowiedzią A, B lub C
na poniższe pytanie.
Czy BRICOMARCHÉ w Knurowie przy ul. Szpitalnej 40 należy
do marketów występujących w grupie:

A - Dom i Ogród? B - Panele i Wykładziny?
C - RTV i AGD?
Odpowiedzi przyjmujemy do dn. 21 września b.r. Wynik losowania
podamy w n-rze 39/2011 r.
Zwycięzcą quizu nr 3 (PL35/2011) została p. Sylwia Kudzia
z Knurowa. Poprawna odpowiedź: A. Po odbiór nagrody należy
zgłosić się do marketu BRICOMARCHÉ.

QUIZ z BRICOMARCHÉ
nr

5

O D P O W I E D Ź :

A

B

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

C

Imię.................................................................................................................
Nazwisko...................................................................................................
Adres............................................................................................................
Tel..........................................................

Przegląd Lokalny Nr 37 (967) 15 września 2011 roku

11

ogłoszenia
Handel i Usługi

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 remonty bieżące. Tel. 664
455 253

8-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe – 48 m2, 125.000. Biuro M3,
tel. 603 773 313
37/11

3-pokojowe – 62 m , 185.000. Biuro M3,
tel. 603 773 313
2

37/11

Centrum. 2-pokojowe na I piętrze. Cena:
139 tys. AS. Tel. 501 533 977

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10

12-43/11

36-38/11

34-43/11

Do wynajęcia lokal pod działalność 93 m2,
Gierałtowice. Tel. 604 497 626
36-41/11

37-43/11

Do wynajęcia sklep, 30 m2, na ul. Koziełka.
Tel. 662 281 335

33-38/11

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

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200

1-51/52/11

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

36-45/11

Ok. kina. Kamienica 812 m2. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

Sprzedam Peugeot 206 CC, kabriolet,
2001 r. Tel. 503 050 888

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

37/11

37/11

37-39/11

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

Spr zedam samochód cięż arow y KI A
K-2500-TCI 2001 r. Tel. 503 050 888

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

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na I p.
przy ul. K. Wielkiego – po remoncie. Tel.
601 979 222

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 888
400 830

01-odw.

37-38/11

37/11

37-38/11

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

37/11

Do wynajęcia lokal - sklep o pow. 40 m2,
ul. Koziełka 52. Tel. 665 502 385
Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

01-odw.

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

37/11

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

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

Nowy dom w Rudach. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

36-37/11

37-38/11

37/11

Gliwice, 2 pokoje, 52 m zamienię na Knurów. Tel. 32 238 17 89

Sprzedam działkę w Gierałtowicach 870
m2, 129 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

36-37/11

Kawalerka 36 m2. Cena: 108 tys.!!! AS. Tel.
512 393 052

Sprzedam lub zamienię mieszkanie własnościowe M-4, I p. na WP II. Tel. 512
371 428

37/11

Lokal handlowy do wynajęcia (witryna,
ogrzewanie, woda, kanalizacja). Knurów,
ul. Witosa 29 (parter, 50 m 2). Tel. 601
416 434

37/11

Kelnerki przyjmiemy. Tel. 664 040 345
RSA Biofeedback. Profilaktyka i Terapia.
Więcej na www.terapia-biofeedback.pl lub
889 406 874

36-43/11

37/11

Spr zedam M - 3 5 0,5 m z balkonem,
ul. Sienkiewicza. Tel. 697 851 478
2

37/11

Sprzedam M-4 w Szczygłowicach, 67 m2.
Tel. 606 919 066
34-37/11

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe Knurów
– centrum. Tel. 793 572 622

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

35-37/11

Matematyka, fizyka – korepetycje. Tel.
692 845 849

35-39/11

Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe przy
ul. Mieszka I w Knurowie. Tel. 791 452
944

Sprzedam mieszkanie 60,3 m 2 Knurów,
Ziętka. Tel. 604 759 761

37-39/11

Montażysta mebli. Tel. 609 201 586

37-38/11

Piekarza od zaraz. Gliwice-Bojków, Rolników 227. Tel. 660 969 382

37-39/11

36-37/11

36-37/11

RÓŻNE

Podejmę współpracę z osobami z wykształceniem plastycznym, muzycznym -do pracy
z dziećmi. Praca stała lub dodatkowa. Tel.
502 501 984

