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Knurów

Knurów, PILCHOwICE

Foto: Dawid Ciepliński

zapadły się
pod ziemię

nie do jazdy

A dokładnie 34 m² kostki granitowej, których brak odnotowały
służby PKP. Do kradzieży doszło w
rejonie Knurowa prawdopodobnie 15
października. PKP oszacowały straty
na 510 zł.
/g/

cHuDów

Po precjozach
ani śladu
9 października właściciele domu
w Chudowie zorientowali się, że ktoś
myszkował po ich włościach. Złodziej
skradł złotą biżuterię i 5 tys. zł. Straty
są jeszcze w trakcie ustalania.

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowi e odwiedziła Minister
Edukacji
Narodowej Krystyna Szumilas, zaproszona do placówki
w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”. Pani minister została przywita
na przez
dzieci wierszem, a następnie sama przeczyt ała przedszk
olakom dwa
utwory Jana Brzechw y – „Na straganie” i „Lokomotywa”
oraz jeden
Juliana Tuwima – „Okulary”.

Foto: Paweł Rogoń

Foto: Tasma3197/commons.wikimedia.org
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Knurów

na gazie
majstrował
przy gazie

nastĘPny „PrzeGLąD”
w ŚroDĘ
W przyszły czwartek, 1 listopada, wypada Wszystkich Świętych. W związku z tym kolejne
wydanie „Przeglądu Lokalnego”
ukaże się dzień wcześniej – w środę, 31 października 2012 r.
Ważne dla reklamodawców
Ze względu na przyspieszony
cykl wydawniczy ogłoszenia i
reklamy do najbliższego wydania
PL przyjmowane będą do piątku
włącznie, do godz. 13.30.
W razie pytań służymy pomocą – kontakt telefoniczny pod nr.
tel. 32 332 63 76.
Redakcja

Knurów

Knurów

zainteresowanie

W czwartek, 25 października, o
godz. 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności
syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ra mach testu emitowa ny
będzie dźwięk ciągły, trwający trzy
minut y, oznaczający odwołanie
alarmów powietrznego i o skażeniach.

W poniedziałek, 22 października, doszło do dwóch kradzieży
samochodów na terenie Knurowa.
Chwilę po godz. 17 na ul. Jagiełły
ofiarą złodziei padł peugeot 407 o
wartości 25 tys. zł, a godzinę później,
tym razem na ul. Kapelanów Wojskowych dokonano kradzieży kolejnego (model 308), którego wartość
wynosiła 40 tys. zł. Sprawcy obydwu
kradzieży nie są znani.

Test syren

peugeotami

DC

/b/

W miniony czwartek (11.10),
nieco po północy, patrol Straży
Miejskiej i Policji interweniował w
mieszkaniu przy ul. Kopernika. Powód dał mieszkaniec, który – będąc
pod wpływem alkoholu – odkręcił
zawór butli z gazem. Na miejsce
wezwano pogotowie gazowe i straż
pożarną. Zawór został zakręcony, a
sprawca zamieszania trafił do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Pozostał tam do wytrzeźwienia. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
/bw/

nie zapomnij

Knurów

oszukał
panią

Pomimo tego że w mediach
co chwilę nagłaśnia się historie o
oszustwach związanych z podpisywaniem umów za abonament telewizyjny, dalej znajdują się osoby,
które padają ofiarą naciągaczy. Do
takiej sytuacji doszło w ubiegłą sobotę, 20 października na ul. Jagieły,
kiedy to nieznany sprawca namówił
80-latkę na podpisanie fałszywej
umowy za abonament telewizyjny.
Starsza pani została oszukana na
kwotę 200 zł.

Przyszowice, PaniówKi

25 paździer nika to Święto Kundelka. Z tej okazji odbył się
Miejski Konkurs
Plastyczny pt. „Kundelek moich marzeń”, adresowany do trzech
grup wiekowych. - Wszystkie dzieci bardzo chętnie wypożyc zają książki
o zwierzętach
i rozczulają się nad szczeniaczkami i kociętami. Chciałam
zwrócić uwagę na
problem niechcianych i porzucanych zwierząt - mówi organiza
tor konkursu
Katarzyna Sołtysik-Andrysiak z MSP-6. Jury miało twardy
orzech do zgryzienia, dlatego szczodrze obdzielił o uczestników nagroda
mi.
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Foto: Katarzyna Sołtysik-Andrysiak

O opuszczonym „beamcioku” przy Dworcowej, w którym
chętnie nocowali
bezdomni, a spustoszenie siali złomiarze, pisaliśmy przed
dwoma tygodniami [nr 41/2011]. Po naszej interwencji właściciel budynku
, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, otoczyła go taśmam
i zakazującymi
wstępu do budynku, a także wypisała na nim ostrzeżenia,
że grozi zawaleniem. Ciekawe, czy odwiedzający do tej pory „beamci
ok” zastosują się
do tych znaków ostrzegawczych.

Foto: Dawid Ciepliński

Tak jak pisaliśmy przed tygodniem, cyfryzac ja Kina Sceny
Kultury trwa
na dobre. Ekipa techniczna z Warszaw y rozpoczę ła pracę
od demontażu
starego ekranu. Do końca tygodnia zamontuje nowy projekto
r cyfrowy,
serwer i technologię 3D. O postępie prac będziemy informow
ać na bieżąco.

A jednak! Kilku kierowców nie
potrafiło sobie odmówić przejażdżki,
mimo że ich stan na to nie pozwalał.
Większość wpadła w ręce policjantów z gliwickiej drogówki. Tak było z
44-latkiem, który przemierzał rowerem ul. Dworcową z 2 promilami. 23latek został przyłapany na al. Piastów.
Kierował motorowerem, a stężenie
alkoholu w jego organizmie wynosiło 1 promil. Kompletnie pijany był
34-latek z Knurowa, zatrzymany do
kontroli na ul. Rybnickiej. Alkomat
wskazał u niego 2,45 promila. Listę
zamyka 20-latek, który wybrał się
w podróż motorowerem po Pilchowicach. Na ul. Bierawki czekali już
mundurowi z alkomatem. Wynik
delikwenta - 1,5 promila.
Czy konsekwencje otrzeźwią
kierowców i uprzytomnią im skutki
jazdy po pijaku? Pobożne życzenie...

Knurów

Ptasia wystawa
Członkowie knurowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych
zapraszają na wystawę kanarków,
papug i wielu innych ciekawych ptasich okazów.
Żywą ekspozycję będzie można
podziwiać w dniach 3-4 listopada
(sobota - niedziela) w hali MOSiR-u
przy ul. Górniczej 2 w Szczygłowicach – w godzinach 9-17.
/bw/

Potrącił
na przejściu

W niedzielę, ok. godz. 18:30 w
Przyszowicach na ul. Gierałtowickiej,
67-latek kierujący samochodem marki Renault potrącił na przejściu dla
pieszych 81-letniego mężczyznę.
Tego samego dnia około 12.00
w Paniówkach 28-latek jadący motocyklem utracił panowanie nad
pojazdem i przewrócił się na jezdnię.
Doznał bardzo poważnych obrażeń.
Został natychmiast przewieziony do
szpitala.

DC

25 X – Dzień Ust aw
y o Ochronie
Zwier ząt
27 X – Światowy Dzi
eń Dziedzictwa
Audiowizualnego, Św
iatowy Dzień
Modlit wy o Pokój
27/28 X – zmiana cza
su z letniego
na zimow y

Knurów

okazja czyni
złodzieja

Wie o tym każdy z nas. Problem często polega jednak na tym,
że w niektórych przypadkach sami
stwarzamy sytuacje, które ułatwiają
zadanie złodziejom. Przekonali się
o tym lokatorzy jednego z mieszkań
na ulicy Dębowej. 19 października
nieznany sprawca wszedł przez otwarte okno do środka, skąd skradł
cztery talony na węgiel o wartości
600 zł każdy.
Tego samego dnia doszło do kolejnej kradzieży. Tym razem złodzieje
upatrzyli sobie sklep spożywczy. Na
ul. Spółdzielczej nieznany sprawca
skradł artykuły za 700 zł, po czym,
nie wiadomo dlaczego, je porzucił.
Bardziej zadowolony z wybranych
przez siebie rzeczy był za to inny
złodziej, który trzy dni później w
sklepie ogólnospożywczym na ul.
Piłsudczyków skradł artykuły o
wartości 270 zł.
DC
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GieraŁtowice. 25-Letni Piroman w rĘKacH KnurowsKieJ PoLicJi

strażak ochotnik
seryjnym podpalaczem
Twierdzi, że podpalał bele słomy z nudów, dla zabawy. Robił to
na terenie Gierałtowic od niespełna roku. W tym czasie puścił
z dymem słomę wartą kilkadziesiąt tysięcy złotych
Trzeba sprawdzić, czy ten podpalacz
pracował zawodowo.
Dowódca przywołuje historię
sprzed kilku lat, kiedy w Nowym

Korczynie grasował strażak-podpalacz. Udowodniono mu aż 20
pożarów. Mężczyzna tłumaczył się
adrenaliną.

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Od niespełna roku na terenie Gierałtowic ktoś podpalał pozostawione
na polach bele sprasowanej słomy.
Sprawy były po kolei umarzane z powodu niewykrycia sprawcy. Dopiero
szereg działań pozaprocesow ych
pozwolił k nurowsk im śledczy m
zatrzymać tydzień temu 25-latka z
Gierałtowic.
- Przełomem w sprawie okazał
się czas od lipca do września. Wtedy
zebraliśmy twarde dowody, dzięki
którym mogliśmy zatrzymać piromana. Mężczyzna tłumaczył, że podpalał
słomę na polach z nudów, dla zabawy. Udowodniliśmy mu 8 podpaleń
- mówi podinspektor Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że zatrzymany 25-latek za
każdym razem brał udział w akcjach
gaśniczych podpalonej przez siebie
słomy. Jest strażakiem ochotnikiem.
Policja bada i ten trop.
Nie jest tajemnicą, że strażacy
ochotnicy za każdy wyjazd do pożaru dostają pieniądze. Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie, młodszy brygadier Wojciech Gąsior nie wierzy, by 25-latkiem kierowały pobudki finansowe.
- Ochotnicy dostają grosze za udział
w akcjach. Kiedyś nie dostawali pieniędzy i też zdarzały się podpalenia.

- Jak ktoś raz weźmie udział w akcji
gaśniczej, złapie bakcyla, a później nic
się nie dzieje, to zaczyna mu tego brakować. Dla seryjnych podpalaczy nie ma
wtedy znaczenia, że ktoś w tym samym
czasie może naprawdę potrzebować pomocy strażaków. Mają cel i za wszelką
cenę chcą go osiągnąć. Nie myślą, że np.
w tej słomie mógł ktoś spać i spłonąć
żywcem - tłumaczy Wojciech Gąsior.
Straty rolników z Gierałtowic idą
w kilkadziesiąt tysięcy złotych. Cena
sterty sprasowanej słomy to od 10 do
12 tys. zł. Podpalacz przyznał się do
winy. Z wolnością może pożegnać się
nawet na 8 lat.

uwaga,
naciągacze!

Za dwa tygodnie zostaną
wyłączone pierwsze nadajniki telewizji analogowej.
To idealna okazja dla oszustów, którzy kolejny raz zapukali do drzwi knurowian
Tydzień temu, na osiedlu Wojska
Polskiego II, pojawili się panowie w
garniturach, podający się za przedstawicieli telewizji cyfrowej. Wmawiali ludziom, że jeśli nie kupią od
nich dekodera, anteny lub nie podpiszą umowy na cyfrową telewizję
satelitarną, telewizory będą mogli
wynieść na śmietnik. Do Komisariatu Policji w Knurowie zgłosili się już
pierwsi poszkodowani.
- Do ich drzwi zapukał osobnik, podający się za przedstawiciela
Vectry (operatora telewizji cyfrowej
- przyp. red.). Podpisał z nimi umowę
i pobrał stuzłotową zaliczkę na realizację telewizji cyfrowej - opowiada
podinspektor Maciej Kawa, komendant KP Knurów.
Radzi, by w takich przypadkach
zająć domokrążców rozmową i wezwać policję.
Policja przestrzega szczególnie
osoby starsze przed podejmowaniem
pochopnych decyzji i wpuszczaniem
do domu nieznajomych.
Naziemna telewizja cyfrowa jest
bezpłatna! Aby z niej korzystać, nie
trzeba podpisywać umowy z żadnym
operatorem. Do odbioru cyfrowego
sygnału wystarczy stary telewizor.
Trzeba go jedynie zaopatrzyć w dekoder (do nabycia w każdym sklepie
RTV). Kosztuje ok. 150 zł. To jednak
nie dotyczy tych, którzy korzystają z
telewizji kablowej. W ich przypadku,
bez względu na model i wiek telewizora, sygnał nie zniknie.
/g/

