str. 16

Trzy odsłony
Dnia Nauczyciela

Trzeba czekać
czytaj str. 6 na kino,
ale warto

Tragedia
na Szpitalnej
więcej na str. 3
Na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Ułanów doszło do tragicznego
wypadku. 82-latek poruszający się na rowerze wpadł pod koła
Opla. Niestety, na skutek odniesionych ran zmarł
w szpitalu

Nie tylko
punkt
na mapie

szczegóły na str. 6

Ujarzmią nurt rzeki i emocje mieszkańców

O tym, że przepust dla Bierawki pod
nasypem kolejowym dawno przestał
spełniać swoją rolę, pisaliśmy
już 2 lata temu. Wtedy brakowało
zaledwie 30 cm do przelania wałów
na rzece
czytaj na str. 5
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aktualności
KNUróW

KNUróW

KNUróW

czeszce nie
do śmiechu

Przidom
płaczki

za złom

Bo i z czego tu się cieszyć, kiedy
w zaparkowanym przy ul. Szpitalnej
mitsubishi carisma ktoś wybija szybę
i kradnie radioodtwarzacz. Właścicielka sprzętu, Czeszka, wyceniła
straty na 2 tys. zł.

W ręce policji wpadło dwóch
kompanów specjalizujących się w
kradzieży złomu z terenu knurowskich zakładów. Według ustaleń
śledczych mężczyźni odpowiedzialni
są za kilkadziesiąt kradzieży m.in.
z terenu KWK „Knurów-Szczygłowice”.
/g/

/g/

KNUróW

KNUróW

Dozór dla
męża

32-latek znęcał się nad żoną. Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód
nie widziała innego wyjścia z sytuacji, jak objąć mężczyznę dozorem
policyjnym. Może krewki małżonek
opamięta się.
/g/

KNUróW

Worki go
obciążyły

Mowa o 57-latku z Knurowa,
który w środku nocy kradł z pociągu 9 worków z węglem koksowym.
Przeszkodzili mu funkcjonariusze z
rybnickiego oddziału Straży Ochrony Kolei. Złodzieja przekazali policjantom z Knurowa.

/g/

złe
emocje
Nadmiar alkoholu nie służy relacjom rodzinnym. Przekonali się o
tym w piątkowy wieczór domownicy
jednego z mieszkań przy ul. Kilińskiego. Będący pod wpływem alkoholu mężczyzna wywołał rodzinną
awanturę. Agresywnego sprawcę
usiłowali uspokoić funkcjonariusze
Straży Miejskiej i Policji. Nie udało
się na miejscu, konieczne okazało
się przewiezienie krewkiego pana do
komendy w Gliwicach, gdzie pozostał
do wytrzeźwienia.
/bw/

POWiaT

KNUróW

Test syren

W czwartek, 25 października, o
godz. 12.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności
syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy
minuty, oznaczający odwołanie alarmów powietrznego i o skażeniach.

/b/

cykliści
w drogę!

W sobotę wieczorem, o godz. 23,
uwagę strażników miejskich zwrócił
mężczyzna przy ul. Chrobrego. Nie
było to trudne, gdyż pan głośno
krzyczał będąc na... placu zabaw.
Nieładna zabawa, czyli zakłócanie
publicznego spokoju, okazała się dlań
kosztowna. Sprawca został ukarany
mandatem.

W sobotę (20 października) nastąpi otwarcie tras rowerow ych
powiatu gliwickiego. Uroczystość
odbędzie się o godz. 12 przy zamku
w Chudowie.
Poprzedzi ją krótki rajd rowerowy. Start o godz. 11 sprzed restauracji
Szmaragdowa w Gierałtowicach (ul.
Ks. Roboty 69). Chętni do przejażdżki mile widziani.
Więcej o trasach w informacji na
stronie 8.

Odzyskany
motorower
W ubiegły piątek uwagę strażników miejskich zwrócił motorower
stojący na parkingu przy al. Piastów.
Po sprawdzeniu w policyjnej bazie
danych okazało się, że pojazd figuruje w niej jako skradziony.

KNUróW

/b/

„Z Graczków przidom płaczki”
– pod takim hasłem bawić się będą
uczestnicy XII Biesiady „U Tereski” w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w
Knurowie. Impreza odbędzie się w sobotę, 20 października, w szkolnej sali
gimnastycznej. Początek o godz. 9.
/b/

PrzySzOWice

Koncert galowy

KNUróW

/bw/

Nie pobawił
się

/bw/

gLiWice

Chór Mieszany Słowik z Przyszowic świętuje 100-lecie. Z tej okazji zaprasza na Koncert Galowy.
Impreza odbędzie się w sobotę,
20 października, w sali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Przyszowicach.
Występ rozpocznie się o godz.
16.
/bw/

gLiWice

Kabaret
Młodych Panów

Mandat
za picie...

Ocean kwiatów, hippisi i rewolucja, a wszystko to w rytm takich
przebojów jak „Aquarius”, „Manchester”, „England” czy finałowe „Let
the Sunshine In”. Historia Claude’a
rozdartego między powinnością
a wolnością od lat fascynuje ludzi
na całych świecie. „Hair”, kultowy
musical, na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego już po raz ostatni.
Spektakle − 18, 19 i 20 października
o godz. 19. Bilety od 21 do 36 zł do
nabycia w kasie GTM.
jb

Nie zapomnij
18 X – Dzie ń Łącz nośc iowc
a,
Dzień Listonosza
19 X – Dzień Normalizacji
20 X – Dzień testera i prog
ramist y
21 X – Międzynarodowy dzie
ń
odpoczynku od świętowania
22 X – Światowy Dzień Jąka
jących się
24 X – Dzień niezdecydowanyc
h
co to za dzień

gLiWice

Salon Poezji

...alkoholu w miejscach publicznych. W sobotę przed północą
patrol Straży Miejskiej ukarał osoby,
które usiłowały podrinkować przy
ul. Szarych Szeregów. Pół godziny
później podobna, zasłużona przykrość spotkała mężczyznę, który
spożywał alkohol na skwerze przy
ul. Dworcowej.

/bw/

www.mosirknurow.pl

Pożegnanie
z „hair”

Kabarety cieszą się niezmąconą
popularnością. 22 października o
godz. 20 w Gliwickim Teatrze Muzycznym wystąpi Kabaret Młodych
Panów. Pełne humoru skecze, zabawy
językowe i refleksyjne piosenki. Bilety
− 40 i 50 zł do nabycia w kasie GTM.

jb

Do Gliw ick iego Teatru Muzycznego powraca Krakowski Salon
Poezji. Na dobry początek poezja
Tadeusza Gajcego. Wiersze przeczytają Barbara Lubos-Święs i Artur Święs. O oprawę muzyczną zadba Przemysław Witkowicz – śpiew
i Patryk Izert – fortepian. LXXIII
K ra kowsk i Sa lon Poezji ju ż 21
października o godz. 12 w GTM.
Wstęp − 1 zł.
jb

KNUróW

Bez kasku,
na rauszu
Nowa strona internetowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
zyskuje już przy pierwszym wejściu. Przejrzysty i funkcjonalny
interfejs, wyraźnie nasycone kolory, duża czcionka. Na stronie m.in.
spora ilość zdjęć ilustrujących
artykuły o aktualnych wydarzeniach, adresy obiektów, kalendarz
wydarzeń. Łatwo można odszukać
potrzebne informacje, nie tracąc
czasu na niepotrzebne błądzenie
po stronie.

jb

2

STaNica

W niedzielne popołudnie patrol
Straży Miejskiej zatrzymał motorower, którym jechało dwóch mężczyzn. Panowie nie mieli na głowach
kasków ochronnych. Kierujący miał
za to... nieco w czubie, gdyż był
w stanie po spożyciu alkoholu. Z
pojazdem też nie było wszystko jak
trzeba, gdyż nie posiadał numerów
rejestracyjnych. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, którzy przejęli
dalsze czynności w tej sprawie.
/bw/

Wyczyn
godny
kaskadera

Niestety, dla 56-latka niedzielny
wieczór nie należał do szczęśliwych.
Kiedy przemierzał Stanicę na rowerze, zjechał na przeciwległy pas
ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym
renault kangoo. Poturbowany miał w
wydychanym powietrzu 2,1 promila
alkoholu. Został zatrzymany przez
policjantów z gliwickiej drogówki. Z
wolnością może się pożegnać nawet
na rok.
/g/

Na murze obok parku przy ulicy Dworcowej pojawiło się
graffiti.
Znowu zmalowali! − mówi przechodząca przez park knurowia
nka. − Ale
ładne to, nawet bardzo! Już ten betonow y mur nie straszy.
Jestem stara,
ale mi się podoba. Knurów się robi taki kolorowy!
Trudno stwierdzić, czy stworek palący fajkę to wymysł
wyobraźni artystów, czy też zaczerpnęli temat z życia. Interpretację
pozostawiamy
Czytelnikom.

jb
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rozmaitości
KNURów. pORzĄdKOwANIe gOspOdARKI śCIeKOweJ

działa pierwsze
„unijne”
podłączenie

skwer po liftingu

pwik, b

- U nas prace przebiegły sprawnie
- zapewnia Tadeusz Musiał

Wygoda i oszczędności

Pierwszymi knurowianami, którzy przyłączyli swoją nieruchomość do nowo
wybudowanego kolektora w ramach unijnej inwestycji są państwo Tadeusz
i Krystyna Musiałowie, mieszkający przy ul. Koziełka.
- Jak przebiegały prace na państwa posesji? Były nerwy, zdemolowane podwórze i chaos w państwa codziennym życiu?
Tadeusz Musiał: - Przeciwnie, poszło sprawnie i szybko. Długie, bo prawie
50-metrowe, przyłącze wybudowano w ciągu czterech dni.
- Jak oceniacie państwo efekt?
- Jesteśmy zadowoleni. Szczególnie ze względu na szybkość prac, jakość
materiałów i przywrócenie terenu do stanu jak przed rozpoczęciem robót.
Posiana trawa już rośnie.
- Co państwu da podłączenie do sieci?
- Największa korzyść to likwidacja szamba, które może być teraz wykorzystane jako zbiornik wody opadowej. Nie będziemy już musieli wywozić
ścieków beczkowozem. Ważna jest też świadomość wpływu na ochronę
środowiska...
Warto podkreślić, że ścieki trafiają bezpośrednio do oczyszczalni ścieków
PWiK w Knurowie. Podłączenie do sieci przyniesie realne korzyści: większą
wygodę na co dzień i wymierne (bo przeliczalne na złotówki) oszczędności.

4

Foto: Dawid Ciepliński

Do tej pory z siedmiu, składających się na przedsięwzięcie, kontraktów, zakończono dwa.
- Tym samym weszliśmy w fazę
ekologiczną: nadszedł moment, w
którym pierwsi mieszkańcy Knurowa uzyskali możliwość przyłączenia swojej nieruchomości do
nowej czynnej kanalizacji sanitarnej – informuje Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie. - Część mieszkańców zleciła
wykonanie przyłączy przez naszą
spółkę. Na sze Przed siębiorstwo
zawarło więc z zainteresowanymi
mieszkańcami umowy na wykonanie przyłączy, a następnie pozyskało
na ten cel dotację z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Warunkiem otrzymania dotacji
jest uzyskanie efektu rzeczowego
– wybudowanie wszystkich przyłączy, na budowę których zawarto
umowę z mieszkańcami oraz efektu
ekologicznego – przyłączenie zadeklarowanej liczby mieszkańców,
okre ś lonej w z awar tej umowie.
Pozyskana dotacja stanowi 45 proc.
kosztów netto.
Informacje o przebiegu budowy
przeczytać można także na stronie 9.

Foto: Dawid Ciepliński

Projekt pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy
Knurów - budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych” wchodzi
w decydujący etap.
To olbrzymie inwestycyjne zadanie. Jego wartość mocno przekracza
100 mln zł (w tym 91 mln zł to dotacja
z Funduszu Spójności). W zakres prac
wchodzi budowa 48 km kolektorów
kanalizacyjnych, 8 km kolektorów
deszczowych, 7 przepompowni ścieków i 9 separatorów zanieczyszczeń.
Roboty prowadzone są na znacznym obszarze miasta. Mieszkańcy to
widzą i – przede wszystkim – odczuwają. O niedogodnościach (dość wymienić rozkopane ulice, ograniczenia
w przejezdności dróg, objazdy, kurz
w upalne dni, błoto w deszczowe, w
niektórych miejscach przeciągające
się prace) pisaliśmy wielokrotnie. To
trudny do uniknięcia, choć powinien
być minimalizowany, koszt, by osiągnąć zakładany cel.
Dzięki inwestycji Knurów będzie
skanalizowany w 93 proc. Zwiększy
się liczba mieszkańców objętych
usługą odbioru ścieków. Zmniejszy
się natomiast ilość zanieczyszczeń
zrzucanych do środowiska naturalnego, jak też przedostających do gleby i wód gruntowych z nieszczelnych
sieci i zbiorników.

strony nie trzeba dużo,
wystarczy zamontować
licznik. Pisemny wniosek
zawieźliśmy do Katowic
licząc, że dzięki temu
przyśpieszymy jego montaż. Czekamy.
Prośbę o sprecyzowanie terminu skierowaliśmy do Tauronu.
- Dokumentacja trafiła do nas 15 października, stosowna umowa jest
w trakcie przygotowania
– w imieniu spółki poinformował nas Adam
Buczek. – Potrzebne jest
jeszcze podłączenie do
sieci, jednak wszystko powinno się sfinalizować, a
lampy zaświecić, w ciągu
pięciu dni.
/bw/

Jaśniej na skraju skweru

Ma być jaśniej. Chodzi o końcowy obszar skweru patrząc od strony ronda.
Biegnący pod ziemią wodociąg nie pozwala na ustawienie słupa na samym
zieleńcu. Można za to wykorzystać słup stojący przy ul. Michalskiego –
z dodatkową lampą skierowaną na skwer. I w tym przypadku wiele zależy od
Tauronu. Spółka chce zawrzeć umowę dzierżawy słupa z miastem. – Niestety, do tej pory nie otrzymaliśmy jej treści – mówi naczelnik Szczypka.

