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STAnICA

sześć dekad orła
To stąd wywodzi się znakomity
piłkarz Waldemar Matysik, medalista
mistrzostw świata w 1982 r., i świetny
tenisista stołowy Stefan Dryszel,
trener kadry narodowej. Stanicki Orzeł
obchodzi 60-lecie. Ma co świętować
Przez sześć dekad klub wychował wielu bardzo dobrych zawodników. Dorobił się też sporej rzeszy
wiernych kibiców. Aktualnie fanów
cieszą zwycięstwa piłkarzy występujących w klasie „A” i tenisistów
stołowych.
Klub pragnie, by jubileusz stał się
okazją do świętowania nie tylko dla
zawodników i kibiców. Liczy na całą

stanicką społeczność.
Sposobność do zabawy da jubileuszowy festyn. Impreza odbędzie
się w niedzielę, 23 września. W
programie znajdą się m.in. występy
zespołów Łężczok i Arabeska, gry
i konkursy dla dzieci, zawody dla
dorosłych. Przy boisku stanie wesołe
miasteczko, organizatorzy obiecują
też dobrze zaopatrzony bufet.

W przygotowaniach klub wspierają jego sympatycy – wójt gminy
Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek, wicestarosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, Bank
Spółdzielczy w Sośnicowicach, stanickie Koło Gospodyń Wiejskich.
Sportowcy liczą, że to grono będzie
się powiększać.

/bw/

Knurów

Foto: Dawid Ciepliński

Klucznik

Knurów

Różne rzeczy, które trzymają
ludzie w samochodach, mogą zainteresować złodziei. 8 września
około godz. 21 przy ulicy Sienkiewicza nieznany sprawca wybił
szybę w samochodzie marki Seat i
skradł 10 pęków surowych kluczy.
Straty jeszcze nie zostały oszacowane. Miłośnik kluczy wciąż jest
poszukiwany.

szenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną
zapraszają na wspólne wędkowanie!
Impreza plenerowa wystartuje 15
września o godz. 12 w pobliżu Rybaczówki przy stawie „Moczury” w
Knurowie. Wystarczy zabrać wędkę
i dobry humor!

Pod jednym dachem z katem

Przemoc domowa dotyka coraz więcej ludzi. Tylko nieliczni potrafią w
porę zareagować, przeciwstawić się agresji. 7 września Sąd Rejonowy w Gliwicach zajął się sprawą 48-letniego knurowianina, który od ponad roku znęcał
się nad 47-letnią żoną. Oskarżony w trakcie interwencji znieważył policjanta.
Agresor zostanie surowo ukarany. Grozi mu do 8 lat więzienia. Może następnym razem zanim podniesie rękę na słabszego dwa razy się zastanowi.

/bw/

Przyszowice
piórem
i obrazem

Knurów

zły pies

Taki tytuł nosi dzieło Krystyny
Grodoń i Edwarda Pyki poświęcone
historii Przyszowic. Książka została
w ydana przez Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach. Można ją
nabyć w siedzibie i świetlicach GOKu. Cena: 90 zł.
/bw/

6 września przy ulicy Bojowej
nieznany sprawca, wykorzystując
stan upojenia alkoholowego pewnego
knurowianina, skradł mu 1700 zł.
Złodziej nie musiał się specjalnie wysilać. Po prostu wyciągnął pieniądze
z kieszeni poszkodowanego, który
dopiero po pewnym czasie zauważył
brak gotówki. Złodziej był już niestety daleko...
jb

MAM
PY TANIE

rYBnIK
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15 września o godz. 18.30 na
deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego zobaczymy spektakl „Dajcie
mi tenora”. Ta przezabawna farsa
opowiada o perypetiach pewnego
dyrektora opery, który na kilka dni
przed wielką premierą traci swojego
najlepszego tenora. Gdzie szukać
nowego? Okazuje się, że wielki talent
tylko czeka na odkrycie! Zaskakujące zwroty akcji, słowny humor i
nietypowe skojarzenia − to wszystko
w jednej sztuce. W głównych rolach
soliści GTM, m.in. Michał Musioł i
Wioletta Białk. Ceny biletów wahają
się 11 do 26 zł. Sprzedaż w kasie
GTM.

w zdrowym
ciele,
zdrowy duch

Teatr Trip ze Świętochłowic wystąpi w Rybnickim Centrum Kultury
z przedstawieniem „Królewna Fasolka”. To interaktywny i edukacyjny
spektakl przeznaczony na dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przybliża problematykę
zdrowego odży wiania oraz uczy
języka angielskiego. Aktorzy tworzą
świat pełen magii i kolorów, a historie
bohaterów przykuwają uwagę nawet
najbardziej rozbrykanych maluchów.
Promocja zdrowego trybu życia i
świetna zabawa! Spektakl rozpocznie
się 16 września o godz. 16. Bilety − 15
zł do nabycia w RCK.
jb

GLIwICE

szlakiem drewnianych kościołów
Jak ocenia pan występy paraolimpijczyków w Londynie?

śla, że zatrzymanie było możliwe
dzięki anonimowemu zgłoszeniu od
mieszkańca Knurowa. - Z pewnością
leży mu na sercu bezpieczeństwo
miasta, w którym mieszka. Dzięki
jego pomocy sprawcy nie unikną
odpowiedzialności karnej. Grozi
im do 10 lat pozbawienia wolności.
Wśród zatrzymanych jest 19-letnia
kobieta.

/b/

Tenor pilnie
poszukiwany!

jb

Knurów

owocna współpraca

W ubiegły poniedziałek wieczorem patrol Straży Miejskiej interweniował przy ul. Kilińskiego.
Powodem było zgłoszenie o pogryzieniu starszej pani przez psa.
Poszkodowaną przewieziono do szpitala. Pies został poddany obserwacji
weterynaryjnej, a jego pan ukarany
mandatem.

GLIwICE

Knurów

jb

2

W piątkowy wieczór wspólny
patrol Straży Miejskiej i Policji
inter weniował przy ul. Dy wizji
Kościuszkowskiej. Powód dała im
kierująca pojazdem Audi, która
spowodowała kolizję drogową. Jak
się okazało, pani była pod wpływem
alkoholu. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzi Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Miejsk iej
Policji w Gliwicach.

jb

jb

Knurów

We wtorek kryminalni z Komisariatu Policji w Knurowie zatrzymali
3 sprawców włamania do budynku
dworca PKP w Knurowie przy ul.
Dworcowej. Łupem złodziei padł
sprzęt elektroniczny (częściowo udało się go odzyskać) oraz środki czystości. Straty są w trakcie ustaleń.
Komendant Komisariatu Policji
podinspektor Maciej Kawa podkre-

Kolizja pod
wpływem

łatwy łup

z wędką na moczury!
Na ryby - by zielony wdychać
chłód, Na ryby - by odbiciem tykać
wód − śpiewał Kabaret Starszych Panów. Jak mówią znawcy, wędkowanie
uczy cierpliwości i pokory wobec
przyrody, która nie zawsze daje się
ujarzmić. To też dobra okazja, by w
miłym gronie spędzić trochę czasu
na łonie natury. Koło nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego i Stowarzy-

Knurów

Wcześniej, bo na sobotę, 15
września, zaplanowano oficjalną część jubileuszu klubu.
O godz. 11 odbędzie się mecz
o mistrzostwo klasy A pomiędzy Orłem i KS Zabrze Zaborze. O godz. 15 w kościele św.
Marcina w Stanicy zostanie
o dp r awi o n e nab oże ń s t wo
w intenc ji spor towc ów. O
godz. 16 w Domu Kultury w
Żernicy zostanie odczytany
referat poświęcony historii
klubu, chwilę później okazję
do wystą pienia będą mieć
zaproszeni goście. Na godz.
17 przewidziano odznaczenia
dla zasłużonych. O 17.30 rozpocznie się występ dzieci ze
stanickiej szkoły, natomiast o
godz. 18 zabawa taneczna.

Dariusz Cieślik z Knurowa:
− 36 medali naszych paraolimpijczyków to bardzo duży sukces!
Szkoda tylko, że nie mogliśmy
oglądać ich wyczynów na żywo...
Paraolimpiada powinna być transmitowana! Teraz w ślad za sukcesami powinno pójść większe
wsparcie finansowe. Paraolimpijczycy to niezwykle dzielni i
odważni ludzie. Nie poddali się
pomimo ciężkich przeżyć. Walczą
z własnymi ograniczeniami.
Not. jb

15 września ruszają X Gliwickie
Dni Dziedzictwa Kulturowego, tym
razem pod hasłem: „Od deski do
deski, czyli szlakiem kościółków
drewnianych ziemi gliwickiej”. 15
i 16 wreśnia z Placu Piłsudskiego
o godz. 8.30 i 9.30 autokar zabierze chętnych chcących zobaczyć
drew nia ne kościoł y w Żernic y,
Smolnicy, Ostropie i Wilczy. O
godz. 9.45 i 12.45 − wycieczka do
Sierakowic, Rachowic, Bojszowa,
Rudzińca, Poniszowic. O 13.45 i
14.45 zbiórka na wyjazd do kościo-

łów w Zacharzowicach, Sierotach,
Księżym Lesie, Szałszy. Wymagane
wcześniejsze zapisy w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej,
Kino Amok - Scena Bajka przy ul.
Dolnych Wałów 3 w Gliwicach, tel.
(32) 231 38 55 lub email: centrum@
muzeum.gliwice.pl. Bilet − 3 zł.
Oprócz w ycieczek zaplanowano
także pokazy rzeźbiarskie, wykłady, projekcje filmów i koncerty.
Szczegółowe informacje − www.
muzeum.gliwice.pl.
jb
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Knurów. Policjanci mieli nosa...

Wywęszyli amatora
perfum i grafficiarza
Zawęża się krąg podejrzanych o niszczenie elewacji
budynków na knurowskich osiedlach. W ręce stróżów
prawa wpadł już autor obelżywych wpisów na
ścianach kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej
oraz grafficiarz odpowiedzialny także za obrabowanie
drogerii

Od roku ulice i osiedla w Knurowie stały się areną zajadłej walki.
Bronią jej uczestników są puszki z
farbą. Wystarczy mały spacer po mieście, by dowiedzieć się z murów kto
zdradził, kto k...., a jaki klub jest be.
Ostatnio zuchwalstwo wandali przekroczyło granicę, kiedy obelżywe
wpisy pojawiły się na elewacji kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
Ksiądz proboszcz Jan Buchta nie miał
wtedy wielkich nadziei na znalezienie
sprawców. Nie zgłosił zniszczeń policji, a bazgroły natychmiast znikły
pod warstwą farby.
- W ciągu kilkunastu ostatnich lat
miałem już do czynienia z włamaniami do kościoła, powybijanymi szybami, wulgarnymi napisami, ale niestety
każda taka sytuacja, którą zgłosiłem
do prokuratury, została umorzona z
braku znalezienia sprawców - mówił
nam kilka tygodni temu.