Koszt jednej sterty sprasowanej słomy sięga nawet 12 tys. zł

reklama

waŻne

czekają na wyrok

Pod koniec września opisywaliśmy dwa
rozboje, których dopuścili się
18- i 20-latek. Jedną z ofiar ugodzili nożem
w brzuch. Wytężona praca kryminalnych
z knurowskiego Komisariatu Policji pozwoliła
dopisać do tych historii ciąg dalszy
Przypomnijmy. Tuż po godz.
2.00 nieznani sprawcy ugodzili
nożem 24-latka, kiedy ten nie chciał
wydać im telefonu i portfela. Rozbojarze zadowolili się komórką, po
czym zbiegli z miejsca zdarzenia.
Krwawiący mężczyzna zgłosił się do
Komisariatu Policji i zrelacjonował
całe zajście. Mimo że w rejon osiedla
natychmiast udały się patrole, napastników nie udało się znaleźć.
Kilka godzin później dyżurny
przyjął zgłoszenie o kolejnym rozboju. Mężczyźni napadli na zmierzającą do pracy 43-letnią kobietę.
Przewrócili ją i wyrwali torebkę.
Knurowianka dokładnie opisała
ich kryminalnym, co pozwoliło
zatrzymać rozbojarzy jeszcze tego
samego dnia. Nie spodziewali się
wizyty mundurowych. Zdążyli się
przebrać po pracowitej nocce, zjedli
nawet część kanapek z salcesonem,
które znaleźli w skradzionej torebce.
Telefon 24-latka ukryli w specjalnej
skrytce w odtwarzaczu DVD. 18- i
20-latek zostali rozpoznani przez
pokrzywdzonych podczas okazania.
Na wniosek policji i prokuratora zostali tymczasowo aresztowani.
To zatrzymanie pomogło knuPrzegląd Lokalny Nr 43 (1025) 25 października 2012 roku

rowskim kryminalnym rozpracować 2 grupy przestępcze (łącznie 6
osób), które terroryzowały knurowian. - Metoda ich działania była
prosta: mężczyźni wychodzili na
miasto pod osłoną nocy i napadali
na przypadkowo spotkane osoby.
Najpierw grozili słownie, a kiedy to
nie przynosiło efektu, wyciągali nóż
- relacjonuje podinspektor Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
W ten sposób przestępcy w wieku
od 16 do 25 lat obławiali się w telefony
i portfele. Działali na terenie Knurowa i Gliwic. Byli nieuchwytni... do
czasu. Policjanci udowodnili zatrzymanym 50 czynów przestępczych, w
tym kilkanaście włamań, kradzieże
(także sklepowe), rozboje z użyciem
noża. Wobec 3 zastosowano tymczasowy areszt, 2 objęto policyjnym dozorem, a o losie nieletniego zdecyduje
sąd rodzinny.
Rozbojarzom grozi od 3 do 12 lat
pozbawienia wolności.
- Od tych zatrzymań, odpukać,
nie mieliśmy ani jednego rozboju
w Knurowie - zauważa komendant
Kawa.
/pg/
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Przyszowice. Projektant mostu nad Kłodnicą
zapomniał o pieszych?

Most nie
do przejścia

Po nowym moście wolno jeździć, przechodzenie jest ryzykowne
- można wpaść pod auto lub narazić się na mandat

Kierowcy odetchnęli z ulgą. Nie
muszą już dojeżdżać z Przyszowic
do Makoszów kilkunastokilometrowym
objazdem. Wiele zastrzeżeń do nowego
mostu nad Kłodnicą mają za to piesi.
- Ustawili po obu stronach zakaz ruchu
pieszych. Mam teraz „okazję” łapać,
żeby dostać się do Makoszów? - pyta
pan Antoni
Kiedy stan techniczny mostu
nad Kłodnicą zagrażał bezpieczeństwu kierowców i pieszych, zapadła
decyzja o jego rozbiórce. Na trasie
Przyszowice - Makoszowy powstała tymczasowa przeprawa, jednak
powódź z 2010 roku obnażyła jej
niedostatki. W ramach usuwania
szkód górniczych Kompania Węglowa podjęła decyzję o budowie
nowego mostu. Prace ruszyły na
początku lipca. Wtedy też KZK GOP
wprowadził dla linii 47 tymczasową
organizację ruchu. Autobusy jadące
od strony Zabrza i Szczygłowic dojeżdżały do pętli zlokalizowanych
po obu stronach przebudowywanego

mostu. Aby kontynuować dalszą
podróż, pasażerowie musieli przejść
400-metrowy odcinek tymczasowej
kładki. Kiedy możliwe było przejście
przez nowy most, zaczęli dostrzegać
jego wady.
W gronie recenzentów nowej inwestycji Kompanii Węglowej znalazł
się pan Antoni. - Mam teraz „okazję”
łapać, żeby dostać się do Makoszów?
To niedorzeczne. Nikt nie pomyślał
o udogodnieniach dla pieszych, których przecież sporo po obu stronach
Kłodnicy.
Zaw rz a ło ta k ż e na i nternetow y m forum (w w w.naszeprzyszowice.pl). Enigma01 wzywa do

Region. Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych

Autobusy
(jak) sobotnie
Komunikacyjny
Związek Komunalny
GOP informuje,
że 1 listopada 2012
roku komunikacja
miejska będzie działać
według rozkładów
jazdy na soboty

Od tej zasady będą jednak pewne
wyjątki.
1 listopada uruchomionych zostanie dziewięć dodatkowych linii. Będą
one obsługiwać rejony cmentarzy w
Knurowie, Gliwicach, Katowicach,
Sosnowcu i Będzinie, Chorzowie i
Siemianowicach Śląskich.
Linie autobusowe nr 194, 710, 236
(ale też 6, 23, 25, 39, 52, 59, 70, 72, 76,
109, 140, 146, 154, 155, 156, 175, 201,
230, 255, 288, 292, 616, 632, 634, 637,
673, 674, 720, 807, 840, 850, 901, 949,
959, 969 i 973) będą kursowały według
specjalnych rozkładów jazdy (oznaczonych jako „Wszystkich Świętych”).
Linie nr 194, 710 (a także 39, 52, 59,

Projekt przeprawy na Kłodnicy
jest autorstwa firmy Integral z Katowic. - Była w nim mowa jedynie
o budowie mostu i 200-metrowych
dojazdów. To zostało wykonane,
a inspektor nadzoru budowlanego
nie miał przy odbiorze inwestycji
żadnych zastrzeżeń - mów i Jan
Czypionka z Kompanii Węglowej
i obiecuje zapoznać się z uwagami
mieszkańców. - Z pewnością znajdziemy takie rozwiązanie, które
zadowoli pieszych.

Inwestycja warta niespełna 20
mln zł została oddana do użytku w
środę. Na razie piesi z Przyszowic
i Makoszów mają do dyspozycji
tymczasową przeprawę, ale i jej
los jest już przesądzony. - Zostanie
rozebrana do lutego 2013 roku - informuje Czypionka.
Szkoda, że na szukanie rozwiązania, które zadowoli pieszych, Kompania
Węglowa rezerwuje sobie czas dopiero
po uroczystym przecięciu wstęgi.
Tekst i foto: Paweł Gradek

ogłoszenie

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów informuje, że w dniu 1 listopada 2012 r. zostanie uruchomiona specjalna
linia autobusowa oznaczona symbolem C-10 na trasie Knurów Dworcowa – Szczygłowice Kopalnia
umożliwiająca dojazd do cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego.
Szczegółowy rozkład jazdy autobusów podajemy poniżej.

109, 146, 155, 230, 255 i 850) nie będą
obsługiwać przystanków przy centrach
handlowych: Dąb Silesia City Center,
Maciejów M1, Miechowice Plejada,
Ruda Tesco, Szarlej Kaufland, Trynek
Auchan (obowiązują rozkłady na
Wszystkich Świętych albo na dni wolne od pracy w centrach handlowych).
Linia nr 236 (oraz 288, 969 i 973) zostanie uruchomiona, choć wg stałych
rozkładów w soboty nie kursuje.
Linie autobusowe nr: 250, 750, S-6,
S-7, S-8, S-9 i S-10 będą zawieszone.
Zostaną uruchomione dodatkowe
linie autobusowe w celu poprawy obsługi cmentarzy. W Knurowie będzie
to linia C-10, w Gliwicach C-1, C-2, C-3
i C-4 (w Katowicach C-5 i C-8, w Sosnowcu i Będzinie C-6, w Chorzowie i
Siemianowicach Śląskich C-7).
Linie tramwajowe nr 3, 5, 14, 15,
16, 20 i 37 będą kursowały według
rozkładów jazdy na dni robocze
(szkolne).
Szczegółowe informacje na stronie
www.kzkgop.com.pl

Po święcie bez zmian

W dniach 2–4 listopada 2012 roku komunikacja miejska będzie funkcjonowała bez zmian:
• 2 listopada (Dzień Zaduszny - piątek) - według rozkładów jazdy na dni
robocze (szkolne);
• 3 listopada (sobota) - według rozkładów jazdy na soboty;
• 4 listopada (niedziela) - według rozkładów jazdy na niedziele i święta.

/kzk gop, b/



zablokowania nowej przeprawy i
zaalarmowania inspektora nadzoru
budowlanego. - Na drodze nie ma
studzienek, chodników, barierek,
nawet nie zmieszczą się dwie ciężarówki. Będą jeździć po poboczu,
a skarpy będą się osuwać. Kopalnia
tylko pokryła koszty związane z
nowym mostem, a nie z drogami i
chodnikami. Kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo pieszych,
rowerzystów i dzieci chodzących do
szkoły?

Przystanek
Szczygłowice Kopalnia
Szczygłowice Skrzyżowanie
Krywałd Stadion
Krywałd Zwycięstwa
Krywałd Bojowa (nż)
Krywałd Przejazd Kolejowy
Krywałd Rybnicka
Knurów Wilsona
Knurów Cmentarz Komunalny
Knurów Szkoła
Knurów Szpitalna
Knurów Ułanów
Knurów 26 Stycznia
Knurów Wojska Polskiego
Knurów Remiza
Knurów Poczta
Knurów Dworcowa

Godziny Odjazdu Autobusu
08:55
08:57
08:59
09:00
09:01
09:03
09:05
09:07
09:09
09:12
09:14
09:16
09:18
09:20
09:22
09:23
09:25

09:35
09:37
09:39
09:40
09:41
09:43
09:45
09:47
09:49
09:52
09:54
09:56
09:58
10:00
10:02
10:03
10:05

10:15
10:17
10:19
10:20
10:21
10:23
10:25
10:27
10:29
10:32
10:34
10:36
10:38
10:40
10:42
10:43
10:45

10:55
10:57
10:59
11:00
11:01
11:03
11:05
11:07
11:09
11:12
11:14
11:16
11:18
11:20
11:22
11:23
11:25

11:35
11:37
11:39
11:40
11:41
11:43
11:45
11:47
11:49
11:52
11:54
11:56
11:58
12:00
12:02
12:03
12:05

08:20
08:22
08:23
08:25
08:27
08:29
08:31
08:33
08:36
08:38
08:40
08:42
08:44
08:45
08:46
08:48
08:51

09:00
09:02
09:03
09:05
09:07
09:09
09:11
09:13
09:16
09:18
09:20
09:22
09:24
09:25
09:26
09:28
09:31

09:40
09:42
09:43
09:45
09:47
09:49
09:51
09:53
09:56
09:58
10:00
10:02
10:04
10:05
10:06
10:08
10:11

10:20
10:22
10:23
10:25
10:27
10:29
10:31
10:33
10:36
10:38
10:40
10:42
10:44
10:45
10:46
10:48
10:51

11:00
11:02
11:03
11:05
11:07
11:09
11:11
11:13
11:16
11:18
11:20
11:22
11:24
11:25
11:26
11:28
11:31

Przystanek
Knurów Dworcowa
Knurów Poczta
Knurów Remiza
Knurów Wojska Polskiego
Knurów 26 Stycznia
Knurów Ułanów
Knurów Szpitalna
Knurów Szkoła
Knurów Cmentarz Komunalny
Knurów Wilsona
Krywałd Rybnicka
Krywałd Przejazd Kolejowy
Krywałd Bojowa (nż)
Krywałd Zwycięstwa
Krywałd Stadion
Szczygłowice Skrzyżowanie
Szczygłowice Kopalnia

12:15
12:17
12:19
12:20
12:21
12:23
12:25
12:27
12:29
12:32
12:34
12:36
12:38
12:40
12:42
12:43
12:45

12:55
12:57
12:59
13:00
13:01
13:03
13:05
13:07
13:09
13:12
13:14
13:16
13:18
13:20
13:22
13:23
13:25

13:35
13:37
13:39
13:40
13:41
13:43
13:45
13:47
13:49
13:52
13:54
13:56
13:58
14:00
14:02
14:03
14:05

14:15
14:17
14:19
14:20
14:21
14:23
14:25
14:27
14:29
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:43
14:45

14:55
14:57
14:59
15:00
15:01
15:03
15:05
15:07
15:09
15:12
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:23
15:25

15:35
15:37
15:39
15:40
15:41
15:43
15:45
15:47
15:49
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:03
16:05

16:15
16:17
16:19
16:20
16:21
16:23
16:25
16:27
16:29
16:32
16:34
16:36
16:38
16:40
16:42
16:43
16:45

16:55
16:57
16:59
17:00
17:01
17:03
17:05
17:07
17:09
17:12
17:14
17:16
17:18
17:20
17:22
17:23
17:25

17:35
17:37
17:39
17:40
17:41
17:43
17:45
17:47
17:49
17:52
17:54
17:56
17:58
18:00
18:02
18:03
18:05

14:20
14:22
14:23
14:25
14:27
14:29
14:31
14:33
14:36
14:38
14:40
14:42
14:44
14:45
14:46
14:48
14:51

15:00
15:02
15:03
15:05
15:07
15:09
15:11
15:13
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:25
15:26
15:28
15:31

15:40
15:42
15:43
15:45
15:47
15:49
15:51
15:53
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:05
16:06
16:08
16:11

16:20
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:33
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44
16:45
16:46
16:48
16:51

17:00
17:02
17:03
17:05
17:07
17:09
17:11
17:13
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24
17:25
17:26
17:28
17:31

Godziny Odjazdu Autobusu
11:40
11:42
11:43
11:45
11:47
11:49
11:51
11:53
11:56
11:58
12:00
12:02
12:04
12:05
12:06
12:08
12:11

12:20
12:22
12:23
12:25
12:27
12:29
12:31
12:33
12:36
12:38
12:40
12:42
12:44
12:45
12:46
12:48
12:51

13:00
13:02
13:03
13:05
13:07
13:09
13:11
13:13
13:16
13:18
13:20
13:22
13:24
13:25
13:26
13:28
13:31

13:40
13:42
13:43
13:45
13:47
13:49
13:51
13:53
13:56
13:58
14:00
14:02
14:04
14:05
14:06
14:08
14:11
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Knurów. DHL zainteresowany strefą ekonomiczną

Przedstawicieli firmy DHL
zainteresowała możliwość nabycia
w Knurowie terenów pod przyszłą
filię, która miałaby spełniać na
Śląsku rolę regionalnego centrum
dystrybucyjnego

Foto: Krzysztof Stryczek/UM Knurów

Hektary dla Anglików?