KNURów. pOdsUMOwANIe AKCJI zNAKOwANIA ROweRów

Utrudniali pracę złodziejom

Coraz więcej mieszkańców decyduje się zabezpieczyć swoje
jednoślady i utrudnić złodziejom ich kradzież. W tym roku Straż
Miejska oznakowała 94 rowery, dwa razy więcej niż w ubiegłym
W ostatnią środę września zakończyła się druga edycja akcji znakowania
jednośladów. Strażnicy specjalnym
grawerem nanosili na ramę roweru
kod złożony z liter i cyfr. Dodatkowe
zabezpieczenia (identyczny, niewidzialny, lecz trwały kod oraz trudna
do usunięcia naklejka) mają skutecznie
odstraszać złodziei. Z tych dobrodziejstw skorzystało w tym roku 94
rowerzystów (w ciągu dwóch lat Straż
Miejska zabezpieczyła 149 rowerów).
- Zwiększone zainteresowanie naszą
akcją upatruję w zmianie zasad. Dotychczas, aby oznakować rower, trzeba było
dostarczyć fakturę lub inny dowód zakupu jednośladu. W tym roku wystarczyło
pisemne oświadczenie, że jest się właścicielem roweru. Poza tym informacja o
naszych działaniach dotarła do większej
ilości mieszkańców - mówi komendant
SM Andrzej Daroń.

Na przestrzeni dwóch
ostatnich lat złodzieje
połasili się na 3 oznakowane rowery. Nie udało
się ich jeszcze odnaleźć.
Skradziony jednoślad odzyskał za to inny amator
dwóch kółek. Tydzień
temu do patrolujących
ul. Kapelanów Wojskowych funkcjonariuszy
podszedł knurowianin,
któremu chwilę wcześniej złodziej skradł rower.
Zdarzenie miało miejsce
o godz. 2.45. Strażnicy
objechali z poszkodowanym okolicę i namierzyli
sprawcę kradzieży. Do zatrzymania
28-letniego knurowianina doszło w
rejonie kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.

Knurowianie coraz chętniej
przekonują się do akcji
zabezpieczania ich rowerów

Foto: Justyna Bajko

Trwa porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów, czyli budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych.
Pierwsi mieszkańcy mają możliwość
przyłączenia swoich nieruchomości
do nowej kanalizacji sanitarnej

- Z a m i e s z c z o n y w PL n r
40/2012 z 4 października artykuł
pt. „Skwer po liftingu” zawiera
miły dla czytelnika opis walorów
odnowionego parku przy ul. F.
Michalskiego. Prawie wszystko się
zgadza: park jest piękny i wszyscy
są zadowoleni, zwłaszcza, że w
ostatnich dniach ustawiono obok
ławek nowe, bardzo ładne kosze na
śmieci, nawet z torebkami na psie
pozostałości.
Jednak mija się z prawdą część
zdania „a wieczory i noce rozświetlają nowe latarnie”. Istotnie nowe
latarnie są zabudowane, ale do tej
pory nie zaświeciły, więc jest ciemno
– zauważa radny Jan Furgoł, prosząc o informację, kiedy „zabłysną
w pięknym parku nowe latarnie,
bowiem wieczory coraz dłuższe”.
Odpow ied zi szu k a liśmy w
Urzędzie Miasta.
- Trudno o precyzyjną odpowiedź, gdyż ta sprawa zależy od
dostawcy energii elektr ycznej,
Tauronu – mówi Ewa Szczypka,
nacz el ni k Wyd zia ł u Inwest ycji Miejsk ich. – Z technicznej

Komendant Daroń zapewnia,
że za rok odbędzie się kolejna akcja
znakowania rowerów.
/g/

reklama
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szCzYgłOwICe. FRAgMeNt BIeRAwKI CzeKA NA pRzeBUdOwĘ

Ujarzmią nurt rzeki
i emocje mieszkańców

Foto: Bogusław Wilk

aktualności
Mieszkańcy Krywałdu nie mogą
odżałować, że Inspekcja Transportu
Drogowego nie chce korzystać
ze stacjonarnego fotoradaru przy
ul. Michalskiego; rekompensatą
będą doraźne kontrole prędkości
Straży Miejskiej

Foto: Paweł Gradek

Ci, którzy mieszkają na końcu ul.
Zwycięstwa, ciągle mają w pamięci
gwałtownie wzbierającą Bierawkę,
która zalewała ich domostwa. Powódź z 1997 roku obserwowali naprzemian przez okno i w telewizorze.
W maju 2010 na podwórku Czesława
Pok ładka stało 0,5 metra wody.
Sprzęty i dokumenty wniósł na I piętro domu, aby uchronić je przed zalaniem. Kilka miesięcy później zwrócił
naszą uwagę na wszystkiemu winny
przepust, którym pod nasypem kolejowym powinna płynąć Bierawka.
Powinna, ale w wyniku prowadzonej
eksploatacji górniczej przepust wraz
ze skarpą osiada, piętrząc wodę na
wlocie. Podniesiony poziom rzeki
zaburza spływ grawitacyjny i powoduje cofkę.
Kompania Węglowa postanowiła
zmierzyć się z tym problemem.
- Sporo czasu zabrało jej dogadanie się z PKP. Zgodę na prowadzenie
robót dostała dopiero w Warszawie
- mówi zastępca prezydenta Knurowa
Barbara Zwierzyńska.
Na początku listopada inwestor
wyłoni w przetargu firmę, która
wybuduje „pod klucz” nowy most dla

Foto: arch. Czesława Pokładka

O tym, że przepust dla Bierawki pod nasypem kolejowym
dawno przestał spełniać swoją rolę, pisaliśmy już 2 lata
temu. Wtedy brakowało zaledwie 30 cm do przelania wałów
na rzece. Nowa inwestycja Kompanii Węglowej ma uchronić
mieszkańców pogranicza Knurowa i Czerwionki-Leszczyn
przed podtopieniami

KNURów. dROgI pOd BACzNIeJszĄ KONtROlĄ

Nie ma co gnać
na złamanie karku
Obecny przepust nie spełniał swojej
funkcji, tylko spiętrzał wody Bierawki

Bierawki pod nasypem PKP linii 149
Zabrze Makoszowy-Leszczyny z włączeniem go do istniejącego koryta.
Na inwestycję składa się pięć
etapów, m.in. budowa mostu o szerokości 70,40 m nad Bierawką, przebudowa sieci trakcyjnej dwóch torów,
wykonanie nowego koryta rzeki w
rejonie nasypu kolejowego, podwyższenie prawego wału i likwidacja

Osiadająca skarpa, pod
którą płynie Bierawka,
zdeformowała jeden tor
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niesprawnego przepustu. Firma
wyłoniona w odrębnym przetargu
przebuduje przepompownię na potoku Szczygłowickim oraz włączy nurt
Bierawki do nowego koryta.
Now y most położony będzie
po południowo-zachodniej stronie, w odległości 30 m od starego
przepustu.
Czesława Pokładka dziwi przebudowa infrastruktury kolejowej.
- Od kiedy zawalił się szyb, nic tędy nie
jeździ. Od strony Szczygłowic szyny
są w całości porozkręcane. Złomiarze
skradli podkładki, obcięli słupy...
Mimo to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są, jak czytamy w piśmie
skierowanym do Kompanii Węglowej, zainteresowane maksymalnym
skróceniem czasu usunięcia skutków
szkody w celu oddania linii nr 149
do dyspozycji przewoźników, którzy
obecnie korzystają z tras okrężnych.
Chcą, by linia była przejezdna do
końca października 2013 roku, gdyż
wraz z nowym rozkładem planują
udostępnić trasę do prowadzenia
ruchu pociągów.
Inwestor przewiduje wykonanie
wszystkich robót nie później niż do
30 czerwca 2014 roku. Pierwsze dwa
etapy prac planuje skończyć w październiku przyszłego roku.
- Ponoć ulica Zwycięstwa ma
być podniesiona w naszym rejonie o
4 metry, a podwórka o 1,5 - dodaje
Pokładek. Taką rewelację usłyszał
od mężczyzn, którzy wykonywali
pomiary w rejonie ulicy. Nadbudowa
drogi ul. Zwycięstwa dotyczy 400metrowego odcinka.
Pan Czesław wraz z sąsiadami
czekał na rozwiązanie problemu
Bierawki dostatecznie długo, gdyż
poprzednia umowa z wykonawcą
została zerwana z powodu rażących
zaniedbań. - Słyszałem, że dlatego,
że mieli stare obliczenia. Byle teraz
wszystko się udało - knurowianin nie
traci nadziei.
Paweł Gradek

Czy kierowcy opamiętają się po serii
tragicznych zdarzeń na knurowskich
drogach? Trudno powiedzieć. Na wnioski
mieszkańców odpowiada Straż Miejska. Kilka
ulic znajdzie się pod wzmożoną kontrolą
Brawura, alkohol, nadmierna Straż Miejska rozpocznie kontrole
pręd kość, lek komyślność, nie- prędkości. – Przeprowadziliśmy
ostrożność, niekiedy zły stan dróg i konsultacje z Policją i przeanalifatalna aura – przyczyny wypadków zowaliśmy statystyki z poprzednich
można mnożyć. Większość z nich lat. To pozwoliło na wstępny wybór
to jednak skutek ludzkich
lokalizacji pięciu odcinków
zachowań. O ile na pogodróg, które będą poddane
dę niespecjalnie można
kontrolom. Znajdują się one
wpłynąć, o tyle na ludzi
na ulicach: Michalskiego, 1
powinno być łatwiej.
Maja, Niepodległości, SzpiTyle teoria. W praktalnej i Jęczmiennej – mówi
tyce odwoływanie się do
komendant Daroń.
rozsądku kierowców nie
Pomiarowe fragmenty
zawsze skutkuje. Na niedróg zostaną oznakowane
któr ych dzia ła jedy nie
(znak „kontrola radarowa”).
groźba mandatu. Właśnie
Kontrole nie będą sta łe,
takich „narwańców za kółkiem” lecz doraźne – od czasu do czasu.
mają na myśli knurowianie dopomi- Strażnicy skorzystają z przenośnych
nający się o kontrole na miejscowych urządzeń lub fotoradaru zamontodrogach.
wanego w samochodzie.
- Trafiają do nas wnioski od
- Liczymy, że kierowcy wemieszkańców oraz od radnych
zmą sobie do serca prośby
z Komisji Bezpieczeństwa Pubmieszkańców i nie będą łamać
licznego, Porządku i Spraw
przepisów – mówi komendant
Socjalnych – przyznaje AnDaroń. – Mamy nadziedrzej Daroń, komendant
ję, że nasze dziaStraży Miejskiej w Knułania zapobiegną
rowie. – Wnioskodawd ra m a t y c z n y m
cy oczekują poprawy
sytuacjom na
bezpieczeństwa na
droga ch . L e drogach.
piej być przeBędzie reakcież mądrym
cja. Najprawpr z ed szk o dopodobniej
dą...
- Liczymy na rozsądek kierowców
/bw/
w listopadzie
- mówi komendant Andrzej Daroń

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 16.10.2012 r.
do 5.11.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
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aktualności
KNUróW. FOrMaLNOŚci OPóŹNiły OTWarcie KiNa SceNy KULTUry

Trzeba czekać, ale warto

Wrześniowy termin otwarcia cyfrowego kina w Knurowie nie wypalił. W październiku też nie ma na to
szans - na przeszkodzie stały formalności. - W przyszłym tygodniu ekipa z Warszawy zamontuje cyfrowy
projektor - zdradza kierownik działu kinematografii Justyna Kosik

Foto: Paweł Gradek

jektora analogowego, ponieważ są filmy, które
nie mają jeszcze kopii cyfrowej.
Projektornia jest już przygotowana na
wejście ekipy technicznej z Warszawy, która w
przyszłym tygodniu zamontuje nowy projektor cyfrowy, serwer, technologię 3D i ekran.
- Kabina operatora jest już klimatyzowana (to
niezbędny element, aby ta technologia prawidłowo działała). Kasę wyposażyliśmy w nowy
program do sprzedaży biletów. Teraz możliwe
będą rezerwacje przez internet oraz płatność
kartą - dodaje Justyna Kosik.
Tak jak zapowiadano wcześniej, na kinomaniaków czekać będzie barek z napojami