37/11

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel. 32
255 14 64, 501 354 553

35-39/11

Pr zyjmę do pracy, prace budowlane,
docieplenia, instalacje wod-kan. Tel. 32
724 07 21

37/11

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

34-39/11

Zatrudnię fryzjera. Tel. 501 686 442

37/11

34-37/11

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

Sprzedam mieszkanie M-4, 75 m w Knurowie na ul. Ogrodowej 2. Cena do uzgodnienia. Tel. 609 606 423
2

33-odw.

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

DAM PRACĘ

37/11

37/11

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

10-odw.

37/11

37/11

37/11

10-odw.

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

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej
w Knurowie. AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam działkę budowlaną – ul. Jęczmienna, 787 m2. Tel. 508 180 811

37/11

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

Sprzedam dom w Tymbarku pow. Limanowa, na działce 7 ar. Tel. 602 457 327

Dom wolnostojący, dwurodzinny, nowe
okna, dach, działka 1250 m 2. Biuro M3.
Tel. 603 773 313

37-39/11

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.

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 67 m 2,
III piętro w Knurowie. Tel. 508 006 556

37/11

Knurów. Mieszkanie z ogrodem i garażem.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

ZDROWIE I URODA

37-38/11

Sprzedam dwupokojowe na osiedlu 1000lecia, 135 tys. zł. Tel. 531 840 001

2

37/11

SZUKAM PRACY

37/11

32-39/11

Ocieplenie domów, podbitki, adaptacje
poddaszy, gładzie, malowanie, izolacje
poziome, ścianki działowe, remonty. Tel.
602 407 190
37-39/11

ODSZKODOWANIA Miałeś Wypadek?
Zadzwoń! – Kancelaria Prawna, tel. 32 790
53 33, 505 248 277
36-37/11

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
37-38/11

M-2, Sienkiewicza, 36 m2, 97 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

Sprzedam mieszkanie WP I, 2-pokojowe
z wnęką, 43 m2, parter. Tel. 501 142 492,
517 185 875
36-37/11

37/11

M-3 A.K. 43 m 2 / Sienkiewicza, 50,5 m 2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

Tanie, 2-pokojowe w Szczygłowicach.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

37/11

37/11

M-3, Jedn. Narodowej, 43 m . LOKUS. Tel.
793 679 367
2

WP II, 3-pokojowe. Cena: 172 tys. AS.
Tel. 501 533 977

37/11

37/11

M-3, K. Wielkiego 40 m , 128 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
2

37/11

M-3, Mieszka I, 50,5 m2 / Jagiełły, 38 m2
LOKUS. Tel. 793 679 367

37/11

M-4 62 m2, Piłsudczyków, 1p./ Marynarzy
195 tys. LOKUS. Tel. 793 679 367

www.m3biuro.pl

37/11

Wynajmę dom w zabudowie szeregowej.
120m2 AS. tel. 501 533 977

37/11

Wynajmę nowe lokale na działalność. AS.
Tel. 501 533 977

37/11

37/11

M-4 Lotników 48,5 m2/ Dywizji K. 62 i 73,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

37/11

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

35-40/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

MOTORYZACJA

M-4 Mieszka 52 m2, 2 p./Szpitalna, 54 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367
37/11

M-4 Ułanów 71 m , LOKUS. Tel. 793 679
367
2

37/11

M-4, Sokoła, 60.5 m 2. LOKUS. Tel. 793
679 367

37/11

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

36-39/11

3-47/11

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

Autoskup. Tel. 602 342 826

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

Mieszkanie M-3 w Knurowie 57 m2, 120 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

Skup samochodów p łacimy gotówką.
Tel. 607 566 006

41-odw.