W połowie maja odbyło się spotkanie władz miasta z chińsk im
inwestorem, który szukał miejsca na
centrum logistyczne. Firmy wchodzące w skład chińskiego koncernu
specjalizują się w produkcji opon,
butów i tekstyliów. Tydzień temu gośćmi zastępcy prezydenta Knurowa
Barbary Zwierzyńskiej i naczelnik
wydziału Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych Krystyny Kosteleckiej
byli przedstawiciele firmy DHL światowego potentata na rynku usług
kurierskich.
W rozmowach wzięli udział także
eksperci z firmy CBRE, zajmującej się
korzystaniem z zasobów zewnętrznych, oraz reprezentanci Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- W planach DHL jest stworzenie
50 nowych miejsc pracy, zarówno w

branży spedycyjnej, jak i logistycznej
- mówi kierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Współpracy
z Zagranicą i Informacji Krzysztof
Stryczek. - Inwestorzy podkreślali
atrakcyjne położenie Knurowa oraz
możliwości, jakie w zakresie ulg i
zwolnień podatkowych daje w mieście
16-hektarowa strefa ekonomiczna,
będąca częścią KSSE.
Przypomnijmy. Anglików zainteresowały tereny położone po
lewej stronie ul. Szpitalnej (pomiędzy Tesco, a DK-78). W trakcie
rozmów zapoznali się z warunkami
zagospodarowania tego obszaru.
Na odchodne otrzymali materiały
promujące knurowskie tereny inwestycyjne. Czas pokaże, czy jeszcze
tutaj wrócą.
/pg/

Inwestorzy z Wysp chwalili knurowska ofertę, ale czy zechcą z niej skorzystać...
ogłoszenie

Foto: Dawid Ciepliński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęło realizację dwóch,
komplementarnych projektów pn. „BARDZIEJ SAMODZIELNI IA” oraz „BARDZIEJ SAMODZIELNI IB”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji
Społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji”.
Projekt „BARDZIEJ SAMODZIELNI IA” realizowany
jest w okresie od 01.08.2012 roku do 31.01.2013 roku.
Głównym jego celem jest zmniejszenie marginalizacji i
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością
intelektualną w lokalnym środowisku Gminy Gierałtowice.
Uczestnikami warsztatów integracyjno-aktywizujących są
osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 15-64,
niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym z
powodu niepełnosprawności. Priorytetowo w dostępie do
Projektu są traktowane te osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, które nie korzystają z żadnej formy terapii
zorganizowanej.
Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mają na celu aktywizację społeczno-zawodową tej
grupy osób, które przebywają stale w domu oraz zorganizowanie wolnego czasu osobom niepełnosprawnym,
które korzystają z innych form terapii/wsparcia poza
miejscem zamieszkania. Projekt umożliwia uczestnikom
integrację społeczną w grupie i środowisku lokalnym
poprzez pracę nad uspołecznieniem i usamodzielnieniem.
Ponadto Projekt ma na celu dążenie do wszechstronnego
rozwoju poprzez rozwijanie zainteresowań i zachęcenie
do aktywności włącznie z aktywizacją zawodową. Cele
zostaną osiągnięte m.in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjno-poznawczych, plastycznych, techniczno
modelarskich, treningów gimnastyki ogólnorozwojowej,
treningów umiejętności praktycznych z zakresu ogrodnictwa, rękodzielnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa
domowego. W celu stymulowania i usprawnienia rozwoju
psychofizycznego zostaną wprowadzone zajęcia edukacyjno – poznawcze. Prowadzone będą także zajęcia porannego kręgu, które pozytywnie wpływają na relacje społeczne,
budują atmosferę dającą poczucie bezpieczeństwa oraz
sprzyjają pobudzeniu wszystkich zmysłów. Niski poziom
umiejętności społecznych stanowi barierę w kontaktach z
otoczeniem dlatego zostanie wprowadzony trening umiejętności społecznych, który obejmie usprawnianie: umiejętności komunikacyjnych, umiejętności dostosowania się
do norm społecznych.
Chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy każdy

uczestnik jest pod opieką jednego oligofrenopedagoga.
W warunkach placówek dla osób niepełnosprawnych taki
komfort pracy byłby nieosiągalny.
W projekcie uczestniczy 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących Gminę Gierałtowice.
Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu objęto wsparciem osoby
niepełnosprawne przebywające na co dzień w domu (z
głębokim stopniem upośledzenia), które z różnych przyczyn nie zakwalifikowały się do terapii zorganizowanej,
głównie ze względu na brak miejsc w ośrodkach dla nich
przeznaczonych.
Zajęcia odbywają się co sobotę w Gminnym Ośrodku
Kultury w Gierałtowicach.
W ramach drugiego, komplementarnego projekt
„BARDZIEJ SAMODZIELNI IB” zostanie zorganizowanych
5 wyjazdów studyjnych począwszy od września 2012 r.
do stycznia 2013 r. - jeden weekend w miesiącu. Wyjazdy
będą składać się z pracy i relaksacji: w ramach każdego
weekendu wyjazdowego będą odbywać się zajęcia praktyczne z zakresu rękodzielnictwa i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zakres i forma zajęć będzie uzależniona
od atrakcji danego regionu: będzie to np. wizyta w chacie
chlebowej wraz z samodzielnym przygotowywaniem
podpłomyków; przygotowywanie regionalnych potraw,
spotkania z twórcami ludowymi, warsztaty regionalne z zakresu bibułkarstwa i garncarstwa. Oprócz tego planujemy
czynną rekreację (spacery, gimnastykę) w celu poprawy
kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Ponadto podczas weekendowych wyjazdów studyjnych terapeuci
osób niepełnosprawnych będą pracować nad poprawą ich
usamodzielnienia, gdyż usprawnienie i utrwalenie podstawowych czynności dnia codziennego jest niezwykle istotne
z punktu widzenia aktywizacji społeczno-zawodowej.
Oba projekty są kontynuacją cyklu trzech projektów
pn.„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ … – aktywizacja i integracja
społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną w
Gminie Gierałtowice” współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII
„Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji” zrealizowanych na
terenie Gminy Gierałtowice w okresie latach 2010 - 2011.
Projekty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a rodziny zgodnie podkreślały konieczność ich kontynuacji w
celu zwiększenia socjalizacji osób niepełnosprawnych i ich
pełnej integracji w lokalnym środowisku.

Biuro projektu: ul. Szpitalna 8/404 44-190 Knurów
Tel. 0508 317 873, 0506 176 830
Organizacja Pożytku Publicznego nr KRS 0000153196
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Knurów

Lidl szuka pracowników
O planowanym otwarciu pierwszego sklepu Lidl
w Knurowie pisaliśmy już na łamach PL w lipcu
[nr 28/2012]. Już wtedy do naszej redakcji
dzwonili Czytelnicy dopytując o informacje
związane z pracą w hipermarkecie
Wówczas sieć handlowa nie była
skłonna zdradzić liczby osób, jaka
będzie zatrudniona, ani terminu
rekrutacji.
Tym razem mamy dobrą wiadomość.
– Wszyscy, którzy są zainteresowani pracą w Lidlu, mogą zgłosić
się w piątek w godzinach od 7:30 do
13:30 do Biura Obsługi Bezrobotnych
dla Knurowa i Gierałtowic na ul.

Szpitalnej 8 – informuje inspektor
Krystian Pluta. – Na miejscu będzie
można wypełnić ankietę, które do
naszego biura wysłała sieć sklepów
Lidl.
Na podstawie ankiet zostanie
wyłonionych 25 osób, które zostaną
zatrudnione w hipermarkecie powstającym u zbiegu ulic Dworcowej
i Prusa.
DC

nekrolog

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Pana

HENRYKA DZIEŻOK

długoletniego działacza
Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie


aktualności
PILCHOwICE

Drzewo a gada

W poniedziałek, 29 października, młodzież z Zespołu Szkół w Pilchowicach będzie miała okazję zobaczyć
występ kabaretu „Drzewo a gada”. Grupę tworzą młodzi,

niepełnosprawni artyści. Występ odbędzie się w ramach
projektu „Kabaret „a gada” – nauka, kultura, integracja”,
służącego aktywizacji kulturalnej młodzieży mieszkającej
poza zurbanizowaną częścią Górnego Śląska. Początek o
godz. 11.45.
/bw/

reklama

Zdjęcia autorstwa Justyny Reginek zwyciężyły w pięciu z sześciu
kategorii...

Knurów

Piękno w obiektywie

Technika gna do przodu. Choć coraz łatwiej robić
zdjęcia, nadal prawdziwą sztuką jest chwytać
chwile w piękny i niepowtarzalny sposób

ogłoszenie

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Grecka Arate nadal szkoli oświatę
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego od września 2012 ruszyły w Knurowie kolejne
szkolenia w ramach projektu Grecka Arate rozwija oświatę współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji, nauczyciele miejskich przedszkoli we wrześniu
uczestniczyli w cyklu zajęć z tematyki równości i przeciwdziałaniu kształtowania się w umysłach dzieci
stereotypów ról społecznych. Uczestnicy projektu nabywali umiejętności z zakresu jak nauczyć dziecko
szacunku do inności i tolerancji do odmienności. Wsparciem zostało objętych 67 osób.

....pozostaje tylko pozazdrościć talentu uczennicy knurowskiego
Paderka i podziwiać jej fotografie

Talentu nie sposób odmówić
uczniom Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego, uczestniczącym w drugiej
edycji szkolnego konkursu fotograficznego. Najdobitniej unaoczniła to
wystawa, otwarta w ubiegły piątek w
Sztukaterii.
Młodzi twórcy zgłosili 570 fotografii. Podzielono je na sześć kategorii. Wybór najlepszych nie był łatwy.
– Zwracaliśmy uwagę m.in. na kadr
kompozycję, światło, czasem na moment, w jakim zdjęcie zostało zrobione.
Zależało nam również na emocjach –
argumentowała wybór najciekawszych
propozycji Anna Śpiewla-Panasewicz,
członkini jury wraz z Urszulą Kędzior
i Bartłomiejem Kulą.

- Tak dobre fotografie to nie przypadek. Ich autorzy mają talent – nie
ma wątpliwości Śpiewla-Panasewicz.
- Oglądając niektóre z nich zazdrościłam uczniom, że potrafili
zrobić tak wiele dopracowanych i zaskakująco dobrej jakości zdjęć – przyznaje Dorota Gumienny, dyrektor
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie.
Wystawa stała się okazją do przypomnienia postaci i twórczości Marka Grechuty. Licealiści przygotowali
program, w którym na swój sposób
złożyli hołd Grechucie - jednej z ikon
polskiej sceny muzycznej.

Kolejne szkolenie które odbyło się we wrześniu, adresowane było do pracowników administracyjno-biurowych gminnego systemu oświaty i dotyczyło problematyki ochrony danych osobowych w
placówkach oświatowych. Na tym szkoleniu pracownicy administracji oświatowej pracowali na przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, dowiedzieli się jak przechowywać i zabezpieczać dane
osobowe w miejscu pracy. Wsparciem zostało objętych 18 osób.
Natomiast od października ruszyły szkolenia dla 16 grup utworzonych z nauczycieli miejskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Tematem szkolenia są praktyczne aspekty rozwijania kluczowych
kompetencji uczniów. Zajęcia, które odbywają się po godzinach lekcyjnych na terenie szkół, potrwają
do końca listopada br.

