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KNURÓW. RADCY PRAWNI ZAPRASZAJĄ

Uroczystości
pogrzebowe
odbyły się
w kościele
Matki Bożej
Częstochowskiej

Poradzisz się bezpłatnie

Foto: Paweł Gradek

- Bądź mądry przed szkodą – apelują
organizatorzy dni bezpłatnych porad prawnych.
Ogólnopolska akcja odbędzie się też w Knurowie

KNURÓW. OSTATNIE POŻEGNANIE KS. STEFANA GRUSZKI

Do zobaczenia...

- Nie mówię żegnaj, mówię do zobaczenia
w Domu Ojca, gdzie nie będzie bólu i trosk,
tylko radość - mówił w kazaniu podczas mszy
pogrzebowej ks. Jan Szewczyk, równolatek śp.
ks. Stefana Gruszki
Chodzili do tej samej szkoły podstawowej, wstąpili do tego samego
Niższego Seminarium Duchownego
w Katowicach, by później stać się
alumnami Śląskiego Seminarium
Duchownego w Krakowie.
- On zmarł, a ja jeszcze żyję - podkreślił w kazaniu ks. Jan.
We mszy św. pogrzebowej ks. seniora Gruszki, której przewodniczył
abp Wiktor Skworc, wzięło udział 51
księży. Kościół wypełnili parafianie
z Knurowa i Krywałdu. Z dzielnicy
Podraj Czechowic-Dziedzic, gdzie
przed laty ks. Stefan wybudował kościół, przyjechał autokar wiernych.

Nie zabrakło rodziny ks. seniora,
przedstawicieli samorządu, służby
zdrowia i delegacji knurowskich
instytucji.
Ks. proboszcz Jan Buchta wspomniał m.in. o gorliwości ks. Gruszki,
któremu mimo ciężkiej choroby
przyświecały 2 zasady: „Nie narzekać” i „Będzie dobrze”, i o bezgranicznym oddaniu Bogu.
Tego dnia Niebo żegnało ks. Stefana strugami deszczu. Kapłan spoczął
na cmentarzu przy ul. 1 Maja, obok
grobowca ks. Rajmunda Stachury.
/g/

Zostań SuperW!

Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy.
- Gotowy do służby? Czekamy na zgłoszenia
do 20 października - zachęcają organizatorzy

W sprawie
utraconego
deputatu
18 września (czwartek) o godz.
9.40 w Sądzie Okręgowym w Gliwicach przy ul. Kościuszki (sala nr
40) odbędzie się pierwsza rozprawa
odwoławcza w sprawie odebrania górniczym emerytom przez
Kompanię Węglową tony deputatu
węglowego.
Tydzień później, 25 września, o
godz. 17.00 w Klubie Gama odbędzie się zebranie, w trakcie którego
mecenas Michał Zapart przedstawi
wszystkim zainteresowanym okoliczności sprawy.
/g/
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/bw/
podziękowania

Serdeczne podziękowania
dla ks. abp. Wiktora Skworca,
wszystkim księżom
za sprawowanie najświętszej oﬁary.
Podziękowania
ks. Proboszczowi Janowi Buchcie
za zorganizowanie
całej uroczystości pogrzebowej.
Przedstawicielom władz miasta
i delegacjom
oraz wszystkim krewnym
i uczestnikom pogrzebu

- tłumaczą organizatorzy Szlachetnej Paczki. - Wolontariusz Paczki
wchodzi tam, gdzie inni są obojętni
albo boją się wejść.
W zeszłym roku Szlachetna
Paczka pomogła 17 684 potrzebują-

W ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa województwa śląskiego Izba Tradycji Górniczej przy ul.
Dworcowej 3A przygotowała wystawę „Powrót do źródeł... Knurowa”.
20 i 21 września w godz. 10.0015.00 będzie można prześledzić
historię najstarszej ulicy w mieście.
- Przedstawimy początki Knurowa położonego nad rzeką, stawem
zamkowym, opowiemy też o ciekawych obiektach przy ul. Koziełka - zapowiada kustosz Bogusław Szyguła.
Z tej okazji Mennica Górnośląska
wydała numizmat z wizerunkami
kościoła pw. św. Wawrzyńca i Pięknej
Madonny z Knurowa, który będzie
można nabyć w Izbie Tradycji.

śp. ks. STEFANA GRUSZKI

/g/

cym rodzinom. Aby i w tym roku się
udało, potrzebni są ludzie, którzy
poświęcą swój czas i energię innym.
- Wolontariat w Paczce jest
powołaniem do służby dla innych
ludzi, do przekraczania siebie dla
innych, żeby zmienić świat – mówi
ksiądz Jacek Stryczek, dobry duch
Paczki.
Rekrutacja wolontariuszy trwa
do 20 października. Wystarczy
wejść na stronę www.superw.pl,
znaleźć Knurów i wypełnić formularz rekrutacyjny.
jb

foto-migawka

składa

Siostra, Siostrzeniec z Rodziną

nekrologi

śp.

JÓZEF GOLEC

(1961-2014)

W krzyżu cierpienie
W krzyżu zbawienie
W krzyżu miłości nauka…
Złączyła nas na zawsze
pielgrzymka do Ziemi Świętej
Odpoczywaj w pokoju
Pogrążona w smutku
kuzynka Sybilla Golec

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Pana MICHAŁA ROMANIUKA

Foto: Piotr Skorupa

WAŻNE

udzielać będą radcy prawni Iwona
Gola i Piotr Muzyka. Zapraszają
w dniach 23-25 września (wtorek
– czwartek) w godzinach 10-16 do
kancelarii przy ul. Niepodległości
14/4.
Honorowym patronem przedsięwzięcia jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

U źródeł Knurowa

KNURÓW. KTO CHĘTNY DO POMOCY...

Co roku wolontariusze Szlachetnej Paczki pukają do domów i mieszkań, pytając o marzenia i potrzeby.
- Aby znaleźć prawdziwą biedę,
nie wystarczy dobra wola. Niezbędni są wolontariusze, czyli SuperW.

Inicjatywę pod nazwą „Niebieski
Parasol” organizuje Krajowa Rada
Radców Prawnych. Czyni to po raz
czwarty. W poprzednich latach akcja
cieszyła się sporą popularnością. Za
każdym razem z porad skorzystało
po kilka tysięcy osób.
W tym roku porady udzielane
będą w ponad 400 miejscach w Polsce. Także poza granicami kraju – w
Dublinie (Irlandia).
W Knurowie w to pożyteczne
przedsięwzięcie włączyła się Kancelaria Radcy Prawnego Iwony Gola.
Bezpłatnych porad prawnych

taki okaz nie
od lat zbiera grzyby, jednak
Janina Nizio ł ze Szcz ygłowic
lasu
do
cia
wyjś
trafia się przy okazji każdego

długoletniego Członka Rady Nadzorczej
Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
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Wykorzystują ufność i dobre serce starszych osób.
W ubiegłym tygodniu skontaktowali się z trojgiem
knurowian, których chcieli okraść metodą „na wnuczka”...

Babciu,
chcę cię
okraść

KNURÓW. POLICJA OSTRZEGA PRZED „WNUCZKIEM”

- Cześć, babciu! To ja - odzywa
się głos w słuchawce telefonu stacjonarnego.
W tym momencie babcia wymawia pytająco imię wnuczka lub
wnuczki, by upewnić się, kto dzwoni. Oszust potakuje i rozpoczyna
dramatyczną opowieść.
W ubiegłym tygodniu „wnuczek” skontaktował się z trojgiem
starszych knurowian.
- Mówił, że spowodował wypadek
na terenie Polski, ale udało mu się
dogadać z poszkodowanymi - relacjonuje komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podinsp. Maciej Kawa.
- Dlatego też potrzebuje od 50 do 80
tys. zł na zapłatę zadośćuczynienia.

Żaden z rozmówców „wnuczka” nie dysponował taką kwotą. To
najprawdopodobniej go zniechęciło
- więcej nie zadzwonił.
Knurowianie dobrze znali złodziejskie sztuczki, dlatego bez zwłoki
powiadomili o wszystkim Policję.
Ich postawa - zdaniem komendanta
Kawy - zasługuje na pochwałę.
Śledczy ustalili, że oszust dzwonił z Wielkiej Brytanii. Na razie nie
wiadomo, czy udało mu się kogoś
oszukać.
Komendant Maciej Kawa kolejny raz przestrzega seniorów przed
osobami podszywającymi się pod
członków rodziny i proszących o
pieniądze.