KNUróW, raTiNgeN. eKSPONaTy izBy TraDycJi Na WyJeŹDzie

Nie tylko punkt na mapie

170 najcenniejszych eksponatów z Izby Tradycji
KWK „Knurów” pojechało na czasową wystawę do
Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen.
- Do kwietnia przyszłego roku o Knurowie, mieście
na węglu wyrosłym, usłyszy od 8 do 10 tys.
zwiedzających - cieszy się kustosz Bogusław
Szyguła
Wystawa to pokłosie umowy podpisanej 2
lata temu między knurowską Izbą Tradycji
a Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen,
koło Dusseldorfu. Dyrektor placówki Stephan
Kaiser zapewniał wówczas: - Nie będziecie
jedynie punktem na mapie, ale otrzymacie
konkretną twarz.
Słowa dotrzymał, bo o Knurowie już zrobiło
się głośno za sprawą eksponatów, które od 14
października mogą oglądać nasi sąsiedzi zza
Odry. Do Ratingen pojechały m.in. obrazy
knurowskich artystów, książki, albumy, dokumenty, mapy, eksponaty związane z miernictwem, łącznością i górnictwem, orkiestrą
KWK „Knurów”.
- Wystawa prezentuje Knurów od momentu,
kiedy z małej wsi rozrósł się w miasto. Dlatego
są tam także projekty familoków i beamcioków,
ciekawe zdjęcia, a nawet słup graniczny! - wylicza Szyguła.
Wszystkie muzealia ubezpieczono na 15 tys.
euro. W dniu otwarcia wystawy odwiedziło ją
300 osób. Nie kryły zaskoczenia eksponatami,
które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były w codziennym użytku.
- Dla wielu to wycieczka do czasów dzieciństwa. Rozmawiałem z niektórymi zwiedzają-

cymi, którzy obiecali, że przy okazji wizyty na
Śląsku, będą pamiętać o Knurowie i naszej Izbie
Tradycji - opowiada kustosz.
Wszystkiemu przyglądał się Krzysztof
Stryczek z biura ds. funduszy strukturalnych,
współpracy z zagranicą i informacji w Urzędzie
Miasta w Knurowie. - Moje odczucia są bardzo
pozytywne. Wystawę przygotowano niezwykle
starannie, z wieloma wątkami knurowskimi.
Miałem okazję obserwować także lokalne środowisko, które nie zapomina o swoich górnośląskich korzeniach. Tam nadal żywe są tradycje
poszanowania pracy, wychowania w rodzinie,
obrzędy.
Bez wątpienia skarby z przeszłości są
ambasadorami Knurowa. To najpierw dzięki
rzeźbom Pięknej Madonny i św. Anny Samotrzeciej o mieście zrobiło się głośno w Czechach
i Niemczech. Teraz Izba Tradycji idzie za ciosem
i promuje tradycje górnicze.
- To dobry początek i okazja, by nawiązać
współpracę także na szerszym polu: kultury,
sportu. Kto wie, może nawet gospodarki? Jesteśmy zainteresowani współpracą - zapewnia
Krzysztof Stryczek.
Paweł Gradek, foto: arch. Bogusław Szyguła

Goście wystawy z zaciekawieniem oglądali obrazy knurowskich artystów; w rolę
przewodnika wcielił się Bogusław Szyguła
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Kierownik kina Justyna Kosik pokazuje cewę o większej średnicy, która pomieści
taśmę dwugodzinnego filmu

i przekąskami. Kino w nowej odsłonie ma
umożliwić mieszkańcom oglądanie premier bez
zbędnej zwłoki.
- Chcielibyśmy, aby w pierwszym tygodniu
działalności Kina Sceny Kultury na ekranie
pojawiły się zarówno filmy ambitne, jak i komercyjne. Na otwarcie przygotowujemy zderzenie
dwóch technologii, czyli filmu na taśmie celuloidowej i w technice 3D. W kolejnych tygodniach
zaproponujemy widzom premierowy repertuar

- kierownik kina uchyla rąbka tajemnicy.
Warto czekać, ponieważ kino cyfrowe to
ostry i stabilny obraz, lepszy dźwięk i projekcja
o najwyższej jakości. Zmiany są możliwe dzięki dofinansowaniu inwestycji z Narodowego
Programu Cyfryzacji Kin (prowadzonego przez
Polski Instytut Sztuki Filmowej) adresowanego
do kin lokalnych.

/pg/

Biesiada z miss

Ponad 90 seniorów bawiło się na śląskiej biesiadzie
z okazji Dnia Seniora. Śpiewając urozmaicała im
czas Wicemiss Zagłębia
Impreza odbyła się w sobotę w restauracji
Dominium. – Uczestniczyli w niej seniorzy z
Krywałdu i Szczygłowic zrzeszeni w Kołach
Emerytów i Rencistów nr 2 i 3 – mówi Eugeniusz
Tymoszek, współorganizator i sponsor wielu
emeryckich imprez. – Zabawa była naprawdę
przednia...
Nic dziwnego. O dobre samopoczucie
zadbała Iwona Kobryń, wyśpiewując znane i
lubiane przeboje sprzed lat. Gościem specjalnym była Aldona Odoj z Mysłowic – Wicemiss

Nastolatek Zagłębia – która okazała się wcale
niezłą wokalistką. Towarzyszył jej konferansjer
Rafał Lincner.
Najstarsi seniorzy zostali obdarowani
upominkami. Wręczył je Eugeniusz Tymoszek.
- Mamy tyle lat na ile się czujemy, a czujemy
się młodzi – podkreśla Lucyna Kobryń, przewodząca emeryckiemu kołu nr 3. – Ta zabawa była
świetnym tego dowodem.

– To była udana zabawa – zapewniają
Brygida Turowska, Lucyna Kobryń,
Eugeniusz Tymoszek i Aldona Odoj

/bw/
Foto: Iwona Kobryń

Od kilku miesięcy Kino Scena Kultura nie
korzysta z dobrodziejstw wielkiego ekranu.
Mimo że Centrum Kultury stara się tę chwilową
przerwę wypełnić, mieszkańcom brakuje kina.
Szczególnie teraz, gdy na ekrany wchodzą długo
wyczekiwane premiery.
W k nurowsk im k inie rozpoczyna się
niepostrzeżenie cyfrowa rewolucja. Z kabiny
operatora znikł już jeden z dwóch projektorów
analogowych. Jego części udoskonaliły sprzęt
mogący jeszcze wykorzystać taśmę celuloidową.
Kierownik kina Justyna Kosik pokazuje cewę o
większej średnicy, która pomieści taśmę ponad
dwugodzinnego filmu. - Nie rezygnujemy z pro-

- Czas biegnie, lecz w naszych sercach ciągle maj... – zapewniali, śpiewając,
seniorzy
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rozmaitości
Knurów. 20-lecie Kościoła Nowe Życie

− Nie jesteśmy kolejnym, czy może najlepszym, kościołem
i nie posiadamy monopolu na zbawienie − pisze Tadeusz
Ferfecki, pastor Kościoła Nowe Życie. − Jesteśmy tylko
i aż częścią Jednego Kościoła, którego Głową jest Sam Pan
Jezus Chrystus. Mija właśnie 20 lat odkąd Kościół Nowe Życie
pojawił się w Knurowie

Foto: Juatyna Bajko

Wielkie rzeczy dla Jezusa

Knurów. Międzynarodowe Święto Niewidomych
„Biała Laska”
Foto: Arch. Kościół Nowe Życie

Nie zabijajcie w sobie marzeń
Utracić wzrok można na wiele sposobów.
Wrócić do życia — tylko w jeden. Wyjść
z domu… a potem działać: biegać
w maratonach, chodzić po górach

– Życzymy sobie i knurowianom, by udało się w tym mieście robić wielkie rzeczy dla Jezusa i o Jezusie
– zapewniają wierni Kościoła Nowe Życie

Pastor Ferfecki mówi, że od młodości chciał pracować dla Królestwa
Bożego. Skończył Seminarium Biblijne, najpierw pracował w Gliwicach,
potem w Rybniku, ale ciągnęło go do
Knurowa.
− Knurów jest moim miastem,
tu się urodziłem − mówi pastor. −
Zanim zdecydowałem się na Knurów,
interesowałem się historią miasta i z
tego co się dowiedziałem, w Knurowie
nigdy prawnie nie funkcjonował inny
kościół oprócz katolickiego. To mnie
zatrzymywało. Wcześniej pracowałem
w miastach, gdzie była różnorodność
od wielu, wielu lat, gdzie już ludzie
wyćwiczyli to, że różne kościoły chrześcijańskie współpracują ze sobą.
Początki nie były łatwe. Zmagania z ludzką nieufnością, mylenie ze
Świadkami Jehowy, trudności z wynajęciem sali. Już jako 20-osobowa grupa
w 1992 roku oficjalnie zarejestrowali
kościół „Nowe Życie”.
− Na początku nasza praca, choć
mogliśmy popełnić jakieś błędy, wyglądała trochę konfrontacyjnie, pojawiały
się problemy z funkcjonowaniem,
wynajmem obiektu. Ale nie dziwiło
nas to − opowiada pastor. − Niektóre
osoby mówiły wprost, że w Knurowie
jest Kościół katolicki, był Kościół katolicki i nie ma innego Kościoła, i my
nie jesteśmy zainteresowani, by wam
wynajmować sale. Ale to wynikało z
nieznajomości. Dzisiaj już nie widzę
wrogości.
Dwa główne cele Kościoła Nowe
Życie to od początku szerzenie Ewangelii, że Jezus jest Zbawicielem świata,
że jest Bogiem, narodzonym z Maryi
Dziewicy, drugi — szerzenie wartości
chrześcijańskich. Organizują koncerty, m.in. Darka Malejonka czy Tomasza Żółtko, spotkania dla małżeństw.
Nie lubią szyldów.
− Uważam, że chrześcijaństwo
jest jedno, takie prawdziwe biblijne −
podkreśla Tadeusz Ferfecki. − Jesteśmy w różnych rodzinach. Ja jestem w
rodzinie kościołów charyzmatycznych
zielonoświątkowych w nurcie ewangelicznym. Wielu moich braci w Bogu,
jest katolikami. Każda osoba, która
zaprosiła Jezusa do swojego serca, czy

jest w Kościele katolickim, baptystycznym czy u nas, jest naszym bratem i
siostrą. I nie mamy prawa tego podważać
i negować.
Nazwa „Nowe Życie” ma wskazywać na jedność wszystkich chrześcijan.

Myśleliśmy nad nazwą, która będzie
uniwersalna, aby nie było dzielenia, bo
wszyscy chrześcijanie wierzą, że takie
prawdziwie nowe życie jest tylko w
Chrystusie − opowiada pastor Ferfecki.
− Wierzymy w to, co Jezus powiedział,
że każdy kto do mnie przyjdzie, ja go nie
odrzucę precz. Oczywiście, że chcielibyśmy, by więcej osób stało się członkami
naszego kościoła, ale to nie jest naszym
celem. Naszym celem jest, aby ludzie
stali się członkami Bożej rodziny. Jest
nowe życie w Chrystusie i nie tylko w tym
Kościele, ale w każdym.
Kościół Nowe Życie należy do
ruchu charyzmatycznego, którego
istotą jest praktykowanie wszystkiego,
co praktykował Kościół pierwszych
wieków.
− Wierzymy w to, że Duch Św., który
jest Osobą, może manifestować się w
takiej wielkiej mocy jak Jezus. Dlatego
wierzymy w uzdrowienie, wierzymy
w znaki i cuda − mówi pastor. − Na
nabożeństwach dopuszczamy wypełnienie Duchem Świętym, ludzie mogą
mówić językami, otrzymują różne dary.
Jesteśmy odpowiednikiem podobnych
ruchów charyzmatycznych w Kościele
katolickim.
Kościół Nowe Życie różni od Kościoła katolickiego sposób przychodzenia do Jezusa, stosunek do papieża
(uważają, że tylko Jezus jest głową
Kościoła) oraz inna pozycja Maryi.

Wierzymy w Marię, wierzymy w poczęcie o jakim Biblia mówi, wierzymy, że
narodziła Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
świata. Z jedną różnicą − zaznacza Tadeusz Ferfecki − Wierzymy, że jedynym
pośrednikiem między Bogiem a ludźmi
jest ten, który umarł za ludzi, który
przelał krew na krzyżu. I w konsekwencji
tego miłość do matki Jezusa wyrażamy
poprzez to, że jesteśmy posłuszni słowom jej syna. A on powiedział, że nie
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ma innego imienia, w którym byłoby
zbawienie.
Członkowie Kościoła nie narzucają
się ze swoją działalnością, nie chcą
dzielić środowiska, ale raczej się w
nim odnaleźć. Idea ekumenizmu coraz
częściej rozbrzmiewa w kościołach
chrześcijańskich na całym świecie.
Również na Śląsku, w katowickim
Spodku organizowano takie spotkania. W czasie „Pro Christ” modlili się
wspólnie członkowie Kościołów ewangelicznych i katolicy, księża i pastorzy.
− Trudno więc sobie wyobrazić
abyśmy robili wspólną rzecz i byli
wrogami − uważa pastor. − I lata pracy
przekonały nas, że jeśli różnimy się
w jakiś rzeczach, to nie są to rzeczy
zasadnicze.
Dlaczego nie ma ekumenicznych
inicjatyw w Knurowie?
− Chrześcijaństwo, które jest nachalne, przynosi odwrotny skutek, dzieli
ludzi. Dlatego nie robimy tutaj jakichś
bardzo głośnych wydarzeń ekumenicznych − podkreśla pastor Ferfecki.
− Nawet jeśli mamy dużo pomysłów, to
czekamy na odpowiedni czas i poszukujemy dobrego sposobu, z pełną pokorą
szanując proporcje.
Kościół Nowe Życie prężnie się
rozwija, liczy 72 członków wciąż
zyskując nowych sympatyków.
Członkowie Kościoła mają sporo
planów na następne 20-lecie. Czego można im życzyć?