DC

ogłoszenie

Dzięki dofinansowaniu unijnemu, wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują w ramach zajęć dodatkowe
materiały szkoleniowe, pomocne w dalszym pogłębianiu nabytej wiedzy.
Beneficjent:
Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów

Realizator:
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel\fax: 32 235-27-07
www.arate.knurow.edu.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Knurów

Debiut po godzinach

POwIAT

zgoda na zimę

W blasku reflektorów Sztukaterii stanęli poeci: najpierw
Mirosław Kirszensztejn, a chwilę po nim Grzegorz Cuber.
Panowie pokazali, że warto podzielić się swoją twórczością.
Zostali nagrodzeni burzą braw
Prawdziwie liryczno-muzyczną
ucztę przeżyli zebrani w niedzielne popołudnie w
Klubie Kultury
Lokalnej Sztuk ater ia . D uchową st rawę, nader

smakowitą, zaserwowali im poeci.
Deser miał wymiar muzyczny. Zapewnił go zespół „Po Godzinach”,
koncertujący w składzie: Violetta
Kosowska, Krzysztof Skowroński,

Krzystof Gabryś, Jerzy Rogoń i Eugeniusz Jurczyga.
Impreza z cyklu „Mój debiut”
została zorganizowana z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Knurowa
przy współpracy z Centrum Kultury.
- Takie wieczory to szansa dla
tych, którzy coś potrafią, do wyjścia
z cienia i pokazania swojego talentu, dorobku czy hobby – mówi
Eugeniusz Jurczyga, jeden z
organizatorów imprezy.
– To także okazja do
obcowania ze sztuką dla
szerokiej rzeszy mieszkańców naszego miasta.

Grzegorz Czuber
(u góry) i Mirosław
Kirszensztejn nie
muszą się wstydzić
swojej, naprawdę
wartościowej,
twórczości

Foto: Dawid Ciepliński

DC

Zimowe utrzymanie dróg, mowa
śląska jako język regionalny
i ustawa o związkach partnerskich
to niektóre z tematów, jakimi
zajmie się Rada Powiatu Gliwickiego
podczas czwartkowej (25.10) sesji
Radni wysłuchają informacji
na temat analizy ich oświadczeń
majątkowych za 2011 rok. Starosta
poinformuje o sposobach realizacji
interpelacji i wniosków oraz przedstawi sprawozdanie z prac zarządu
powiatu pomiędzy sesjami.
Mocą uchwały Rada zadecyduje o wyrażeniu zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Pyskowice
w sprawie zimowego utrzymania
dróg. Pyskowice wyraziły wolę
przejęcia kompetencji i praw na
drogach powiatowych w zakresie
zimowego utrzymania w sezonie
2012/2013. Przejęcie – jak czytamy
w uzasadnieniu - „w znaczący sposób wpłynie na sprawne prowadzenie akcji zimowej”.
Pod dyskusję trafią uchwały w sprawach: rozkładu godzin
pracy aptek, zmian w wieloletniej
prognozie finansowej powiatu i
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pod głosowanie trafią uchwały: w sprawie
wyrażenia poparcia dla starań o

uznanie mowy śląskiej jako języka
regionalnego i w sprawie procedowanej przez Parlament ustawy o
związkach partnerskich.
W tym ostatnim przypadku
na wniosek szóstki radnych Rada
Powiatu zaapeluje (o ile uchwała
„przejdzie” w głosowaniu) do parlamentarzystów Ziemi Gliwickiej
o uszanowanie chrześcijańskich
wartości w rodzinie. W uzasadnieniu wnioskodawcy podkreślają,
że „jednym z zadań powiatu jest
wspieranie polityki prorodzinnej”,
dlatego też „z niepokojem patrzą
na procedowaną przez Parlament
ustawę o związkach partnerskich”.
Zaznaczając, że „społeczeństwo
Powiatu Gliwickiego opiera się o
chrześcijańskie wartości i tradycyjny model rodziny” apelują o
uszanowanie w ustawach tradycji i
wartości społeczeństwa.
Obrady odbędą w starostwie
przy ul. Zygmunta Starego 17 w
Gliwicach. Początek o godz. 15.
/b/

reklama

Foto: Dawid Ciepliński

interwencJa PrzeGLąDu

Kłopotliwe
studzienki

- Przed rokiem asfalt na sporym odcinku ul. Szpitalnej został odnowiony. Co z tego, skoro zapadają się
studzienki. Jeździ się więc jak po kocich łbach – skarżą
się knurowscy kierowcy. – Czy ktoś zajmie się tym problemem i wyrówna drogę?
Odpowiedzi szukaliśmy w knurowskim magistracie.
Jak się dowiedzieliśmy, wykonawca robót udzielił na
nie rocznej gwarancji. Usterki powinny być wkrótce
usunięte.
DC

Kierowcom przeszkadzają zapadnięte studzienki

Knurów
co taK ŚmierDzi?

- Sąsiad ostatnio nawiózł na
swoje pole jakiś użyźniacz. Nie wiem
co to jest, ale śmierdzi okrutnie. Jak
zawieje wiatr z pól, to nosem wykręca! To cholernie uciążliwe. Czy jest
jakiś przepis, który tego zakazuje?
Albo chociaż mówi, jak długo ten
niby-obornik może być składowany
zanim zostanie zaorany? Ja się nie
doszukałem, wyjaśniano mi, że to
kwestia dobrych obyczajów i tak
jest to opisane w prawie. No ale co,

gdy ktoś nie zna tych dobrych obyczajów...

Knurowianin

Po co raDar

- Wiecie co, radary nie byłyby
potrzebne na drogach, gdyby kierowcy mieli je... w głowach. Gdyby nie
dziczeli za kierownicą, nie byłoby
tylu wypadków. I mandatów też by
się nie lękali. Tyle z mojej strony. Ktoś
zaprzeczy?...
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J.R.
Not. bw

Drogi
znak

Kwadrans przed północą w sobotę uwagę funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji zwrócił mężczyzna usiłujący... zniszczyć znak
drogowy na al. Piastów. Ten wysiłek
nie okazał się dlań opłacalny. Wandalska próba kosztowała go 400 zł.
Na tyle opiewał wystawiony przez
stróżów prawa mandat.
/bw/
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- Życzyłbym sobie więcej takich inwestorów - chwalił miasto prezes
Bernard, wręczając prezydentowi Ramsowi pamiątkową koszulkę
Adam Rams
(prezydent Knurowa): - Knurów
to miasto, które może poszczycić
się dobrą , nowoczesną , bezpieczną bazą sportową. Zachęcamy do tego, by z tych obiektów
korzystać, a oddajemy je do
użytku z myślą o dzieciach, młodzieży, jak i dorosłych. Bardzo
gorąco dziękuję projektantom i
wykonawcom. Ten obiekt został
wykonany na bardzo wysokim
poziomie technicznym i - co ważne - w pierwszej fazie terminu
do oddania. Tak więc będziemy
jeszcze mieli okazję rozgrywać
tutaj wiele ciekawych meczów
przed zimą. To inwestycja, która
dobrze wpisuje się w potrzeby
mieszkańców Knurowa, zwłaszcza tych najmłodszych.

Tomasz Bernard
(prezes Gardenia Sport Sp. z o.o.): Jestem budowlańcem i powiem w ten
sposób: budowa takich boisk sportowych
jest bardzo prosta, wręcz banalna. Ale
jest jeden warunek. Taka inwestycja
musi być dobrze przygotowana. Uważam, że ta była przygotowana wzorowo,
zaczynając od projektu, poprzez przygotowanie przetargu i na koniec przez
wykonanie. Jako wykonawca z 20-letnim
stażem życzyłbym sobie, żeby mieć takich inwestorów przez dalszą swoją karierę. Dzisiaj oddajemy do użytku obiekt
najwyższej światowej klasy, posiadający
dwie gwiazdki FIFA. Takich obiektów w
Polsce jest kilka, w świecie kilkanaście,
może kilkadziesiąt. Życzę mieszkańcom,
żeby dzięki temu obiektowi jeszcze kilku
Dudków wypłynęło w świat.
not. DC

Prostokąt dający sza

Dzień po blamażu na Stadionie Narodowym w Warszawie
nie odbył się mecz eliminacyjny do mistrzostw świata po
– przy słonecznej pogodzie - oddano do użytku drugie pe
nawierzchnią. Obiekt posiada certyfikat FIFA Star 2 i w t
w naszym kraju

Joachim
Machulik,
pr zewodniczący
Komisji Spor tu,
Tu r y s t y k i , R e kreacji i Promocji
Zdrowia: - Oddanie do użytku boiska piłkarskiego
o bar dzo dobr ym st andar dzie
technicznym to świetna wiadomość
zarówno dla dzieci i młodzieży,
jak i Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia. Na
tej komisji poruszane są tematy
budowy bazy sportowej, szkolenia
dzieci i młodzieży, promowania
sportu, co ma wymiar prozdrowotny dla młodszej i starszej części
naszej społeczności. Takie obiekty
jak nowo powstałe boisko wraz z
niedawno wybudowanymi szatniami na terenie MSP-9 umożliwiają
szkolenie i rywalizację w różnych
grupach wiekowych w naszym
mieście. Życzę wszystkim, którzy
już trenują jak i tym, którzy będą
starać się podnosić swoją sprawność fizyczną i umiejętności piłkarskie, by w przyszłości zagrali na
najlepszych stadionach krajowych
i zagranicznych.

Martyna Wolsztyńska

8

Otwarcie boiska było okazją do
zorganizowania trzech turniejów
młodych adeptów piłki nożnej, w których wystąpili uczniowie knurowskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz klubowe drużyny trampkarzy.
Widzowie obserwowali też pokazowy
trening najmłodszych uczestników zajęć w Akademii Piłki Nożnej. W programie otwarcia znalazł się również
towarzyski mecz kobiet. Piłkarskie
święto uświetniła wokalistka Martyna Wolsztyńska oraz cheerleaderki,
a wśród zaproszonych gości nie
zabrakło m.in. wychowanków Concordii: Marcina Brosza i Dariusza
Dudka, którzy obecnie pracują w roli
szkoleniowców w ekstraklasowym
Piaście Gliwice. Wśród licznych gości dostrzegliśmy też innych byłych
piłkarzy knurowskiego klubu: Janusza Bodziocha i Bronisława Siwca. Z
uznaniem o inwestycji wypowiadał
się m.in. Artur Jankowski, prezes
Górnika Zabrze, a na co dzień mieszkaniec Knurowa. Z nowego obiektu
cieszyli się nie tylko piłkarze, ale
także dyrektorzy knurowskich placówek oświatowych, których delegacja
osobiście podziękowała prezydentowi
Adamowi Ramsowi.

KuŹnia PiŁKarsKicH taLentów

Osoby, które od lat śledzą to,
co dzieje się w rodzimym futbolu
podkreślają, że Knurów należy do
wąskiego grona miast, które wychowało wielu futbolowych mistrzów
i reprezentantów Polski, na czele
ze zwycięzcą Ligi Mistrzów. Długą
listę utytułowanych piłkarzy otwiera
oczywiście Jerzy Dudek, a tuż obok
niego można wpisać takie nazwiska,
jak Piotr Jegor (grając w Górniku
Zabrze strzelił gola m.in. Realowi
Madryt), Józef Dankowski (4-krotny
mistrz Polski z Górnikiem Zabrze),
Waldemar Waleszczyk (mistrz Polski
z Ruchem Chorzów), Tomasz Dura
(reprezentant Polski w futsalu). W
europejskich pucharach występowali m.in. Krzysztof Zagórski, Jacek
Polak, Roman Skorupa i Dariusz
Dudek, a na najwyższych szczeblach
grali m.in. Marcin Klaczka, Jarosław
Kupis, Łukasz Żyrkowski, Michał
Zieliński i Dawid Gajewski.

zaczĘŁo siĘ oD orLiKa

Budowa sportowego kompleksu
rozpoczęła się w 2008 roku. Pierwszym obiektem, jaki powstał przy alei

Rodzice z satysfakcją przyglądali się piłkarskim popisom swoich dzieci
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Artur Jankowski
(pr ezes Gór nika
Z a b r z e): - J a k o
mieszkaniec Knurowa jestem dumny,
że powstało tu tak
wspaniałe boisko. Często tutaj bywam, widziałem jak to
boisko powstawało i jestem pod jego dużym wrażeniem.
Wiem, że te boiska pomogą nam i w przyszłości coraz
większa ilość młodzieży właśnie stąd, z Knurowa, będzie
się dobijać do drużyn ekstraklasy. Mam nadzieję, że takich Arków Milików, Konradów Nowaków czy Mateuszów
Matrasów biega tutaj po boisku kilkunastu. I to jest najważniejsze dla nas tutaj wszystkich. To wspaniały obiekt,
w Zabrzu z zazdrością na niego patrzymy.