Foto: Dawid Ciepliński

Współpracy brak

Sprawcę zniszczenia kościelnej elewacji czeka zasłużona kara

Autor graffiti na kościele pewnie
myślał, że ten występek ujdzie mu
na sucho. Śledczy z knurowskiego
Komisariatu Policji, w wyniku żmudnej pracy operacyjnej, ustalili jego
tożsamość. Wandalowi (nastolatek z
Knurowa) udowodniono zniszczenie
elewacji bloków na osiedlach Wojska
Polskiego I i II, kradzieże motorowerów, kradzieże z włamaniem do
ogródków działkowych i sklepów.
Ponadto chłopak odpowie za znieważenie wulgarnymi wpisami kilku
knurowianek. Czeka go kara do 5 lat
pozbawienia wolności i, co najważ-

Szczygłowice. Bomba z opóźnionym zapłonem

Mógł wysadzić blok w powietrze

To był prawdziwy wyścig z czasem. Z niedzieli na poniedziałek dyżurny Centrum
Ratownictwa Gliwice odebrał telefon od mężczyzny, który zamierzał popełnić
samobójstwo. Błyskawiczna reakcja policji i straży pożarnej zapobiegła tragedii
telefonu kilka lat temu wzywał policję na domową interwencję i podał
swój adres!
Kiedy dyżurny cały czas rozmawiał z mężczyzną, policjanci już
byli w drodze do Szczygłowic. Pod
wskazanym adresem zastali żonę
i dzieci desperata. Ci przekazali
mundurowym jego aktualne miejsce pobytu.
Pod blok przy ul. Kołłątaja podjechał wóz Jednostki RatowniczoGaśniczej, pogotowie ratunkowe,
gazowe i elektryczne. Zanim ustalono konkretne mieszkanie, w całym
bloku wyłączono prąd i gaz.
Kiedy negocjujący z 36-latkiem
policjant usłyszał w słuchawce pukanie do drzwi, dał sygnał i polecenie siłowego wejścia do mieszkania.
Strażacy wyłamali drzwi.
- Mężczyzna przebywał w kuchni. W mieszkaniu wyczuwalna była
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Po węchu do celu

Już dziś wiemy, że zatrzymany
nie działał sam. Jego kompani mają
od 17 do 20 lat i są uciekinierami
z ośrodków w ychowawczych dla
młodzieży.
Jednego z nich kryminalni z
Knurowa odwiedzili w ubiegłą środę
w mieszkaniu przy ul. Szpitalnej.
Od progu w ich nozdrza uderzył
intensywny zapach perfum. Ładny,
lecz zbyt silny, by funkcjonariusze
przeszli obok niego obojętnie. W
trakcie przeszukania w mieszkaniu
20-latka znaleźli asortyment, jakiego
nie powstydziłaby się niejedna drogeria: perfumy, dezodoranty, kremy...
Szybko okazało się, że grafficiarz stoi
za włamaniem do sklepu z kosmetykami przy ul. Witosa.
W nocy z 30 na 31 sierpnia odkręcił śruby mocujące kratę w oknie
sklepu, wypchnął okno i wszedł
do środka. Wyniósł stamtąd spory
asortyment. Zamiast cieszyć się
aromatem z flakonów, będzie musiał
pogodzić się z wonią więziennej celi.
Może tam spędzić nawet 8 lat.
Knurowska Policja nie odpuszcza
i już planuje kolejne zatrzymania
grafficiarzy.
Paweł Gradek

bloku. Eksplozję mógł wywołać
włącznik światła lub dzwonek do
drzwi.
Akcja strażaków zakończyła
się kilka minut po 1.00. Niedoszły
samobójca trafił do szpitala psychiatrycznego w Toszku.

/pg/

Dlaczego?

Foto: Paweł Gradek

Męski głos poinformował przez
telefon, że chce się zabić. W takich
sytuacjach każda minuta jest na
wagę złota. Dyżurny Centrum
Ratownictwa Gliwice próbował
uzyskać od desperata jakiekolwiek
informacje przydatne w ustaleniu
miejsca jego pobytu. Niestety, knurowianin nie był skory do współpracy. Prawdziwy wyścig z czasem
rozpoczął się jednak wtedy, gdy
policjant usłyszał w słuchawce syk
ulatniającego się gazu. Próbował za
wszelką cenę podtrzymać rozmowę
z desperatem. W tym samym czasie
drugi funkcjonariusz na podstawie
numeru telefonu ustalał - jak się
później okazało - adres 36-latka.
Było to trudne, ponieważ mężczyzna dzwonił z niezarejestrowanej
karty. Przeszukanie policy jnej
bazy zgłoszeń okazało się strzałem
w dziesiątkę. Ktoś z tego numeru

niejsze, naprawienie wyrządzonych
szkód.
Zatrzymanie wandala przywróciło proboszczowi Buchcie wiarę w
skuteczność organów ścigania. Nie
ocenia występku wandala, ponieważ
nie zna środowiska z jakiego się wywodzi, wartości, jakimi się kieruje.
- Trudno sobie wyobrazić, że zrobił
to człowiek wierzący. Bez wątpienia
popełnił grzech, naraził wielu ludzi na
spore wydatki i siał zgorszenie.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie podinspektor Maciej
Kawa nie wierzy, aby ani jeden mieszkaniec nie widział grafficiarzy w akcji. - Współpraca społeczności z nami
jest zerowa, przez co nasze działania
rozciągają się w czasie. Szkoda, bo
dysponujemy takimi rozwiązaniami,
które gwarantują świadkom pełną
anonimowość.

Służby ratunkowe zdążyły w ostatniej chwili. Niedoszły samobójca
mógł zabić siebie, a także mieszkańców bloku przy ul. Kołłątaja

woń gazu. Natychmiast je przewietrzyliśmy, a niedoszłego samobójcę wyprowadziliśmy na zewnątrz.
Nikogo nie musieliśmy ewakuować
- relacjonuje dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie mł.

bryg. Wojciech Gąsior.
Stężenie gazu w przewietrzonym
już mieszkaniu nie było duże, jednak
dowódca nie ma wątpliwości, wybuch zmiótłby ostatnią kondygnację
i poważnie naruszyłby konstrukcję

4 osoby tygodniowo odbierają sobie życie w powiecie
gliwickim. Więk szoś ć tej
ponurej statystyki stanowią
mieszkańcy Knurowa. Często potencjalni samobójcy
kontaktują się przed śmiercią z policją czy strażą miejską. - W przypadkach, kiedy
na linii mamy osobę, która
chce popełnić samobójstwo,
podtrzymujemy z nią kontakt
słowny. Próbujemy rozeznać
gdzie się znajduje, staramy
się ją uspokoić i odwieść od
zamiaru odebrania sobie życia - mówi komendant Straży
Miejskiej Andrzej Daroń.
Samobójcy nie tłumaczą się
ze swoich zamiarów. Wiedzą,
że są nagrywani. Zdaniem
psychologów szukają ostatniej deski ratunku, próbują
zainteresować innych sobą i
swoimi problemami.
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Krywałd

Boisko
dla wszystkich
Foto: Justyna Bajko

− We wtorek, 11 września otworzyliśmy
boisko wielofunkcyjne − mówi Barbara
Iwanicka, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Krywałdzie. – Każdy
może z niego skorzystać

Z wielofunkcyjnego boiska pod czujnym okiem nauczycieli już
wcześniej korzystały dzieci z MSP-3. Teraz zostało udostępnione
także chętnym do gry krywałdzianom

Przed wakacjami dyrekcja szkoły postanowiła efektywniej zabudować taras. Prace trwały ponad
dwa miesiące. Na czas robót boisko
było nieczynne. Przesądziły o tym
względy bezpieczeństwa.
Krywałdzianie nie kryli wówczas rozczarowania.
− Są wakacje, a nie ma gdzie z
dzieckiem w piłkę pograć − skarżył
się nam jeden z nich.
Żal mieli zwłaszcza młodsi, aż
palący się do gry chłopcy. Pnące się
po ścianie budynku rusztowania nie
budziły ich entuzjazmu.
Po rusztowaniach, cegłach i
piasku nie ma już śladu.
− Skończyliśmy zabudowę tarasu, czekamy tylko na odbiór, by móc
skorzystać z tego dodatkowego miejsca − wyjaśnia Barbara Iwanicka. −
reklama

W dalszym ciągu trwa budowa placu
zabaw w ramach ministerialnego projektu „Radosna Szkoła” dla klas 1-3.
Boisko wielofunkcyjne jest już
przygotowane do użytku. Dotychczas korzystały z niego dzieci z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
pod czujnym okiem pedagogów. We
wtorek otworzyło się również dla
chętnych do gry krywałdzian.
Do poniedziałku trwały ostatnie czynności przy dodatkowym
oznaczaniu i zabezpieczaniu terenu
wokół budowanego placu zabaw.
− Zależało nam, aby jak najszybciej udostępnić boisko. Najpierw
musieliśmy jednak zadbać o sprawy
związane z bezpieczeństwem − wyjaśnia Barbara Iwanicka. − Cieszę się,
w końcu się udało.
jb

ogłoszenie

sesja rady miasta
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.09.2012 r o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie głosowania.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach 20.06.2012 r. oraz 22.08.2012 r.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: podziału Gminy Knurów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
		
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
2) w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej
		
Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”,
3) w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
		
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu gminnych lokali użytkowych – garaży
		
murowanych położonych przy ul. Staszica w Knurowie,
6) w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku
		
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
		
dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki
		
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
		
zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych
		
Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom,
7) w sprawie: zawierania porozumień dotyczących przejęcia części zadań z zakresu edukacji
		
publicznej,
8) w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006 r.
		
dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
		
Knurów,
9) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/685/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010 r.
		
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
		
Gminy Miasta Knurów na lata 2010 -2015,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
14) w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
		
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
		
ciekłych,
15) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
		
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy
		
Słonecznej (nr ewid. 849/80 i 850/80),
16) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
		
przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego uchwałą
		
Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy
		
Zwycięstwa (nr ewid. 1542/145),
17) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów
		
nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ul. Szybowej (nr ewid.
		
1373/25),
18) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
		
przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego uchwałą
		
Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie
		
ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149),
19) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
		
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ul. Leśnej (nr ewid.
		
869/66),
20) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów
		
nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Zielonej ( nr ewid.
		
1458/46, 1461/46, 1464/46, 1466/46, 1252/46),
21) w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
		
ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98
		
z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie
		
ulicy Rakoniewskiego,
22) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
		
Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ul. Starowiejskiej (nr ewid.
		
1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129),
23) w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
		
miasta Knurów „Rejon ulicy Rakoniewskiego – Wilsona” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta
		
Knurów nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul. T. Wilsona
		
(nr ewid. 2852, 2854, 2853/1 i 2853/2),
24) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
25) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
26) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
27) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2012 r. w sprawie:
		
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
10. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
J. Trzęsiok
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Knurów. Niebezpiecznie na drogach

Brawura i alkohol to zły
pomysł na jazdę

W sobotę wieczorem doszło do groźnego wypadku na ulicy Niepodległości. Kolejny
niebezpieczny przypadek miał miejsce w niedzielny poranek na ulicy Kosmonautów
Do zdarzenia na ul. Niepodległości doszło tuż przed godziną 21. Od
strony centrum Knurowa w kierunku
Krywałdu jechał opel astra. Jego kierowca „nie wyrobił się” na zakręcie
przy mostku nad potokiem, zjechał
na przeciwny pas jezdni, gdzie uderzył w peugeota partnera.
- W wyniku zderzenia ucierpiały
trzy osoby, w tym dziecko. Zostały
przewiezione do szpitala – informuje
Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Na szczęście życiu poszkodowanych
nie zagraża niebezpieczeństwo.
Akcja ratunkowa trwała prawie
półtorej godziny. W tym czasie ruch
na drodze został wstrzymany.
Jak się dowiedzieliśmy, sprawcą
wypadku był młody 25-letni kierowca, który prawo jazdy odebrał przed
kilkoma dniami. Prawdopodobną

przyczyną niebezpiecznej sytuacji
była nadmierna prędkość kierowanego przezeń pojazdu.
Do kolejnego zdarzenia doszło
w niedzielę około godz. 5 rano na
ul. Kosmonautów. Tu z kolei na łuku
drogi w sąsiedztwie autobusowego
przystanku wypadła z jezdni Mazda.
Pojazd uderzył w zaparkowane przy
ulicy samochody.
- W wyniku kolizji uszkodzone
zostały trzy pojazdy – informuje
komisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Jak się okazało, kierowca Mazdy
miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
Za jazdę na podwójnym gazie i
spowodowane straty odpowie teraz
przed sądem. Grożą mu teraz dwa
lata pozbawienia wolności.

Troje pasażerów Peugeota trafiło
do szpitala, auto ma mocno
pokiereszowany bok

DC

Knurów

Foto: JRG Knurów

O dwóch takich
co kradli złom

20-letni Marcin G. i 22-letni Sławomir M.
(mieszkańcy Knurowa) wpadli na kradzieży
złomu z terenu Kopalni Węgla Kamiennego
„Knurów”
Pech dotknął ich na szlaku kolejow ym Knurów-Szczygłowice,
który patrolowali funkcjonariusze
z Posterunku Straży Ochrony Kolei
w Rybniku. Złodzieje zostali ujęci
w ubiegłą środę około godz. 12.15.