12

37/11

36-37/11

18-37/11

1-odw.
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze
wiec Toszek 1:2, Wilki Wilcza
- Sokół Łany Wielkie 2:0,
Tęcza Wielowieś - Amator
Rudziniec 2:1, Zaborze Zabrze - MKS II Kończyce 4:1,
Społem Zabrze - Przyszłość
II Ciochowice (przełożony).

Wyniki 4. kolejki:
Zamkowiec Toszek - Wilki
Wilcza 3:0, Czarni Pyskowice
- Gwiazda Chudów 1:0, Przyszłość II Ciochowice - LKS
35 Gierałtowice 2:0, MKS II
Kończyce - Społem Zabrze
0:2, Amator Rudziniec - Zaborze Zabrze 4:2, Sokół Łany
Wielkie - Tęcza Wielowieś
3:3, Orły Bojszów - Górnik
II Zabrze 1:5, Stal Zabrze
- Zryw Radonia 4:2.

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

Wyniki 5. kolejki:
LKS 35 Gierałtowice – Gwiazda Chudów 3:2, Stal Zabrze
- Czarni Pyskowice 1:1, Zryw
Radonia - Orły Bojszów 1:1,
Górnik II Zabrze - Zamko-

12 pkt
11
10
10
10
9
7
7
7
6
5
5
5
2
1
1

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

Klasa B - grupa II
3 kolejka:
Korona Bargłówka - Orzeł
Stanica 3:2, UKS Biskupice
- LKS 45 Bujaków 2:4, Drama
Kamieniec - Młodość Rudno
2:4, Start Kleszczów - Tempo
II Paniówki 5:1, Kłodnica Gliwice - Quo Vadis Makoszowy
4:0, Walka Makoszowy - Naprzód Łubie 6:0.

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

9 pkt
7
7
7
6
4
3
3
3
1
1
0

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

7 pkt
6
6
6
6
6
4
3
3
3
0
0

3 liga kobiet
- grupa śląska
3 kolejka:
LKS Napr zód Żernic a –
Czarni II Sosnowiec 2:3,
LKS Goczałkowice Zdrój KKS Zabrze II 4:0, Gwiazda
Ruda Śląska – KKS Polonia
Tychy 0:0, 1. FC AZS AWF
Katowice III – UKS Tygryski
Świętochłowice 6:1, UKS
Gamów – pauza.

1. Katowice

3m

9 pkt

2. Goczałkowice

3

9

3. Ruda Śląska

2

4

4. Sosnowiec

3

3

5. Zabrze

2

3

6. Żernica

2

3

7. Tychy

3

1

8. Gamów

2

0

9. Świętochłowice

2

0

Rozgrywki młodzieżowe
oprac. PiSk

Okręgowa liga juniorów
Concordia – WSP Wodzisław 0:5

REGIONALNA liga juniorów
Iskra Pszczyna – Concordia 11:0

LIGA TRAMPKARZY
rocznik 1997: Concordia – Zaborze 2:1
rocznik 1998: MSPN Górnik Zabrze – Concordia 7:2
rocznik 1999: Concordia – Kłodnica Gliwice 7:2
rocznik 2000: Walka Zabrze – Concordia 0:8, APN Knurów
– Zaborze 7:1
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Boks

Prześladuje ich Paweł Stępień
W sier pn iowej G r a nd
Prix w Pile wystąpiło dwóch
pięściarzy BKS Concordia
Knurów. Obaj rywalizowali w
kategorii 81 kg i obaj odpadli z
turnieju po walkach z Pawłem
Stępniem (Olimp Szczecin).
W pierwszym dniu turnieju
zawodnik z Pomorza pokonał naszego Łukasza Plutę,
natomiast w kolejnym dniu
zmagań znalazł sposób na
wyeliminowanie Piotra Pyry.
Wcześniej zawodnik Concordii pokonał Pawła Wysockiego
(Sokół Piła).