Dariusz Dudek
(drugi trener Piasta Gliwice): - W
imieniu wszystkich dzieci za to
boisko bardzo
dziękujemy. Jeżeli chodzi o te wspaniałe obiekty, które
powstały w Knurowie, apeluję do najmłodszych, żeby
przebywali tutaj od rana do wieczora grając w piłkę, a
nie w domu przy komputerach. Ponieważ tutaj na tej
zielonej murawie jest sport, jest sukces, jest wiele wylanego potu, mam nadzieję, że jak dzieci będą trenować
od rana do wieczora, to w przyszłości będą decydować
o sile naszej piłkarskiej reprezentacji.
not. DC

ansę rozwoju

e, gdzie ze względu na opady deszczu
omiędzy Polską i Anglią, w Knurowie
ełnowymiarowe boisko ze sztuczną
tej klasie jest jednym z kilku

Przy okazji otwarcia boiska zaprezentowano kilkanaście koszulek byłych zawodników Concordii, którzy
z Knurowa przeszli do klubów występujących na szczeblu centralnym. W kolekcji znalazły się trykoty
takich klubów jak Górnik Zabrze, Korona Kielce, Polonia Bytom (we wszystkich tych klubach grał Michał
Zieliński), FC Vitkovice (Dariusz Dudek), Rozwój Katowice (Łukasz Winiarczyk), Piast Gliwice (Mateusz
Bodzioch, Janusz Bodzioch oraz trenerzy Marcin Brosz i Dariusz Dudek) i FC Liverpool (Jerzy Dudek)
Turniej drużyn klubowych
(trampkarze, rocznik 2002):

powej, był Orlik. Następną inwestybyło sezonowe lodowisko. Później
wstało pierwsze pełnowymiarowe
isko piłkarskie ze sztuczną naerzchnią oraz szatnie. Od tygodnia
skład kompleksu wchodzi również
uga pełnowymiarowa arena piłrska.
Koszt tych wszystkich inwestycji
około 10 mln zł.

APN Knurów – Górnik Zabrze 0:0
Concordia Knurów – Piast Gliwice 0:9
APN Knurów – Concordia Knurów 2:1
Górnik Zabrze – Piast Gliwice 0:2
APN Knurów – Piast Gliwice 1:4
Concordia Knurów – Górnik Zabrze 0:8

ne tecHniczne oBieKtu

Pole gry na nowym boisku przy
i Lipowej ma wymiary 68x105 m,
w sąsiedztwie boiska piłkarskiego
ajduje się 4–torowa i 75-metrowa
eżnia. Obiekt wyposażony jest w
wietlenie i widownię, która może
mieścić 354 osoby.
Wykonawc ą i nwest ycji było
nsorc ju m f i r m: GA R DE N I A
ORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warawie (prezes Tomasz Bernat) oraz
rma Ogólno-Budowlana MARNEX z siedzibą w miejscowości
oczek Łukowski (prezes Marcin
czewka).

Grupę cheerleaderek złożoną z uczennic knurowskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowały
do występu Aneta Kowalska, Małgorzata Skrzypek i Alicja Jagieniak

Piotr Skorupa

Foto: Dawid Ciepliński

Klasyfikacja końcowa:
1. Piast Gliwice
2. Górnik Zabrze
3. APN Knurów
4. Concordia Knurów
Król strzelców:
Wiktor Skała (Piast Gliwice)
Najlepszy bramkarz:
Jakub Szymajda (APN Knurów)
Turniej szkół podstawowych:
- grupa 1
MSP-1 – MSP-2 1:0
MSP-3 – MSP-4 0:7
MSP-1 – MSP-3 8:1
MSP-2 – MSP-4 0:5
MSP-2 – MSP-3 2:1
MSP-1 – MSP-4 1:2
- grupa 2
MSP-6 – MSP-7 0:2
MSP-7 – MSP-9 8:0
MSP-9 – MSP-6 0:2
- finał
MSP-7 – MSP-4 0:1
Król strzelców:
Dawid Kołodziej (MSP-7)
Najlepsi bramkarze: Radosław Bujok (MSP-7) i Jakub Teper (MSP-4).
MSP-4: Kacper Czyż, Daniel Nykiel,
Dawid Lenart, Patryk Orylski, Paweł
Ziaja, Daniel Heluszka, Michał Hornik, Dominik Skowron, Jakub Teper,
Katar zyna Kubik. Opiekun: Adam
Augustowski.
Turniej szkół gimnazjalnych:
MG-1 – MG-2 0:7
MG-3 – MG-4 2:0
MG-1 – MG-4 5:1
MG-2 – MG-3 4:0
MG-1 – MG-3 0:0
MG-2 – MG-4 3:1

Trening pokazowy APN odbył się pod
kierunkiem sztabu szkoleniowego
na czele z Arturem Płatkiem, byłym
trenerem w takich klubach, jak 1. FC
Kaiserslautern, Cracovia, Jagiellonia i
Pogoń Szczecin
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Klasyfikacja końcowa:
1. MG-2
2. MG-3
3. MG-1
4. MG-4
Król strzelców: Kacper Idziaszek
(MG-2)
Najlepszy bramkarz: Dawid Suchocki (MG-2).
MG-2: Dawid Suchocki, Kacper Idziaszek, Patryk Lipka, Paweł Goncerewicz, Bartosz Lewandowski, Bartosz
Steiman, Marcin Bociek, Mateusz
Kruszyna, Bartosz Kruk, Kacper Bączkiewicz. Opiekun: Wojciech Kempa.
Mecz kobiet
Naprzód Żernica – KKS Zabrze 0:3
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rozrywKa nr 43/2012 - 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.
40/2012 brzmiało: „Maślak”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Józef Gugala. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

43

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W związku z tr wającą procedur ą c y f r y zac ji K ina Sc eny Kultur y,
jesteśmy zmuszeni przedłuż yć okr es jego zamknięcia. Mamy
nadzieję, iż ogromne zmiany jakościowe
projekcji jakie pojawią się po cyfryzacji,
wynagrodzą naszym widzom tak długą
przerwę repertuarową!
www.kinoscenakultura.pl

zaProszenie

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

DizaJnada
Centrum Kultury w Knurowie
zaprasza na drugie spotkanie w
ramach warsztatów pod szyldem
„DIZAJNada - design nie tylko
dla dorosłych”. Dzieci będą miały
możliwość poznania zagadnień
związanych z designem, architekturą, ogólnie pojętą sztuką. Będą
projektować, budować, konstruować
i tworzyć bez ograniczeń! Zajęcia

poprowadzi dyplomowana architekt
wnętrz - Agnieszka Pacia (absolwentka Politechniki Śląskiej).
Spotkanie dla dwóch grup wiekowych (6-10 lat i 11-15 lat) odbędzie
się w Sztukaterii w najbliższą sobotę
w godzinach 10.00-12.00 (I grupa),
12.15-14.15 (II grupa). Temat zajęć to
„Mój wymarzony pokój”.
/g/

waŻne
tymon Grygier z Gliwic

ur. 16.10.2012 r., 3490 g, 53 cm

zuzanna szymańska z Knurowa
ur. 16.10.2012 r., 3420 g, 54 cm

Julian Pajor z rybnika

ur. 20.10.2012 r., 2980 g, 52 cm

0

alicja Janke z Dębieńska

ur. 16.10.2012 r., 3190 g, 51 cm

Kalina Dzierżak z Gliwic

ur. 17.10.2012 r., 3900 g, 55 cm

adam zacharzewski ze stanicy
ur. 20.10.2012 r., 2910 g, 54 cm

Bartosz Kulik ze stanicy

ur. 16.10.2012 r., 3630 g, 56 cm

naj w powiecie. zwycięży
w województwie?

Julia Gralikowska z chorzowa

ur. 17.10.2012 r., 3720 g, 55 cm

zuzanna zarzycka z czerwionki
ur. 21.10.2012 r., 2850 g, 49 cm

Wszystko w rękach internautów, którzy do 31 października
mogą głosować na najpiękniejszy
kościół w województwie śląskim.
Już wiemy, że najpiękniejszą świątynią Ziemi Gliwickiej wybrano
drewniany kościół pw. św. Michała
Archanioła z Żernicy. Zabytek z
1661 roku jest wyjątkowo piękny i
zachwyca o każdej porze roku. Nic
dziwnego, że to on reprezentuje nasz

powiat w konkursowych szrankach.
Na tydzień przed zakończeniem
plebiscytu zajmuje III miejsce. Tytuł
najpiękniejszego na Śląsku jest w
zasięgu, dlatego miłośnicy historii
apelują do internautów, by głosowali. Codziennie na stronie www.
slask.naszemiasto.pl można oddać
5 głosów.
/g/
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aktualności
kNURÓW. XII BIesIAdA „U teReskI”

gaś komputer i ciś na dwór
Coroczna Biesiada „U Tereski” to już tradycja.
Tym razem uczniowie i nauczyciele zabrali
wszystkich w przeszłość, by pokazać gry i zabawy,
które przed laty rządziły na podwórkach
Jak co roku sala gimnastyczna Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 była wypełniona uczniami, rodzicami i absolwentami szkoły.
Głównym motywem tegorocznej, dw unastej już
biesiady, której przyświecało
hasło „Z graczków przidom

płaczki”, była zabawa. Dzieci
przypomniały publiczności
najpopularniejsze gry i zabawy, w które do niedawna
brylowały na podwórkach.
Nie zabrakło kultowego już
cymbergaja, skakanki, gry w
gumę, Indian czy popularnego
do dziś Fussballu.

Dzieci podczas tegorocznej Biesiady „U Tereseki”
przypomniały szereg zabaw, m.in. Indian, ...

– To jak powrót do dzieciństwa – powiedziała nam
jedna z mam przybyłych na
biesiadę. – W niektóre gry to
samemu się szpilało – przypominają uczestnicy sobotniej imprezy. – Dziewczyny
najczęściej grały w gumę i
klasy, a chłopcy wiadomo:

piłka nożna, chodzenie po
drzewach czy cymbergaj, w
który grali często na przerwach pomiędzy lekcjami. To
były czasy...
Tegoroczne przygotowania do biesiady poszły sprawnie i szybko. – Pewnie dlatego, że temat zabaw jest bliski
dzieciom i dorosłym. Razem
bawiliśmy się podczas prób
– mówi Danuta Trela, zastępca
dyrektora MSP-2. – Ale i tak
największe podziękowania
należą się Hannie Pyce. To ona
jest zawsze odpowiedzialna za
całe przedstawienie. Układa
piosenki, pisze scenariusz,
pracuje z dziećmi podczas prób
i czuwa, żeby wszystko miało
ręce i nogi.
Organizatorka Biesiad „u
Tereski” została również doceniona przez publiczność.
Długa i głośna owacja na stojąco to chyba najlepszy pokaz
tego, że tegoroczny występ po
raz kolejny okazał się strzałem
w dziesiątkę.

Nie zabrakło równie loterii fantowej
i licytacji, a jedną z nagród, która budziła
najwięcej emocji, była piłka z autografem
Jerzego Dudka

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński
...chodzenie
po drzewach...

Organizatorzy sobotniej
imprezy odbierają kwiaty
z rąk Danuty Treli, zastępcy
dyrektora MSP-2
... i skakankę

reklama

Miejska Szkoła
Podstawowa nr 3
Foto: Dawid Ciepliński

Klasa I

Wychowawca: Alicja Działowy
Magdalena Burek, Mateusz Bródka, Weronika Głowacka, Patrycja GóreckaKrawczyńska, Weronika Losza, Rafał Malka, Bartosz Mazurek, Karolina Momocka,
Zuzanna Nanczyńska, Oliwier Nawicki, Magdalena Nowak, Oliwia Omozik, Iga Rduch,
Zofia Remiszewska, Kamil Sosna, Katarzyna Wajda, Oliwia Seroczyńska, Oliwia
Stelmach, Szymon Witkiewicz
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ogłoszenia
Handel i Usługi

KREDYTY KONSOLIDACYJNE OD 50.000
RATA 889 zł. Infolinia: 801 614 100

40-43/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Ocieplenia, remonty. Tel. 530 124 134

39-44/12

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100

40-44/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
40-43/12

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
40-48/12

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

40-48/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el.
szyby, el. lusterka – podgrzewane, radio
CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna
kierownica, 2x airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi na dach na narty.
Stan bardzo dobry. Tel. 662 688 010
40-43/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

1/12-odw.