Mieli przy sobie około 160 kg złomu.
Odzyskane mienie zostało przekazane ochronie KWK „Knurów”,
zaś złodzieje trafili do Komisariatu
Policji, gdzie prowadzone są dalsze
czynności w sprawie.

informacja własna wydawcy

/g/

Knurów. Dar dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Dobra współpraca w cenie
Każdego dnia gotowi są nieść
bezinteresowną pomoc. Wystarczy im
zwykłe „dziękuję”. Czasem ta wdzięczność
przybiera większy rozmiar...
mała bramę garażową, rolowaną od
firmy Komart, która od lat wspiera

Foto: Paweł Gradek

Niedawno Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Knurowie otrzy-

Stara i nieszczelna brama poszła w zapomnienie, nowa znacznie
lepiej spełnia swoją rolę
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działania strażaków.
- Kilka lat temu otrzymaliśmy
od Komartu rzutnik multimedialny. Poza tym firma pomaga nam
odśnieżać plac w zimie, dostarcza
sól, piasek - wymienia dowódca
JRG Knurów mł. bryg. Wojciech
Gąsior.
Ostatni dar pozwolił strażakom pozbyć się starej, ciężkiej i
nieszczelnej bramy garażowej,
przez którą w zimie tracili sporo
ciepła. Nowa, której koszt to prawie 9 tys. zł, jest już zamontowana, odświeżone zostało wnętrze
garażu. Pozostaje jeszcze obrobić
wjazd. - Pod tym względem zima
nam nie straszna - śmieje się dowódca.
JRG Knurów ceni sobie współpracę ze sponsorami. Sama ich
poszukuje, puka do różnych drzwi
i znajduje takich, którzy mogą zaoferować coś więcej niż obietnice
bez pokrycia.
/g/
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Knurów. słaba PłeĆ PotraFi byĆ silna

Kobieto, obroń się sama!

Kobiety mają dość poczucia bezradności. Dość nerwowego oglądania się na boki
przy każdym przejściu przez ciemną uliczkę. Kurs samoobrony może nie gwarantuje
bezpieczeństwa, ale uczy, że w momencie spotkania z napastnikiem słabsza płeć
niekoniecznie jest bez szans
W Gliwicach rusza kurs samoobrony dla kobiet, uczestniczą w nim
m.in. knurowianki.
− Chcieliśmy taki sam kurs zorganizować w Knurowie, ale przeszkodziły kwestie formalne. W MSP-7
prowadzimy natomiast naukę innych
sztuk walki − mówi Marek Kwolek ze
Studium Sztuk Walk i Samoobrony
Dju Su.
Kurs samoobrony trwa dwa miesiące, obejmuje 15 zajęć po dwie
godziny. Ćwiczą kobiety w różnym
wieku, nie ma znaczenia kondycja

Kursantki poznają proste,
ale skuteczne, sposoby
unieszkodliwienia napastnika

ODWAGI!

Główne zasady przekazywane w trakcie zajęć to:
1. Obserwuj atakującą osobę - czy nie przekracza
twojej granicy poza którą nie czujesz się już komfortowo. Pamiętaj, że atak zwykle zaczyna się od
przekroczenia tej linii.
2. Dbaj o to abyś miała „jasno w głowie” i abyś była
przytomna. Histeria, przerażenie powstają na
skutek braku tlenu w mózgu. Zrób kilka mocnych
wydechów, aby umożliwić dopływ tlenu i „rozjaśnić swój umysł”.
3. Strach albo wściekłość wytwarza w twoim ciele
adrenalinę, która wpływa pozytywnie na przebieg zachowań obronnych tj.: - jesteś w stanie
precyzyjnie myśleć, - zwiększa się twoja siła
psychiczna.
4. Oceniając sytuację, zadecyduj, co chcesz zrobić i
zrób to zdecydowanie tu i teraz. Natychmiast coś
zrób. Podejmując decyzję bazuj na tym, co się
w danej chwili dzieje.
5. Jeśli zdecydowałaś się walczyć, zastanów się,
gdzie skierowana ma być siła i jaką broń masz do
dyspozycji lub w zasięgu.

6. Zaufaj swoim odczuciom, nawet jeśli nie ma
obiektywnych oznak zagrożenia.
7. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia uderz
nat ychmiast z całej sił y. Nie pr zestawaj
walczyć, dopóki konfrontacja nie zostanie
zakończona. Podczas obrony użyj siły całego
swojego ciała i umysłu.
8. Wykorzystaj efekt zaskoczenia robiąc coś,
czego napastnik się nie spodziewał. Jeśli
stracisz możliwość zaskoczenia nagła zmiana
ruchu pomaga w ponownym powstawaniu tego
elementu. Jeśli czujesz, że technika nie działa,
użyj natychmiast innej.
9. Myślenie to energia - zobacz siebie jako zwyciężczynię. Nie wygrasz walki jeśli pomyślisz
choć przez chwilę, że przegrasz. Zawsze masz
szansę. Reaguj od razu, gdy tylko zostaniesz
zaatakowana.
10. Traktuj poważnie wszystkie sygnały i werbalne groźby. Robiąc tak nie masz nic do stracenia
a do zyskania - owszem.

fizyczna.
− Na zajęcia przychodzą panie
nawet po 60. i radzą sobie doskonale
− zapewnia prowadzący.
Ćwiczenia są tak dobierane, aby
nie sprawiały trudności nawet osobom, które nie mają za wiele wspólnego ze sportem.
− Rozpoczynamy od rozgrzewki
w formie aerobicu. Chcemy, aby panie
się wybawiły − śmieje się Kwolak. −
Potem jest podział na pary i ćwiczenie
konkretnych technik.
Uczestniczki poznają najprostsze
i najskuteczniejsze chwyty pozwalające pokonać nawet silniejszego
przeciwnika. Praca z kobietami
wymaga „łagodniejszego” podejścia
i wyrozumiałości. Nie ma mowy
o ćwiczeniach ponad siły, każda z
uczestniczek sama decyduje, kiedy
odpoczywa.
− Sztukę obrony przekazujemy w
sposób humorystyczny. Dbamy o to,
by na zajęciach panowała rodzinna
atmosfera − tłumaczy prowadzący.
Nauka obejmuje nie tylko przyswajanie umiejętności.
− Równie ważna jest praca nad
psychiką − mówi Marek Kwolak. −
Chodzi o to, by oswoić panie z myślą,
że mogą zostać zaatakowane i mają
szansę bez trudu się obronić. By nie
sparaliżował je strach i potrafiły zachować zimną krew.
Napastnik zazwyczaj, nie spodziewa się zdecydowanego oporu,
czasami wystarczy naprawdę niewiele, by go odstraszyć. W czasie kursu
panie mogą przyjrzeć się swojemu
dotychczasowemu zachowaniu, bo

często nawet nie mają świadomości,
że pewnymi ruchami ułatwiają życie
napastnikom i złodziejom.
− Poznanie podstawowych zasad
bezpieczeństwa może uchronić przed
atakiem − uważa Kwolek. − Zdarza
się, że płacąc w sklepie otwieramy
szeroko portfel. W tym momencie
złodziej wie wszystko: ile mamy pieniędzy, jakie karty i gdzie portfel trzymamy. Jeśli chcemy jechać windą, ale
osoba, która już się w niej znajduje,
wzbudza nasze podejrzenia, wystarczy poczekać. Zaufać swojej intuicji i
nie ryzykować.
O tym, czy dojdzie do ataku
decydują sekundy. Wystarczy, by
napastnik się zawahał, a już siła jego
uderzenia będzie słabsza.
− Dobrym sposobem jest zaskoczenie napastnika. Jeśli czujemy
się zagrożeni wystarczy powiedzieć
do potencjalnego atakującego: „O
cześć! Znam cię!”. W tym momencie,
napastnikowi zaświeci się czerwona
lampka, że ona naprawdę może mnie
znać, nie jestem anonimowy, zawaha
się, co da nam sposobność do ucieczki.
Prosty sposób, ale działa − wyjaśnia
Marek Kwolek
Obecnie rusza już XIII edycja
kursu samoobrony w gliwickim
Technikum Łączności, w każdej
uczestnicy około 150 kobiet. Płeć
piękna udowadnia, że wcale nie
musi być tą słabszą stroną w starciu
z napastnikiem. Wystarczy odrobina sprytu, odpowiednie chwyty
i pewność, że jestem gotowa, by się
obronić.
Justyna Bajko

nekrolog

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
ś. p.

Foto: Dawid Ciepliński

JANA KOREPTY

oraz za datki pieniężne złożone na rzecz
Hospicjum w Gliwicach
składa
Żona z Rodziną

reklama

W tym tygodniu na nowo budowanym boisku piłkarskim
pr z y kom plek sie spor towym „Orlik” zaczęto „rozwijać” sztuczną nawierzc hnię.
Po łoże nie now ej mur aw y
i zam onto wan e nied awn o
ośw ietle nie wsk azuj ą , że
prace nad boiskiem zmierzają już ku końcowi.
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Przegląd na scenie: Marta Pagacz

reklama

Pierwszy sopran
Knurowa

Zapraszamy do nas – szkoły z tradycjami
Nasza szkoła istnieje od 1999 r. Nasi słuchacze dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy zdają maturę, a najlepsi kontynuują
naukę na wyższych uczelniach. Lekcje prowadzą wykwalifikowani nauczyciele − egzaminatorzy matur. Potrafią oni
stworzyć na zajęciach serdeczną, miłą atmosferę − u nas
uczysz się z przyjemnością.
Zadzwoń do nas i przekonaj się, jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.

Uwielbia snowboard i spacery po górach. Nade
wszystko przekłada jednak muzykę i śpiew.
– Nareszcie mam z kim śpiewać duety - mówi o
Marcie Pagacz knurowski tenor Adam Sobierajski
kowa – mówi.
Najlepiej czuje się śpiewając sopranem klasycznym. - Szczególnie
bliska jest mi twórczość Mozarta,
który wiele utworów napisał na wysoki sopran. Uwielbiam też śpiewać
do muzyki Dworzaka. Wprawdzie
wymaga to większej rozpiętości głosowej, ale ma on taką słowiańską nutę,
w której bardzo dobrze się czuję.
Artystka nie stroni od muzyki
współczesnej. Nieobcy jej jazz i muzyka eksperymentalna, czyli połączenie śpiewu klasycznego z bluesem
czy soulem.
– Trzymam się jednak tej konwencji klasycznej, operowej, ponieważ to z
nią chcę być łączona.

Foto: Dawid Ciepliński

Opera na pierwszym miejscu

- Nie wyobrażam sobie życia bez śpiewu i muzyki - mówi Marta
Pagacz

Przygodę ze śpiewaniem rozpoczęła wcześnie, bo w szkole podstawowej pod okiem Stefanii Grzegorzycy w zespole folklorystycznym
Wrazidloki.
– To były moje pierwsze kroki na
scenie – wspomina knurowianka.
– Dzięki temu trafiłam później do
Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach. Ale że byłam jeszcze za mała, za
młoda i... za chuda, nie mogłam iść od
razu na wokal.
Dziewczynce zaproponowano
naukę na jednym z instrumentów.
- Było po egzaminach, więc zostały
mi tylko waltornia, perkusja i obój.
Wybrałam ten ostatni. Był najmniejszy – śmieje się.
Ukończyła szkołę. Zdobyła podstawowe wykształcenie muzyczne.
– Dla mnie jednak najważniejsze
było śpiewanie i dlatego przeniosłam
się do Studium Wokalno-Baletowego
w Gliwicach.
O angaż nie było łatwo. – Studia

te przygotowywały do pracy w teatrze,
więc trzeba było wykazać się nie tylko
umiejętnościami wokalnymi. Ważny
był też taniec, gra aktorska, pantomima, a nawet balet.
Knurowianka zaliczyła i ten stopień edukacji muzycznej.
– Potem zaczęłam pracować,
żeby móc opłacić studia na Akademii
Muzycznej w Katowicach – mówi.
– Skończyłam wydział wokalno-aktorski, a w międzyczasie (2006 rok
– przyp. red.) udało mi się dołączyć
do chóru wymarzonej Opery Śląskiej
w Bytomiu. Występuję w nim do
dzisiaj.