Jesteśmy prawdziwie biblijnym
Kościołem − śmieje się pastor. − Bo
Biblia mówi, że prawdziwie chrześcijaństwo to jest to, co wewnątrz, nie to,
co jest na zewnątrz. Więc wewnątrz
nasz obiekt wygląda już jako tako,
natomiast z zewnątrz... Zależy nam,
aby ten budynek zmienił wygląd, aby
udało nam się pozyskać środki, kredyty. Ale to jest drugorzędna sprawa. W
takiej pierwszorzędnej to życzymy sobie
i wszystkim mieszkańcom Knurowa,
żeby nie dzieliły nas małe rzeczy, aby
udało się w tym mieście robić wielkie
rzeczy dla Jezusa i o Jezusie.

O tym przede wszystkim mówiono w czasie obchodów święta „Białej
Laski”. Niewidomi i słabowidzący
15 października spotkali się w Kinie
Scenie Kulturze, by jeszcze raz zamanifestować swoją obecność
Świętowanie rozpoczęło się od
uroczystej mszy świętej w kościele
Cyryla i Metodego. Dalsza część
uroczystości została przeniesiona
do kina.
− To pierwsze obchody święta
niewidomych w Knurowie − mówił
Adam Wala, prezes Koła PTTK
Trion, organizator imprezy. − Biała
laska to symbol, nasz wzrok, nasza
czujka, nasze bezpieczeństwo. Jest
jak „kogut” na pojazdach specjalnych.
Ostrzegamy, że jesteśmy. Biała laska
jednak nie czyni z nas „innych”. Zbyt
wielu zamyka się w domu z jednego
tylko powodu, z powodu białej laski.
Występy artystyczne przeplatały
świadectwa. Szczególnie wymowna
była opowieść Tomasza Lesika, który
mówi o sobie, że jest radośnie biegającym alkoholikiem. Pan Tomasz żyje
w krainie cieni.
— Byłem w wojsku, kiedy zacząłem tracić wzrok. Wojsko nie
potrzebuje niewidomych. Piłem,
coraz więcej i więcej — mówi Lesik.
— W końcu postanowiłem zrobić
coś ze swoim życiem, poszedłem na
odwyk. Zacząłem biegać. Widzę kontury, więc ktoś biegł przede mną, a to
biegłem za jego cieniem. Często się
przewracałem, ale wtedy mówiłem:
„Boże, pomóż mi wstać, bo upaść to
ja sam potrafię.”
Tomasz Lesik biegał już w ponad
300 maratonach: w Barcelonie, Ber-

linie, Nowym Yorku. Każdy to dla
niego małe zwycięstwo nad sobą, nad
swoim strachem i ograniczeniami.
Nosi ze sobą list córki, jego skarb,
który dostał na 10-lecie swojej abstynencji. Pisze w nim, że to od nas
samych zależy, czy ta przysłowiowa
szklanka jest do połowy pusta czy
pełna. Że to my sami mamy wpływ
na to kim jesteśmy i co zrobimy ze
swoim życiem, że nie możemy drżeć
przed losem, światem. A początek
szczęścia jest w naszych głowach.
W czasie gali dziękowano także
organizacjom i osobom prywatnym,
które swoimi działaniami wspomagają osoby niewidome. Nagrodzono
także Jakuba Aleksandrowicza tytułem Niewidomego Turysty 2012
roku.
— Musimy pomóc osobom niewidomym odnaleźć się w społeczeństwie,
by nie bały się skorzystać z pomocy
instytucji, które chcą im tego wsparcia udzielić — apelował Adam Wala.
— Pamiętajmy, nie jesteśmy inni.
W Polsce święto niewidomych
obchodzi się od 1993 roku. Ten
dzień to świadectwo solidarności z
niepełnosprawnymi i przekonania,
że ich miejsce w społeczeństwie jest
ważne i potrzebne. A biała laska nie
ma przerażać, ale raczej sygnalizować, że są.
Na zakończenie prezes Polskiego
Związku Niewidomych, Ireneusz
Lutecki powiedział:
— Nie siedźcie w domu, podejmijcie wyzwanie i zróbcie coś ze swoim
życiem. Nie zabijajcie w sobie marzeń
i perspektyw.
Justyna Bajko

reklama

Justyna Bajko



Fot. Piotr Szołtysek

aktualności
35-lecie gminy jest
doskonałą okazją,
by dziękować za
wybitną działalność
na rzecz jej
społeczności;
na zdjęciu (od
prawej): dr Maria
Brosz, Edward
Pyka, Monika
Organiściok, wójt
Joachim Bargiel,
reprezentująca
KGW Gerda
Czapelka, prezes
LKS Jedność
32 Przyszowice
Marian Szołtysek
i dyrektor ZS-P
w Paniówkach
Małgorzata
Wiśniewska

KNUróW

Kabaret Moralnego
Niepokoju bawił do łez

Pełna sala, salwy śmiechu i gromkie brawa. Tak
wyglądał środowy wieczór w Kinie Scenie Kulturze,
gdzie publiczność swoimi gagami i dowcipami bawił
do łez Kabaret Moralnego Niepokoju

Statuetki dla zasłużonych
Poznaliśmy siódemkę laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla
Gminy Gierałtowice”
Wyróżnienie zostało ustanowione w 2001
r. przez Radę Gminy Gierałtowice. Ustalono
wówczas, że może być przyznawane co pięć lat
(począwszy od 2002 r.) przy okazji kolejnych
jubileuszów gminy (w 2002 gierałtowicki samorząd świętował ćwierćwiecze).
„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” jest
najwyższym samorządowym wyróżnieniem.
Honoruje wybitne działania rozsławiające
gminę lub działalność mającą wpływ na
podniesienie poziomu życia jej mieszkańców w różnych dziedzinach (np. gospodarka, kultura, zdrowie, sport).
Wyróżnienie nadaje Rada Gminy
na wniosek Rady Sołeckiej, organizacji,
związków i zrzeszeń działających na
terenie gminy lub co najmniej 50 mieszkańców. Może być ono przyznane osobie
fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej, a także nadane pośmiertnie.
W związku z 35-leciem Rada Gminy przyznała siedem wyróżnień. Decyzja zapadła 27
września podczas uroczystej sesji. W kategorii

osób fizycznych uhonorowani zostali: wójt
Joachim Bargiel, dr Maria Brosz, społecznicy
Monika Organiściok i Edward Pyka. W kategorii organizacji wyróżniono gierałtowickie
Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klub Sportowy Jedność 32 Przyszowice i Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Paniówkach.

/bw/

Laureaci:
• Joachim Bargiel – za wkład w rozwój gospodarczy Gminy Gierałtowice oraz propagowanie
idei samorządności;
• Maria Brosz - za wkład w rozwój opieki
zdrowotnej oraz pracę społeczną na rzecz
mieszkańców Gminy Gierałtowice;
• Monika Organiściok - za wkład w upowszechnianie śląskiej kultury;
• Edward Pyka - za wkład w upowszechnianie
kultury i historii Śląska;
• Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach - za wkład w upowszechnianie kultury
śląskiej oraz integrację społeczności gminy;
• Ludowy Klub Sportowy Jedność 32 Przyszowice - za wkład w upowszechnianie sportu i kultury
fizycznej;
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach - za
wkład w rozwój oświaty w Gminie Gierałtowice.

zaPrOSzeNie
Foto: Dawid Ciepliński

Foto-Paderewski
i grechuta

Fotografie autorstwa jednej z finalistek
konkursu Justyny Reginek

W najbliższy piątek (19 października) o
godz. 19.00 Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” zmieni się w galerię z prawdziwego
zdarzenia. Jej ozdobą będą fotografie finalistów oraz wyróżnionych uczestników
konkursu, na który wpłynęło 570 zdjęć
autorstwa uczniów z Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego. Na gości wernisażu czeka
jeszcze jedna niespodzianka - koncert pod
tytułem „Ocalić od zapomnienia”, w którym
przywołana zostanie twórczość oraz postać
Marka Grechuty.
Gorąco polecamy.
/g/
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Foto: Dawid Ciepliński

gMiNa gierałTOWice

Kabaret Moralnego Niepokoj, czyli „Galaktikos” humoru

KMN to od kilku lat czołówka polskiej
sceny kabaretowej. Nie dziwi zatem, że bilety
na występ rozeszły się błyskawicznie.
W środę kabaret, któremu na scenie
towarzyszyła Magdalena Stużyńska-Bauer,
zaprezentował numery znane z programu
„Galatktikos”. Były też nowe scenki. Głośnym
śmiechem publiczność skwitowała wyczyny nie
całkiem trzeźwego realizatora, który w studiu
radiowym usiłował zilustrować słuchowisko

literackie. Podobały się popisy rasowego warszawskiego wieśniaka i przeżycia turystów, którzy wrócili nad Wisłę po czerwcowym Euro.
Nic dziwnego, że bez bisów się nie obyło.
Komu mało było śmiechu na żywo, ten mógł
kupić płytę DVD z najlepszymi występami
grupy. Po występie artyści nie nadążali z rozdawaniem autografów, chętnie też pozowali do
pamiątkowych fotek.
DC
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Rowerem przez powiat gliwicki
Kończy się realizacja projektu „Zaplecze aktywnej
turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego” dofinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 -2013. Realizowany był wspólnie przez
Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie
gminy z terenu powiatu – Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek
i Wielowieś.
Dzięki projektowi mieszkańcy gmin powiatu gliwickiego i przyjezdni turyści mogą korzystać z oznakowanych i zmodernizowanych tras rowerowych
oraz dwóch centrów turystyki rowerowej – wiaty na
Zamku w Chudowie, zadaszonej bastei na Zamku w
Toszku oraz miejsc postojowych nad Jeziorem Pławniowickim i w Rachowicach. Tu również na rowerzystów czekać będą ławki, stoły i stojaki na rowery.
W ramach projektu oznakowanych zostało 211,5
km tras rowerowych na terenie powiatu gliwickiego. Ich numeracja jest zgodna z koncepcją Śląskiej
Sieci Tras Rowerowych. Ponieważ część istniejących
tras była bardzo zdegradowana, ok. 50 km zyskało
poprawioną nawierzchnię. W ramach projektu wydane też zostały mapy tras rowerowych powiatu
gliwickiego.
- Jest to największy partnerski projekt inwestycyjny
realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w województwie śląskim – informuje
Michał Nieszporek, starosta gliwicki. – Jego koszt
wyniósł ok. 3,1 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii
Europejskiej stanowi blisko 2,6 mln zł.

Na rowerzystów czeka m.in. wiata przy
Zamku w Chudowie.

Start 20 października

W sobotę 20 października o godz. 12.00 na placu przy Zamku w Chudowie odbędzie się uroczyste otwarcie tras rowerowych powiatu gliwickiego. Poprzedzi je krótki rajd
rowerowy. Startujemy o godz. 11.00 spod restauracji „Szmaragdowa” w Gierałtowicach,
ul. ks. Roboty 69. Zapraszamy rowerzystów!
Trasy dla rowerów, rowery dla zdrowia!
Więcej informacji o projekcie, w tym mapka z przebiegiem tras na stronie internetowej Powiatu
Gliwickiego: www.powiatgliwicki.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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Sacrum

w zasięgu wzroku
Bez zbędnego patosu dyrektor Miejskiego
Gimnazjum nr 1 Barbara Hankus otworzyła
wystawę plastyczną pt. „Bliżej Sacrum”, która
od siedmiu lat towarzyszy obchodom Święta
Patrona szkoły - bł. Jana Pawła II
Wystawa jest owocem współpracy MG-1 i Związku Polskich
Artystów Plastyków okręgu gliwickozabrzańskiego. To jedyna okazja, by
knurowianie zobaczyli efekty pleneru
malarskiego „Moje miasto”. W tym
roku na ścianach sali gimnastycz-

nej gimnazjum (zaadaptowanej na
mini-galerię) zawisły obrazy m.in.
artystów z Ukrainy.
- Serdeczne progi gimnazjum i
urok osobisty pani dyrektor sprawiły, że spotykamy się tutaj po raz
siódmy. Mam nadzieję, że dobijemy

reklama

do 10. edycji - powiedziała prezes
gliwicko-zabrzańskiego ZPAP Anna
Zawisza-Kubicka. Tak jak rok temu
towarzyszyła jej nestorka związku
92-letnia Janina Walas. Podczas VI
wernisażu zachęcała gimnazjalistów
do podejmowania prób malarskich.
Teraz sama pokazała jak w kilka minut naszkicować portret gospodyni
wernisażu.
- Cieszę się, że mogę zobaczyć
nasze prace w tak pięknym otoczeniu. Mam nadzieję, że spodobają się
odwiedzającym wystawę - dodała
plastyczka.
Naprawdę jest co oglądać. Wśród
prac znalazły się obrazy olejne, akwarele, miedzioryt, grafika warsztatowa, fotografia, architektura wnętrz.
Dla nauczycieli plastyków to - jak
zauważyła Zawisza-Kubicka - idealna
pomoc naukowa.
Liczba odwiedzających wystawę
z roku na rok rośnie. W tym roku
prelekcję dla uczniów wygłosiła plastyczka Maria Bereźnicka-Przyłęcka,
a uczestnicy wernisażu mogli spróbować sił w malowaniu. Wielu chętnie z
tej okazji korzystało.

Nestorka związku artystów 92-letnia Janina Walas pokazała jak
w kilka minut naszkicować portret

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Święto Patrona w gimnazjalnej „Jedynce”

Foto: Paweł Gradek
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Rosnąca z roku na rok liczba oglądających wystawę to powód do
satysfakcji dla dyrektor gimnazjum Barbary Hankus

Święto Patrona to także msza św.
w kościele pw. św. Cyryla i Metodego
w intencji uczniów, ich rodziców,
absolwentów, nauczycieli i pracow-

ników szkoły, a także akademia połączona z obchodami Dnia Edukacji
Narodowej w Kinie Scenie Kulturze.