W minionym tygodniu,
tym razem w Gliwicach, odbyła się kolejna seria walk z
cyklu Grand Prix. I znowu
knurowianin – Łukasz Pluta
trafił na Pawła Stępnia. Tym
razem zawodnik Concordii
wygrał tę walkę stosunkiem
głosów 2:1, a w półf inale
przegrał w drugiej rundzie z
Mateuszem Trycem (Fenix
Warszawa).
Piotr Pyra na gliwickim
ringu stoczył jedną walkę,
przegrywając na punkty z
Mateuszem Kotońskim (Fenix

Obradowała Komisja Sportu

Organizacja
biegów to ich
znak firmowy
Gościem ubiegłotygodniowego posiedzenia Komisji
Spor t u k nurowskiej Rady
Miasta był Czesław Nowak,
prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza.
- Nasz klub działa od 2000
roku, a naszym celem jest
udział w imprezach biegowych, popularyzacja sportowego stylu życia i rozsławianie miasta – mówił Czesław
Nowak, który swoją przygodę
z bieganiem rozpoczął w 1967
roku. Sportową karierę rozpoczął w Olimpii Elbląg, a następnie reprezentował barwy
Górnika Zabrze, Unii Krywałd i Ogniska TKKF Szczygłowice. – Gdy w TKKF-ie
zostałem kierownikiem sekcji
biegowej, marzyłem o tym,
by zorganizować w Knurowie
bieg z prawdziwego zdarzenia.
I tak powoli rodził się pomysł
przeprowadzenia u nas Biegu
Barbórkowego na 10 km.
Dzisiaj można powiedzieć,
że organizacja biegów to swego rodzaju znak f ir mow y
Amatorskiego Klubu Biegacza i jego prezesa Czesława
Nowaka. Bieg Uliczny na
10 km w tym roku odbędzie
się już po raz dziewiętnasty.

Warszawa).
Przy okazji gliwickiej
Grand Prix publiczności przypomniał się inny zawodnik

Concordii Dawid Torzecki
(60 kg), ulegając w pierwszym
pojedynku Damianowi Wrzesińskiemu (PKB Poznań).

PiSk

Boks

„Czasówka” Bieleckiego
W Sosnowcu odbyły się
walki bokserskie w ramach
ligi juniorów i „pierwszego
kroku”. Barw Bokserskiego
Klubu Sportowego Concordia bronili:
- Daniel Sierotowicz pokonał jednogłośnie na punkty
Adriana Gacka (Bytom),
- Sebast ia n Sz kat u ła
uległ Danielowi Balcerzakowi (Tychy),
- Daniel Bielecki pokonał
w II rundzie przez rsc Borysa
Porębskiego (Sosnowiec),

- Łukasz Ligara przegrał
na punkty z Mateuszem Wodzińskim (Sosnowiec),
- Łukasz Szumal uległ
Damianowi Serafinowi (Jaworzno).
Trener Bogdan Wyrzychowski zabrał do Sosnowca
również Bartłomieja Jasionowskiego, jednak zawodnik
Concordii nie miał przeciwnika i na swój występ
musi zaczekać do kolejnego
turnieju.
PiSk

Uczniowie z Miejskiego Gimnazjum
nr 3 zwyciężyli w Turnieju Orlika
o Puchar Premiera Donalda Tuska

W jego ramach, już po raz
szesnasty, rozegrane zostaną
Mistrzostwa Polski Górników. – Najstarszy jest jednak
Bieg M łodości – zaznacza
Nowak. – To typowa impreza
dla dzieci i młodzieży, która
odbyła się w naszym mieście
już dwadzieścia razy.
Na pytanie radnych o harmonogram startów zawodników AKB, prezes stwierdził,
że w jego klubie nie ma przymusu udziału w tej czy innej
imprezie. – Mamy dokładny
kalendarz imprez biegowych
na cały rok i każdy z zawodników sam sobie planuje, gdzie
chce wystartować. Zdarza się,
że w jednym biegu nasz klub
reprezentowany jest przez
jedną lub dwie osoby, a są też
imprezy, w których rozsławiamy nasze miasto liczniejszą
grupą.
Czesław Nowak na ręce
radnych-członków Komisji
Sportu złożył podziękowania
za pomoc, jaką AKB otrzymuje m.in. w formie dotacji
i zaprosił do udziału w kolejnym knurowskim biegu
ulicznym, który odbędzie się
już 25 września.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 6 WRZEŚNIA:
1. Kazimierz Fąfara 			
- 2.181 pkt
2. Jacek Zacher 				
- 2.080 pkt
3. Jerzy Niewiadomski 			
- 2.077 pkt
4. Zdzisław Mral 				
- 2.013 pkt
5. Ginter Fabian 				
- 1.946 pkt
6. Edward Nowak 				
- 1.903 pkt
7. Wojciech Napierała 			
- 1.761 pkt
8. Władysław Kogut			
- 1.694 pkt
9. Józef Foit 				
- 1.678 pkt
10. Bogdan Litwin 				
- 1.641 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 20 września o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Knurów. Piłka nożna