Nie tylko klasyk

Marta Pagacz uwielbia muzykę
klasyczną. 
– Podczas nauki w Studium Wokalno-Baletowym często chodziłam
na operetki i musicale. Uzmysłowiłam sobie, że ta muzyka gra mi
bardziej w duszy niż muzyka rozryw-
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Przyszłość łączy głównie z Operą
Śląską. Zauważa, że polska publiczność coraz częściej przekonuje się do
muzyki klasycznej.
– Opera w Bytomiu zawsze jest
wypełniona po brzegi. Nie zdarza się
grać do pustych siedzeń. Ma ustaloną
renomę i spore grono wiernej publiczności. Niektórzy zawczasu wykupują
abonamenty i rezerwują miejsca na
premiery.
Knurowianka liczy na ściślejszy
związek z operą. – Do tej pory występowałam z doskoku. Jest jednak
szansa dołączyć do grona solistów,
dlatego cierpliwie czekam na swoją
okazję.
Śpiewaczka ma też szersze plany. – Wspólnie z koleżanką z opery chcemy założyć duet i śpiewać
najładniejsze kobiece arie operowe
podczas koncertów. Biorę też udział
w pewnym projekcie z belgijskim artystą. On zajmuje się muzyką, którą
ja uzupełniam wokalem. To jednak
dzieło w początkowej fazie, więc nie
chcę na razie zdradzać zbyt wiele...
– asekuruje się.
Chętnie wraca do Knurowa.
Przed tygodniem pojawiła się na
Spółdzielczym Festynie Rodzinnym.
Wspólny występ z Adamem Sobierajskim i Orkiestrą Dętą KWK Knurów
zebrał burzę braw.
– Z Adamem śpiewało się świetnie. To wysokiej klasy specjalista.
Szczególną radość sprawiły mi ciepłe
słowa, wypowiedziane przezeń publicznie, o moim występie.
Marta Pagacz cieszy się na myśl
o kolejnym knurowskim koncercie.
– Już nie mogę się doczekać. Tym
bardziej, że kierujący orkiestrą pan
Mariusz Kowalczyk obiecał opracować specjalną partię dla mnie na
sopran. Taki występ to byłaby wspaniała sprawa...

informacja własna wydawcy
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Knurów. Jubileusze WOPR

Honory dla zasłużonych

Knurowscy ratownicy wodni strzegą bezpieczeństwa nad wodami
i popularyzują pływanie. Dbają o formę, podnoszą kwalifikacje.
Nie zapominają przy tym o osobach i instytucjach wspierających
ich codzienną działalność
W minioną środę w knurowskim ratuszu odbyło się
okolicznościowe spotkanie

Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Pretekstem

Gratulacje za brązowe medale za zasługi dla WOPR
przyjmują Katarzyna Makarowicz – prezes spółki
Komart i Piotr Dudło – sekretarz miasta

Wyróżnienia

było 50-lecie WOPR w Polsce
i 33. rocznica działalności OM
WOPR w Knurowie.
Zarząd uhonorował osoby,

firmy, organizacje i instytucje,
które wspierają knurowski
oddział w codziennej działalności. Wręczono medale i

Na zaproszenie kierownictwa OM WOPR – prezesa
honorowego Jerzego Pacha i prezesa urzędującego
Adama Kubicy – do Knurowa przybył Wiktor
Zajączkowski, szef Śląskiego WOPR

Brązowy medal za zasługi dla WOPR: Katarzyna Makarowicz, Bogusław
Tyszkowski i Piotr Dudło;
Błękitny Krzyż WOPR: Jan Trzęsiok, Wojciech Kołodziej, Krzysztof Stolarek,
Jerzy Kosowski, Andrzej Daroń i Tomasz Rzepa;
Medal WOPR za zasługi: Mirosław Bartoszek – członek zarządu Exorigo
UPOS Sp. z o.o. i Zbigniew Kaletka – wspólnik S.J. Mistral Z.G. Kaletka, G.
Nowicki;
Patera – podziękowania z okazji 50-lecia WOPR – Wiktor Zajączkowski,
Roland Bobek – dyrektor ds. produkcji KWK Knurów-Szczygłowice, Robert
Borkowski i Sławomir Walento – prezes OR WOPR w Rybniku;
Złota odznaka WOPR za zasługi z wieńcem laurowym: Wiesław Brzeziński i Zbigniew Wawrzykowski;
Srebrna odznaka honorowa WOPR: Justyna Rutkowska i Wiesław Ciszewski;
Brązowa odznaka honorowa WOPR: Paweł Bobak i Romuald Nosiadek.

OM WOPR

w Knurowie liczy 257 członków, w tym: 2 instruktorów ratownictwa WOPR, 3 starszych
ratowników WOPR, 47 ratowników zawodowych,
53 ratowników WOPR, 139 młodszych ratowników i 13 członków WOPR.

odznaki. Świadkami w tych
Zdaniem Jerzego Pacha
chwilach byli m.in. zastępca u rz ędującemu prez esow i,
prezydenta Knurowa Piotr Su- Adamowi Kubicy, przychorówka, Wiktor
dzi działać w
Zajączkowski
trudnych d la
W 1767 r. w Amsterdamie
– wiceprezes powstało Towarzystwo Ra- r a t o w n i k ó w
Zarządu Głów- towania Ludzi Utopionych. wodnych czanego WOPR, Międzynarodowa Federacja sach. – Ustawa
została zawiąa z a r a z e m Ratownictwa
o bezpieczeńzana w 1910 r. (obecne pod
szef Śląskiego nazwą: Międz ynar odowa stwie osób przeWOPR , or a z Federacja Ratownictwa i b y w a j ą c y c h
Sławomir Wa- Sportów Użytkowych). Jej na obszarach
siedzibą jest Madryt.
lento – prezes
wodnych z 18
Oddziału Resierpnia 2011
jonowego WOPR w Rybniku.
r. wprowadza sporo zmian,
- Nasz oddział liczy 257 m.in. inny cykl szkoleń i stopni
osób. To zespół ludzi aktyw- ratowniczych. Poza tym, nie
nych, ambitnych i oddanych konsultując się z oddziałami,
idei ratowniczej – mówi prezes Zarząd Główny podwyższył (z
Adam Kubica.
30 zł na 50 zł) składki członJerzy Pach, przez 20 lat kowskie. To z pewnością nie
prezes k nurowsk iego OM przysłuży się naszej – społeczWOPR, obecnie jego prezes nej przecież – służbie mieszhonorowy wskazuje na spo- kańcom...
ry zakres działań oddziału:
R atow n ic y pod nosz ą
– Przede wszystkim dbamy o kwalifikacje i dbają o formę.
bezpieczeństwo na okolicz- Ośmiokrotnie zwyciężali w
nych akwenach, kontrolujemy Zimowych Mistrzostwach Śląwody niestrzeżone, populary- ska w ratownictwie wodnym.
zujemy umiejętność pływania, – Kierownikiem drużyny jest
prowadzimy szkolenia i kursy Dariusz Brachaczek, trenerem
na stopnie ratownicze, krze- – Wojciech Zajonc – podkreśla
wimy wiedzę o bezpiecznym prezes Pach. – Warto dodać, że
zachowaniu się nad wodą w nasza ratowniczka Karolina
lecie i zimą.
Zajonc jest członkinią kadry
województwa śląskiego i młodzieżowej kadry Polski. StarZarząd
towała m.in. w ratowniczych
OM WOPR w Knur owie
Mistrzostwach Polski i Grand
towrzą: prezes Adam Kubica, wiceprezes Eryk MaPrix Polski.
ruszczak, sekretarz Paweł
W obydw u i mprez ach
Bobak, członek prezydium
uczestniczyli, jako wysoko kwaKrzysztof Stolarek, członek
prezydium ds. szkoleniolifikowani sędziowie, inni knuw ych Zbigniew Wawr z yrowscy woprowcy – Aleksandra
kowski, członkowie zarząPach, Paweł Bobak, Dawid Stodu: Dariusz Brachaczek,
larek i Wojciech Zajonc.
Wiesław Brzeziński, Robert
Dziubliński, Gutram GepDziałalność OM WOPR zopert, Bogdan Leśniowski,
stała przez miasto dostrzeżona
Romu--ald Nosiadek, Jui doceniona. W 1999 r. odział
styna Rutkowska i Wojciech
Zajonc; Honorowy Prezes
otrzymał Laur Knurowa, najOM WOPR – Jerzy Pach.
wyższe miejskie wyróżnienie.
/bw/

Na ratunek Święty Piotr

W Krakowie pod koniec XVIII wieku działało Pogotowie Ratunkowe dla tonących.
Początki zorganizowanego ratownictwa wodnego na ziemiach
polskich sięgają 1898 r., kiedy w Kaliszu powstało Cesarskie
Towarzystwo Ratowania Tonących. W 1908 r. w Warszawie
działało Petersburskie Towarzystwo Ratowania Tonących.
W 1922 r. powstał Polski Związek Pływacki. W 1926 r. PZP powołał Komisję ds. Ratownictwa. Dniem Ratownika ustanowiono
29 czerwca (imieniny Piotra – patrona ratowników).
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało powołane
11 kwietnia 1962 r.

reklama
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Knurów. 80-lecie rod im. Ks. j. dzierŻona

rodzinnie od lat

Od przerzucania kanałów w telewizorze wolą machać
szpadlem. Mówią, że od działki nie ma wakacji,
poświęcają jej każdą wolną chwilę. Pielęgnują
nie tylko rośliny, ale i znajomości, jakie tam się
zawiązały. I tak od 80 lat...
Maria Maślanka-Marcula z mę- Związku Działkowców (Sebastian
żem Bogusławem przerzuciła na Ciągwa i Stanisław Kalisz), sponsowiosnę 40 ton ziemi. - Pani Ania rzy (Leroy Merlin, Bricomarché, Teświadkiem - wskazuje na siedzącą sco, Komart, LWSM) i działkowcy.
obok koleżankę. Ta potwierdza. Mał- W 1932 roku założono pierwszy
żeństwo ponadto wybudowało alta- ogród działkowy w Knurowie dla najnę, wybrukowało ścieżki... Urządziło biedniejszych rodzin i nadano mu imię
sobie miły zakątek, służący przede ks. Jana Dzierżona. Dziś nasz ogród
wszystk im rek reacji. Wcześniej składa się z 6 parceli, zakładanych w
działkę podtapiała woda, postanowi- powojennych latach - przypomniał
li zrobić wszystko od nowa. - Lubimy prezes ROD Franciszek Szafarz.
to. Staramy się robić jak najwięcej, Odebrał z rąk prezydenta pamiątale nie dla nagród, a dla siebie. W kową statuetkę, a od przedstawiciela
blokach nie da się odpocząć. Tu mamy Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD
miłych sąsiadów, spokój - zachwala w Katowicach Sebastiana Ciągwy
pani Maria.
okazały puchar.
Te starania zosta- - U nas w Knurowie
Komplementów
ły nagrodzone. Mał- ogrody działkowe nie pod adresem działżeństwo podczas ju- są zagrożone – zapew- kowców i zarządu
bileuszowej imprezy nia prezydent miasta ROD nie brakowało.
dożynkowej zdobyło Adam Rams.
Wszyscy mają świaI miejsce i tytuł wzodomość, że ogrody
rowej działki.
są zielonymi płucaNagrodzonych i odznaczonych mi miasta i ich likwidacja byłaby
było więcej (lista poniżej). Okazja nie wielką stratą dla działkowców. Obalada, bo Rodzinne Ogrody Działkowe wy są, gdyż orzeczenie Trybunału
im. ks. Dzierżona świętowały 80-le- Konstytucyjnego nie pozostawiło
cie istnienia. Na uroczystość w Domu wątpliwości: 24 artykuły ustawy o
Działkowca zaproszeni zostali: pre- rodzinnych ogrodach działkowych
zydent Adam Rams, przewodniczący są niezgodne z Konstytucją.
Rady Miasta Jan Trzęsiok, wiceprze- Działki powstały na nieużytwodniczący RM Jerzy Pach i Henryk kach. Zrobiliśmy wszystko własnymi
Hibszer, przedstawiciele Polskiego rękami, nikt nam nic nie dokładał.

W przypadku likwidacji chcemy,
aby dano nam teren zastępczy lub
rekompensatę za to, co zasadziliśmy
i postawiliśmy na działkach - mówi
prezes Szafarz.
Obecni na spotkaniu delegaci
PZD obiecali dołożyć wszelkich starań, by rozwiązanie problemu było
korzystne dla działkowców.
- Na tych działkach wychowały
się kolejne pokolenia. Do dziadków
przychodzą wnuki, które łapią tego
bakcyla. Błędem byłoby nas tego
wszystkiego pozbawić - dodaje pani
Maria.
Lęk o knurowskie działki rozwiewał prezydent Rams.
- Upoważniam i jednocześnie proszę pana Stanisława Kalisza, delegata
naszych działkowców, który wkrótce
pojedzie do Warszawy, by tam głośno
powiedział, że u nas w Knurowie ogrody
działkowe nie są zagrożone – powiedział zebranym prezydent. – Nie mam
najmniejszych wątpliwości, że działki to
ogromna wartość społeczna i trzeba się o
nie troszczyć, pomagać i wspierać. Nasze
ogrody pięknie wpisują się w przestrzeń
miasta, więc byłoby wielkim błędem
zniweczyć wysiłki i zaangażowanie
działkowców.

Z historii...