/pg/

Zobacz i podziwiaj
Dyrekcja gimnazjum zaprasza mieszkańców do obejrzenia wystawy „Bliżej
Sacrum”. Zainteresowani mają czas do piątku (19 października) w godz.
8-15.

Wieści z placu budowy

tekst sponsorowany

Jak mieszkańcy Knurowa wiedzą, zarówno
z wcześniejszych informacji prasowych jak i z obserwacji
codziennego życia, w mieście trwa realizacja największej
inwestycji w historii Knurowa.
Rozpoczęte w dniu 5. 10. 2010 r.
roboty budowlane są obecnie w
„najgorętszej” fazie realizacji.
Wykonanie zakresu rzeczowego projektu osiągnęło pułap
niespełna 60 proc. w ramach
siedmiu kontraktów, które znajdują się na różnym poziomie
wykonania: od 24 proc. (w najmłodszym kontrakcie) do 82
proc. (w jednym z najstarszych
kontraktów).
Dwa kontrakty wykonano w
100 proc., zakończono i oddano
do eksploatacji.

wykonawcy pozostałego zakresu
robót.
Na wykonanie tych robót
zostały przewidziane i zabezpieczone środki finansowe.
Kontrakt ten obejmował ulice
Kościuszki, Słoniny, Janty, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kopernika, Pocztową, Żwirki i Wigury:
tutaj roboty ruszą ponownie w
pierwszej połowie przyszłego
roku. Obecnie PWiK przejęło
teren budowy i we własnym zakresie utrzymuje nieodtworzone
nawierzchnie dróg.

Niestety, z powodu przerwania robót przez wykonawcę,
PWiK odstąpiło od umowy z
konsorcjum firm ABM Solid S.A.
i ABM Silesia, przygotowując
się jednocześnie do rozliczenia
przerwanych robót, ich inwentaryzacji umożliwiającej ogłoszenie nowego przetargu i wybór

W pozostałych czterech kontraktach roboty sukcesywnie
postępują łącznie z kontraktem
obejmującym ul. Koziełka wraz
z bocznymi, począwszy od ul.
Dworcowej do ul. Wrzosowej,
w którym po chwilowych przestojach związanych z problemami organizacyjnymi firmy
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Wodrol S.A. roboty ponownie są
realizowane.
W ostatnim czasie odtworzona została asfaltowa nawierzchnia dróg w ulicach: Wolności,
Wilsona i części Koziełka, a kolej-

ne odtworzenia do 30. 10. 2012 r.
wykonane zostaną w ul. Paderewskiego, Chopina oraz ul. 1
Maja (od ul. Wilsona do ul. Dąbrowskiego) a także w ul. Koziełka (rejon od ul. Karłowicza do ul.
Kossak-Szczuckiej).
Jednocześnie PWiK sp. z o.o.
informuje, że trudności powstające podczas budowy kanalizacji w
ul. 1 Maja wynikają z ujawniania
podczas wykonywania wykopów
niezinwentaryzowanych sieci,
drenaży, przewodów i różnego
rodzaju instalacji. Napotkanie
takich obiektów wymaga dokonania odpowiednich uzgodnień

i zgodne z prawem budowlanym
oraz kontraktem wprowadzenie
koniecznych zmian do projektu.
Rozwiązywanie tych trudności przebiega na bieżąco przy
zaangażowaniu zarówno projektantów, Inżyniera Kontraktu jak i
PWiK tak, aby mieszkańców nie
pozostawić z nierozwiązanym
problemem przy ich posesjach,
np. zaślepionymi wylotami nieznanych nikomu instalacji.
Należy nadmienić, że PWiK sp. z
o.o. na bieżąco realizuje płatności i posiada środki finansowe na
realizację pozostałych zadań.

W ostatnim czasie odtworzono nawierzchnię asfaltową na ulicach Wolności, Wilsona i części Koziełka; na
zdjęciu: przygotowanie do asfaltowania ul. Wolności
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50-Lecie KNUrOWSKiegO KOła SiTg

Wyróżnienia i odznaczenia

złoty jubileusz górniczych
inżynierów i techników
Zrzeszeni w knurowskim kole
celebrowa l i „złot ą” rocznicę w
ubiegły piątek w Kinie Scenie Kulturze.
- 50 lat to bardzo ładny jubileusz. Skłania do wspomnień,
podsumowań i ref leksji – witał
zaproszonych gości prezes Zarządu
Koła SITG Jan Kulik. – Chciałbym
podziękować wszystkim, którzy na
przestrzeni tych 50 lat przyczynili
się do tego, że działalność Koła SITG
prowadziła do integracji środowisk
inżynierów i kopalni, aktywizowała
do podnoszenia kwalifikacji i poszerzenia wiedzy praktycznej, jak
również umożliwiała działalność na
rzecz całego środowiska technicznego Knurowa.
Bogatą działalność i tradycje
przywołano w okazjonalnych referatach. Zebrani usłyszeli m.in. o

dziejach górnictwa w Polsce i na
świecie, historii kopalni w Knurowie na tle górnictwa na Śląsku, a
także o ciekawej przeszłości stowarzyszenia i intrygującej przyszłości
KWK Knurów-Szczygłowice. Była
okazja do odznaczeń i wyróżnień.
Na koniec wystąpił zespół Po Godzinach.
W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele samorządu z prezydentem Knurowa Adamem Ramsem,
i górnictwa – z wiceprezesem Kompanii Węglowej Markiem Uszko i
dyrektorem KWK „Knurów-Szczygłowice” Aleksandrem Wardasem.
Oddział Gliwicko-Zabrski SITG
reprezentował Krzysztof Besler. Nie
zabrakło byłych dyrektorów kopalń
i przedstawicieli współpracujących
ze stowarzyszeniem f irm, m.in.
Komstal, Sandwik i PRG Bytom.
DC

Andrzej Malcherczyk, Mirosław Buchta oraz seniorzy Kazimierz Kozaczkiewicz i Andrzej Karwat.
Odznaka Zasłużony Działacz SITG: Stefania Długaj, Bronisława Sylwestrzak,
Daniel Ciemala, Stanisław Salwa, Bernard Adamski, Jan Przywara, Tomasz
Śledź, Ryszard Drab, Dariusz Drewniak.
Pamiątkowym medalem 120-lecia SITG uhonorowani zostali: Marek Uszko,
Janina Swoboda, Rudolf Kasza, Andrzej Hadom, Józef Lukas.
Ponadto knurowskie Koło SITG zostało odznaczone srebrną odznaką Zasłużony Dla Stowarzyszenia.

Foto: Dawid Ciepliński

W tym roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
obchodzi 120-lecie. Ten okazały jubileusz zbiegł się
z półwieczem Koła Knurów

Odznaka Zasłużony dla Stowarzyszenia: Roland Bobek, Zbigniew Gałkowski,

Jubileusz okazał się doskonałą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych inżynierów i techników

Foto: Justyna Bajko

Bartosz aniśko z Knurowa

ur. 8.10.2012 r., 4340 g, 58 cm

zuzanna Sołyga z czerwionki

aleksandra alczyńska z Knurowa

ur. 9.10.2012 r., 2350 g, 47 cm

łukasz Kowalczyk z Dębieńska

ur. 13.10.2012 r., 3720 g, 54 cm

0

Filip Biniakiewicz z Knurowa

ur. 8.10.2012 r., 3680 g, 53 cm

ur. 10.10.2012 r., 3120 g, 52 cm

Miłosz Kowalik z gliwic

ur. 13.10.2012 r., 3170 g, 50 cm

Julia Makal z Knurowa

ur. 9.10.2012 r., 3880 g, 56 cm

Tymoteusz Krzyśka z Knurowa

ur. 10.10.2012 r., 2230 g, 46 cm

adam Maciejczak z Leszczyn

ur. 14.10.2012 r., 3000 g, 51 cm

Martyna Nowak z Bojkowa

ur. 9.10.2012 r., 3329 g, 50 cm

Laura Baryła z czerwionki

rafał Przydatek z Knurowa

ur. 9.10.2012 r., 2900 g, 51 cm

Oskar Kokoc z Knurowa

ur. 12.10.2012 r., 3130 g, 51 cm

ur. 13.10.2012 r., 2500 g, 48 cm

Kinga Majer z Knurowa

Wiktor Konstanciak z Knurowa

ur. 15.10.2012 r., 2650 g, 49 cm

ur. 15.10.2012 r., 2930 g, 52 cm
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 42/2012 - 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: „Córeczka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jolanta
Matusiewicz. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W związku z trwającą procedurą cyfryzacji Kina Sceny Kultury,
jesteśmy zmuszeni pr zedłużyć
ok r e s je go zamk nię c ia. Mamy
nadzieję, iż ogromne zmiany jakościowe projekcji jakie pojawią się
po cyfryzacji, wynagrodzą naszym
widzom tak długą przerwę repertuarową!
www.kinoscenakultura.pl

Gierałtowice

Tajemnice dobrego makijażu, pięknej fryzury
i gustownych ubrań wciągnęły bez reszty
uczestniczki „babskiego wieczoru”, czyli
warsztatów modowych
Knurów

Panie skrzyknęły się w ubiegły
piątek. W butiku TopModa trudno
było o wolny kącik.
– Co jest modne w tym sezonie,
jak nosić, na co zwrócić uwagę
podpowiadały profesjonalistki z
Pogotowia Modowego – mówi organizatorka kobiecych warsztatów,
Monika Granieczny. – Sporo wyniosłyśmy też z obecności wizażystki i
profesjonalnych stylistek ze studia
fryzjerskiego.
Czas upływał w miłej atmosferze, przy lampce wina, kawie i
słodkim poczęstunku.
Udział w warsztatach był bezpłatny. Zero kosztów, same zyski
– nic dziwnego, że panie dopytują
się o kolejne spotkanie w prawdziwie babskim gronie.
- Pomysł wypalił, cieszę się.
Myślę, że warto go powielić w przyszłości – nie kryje satysfakcji pani
Monika.
/bw/

Foto: www.flasheye.pl

Panie na pierwszym planie

Są tajemnice, których panowie nigdy nie pojmą, a panie nie
zdradzą – chyba, że tylko sobie; jak uczestniczki „babskiego
wieczoru” w TopModzie

Zatańcz
sobie

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na warsztaty
taneczne. Zajęcia odbywać się będą w
piątki w godzinach 15.30-17. Poprowadzi je Anna Hudek - profesjonalna
instruktorka tańca.
Zapisy w GOK (Gierałtowice, ul.
Korfantego 7). Informacje telefoniczne pod nr. 32 301 15 11.
Pierwsze zajęcia – w piątek, 19
października – są bezpłatne.

Centrum Kultury poleca

KURS
TAŃCA

Zajęcia w poniedziałki o godz.
18.30 w sali lustrzanej w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 9 przy alei
Lipowej 12. Szczegółowe informacje
u instruktora − tel. 515 093 369.

YOGA

Odkryj praktykę yogi dla siebie!
Zajęcia w poniedziałki o godz. 19.45
i w środy o godz. 18.30 w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria”.

/bw/

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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ogłoszenia
Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor
srebrny, podgrzewane manetki. Stan
idealny. Tel. 662 688 010

Handel i Usługi

40-43/12

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

38-43/12

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

edukacja
Angielski. Tel. 533 603 940

40-43/12

40-44/12

Usługi ciesielsko – murarsko – dekarskie.
Tanio. Tel. 693 097 034

sprzedam

42-44/12

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

Cegłę pełną z rozbiórki budynku mieszkalnego (przedwojenna) sprzedam. Tel.
694 269 087
40-42/12

Sprzedam regały sklepowe metalowe, składane, nowe, przyścienne i gondole. Tanio.
Tel. 698 761 330

INFORMACJA

42-45/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

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

1/12-odw.

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

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

41-43/12

Emeryt „złota rączka” szuka pracy. Wykonuje wszelkie prace naprawcze oraz
przydomowe. Tel. 604 775 450

Do wynajęcia pomieszczenia i teren pod
działalność gospodarczą w Knurowie na ul.
Wilsona. Tel. 509 166 561

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

42/12

37/12-odw.

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

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

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

42/12

Farskie Pola. Sprzedam działkę. Tel. 501
533 977 www.as.silesia.pl

42/12

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

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

40-42/12

41-42/12

Spr zedam mieszkanie 43,18 m 2 . Tel.
608 657 347
40-42/12

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

Trzypokojowe, 72 m2, cena 130 000zł Tel.
512 393 052 www.as.silesia.pl
42/12

ul. Ziętka. Dwupokojowe 48 m2. Sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
42/12

Wynajmę lokal użytkowy 86 m2, Knurów, ul.
Witosa 25, parter. Tel. 602 706 685
40-42/12

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

Ocieplenia, remonty. Tel. 530 124 134

39-44/12

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

42/12

Zamienię kawalerkę na większe. Tel.
663 778 047
41-42/12

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

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych w Knurowie:
1.
2.
3.
4.
5.

o pow. uż. 30,54
o pow. uż. 16,91
o pow. uż. 16,99
o pow. uż. 17,08
o pow. uż. 86,66
wolnostojący.

m2
m2
m2
m2
m2

przy
przy
przy
przy
przy

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Szpitalnej 8 – IV piętro,
Staszica 1 – I piętro,
Staszica 1 – I piętro,
Staszica 1 – I piętro,
Targowej 2 b – pawilon

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18

40-44/12

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

42-43/12

40-43/12

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

Ku p i ę m i e s z k a n i e 3 - p o ko j o w e. Te l .
504 148 398

40-43/12

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

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

40-51/52/12

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

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

40-48/12

36-43/12

Emerytowana nauczycielka z doświadczeniem zaopiekuje się dziećmi lub prowadzeniem domu. Tel. 668 966 707

42/12

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

SZUKAM PRACY

37-42/12

1/12-odw.