PRZYSZOWICE

Sezamie, otwórz się
Tydzień temu ktoś w yłama ł
okienko piwniczne i włamał się do
domu w Przyszowicach. Złodziej,
przez nikogo nie niepokojony, ukradł

tablet, konsolę Xbox i 20 tys. zł. Łączna suma strat wyniosła 22 tys. zł.
Sprawą zajął się Komisariat Policji w Knurowie.

/g/

PANIÓWKI

KNURÓW

Celny rzut Złodziej
44-latek pozazdrościł Anicie
Włodarczyk rekordu świata w
rzucie młotem, więc pobił własny
rekord... głupoty. Na ul. Zwycięstwa obrzucił kostką brukową samochód renault trafic. Właściciel
dostawczaka poniósł stratę nie
mniejszą niż 420 zł.
/g/

Oszuści typują swoje ofiary z
książek telefonicznych. Wybierają
ludzi o mało popularnych dziś
imionach. Nigdy nie godzą się na
osobist y odbiór pieniędzy. Zawsze kogoś po nie przysyłają (np.
kolegę).
- Kiedy już odbierzemy taki telefon, można wyrazić chęć współpracy
z „wnuczkiem” - podpowiada komendant. - A później o szczegółach
niezwłocznie powiadomić Policję.
Ty m bez mocnych ner wów
rad zi, by ig norowa l i prośby o
finansowe wsparcie lub weryfikowali je, dzwoniąc do prawdziwych
wnucząt.

poszedł
siedzieć

Z tarasu posesji w Paniówkach
ktoś ukradł 6 krzeseł ogrodowych.
Właściciel oszacował straty na 600
zł. Sprawą już zajęli się policjanci z
knurowskiego komisariatu.

/g/

reklama

/pg/

KNURÓW

Piątka za 113 tysięcy

W kolekturze przy ul. Słoniny padła piątka w Mini Lotto.
Szczęściarz zgarnie 133 292, 20 zł. - Nie wierzyłyśmy, że to
właśnie u nas ktoś wygrał! - śmieje się pani Urszula, która być
może przyjęła szczęśliwe numery
Do sklepu na ul. Słoniny przychodzi wielu marzących o wielkich
pieniądzach. - Mamy paru stałych
klientów, którzy często wysyłają kupony - mówi pani Urszula. - Ale to
pierwsza tak duża wygrana.

Sprzedawczynie nawet nie próbują dociekać, komu tak się poszczęściło.
- To osobista sprawa wygranego,
ale cieszymy się z jego farta - dodaje
sprzedawczyni.

Pani Ewa czasami wpada do sklepu na zakupy. W lotka nie gra.
- Pewnie trzeba zacząć - śmieje
się knurowianka. - Przydałyby się
takie pieniądze. Na pewno mądrze
bym je wydała.
- Tak, zawsze jest jakaś dziura
finansowa do załatania - rozmarza
się pani Urszula.
Nikt na razie nie przyszedł do sklepu pochwalić się, czy podziękować za
szczęśliwą rękę. O farciarzu wiadomo
jedynie tyle, że wysłał osiem zakładów
za 10 zł. Liczby wytypował sam.
Mieszkańcy Koloniji czekają aż
zwycięzca się ujawni.
- Stary Knurów to nie osiedle. Tutaj wszyscy się znają. Szybko wyjdzie
na jaw, kto wygrał. Bez wspólnego
świętowania się nie obejdzie! Flaszkę
będzie musiał postawić - śmieje się
pan Marian, mieszkający na Koloniji.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Największe dotychczasowe wygrane
w Knurowie: 1996 rok − 2,5 mln zł,
2009 r., − 1,2 mln zł (los zakupiony
w kolekturze przy ul. Górniczej),
2010 r. − 3, 6 mln zł (kupon z kolektury przy Batorego), wrzesień
2012 r. − 77, 777 tys. zł w zdrapce
(wygrana przy Górniczej), listopad
2012 r. − 1 mln zł (kolektura przy
Batorego), październik 2013 - 2 mln
zł (kolektura przy ul. Górniczej)
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PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

PROGNOSTIC

Sp. z o.o.

Knurów, ul. Ks. Koziełka 8 (nad apteką Św. Barbary)
Rejestracja

32 236 30 10

www.prognostic.eu

Profilaktyka dróg moczowych
Urolog - dr Jacek Zdanowicz - specjalista z długoletnim doświadczeniem.
Krótkie
terminy
oczekiwania

Cena promocyjna wraz z badaniem USG
i podstawową diagnostyką za jedyne
Dostępny w każdy wtorek od 17.50

99 99zł

Gabinet stomatologiczny

przychodni udziela 30% rabatu na leczenie stomatologiczne
oraz 10% rabatu na usługi protetyczne.
Dodatkowo do każdego zabiegu leczniczego
oferujemy znieczulenie GRATIS !

Wypełnienie

od

70zł

Zapisy pod numerem telefonu 32/236-30-10 lub osobiście

Zapraszamy do naszej poradni - DUŻY WYBÓR LEKARZY SPECJALISTÓW
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KRYWAŁD. MIERNIK POJAWIŁ SIĘ I ZNIKNĄŁ...

Sprawdzian oblany?

Czy spisany na straty budynek „Matysiaków”
rozpocznie drugie, lepsze życie?...

KNURÓW. ZE SPRZEDAŻY NICI...

Matysiaki idą
w dzierżawę
Budynek, w którym mieścił się niegdyś
oddział dla przewlekle chorych, czyli
tzw. „Matysiaki”, znalazł inwestora!
Właśnie rozpoczął się remont obiektu
- Chcemy zbyć tę nieruchomość
- informował rok temu podczas sesji
Rady Miasta starosta gliwicki Michał Nieszporek. Tłumaczył knurowskim radnym, że remont wnętrz
byłego oddzia łu d la przewlek le
chor ych jest nieopłacalny. Poza
tym tylko na zabezpieczenie dachu
potrzeba było około 500 tys. zł.
Minął rok. Z dachu „Matysiaków” robotnicy zrzucają dachówki i
skuwają kominy...
- Na szczęście nie doszło do
sprzedaży - mówi z ulgą Henryk
Hibszer, zastępca dyrektora ds.
ad m i n ist r ac y jno -tech n icz nych
spółki Szpital w Knurowie. - Szpital
wydzierżawił obiekt firmie, która
będzie prowadzić w nim działalność
medyczną.

reklama

testować urządzenie przez miesiąc.
Sprawdzian skuteczności trwał krócej - niecałe trzy tygodnie.
- Tydzień temu zakończyliśmy
fazę testową - potwierdza dyrektor
Osman. - Obecnie zajmujemy się
analizą zebranego materiału.
Czy i kiedy urządzenie ponownie
pojawi się w Krywałdzie?
Los miernika zależy od rezultatów testów. Nieoficjalnie udało
nam się dowiedzieć, że miernik
najprawdopodobniej nie wróci w
tym roku na ul. Michalskiego. Co
w zamian? Na razie innej opcji,
żeby poprawić bezpieczeństwo na
ul. Michalskiego, nie ma.
jb

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 września 2014 r.

Więcej szczegółów zdradza prezes spółki Michał Ekkert: - Placówka
będzie świadczyć usługi medyczne z
zakresu kardiologii.
„Matysiaki” zostały wydzierżawione na kilkanaście lat. Aby mogły
służyć pacjentom, konieczny jest
ich gruntowny i kosztowny remont.
O jego zakresie dowiemy się, kiedy
inwestor przedstawi dokumentację
projektową.
- Nie byliśmy zainteresowani
ponoszeniem tak wielkich nakładów,
zwłaszcza że niedawno otworzyliśmy
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - tłumaczy Ekkert.
Prezes liczy, że obecność nowej
placówki wzbogaci ofertę szpitala.
/pg/

Zapisz się na UTW!

Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ewa Jurczyga, zaprasza
wszystkich chętnych na zajęcia.
Zapisy rozpoczęły się w środę 17
września w siedzibie UTW – w
Miejskim Gimnazjum nr 2 przy ulicy Stefana Batorego 7 w Knurowie
(pokój nr 2). Sekretariat dyżuruje w
każdą środę w godz. 16-18.