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor
srebrny, podgrzewane manetki. Stan
idealny. Tel. 662 688 010

1-48/12

38-43/12

Przyjmę fryzjerkę do salonu Knurowie oraz
podnajmę miejsce na stylizację paznokci.
Tel. 723 523 327

Zatrudnię przedstawiciela (dział sprzedaży) z doświadczeniem – palety. Tel.
602 159 203
43/12

43/44

Zatrudnię przy regeneracji i produkcji palet.
Tel. 602 159 203

Sprzątanie – umowa o pracę – dla Pań w
wieku od 30 do 55 lat. Pierwszeństwo dla
osób ze znajomością języka niemieckiego.
Kontakt 004915201302396

Zatrudnię sprzedawcę na stoisko mięsnowędliniarskie w sklepie ogólnospożywczym
w Szczygłowicach. Tel. 696 453 299

43-44/12

43/12

43/12

40-43/12

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

44-48/12

Przyjmę elektromonterów z uprawnieniami
do 1 kV. Tel. 693 347 980

edukacja
Angielski. Tel. 533 603 940

40-43/12

Prawo jazdy. Szybko i sprawnie. Tel.
605 363 135

43-44/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

sprzedam

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Transport cały kraj 1,5t. Tel. 666 852 100

40-44/12

Usługi ciesielsko – murarsko – dekarskie.
Tanio. Tel. 693 097 034
42-44/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Sprzedam regały sklepowe metalowe, składane, nowe, przyścienne i gondole. Tanio.
Tel. 698 761 330
42-45/12

SZUKAM PRACY
Emeryt „złota rączka” szuka pracy. Wykonuje wszelkie prace naprawcze oraz
przydomowe. Tel. 604 775 450
36-43/12

Docieplanie budynków, kompleksowe remonty mieszkań wraz z materiałem. Możliwość kredytowania prac. Tel. 665 639 146

Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195

43-48/12

43-51/52/12

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

Do wynajęcia mieszkanie 67 m2, WP II. Tel.
791 312 454

41-43/12

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe.
Stanica. Tel. 602 159 203

43/12

Działka 2394 m2, cena: 125 000 zł. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
43/12

Kupię działkę budowlaną przy ul. Dymka.
Tel. 784 327 227

40-43/12

DREWNO kominkowe. Usługi transportowe. Tel. 603 198 006
43-47/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
43/12

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę IV p., 36
m2. Tel. 506 981 807

43-44/12

S p r z e d a m m i e s z k a n i e M - 4 . Te l .
512 110 439
42-43/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Sprzedam pawilon na targu w Knurowie.
Tel. 501 686 440
42-46/12

Trzypokojowe, 72 m2, cena 130 000 zł. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl
43/12

ul. Ziętka. Dwupokojowe 48 m2. Sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

37/12-odw.

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

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
11,05 m2 przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie (I piętro).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

40-51/52/12

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

40-44/12

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

1/12-odw.

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

1/12-odw.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

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

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

Szukam pracy. Posiadam auto dostawcze,
skrzyniowe. Tel. 664 847 725

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
wykaz nr 20/GB/12 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Wilsona 13 zabudowanej budynkiem użytkowym przewidzianym
do sprzedaży.

42 – 51/52/12

43/12

Gładzie, malowanie, tynki żywiczne, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki, remonty klatek, docieplenie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
40-48/12

Wynajmę trzypokojowe. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl

Dam pracę

43/12

MOTORYZACJA
Firma Termowent Technology zatrudni
górników oraz osoby dozoru do pracy w górnictwie. Tel. 32 440 00 54, 693 500 335

43-45/12

Poszukuję mechanika samochodowego.
Praca w Knurowie. Tel. 506 581 748

43/12

12
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Foto: Romana Gozdek

sport
Słodki początek: okazały tort został podzielony.
– Super doping... – ocenili rowerzyści

kNURÓW

Pojaśnieje
na dworcowej

Do połowy grudnia wzdłuż ul. Dworcowej
stanie 18 nowych stalowych słupów
oświetleniowych

Był krótki rajd i pyszny tort. To na otwarcie
zmodernizowanych tras rowerowych
w powiecie gliwickim. Kto je zechce
przejechać w całości, temu licznik
zatrzyma się dopiero po 211 kilometrach
Trasy zosta ł y ozna kowane i zmodernizowane w
ramach projektu pod nazwą
„Zaplecze aktywnej turystyki
rowerowej dla mieszkańców
zachodniej części Subregionu
Centralnego”, dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regiona lnego Programu
Operac y jnego Województwa Śląskiego na lata 20072013. Projekt rea lizowany
był wspólnie przez Powiat
Gliw ick i (l ider) i wsz ystkie gminy z terenu powiatu Zanim trasy zostały oficjalnie otwarte rowerzyści
– Gierałtowice, Knurów, Pil- sumiennie je przetestowali
Świadkami tej chwili byli
chowice, Pyskowice, Sośni- Gliwicach. Honory startecowice, Rudziniec, Toszek i ra czynił starosta gliwicki rowerzyści, miłośnicy turyMichał Nieszporek, w rolę styki zrzeszeni w PTTK oraz
Wielowieś.
Uroczystość otwarcia tras prowadzącego rajd wcielił się samorządowcy, wśród nich
Beata Goleśna ze Śląskiego
odbyła się w sobotę przed za- Marian Sadecki.
Główna uroczystość od- Urzędu Marszałkowskiego,
mkiem w Chudowie.
Poprzedził ją krótki rajd była się pod wiatą dla rowe- przewodniczący Rady Powiarowerowy ze startem w Gie- rzystów. Obiekt wyposażony tu Gliwickiego Tadeusz Majest w stoł y i mok i wicestarosta gliwicki
ra łtow icach.
ławki dla rowe- Waldemar Dombek.
Obsada była
rzystów, stojaDzięki projektowi amatogodna Tour de
France. Stano- Pierwszym 10 Czytelnikom, ki dla rowerów rzy rowerowych przejażdżek
w iło ją blisko którzy wstąpią do redakcji i tablice z ma- mogą korzystać z oznakowanych i zmodernizowanych
2 0 0 rowe r z y- (Knurów, ul. Niepodległości pami tras.
5) w czwartek (25.10) sprePrzecięcie tras rowerow ych. W sk ład
s t ó w. Wś r ó d zentujemy mapki z nowymi
nich wyróżnia- trasami rowerowymi w po- w s t ę g i s t a ł o kompleksu wchodzą też dwa
li się zawodnicy wiecie gliwickim. Zaprasza- s i ę ud z i a ł e m centra turystyki rowerowej
przedstawicie- – wiata przy zamku w ChuUczniowskiego my od godz. 7.30.
Klubu Sportowego „Tosze- li wszystkich samorządów dowie, zadaszona basteja na
cka Grupa Kolarska”, grupa (uczestników projektu). Knu- Zamku w Toszku - oraz miejcyklistów z Pyskowic, ma- rów reprezentował wiceprze- sca postojowe nad Jeziorem
jąca za sobą m.in. wyprawę wod n icz ąc y R ady M ia st a Pławniowickim i w Rachorowerową do Sa nt iago de Jerzy Pach, gminę Gierałto- wicach (z ławkami, stołami i
Compostela w Hiszpanii oraz wice wójt Joachim Bargiel, a stojakami na rowery).
członkowie Klubu Kolarskie- gminę Pilchowice sekretarz
/sisp, bw/
go im. Władysława Huzy w Dagmara Dzida.

foto: Dawid Ciepliński

cykliści, na koło i jazda!

Stare słupy idą na złom,
zastapią je nowe, lepsze

/g/

Tytułowe pytanie jak najbardziej na miejscu. Zwłaszcza
gdy trzeba przeprawiać się przez drogi, które kierowcom
zdają się torami Formuły 1. Z myślą o bezpieczeństwie Policja
i knurowski magistrat organizują w przedszkolach i szkołach
podstawowych spotkania edukacyjne

kNURÓW

jak bezpiecznie
dojść do szkoły
- Chcemy uświadomić
najmłodszym zagrożenia,
jakie wynikają z poruszania się po drogach. To ważne

zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok
zapada szybciej, częściej występują opady atmosferyczne,
foto: WRD KMP Gliwice

Powiat. trasy rowerowe czekają

W ubiegłym roku oświetlenie wymieniono wzdłuż ul.
Dworcowej - na odcinku od ul.
Granicznej do Rybnej. Teraz robotnicy zamontują nowe maszty
od ul. Rybnej do ronda w rejonie
dojazdu do autostrady A1.
- Prace rozpoczną się na
początku listopada i, jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z
planem, zakończą się do 17
grudnia - informuje naczelnik
Wydziału Inwestycji Miejskich
Ewa Szczypka.
Oprócz nowych masztów,
na wspomnianym odcinku
ułożony zostanie nowy kabel
oświetleniowy.

Mapki
dla czytelników

Projekt w liczbach:
•
•
•
•
•

211,5 km tras oznakowanych,
50 km tras o zmienionej nawierzchni,
koszt całkowity projektu – ok. 3,1 mln zł,
dofinansowanie z Unii Europejskiej – blisko 2,6 mln zł,
wkład własny – ok. 460 tys. zł, podzielony równo między
Powiat Gliwicki i osiem gmin,
• koszty niekwalifikowalne – ok. 50 tys. zł, również płacone
równo przez lidera projektu i partnerów.
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Więcej
informacji

o projekcie, w tym również
mapy przebiegu tras rowerowych, znajduje się na
stronie internetowej powiatu: www.powiatgliwicki.pl,
zakładka „Rowerem przez
Powiat Gliwicki”.

W nauce bezpiecznego
zachowania się na drogach
policjantów wspiera piesmaskotka Sznupek

warto pomagać
- Jestem absolwentem szkolnej „Dwójki”. Uczęszczałem do
niej siedem lat. Jestem dumny z
mojej byłej szkoły i z wychowania, jakie z niej wyniosłem. Po

kolejnej „Biesiadzie u Tereski”
uważam, że warto jej pomagać
i ją wspierać. Dlatego społecznie szukam sponsorów, którzy
zechcą zasilić mnie gadżetami

a widoczność jest ograniczona
– mówią policjanci.
Dzieci dostają odblaski.
Mogą je nosić nie tylko w
drodze do szkoły.
W niektórych placówkach policjantom towarzyszy
maskotka – pies Sznupek.
W podstawówkach przekaz
wzmacnia ciekawa prezentacja multimedialna.
- Dzieci są bardzo aktywne. Chętnie uczestniczą
w konkursach i - co najważniejsze – zapamiętują
informacje o bezpiecznym
zachowaniu na drodze –
mówi mł. asp. Janusz Szydło
z gliwickiej drogówki, prowadzący zajęcia w ramach
kampanii.
Knurów przystąpił też
do ogólnopolskiego projektu
dydaktycznego „Odblaskowi.
pl”. To akcja, w ramach której
odbywają się zajęcia edukacyjne, prezentacje i tzw.
eventy, będące pretekstem
do rozdawania specjalnych
opasek odblaskowych.
oprac. DC

i słodyczami, właśnie z myślą
o szkolnych dzieciach. Zbliża
się św. Mikołaj, potem święta,
już dziś trzeba pomyśleć o dzieciach z całego Knurowa.
Polecam się pamięci sponsorów, którzy chcą przyłączyć
się do wspólnej akcji.
Izydor Golec



sport

IV liga
14 października Jedność
Przyszowice wygrała na boisku lidera – Nadwiślana Góra
5:3. W minioną sobotę beniaminek z Przyszowic znowu
zagrał na wyjeździe i ponow-

Klasa B
To musi imponować, szczególnie, gdy porównamy ten stan
z 26 straconymi golami przez
Jedność.
Dodajmy, że mecz przeciwko GKS-owi Jastrzębie będzie

sosna trafia
za trzy
nie zainkasował trzy punkty,
zwyciężając Polonię Marklowice 1:0. Po tych dwóch udanych meczach wyjazdowych,
podopieczni Jakuba Musioła
wracają na swój obiekt, by
zmierzyć się z kolejnym liderem – GKS-em Jastrzębie.
Najbliższy rywal Jedności
przegrał do tej pory tylko jedno spotkanie, u siebie z Iskrą
Pszczyna 1:2. To, co łączy zespoły z Przyszowic i Jastrzębia
to przede wszystkim skuteczna
gra w ofensywie. Jedność strzeliła dotychczas 32 bramki, a
GKS – 36, co oznacza, że w sobotę spotkają się dwie najbardziej bramkostrzelne drużyny
drugiej grupy 4. ligi.
Trenera z Przyszowic może
niepokoić fakt, iż najbliższy rywal nie tylko gromi rywali (8:0
z Unią Racibórz, 5:0 z MRKSem Czechowice-Dziedzice,
4:1 z Rekordem Bielsko-Biała,
6:0 z AKS-em Mikołów), ale
dysponuje też najszczelniejszą
defensywą, która straciła do
tej pory tylko dziewięć bramek.

pierwszym, w którym Jakub
Musioł poprowadzi Jedność
w roli gospodarza na szczeblu
4. ligi. Przypomnijmy, że po
ostatnim meczu w roli gospodarza z pracą w Przyszowicach
pożegnał się Michał Skowron.
Wracając jeszcze do meczu
z Polonią Marklowice dodajmy,
że bramkę na wagę trzech punktów strzelił Krystian Sosna,
który w tym sezonie pokonał
bramkarzy rywali sześć razy.
Skuteczniejsi w zespole Jedności
są tylko Ariel Mnochy (9 bramek) i Rafał Hajok (8 goli).
PiSk

1. Jastrzębie
2. Nadwiślan
3. Czarni Góral
4. Wisła
5. Rekord
6. Iskra
7. GKS II
8. Jedność
9. Forteca
10. Polonia
11. Unia
12. Gwarek
13. Drzewiarz
14. Mikołów
15. Bojszowy
16. MRKS

26
26
25
23
23
20
18
18
16
14
13
11
10
10
8
2

o inauguracji
już zapomnieli
Najlepszym zespołem z
naszego terenu w zabrzańskiej
klasie „B” są rezerwy Jedności
Przyszowice. Drugi „garnitur”
4-ligowca z Przyszowic zajmuje pozycję wicelidera grupy
I, co jest efektem wspaniałej
serii ośmiu meczów z rzędu
bez porażki. Drużyna Jedności przegrała w tym sezonie

tylko raz, na inaugurację z
obecnym liderem – Sokołem
Łany Wielkie. Ekipa z Przyszowic szybko wyciągnęła z
tej porażki wnioski i traci do
lidera tylko punkt.
W grupie II na uwagę zasługuje postawa Victorii Pilchowice, która wygrała trzeci
mecz z rzędu.