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

42 – 51/52/12

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 17 położonego w Knurowie-Szczygłowicach w budynku przy
al. Piastów 9c wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów ul.
dr. Floriana Ogana 5, tel. 32 339-22-29.

Dam pracę
Chcesz dorobić, masz zajęcia komornicze. Praca dodatkowa lub stała. Tel.
795 531 790
39-42/12

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

38-43/12

Zatrudnię kierowcę kat. C (emeryt) samochód samowyładowawczy Kamaz. Umowa
zlecenie. Tel. 795 155 878
42/12

40-48/12

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

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

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
n a n a r t y. S t a n b a r d z o d o b r y. Te l .
662 688 010
40-43/12
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sport
KNURów. KURsY dlA wOpROwCów

wstąp w szeregi
ratowników

Warunkiem przyjęcia na
kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie
kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:
* ukończyła 12 rok życia,
* jest członkiem WOPR, *
posiada pisemną zgodę na
udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o
braku przeciwwskazań do
odbycia k u rsu (z a osobę
niepełnoletnią oświadczenie
składa jej opiekun prawny),
* posiada kartę pływacką lub
specjalną kartę pływacką.
Z kolei chętni do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu na
stopień ratownika WOPR
powinni: * skończyć 16 lat,
* posiadać pisemną zgodę
na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny), * posiadać
stopień młodszego ratownika WOPR, * dysponować
ważną legitymację członka
WOPR z poświadczeniem
lekarskim o zdolności do
pracy w charakterze ratow-

ni k a na da ny rok k a lendarzowy, * mieć specjalną
kartę pływacką, patent lub
uprawnienie przydatne w
ratownictwie wodnym.
Pod uwagę brane są patent y: motorowod ne, żeglarskie, nurkowania swobodnego (bez płetwonurka
młodzieżowego), trenera lub
instruktora pływania, lekarza medycyny, pielęgniarki,
ratownika medycznego po
minimum dwuletnim studium medycznym, przewodnika turystyki kajakowej,
ewent ua l n ie i nst r u k tora
innych dyscyplin wodnych
określonych w Rozporząd z e n iu R a dy M i n i s t rów
– Dziennik Ustaw 01.71.738
z 27 czerwca 2001 roku w
sprawie kwalifikacji, stopni
i t y tułów zawodow ych w
dziedzinie kultury fizycznej
oraz szczegółowych zasad i
trybu ich uzyskiwania.
Przydatne uprawnienia:
* ratownictwo powodziowe
z użyciem jednostek pływających, * ratownictwo na
wodach górskich i szybko
p ł y nąc ych (Wiet r zn ice),
* ratow nic t wo lodowe, *
ratownictwo skuterowe, *
audytorów kąpielisk, * ratownictwo na spływach ka-

informacja
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jakowych, * zabezpieczenie
imprez żeglarsk ich, * ratownictwo przy wypadkach
nurkowych, * z zakresu RKO
i pierwszej pomocy, * ratownictwo na kąpieliskach morskich, * inne organizowane
przez ZG WOPR.

/b/

Zarząd Oddziału Miejskiego
Wo d n e g o O c h o t n i c z e g o
Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie informuje, iż
zmianie ulegają godziny
urzędowania biura:
• we wtorki w godz. 17-19
• w czwartki w godz. 18-19

płYwANIe

pod dyktando
knurowian

KlAsA A

wysoki lot Orła
W nagrodę za pokonanie
lidera – Tęczy Wielowieś, piłkarze Orła Stanica awansowali
na pierwsze miejsce.
Na punkt do lidera zbliżyła się z kolei Gwiazda Chudów,
WYNIKI 11. KOLEJKI
Orzeł Stanica - Tęcza Wielowieś 2:0, Zamkowiec Toszek
- Orły Bojszów 0:0, Zryw Radonia - Przyszłość II Ciochowice 0:2, Gwiazda Chudów
- Carbo Gliwice 3:0, Amator
Rudziniec - Zaborze Zabrze
0:3, Stal Zabrze - Wilki Wilcza
1:3, Społem Zabrze - Start
Kleszczów 1:0, Naprzód Żernica - Ruch Kozłów 1:2.

która od ośmiu kolejek jest
niepokonana, a ostatnie trzy
mecze wygrała.

PiSk

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

22 pkt
21
21
21
19
16
16
15
15
13
13
12
12
10
10
7

teNIs stOłOwY
PiSk
Foto: SP TKKF Szczygłowice

Zarząd Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego
w Knurowie ogłasza nabór
na kursy przygotowujące
do egzaminów na stopnie
młodszego ratownika WOPR
i ratownika WOPR

Z api s y pr z y jmow a ne
będą u dyżurujących ratowników na basenie krytym
MOSiR w Szczygłowicach
(tel. 32 332-63-64), na basenie krytym aQua-Relax w
Knurowie (tel. 32 338-19-24)
oraz w biurze Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie
przy ulicy Szpitalnej 8, pokój
408, we wtorki w godz. 17–19
i czwartki w godz. 18-19 (tel.
32 236-96-96).

LIGA OKRĘGOWA - II GRuPA
3 kolejka: Orzeł Stanica - AZS Politechniki Śl. Gliwice 3:7
punkty dla Orła: Damian Gilewski, Dominik Szmaj i Michał Żyła
Spartakus Gliwice - Wilki Wilcza 7:3
Naprzód Żernica - Halembianka Ruda Śl. 7:3
4 kolejka: Kolejarz Gliwice - Orzeł Stanica 9:1
punkt dla Orła: Adrian Szymura.
Wilki Wilcza - Naprzód Żernica 2:8

powołania
do kadry śląska
Alicja Idzikowska była w Radlinie jedną z tych
zawodniczek, które nie dawały szans rywalkom

Bardzo udany w ystęp
zaliczyli młodzi pły wacy
(rocznik 2002) z TKKF-u
Szczygłowice na pierwszych
zawodach z cyklu Ligi Śląskich Klubów, które odbyły
się 3 października w Radlinie. Bezkonkurencyjna była
Alicja Idzikowska, która wyraźnie wygrała dwie konkurencje: 50 metrów stylem
motylkowym i 100 metrów
stylem dowolnym.
Wśród reprezentantów
knurowskiej sekcji medale
w rywalizacji indywidualnej
zdobywali również: Damian
Godula (złoto na 50 metrów
stylem motylkowym) i Karolina Kaleta (brąz na 100 m
stylem grzbietowym).
Znakomitą formą błysnęli też członkowie sztafet y 4x50 metrów st ylem
zmiennym dziewcząt. Nasze
zawodniczki w yprzedziły
najgroźniejsze rywalki o aż
9 sekund i bezapelacyjnie
w y wa lcz ył y z łot y med a l
(Alicja Idzikowska, Karolina Szołtysek, Karolina Kaleta, Maja Namysłowska).
Na „pudle” stanęli również
członkowie naszej sztafety

mieszanej 8x50 metrów stylem
dowolnym. Drugie miejsce
w tej konkurencji wywalczyli: Alicja Idzikowska, Jakub
Erfurt, Karolina Szołtysek,
Patryk Łowicki, Karolina Kaleta, Tomasz Gontarewicz,
Maja Namysłowska i Damian
Godula.
Knurowską sekcję w Lidze Śląskich Klubów reprezentowali również Klaudia
Siedlik, Szymon Grzybowski
i Bartosz Bieniek.
W Radlinie, wystąpiło
191 pływaków z 19 klubów,
a k lasy f i kację meda lową
wygrał TKKF Szczygłowice,
wyprzedzając UKS Wodnik
Siemianowice Śląskie i UKS
Aligator Gorzyce. Z kolei
w klasyfikacji drużynowej
TKKF Szczygłowice zajęło
drugie miejsce, ustępując
UKS Wodnik Siemianowice
Śląskie.
W klasyfikacji indywidualnej open dziewcząt liderką
jest Alicja Idzikowska, a w
klasyfikacji open chłopców
Damian Godula zajmuje drugie miejsce.
PiSk

Dwie zawodniczki Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice otrzymały powołania
na zgrupowanie kadry Śląska. Wyróżnionymi zostały

Emilia Brachaczek i Paulina Bieniek, a zgrupowanie
odbędzie się od 22 do 25
października na gliwickim
basenie „Olimpijczyk”.
PiSk

gRANd pRIX KNUROwA
w sKACIe spORtOwYM
WYNIKI Z 9 PAźDZIERNIKA:
1. Wojciech Napierała
2. Bogumił Wolny
3. Bernard Musiolik
4. Ginter Fabian
5. Piotr Luberta
6. Michał Foit
7. Zdzisław Mral
8. Jerzy Makselon
9. Dariusz Skowron
10. Grzegorz Grzemba
11. Alfred Wagner

- 2.342 pkt
- 2.298 pkt
- 2.085 pkt
- 2.057 pkt
- 2.027 pkt
- 1.992 pkt
- 1.864 pkt
- 1.859 pkt
- 1.768 pkt
- 1.734 pkt
- 1.726 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Luberta
- 10.451 pkt
2. Bernard Musiolik
- 10.326 pkt
3. Czesław Antończyk
- 10.066 pkt
4. Piotr Palica
- 9.645 pkt
5. Henryk Brola
- 9.300 pkt
6. Jacek Zacher
- 9.062 pkt
7. Jerzy Makselon
- 8.856 pkt
8. Stefan Wroblowski
- 8.727 pkt
9. Ginter Fabian
- 8.641 pkt
10. Ryszard Nosiadek
- 8.532 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Foto: Piotr Skorupa

IV LIGA
Ostre strzelanie
Jedności na boisku lidera
zakończył Ariel Mnochy

Beniaminek
pobił lidera
Po trzech remisach i dwóch
nieznacznych porażkach, piłkarze Jedności Przyszowice
zagrali na wyjeździe z liderem
2. grupy czwartej ligi. I wygrali
5:2! Strzelecki festiwal już w 8
minucie rozpoczął Rafał Ha-

jok, a po 30 minutach Jedność
prowadziła już 3:0 i można było
mówić o nokaucie rywala. Ten
na serię ciosów przeciwnika
odpowiedział bramką „do szatni”, ale po wznowieniu gry beniaminek trafił po raz kolejny,

WYNIKI 11. kolejki:
Nadwiślan Góra - Jedność Przyszowice 2:5
0:1 Hajok 8’, 0:2 Sosna 14’, 0:3 Sosna 30’, 1:3 Matysek 45’, 1:4
Sosna 53’, 2:4 Mateja 59’, 2:5 Mnochy 82’.
Jedność:
Piechota, Lokwenc, Pastor, Hutka 54’ Lomania, Mandok, Mnochy 86’ Frankowski, Szołtysek, Sosna, Kowalski 63’ Ciasto,
Hajok, Waniek 76’ Goczoł.
Gwarek Ornontowice - GKS 1962 Jastrzębie 1:3, AKS Mikołów
- KS Wisła 0:1, Drzewiarz Jasienica - Forteca Świerklany 1:1,
Iskra Pszczyna - Unia Racibórz 1:2, Rekord Bielsko-Biała MRKS Czechowice-Dziedzice 5:0, Czarni Góral Żywiec - GTS
Bojszowy 2:1, GKS II Katowice - Polonia Marklowice 1:0.

W ramach szóstej kolejki,
rezerwy Concordii Knurów
pokonały ówczesnego lidera
grupy II – Kłodnicę Gliwice
1:0. Po spotkaniu okazało
się, że w zespole z Knurowa
wystąpili zawodnicy, którzy
przekroczyli limit 90 minut
gry, w czasie jednej ligowej
kolejki. W efekcie podopiecznym Marcina Rozumka odebrano trzy punkty i przyzna no K łod nic y w yg ra ną
walkowerem 3:0.
Po ostatniej kolejce na
uwagę zasług uje drugie z
rzędu zw ycięstwo Victorii
Pilchowice, która wcześniej
przegrała sześć spotkań z
rzędu.
PiSk

14

Wyniki 8. kolejki
- grupa 1
Pogoń Ziemięcice – Piast
Pawłów 1:2, Start Przezchlebie - Olimpia Pławniowice
0:9, MKS II Kończyce - Naprzód Świbie 3:2, KS Bojków
- Leśnik Łącza 3:1, Sośnica
Gliwice – Jedność II Przyszowice 2:2, Sokół Łany Wielkie
- Orzeł Paczyna 2:0.
1. Sokół
2. Jedność II
3. Kończyce II
4. Piast
5. Sośnica
6. Naprzód
7. Bojków
8. Olimpia
9. Pogoń
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

22 pkt
19
15
14
13
12
12
10
8
5
3
0

Po 10 kolejkach pracę
stracił trener Jedności Przyszowice, Michał Skowron.
Prowadząc beniaminka 4. ligi
zanotował trzy zwycięstwa,
trzy remisy i cztery porażki.
Gdy podziękowano mu za
pracę zespół z Przyszowic
zajmował 10. miejsce.
- Po porażce z Gwarkiem
Ornontowice słyszałem, że
miało dojść do spotkania z
kierownictwem klubu, jednak
ostatecznie nie dane mi było w
nim uczestniczyć – relacjonuje
Michał Skowron. – Zadzwonił natomiast do mnie jeden z

działaczy i poinformował, że
odbyło się posiedzenie zarządu i nie jestem już trenerem
Jedności. Uzasadnienia takiej
decyzji mi nie podano, natomiast otrzymałem pismo,
w którym podziękowano mi
za pracę, jaką wykonałem w
Przyszowicach. Nie ukrywam,
że jestem zaskoczony takim
obrotem sprawy, bo miałem za
zadanie utrzymać drużynę w
czwartej lidze i ani przez moment nie zajmowaliśmy miejsca blisko strefy spadkowej.
Mimo całej tej sytuacji,
po sobotnim zwycięstwie nad

liderem wysłałem zawodnikom kilka sms-ów z gratulacjami.
Po rozmowie z trenerem,
skontaktowaliśmy się z prezesem Jedności - Markiem
Szołtyskiem. – Jako zarząd
uznaliśmy, że po ostatnich
remisach i porażkach trener
stracił kontakt z zawodnikami i jednomyślnie zdecydowaliśmy o zakończeniu
współpracy. Objęcie zespołu
zaproponowaliśmy Jakubowi
Musiołowi, który zdecydował się nam pomóc do końca
rundy jesiennej.