Miernik podobał się kierowcom.
- Był zabawny. Gdy jechało się z
przepisową prędkością, obok prędkości wyświetlała się uśmiechnięta
buźka - mówi pan Michał.
A co w przypadku, kiedy prędkość była za duża?
- Nie wiem, zawsze jeżdżę przepisowo - śmieje się knurowianin.
- Ale podobno pojawiał się czerwony
wykrzyknik.
Z urządzenia zadowolona była
także Barbara Iwanicka, dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Knurowie.
- Zauważyłam, że kiedy miernik
stał, kierowcy zwalniali - podkreśla.
Zarząd Dróg Powiatowych miał

Foto: Justyna Bajko

Foto: Paweł Gradek

Raptem trzy tygodnie mieszkańcy Krywałdu cieszyli się
z miernika prędkości. Kilka dni temu urządzenie zniknęło.
- Zakończyła się faza testów - wyjaśnia Jan Osman, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. - Trwa analiza
zebranych danych

UTW przygotował atrakcyjną
ofertę zajęć, z którą przyszli słuchacze
zapoznają podczas zapisów. Wzorem
lat ubiegłych UTW będzie kontynuować „otwartą” formę wykładów.
Wykład inauguracyjny odbędzie się 8 października 2014 roku o
godz. 17.00 w Kinie Scenie Kulturze.
dt

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 647, ze zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLVI/663/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,
w terminie do dnia 10 października 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 września 2014 r.
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 21, ust. 1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1235, ze zm.)
oraz Uchwały Rady Miasta Knurów Nr XLVI/663/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej
wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzenia ww. projektu planu, w zakresie o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można
zapoznać się:
1) w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów, w Wydziale Urbanistyki
i Architektury,Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – z Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr
XLVI/663/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy
Przemysłowej oraz dokumentem, o którym mowa w art. 21 ust 2 pkt 23 lit. d ww. ustawy – opracowaniem ekoﬁzjograﬁcznym;
2) w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska – z dokumentem, o którym mowa w art.
21, ust. 2, pkt 23, lit. c ww. ustawy – Gminnym Programem Ochrony Środowiska.
Stosownie do art. 39, ust. 1, pkt 4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ww. ustawy, zainteresowani mogą
wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu miejscowego planu, w ramach przeprowadzanej strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 października 2014 roku (włącznie):
– pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów: ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-199
Knurów,
– ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym na
adres: um@knurow.pl
Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku,
uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy
projekt miejscowego planu – Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zm.).
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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aktualności
KNURÓW. CO DALEJ Z OGRÓDKAMI PRZY UL. 1 MAJA?

Na działkach
wyrosną domy

Pan Stefan nie miał sił chodzić,
a co dopiero sprzątać - zdany był
tylko na pomoc życzliwych, sam
od nikogo niczego nie chciał...

Knurowscy działkowcy
poświęcają swoim ogródkom
dużo czasu i energii...

Los człowieka
samotnego
KNURÓW

Umierał wśród
świętych obrazków
i bałaganu.
Umierał tak jak
żył - samotnie,
po swojemu.
Próbowano pomóc
panu Stefanowi, ale
on pomoc odrzucał.
- Może nie chciał
być dla nikogo
ciężarem - mówi ze
smutkiem sąsiadka
W mieszkaniu pana Stefana od
progu uderza zapach: drażniący i
nieprzyjemny. Zapach i bałagan.
Podobno było gorzej. Sąsiadka, po
tym jak pana Stefana zawieziono
do szpitala, trochę posprzątała,
pozmywała naczynia.
Lokal ma dwa pokoje. W jednym piętrzą się ubrania: stos koszul, spodni i płaszczów. W drugim
jest narożnik przykryty zniszczoną,
pomarańczową kołdrą i szafka, na
której stoi telewizor. Nieduży, szary
jak życie pana Stefana. Ze ścian
spoglądają święci: obraz ze Świętą
Rodziną, papierowa Matka Boska
prosząca: „Popatrz na tę matczyną
twarz” i wizerunek Jana Pawła II
ozdobiony muszelkami. Obok zepsuty zegar, wskazówki zatrzymały
się na godz.14, trzy powieszone na
gwoździu różańce i kartka z życzeniami na Boże Narodzenie. To
jedyne ładne rzeczy w mieszkaniu
pana Stefana. Ale i tak trafią tam,
gdzie wszystko: na wysypisko.
Pan Stefan podobno rzadko się
skarżył. Umierał na raty: stracił
żonę, potem mieszkanie i kontakt
z rodziną. Na stary Knurów trafił
dwa lata temu, wcześniej mieszkał
na Redynie.
- Sąd orzekł eksmisję bez lokalu

Foto: Paweł Gradek

Przyszłość kilkudziesięciu ogródków
działkowych między cmentarzem
a ul. Jęczmienną zdaje się być
przesądzona. Gmina planuje sprzedać
teren pod budownictwo jednorodzinne.
Nie zamierza jednak zostawić
działkowców na pastwę losu

Foto: Dominik Trygar

Mieszkanie czeka
dezynfekcja i odnowa

socjalnego. W takim przypadku,
jeżeli gmina dysponuje lokalem
tymczasowym, to wówczas taki lokal
jest przydzielany. Jeżeli gmina nie
posiada takiego miejsca, to MOPS
zabezpiecza miejsce w noclegowni.
W momencie, kiedy zapadł wyrok w
sprawie pana Stefana, gmina takim
lokalem dysponowała - tłumaczy
Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Lokalowej i Administracji.
Pan Stefan tracił siły powoli.
Najpierw nogi odmówiły mu posłuszeństwa, potem reszta ciała.
Póki mógł, chodził na obiady do
pobliskiej jadłodajni i spotykał się
z kolegami. Zasłaniał samotność
resztkami przyjaźni. Sąsiedzi mówią, że nikt go nie odwiedzał.
- Byliśmy przekonani, że nikogo
nie miał - mówi znajoma z dołu.
Czasami wpadła sąsiadka, podała szklankę wody, umyła podłogę,
porozmawiała. Pan Stefan nie miał
siły chodzić do toalety. Podkładał
sobie szmaty, które potem prał w
niewielkim wiadrze z zimną wodą.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie znał sytuacji knurowianina. Pan Stefan to emeryt. Opieka
pielęgnacyjna jest przyznawana na
zlecenie lekarza. Teoretycznie mógł
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sobie wykupić opiekę. Praktycznie
skazał się na życzliwość innych ludzi.
Na początku września sąsiadka
jak zwykle zajrzała do pana Stefana.
- Ledwie poruszał ustami. Wezwałam pogotowie - opowiada. - Gdyby nie moja pomoc, sąsiad niechybnie
umarłby.
Pan Stefan miał udar. Trafił
do szpitala. W końcu przestał być
samotny.

BEZ POWROTU

Knurowianin już nie wróci do
swojego lokum. Potrzebuje stałej opieki. Ma troje dzieci: dwie córki i syna.
- Chcieliśmy mu pomoc, ale to
on nie chciał utrzymywać z nami
kontaktu - mówi córka pana Stefana.
- Na początku mieszkał z bratem, ale
kiedy brat poszedł na swoje, ojciec
został sam.
Córka obiecała, że zajmie się
ojcem.
- Wezmę go do siebie albo załatwię ośrodek - deklaruje.
Lokal, gdzie mieszkał pan Stefan,
w tym momencie nie nadaje się do
zamieszkania. Został zabezpieczony
przez MZGLiA. Przejdzie dezynfekcję.
Justyna Bajko