Ogród powstał w 1932 roku jako Towarzystwo Ogrodów Działkowych im. ks.
Dzierżona. Tworzyło je wówczas 68 działek. Pierwszym prezesem zarządu
był Poks Engelberd. W 1878 roku ogród powiększono o 41 działek, a pięć
lat później o kolejnych 75. W 1983 r. ruszyła budowa Domu Działkowca.
Dalszy rozwój obejmował przyłączenie kolejnych terenów przy ul. Dymka i
Jęczmiennej. Ostatnim etapem było przyłączenie w 1995 roku ogrodu „POD
Tysiąclecia” kopalni „Szczygłowice”, który został założony przy ul. Jęczmiennej. Obecnie w Knurowie jest 10 ogrodów, co daje 1634 działki. ROD im. ks.
Dzierżona zajmuje przeszło 67 ha, które uprawia 3268 działkowców.

Tytaniczna praca Marii i Bogusława Marculów zaowocowała tytułem
wzorowej działki; gratulacje złożyli im m.in. przedstawiciele
gliwickiego Leroy Merlin – dyrektor Grzegorz Bednarz i kierownik
Piotr Jarosz

O tym, że ogrody są rodzinne nie
tylko z nazwy, świadczy zaludniony
plac przed Domem Działkowca. Długie
rozmowy, konkursy, tańce i atmosfera,
której nie zmąciła nawet kapryśna
pogoda. O oprawę muzyczną zadbała
Orkiestra Dęta KWK „Knurów” z
solistami: Martą Kozak i Grzegorzem

Kanią, Marek „Biesiadny” Malarz i zespół Piotra Poloka. Efektowny pokaz w
wykonaniu majoretek z grupy „Iluzja”
zebrał burzę braw.
Działkowcy patrzą w przyszłość
z obawą, liczą jednak, że uda się zachować obecny status quo.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

Top 10 w konkursie na wzorową działkę: 1. Maria i Bogusław Marcula,
2. Wanda i Józef Joniec, 3. Aniela i Benedykt Szpitalny, 4. Krystyna JanickaDubiel, 5. Irena i Stanisław Nieścier, 6. Danuta i Jan Nieznalscy, 7. Krystyna
i Marian Maciejewscy, 8. Marianna i Władysław Rzeczkowscy, 9. Barbara i
Jan Dziekanowscy, 10. Zofia i Andrzej Zielińscy.
Najlepsze działki uprawowe: 1. Janina Bartoszek, 2. Wanda i Adam
Pawlakowie, 3. Danuta i Tadeusz Kapica.
Wyróżnienia: Krystyna i Tadeusz Suchodolscy, Maria i Jan Kubaj, Justyna
i Piotr Jakubaszek, Mirosława i Marek Rolka.
Odznaczeni za zasługi PZD: Alicja Kulawiak, Jan Matusik.
Złota odznaka: Jerzy Pawliczek, Alina Malesa, Bogumił Wartecki.
Srebrna odznaka: Edward Kłopacz, Rudolf Adamczyk, Stefan Nowak, Grzegorz Wyciszkiewicz, Tadeusz Kapica, Stanisław Gradowski, Jan Masiarek,
Kazimierz Kwiatkowski, Jan Dubiel, Franciszek Czaniecki, Jerzy Nowaczek,
Jan Nieznalski, Kazimierz Skrobiranda, Czesław Trzeciak, Wacław Maciągowski, Janina Szczeszak, Helena Soppa.
Brązowa odznaka: Jędrzej Jankowski, Marian Maciejewski, Zbigniew Dziubiński, Andrzej Pyrchała, Leokadia Walczak, Maria Puch, Zbigniew Czarnecki,
Halina Skrzek, Stanisław Piątek, Halina Wyszyńska, Tadeusz Suchodolski,
Danuta Dziuba, Anna Dras, Kazimierz Czerwiński, Jan Bernacki, Stanisława
Rzepka, Grażyna Skupin, Czesław Surdyk, Irena Nieścier, Franciszek Orman,
Bronisław Zelek, Paweł Rother.

Przegląd Lokalny Nr 37 (1019) 13 września 2012 roku

9

aktualności
KrYnICA

biznes klaskał orkiestrze
- Gdybyż w gospodarce tak dobrze grało...
– wzdychali finansiści i ekonomiści bijąc brawa
muzykom Orkiestry KWK Knurów

Wieczorem orkiestra dała huczny koncert w plenerze, zbierając
burzę braw od ekonomistów i letników

Tu z y p ol sk ie go i eu rop ejskiego biznesu gościli na Forum
Ekonomicznym w Kr ynicy (4-6
września). Mocną reprezentację
w ystaw i ła Kompa nia Węglowa,
największa firma górnicza w Europie. Jej integralną częścią była
Orkiestra KWK „Knurów” z solistami – Adamem Sobierajskim i
Martą Kozak.
Mu z yc y d a l i z n a ć o s obie .
Hucznie – jak na orkiestrę dętą
przystało. Wieczorny koncert w
plenerze przyciągnął sporo słuchaczy. Wielu z nich na chwilę
zapomniało o giełdach, indeksach

Za dnia muzycy orkiestry mieli okazję pospacerować po uliczkach Krynicy

i komercji. Bili brawo mocniej i
szybciej niż mennice inf lacyjnie
pieniądze.
- Pobyt na forum dał nam sposobność zobaczenia jak wygląda
profesjonalna promocja firm – usłyszeliśmy od knurowian po powrocie. – Prezes Kompanii Węglowej Joanna Strzelec-Łobodzińska okazała
się być miłą i ciepłą osobą, bardzo
wrażliwą na muzykę. Korzystając z
okazji, pogratulowaliśmy nagrody
dla Najlepszej Firmy w 2011 roku.
mk
Foto:
Archiwum Orkiestry KWK Knurów

Foto: Justyna Bajko

maksymilian Kaczor z czerwionki-leszczyn
ur. 3.09.2012 r., 3380 g, 55 cm

mateusz szpara z Knurowa

bartłomiej gajewski z gliwic

ur. 4.09.2012 r., 3530 g, 56 cm

ur. 5.09.2012 r., 3470 g, 51 cm

Gabriel Trepiak z Knurowa

Przemysław Kaczor z Knurowa

ur. 6.09.2012 r., 3260 g, 53 cm

0

Karol Panek ze Stanicy

ur. 3.09.2012 r., 3610 g, 56 cm

ur. 8.09.2012 r., 2800 g, 52 cm

artur Poręba z Knurowa

mateusz Figiel z Knurowa

ur. 3.09.2012 r., 2870 g, 52 cm

ur. 4.09.2012 r., 3610 g, 53 cm

justyna tarasiuk z wilczy

michał seroczyński z Knurowa

ur. 5.09.2012 r., 2900 g, 51 cm

Krzysztof wilk z Knurowa

ur. 8.09.2012 r., 3250 g, 56 cm

bruno Kops z ornontowic

ur. 4.09.2012 r., 3350 g, 54 cm

julia gabryś z Knurowa

ur. 5.09.2012 r., 2800 g, 48 cm

ur. 6.09.2012 r., 3900 g, 55 cm

rafał nastałek z gliwic

magdalena lanuszny z Palowic

ur. 9.09.2012 r., 4100 g, 59 cm

ur. 10.09.2012 r., 3190 g, 52 cm
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- Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do
Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 35/2012 brzmiało: „Cząstka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian Piszczek. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

37

„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

Knurów, Gliwice. 10-lecie Teatru Wit-Wit

informacja własna wydawcy

Śpiewający jubileusz z humorem
W niedzielny poranek (godz. 11) w
GTM-ie aktorzy Teatru Wit-Wit wystawią
bajkę muzyczną pt. „Pieskie życie”.
- To barwny spektakl z żywą i wartką
akcją. Pełen zabawnych sytuacji i gagów.
Uwrażliwia dzieci na los zwierząt, a przy
tym uczy obowiązkowości i odpowiedzialności – mówi dyrektor teatru Ewa Witomska.
Tego samego dnia wieczorem (godz.
18) rozpocznie się koncert jubileuszowy.
– Usłyszymy m.in. Andrzeja Skorupę
- znanego z pierwszoplanowych ról w
„High School Musical”, „Hair”, „Tarzan”,
Martynę Sojkę – zwyciężczynię „Szansy
na sukces”, Martynę Budnik z „Bitwy
na głosy” (drużyna Natalii Kukulskiej),
Dominikę Kaczmarczyk – Jane w „Tarzanie” – wylicza dyrektor Witomska. - Nie
zabraknie knurowian – Marty Kozak i
Adama Woronowskiego.
Koncert poprowadzą dziennikarz TVP

Ziemowit Pędziwiatr i Ewa Witomska.
Widzom dorosłym Teatr Wit-Wit
proponuje komedio-farsę pt. „Jedyna

miłość Oskara”. W tytułowej roli wystąpi
Jarosław Tyran, aktor Teatru Zagłębia w
Sosnowcu. Reżyserem spektaklu jest Beata
Deutschman, laureatka Złotej Maski dla
najlepszej aktorki województwa śląskiego
w 2010 r. Sztuka zostanie wystawiona w
poniedziałek (17 września) o godz. 18, także
w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
/bw/

Foto: Archiwum Teatru Wit-Wit

Koncertem i występami podkreśli swój
jubileusz Teatr Wit-Wit. Związani z Knurowem
przez dekadę artyści zapraszają w niedzielę
i poniedziałek do Gliwickiego Teatru Muzycznego

Bajka „Pieskie życie” z pewnością
spodoba się małym widzom

Rozwiązanie konkursu
Prawidłowa odpowiedź na nasze konkursowe pytanie (PL nr 36/2012) to:
„Tarzan”. W tym musicalu odtwórcą tytułowej roli jest knurowianin Bartek
Kaszuba.
Nagrody (podwójne zaproszenia) otrzymują:
• Piotruś Promny – na spektakl „Pieskie życie” (niedziela, godz. 11);
• Barbara Knapik – na koncert jubileuszowy (niedziela, godz. 18);
• Joanna Kania – na komedię pt. „Jedyna miłość Oskara” (poniedziałek,
godz. 18).
Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Teatr Wit-Wit
zaprasza dzieci

Z myślą o kolejnych młodych talentach Teatr Wit-Wit rozpoczyna
nabór do gr up pr zedszkolnej,
szkolnej i młodzieżowej. Spotkanie
organizacyjne i zapisy zaplanowano na 19 września (środa) o godz.
16 w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7 w Knurowie.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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ogłoszenia
S p r z e d a m m i e s z k a n i e 4 8 m 2, c e n a
143 tys. lub zamienię na mniejsze. Tel.
880 749 457

Handel i Usługi

37/12

Sprzedam mieszkanie 63 m , 3 pokoje,
IV piętro, ul. Wilsona. Cena 160 tys., bez
pośredników. Tel. 784 327 227
2

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

26-39/12

34-37/12

WP II. 2 pokojowe, 136 tys. Tel. 512 393 052
www.as.silesia.pl

37/12

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
Transport cały kraj 1,5 t. Tel. 666 852 100

37-40/12

31-39/12

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

Dam pracę

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

Studenta, studentkę wymagane prawo
jazdy, samochód służbowy, branża IT,
podstawa + prowizja. Tel. 666 663 090
rekrutacja.promesa@gmail.com

31-39/12

1/12-odw.

15-44/12

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

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
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
35-39/12

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

37/12

Restauracja „Mała Toscania” poszukuje
kucharza/kucharkę z doświadczeniem,
barmankę, osobę do obsługi małej gastronomii, osobę do dowozów w weekendy. Tel.
534 394 973 po godz. 12.00
37-38/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

Potrzebny kierowca do przewozów osoby
z Knurowa do Ornontowic. Warunki do
omówienia. Tel. 694 838 671

37-41/12

Mechanika, wulkanizatora zatrudnię. Tel.
602 342 826

Szukam doświadczonej opiekunki do starszej osoby 3 do 4 razy w tygodniu po kilka
godzin. Opieka w domu zainteresowanej.
Warunki do omówienia. Tel. 694 838 671

Piekarnia „Śliwiński” zatrudni piekarza,
2400 zł netto. Tel. 660 969 382

Zatrudnimy rzetelne osoby z Knurowa do
roznoszenia ulotek. Tel. 32 236 71 13

37-41/12

35-37/12

37/12

37-40/12

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

1/12-odw.

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

35-39/12

1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

edukacja

27-51/52/12

ANGIELSKI Z PASJĄ. Korepet ycje i
kursy. Pr zygotowanie do matur y. Tel.
508 143 970

36-37/12

j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

37-41/12

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

Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

21-40/12

2-pokojowe 48 m2 Lotników. Biuro M3. Tel.
603 773 313
37/12

4-pokojowe 70 m , 135.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 773 313
2

37/12

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe. Tel.
601 934 260

37/12

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

Działka budowlana, 1374 m 2 – PILNIE
SPRZEDAM. Tel. 601 828 402
37/12

36-39/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899
35-39/12

1-51/52/12

Garaż w domu mieszkalnym. Dwa miejsca
garażowe pod wiatą. Knurów, Karłowicza 8.
Wynajmę. Tel. 602 706 685

37/12

Gierałtowice, wynajmę 120 m2, na działalność lub do zamieszkania. Tel. 501 533 977
www.nieruchomosciknurow.pl

Kursy, szkolenia BHP. Kurs wózków jezdniowych. Tel. 693 529 964, 785 062 973
37-40/12

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

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
37/12-odw.