WYNIKI 9. KOLEJKI
- GRUPA 1

WYNIKI 9. KOLEJKI
- GRUPA 2

Orzeł Paczyna - Pogoń Ziemięcice (brak wyniku), Naprzód Świbie - Start Przezchlebie 3:0 (vo), Leśnik Łącza - MKS II Kończyce 2:1,
Jedność II Przyszowice - KS
Bojków 3:1, Piast Pawłów Sośnica Gliwice 2:2, Olimpia
Pławniowice - Sokół Łany
Wielkie 1:1.

Walka Zabrze - Concordia II
Knurów 0:2, UKS Biskupice
- Victoria Pilchowice 0:2,
Tempo II Paniówki - Młodość Rudno 0:2, Naprzód
Łubie - Korona Bargłówka
3:1, Kłodnica Gliwice - LKS
45 Bujaków 3:1, Drama Kamieniec - Quo Vadis Makoszowy 5:2.

1. Sokół
2. Jedność II
3. Piast
4. Kończyce II
5. Naprzód
6. Sośnica
7. Bojków
8. Olimpia
9. Pogoń
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

23 pkt
22
15
15
15
14
12
11
8
8
3
0

PiSk

1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Korona
6. Quo Vadis
7. Concordia II
8. Victoria
9. Biskupice
10. Tempo II
11. Naprzód
12. Walka

25 pkt
23
22
19
14
13
10
9
7
4
4
3

Z młodzieżowych boisk

WYNIKI 12. KOLEJKI:
Polonia Marklowice - Jedność Przyszowice 0:1
0:1 Sosna 50’
Jedność:
Piechota, Lokwenc, Pastor 84’ Zdral, Hutka 63’ Lomania, Mnochy, Szołtysek, Sosna 89’ Goczoł, Kowalski 76’ Frankowski,
Hajok, Waniek, Mandok.
GKS 1962 Jastrzębie - Nadwiślan Góra 2:2, KS Wisła - Gwarek
Ornontowice 2:1, Forteca Świerklany - AKS Mikołów 0:0, Unia
Racibórz - Drzewiarz Jasienica 0:2, MRKS Czechowice-Dziedzice - Iskra Pszczyna 1:7, GTS Bojszowy - Rekord Bielsko-Biała
0:2, GKS II Katowice -Czarni Góral Żywiec 1:3.

Klasa A

WYNIKI 12. KOLEJKI
Or ze ł Stanic a - Napr zód
Żernica 1:1, Tęcza Wielowieś - Orł y Bojszów 4:0,
Przyszłość II Ciochowice
- Zamkowiec Toszek 2:0,
Carbo Gliwice - Zryw Radonia 1:6, Zaborze Zabrze
- Gwiazda Chudów 3:0, Wilki
Wilcza - Amator Rudziniec
2:1, Społem Zabrze - Stal
Zabrze 3:3, Ruch Kozłów
- Start Kleszczów 2:2.



Z kolei p o rem i sie w
derbach gminy Pilchowice
pozycję lidera stracił Orzeł
Stanica.

PiSk

1. Tęcza
2. Zaborze
3. Orzeł
4. Wilki
5. Gwiazda
6. Zryw
7. Społem
8. Zamkowiec
9. Naprzód
10. Start
11. Stal
12. Ruch
13. Amator
14. Orły
15. Przyszłość II
16. Carbo

rocznik 2000: Rozwój Katowice - APN Knurow 3:2
(bramki dla pokonanych: Kamil Maj)

LIGA TRAMPKARZY:
rocznik 2001: ŁTS Łabędy - APN Knurów 2:2
(bramki dla knurowian: Bolesław Pawlas, Alan Sadowski)

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 16 CZERWCA:

zatrzymana gwiazda
Po ośmiu meczach bez porażki piłkarze Gwiazdy Chudów
musieli uznać wyższość rywala.
Zespół z gminy Gierałtowice
zatrzymał MKS Zaborze.

ŚLĄSKA LIGA TRAMPKARZY:

24 pkt
24
23
22
21
18
17
16
16
14
14
13
12
10
10
10

1. Czesław Antończyk
2. Ryszard Nosiadek
3. Jan Pikus
4. Henryk Brola
5. Piotr Arent
6. Bernard Musiolik
7. Bogumił Wolny
8. Jerzy Makselon
9. Józef Antończyk
10. Leon Klaczka
11. Stefan Dylus

- 2.228 pkt
- 2.224 pkt
- 2.133 pkt
- 2.102 pkt
- 2.030 pkt
- 2.004 pkt
- 1.877 pkt
- 1.851 pkt
- 1.850 pkt
- 1.835 pkt
- 1.793 pkt

o doskonaleniu
podstaw i nie tylko
Od 12 do 14 października
w Rodzinnym Centrum Rekreacji Sportów i Sztuk Walk
„WEFYA” w Knurowie odbyło
się VII Szkoleniowe Seminarium Wschodnio-Europejskiej
Federacji Yoshinkan Aikido
pod kierunkiem Aleksandra i
Olgii Kozlowskich.
- Po raz pierwszy w historii ta duża impreza została
zorganizowana w knurowskim centrum, a w seminarium wzięło udział około 140
osób z całego Śląska, a także z
Ukrainy – relacjonuje Michał
Wachowicz. - Duży nacisk
podczas seminarium został
położ ony na atemi-waz a ,
czyli wyprowadzanie uderzeń
rozpoczynających technikę,
a także doskonaleniem podstaw.
Seminarium zorganizowała Wschodnio-Europejska

Federacja Yoshinkan Aikido,
która posiada swoje ośrodki
na terenie naszego k raju,
a najnowszy znajduje się w
K nu row ie pod k ierow n ictwem Michała Wachowicza
senseia (2 DAN AYF). – Podobne ośrodki funkcjonują na
Ukrainie pod kierownictwem
Al ek sandra Kozlowskiego
senseia (4 DAN AYF) – uzupełnia Michał Wachowicz.
Dodajmy, że podczas knurowskiego seminarium odbyły
się egzaminy na 1 Kyu – Dariusz Janik i 2 kyu – Magdalena Adamiec - instruktor
grupy dziecięcej w Knurowie.
Egzaminy zakończyły się pomyślnie.
Więcej informacji dotyczących seminarium możecie
znaleźć na www.aikido-yoshinkan.pl
PiSk

Z biegowych tras
Debiut w półmaratonie
Arkadiusz Połeć od roku
współpracuje z Klubem Biegacza Sokół i kilkanaście dni
temu debiutował w półmaratonie. Student katowickiej
AWF ów debiut zanotował
nieopodal czeskiej Opav y,
gdzie zajął 5. miejsce w open

i minął linię mety jako drugi
Polak z czasem 1.15.39.
Wcześniej Arkadiusz Połeć
uczestniczył w biegu żorskim
na 10 km i z czasem 34.07 został
sklasyfikowany na 5. miejscu
w kategorii open (3. miejsce w
kategorii wiekowej M-20).

Maraton ratownika górniczego

W tegorocznym maratonie poznańskim wystąpił
m.in. ratownik górniczy knurowskiej kopalni Grzegorz
Szymura, który osiągnął czas
2 godziny i 55 minut.

W stolicy Wielkopolski
startował również Piotr Bieliński (Sokół), który z czasem
3.08.11 zajął 244. miejsce w
klasyfikacji open.

Fenomenalny rok Danowskiego
Kończący się sezon 2012
bez wątpienia należał do ucznia
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 7 – Kamila Danowskiego.
Nastolatek aż dwanaście razy
stawał na podium. Dziewięć
razy na jego najwyższym stopniu, raz był drugi i dwa razy
trzeci. Ostatnio zawodnik So-

koła nie miał sobie równych
w finale Patery Dziennika Zachodniego, wygrywając rywalizację na 600 metrów. Na tym
samym dystansie w barwach
KB Sokół debiutowały: Paulina
Jagła (11. miejsce), Marzena
Bartosik (12. miejsce) i Sonia
Biedrowska (15. miejsce).

Co słychać w AKB?
Lubin – w tej miejscowości
odbył się Bieg Barbórkowy,
w którym wystąpił Mariusz
Łada. Rywalizacja przebiegała na dystansie 10 km, a czas
naszego biegacza to 48 minut
i 48 sekund.

Z kolei prezes AKB - Czesław Nowak uczestniczył w
Piekarskim Biegu Ulicznym
im. Jana Pawła II i na dystansie
5 km zajął 2. miejsce w kategorii M-60 (czas: 20.55).
PiSk

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Bernard Musiolik
- 12.330 pkt
2. Czesław Antończyk
- 12.294 pkt
3. Henryk Brola
- 11.402 pkt
4. Piotr Luberta
- 11.347 pkt
5. Ryszard Nosiadek
- 10.756 pkt
6. Jerzy Makselon
- 10.707 pkt
7. Jan Pikus
- 10.599 pkt
8. Piotr Palica
- 10.540 pkt
9. Piotr Arent
- 10.385 pkt
10. Stefan Wróblowski
- 10.247 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 30 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

Tenis stołowy
WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 5 KOLEJKA:
Orzeł Stanica - LKS 45 Bujaków 1:9 (punkt dla Orła: Michał
Żyła), Naprzód Żernica - ULKS Pławniowice 8:2, Halembianka
Ruda Śl. - Wilki Wilcza 4:6
Mistrzostwa Gliwic Szkół Ponadgimnazjalnych
Po raz drugi z rzędu tytuł mistrzowski wywalczył Dominik Szmaj
z Orła Stanica, a trzeci był jego klubowy kolega - Michał Żyła.
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Klasa okręgowa

Foto: Piotr Skorupa

Terminarz ósmej kolejki
T-Mobile Ekstraklasy i dwunastej serii spotkań w klasie
okręgowej nie był sprzymierzeńcem Concordii Knurów.
Już przed tygodniem trener
Wojciech Kempa sygnalizował na naszych łamach, że po
piątkowym meczu Górnika
z Koroną Kielce, w sobotę w
drużynie rezerw zabrzańskiego klubu możemy zobaczyć
kilku piłkarzy z szerokiej kadry Adama Nawałki. I tak też
się stało. Przeciwko Concordii
zagrało wielu zawodników
znanych w boisk ekstraklasy:
Witkowski, Łukasiewicz, Te-

lichowski, Magiera, Margol,
Płonka, Bębenek, Wodecki,
Łuczak czy Zachara. W takim
składzie „górnicy” przyjechali
do niepokonanej Concordii w
roli faworyta i jak się później
okazało, nie zawiedli.
Pierwsza bramka padła
już w 6 minucie po strzale
Tomasza Margola. Tydzień
wcześniej knurowianie w meczu z Tarnowiczanką również
stracili gola w pierwszych
dziesięciu minutach, jednak
później zrewanżowali się rywalom pięcioma strzałami
nie do obrony. W konfrontacji
z Górnikiem Zabrze szanse
na powtórkę sprzed tygodnia
były minimalne. Tym bardziej, że po kwadransie gry
„trójkolorowi” prowadzili 2:0,
a w 33 minucie bramkarz Concordii sięgał do swojej „sieci”
po raz trzeci.
Na początku drugiej połowy i tuż przed zakończeniem meczu padły kolejne dwie
bramki dla gości i
w ten sposób
zabrzanie
zmniejszyli

Piotr Skorupa

WYNIKI 12. KOLEJKI:

Piłkarze
Concordii
Knurów strzelili
do tej pory
najwięcej
bramek w IV
grupie klasy
okręgowej,
jednak sposobu
na pokonanie
Norberta
Witkowskiego
nie znaleźli

Ta porażka musiała przyjść

- Śledząc oficjalną stronę Górnika już dzień przed meczem
wiedzieliśmy, przeciwko jakim piłkarzom przyjdzie nam grać
w sobotnim meczu – mówi trener Concordii, Wojciech Kempa.
– W szatni powiedzieliśmy sobie, że nie mamy nic do stracenia
i fajnie byłoby po tym meczu wciąż być zespołem niepokonanym. Boiskowa rzeczywistość pokazała jednak, że przeciwnik
przewyższał nas pod każdym względem i zasłużenie wygrał.
No cóż, ta pierwsza porażka musiała nas kiedyś dopaść i nawet dobrze się stało, że przegraliśmy z Górnikiem, a nie na
przykład z Tarnowiczanką.