Puchar dla „Trójki”

Zwycięzcy - Miejskie Gimnazjum nr 3 wystąpiło
w składzie: Krystian Lenart, Dariusz Nowak, Mateusz
Jóźwiak, Grzegorz Czapek, Wojciech Brzinczek,
Kamil Bajer, Bartłomiej Gasz, Daniel Galijski.
Opiekun Przemysław Kopiecki
W poniedziałek na Kompleksie Boisk Sportowo – Rekreacyjnych „Orlik” odbył
się Turniej Orlika o Puchar
Premiera Donalda Tuska.
W rozgrywkach udział
wzięły 4 drużyny - przedstawiciele knurowskich gimnazjów i Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7. Drużyny
rozgrywały mecze systemem
każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich spotkań
najlepszą okazała się ekipa
Miejskiego Gimnazjum nr 3
w Knurowie. W decydującym
pojedynku zwyciężyli oni

uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 4:3.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
koszulki i dyplomy. Turniej
sędziował Waldemar Jachimowski. - Szczególne podziękowania należą się opiekunom
poszczególnych drużyn - Wojciechowi Kempie, Januszowi Klofowi, Przemysławowi
Kopieckiemu i Tomaszowi
Kowalskiemu – mówi czuwający nad przebiegiem turnieju
Zbigniew Rabczewski z knurowskiego MOSiR-u.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Wyniki:
MG1 – MG3 1:1, MG2 – MSP7 7:0, MG1 – MG2 0:1, MSP7 – MG3
0:5, MSP7 – MG1 0:5, MG2 – MG3 3:4.
Tabela końcowa:
1. MG3 7 10:4, 2. MG2 6 11:4, 3. MG1 4 6:2, 4. MSP7 0 0:17.
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Biegi. Mistrzostwa Polski Masters

Tuż za podium

Uczestnicy żeglarskich zmagań na Zalewie Rybnickim

Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Knurowa

Walasek bezapelacyjnie
najlepszy
Załoga w składzie Waldemar Walasek i
Wiktor Walasek bezapelacyjnie wygrała kolejną
edycję regat żeglarskich o puchar prezydenta Knurowa. Rywalizacja odbyła się w Ośrodku „Pod
Żaglami” w Rybniku–Stodołach, a o prestiżowe
zwycięstwo rywalizowało dziesięć ekip.
Zawody zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończyły się wręczeniem
każdej ekipie pamiątkowych pucharów.
Ponadto nagrodzono również najmłodszych
uczestników regat: Anetę Janus i Krzysztofa
Janusa.
Najlepsza załoga regat

W minionym tygodniu w Krynicy Górskiej odbywało się Forum
Ekonomiczne. Jedną z imprez towarzyszących był Festiwal Biegowy. W
jego ramach przeprowadzono Bieg
Złotej Dychy, będący zarazem Mistrzostwami Polski Masters.
W zawodach wystąpił Czesław
Nowak, prezes Amatorskiego Klubu
Biegacza w Knurowie. Uzyskał bardzo dobry wynik.
- Jestem ogromnie zadowolony.
Zarówno z wyniku jak i z lokaty, choć
oczywiście cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdyby udało się zostać medalistą
– mówi Przeglądowi prezes Nowak.
– Patrząc tak „na chłodno” mogę
powiedzieć, że dałoby się urwać
z osiągniętego czasu jeszcze z 40
sekund. Przygotowania do XIX Międzynarodowego Biegu Ulicznego są
jednak tak absorbujące, że przełożyło
to się trochę na wyniku... – dodaje
pan Czesław, który w tym roku już
10-krotnie stawał na podium.
Mając satysfakcję z własnej
dyspozycji pamięta o sponsorach,
którzy mają swój udział w udanych
zawodach. – Korzystając z okazji
serdecznie dziękuję za sponsoring i