Imię bohatera tekstu zostało zmienione

Sezon dożynkowy dobiegł końca, a wraz z nim u niektórych działkowców pojawiły się refleksje.
- Sadzić czy wykarczować? - zastanawia się pan Andrzej.
Od kilkudziesięciu lat uprawia
skromną działkę w pasie ogrodów
wzdłuż ul. 1 Maja. Grunt jest własnością gminy, dlatego raz na jakiś
czas knurowianin podpisuje umowę
dzierżawy. Ostatnia wygasa z końcem 2014 roku. Mężczyzna usiłował
dowiedzieć się od urzędników, co
będzie dalej. Bezskutecznie.
- Ludzie mają działki po 30 lat.
Inwestowali w nie nie tylko pieniądze, ale też każdą wolną chwilę
- podkreśla. - Teraz wszyscy się
zastanawiamy, jak to dalej będzie.
Nie wiemy, czy obsiewać, naprawiać
altany...
Pani Zofia w miejscu ogórków
zasiała już poplon. Z dumą ogarnia
wzrokiem swoją działkę, o którą dba
od 1997 roku. Przychodzi tu każdego dnia, bo - jak mówi - w małym,
nasłonecznionym mieszkaniu nie
sposób wysiedzieć, a i dzieci krzyczące pod blokiem nie dają człowiekowi odpocząć.
- W każdą sobotę mam tu gości.
Jest grill, ale bez alkoholu - zastrzega.
- Szkoda by było to wszystko stracić.
Niepewność działkowców podsycają informacje dotyczące sprzedaży gruntów pod budownictwo
mieszkaniowe.
- Skoro gmina chce ten teren
sprzedać, powinna pomyśleć też o
nas. Jeśli uprawialiśmy działki przez
ostatnie 30 lat, powinniśmy je dostać
przez zasiedzenie, albo chociaż mieć
prawo ich pierwokupu - dodaje pan
Andrzej.
Wiceprezydent Knurowa, Barbara Zwierzyńska, tłumaczy, że to

niezgodne z prawem.
- Grunt jest własnością gminy.
Możemy go wyłącznie sprzedać
w drodze przetargu, ale nie jako
ogródki działkowe, tylko działkę
budowlaną.
Wiceprezydent studzi obawy
działkowców. Wizja likwidacji
ogródków odwleka się w czasie z
powodu skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Najpierw
Rada Miasta musi uchwalić dla tego
terenu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Poza
tym gmina prowadzi rozmowy z
właścicielami prywatnych gruntów,
by móc je scalić ze swoimi. Dopiero
wtedy może wytyczyć drogę i wydzielić działki pod budownictwo
jednorodzinne.
- Pragnę uspokoić działkowców,
że z każdym będziemy na temat
rozmawiać. W miarę naszych możliwości chcielibyśmy zaproponować
pomoc w znalezieniu działki na
terenie innych ogrodów - mówi wiceprezydent Zwierzyńska.
Odradza inwestowanie w altany, które prędzej czy później
zostaną rozebrane. Tak stało się
już na kilku zaniedbanych lub
opuszczonych ogrodach przy ul.
Jęczmiennej.
Działkowcy nadal mogą jednak
siać i sadzić. W przypadku likwidacji działek otrzymają odszkodowania za zniszczone uprawy.
Według zapewnień pani wiceprezydent sprzedaż gruntów po
ogrodach działkowych ruszy nie
wcześniej niż za rok.
- Plotki o tym, że mają nas stąd
usunąć, słyszę od lat. Myślę, że jeszcze trochę tu pobędziemy - uśmiecha
się pani Zofia.
/pg/
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Wespół w zespół po euro
REGION. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

W nowym budżecie unijnym na lata 2014-2020 uwzględniono spore fundusze na
inwestycje. Po wiele z nich samorządy mogą sięgnąć, ale pod warunkiem, że będą
współpracować. Służyć temu mają Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w ramach
których do wykorzystania może być około 2,4 mld euro
W grudniu 2013 roku Parlament
Europejski określił wytyczne z myślą
o nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020. Duży nacisk został
położony na współpracę samorządów. Służyć temu będą tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
ZIT to nowy sposób współdziałania samorządów. Ich zadaniem
jest wspólne ustalenie celów do
osiągnięcia i wskazanie inwestycji do realizacji. Partnerstwo musi
mieć zinstytucjonalizowaną formę (np. stowarzyszenia, związku

międzygminnego). Umawiające się
samorządy są zobowiązane podpisać
porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa, ponieważ projekty w tej formule będą finansowane
ze środków dostępnych w Regionalnych Programach Operacyjnych.
ZIT obejmować ma przedsięwzięcia związane m.in. z transportem
publicznym, ochroną środowiska,
aktywizacją społeczną, edukacją,
zdrowiem.
W przypadku Knurowa w rachubę wchodzi Podregion Gliwicki, do

którego należą gminy powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice i Zabrze. Z
zastrzeżeniem, że potrzeby i zadania
przyjęte na tym szczeblu muszą się
wpisywać w cele strategiczne dla całego Subregionu Centralnego, do którego oprócz Ziemi Gliwickiej należą
także gminy i powiaty Aglomeracji
Górnośląskiej.
O oczekiwania związane z ZIT
zapytaliśmy prezydenta Knurowa
Adama Ramsa (rozmowa obok).
/b/

Wśród zamierzeń miasta jest termomodernizacja 21 budynków mieszkalnych na III Kolonii

PILCHOWICE

Święty Józef czuwa od dwóch wieków
Pilchowicki Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa nieprzerwanie od 200 lat
leczy i ratuje ludziom życie. Działalności placówki przyświecają słowa:
„Szpital przyjazny płucom, a człowiek- człowiekowi”
W 1802 roku, z inicjatywy
Antoniego Welzela, rozpoczęto
budowę placówki. Od tego czasu
wiele się zmieniło - sprzęt, otoczenie, ludzie. Jedno pozostało
niezmienne: szpital tak jak niegdyś
służy chorym i potrzebującym.
12 i 13 września lecznica świętowała okrągłe urodziny. Celebrację rocznicy rozpoczęła msza
święta odprawiona w szpitalnej
kaplicy przez ks. biskupa Jana
Kopca. W centralnej części kaplicy znajduje się obraz św. Anny
ofiarowany w 1859 roku przez papieża Piusa IX. Po nabożeństwie
świętowanie przeniosło się do
Centrum Edukacyjnego w Gliwicach. Na oficjalną cześć uroczystości przybyli znamienici goście:
przedstawiciele służby zdrowia,
władz powiatowych i wojewódzkich. W czasie spotkania podsumowano 200 lat funkcjonowania
placówk i oraz wręczono list y
gratulacyjne emery towanym i
zasłużonych pracownikom szpitala. Sporym zaskoczeniem był
list gratulacyjny od potomków
6

hrabiów Węgierskich, wykonawców
testamentu Antoniego Welzela. To
na ich ziemi stoi szpital.
Nie obyło się bez prezentów.
Firma PZU podarowała placówce
urządzenie do stymulacji kaszlu,
natomiast PGNiG - przenośny
gazometr. Tort w kształcie szpitala

pokroiła dyrektor placówki Joanna
Niestrój-Ostrowska.
Urodziny szpitala zakończył sobotni festyn. Mieszkańcy bawili się z
zespołem Baca Dance. Chętni poddali
się bezpłatnemu badaniu profilaktycznemu z zakresie choroby płuc.
jb, foto: Andrzej T. Knapik

Na uroczystej akademii w Centrum Edukacyjnym pojawiło się
wielu znamiennych gości

Bogusław Wilk: - Na ile pieniędzy w ramach ZIT może liczyć
Knurów ?
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Polska i Komisja Europejska
nadal negocjują ostateczny kształt
programów operacyjnych, w tym także regionalnych. Możemy więc mówić
jedynie o przybliżonych wartościach.
Według stanu na koniec sierpnia,
Podregion Gliwicki ubiega się o 533
mln zł. Ewentualnie w ramach tej
kwoty nastąpi podział środków na
poszczególne projekty zgłaszane
przez Knurów, Gliwice, Zabrze bądź
inne miejscowości z naszego powiatu.
- O jakich projektach mowa?
- Mechanizm ZIT wymaga ścisłej
współpracy pomiędzy samorządami.
Tak też się stało w naszym regionie.
Knurów wraz z 80 jednostkami samorządowymi powołał do życia Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z
siedzibą w Gliwicach. Od ubiegłego
roku ściśle współpracujemy omawiając kryteria wyboru projektów. Na
ostatnim ze spotkań, 3 września w
Gliwicach, dokonaliśmy przeglądu i
weryfikacji zgłoszonych projektów,
m.in. z zakresu transportu, poprawy
stanu środowiska przyrodniczego, gospodarki odpadami, ograniczania niskiej emisji, wspierania efektywności
energetycznej, przywracania funkcji
społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom, aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, czy też
rozwojem szkolnictwa zawodowego.
Trzymamy więc rękę na pulsie i na
bieżąco analizujemy zachodzące
zmiany tak, aby najpóźniej na koniec
roku móc zatwierdzić w subregionie
gotową listę zadań inwestycyjnych i
przedsięwzięć z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Na jakie zadania Knurów
ubiega się o wsparcie ?
- Bardzo istotna jest poprawa
stanu środowiska naturalnego i
jakości życia mieszkańców. Stąd też
najwięcej projektów skierowanych
będzie na ograniczenie niskiej emisji
i wykorzystanie technologii bazującej
na odnawialnych źródłach energii.
Ruszyły już prace projektowe związane z opracowaniem założeń dla