Concordia - Górnik II Zabrze
0:5
0:1 Margol 6’, 0:2 Zachara
16’, 0:3 Łuczak 33, 0:4 Łuczak 48’, 0:5 Wodecki 90’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Gałach 55’ Grodoń, Spórna, Żyrkowski, Rozumek,
Karwowski 65’ Kozdroń, Piwowarczyk 70’ Osmański,
Metelski 72’ Modrzyński.
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - ŁTS Łabędy 0:2, Gwarek Zabrze - Tempo Paniówki
1:1, Fortuna Gliwice - Orzeł
Miedary 1:4, Czarni Pyskowice - Polonia II Bytom 4:1,
KS 94 Rachowice - Sparta
Zabrze 1:1, Sokół Orzech
- MKS Kończyce 4:3, Silesia
Miechowice - Orzeł Nakło
Śląskie 1:4.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śląskie
4. Miedary
5. Czarni
6. Fortuna
7. Tempo
8. Łabędy
9. Gwarek
10. Orzech
11. Silesia
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

31
27
26
22
22
22
21
20
17
17
14
11
9
5
4
2

Vibovit

Vibovit zagrał
po mistrzowsku
Wyd a r z e n i e m p on i e d zia ł kowej ser i i spot k a ń
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Ha lowej w K nu row ie był
pojedynek dotychczasowego wicelidera Mati Vet FC
z najbardziej uty tułowaną
drużyną w historii - Vibov item. Beniaminek, któr y
na początku sezonu ograł
broniący tytułu Pamar, miał
wszelkie podstawy do tego,
by mieć nadzieję na korzystny wynik również i w tym
spotkaniu. Wydarzenia boiskowe szybko zweryfikowały aspiracje młodej drużyny Mati Vetu, gdyż Vibovit
zagrał koncertowo. Ekipie
Roberta Kasińskiego i Krystiana Kijaka wychodziło w
tym meczu niemal wszystko,
a rywal został sprowadzony
na ziemię w dosyć brutalny
sposób, gdyż już do przerwy
było 6:0, a cały mecz zakończył się dziesięciobramkowym zwycięstwem Vibovitu.
Dodać należy, że Vibovit nie
dość, że zagrał niezw yk le
skutecznie w ykorz ystując
niemal wszystkie sy tuacje
bramkowe, to jeszcze pozwa la ł sobie na odrobinę
fa nt a zji prz eprowad z ając
kilka widowiskowych akcji
wzbudzających aplauz grup1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
Team Stalmet
Mati Vet FC
IPA Knurów
Concordia Oldboje
Pamar
PTK DB Schenker
Tritech
Milenium
Sanit
TKKF Apteka Św. Barbary
Black&Decker

ki najwytrwalszych kibiców
zasiadających na trybunach
szczygłowickej hali.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 7. KOLEJKI
Z 17 PAŹDZIERNIKA
Concordia Oldboje – Milenium 5:3 (2:0)
1:0 D. Wiercioch 2’, 2:0 D.
Wiercioch 11’, 2:1 M. Gajda
23’, 2:2 R. Kiklaisz 27’, 3:2
Artur Niewiedział 33’k. 4:2 K.
Klottka 35’, 4:3 M. Gajda 39’,
5:3 K. Smętek 40’.
żółte kartki: K. Calov, A. Cholewa (Concordia Oldboje)
TKKF Apteka Św. Barbary
– IPA Knurów 4:9 (1:1)
1:0 B. Wojciechowski 8’, 1:1 J.
Stępień 14’, 1:2 K. Ferenstein
22’, 1:3 T. Stani 23’, 1:4 T. Stani 24’, 1:5 T. Metz 27’, 2:5 G.
Kania 29’, 3:5 D. Lewandowski 30’, 3:6 F. Kozłowski 31’,
3:7 T. Metz 35’, 3:8 J. Stepień
36’, 3:9 M. Milczarek 38’, 4:9
K. Majewski 39’.
żółta kartka: A. Bujnowski
(TKKF Apteka Św. Barbary).
TKKF Mistral Intermarché
– Mati Vet FC 3:1 (1:1)
0:1 P. Sikora 14’, 1:1 Andrzej
Niewiedział 16’, 2:1 Andrzej
Niewiedział 30’, 3:1 P. Mastyj 40’.
żół te kar tki: D. Wieliczko
(TKKF Mistral Intermarché),
G. Tomecki (Mati Vet FC).
15
12
12
12
10
10
9
5
4
3
1
1
1

33-6
31-11
30-15
29-27
25-15
22-16
38-18
14-18
12-22
15-36
14-34
9-29
12-37

Foto: Waldemar Jachimowski

„rezerwiści”
z ekstraklasy

stratę do naszej drużyny do
czterech punktów.
Obie drużyny kończyły
mecz w dziesiątkę, bowiem
czerwone kartki zobaczyli:
Wojciech Kempa i Antoni Łukasiewicz (druga żółta).
Przy okazji konfrontacji
z drugim zespołem Górnika,
wielu kibicom przypomniał
się finał ubiegłego sezonu, gdy
knurowianie w barażowym
dwumeczu stawali do rywalizacji o awans z GKS-em II Katowice. W „GieKSie” też wtedy
zagrało wielu piłkarzy na co
dzień występujących na zapleczu ekstraklasy i Concordia
musiała uznać ich wyższość.
Czy w tym sezonie knurowianom znowu przyjdzie
stoczyć bój o awans z „rezerwistami”, tym razem jeszcze
silniejszego klubu, jakim bez
wątpienia jest Górnik Zabrze?
Jeżeli tak, to podopiecznych
Wojciecha Kempy czeka nie tyle
trudne, co niemal niemożliwe
do realizacji zadanie. Reprezentanci Concordii grać w piłkę
potrafią, ale w konfrontacji
z takimi zawodnikami, jacy
wybiegli po przeciwnej stronie
boiska w sobotę, trudno nawiązać równorzędną rywalizację,
co dobitnie pokazuje wynik.
Najbliższy mecz Concordia rozegra na wyjeździe z
Tempem Paniówki

WYNIKI 8. KOLEJKI
Z 22 PAŹDZIERNIKA
Tritech - Concordia Oldboje
2:5 (0:3)
0:1 Artur Niewiedział 2’, 0:2
D. Wiercioch 4’, 0:3 K. Smętek 6’, 1:3 M. Michniewski 24’,
2:3 M. Mazur 26’, 2:4 P. Molata
29’, 2:5 K. Klottka 30’.
żółta kartka: P. Bara (Tritech).
Black&Decker – Team Stalmet 3:11 (0:7)
0:1 B. Flis 6’, 0:2 G. Krusiński
7’, 0:3 M. Stopa 12’, 0:4 D. Flis
15’, 0:5 M. Stopa 17’, 0:6 M.
Stopa 18’, 0:7 M. Stopa 20’,
0:8 M. Stopa 23’, 1:8 G. Gomola 26’, 1:9 P. Galbierz 29’,
2:9 Ł.Dziurzyński 30’, 2:10 D.
Flis 34’, 3:10 M. Czarnecki
35’, 3:11 M. Stopa 36’.
PTK DB Schenker - Sanit
6:5 (1:2)
0:1 K. Boroń 6’, 0:2 A. Paśnicki 13’, 1:2 B. Święch 13’, 1:3
T. Barwicki 24’, 2:3 M. Wasita
25’, 3:3 J. Nowosielski 26’,
4:3 R. Nowosielski 28’, 4:4 T.
Barwicki 36’, 5:4 M. Wasita
38’, 5:5 A. Paśnicki 39’, 6:5
M. Steiman 40’.
żółta kartka: K. Buczak (Sanit).
Pamar – Milenium 14:1 (5:1)
1:0 D. Tałajkowski 2’, 2:0 Ł.
Spórna 4’, 3:0 P. Pietraczyk
11’, 4:0 P. Kosmider 13’, 5:0
Ł. Spórna 14’, 5:1 M. Sklorz
20’, 6:1 Ł. Winiarczyk 22’,
7:1 T. Nowosielski 27’, 8:1 Ł.
Spórna 28’, 9:1 Ł. Spórna 28’,
10:1 R. Metelski 32’, 11:1 Ł.
Spórna 33’, 12:1 R. Metelski
36’, 13:1 Ł. SPórna 39’, 14:1
Ł. Spórna 40’.
żółte kartki: P. Pietraczyk
(Pamar), M. Gajda (Milenium).
Vibovit – Mati Vet FC 11:1
(6:0)
1:0 K. Kijak 6’, 2:0 M. Bagiński
8’, 3:0 M. Bagiński 10’, 4:0 K.
Kijak 12’, 5:0 D. Gigla 17’, 6:0
R. Kasiński 19’, 7:0 R. Kasiński 22’, 8:0 K. Kijak 24’, 8:1 G.
Tomecki 30’, 9:1 M. Bagiński
31’, 10:1 A. Zabłocki 32’, 11:1
A. Zabłocki 40’.
żółta kartka: M. Sikora (Vibovit).

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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O jubilatach, swoich byłych pracownikach,
nie zapomniały zakłady pracy, spiesząc
z gratulacjami i życzeniami

Złoci jubilaci

- Należałoby sobie życzyć, aby wszystkie
dziś zawierane małżeństwa były równie
zgodne, szczęśliwe i trwałe, jak i wasze
- usłyszały knurowskie małżeństwa,
które świętowały złote, szmaragdowe
i diamentowe gody
knurÓw. złote gody

wzór godny
naśladowania

Uroczystości zorganizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Knurowie
odbyły się w ubiegłą środę.
Zaproszenie otrzymały 23
pary, które świętowały 50lecie pożycia małżeńskiego
(Złote Gody), 12 par z 55letnim stażem (Szmaragdowe Gody) i pięć par z 60-letnim stażem w małżeństwie
(Diamentowe Gody).
- Szanowni jubilaci, mówią, że prawdziwą miłość
poznaje się nie po sile, a
po cza sie jej tr wania . 50
lat temu połączeni węzłem
małżeńskim wyruszyliście
razem w niełatwą drogę życia. Dziś gratuluję wam, że
wytrwaliście na tej trudnej
drodze i że jesteście razem
- mówiła Barbara Bismor,
kierownik USC.
Odznaczenia złotych jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie,
nadanymi przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonali wspólnie gospodarze
środowej uroczystości - prezydent Knurowa Adam Rams
i wiceprzewodniczący Rady
Miasta Jerzy Pach.
- Bardzo serdecznie chcę
państwu podziękować za to,
że w okresie swojej aktywności
zawodowej w sposób trwały
przyczyniliście się do rozwoju
naszego miasta, ponieważ
każde pokolenie coś dobrego


dla Knurowa na trwałe wnosi lat życia i wszystkiego, wszystkie- mówił prezydent Rams. - Ży- go najlepszego.
czę państwu 100 lat w zdrowiu.
Życz enia pod k reślono
Wszystkiego do- Na uroczystość zaprosze- s y m b o l i c z n ą
brego, abyście się ni zostali przedstawiciele lampką szampaństwo na co zakładów pracy, w których pana i gromdzień mieli oka- jubilaci pracowali przed odej- kim „100 lat”.
ściem na emeryturę, m.in.
zję cieszyć swoi- KWK „Knurów-Szczygłowi- Da l sz ą cz ę ś ć
mi najbliższymi, ce”, Zespołu Opieki Zdro- u r o c z y s t o ś c i
swoimi dziećmi i wotnej w Knurowie, Fundacji przy słodk im
Unia Bracka z Rudy Śląskiej,
wnukami.
Przedsiębiorstwa Robót Gór- p o c z ę s t u n k u
Życzeń jubi- niczych z Gliwic i Gminnej umilał zebralatom nie szczę- Spółdzielni z Gierałtowic.
ny m Kaba ret
d zi ł też Jerz y
Tr z y O f i a r y
Pach. - Życzę wam radosnych, Drogi Do Europy.
tekst i foto:
ciepłych i słonecznych dni. PrzeDawid Ciepliński
de wszystkim zdrowych, długich

Złote Gody

Maria i Ginter Apelt, Adelajda i Eugeniusz Arlt, Maria i Henryk
Białasowie, Teresa i Józef Czajka, Mirosława i Mieczysław
Gralakowie, Edyta i Henryk Jendryczko, Alfreda i Zbigniew
Kondrat, Jadwiga i Stanisław Kosmal, Lidia i Korneliusz Kowol,
Halina i Kazimierz Krasowscy, Hildegarda i Waldemar Krawczykowie, Maria i Henryk Leśniakowie, Marianna i Jan Masiarek,
Kazimiera i Eugeniusz Moczoł, Helena i Stanisław Pawlikowie,
Runhilda i Erwin Pindurowie, Jadwiga i Józef Potoczny (niestety, pani Jadwiga nie doczekała uroczystości), Kazimiera i Wacław Siarkowscy, Małgorzata i Jerzy Stolarczykowie, Agnieszka
i Roman Syty, Henryka i Teodor Świtoń, Renata i Bernard
Węgrzykowie, Kazimiera i Marian Wojciechowscy.

Szmaragdowi i diamentowi jubilaci

Szmaragdowe Gody

Czesława i Mieczysław Bieliccy, Zofia i Jan Jeziorek, Cecylia
i Jan Gajda, Danuta i Franciszek Kempa, Helena i Jan Leśnikowie, Eryka i Bogusław Łyko, Krystyna i Józef Podzimscy,
Natalia i Stanisław Serafinowie, Elżbieta i Wincenty Steuer,
Sabina i Marian Świątek, Helena i Józef Więżlakowie, Bronisława i Zenon Zawadzcy.

Diamentowe Gody

Genowefa i Henryk Andryjanowicz, Leokadia i Jan Ciechanowicz, Irena i Zbigniew Harasymowicz, Teresa i Czesław Papiernikowie (niestety, pan Czesław nie doczekał uroczystości),
Helena i Józef Witkowscy.
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