Foto: Archwium AKB

41 minut i 40 sekund potrzebował Czesław Nowak,
by przebiec 10 km podczas Mistrzostw Polski Masters
w Krynicy Górskiej. Zabrakło mu kilku sekund, by wbiec
na podium

W swojej kategorii wiekowej
(M-60) Czesław Nowak należy do
czołówki biegaczy w Polsce

życzliwe wsparcie panom Antoniemu Falikowskiemu i Jerzemu Woźniakowi, prezesom firmy Metallco.
W niedzielę reprezentanci AKB Ela Lewicka, Wiesław Maciejewski,
Mariusz Łada i Ryszard Mosiejczuk uczestniczyli w I Biegu Koziołków w
Kędzierzynie-Koźlu. Na 10-kilometrowym dystansie knurowianka dała
się wyprzedzić tylko jednej rywalce
ze swojej kategorii wiekowej, dzięki
czemu zdobyła II miejsce.
/bw/

informacja

Końcowa klasyfikacja:

1. Waldemar Walasek, Wiktor Walasek
2. Karol Lepich, Wacław Langer, Leszek Gaszczyk
3. Marek Chruściel, Mariusz Chruściel, Andrzej
Wyrwas
4. Robert Sieradzki, Marcin Bernat, Sławomir
Biernacki
5. Szymon Gonszczyk, Daniel Krakowczyk
6. Mirosław Kijas, Grzegorz Bizoń, Krzysztof
Janus
7. Lesław Gondek, Łukasz Gondek, Aneta Janus
8. Adam Janulek, Bogdan Janulek, Paweł Cyroń
9. Maciej Gniła, Urszula Furgat, Marcin Furgat
10. Tomasz Łuczak, Rafał Stadlek, Urszula Janus.

PiSk
Foto: MOSiR

Przygotowania do startu

Boks

Porażka
Adamka

Nie udało się byłemu pięściarzowi Concordii Knurów wywalczyć tytułu zawodowego mistrza
świata w wadze ciężkiej. Tomasz
Adamek uległ Witalijowi Kliczce
w 10. rundzie. Ukrainiec wypracował sobie na tyle dużą przewagę, że
sędzia – mimo, że Adamek nie padł
na deski - zdecydował się przerwać
walkę.
PiSk

Walkę Tomasza Adamka z Witalijem Kliczką na Stadionie
Miejskim we Wrocławiu oglądało ponad 40 tysięcy kibiców.
Wśród nich reprezentanci Spartana Knurów.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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KLASA OKRĘGOWA

Krasoń musiał w kilku sytuacjach zaprezentować bramkarskie umiejętności. W 9
minucie sparował piłkę na rzut
rożny po strzale Bartosza Sobotki, cztery minuty później
obronił uderzenie z dystansu
Dominika Kruczka, po czym
w 22 minucie Dawid Jarka
stojąc trzy metry przed linią
bramkową doprowadził do
remisu. Zdobywca bramki na
1:1 miał jeszcze dwie okazje w
ostatnich fragmentach pierwszej połowy, jednak zamiast
bramek zdołał wywalczyć
tylko kornery.
Ze strony gospodarzy o
zmianę wyniku zabiegał przed
przerwą m.in. Dawid Wieliczko, jednak jego próba z 29
minuty zakończyła się rzutem
rożnym.
Po zmianie stron „karty”
rozdawali już tylko gospodarze.
W 53 minucie futbolówkę
nad poprzeczką posłał Łukasz
Żyrkowski, ale już kolejna
akcja zakończyła sie pełnym
powodzeniem. Z prawej strony
dośrodkował Jarosław Kupis,
a Łukasz Spórna niczym wytrawny snajper oszukał defensorów i z tak zwanej pierwszej
piłki strzelił nie do obrony.
Ze zdobycia gola nie rezygnował Łukasz Żyrkowski,
jednak po kolejnej próbie piłka