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

36-39/12

Emer y tka szuka pracy w charakter ze
niani lub opiekunki, pomoc domowa. Tel.
793 953 727
36-39/12

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

Najtańsza chwilówka w mieście do 1000 zł.
Bez Biku! Tel. 32 236 71 13

Krywałd. Dwurodzinny dom, 485 tys. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl

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

Kupię dom lub działkę. Tel. 661 367 475
za gotówkę
Mieszkanie 52 m sprzedam lub zamienię
na kawalerkę. Tel. 663 492 286

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

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

37-40/12

37-40/12

37/12

37/12

2

37-38/12

37/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
34-37/12

Sprzedam działki budowlane w Knurowie.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
37/12

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach
34,5 m2, niski czynsz 250 zł + woda. Tel.
504 608 576
37-39/12

Sprzedam M-3 w Knurowie osiedle Pocztowa, 47 m 2, 145 tys. do negocjacji. Tel.
788 222 508
Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.
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37-38/12

Sprzedam mieszkanie 47 m2, 2-pokojowe,
Knurów, ul. Jagiełły 7. Tel. 501 351 282
35-37/12

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

37-42/12

Mężczyzna, 39 lat wykształcenie średnie
techniczne, szuka pracy jako przedstawiciel handlowy, kierowca magazynier,
sprzedawca. Prawo jazdy kategorii B, obsługa sprzętu biurowego, doświadczenie,
dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, bdb. organizacja pracy.
umiejętność pracy w zespole. uczciwość i
profesjonalizm. Tel. 790 619 580

37/12

INFORMACJA

35-39/12

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. Tel. 693
262 584
36-39/12
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PiSk trzecie miejsce

Krynica, Orzesze

Foto: Archiwum Czesława Nowaka

Amatorzy
rozbiegli się
po Polsce
Ponad 1200 uczestników
zebrał Festiwal Biegowy
Forum Ekonomicznego
w Krynicy. Czy na takiej
imprezie mogło zabraknąć
biegaczy z Knurowa?...
Nie mogło i nie zabrakło.
– To była piękna sportowa
impreza, a i widoki przy okazji
wspaniałe – mówi Czesław
Nowak. Prezes Amatorskiego
Klubu Biegacza wystartował
na 10 km. – Potrzebowałem 42
minut i 48 sekund, by dobiec
do mety. To dało mi niezłe,
ósme miejsce w mojej kategorii
wiekowej.
Knurowianin chwali atmosferę zawodów. – Wszyscy
biegacze byli mocno i serdecznie
zachęcani – brawami i okrzykami - do wysiłku – mówi. – To
najlepszy, bo najzdrowszy doping. Naprawdę, aż chciało się
biec. Dziękuję prezesom firmy
Metallco z Żernicy za wsparcie,
dzięki któremu mogłem wziąć
udział w tak fajnej imprezie.
Prezes Nowak przypomina
o zbliżającym się XX Międzynarodowym Biegu Ulicznym
i XVII Mistrzostwach Polski
Górników. – To 10 km, więc
warto już potrenować – zauważa maratończyk. – Można się
już zapisywać do zawodów za
pośrednictwem strony internetowej www.akbknurow.boo.pl.
Nieco bliżej, bo w Orzeszu,
bardzo dobrze zaprezentował się Andrzej Kopeć, także
reprezentant AKB. W niedzielnym biegu na 5 km dał

się wyprzedzić tylko dwóm
zawodnikom, dzięki czemu
„wbiegł” na najniższy stopień
podium w kategorii open.

/bw/

informacja
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- Co prawda do
Krynicy jest z Knurowa
kawałek, ale atmosfera
biegu z pewnością
rekompensuje
niedogodności
odległości – zapewnia
Czesław Nowak

Knurów gościł
reprezentację

W sobotę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie doszło do

międzypaństwowego meczu
bokserskiego Polska – Czechy.
„Biało-czerwoni” wygrali tę

konfrontację 16:6, chociaż po
czterech walkach przegrywali
2:6.
Do tematu wrócimy na
naszych łamach za tydzień
PiSk

Po słowackich
przygotowaniach
Zawodnicy Klubu Biegacza Sokół przez dwa tygodnie
przebywali na zgrupowaniu w
słowackim Svicie. Towarzyszyli im reprezentanci Łazisk,
z którymi knurowianie współpracują od kilku sezonów.
- Już po obozie wystartowaliśmy w Sosnowcu, Rydułtowach, Orzeszu i Krynicy
Górskiej – mówi Marek Lewczuk, prezes i trener w jednej
osobie.
W Sosnowcu, na mityngu
lekkoatletycznym drugie miejsce na 800 metrów zajął Kamil
Klonowski (czas: 1.57.13), z
kolei Piotr Bieliński wystąpił
w biegu na 3 km i z rekordem
życiowym uplasował się na
miejscu dziewiątym (czas:
9.31.33).
W Rydułtowach bieg główny rozegrano na dystansie 4
km. Rafał Gałuszka zajął w
nim 7. miejsce (czas: 12.55
– rż), Piotr Bieliński był 11.
(13.14 – rż), a Michał Bziukiewicz – 20 (czas: 14.28).

„Orzeska
dycha”

Krzysztof Dziadek z Klubu
Biegacza Endurance Solidarni
startował w Orzeszu, gdzie
rywalizowano na dystansie 10
km. Reprezentant Knurowa na
pokonanie trasy potrzebował
47 minut 24 sekund i 92 setnych sekundy. W klasyfikacji
generalnej Krzysztof Dziadek
zajął 70 miejsce, a w swojej
kategorii wiekowej był 47.
PiSk

Foto: KB Sokół

na punkt y z Bartosz em K rajkowsk i m
(BKS Gorzów Wielkopolski), a kolejną stoczył z reprezentantem
Polsk i, Mateu sz em
Trycem (Feniks Warszawa) i już w pierwszej rundzie musiał
uznać jego wyższość.
Ba r w y Ga rdy w
Gr ud ziąd z u reprezentował też Łukasz
Mieczkowski (kat. 75
kg), który w eliminacjach przegrał stosunkiem głosów 1:2 z Arkadiuszem Wasilewskim (PRIS Olsztyn). Szymon Kosman zajął w Grudziądzu

Foto: Garda

Przed tygodniem
i n for mow a l i ś my o
występie knurowskich
pięściarzy w turnieju
Grand Prix, który odbył się w Grudziądzu.
Dzisiaj wracamy do tej
imprezy, by dodać, że
podobnie, jak zawodnik BKS Concordia –
Jacek Wyleżoł, trzecie
miejsce w Grudziądzu
zajął Szymon Kosman
z Gardy Gierałtowice.
Zawodnik ten wystąpił w kategorii wagowej 81 kg i stoczył
dw ie wa l k i. Pier wszą – ćwierćfinałową
– wygrał jednogłośnie

Foto: Piotr Skorupa

Kadrowicz
na drodze do finału  

Trio z Sokoła: Michał Bziukiewicz, Piotr Bieliński
i Kamil Danowski

Zarówno w Rydułtowach,
jak i w Orzeszu znakomicie
spisał się młodzik – Kamil
Danowski, który w obu miejscowościach wygrał biegi na
800 metrów.
Trasa biegu głównego w
Orzeszu liczyła 10 km. Na
trzecim miejscu pokonał ją
Piotr Bieliński (czas: 33.20),

czwarty był Rafał Gałuszka
(35.21), a 24 - Michał Bziukiewicz (41.08).
Wreszcie w Krynicy Górskiej, uczestnikiem Festiwalu
Biegowego na 10 km był Arkadiusz Połeć, którego sklasyfikowano na 17. miejscu (czas:
32.50 - rż).
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 4 września:
1. Jerzy Makselon
- 2.338 pkt
2. Piotr Palica
- 2.056 pkt
3. Leon Spyra
- 1.945 pkt
4. Piotr Pakura
- 1.888 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 1.860 pkt
6. Henryk Brola
- 1.847 pkt
7. Adam Dudziński
- 1.745 pkt
8. Jan Kowalski
- 1.734 pkt
9. Ginter Fabian
- 1.730 pkt
10. Michał Fojt
- 1.694 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 18 września o godz. 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Szybkie rozstanie
z pucharem
gospodarze nie złożyli broni i
spotkanie zrobiło się bardziej
interesujące. W 32 i 37 minucie bramkarza gości próbował
zaskoczyć Rafał Hajok, jednak
za pierwszym razem golkiper
wybił futbolówkę na korner, a
za drugim nie było chętnego
na dobitkę i dwubramkowe
prowadzenie Gwarka utrzymywało się do 50 minuty.
Gola kontaktowego strzelił wprowadzony po przerwie
Dawid Goczoł i w obozie gospodarzy odżyły nadzieje na
wywalczenie korzystnego wyniku, a co za tym idzie, awansu
do kolejnej rundy Pucharu
Polski.
Szanse na doprowadzenie
do remisu wzrosły w minucie
59, gdy po drugiej żółtej kartce
plac gry musiał opuścić Andrzej
Niewiedział. Gospodarze mieli
przed sobą nieco ponad pół
godziny gry w przewadze i nie
wiadomo dlaczego, groźniej
zaczęli atakować… goście. W 61

minucie Łukasz Gawlik obronił
strzał pod poprzeczkę Dawida
Boczara, trzy minuty później
piłka trafiła w słupek po główce
Sebastiana Kubisza, a w 66 minucie Dawid Boczar główkował
minimalnie niecelnie.
W odpowiedzi kapitalną
akcję przeprowadził Ariel
Mnochy i gospodarze wywalczyli kolejny rzut rożny. Chwilę później ten sam zawodnik
strzelał niecelnie, po czym
przegrał pojedynek sam na
sam z Damianem Matrasem.
A że niew ykorz ysta ne
sytuacje lubią się mścić, w
ostatnich fragmentach meczu
awans Gwarka przypieczętował Jakub Zdrzałek.     
Dodajmy, że trener Jedności – Michał Skowron po
ra z pier wsz y mia ł ok a zję
przyjrzeć się m.in. Łukaszowi
Mandokowi, który trafił do
Przyszowic z młodej ekstraklasy Górnika Zabrze.
Piotr Skorupa
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Niecodzienny m zw rotem akcji charakteryzował się
sobotni mecz Jedności Przyszowice z Rekordem BielskoBiała. Mimo, że faworytem
tej konfrontacji był zespół ze
stolicy Podbeskidzia, pierwsi
bramkę strzelili gospodarze,
a dokładnie - Tomasz Frankowski. Nie ten sam, którego
znamy z boisk ekstraklasy, a
nowy nabytek beniaminka z
Przyszowic, który przed sezonem zasilił zespół Michała
Skowrona przychodząc z Ruchu Chorzów.
Ów gol zadziałał niezwykle mobilizująco na gości i z 1:0
zrobiło się 1:3. Dwubramkowe
prowadzenie bielszczanie wypracowali po 51 minutach gry,
a na bramkę kontaktową odpowiedzieli trafieniem na 2:4.
Taki wynik utrzymywał się do
ostatniej minuty spotkania,
które ostatecznie zakończyło
się... remisem. Ambicja gospodarzy została nagrodzona
bramkami Rafała Hajoka i
Piotra Szołtyska.