termomodernizacji 21 budynków
mieszkalnych na III Kolonii wraz z
likwidacją pieców węglowych.
- Czy w tych planach mieści się
też stadion przy ul. Dworcowej?
- Tak. W ramach modernizacji
stadionu miejskiego, a konkretnie
obiektu klubowego, planujemy docieplić budynek, zastąpić starą kotłownię węglową nowoczesnym piecem gazowym, jak też zamontować
ogniwa fotowoltaniczne. Ogniwa
fotowoltaniczne pojawią się także
na pozostałych obiektach MOSiR-u
oraz na terenie oczyszczalni ścieków. Technologię bazującą na OZE
chcemy wykorzystać przy budowie
żłobka, czy też modernizacji oświetlenia ulicznego na osiedlach.
- Czy są przedsięwzięcia, które
bezpośrednio odczują mieszkańcy?
- Oczywiście. Kolejna grupa
projektów dotyczy bowiem poprawy funkcjonalności infrastruktury
transportu publicznego poprzez
budowę węzłów przesiadkowych
w rejonie przystanku Foch oraz
w ramach projektowanej nowej
lokalizacji w Szczygłowicach. W
obszarze polityki społecznej, Gmina
przygotowuje się do powołania w
ramach struktur MOPS Knurów nowej placówki - Centrum Wsparcia i
Inicjatyw Społecznych. Celem Centrum będzie pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Projektami komplementarnymi do
tego działania będą dwie inwestycje
zlokalizowane na terenie starego
Knurowa: rewitalizacja i adaptacja
budynku przy ul. Dworcowej 33 na
potrzeby funkcjonowania tego Centrum oraz modernizacja i adaptacja
dwóch budynków mieszkalnych
na terenie III Kolonii z myślą o
utworzeniu lokali socjalnych. Nie
zapominamy o oświacie. W ramach
dostępnych środków chcielibyśmy
sfinansować koszt rozbudowy Miejskiego Przedszkola nr 2 i uruchomić
dwa nowe oddziały przedszkolne z
docelową ilością 40 nowych miejsc.
- Ulewy, które przeszły nad miastem w lecie, dały się mocno we znaki. Czy samorząd bierze pod uwagę
zagrożenie przeciwpowodziowe?
- Reagujemy na tego typu sytuacje. Przy niekorzystnej aurze woda
deszczowa, która spływa do Potoku
Knurowskiego, może zalewać na
górnym odcinku nieruchomości naszych mieszkańców. Stąd zamysł budowy zbiornika retencyjnego, który
chroniłby Knurów przed tego typu
niebezpieczeństwem. Zbiornik ten
planujemy wybudować na terenie
administracyjnym miasta Gliwice.
Prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Warunkiem do zrealizowania
tego przedsięwzięcia jest uzyskanie
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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Aż miło ćwiczyć
KNURÓW. ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA CIESZY GIMNAZJALISTÓW „DWÓJKI”

Nastolatki chwalą sobie odnowioną salę

KNURÓW. PARAFIA WSPIERA MŁODZIEŻ

Stypendia dla młodych i zdolnych

Zapaleni do nauki, żądni wiedzy i ciekawi świata, a przede wszystkim
duma rodziców to młodzi stypendyści parafii Matki Bożej Częstochowskiej
W tym roku stypendia zostały
prz y zna ne ośm iorg u z dol ny m
uczniom. Wyróżnieni to: Natalia
Blacha, Karolina Zatylny, Małgorzata Ciupa, Wojciech Papis, Sandra
Widuch, Bartosz Rejman, Dawid
Puchalski i Wojciech Gradowski.
Mogą się pochwalić osiągnięciami
w różnych dziedzinach, wysoką
średnią ocen z przedmiotów, a
także aktywnym uczestnictwem
w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.
Uroczyste wręczenie stypendiów
odbyło się w poniedziałek w salkach
kościoła. Gratulacje młodym i zdolnym złożyli ks. proboszcz Jan Buchta
i Joachim Machulik ze wspólnoty

rodzin Domowego Kościoła.
- Pamiętajcie, by dobrze wykorzystać stypendia, zainwestować w
swój rozwój intelektualny i rozwijać
talenty. Cieszymy się z takiej zdolnej
młodzieży – zachwalał ks. proboszcz.
Pieniądze przekazane stypendystom zostały zebrane podczas
festynu organizowanego przez parafię pod koniec sierpnia. Wysokość
stypendiów to kwoty w przedziale
400-700 zł. Sumy te należy użyć w
celach edukacyjnych.
Coraz częściej dzieci inwestują w
kursy nauki języków obcych. Dzięki
stypendium mogą pokryć koszty
zajęć i rozwijać swoje pasje oraz
zainteresowania.

- Stypendium wykorzystam na
kontynuowanie nauki języka angielskiego oraz rozpocznę naukę
języka niemieckiego – już cieszy się
12-letni poliglota, Bartosz Rejman
z MSP nr 9.
Jego koledzy i rówieśnicy będą
rozwijać swoje zdolności plastyczne,
muzyczne a także doskonalić się w
dziedzinach sportowych.
- Wiemy, że te stypendia dobrze
służą, a dowodów dostarczają nam
głosy rodziców, którzy widzą swoje
dzieci zmotywowane do pracy i rozwoju – dodaje Joachim Machulik.

Tuż po wakacjach oddano do
użytku po gruntownym remoncie
salę gimnastyczną w MG
nr 2. Zmiany są zachwycające,
wszyscy cieszą oko, a najbardziej
zadowoleni są uczniowie
Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 nie mogą się nachwalić
odnowionej sali gimnastycznej.
- Po remoncie wygląda super.
Najfajniejsze są materace na ścianach i filarach, można teraz na nie
wpadać w czasie gry, nie obawiając
się urazów. Jest bezpieczniej – cieszą
się chłopaki z 3b.
Koszt inwestycji w kwocie 120
tys. zł został pokryty z budżetu miasta. Za wykonanie prac remontowych
odpowiedzialna była firma Elmur z
Mikołowa.
Został wymieniony parkiet. Ściany i filary wyposażono w otulające
materace, amortyzujące zderzenia
i tłumiące prędkość piłki. Zamontowano kurtyny-siatki oddzielające
halę od pozostałych pomieszczeń,
w ymieniono drzwi w szatniach,
przebieralniach, magazynie sportowym. Wiszą nowe kosze do gry w
piłkę koszykową, zamontowano w
bezpieczny sposób słupki do siatkówki, odświeżono i odmalowano ściany
na sali oraz w pomieszczeniach przylegających.
- Tutaj należą się słowa podziękowania włodarzom naszego miasta, panom prezydentom, którzy
dostrzegli pilną potrzebę i skierowali
środki finansowe na remont hali
gimnastycznej oraz nadzorującemu

inspektorowi z Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych, panu Florianowi Woszowi, który wspierał nas
w tym przedsięwzięciu. Sala była w
opłakanym stanie, przede wszystkim mocno zużyty parkiet wymagał
wymiany – mówi dyrektor MG nr
2, Violetta Mucha. - Teraz ta część
szkoły spełnia normy bezpieczeństwa,
co jest dla nas najważniejsze i oczywiście wzrósł standard korzystania z
sali. W połączeniu z rzędami szafek,
gdzie uczniowie mogą zostawić swoje
książki oraz odzież zmienną, tworzy
kompleks stanowiący z pewnością
wizytówkę szkoły, szkoły na miarę
XXI wieku.
Z wyremontowanej sali cieszą się
też nauczyciele wychowania fizycznego, którzy przecież spędzają tam
gros czasu.
- Remont został zrobiony na wysokim poziomie, parkiet jest świetnej
jakości – zachwala nauczyciel Wojciech Kempa. Zapewnia, że jest teraz
zdecydowanie bezpieczniej. - W tej
chwili lekcje odbywają się na boisku
szkolnym, korzystamy ze sprzyjającej
aury pogodowej. Jednak jak tylko
pogoda ulegnie zmianie na gorsze,
z przyjemnością przeniesiemy się na
salę i poprowadzimy tutaj zajęcia.
Tekst i foto: bs

Filary zostały odpowiednio zabezpieczone

Tekst i foto: bs
reklama

Młodym stypendystom gratulowali ks. Jan Buchta i Joachim Machulik ze wspólnoty rodzin
Domowego Kościoła
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Miłość od pierwszego zjazdu
KNURÓW

Plac zabaw przy ul. Ogana z miejsca podbił serca
dzieci. Maluchom aż oczy się śmieją na widok
kolorowych zjeżdżalni, miejsca do wspinaczki, dużej
piaskownicy i... - Kręciołek jest najlepszy! - dodaje
rezolutnie 5-letni Szymon

Pani Jolanta przyjechała aż z
Przyszowic.
- Obiecałam synkowi, że będzie
mógł się pobawić - mówi przyszowianka. - Plac jest piękny! Jedyne tak
fajne miejsce w okolicy. Tylko, żeby
wandale nie zniszczyli. Podobno już
coś chcieli podpalić.