Beniaminek
strącił lidera
Tylko przez tydzień samodzielnym liderem grupy IV
było Tempo Paniówki. Zespół
z naszego terenu próbował
obronić zaszczytne miejsce
na boisku beniaminka – KS
94 Rachowice, ale z marnym
skutkiem.

PiSk

Wyniki 6. kolejki (grupa 4):
MKS Kończyce - Ruch II Radzionków 0:0
Polonia II Bytom - ŁTS Łabędy 5:0
Piast II Gliwice - Silesia Miechowice 2:0
Carbo Gliwice - Orzeł Miedary 0:5
Gwarek Zabrze - Płomień Połomia 0:0
KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki 1:0
Jedność Przyszowice - Fortuna Gliwice 2:1
Tarnowiczanka Stare Tarnowice – Sparta Zabrze 0:4
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Przed pierwszym gwizdkiem sędziego meczu Concordia – GKS II Katowice,
d ziałacze k nu rowsk iego
klubu Andrzej Michalewicz
i Ryszard Kempa wręczyli
bukiety trzem piłkarzom.
Z jakiej okazji?

Wyniki 6. kolejki (grupa 1):
Concordia – GKS II Katowice 3:1
1:0 Kupis 7’
1:1 Jarka 22’
2:1 Spórna 54’
3:1 Grzegorzyca 81’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Bagiński, Jaroszewski, Wieliczko, Paśnicki 55’ Salwa, Żyrkowski 87’ Tkocz, Spórna, Kupis 78’ Przesdzing,
Boroń 61’ Grzegorzyca.
Unia Bieruń Stary – Krupiński Suszec 2:1
Śląsk Świętochłowice – Stal Chełm Śląski 2:6
Sokół Wola – Unia Kosztowy 1:3
Ogrodnik Cielmice – MKS Lędziny 1:5
LKS Bełk – Czarni Piasek 4:1
Sokół Orzesze – Rozwój II Katowice 3:2
Pogoń Imielin – Orzeł Mokre 2:1
1. Unia Bieruń Stary
2. Krupiński Suszec
3. Concordia Knurów
4. Pogoń Imielin
5. GKS II Katowice
6. Unia Kosztowy
7. Orzeł Mokre
8. Sokół Wola
9. MKS Lędziny
10. Sokół Orzesze
11. Czarni Piasek
12. Stal Chełm Śląski
13. LKS Bełk
14. Rozwój II Katowice
15. Śląsk Świętochłowice
16. Ogrodnik Cielmice

Piotr Skorupa

Warto odnotować trzecie
z rzędu zwycięstwo Jedności
Przyszowice.
A już w niedzielę czekają
nas derby gminy Gierałtowice. Tempo Paniówki zmierzy
się właśnie z Jednością Przyszowice.

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

otarła się o boczną siatkę.
Znakomicie z roli jokera
wywiązał się Marcin Grzegorzyca. To on odebrał rywalom
jakiekolwiek nadzieje na wywalczenie korzystnego wyniku, ośmieszając przy okazji
katowickich defensorów. Przy
technicznych umiejętnościach
napastnika Concordii rywale
wyglądali niczym tyczki ustawione na trasie slalomu.
Dodajmy, że zespół gospodarzy przystąpił do tego
arcyważnego spotkania bez
swojego grającego trenera
Wojciecha Kempy (wypełniając obowiązki radnego Rady
Miasta znalazł się w składzie
knurowskiej delegacji udającej się do słowackiego Svitu).
Miejsce na ławce zajął Damian
Mehlich, który w przeszłości
był już jego asystentem.
W sobotę knurowianie
ponownie zagrają u siebie,
bowiem o zmianę gospodarza meczu siódmej kolejki
poprosiła Stal Chełm Śląski.
Początek tej potyczki o godzinie 16.00.