Tomasza Frankowskiego ma nie tylko Jagiellonia
Białystok, ale również Jedność Przyszowice

W ten sposób Jedność
zanotowała pierwszy remis
na boiskach 4. ligi, a w weekend zmierzy się na wyjeździe

Wyniki 6. kolejki
Jedność Przyszowice - Rekord Bielsko-Biała 4:4
1:0 Frankowski 22’, 1:1 Biel 30’, 1:2 Koczur 42’, 1:3 Woźniak 51’,
2:3 Sosna 57’, 2:4 Woźniak 71’, 3:4 Hajok 90’ (rzut karny), 4:4
Szołtysek 90+1’
Jedność:
Piechota, Hutka, Lokwenc, Piotrowicz 60’ Pastor, Kowalski,
Frankowski 68’ Musioł, Szołtysek, Wiercioch 78’ Mandok, Mnochy 75’ Waniek, Hajok, Sosna.
KS Wisła - GKS II Katowice 0:0, Czarni Góral Żywiec - GKS 1962
Jastrzębie (nie odbył się), Forteca Świerklany - GTS Bojszowy
1:1, Nadwiślan Góra - Iskra Pszczyna 2:1, Unia Racibórz - MRKS
Czechowice-Dziedzice 2:0, Gwarek Ornontowice - Drzewiarz
Jasienica 1:1, Polonia Marklowice - AKS Mikołów 3:2.

z sąsiadem w tabeli – Iskrą
Pszczyna.
Piotr Skorupa
1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Rekord
4. Wisła
5. Jedność
6. Iskra
7. Forteca
8. Bojszowy
9. Czarni Góral
10. Polonia
11. Gwarek
12. Unia
13. GKS II
14. Drzewiarz
15. Mikołów
16. MRKS

15
13
13
13
10
10
10
7
7
7
6
6
5
4
4
1

3. runda pucharu polski:
Jedność Przyszowice – Gwarek Ornontowice 1:3
0:1 Boczar 26 (rzut karny), 0:2 Kowalski 30’, 1:2 Goczoł 50’, 1:3
J. Zdrzałek 90’.
Jedność: Gawlik, Frankowski 61’ Zdral, Piotrowicz 46’ Wiercioch, Pastor, Waniek 46’ Mnochy, Szołtysek 46’ Goczoł, Mandok, Hajok, Ciasto, Musioł.

Wychowanek Concordii
– Andrzej Niewiedział
od początku bieżącego
sezonu walczy o miejsce
w zespole 4-ligowego
Gwarka Ornontowice.
Zdarza się,
że zbyt
ostro...

pucharowych rozgrywek los
skojarzy w jednej parze zespoły z Knurowa i Ornontowic.
Tymczasem 19 września
Concordia zmierzy się na wyjeździe ze Społem Zabrze. Prze-

Foto: Piotr Skorupa

Concordia nie grała, ale...
W 3. rundzie pucharowych
rozgrywkach na szczeblu Podokręgu Zabrze piłkarze Concordii Knurów mieli wolny los,
jednak na boiska wybiegli byli
reprezentanci naszego klubu.
Do takiej sytuacji doszło m.in.
w meczu Jedności Przyszowice
z Gwarkiem Ornontowice,
bowiem w zespole gospodarzy
wystąpił Dawid Wiercioch, a
w ekipie gości zagrali m.in.
Dawid Wieliczko i Andrzej
Niewiedział. Ten ostatni wpisał się do sędziowskiego protokołu, jako zawodnik, który
otrzymał dwie żółte kartki i
w konsekwencji przedwcześnie musiał opuścić plac gry.
Mimo wykluczenia Andrzeja
Niewiedziała, Gwarek zdołał
awansować do dalszych gier i
niewykluczone, że w tej edycji

Prowadzenie dał...
Tomasz Frankowski

ciwnik knurowian w pierwszej
rundzie wyeliminował Pogoń
Ziemięcice (3:1), w drugiej miał
wolny los, a w trzeciej pokonał
Ruch Kozłów (2:0).
PiSk
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Trzy po raz trzeci

Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą zawodniczki
Naprzodu Żernica, które w
trzech spotkaniach wywalczyły dziewięć punktów. W
kolejnej serii spotkań nasz
zespół czeka nie lada wyzwanie, bowiem na w yjeździe
zmierzy się z rywalem, który
również nie stracił w tym
sezonie punktu – Tygryskami
Świętochłowice.
Wracając do meczu trzeciej kolejki warto dodać, że
bramkę dającą zwycięstwo w
spotkaniu z UKS-em Gamów
strzeliła Izabela Herdzik.
1. Tygryski
2. Naprzód
3. Goczałkowice
4. Czarni II
5. Zabrze II
6. Polonia
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

Izabela Herdzik
była autorką
jedynej bramki
w meczu
Naprzodu
z UKS-em
Gamów

Foto: Piotr Skorupa

W poprz ed n iej edycji
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze Jedność
Przyszowice dotarła do półfinału. Na drodze do finału
– wtedy jeszcze podopiecznym
Eugeniusza Kołtki – stanęła
Concordia Knurów, awansując
po serii rzutów karnych. W
bieżących rozgrywkach drużyna z Przyszowic pożegnała
się z pucharową rywalizacją
już po pier wszy m meczu,
ulegając Gwarkowi Ornontowice 1:3.
Gospodarzem pucharowej potyczki 4-ligowców była
Jedność, jednak jako pierwsi
groźnie zaatakowali goście z
Ornontowic. Było to w 24 minucie, gdy „spalony” Sebastian
Kowalski oszukał bramkarza
z Przyszowic i posłał piłkę do
siatki. Gol nie został uznany,
jednak kolejna akcja zakończyła się już pełnym powodzeniem, bowiem rzut karny na
prowadzenie Gwarka zamienił
Dawid Boczar.
Wspomniany wcześniej
Sebastian Kowalski nie zamierzał rezygnować z wpisania się
na listę strzelców i w 30 minucie dopiął swego. W tym momencie można było odnieść
wrażenie, że jest po meczu, ale
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Wydaje się, że piłka zmierza do bramki Gwarka, jednak w tej sytuacji
Ariel Mnochy przegrał pojedynek sam na sam z Damianem Matrasem

PiSk

Wyniki 3. kolejki

9
9
4
4
3
1
1
0
0

Naprzód Żernica - UKS Gamów 1:0
Bramka: Herdzik.
Naprzód: Wojtaszek, Foltyn, Botor, Czekała (M. Sosna), Nalepka
(Łabądź), Pytko, Herdzik, Szulik (Kielich), Fliszkiewicz, Siedlaczek, Napierała (Zatynny).
Polonia Tychy - Piast Leszczyny (przełożony), Czarni II Sosnowiec - Jaskółki Chorzów 3:1, Tygryski Świętochłowice - KKS
Zabrze II 3:0, LKS Goczałkowice Zdrój - (pauza).

Przegląd Lokalny Nr 37 (1019) 13 września 2012 roku

sport

powołanie na konsultacje
Na dzisiaj (czwartek) na
Stadionie Ludowym w Sosnowcu zaplanowano konsultację szkoleniową zawodni-

wygraną zapewnili
sobie w dziesiątkę

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI 5. KOLEjKI

rabiać straty, bowiem gospodarze już w 7 minucie znaleźli
sposób na pokonanie Pawła
Krasonia. Upór w dążeniu do
kolejnej wygranej i utrzymania pozycji lidera został nagrodzony najpierw za sprawą gola
Marcina Modrzyńskiego, a
następnie po strzale Damiana
Kozdronia. Jako ciekawostkę
dodajmy, że Kozdroń zastąpił
na placu gry Modrzyńskiego.
Concordia pozostaje nie-

WYNIKI 6. KOLEjKI:
Czarni Pyskowice - Concordia 1:2
1:0 Szubert 7’, 1:1 Modrzyński 29’, 1:2 Kozdroń 84’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Jaroszewski (żk), Spórna (żk)
90+1’ Gałach, Rozumek (żk, czk – 79’), Żyrkowski (żk), Gołębiowski 88’ Paśnicki, Piwowarczyk 55’ Filip (żk), Modrzyński
62’ Kozdroń.
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki 2:1, Fortuna Gliwice - Górnik II
Zabrze 1:0, KS 94 Rachowice - Gwarek Zabrze 0:2, Orzeł Miedary - Orzeł Nakło Śląskie 0:1, Polonia II Bytom - MKS Kończyce
2:2, Sokół Orzech - Silesia Miechowice 1:4, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice - Sparta Zabrze 0:8.

Mecz numer 200

Wojciech Kempa

109 – Dariusz Oleś
102 – Tomasz Dura

Przegląd Lokalny Nr 37 (1019) 13 września 2012 roku

Piotr Skorupa

1. Concordia
2. Nakło Śląskie
3. Sokół
4. Tempo
5. Górnik II
6. Silesia
7. Czarni
8. Łabędy
9. Fortuna
10. Miedary
11. Gwarek
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

16
15
13
12
11
11
10
9
9
7
7
4
4
4
3
1

Wilki Wilcza - Tęcza Wielowieś 3:2, Carbo Gliwice
- Ruch Kozłów 1:4, Naprzód
Żernica - Orły Bojszów 1:0,
Stal Zabrze - Zryw Radonia
0:1, Orzeł Stanica - Przyszłość II Ciochowice 5:0,
Zamkowiec Toszek - Start
Kleszczów 5:0, Amator Rudziniec - Gwiazda Chudów
1:3, Społem Zabrze - MKS
Zaborze 2:1.
1. Wilki
2. Orzeł
3. Zamkowiec
4. Zryw
5. Gwiazda
6. Społem
7. Tęcza
8. Zaborze
9. Ruch
10. Naprzód
11. Start
12. Stal
13. Przyszłość II
14. Amator
15. Orły
16. Carbo

13
12
10
10
9
8
8
8
8
7
6
4
4
4
1
0
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WYNIKI 3. KOLEjKI
- GRuPA 2:

Korona Bargłówka - Concordia II 1:1
(bramka dla knurowian: Metelski)
Concordia:
Widera - Pietras, Bara, Paśnicki, Drabczyk - Metelski,
Łyźiński 35’ Szlaga 80’ Rędzia, Nauka, Krusiński 75’
Jarosławski - Kozdroń, Filip
53’ Juzwuk.
Młodość Rudno - LKS 45 Bujaków 3:0, Victoria Pilchowice
- Quo Vadis Makoszowy 2:3,
UKS Biskupice - Kłodnica
Gliwice 5:5, Naprzód Łubie
– Tempo II Paniówki 1:6,
Walka Makoszowy - Drama
Kamieniec 0:2.

PiSk

WYNIKI 3. KOLEjKI
- GRuPA 1:
Pogoń Ziemięcice - KS Bojków 1:1, Piast Pawłów - Jedność II Przyszowice 2:3, Start
Przezchlebie - Sośnica Gliwice 1:10, Olimpia Pławniowice
- Naprzód Świbie 1:1, Leśnik
Łącza – Orzeł Paczyna 4:1,
Sokół Łany Wielkie - MKS II
Kończyce 3:0.

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

7
7
6
5
5
5
4
4
3
2
0
0

7
7
7
5
4
4
4
3
3
3
1
0

Concordia ogłasza nabór
Concordia Knurów ogłasza nabór chłopców do drużyn trampkarzy i juniorów.
Trenerzy czekają na kandydatów na piłkarzy urodzonych

Knurowianin Eugeniusz
Mehlich zdał egzamin na sędziego międzynarodowego w
trójboju siłowym.
- Egzamin teoretyczny
skład ał się z dzie siątków

mistrzostw świata juniorek i
juniorów w trójboju siłowym.
Eugeniusz Mehlich sędziował
w nich kategorię wagową do
74 kg, a następnie występował
w roli sędziego technicznego.

pytań dotyczących trójboju
siłowego, a następnie kandydaci na sędziów międzynarodowych poddani zostali
egzaminowi praktycznemu
– re l a c j onuj e E u ge n iu s z
Meh lich. – Polegał on na
podjęciu stu decyzji oglądając
start zawodników trójboju
siłowego z całego św iata .
Największy stres towarzyszył
mi w momencie, gdy musiałem wykazać się znajomością
języka angielskiego, ale ostatecznie wszystko dobrze się
skończyło. Egzamin zdałem z
96-procentową skutecznością
udzielanych odpowiedzi.
W roli egzaminatora knurowianina w ystąpił Hanni
Smith z Republiki Południowej Afryki. Dodajmy, że egzaminy połączone z seminarium
sędziowskim odbyły się w
Szczyrku, w czasie 5-dniowych

Prawdopodobnie w październiku knurowianin wyjedzie
na mistrzostwa Europy weteranów w wyciskaniu sztangi,
które odbędą się w Czechach.
Foto: prywatne archiwum E. Mehlicha
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Eugeniusz Mehlich
to nie tylko działacz,
trener i sportowiec,
ale również sędzia

Przed tygodniem, już po
dwóch kolejkach napisaliśmy,
że specjalnością rezerw Concordii stają się remisy. Zgodnie
zatem z wcześniejszymi meczami, w trzeciej serii spotkań
podopieczni Marcina Rozumka odnieśli trzeci remis.