2,5-letni Dominik upodobał
sobie zjeżdżalnie. Mama z trudem
nadążała za synem, który chciał się
pobawić na każdym urządzeniu.
Każdego dnia na plac przychodzą tłumy. Dzieci przyciąga wielkie
urządzenie do zabawy, rodziców bezpieczne podłoże, bliskość drzew
i ławki.
- Wczoraj byłam z córeczką i z
trudem dopchałyśmy się do urządzeń
- opowiada jedna z mam.
Maluchy zakochały się w placu
od pierwszego spojrzenia. Z trudem
dają się namówić na powrót do domu.
- Jutro też przyjdziemy - obiecują
rodzice.
Wokół placu wciąż trwają prace
porządkowe, ale dzieciom to nie
przeszkadza.
- Jest super! - recenzuje plac
Szymon.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Nowy plac zabaw jawi się dzieciom niczym prawdziwy raj
informacja własna wydawcy

SZCZYGŁOWICE. DOBRA ZABAWA NA RODZINNYM FESTYNIE

Tańcowała babcia z wnuczkiem

Na skąpanym w słońcu placu przy Domu Kultury w Szczygłowicach bawiło
się kilka pokoleń knurowian i gości z ościennych miejscowości. Sobotni
festyn był rodzinny nie tylko z nazwy: wspólnie tańczyły babcie, córki
i wnuczęta
Teresa Tur na festyn zaprosiła
wnuczkę Klaudię, wnuka Sebastiana
i córkę Joasię. Goście przyjechali z
Zabrza.
- Może nawet potańczymy, jak
humory dopiszą - obiecywała knurowianka.
Żaneta zabrała bratanka Jasia.
Chłopczyk nie potrafił ustać w miejscu. Podtrzymywany przez ciocię,
ćwiczył taneczne kroki.
- Mały tancerz - śmiała się Żaneta.
Zabawę rozpoczął występ Studia
Piosenki i Musicalu przy Centrum

Kultury w Knurowie. Po muzycznej
ferii dźwięków na scenie zaprezentowali się tancerze z Gliwic i podopieczni PCK.
Organizatorzy zadbali, aby na
festynie dobrze bawili się i młodsi i starsi. W konkursie wiedzy o
przyrodzie dzieci popisywały się
znajomością zwierzęcych odgłosów,
w tym czasie starsi zbierali siły przy
stolikach, korzystając z małej gastronomii.
Gdy słońce chowało się za horyzontem, do tańca porwały publiczność zespoły Admiros i Duet

Centrum. Tuż pod sceną wirowały w
tańcu m.in. babcie z wnukami.
- Jak widać, babcie mają więcej
energii niż wnuczęta - śmiała się pani
Beata. - Dobrze, że organizują to u
nas, w Szczygłowicach. Oby więcej
takich zabaw!
Fest yn Rodzinny był wspólny m d zie łem Koła Emer y tów i
Rencistów nr 3 oraz Eugeniusza
Tymoszka, od wielu lat współpracującego i sponsorującego seniorskie
przedsięwzięcia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Seniorzy dali przykład - do zabawy włączyli się najmłodsi
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KNURÓW, KATOWICE, WARSZAWA. BIEGNĄCY PIELGRZYMI U GROBU KS. POPIEŁUSZKI

Dla Przeglądu

Zło dobrem zwyciężaj

W myśl słów św. Pawła biegacze z Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Knurowie pielgrzymowali w miniony weekend do
grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. To już dziewiąty
raz uczestnicy i organizatorzy ofiarowują ten wyczerpujący bieg,
by uczcić męczeńską śmierć kapelana Solidarności
- Świadczy o tym statuetka, którą
otrzymała od was, stojąca niezmiennie w honorowym miejscu jej pokoju
do dzisiaj – podkreślał, zwracając się
do biegaczy.
Po nabożeństwie korowód w
asyście pocztów sztandarow ych
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
„Szczygłowice” oraz Orkiestry Dętej KWK „Knurów” ruszył przed
pomnik Poległych Górników Kopalni „Wujek”. Tam zostały złożone
wieńce i kwiaty. Wśród uczestników
uroczystości byli samorządowcy
– prezydent Knurowa Adam Rams
i wiceprezydent Katowic Marcin
Krupa. Nie zabrakło przedstawicieli
górnictwa – m.in. wicedyrektora kopalni „Wujek” Janusza Majdy – oraz
związkowców ze Stanisławem Płatkiem, jednym z przywódców strajku
w KWK „Wujek” w 1981 roku.
Prezydent Rams podkreślił symbolikę oraz znaczenie pielgrzymki w
utrwalaniu pamięci i wiedzy historycznej. Docenił wysiłek biegaczy, co
przyszło mu o tyle łatwiej, że sam jest
maratończykiem...
W biegu pamięci oprócz członków A kcji Katolick iej K nu rów
uczestniczyli górnicy z KWK „Wujek” i KWK „Knurów”, reprezentacja
katowickiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej, podopieczni

Caritas z Knurowa oraz młodzież z
Mikołowa i Knurowa.
- Towarzyszymy biegaczom do
pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach. Chcemy w ten sposób uczcić
pamięć o tragicznej śmierci górników
i ks. Popiełuszki. Trenowaliśmy wcześniej, żeby się przygotować do biegu,
damy radę – z pewnością w głosie
mówił Daniel Gołębiewski z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Knurowie.
Po uroczystej inauguracji pielgrzymki, kiedy biegacze ruszyli
przed siebie w długą trasę, prezydenci
oraz księża skierowali swe kroki
do Muzeum Izby Pamięci Kopalni
„Wujek ”, by podziwiać w ystawę
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Droga do
świętości”. Galeria liczy 20 wyjątkowych fotografii, pozyskanych między
innymi ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w
Gdańsku i Ośrodka Dokumentacji
Życia i Kultu Błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Co
ciekawe, jedna z fotografii przedstawia biegaczy z POAK w Knurowie.
Celem pielgrzymki był kościół
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie
spoczywa ks. Jerzy Popiełuszko.
- Dotarliśmy do Warszawy 14
września w dniu urodzin księdza.
To był niesamowity 320-kilometro-

W rolę honorowych starterów wcielili się prezydent Knurowa Adam
Rams i wiceprezydent Katowic Marcin Krupa

wy maraton. Po drodze mijaliśmy
zdumionych, ale pozytywnie nastawionych mieszkańców tamtejszych
miejscowości, którzy pytali nas o cel
drogi, a my tłumaczyliśmy im intencje
– relacjonuje Marian Gruszka. – Od
Janek towarzyszyli nam rowerzyści z
z Akcji Katolickiej z Radomia i Warszawy a przy placu Wilsona dołączyli
się pielgrzymi AK z Olsztyna i Płocka.
Pilotowani przez radiowozy policyjne
dotarliśmy ulicami Warszawy do
grobu ks. Popiełuszki.
Na miejscu powitała biegaczy
Halina Szydełko - prezes Krajowego

Foto: Monika Głębińska

Pielgrzymka biegowa, organizowana przez POAK przy parafii
św. Cyryla i Metodego w Knurowie,
rozpoczęła się w sobotni poranek.
Zgodnie z coroczną tradycją zainaugurowała ją msza św. koncelebrowana
w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Katowicach Brynowie.
Ks. Andrzej Wieczorek, do niedawna
proboszcz knurowskiej parafii, znany
ze swoich sugestywnych i emocjonujących kazań, pochwalał ideę biegu,
która ma na celu utrwalić w pamięci,
zwłaszcza tych najmłodszych, historyczne wydarzenia stanu wojennego.
- Rzeczywiście zależy nam, by
pamięć o zamordowanych górnikach
kopalni Wujek i męczeńskiej śmierci
ks. J. Popiełuszki była wśród Polaków
żywa. Dlatego biegniemy już po raz
dziewiąty i nie zamierzamy rezygnować – tłumaczy Marian Gruszka,
prezes POAK w Knurowie.
Czynnie w przygotowaniu pielgrzymki od lat uczestniczą też Społeczny Komitet Pamięci Górników
KWK „Wujek” Poległych 16.12.1981,
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz NSZZ „Solidarność”.
Proboszcz katowickiej parafii,
Ireneusz Tatura, zapewniał o ogromnym znaczeniu pielgrzymki dla szerokiego grona ludzi, a zwłaszcza dla
św. pamięci Matki ks. Popiełuszki.