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
a do rangi bohatera urósł Krystian Sosna, który bramkarza
lidera pokonał trzy razy.
Dodajmy, że do konfrontacji z liderem, zespół z Przyszowic przystąpił z nowym-starym trenerem Jakubem Musiołem, który zastąpił Michała
Skowrona (czytaj obok).
W sobotę Jedność po raz
drugi z rzędu zagra na wyjeździe. Tym razem rywalem
podopiecznych Jakuba Musioła
będzie Polonia Marklowice.
Piotr Skorupa

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

25
25
22
20
20
18
17
15
15
14
13
11
9
8
7
2

KLASA B

Pokonali lidera,
ale stracili punkty

Zmiana trenera

Wyniki 8. kolejki
- grupa 2
Concordia II Knurów - Drama
Kamieniec 2:2
bramk i dla k nurowian:
Kozdroń, Kempa
Concordia: Widera, Rędzia,
Łyziński 25’ Jarosławski,
Kempa, Talar, Juzwuk, Nauka, Piwowarczyk, Karwowski, Szlaga, Kozdroń.
Victoria Pilchowice – Walka
Zabrze 2:0, Młodość Rudno
- UKS Biskupice 6:1, Korona
Bargłówka - Tempo II Paniówki 3:2, LKS 45 Bujaków
- Naprzód Łubie 2:1, Quo
Vadis Makoszowy - Kłodnica
Gliwice 1:5.
1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Korona
6. Quo Vadis
7. Biskupice
8. Concordia II
9. Victoria
10. Tempo II
11. Walka
12. Naprzód

22 pkt
20
19
19
14
13
7
7
6
4
3
1

Lider zdał egzamin
Na deser poniedziałkowej
serii spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej na sympatyków futsalu czekał mecz lidera
z wiceliderem. TKKF Mistral
Intermarche po imponującym
starcie i trzech wygranych w
rozmiarach 9:1 musiał stanąć
naprzeciwko wymagającego i
niewygodnego dla siebie rywala. Team Stalmet, bo o tej
drużynie mowa, wygrał ostatnie 3 ligowe mecze z ekipą
Intermarche, a ponadto ten
sezon zaczął od pokonania mistrzowskiej drużyny Pamaru.
Od początku spotkania TKKF
rzucił się na rywala i na efekty
nie trzeba było długo czekać,
bo w 5. minucie Paweł Mastyj dał prowadzenie. W ciągu
kilku kolejnych minut liderzy
przeprowadzili jeszcze kilka
groźnych akcji, jednak zabrakło
im skuteczności, by podwyższyć wynik. Niewykorzystane
okazje zemściły się i tuż przed
przerwą. Grający trener Teamu
Stalmet - Dariusz Flis wyrównał
sprytnym strzałem lewą nogą.
Tuż po zmianie stron świetną
indywidualną akcją popisał się
Grzegorz Krusiński i „Stalowi”
wyszli na prowadzenie, a ekipie
Intermarche zaczęła zaglądać
w oczy kolejna porażka ze Stalmetem. Lider jednak wkrótce
otrząsnął się i po strzale Przemysława Bodziocha był remis,
a emocjami w końcówce meczu
można byłoby obdarzyć kilka
spotkań. Żadna z drużyn nie
była usatysfakcjonowana remisem, a akcje przenosiły się w
szybkim tempie spod jednego
pola karnego na drugie. Na 3
minuty przed końcem tego pojedynku Dawid Wieliczko nie
wykorzystał dla TKKF Mistral
Intermarche rzutu karnego, a
sekundy później Miłosz Szatka
nie trafił do pustej bramki Stalmetu. W odpowiedzi Maciej
Stopa trafił w słupek bramki
TKKF-u. Rozstrzygnięcie tego
emocjonującego meczu nastąpiło na 26 sekund przed końcem
gry, kiedy Dawid Wieliczko

płaskim strzałem w długi róg
zapewnił liderowi czwartą wygraną.
Już w najbliższy poniedziałek sympatyków knurow-

skiego futsalu czeka kolejny
mecz na szczycie, w którym
rewelacja rozgrywek Mati Vet
FC spotka się z Vibovitem.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 6. kolejki z 15 października
PTK DB Schenker - Tritech 3:3 (2:0)
1:0 R. Nowosielski 10’, 2:0 J. Urbański 20’, 2:1 G. Górka 21’, 2:2
S. Napierała 28’, 3:2 J. Urbański 35’, 3:3 D. Jabłoński 40’.
Pamar – Black&Decker 12:3 (5:1)
1:0 Ł. Spórna 7’, 2:0 Ł. Spórna 9’, 3:0 Ł. Spórna 13’, 4:0 Ł. Spórna
16’, 4:1 S. Szlachta 18’, 5:1 Ł. Spórna 20’, 6:1 S. Jezierski 21’,
6:2 A. Manista 25’, 7:2 Ł. Spórna 26’, 8:2 Ł. Spórna 31’, 9:2 Ł.
Spórna 35’, 10:2 P. Pietraczyk 36’, 11:2 R. Metelski 38’, 12:2 R.
Metelski 39’, 12:3 A. Manista 40’.
Sanit – Mati Vet FC 4:11 (1:6)
0:1 D. Kajzer 2’, 0:2 P. Tomecki 4’, 1:2 D. Piwowarczyk 8’, 1:3 T.
Leszczyński 10’, 1:4 T. Leszczyński 15’, 1:5 P. Tomecki 17’, 1:6
M. Kubicki 18’, 2:6 K. Boroń 26’, 2:7 D. Kajzer 28’, 3:7 A. Paśnicki
31’, 3:8 P. Tomecki 32’k. 4:8 A. Paśnicki 34’, 4:9 P. Tomecki 35’,
4:10 T. Leszczyński 36’, 4:11 M. Mazur 40’.
żółte kartki: T. Barwicki – dwie (Sanit), czerwone kartki: T. Barwicki, K. Napierała (Sanit).
Vibovit Studio DENIM – IPA Knurów 3:1 (2:1)
0:1 T. Macha 2’, 1:1 M. Sikora 19’, 2:1 R. Kasiński 20’k. 3:1 K.
Kijak 40’.
żółta kartka: T. Macha (IPA Knurów).
TKKF Mistral Intermarche – Team Stalmet 3:2 (1:1)
1:0 P. Mastyj 5’, 1:1 D. Flis 17’, 1:2 G. Krusiński 23’, 2:2 P. Bodzioch 29’, 3:2 D. Wieliczko 40’.
żółta kartka : P. Mastyj (TKKF Mistral Intermarche).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4

12
12
9
9
7
6
4
4
3
2
1
1
1

30-5
27-13
20-10
19-12
16-11
24-17
12-11
10-17
11-17
8-13
5-20
9-26
9-28

Z biegowych tras

Zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza uczestniczyli w
miniony weekend w dwóch imprezach. Mariusz Łada wystartował na 10 km we Wrocławiu i z czasem 45 minut i 35 sekund
uplasował się na 19. miejscu w kategorii wiekowej M-40.
Do Żor wyjechał z kolei Przemysław Niezgoda. Tam również biegano na „dychę”, a czas zawodnika AKB to 48 minut i
19 sekund.
***

Zbigniew Kołodziejczyk i Damian Basik z KB Endurance
Solidarni Knurów uczestniczyli w 13. maratonie poznańskim.
Pierwszy z nich uzyskał czas: 4.31.03. W kategorii wiekowej
M-55 knurowianin zajął 164 miejsce, a w open został sklasyfikowany na pozycji 4178.
Czas Basika to 3.18.33. W kategorii open zajął 508 miejsce,
a w kategorii wiekowej M-18 był 108.
PiSk
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tylko „akademicy”
urwali punkty
zwycięzcom

KlAsA OKRĘgOwA

Foto: Piotr Skorupa

Łukasz Spórna, Robert Metelski
i Łukasz Pilc – każdy z tych piłkarzy
wpisał się w sobotę na listę strzelców

Rozzłościli lwa

Tarnowiczanka ze Starych swą obecność na boisku tuż po
Tarnowic należy do outsiderów tym, jak zmienił Metelskiego.
czwartej grupy klasy okręgoConcordia pokonując Tarwej, jednak przybywając do nowiczankę odniosła dziesiąte
„jaskini lwa” postanowiła za- zwycięstwo i utrzymała siedszaleć. I przez chwilę nieźle się miopunktową przewagę nad
bawiła. Ba. W meczu z liderem rezerwami Górnika Zabrze.
objęła prowadzenie, jednak Już w najbliższą sobotę dwie
nie spodziewała się chyba, że najlepsze drużyny 4. grupy
ów gol rozzłości
klasy okręgowej
lwa na tyle, że
zmierzą się w
stanie się jego Trener Concordii, Wojciech bezpośrednim
poinformował nas,
kolejną ofiarą. Kempa
meczu. - Cieszę
że w ubiegł ym t ygodniu
Of iarą numer indywidualne zajęcia roz- się, że w naszej
dziesięć. Tak w począł Damian Tkocz. Jego drużynie nikt po
wielkim skrócie ab s e n c ja s p owo d owana ostatnim meczu
była kontuzją stawu kolamożna opisać to, nowego i jak się okazało, nie narzeka na
co wydarzyło się powrót do zajęć nie był do- problemy zdrow sobotę na Sta- brym posunięciem, bowiem wotne, nikt też
dwóch jednostkach tredionie Miejskim po
nie musi pauzoningow ych ponownie na
w Knurowie.
kolanie pojawił się obrzęk. wać za kartki –
Na trafienie To z kolei może oznaczać, mówi Wojciech
gości z 8 minu- że w tym roku zawodnik nie Kempa, trener
wróci do gry.
ty odpowiedział
Concordii.
Robert Metelski i to był wyraź- – Niewiadomą pozostaje natony znak do ataku. Na jego efekt miast skład naszego sobotniego
nie trzeba było długo czekać, przeciwnika. Jak wiadomo
wszak na przerwę piłkarze Górnik gra ligowe spotkanie z
schodzili przy wyniku 3:1 dla Koroną już w piątek i to u siebie,
Concordii.
więc możemy się spodziewać, że
Po zmianie stron, jako kilku piłkarzy może zasilić drupierwszy sposób na pokonanie żynę rezerw na mecz z nami.
bramkarza ponownie znalazł
Dodajmy, że do konfrontaRobert Metelski, a jako ostatni cji lidera z wiceliderem dojdzie
na listę strzelców wpisał się Da- w Knurowie o godzinie 15.30.
Piotr Skorupa
mian Kozdroń, który zaznaczył

Obrzęk kolana

Profesjonalista
w garniturze amatora

- Nic tak nie cementuje drużyny, jak kolejne zwycięstwo
– ocenia trener Concordii, Wojciech Kempa. – By dojść do tego
punktu, w którym obecnie jesteśmy, potrzebne było m.in. 100procentowe zaangażowanie wszystkich zawodników. W każdym
meczu procentuje też piłkarska dojrzałość naszej drużyny.
Sporo czasu poświęciliśmy też w szatni na rozmowy i teraz
mogę o moich piłkarzach powiedzieć, że są profesjonalistami
w garniturze amatora.

liczba
sezonu

34

- tyle bramek w 11
meczach strzelili piłkarze Concordii. Średnia
jest zatem imponująca
– nieco ponad trzy gole
na mecz

Trampkarze RKP Rybnik
zostali zwycięzcami turnieju,
którego organizatorem była
knurowska Akademia Piłki
Nożnej. Do ry walizacji na
obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przystąpiło osiem drużyn, a jedyną,
która nawiązała równorzędną wa l kę ze zw ycięzca mi
okazała się APN II Knurów,
grająca w składzie: Bolesław
Pawlas, Dominik Brzozowski,
Dawid Kołodziej, Maciek Bajorek, Krzysztof Kuta, Patryk
Wiszniowski, Adam Burliga,
Oskar Kachel, Bartosz Nieradzik, Alan Sadowski i Mikołaj
Wojdalski. Drugi „garnitur”
APN-u uplasował się ostatecznie na drugim miejscu,
a najlepszą trójkę turnieju

Medale młodym piłkarzom wręczał m.in.
Artur Płatek, który ostatnio był członkiem
sztabu szkoleniowego w 1.FC Kaiserslautern,
a wcześniej był trenerem m.in. Cracovii

uzupełnili młodzi zawodnicy
Concordii.
- Zawodnikom należą się
duże brawa, bo warunki atmosferyczne ich nie rozpieszczały,