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

Sędzia międzynarodowy
Foto: Piotr Skorupa

W sobotnim meczu z
Czarnymi Pyskowice Wojciech Kempa po raz 200 wystąpił w meczu ligowym, jako
zawodnik KS Concordia.
Przypomnijmy, że najnowsza karta historii knurowskiego klubu zapisywana jest po likwidacji GKS
Concordia i powołaniu KS
Concordia, a więc od sezonu 2003/2004. Do tej pory
ponad sto spotkań ligowych
w barwach k lubu z ulicy
Dworcowej rozegrali:
173 – Łukasz Sendlewski
170 – Marcin Salwa
165 – Łukasz Pilc
156 – Marcin Grzegorzyca
141 – Michał Bagiński
139 – Łukasz Spórna
126 – Piotr Karwowski
113 – Andrzej Hanak
111 – Dawid Wieliczko

pokonana i w sobotę zmierzy
się u siebie z KS 94 Rachowice, który w trzech ostatnich
meczach wywalczył zaledwie
jeden punkt.

PiSk

Komplet remis numer trzy
zwycięstw

PiSk

Sygnał
do odrabiania
strat dał
w Pyskowicach
Marcin
Modrzyński
(w białej
koszulce)

znalazł się zawodnik knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
– Aleksander Tanistra.

KlaSa „B” - podoKrĘG zaBrze

Klasa a

Takiej kolejki w tym sezonie jeszcze nie było. Cztery
nasze drużyny – Wilki Wilcza, Orzeł Stanica, Naprzód
Żernica i Gwiazda Chudów
– w komplecie odniosły zwycięstwa. Najokazalsze stało się
łupem beniaminka ze Stanicy,
który zaaplikował rywalom aż
pięć bramek.

Kolejne – piąte już – zwycięstwo w now ym sezonie
piłkarze Concordii Knurów
w y walczyli w spotkaniu z
beniamink iem, Czarny mi
Pyskowice. Podopieczni Wojciecha Kempy przechylili szalę
zwycięstwa na swoją stronę w
84 minucie, gdy grali w osłabieniu po drugiej żółtej kartce
dla Marcina Rozumka.
Knurowianie niemal od
początku meczu musieli od-

ków Reprezentacji Śląskiego
Związku Piłki Nożnej (rocznik 2000). W gronie piłkarzy,
którzy otrzymali powołanie

w latach 1995-2006.
Kontakt telefoniczny –
500 289 421 lub osobisty w
siedzibie klubu codziennie w
godzinach 15.30-17.30.

Krystian Majdziński
= fair play
Zdarza się, że w ferworze
walki sportowcy zapominają
o zasadach fair play. Zasady
czystej gry nie są jednak obce
Krystianowi Majdzińskiemu z
Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen. Mogli się o tym
przekonać uczestnicy ogólnopolskich zawodów w wyciskaniu
sztangi, które jeszcze w czasie
wakacji odbyły się w Leszczynach. W rywalizacji o puchar
przewodniczącego tamtejszej
Rady Miejskiej zawodnik knurowskiego klubu przyznał, że
jego przeciwnik – Patryk Ludwiczak został źle zważony i to
właśnie jemu należy się drugie
miejsce. Majdziński stracił w
ten sposób trzecią lokatę, jednak
zyskał coś więcej, bowiem taka
postawa sportowca zasługuje
na szczególne słowa pochwały.
Wracając do rywalizacji, knurowianie osiągnęli w Leszczynach
wartościowe wyniki i poprawili
kilka swoich rekordów życiowych: Patryk Ludwiczak – 2.
miejsce w kat. 82,5 kg, wynik
– 97,5 kg (rż), Maciej Jaśkiewicz

Foto: UKS Eugen

KlaSa oKrĘGowa

Krystian Majdziński
nie zapomina w czasie
rywalizacji o zasadach
fair play

– 2. miejsce w kat. 90 kg, wynik
– 180 kg, Jakub Kaszowicz – 2.
miejsce w kat. 100 kg, wynik
– 147,5 kg (rż), Krystian Majdziński – 4. miejsce w kat. 82,5
kg, wynik – 82,5 kg (rż), Adam
Przydatek – 5. miejsce w kat.
67,5 kg, wynik – 65 kg (rż), Michał Długaj – 6. miejsce w kat.
67,5 kg, wynik – 60 kg (rż).
PiSk



Foto: MOSiR

Trener przez przypadek,
ale nie z przypadku
Sekcja pływacka TKKF Szczygłowice ma nowego
trenera! Od tego sezonu dotychczasowego
wychowanka młodych pływaków Sławomira
Prędkiego zastąpił Mateusz Michalski, wielokrotny
medalista Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostw
Świata Osób Niepełnosprawnych

Do Knurowa trafił przez
przy padek. – Na początku
sierpnia, jadąc samochodem z
Bielska-Białej, usłyszałem reportaż w Radiu M o Mateuszu
– zdradza kulisy zatrudnienia nowego trenera Dariusz
Brachaczek, kierownik sekcji
TKK F Szczygłow ice. – Po
zakończeniu reportażu pomyślałem sobie, że trzeba go
ściągnąć do nas.
Szybko zdobyty kontakt
i kilka wstępnych spotkań
zaowocowały zatrudnieniem
Michalskiego w Knurowie.
W ubiegłym sezonie sekcja pływacka wywalczyła 4
medale, w tym dwa złote, na
Mistrzostwach Polski oraz
ok. 70 na Mistrzostwach Śląska. O planach na nowy se-

zon wypowiadają się ostrożnie. – Na tę chwilę chcemy
przede wszystkim zobaczyć
jak się będzie układać praca
z nowym trenerem, a plany
na ten sezon będziemy wprowadzać po dwóch miesiącach
– mówi Brachaczek. – W
każdym roczniku mamy po
kilku zawodników, którzy
dzięki ciężkiej i systematycznej pracy mogą odnieść spore
sukcesy.
Nowy sezon dopiero się
rozpoczął, a na wyniki pod
okiem nowego trenera trzeba będzie trochę poczekać.
Potencjał knurowskiej sekcji
jest jednak duży i z każdym
kolejnym rokiem powinno
być coraz lepiej.

Dawid Ciepliński

Pierwszym sportowym wydarzeniem w świeżo
odremontowanej hali sportowej MOSiR-u
w Szczygłowicach był towarzyski mecz piłkarski
pomiędzy reprezentacją samorządowców Knurowa
i partnerskiego, słowackiego Svitu
Knurów

Gościnny remis
Knurowianie rozpoczęli mecz z animuszem. Już do
przerwy prowadzili 5:1. Gdy
po przerwie podwyższyli na
7:1 wydawało się, że goście
ze Słowacji doznają wysokiej
porażki.
Wtedy naszych południowych sąsiadów wsparli obecny radny i trener Concordii
Knurów Wojciech Kempa oraz
redaktor naczelny Przeglądu
Lokalnego Bogusław Wilk.
Z ich pomocą Słowacy zaczęli ambitnie gonić wynik.
Ten wysiłek został nagrodzony
równo z końcową syreną. Wtedy właśnie reprezentanci Svitu
doprowadzili do wyrównania.
16

W ten sposób tradycji stało się
zadość i zaprzyjaźnione miasta
pogodził remis 12:12.
Gwoli formalności dodajmy, że najskuteczniejszym za-

Humory dopisują, bo remis sprawił,
że nikt nie mógł się czuć poszkodowany

Sternik Wojciech Kowalski i załoga w składzie Maciej
Kowalski i Donat Dubiel – to
ekipa miłośników żeglarstwa,
która zwyciężyła w sobotnich
regatach o puchar prezydenta
Knurowa. Rywalizacja – tradycyjnie już – odbyła się na
wodach Zalewu Rybnickiego,
a na starcie stanęło dziesięć
załóg. W programie imprezy
zna lazł y się czter y w yścigi, natomiast do końcowej
klasyfikacji zaliczano trzy
najlepsze wyniki.

Klasyfikacja:

1. Wojciech Kowalski (Maciej
Kowalski, Donat Dubiel), 2.
Karol Lepich (Leszek Gąszczyk, Rafał Bober), 3. Robert
Sieradzki (Marcin Sieradzki,
Kamil Stolarczyk, Ryszard Rożek), 4. Marcin Pniowski (Marek
Lewandowski, Tomasz Bassa),
5. Piotr Jarząb (Marek Wącirz,
Paweł Ferdyan, Andrzej Kustra), 6. Mirosław Kijas (Karol
Kijas, Grzegorz Bizoń, Krzysztof Janus), 7. Szymon Gąszczyk
(Daniel Krakowczyk, Ryszard
Zając, Edgar Kober), 8. Maciej
Jurczyga (Emilia Wilk, Radosław Handzlik), 9. Marek Chruściel (Ewa Chruściel, Mariusz
Chruściel), 10. Tomasz Kuczak
(Sławomir Łuczak, Adam Ziemiański, Aneta Janus)

wodnikiem tego spotkania był
wiceprezydent Piotr Surówka,
zdobywca 6 goli.
Oprócz niego w drużynie
Knurowa wystąpili: Jerzy Pach,
Bogusław Wilk, Wojciech
Kempa, Piotr Dudło, Robert
Furtak, Krzysztof Stolarek,
Janusz Szydło, Dariusz Brachaczek i Krzysztof Gołuch.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Foto: MOSiR

Wojciech Kowalski i spółka

Po sportow ych zmaganiach, z mi łośni ka mi a ktywnego stylu życia spotkali
się m.in. Joachim Machulik
(prz ewod nicz ąc y Komisji
Spor tu k nurowsk iej Rady
M iasta) ora z Ma rci n Ka-

sprzyk (kierownik obiektów
MOSiR), którzy wręczyli nagrody i gratulowali zapału w
dążeniu do jak najlepszego
poziomu sportowego.
PiSk

Foto: Dawid Ciepliński

Mateusz Michalski
- nowy trener
sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice

Foto: swim.info.pl

Nowy trener swoje obowiązki rozpoczął już w ubiegłym tygodniu. Do tej pory
odnosił sukcesy wyłącznie
jako zawodnik, a praca w
Knurowie jest jego debiutem
w nowej roli. – Spędziłem na
basenie jako zawodnik 16 lat.
Teraz chciałbym spróbować
swoich sił jako trener i spojrzeć
na to wszystko z tej drugiej
strony basenu – mówi nowy
trener knurowskiej sekcji pływackiej. –Będę się starał przekazywać wiedzę, która została
mi przekazana przez wielu trenerów, z którymi pracowałem
dotychczas jako zawodnik.
Mateusz Michalski jest
nie tylko doświadczonym,
ale i bardzo utytułowanym
zawodnikiem. Do jego największych sukcesów można
zaliczyć dwa brązowe medale zdobyte podczas Igrzysk
Paraolimpijskich w Atenach
(10 0 m st ylem g r zbieto w y m oraz sztafeta 4x100
m), srebro i brąz zdoby te
odpowiednio na mistrzostwach świata w Argentynie
z 2002 roku i w RPA z 2006
roku (obydwa na 100 stylem
g r zbie tow y m) or a z br ą z
na mist rzost wach św iata
w Holandii (100 m stylem
klasycznym). Ma również na
koncie dwa czwarte miejsca
w y walczone na dystansie
100 m grzbietem na paraolimpiadzie w Pekinie.

Knurów

Biesiadny kres lata

Jeszcze w sobotę organizatorzy festynu
drżeli o pogodę. Następnego dnia aura
okazała się jednak łaskawa. Słońce
i biesiadne rytmy przyciągnęły na skwer
przy kręgu rzesze knurowian
Atrakcji nie brakowało.
Każdy, bez względu na wiek,
mógł znaleźć coś dla siebie.
Festyn poprowadził, z wrodzoną swadą i humorem, Marek „Biesiadny” Malarz. Wymyślane przezeń gry i zabawy
przyciągały przed scenę nie
tylko dzieci, ale i dorosłych.
– Taki jest w końcu charakter festynu, żeby spędzić go
w rodzinnym gronie – mówi
Marian Gruszka, pomysłodawca i inicjator wakacyjnych
zabaw na kręgu.
O oprawę artystyczną
zadbały majoretki Miasta
Knurów „Iluzja” oraz muzycy.
Gorące rytmy Iwony z zespołu
Duo Centrum, której w nie-

których utworach towarzyszył
Marek Malarz, same rwały do
tańca. Burzę oklasków zebrały
Claudia i Kasia Chwołka. Nic
dziwnego, że zabawa trwała do
późnego wieczora.
To był ostatni w tym roku
festyn rodzinny na kręgu.
– Następny, inauguracyjny w
przyszłym roku przewidujemy
na 26 maja w Dzień Matki
– zdradza Gruszka.
Sobotni festyn został zorganizowany przez Centrum
Kultury w Knurowie, Stowarzyszenie „Moja Gmina
Nasz Powiat”, radnych Mariana Gruszkę i Włodzimierza
Gwiżdża oraz bar restauracyjny „Gwarek”.
DC
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