Pielgrzymi złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych górników
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Marian
Gruszka,
prezes Parafialnego
Oddziału
Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego, pomysłodawca biegowej pielgrzymki: - Ks. Jerzy Popiełuszko, prawdziwy duszpasterz ludzi pracy,
na zawsze pozostanie w naszych
sercach i pamięci jako symbol
męczeństwa stanu wojennego.
Jego dzieło ma nieprzemijającą
war tość. Z t ym więk szą wię c
radością temu wspaniałemu kapłanowi corocznie – od 2006 roku
- poświęcamy nasz wysiłek. To, że
i tym razem udało nam się spełnić
obietnicę i spotkać się przy grobie
kapelana Solidarności w dniu jego
urodzin, jest wspólnym dziełem
wielu osób i instytucji. Serdeczne
podziękowania należą się Urzędowi
Miasta w Knurowie, Stowarzyszeniu Moja Gmina Nasz Powiat
i NSZZ Solidarność. Szczególnie
ciepłe słowa kierujemy do ks.
proboszcza Andrzeja Wieczorka,
będąc ogromnie wdzięcznymi za
jego zaangażowanie i otwartość na
inicjatywę. Doceniają to wszyscy
uczestnicy pielgrzymki. Dobitnym
tego świadectwem były gromkie
brawa, k tór ymi nagrodzili ks.
Wieczorka podczas uroczystości
w Warszawie.
Not. bw

Biegacze prawie u celu - już na ulicach Warszawy

Instytutu Akcji Katolickiej. Po modlitwach nad grobem ks. Popiełuszki
biegacze zgromadzili się w Domu
Pielgrzyma Amicus i otrzymali
specjalnie przygotowane koszulki z
logo biegu.
- Rusza proces kanonizacyjny
ks. Jerzego. Myślę, że jak tylko otrzymamy nowego świętego, to nasza
pielgrzymka biegowa ruszy tym razem
do Rzymu – planuje Marian Gruszka.
Tekst i foto: bs

W biegu uczestniczyli:
K nur ów: E dwa r d Wł o d a r s k i,
Marian Gruszka, Zbigniew Kołodziejczyk, Czesław Kostrzak,
Lesław Kroczek, Monika Głąbińska
i Barbara Ruszkowska;
LO im. rotmistrza Pileckiego
z Mikołowa: Michał Piwoński,
Mar cin Pogonowski i Mateusz
Dorczak;
IPN oddział Katowice: Adam
Gryman, Tomasz Szafron i Rafał
Michalski;
Górnicy KWK „Wujek”: Ireneusz
Niezgoda, Jacek Gorol, Ireneusz
Czapiga, Grzegorz Wójcik, Wojciech Szwed i Ryszard Kieroński;
Caritas Knurów: Anna Rusin,
S ławomir Pacia, Jan Róż yc ki,
Adam Lanc, Klaudia Ćwielong,
Sebastian Susło, Natalia Sochaj,
Piotr Legierski, Krzysztof Peteja
i Mariola Górecka.
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rozrywka nr 38

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Dominik Trygar

Kacper Berdzik z Knurowa

ur. 10.09.2014 r., 3960 g, 55 cm

Hanna Jerchen z Katowic

Zuzanna Mańkowska z Knurowa

ur. 10.09.2014 r., 3200 g, 53 cm

Ksawery Pańczyk z Leszczyn

ur. 10.09.2014 r., 3230 g, 53 cm

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).

Natan Hoin z Gliwic

ur. 10.09.2014 r., 3860 g, 55 cm

ur. 10.09.2014 r., 3290 g, 50cm

Judyta Pochmora z Knurowa

ur. 10.09.2014 r., 4125 g, 58 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 35/2014 brzmiało: „FURMANKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Agnieszka Ostrowiecka. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Wiktor Płonka z Gliwic

ur. 11.09.2014 r., 3050 g, 53 cm

Jerzy Zaik z Knurowa

ur. 11.09.2014 r., 3330 g, 51 cm

19-24.09.2014 r.
PIĄTEK- ŚRODA
18.09.2014 r.
CZWARTEK

Miasto 44
- godz. 15.30, 17.45,
20.15

Kinder Bueno zaprasza
na Bueno Czwartki

38

Jak wytresować smoka 2 2D
- godz. 16.30
Sin City 2. Damulka warta
grzechu 3D
- godz. 18.15

Piotr Waćkowski z Knurowa

ur. 13.09.2014 r., 3690 g, 51 cm

Rio, I Love You
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Oliwia Paszek z Wilczy

ur. 16.09.2014 r., 3560 g, 53 cm
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Aleksandra Czupa z Knurowa

ur. 14.09.2014 r., 3760 g, 53 cm

Antoni Szpulak z Knurowa

ur. 16.09.2014 r., 4380 g, 57 cm
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KNURÓW. WĘDKOWANIE NA MOCZURACH

Złapani na radość

Od 8 lat Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Polski
Związek Wędkarski Koło nr 28 organizują
„Wędkowanie na Moczurach”. Po co? By być razem

Oliwiera mocno trzymała babcia. - Nie bój się, nie wpadniesz do
wody. Pilnuję Cię - uspakajała wnuczka babcia

Piotrek, Ania, Józek i Sylwester lubią
spędzać ze sobą czas

Osoby niepełnosprawne pot r z e bują n ie t y l ko opiek i, a le
prz ede wsz yst k i m a kceptacji i
szacunku. Inność nie pow inna
być równoznaczna z samotnością.
Każdego dnia niepełnosprawni
w a lc z ą z mu re m o b oj ę t no ś c i .
Wspólne węd kowanie, wspólne
śmiechy i zabawy pomagają nieco
ten mur nakruszyć.
- Zależy nam, aby podopieczni
stowarzyszenia wyszli z domów,

aby uczyli się konkurować ze sobą
- mówi Urszula Krawczyk, prezes
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. - To także ważny czas dla
rodziców. Mogą się ze sobą spotkać,
porozmawiać.
Ania, podopieczna stowarzyszenia, każdą złapaną rybkę witała
z radością.
- Uważnie patrz na spławik, jak
pójdzie w dół, ciągniemy wędkę - tłumaczył dziewczynie tata.
Tego dnia ryby były łaskawe dla
Ani, knurowianka wyciągała jedną
za drugą. Może pomogły zaklęcia
Piotrusia, który prosił: - Rybko, pokaż się!
Oliwiera wspierała babcia. Mocno trzymała chłopca za bluzkę, żeby
przypadkiem nie wpadł do wody. Bez
obaw! Uczestników zawodów pilnowali wędkarze z Koła nr 28, podziwiał
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jerzy Pach. Oliwier złapał aż 7 rybek.
- Szkoda tylko, że liczy się waga,
a nie ilość - żałowała babcia chłopca.
Podczas zawodów żadna z rybek
nie ucierpiała. Po zważeniu wracały
do stawu.
Oprócz wspólnego wędkowania
podopieczni stowarzyszenia sprawdzali swoją wiedzę w konkursie

ekologicznym i rywalizowali w zawodach sportowych. Kogo zmęczył
nadmiar wrażeń, odpoczywał przy
stole. Na głodnych czekały kiełbaski i
smakołyki, na spragnionych - napoje.
Czasami wystarczy tak niewiele.
Tak niewiele, żeby oswoić mało przyjazny świat: czyjś uśmiech, wspólne
biesiadowanie, złapana ryba.
- Dziękujemy Zarządowi Koła nr
28 Polskiego Związku Wędkarskiego
w Knurowie, a szczególnie prezesowi
Damianowi Chlubkowi oraz jego żonie pani Stefanii, która od lat z wielką
życzliwością angażuje się w przeprowadzenie wędkowania- podkreślała
Urszula Krawczyk.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Nagrodzeni
Zawody wędkarskie:
I miejsce - Adam Siwak, II miejsce
- Anna Szala, III miejsce - Maksymilian Kaletka i Józef Kostowski.
Zawody sportowe: I miejsce
- Adam Krawczyk, II miejsce Adam Siwak, III miejsce - Adam
Rozental.
Konkurs wiedzy ekologicznej:
I miejsce - Adam Krawczyk, II
miejsce - Iwona Szendzielorz, III
miejsce - Adam Siwak.

ogłoszenie własne wydawcy
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ogłoszenia

Azbest – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569

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

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

21-45/14Y

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2014 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIII/333/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września
2012 r. w sprawie podziału Gminy Knurów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podaję do wiadomości wyborców

INFORMACJĘ

15/14-odw.