WYNIKI 11. KOLEJKI:
Concordia - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 5:1
0:1 Lisiak 8’, 1:1 Metelski 21’,
2:1 Pilc 27’, 3:1 Spórna 42’, 4:1
Metelski 63’, 5:1 Kozdroń 76’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Gałach, Jaroszewski, Metelski
75’ Kozdroń, Rozumek 70’
Paśnicki, Żyrkowski, Spórna,
Grodoń 62’ Karwowski, Modrzyński 67’ Piwowarczyk.
Górnik II Zabrze - Gwarek
Zabrze 1:0, Tempo Paniówki Silesia Miechowice 2:0, Orzeł
Miedary - ŁTS Łabędy 3:1,
Polonia II Bytom - Fortuna
Gliwice 0:2, Sparta Zabrze
- Czarni Pyskowice 2:2, MKS
Kończyce - KS 94 Rachowice
4:2, Orzeł Nakło Śląskie - Sokół Orzech 2:1.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śląskie
4. Fortuna
5. Tempo
6. Czarni
7. Miedary
8. Łabędy
9. Gwarek
10. Silesia
11. Orzech
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

31
24
23
22
20
19
19
17
16
14
14
11
8
4
4
2

Po turniejowych
trudach członkowie
najlepszych drużyn
otrzymali m.in.
pamiątkowe medale

a mimo to stworzyli ciekawe
widowisko – zaangażowanie
trampkarzy docenia Marcin
Brosz założyciel knurowskiej
Akademii. - Specjalne podziękowania należą się też rodzicom, którzy mieli ogromny
wkład w organizację zawodów.
Dziękujemy też sponsorom,
którzy ufundowali pamiątkowe gadżety i poczęstunek dla
zawodników.
Królem strzelców turnieju
został Konrad Warmiński
(RKP Rybnik), tytuł najlepszego bramkarza wywalczył
Dominik Brzozowski (APN
Knurów), a najlepszym zawodnikiem okrzyknięto Dariusza Kastelika (Concordia
Knurów).
PiSk

WYNIKI:
- 1 kolejka
APN Knurów I – Kolejarz Gliwice 0:0, APN Knurów II – Concordia 2:0, APN Paniówki – Dreams
Gliwice 0:3, RKP Rybnik – MKS Zaborze 2:0,
- 2 kolejka
Kolejarz Gliwice – MKS Zaborze 0:4, Dreams Gliwice – RKP Rybnik 1:3, Concordia – APN
Paniówki 1:0, APN Knurów I – APN Knurów II 0:1,
- 3 kolejka
APN Knurów II – Kolejarz Gliwice 3:0, APN Paniówki – APN Knurów I 0:2, RKP Rybnik – Concordia 3:0, MKS Zaborze – Dreams Gliwice 1:1,
- 4 kolejka
Kolejarz Gliwice – Dreams Gliwice 2:4, Concordia – MKS Zaborze 1:0, APN Knurów I – RKP
Rybnik 0:2, APN Knurów II – APN Paniówki 4:1,
- 5 kolejka
APN Paniówki – Kolejarz Gliwice 0:5, RKP Rybnik – APN Knurów II 2:2, MKS Zaborze – APN
Knurów I 3:0, Dreams Gliwice – Concordia 1:3,
- 6 kolejka
Kolejarz Gliwice – Concordia 1:3, APN Knurów I – Dreams Gliwice 1:2, APN Knurów II – MKS
Zaborze 0:2, APN Paniówki – RKP Rybnik 0:5,
- 7 kolejka
RKP Rybnik – Kolejarz Gliwice 5:0, MKS Zaborze – APN Paniówki 4:0, Dreams Gliwice – APN
Knurów II 1:3, Concordia – APN Knurów I 4:2.
Klasyfikacja końcowa: 1. RKP Rybnik, 2. APN Knurów II, 3. Concordia Knurów, 4. MKS Zaborze, 5. Football Dreams Gliwice, 6. Kolejarz Gliwice, 7. APN Knurów I, 8. APN Paniówki.
informacja

z MłOdzIeŻOwYCH BOIsK
OKRĘGOWA LIGA JuNIORÓW:
Concordia – Gwarek Ornontowice 0:3

REGIONALNA LIGA JuNIORÓW:
Urania Ruda Śląska – Concordia 1:1

LIGA TRAMPKARZY:
rocznik 1998: Concordia – Jedność Przyszowice 7:1
rocznik 1999: Zaborze – Concordia 7:2
(bramki dla knurowian: Kubacki, Mucharski)
rocznik 2000: Promotor – Concordia 0:0
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3 lIgA
KOBIet
WYNIKI 7. KOLEJKI
Czarni II Sosnowiec - Naprzód Żernica 1:3, Polonia
Tychy - KKS II Zabrze 1:3,
LKS Goczał kowic e Zdrój
- Tygryski Świętochłowice
(przełożony), Jaskółki Chorzów - Piast Leszczyny 6:0,
UKS Gamów - pauza.

1. Tygryski
2. Naprzód
3. Polonia
4. Czarni II
5. Goczałkowice
6. Zabrze II
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

15 pkt
15
11
10
10
9
4
1
0

5

Praca nauczyciela to odpowiedzialne zajęcie.
Nie wszyscy zauważają trud czy zaangażowanie, jakie
wkładają w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży.
Coroczne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej było
jednak okazją, by pokazać, że ich ciężka praca jest
doceniana, a do rąk nauczycieli trafiły nagrody
i wyróżnienia

trzy odsłony
dnia Nauczyciela
KNURów. dzIeŃ edUKACJI NAROdOweJ

Jako pierwsi świętowali nauczyciele ze zw iązku
z awo dowe go NSZ Z S ol idarność. Uroczystość miała
miejsce przed t ygod niem
we w torkowe popołudnie.
Oprócz pracowników związanych z oświatą, brali w niej
również udział przedstawiciele samorządu lokalnego
- prezydent Knurowa Adam
Rams, zastępca prezydenta
Piotr Surówka, w iceprzewod n icz ąc y R ady M ia st a
Jerzy Pach oraz przewodniczący Komisji Oświaty i
Kultury Tomasz Rzepa.
- Chciałbym bardzo gorąco podziękować za kolejny rok
niewątpliwie bardzo trudnej,
a zarazem odpowiedzialnej
pracy – mów i ł prez ydent
Rams. – Życzę radości oraz
satysfakcji z wykonywanej
pracy. Te życzenia kieruję
nie tylko do nauczycieli, dyrektorów, a do wszystkich
pracowników oświaty.
Wtorkowe spotkanie było
okazją do wręczenia wyróżnień i nagród dla nauczycieli.
Uhonorowano siedem osób,
które świętowały 25-lecie pracy zawodowej, a wśród nich
znaleźli się: Alicja Janicka
(Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych), Urszula Buczyńska (Miejskie Przedszkole nr 7), Maria Leśniowska
(Szkoła Podstawowa nr 1),
Irena Furtak (Miejskie Przedszkole nr 13), Ryszard Musioł,
Zenon Domin i Piotr Masłoń
(wszyscy Zespół Szkół Zawodowych nr 2). Specjalne
wyróżnienie wpadło także
w ręce Kazimierza Zarychty
(Gimnazjum nr 3), który w
tym roku obchodził jubileusz
55-lecia pracy zawodowej.

MAłe, dROBNe UpAdKI

Współczesny nauczyciel
stoi przed wieloma wyzwania mi. W św iecie chaosu
wartości i informacji jest

jak latarnia morska, która
wskazuje uczniom drogę do
odpowiedniego portu.
W środę, 10 października
nauczyciele spotkali się na
uroczystości zorganizowanej
przez Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych. Oprócz pedagogów i pracowników szkoły na
spotkaniu nie mogło zabraknąć
także przedstawicieli jednostek
samorządowych, związków
zawodowych oraz proboszcza
parafii pod wezwaniem Cyryla
i Metodego Andrzeja Wieczorka. Z rąk prezydenta Adama
Ramsa, wiceprezydenta Piotra
Surówki, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jerzego Pach
oraz Zdzisławy Waniek, dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Gliwicach, nagrody
otrzymali najbardziej zasłużeni dla oświaty w roku szkolnym
2012 oraz ci, którzy odeszli na
zasłużoną emeryturę.
− Nie mam wątpliwości,
że patrzę na elitę knurowskich
nauczycieli − mówił prezydent
Rams.
Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas,
w l i ś cie sk ierowa ny m do
nauczycieli przypomniała,
że zawód ten w ymaga odpowiedzialności i mądrości.
Otwarcia nie tylko na świat
wiedzy, ale i wartości. To od
pedagogów zależy jak uczniowie odnajdą się w społeczeństwie.

wołania Komisji Edukacji
Narodowej świętował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Na spotkaniu pojawiło
się kilka pokoleń nauczycieli.
Sta rsi pedagod z y w y mieniali się doświadczeniami z
młodszymi, czasami kiwając
z niedowierzaniem, że młodzież tak bardzo się zmieniła.
Nie zabrakło także wzruszających spot kań po latach.
Udział w święcie edukacji
wzięli przedstawiciele miasta z prezydentem Adamem
Ramsem, który po raz kolejny dziękował nauczycielom
za żmudną i ciężką pracę.
Pracownikom oświaty i
gościom święto okrasił występ
Zespołu Wokalnego z MSP-7.
Przyznano także nagrody za
staż przynależności do ZNP.
Uroczystość podsumowano słowami Jana Pawła II:
Człowiek jest wielki nie przez
to, co po siada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się
z innymi.
Na koniec wiceprezydent
Piotr Surówka wzniósł tradycyjny toast, tym samym koń-

Wyróżnienia i nagrody dla
nauczycieli wręczali zarówno
prezydent Knurowa Adam
Rams, jak i...

... zastępca prezydenta
Piotr Surówka
Kazimierz
Zarychta
świętował
w tym roku
55-lecie pracy
zawodowej

Barbara Hankus, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 1,
dziękując w imieniu wszystkich nagrodzonych, podkreśliła, że zawód nauczyciela to
przede wszystkim misja.
− By pojawił się sukces,
wiele trzeba przejść − mówiła.
− To ciągłe podnoszenie się z
małych, drobnych upadków.
Święto urozmaiciły występy art yst yczne dzieci z
knurowskich szkół. Na zakończenie uroczysty toast
wzniósł wiceprezydent Piotr
Surówka.

dzIelIĆ sIĘ z INNYMI

Mija jed no pokolenie,
przychodzi drugie, a zawód
nauczyciela wciąż cieszy się
nieprzemijającą estymą. 11
października w rocznicę po-

cząc świętowanie Dnia Edukacji Narodowej w Knurowie.

Tekst i foto: Justyna Bajko
i Dawid Ciepliński

Nagrodę za osiągnięcie najwyższych wyników w mieście (powyżej średniej krajowej), potwierdzonych
sprawdzianem klas szóstych i egzaminem gimnazjalnym otrzymały: MSP-7 oraz MG-3. Wyróżnienia
przyznano: MSP-3, MSP-7, MG-3 oraz MG-1. Nie zapomniano także o żłobkach. Za podejmowanie wielu kolorowych działań na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta, prezydent przyznał wyróżnienie
Żłobkowi Publicznemu w Knurowie.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowe została uhonorowana pani Iwona Kasprzak – nauczycielka MSP-6.
Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, przyznawaną nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, za realizację prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz za kreatywne
wypełnianie zadań statutowych szkoły otrzymały: Marzena Rudzewicz – dyrektor MSP-9, Barbara
Bismor – MG-3, Brygida Szymoszek – MG-3, Witold Kozaczkiewicz − MSP-7, Witold Długosz – MSP-7.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej – odznaczeniem resor towym, nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności
w zakr esie działalności dydak t yc znej, w yc howawc zej i opiekuńc zej uhonor owani zost ali: Justyna Żyła − MSP-6, Iwona Krzysztofik-Nachman – MG-3, Brygida Szymoszek – MG-3.
Nagrodę Prezydenta Miasta w 2012 roku otrzymali: Maria Kamińska-Mosio – dyrektor MP-3, Aldona
Rychlewska – dyrektor MP-13, Teresa Bochenek – dyrektor MSP-2, Barbara Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Danuta Hibszer – dyrektor MSP-7, Barbara Hankus – dyrektor MG-1,
Krystyna Dziedzic – dyrektor MG-3, Edyta Korepta – MP-12, Izabela Kierchner – MP-13, Alicja Działowy
–ZSP, Beata Mazurek – MSP-4, Dorota Śliwa – MSP-6, Justyna Żyła – MSP-6, Danuta Pluta – zastępca
dyrektora MSP-7, Renata Kosiarska – MSP-7, Joanna Mandalka – MSP-9, Alina Długosz – MSP-9, Eleonora Stępień – MG-1, Grażyna Czernik – MG-1, Bogusława Kowalska – MG-2, Irena Kulińska – MG-3,
Maria Sobstyl – MG-4, Grażyna Śliwa-Tańska – MG-4.
Listami gratulacyjnymi dla emerytowanych nauczycieli uhonorowano: Leokadię Raczkiewicz, Lucynę
Mnich, Małgorzatę Żabik, Bożenę Konderak, Małgorzatę Błaszczak, Alinę Czaplę, Jadwigę Manistę,
Grażynę Klepacką.

Święto było doskonałą okazją
do uhonorowania nie tylko nauczycieli,
ale i innych pracowników oświaty
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