Wszystkiego
najlepszego
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Kilkanaście dni temu
Paweł Zarzycki stanął
na ślubnym kobiercu

Mateusz Mikulski nie
tak dawno świętował
swoje kolejne urodziny

Życzenia urodzinowe
odbierał też Jarosław
Kupis
Foto: Piotr Skorupa

Piłka nożna

Przygotowania w Węgierskiej Górce
25-osobowa grupa piłkarzy Concordii Knurów (rocznik 1997) uczestniczyła w
obozie zorganizowanym w
Węgierskiej Górce. Młodzi
adepci futbolu przebywali
w tej malowniczo położonej
miejscowości od 28 sierpnia
do 3 września.
- Chłopcy rozpoczynali
dzień od półgodzinnej gimnastyki porannej, a następnie czekały ich dwa treningi
– relacjonuje trener Damian
Mehlich. - Jeden odbywał
się na miejscowym Orliku, a
na drugi dobiegaliśmy, przy
okazji rozgrzewając się, do
położonego 3 km od miejsca
zakwaterowania boiska Maksymiliana Cisiec.
Obok treningów, w programie obozu znalazł się czas
na rozegranie gry kontrolnej.
Rywalami naszej drużyny byli
juniorzy starsi Maksymiliana
Cisiec, a spotkanie to zakończyło się wygraną gospodarzy

4:1 (honorową bramkę dla
Concordii strzelił Kamil Biniakiewicz).
W roli opiekunów – obok
trenera Damiana Mehlicha
– na zgrupowanie wyjechali:
Jarosław Idziaszek (kierownik
zespołu) oraz Mirosław Su-

chocki (trener bramkarzy).
- Zgrupowanie należy zaliczyć do bardzo udanych,
gdyż obyło się bez poważniejszych urazów – kontynuuje
Damian Mehlich. - Chłopcy
w każdych zajęciach dawali
z siebie wszystko, a do tego

byli zdyscyplinowani. Pragnę
też podziękować opiekunom
za pomoc w organizacji zajęć, przez co przebiegły one
płynnie i bez zakłóceń. Słowa
podziękowania kieruję również do firmy Opel Kanclerz
za wsparcie finansowe.
PiSk

Foto: KS Cincordia

Knurowianie nie zawodzą.
Nawet w pojedynku przeciwko
rywalom mającym na swym
koncie występy w ekstraklasie. Udowodnili to w sobotę
pokonując w pięknym stylu
rezerwy GKS-u Katowice.
Trener gości – Henryk
Górnik miał do dyspozycji
kilku zawodników z ekstraklasowym i pierwszoligowym
doświadczeniem. Do tego grona należeli m.in. Dawid Jarka,
Dominik Kruczek, Piotr Plewnia, Arkadiusz Ryś, Mateusz
Niechciał i Bartosz Sobotka.
Pierwszy z wymienionych
strzelił bramkę, drugi „wypucował” mu za to buta, którym
skierował futbolówkę do siatki
i to wszystko, co można ciekawego napisać o zespole ze
stolicy naszego regionu.
Knurowianie znając swoją
piłkarską wartość nie mieli zamiaru chować się za „podwójną gardą”. Już w 7 minucie
sytuację na boisku „przeczytał” Jarosław Kupis i huknął
precyzyjnie z połowy boiska.
A że młody bramkarz „GieKSy” Robert Hauffe nie był w
tym momencie skoncentrowany na grze, po chwili musiał
wyciągać piłkę z siatki.
Jarosław Kupis tym niecodziennym golem obudził
katowickich piłkarzy i Paweł

Foto: Piotr Skorupa

Spryt i precyzja
Jarosława Kupisa

Jeden z wielu
pojedynków kapitanów,
z których z reguły
zwycięsko wychodził
Łukasz Spórna (na
pierwszym planie).
Arkadiusz Ryś nie
upilnował go m.in.
przy bramce na 2:1 dla
Concordii

Uczestnicy zgrupowania w Węgierskiej Górce
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