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

Emerytka szuka pracy: mycie okien, sprzątanie. Tel. 798 620 720

1/14-odw.

36-52/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

38-44/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie ul. Mieszka I. Tel. 664 887 141

1

Lotników

1

3

1

13/14-odw.

Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizji Kościuszkowskiej, Generała
Jerzego Ziętka, Jesienna, Legionów, Letnia, Przedwiośnia, Saperów,
Wiosenna, Zimowa

4

Generała Władysława Sikorskiego, Ułanów

1

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

5

Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 23 do końca

1

6

Armii Krajowej, Jedności Narodowej

1

7

Kapelanów Wojskowych

1

8

Kosmonautów, Władysława Jagiełły

1

9

Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka

1

25-odw.

10

Kazimierza Wielkiego

1

Ślusarz, suwnicowy, uprawnienia na wózki
widłowe – szuka pracy. Tel. 698 418 129

11

Mieszka I

1

12

Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego,
Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego,
Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza
Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza, Szpitalna od nr 1 do
22, Karola Szymanowskiego, Targowa, Henryka Wieniawskiego

1

13

Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki,
Niepodległości,
dr. Floriana Ogana, Polna, Walentego Rakoniewskiego, Sokoła,
Ustronie Leśne, Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 19 do końca,
Wzgórze

1

Przyjmę mechanika. Tel. 691 983 777

14

1-go Maja, Władysława Broniewskiego, Chabrowa, Jana Dymka,
Jęczmienna, Kardynała Augusta Hlonda, Kopalniana, Ks. Józefa
Jagły, Kwiatowa, Plac Powstańców Śląskich, Plebiscytowa, Różana,
Stokrotki, Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18, Wolności

1

Pr zyjmę pracownika budowlanego.
Tel. 32 235 01 81

15

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Jana Brzechwy, Chmielna, Dworcowa
od nr 1 do 21, Jaśminowa, Mieczysława Karłowicza, Klasztorna, Zofii
Kossak-Szczuckiej, Ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa,
Stanisława Moniuszki, Wrzosowa

1

Zatrudnię do pracy w kuchni.
Tel. 784 681 449

16

Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Henryka
Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza

1

17

Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa od nr
22 do końca, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krucza,
Karola Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego, Poprzeczna,
Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Stanisława
Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury

1

18

Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr Henryka Jordana, Wojciecha
Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego,
Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna,
Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego,
Zielona, Zwycięstwa

1

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

35-52/14

37-39/14

Spr zedam rozbudowany domek fiński
po remoncie. Tel. 664 257 601 Expert

38/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

EDUKACJA

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-39/14

DAM PRACĘ
PRACA - TELEMARKETING – GLIWICE.
Tel. 505 919 966

35-39/14

36-39/14

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tanio.
Tel. 504 340 521

36-44/14

38-39/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

38-39/14

Angielski. Tel. 792 237 177
MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

33-48/14
37-39/14

19

Aleja Piastów

1

20

Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy, Stanisława
Staszica, Sztygarska, Józefa Wieczorka

1

21

Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie:
budynek Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5,
sala nr 119 I-sze piętro, tel. (32) 441-97-23.
PREZYDENT MIASTA

MOTORYZACJA
NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, częściowo
umeblowane. Knurów – Redyna. Tel. 607
269 261

Liczba
radnych

Granice okręgów wyborczych
26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego Witosa

13/14-odw.

38/14M

Numer
okręgu
wyborczego
2

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

Sprzedam M-4, WP I, IV p., po remoncie.
Tel. 692 462 504

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym do Rady Miasta Knurów oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1

6/14-odw.

KREDYTY. Tel. 535 223 220

OBWIESZCZENIE

SZUKAM PRACY

HANDEL I USŁUGI

ADAM RAMS

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-39/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

38-40/14

Do wynajęcia mieszkanie w Gierałtowicach. Ogrzewanie węglowe. Tel. 32 235
35 35

37-39/14

Kawalerka do wynajęcia. Knurów, ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

36-39/14

Kupię lokal pod
Tel. 602 396 366

działalność.
30/14-odw.M

Lokal do wynajęcia 40 m2 przy ul. Paderewskiego 8. Tel. 32 235 08 09

37-38/14

Masz na sprzedaż lub wynajem: mieszkanie, dom, dział kę, lokal? Zadz woń
Tel. 664 257 601 Expert Nieruchomości

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 15.09.2014 r.
do 5.10.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

38/14

Sprzedam dom z działką 1790 m2 Borzykowa (koło Częstochowy). Tel. 501 127 841,
32 431 85 84
37-38/14

Sprzedam kawalerkę 20,5 m , 41 tys.
Tel. 664 257 655 Expert
2

38/14

Sprzedam M-3, parter, 51 m2, 127 500 tys.
Tel. 664 257 655 Expert
38/14

Sprzedam M-3, WP I, II p., po remoncie.
Tel. 692 462 504
38/14M
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Cel osiągnięty
W planach Justyny Górnik z Gardy Gierałtowice
na początek powakacyjnych
startów było zdobycie medalu IX Międzynarodowych
Mistrzostw Śląska Kobiet w

Boksie. Dzisiaj wiadomo już,
że cel został zrealizowany,
bowiem podopieczna Adama
Spiechy wywalczyła w Gliwicach brąz. - Justyna na ten
medal zasłużyła m.in. poprzez

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 9 WRZEŚNIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Piotr Palica
Józef Antończyk
Tadeusz Żogała
Janusz Myszka
Zdzisław Mral
Dariusz Skowron
Tadeusz Kamczyk
Bogumił Wolny
Adam Dudziński
Bogdan Litwin

- 2.054 pkt
- 1.994 pkt
- 1.984 pkt
- 1.908 pkt
- 1.877 pkt
- 1.851 pkt
- 1.814 pkt
- 1.784 pkt
- 1.726 pkt
- 1.726 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Tadeusz Żogała
- 3.856 pkt
2. Piotr Palica
- 3.741 pkt
3. Bogumił Wolny
- 3.564 pkt
4. Janusz Myszka
- 3.515 pkt
5. Józef Antończyk
- 3.497 pkt
6. Tadeusz Kamczyk
- 3.470 pkt
7. Willibald Morgalla
- 3.348 pkt
8. Jerzy Niewiadomski
- 3.346 pkt
9. Alfred Wagner
- 3.314 pkt
10. Piotr Arent
- 3.294 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 września o godzinie 16.30 w
klubie LWSM „Gama”.
informacja

niesamowite zaangażowanie
w treningi - podsumowuje
szkoleniowiec. - Przygotowania do tego startu trwały od
połowy lipca. Wiedzieliśmy,
że obsada mistrzostw będzie
bardzo silna i o medale będzie
niezwykle trudno. W tym
roku do Gliwic przyjechały
reprezentantki ośmiu państw,
ale mimo dużej konkurencji
Justyna osiągnęła cel, jaki
sobie założyła.
Zawodniczka Gardy Gie-

Memoriał
Tadeusza
Łady

rałtowice rywalizowała w kategorii wiekowej junior, w wadze 51 kg, przegrywając walkę
półfinałową z Julią Radys
(Gwardia Łódź). Sędziowie
punktowali ten pojedynek 2:1
dla rywalki Justyny Górnik.
W Gliwicach wystąpiło
niemal sto zawodniczek z
Azerbejdżanu, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier,
Ukrainy i Polski.
PiSk

AKB

Zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza uczestniczyli w Festiwalu Biegowym
w Krynicy Zdroju. W rywalizacji na 10 km w ystąpili:
Wiesław Maciejewski, Zbig niew Kopsz a k i Czesław
Nowak, który start w Krynicy
połączył z promocją biegu
ulicznego zaplanowanego w
Knurowie na 28 września.
Z kolei w Wyrach rywalizowali najmłodsi zawodnicy
AKB. Pierwsze miejsce zajął

tam Fabian Szkodny, a na jedenastym został sklasyfikowany
Igor Szkodny.

Endurance
Solidarni

Przedstawiciel k nurowskiego klubu Endurance Solidarni - Artur Bujnowski startował w Parkowym Półmaratonie
w Chorzowie. Zawodnik zajął
48 miejsce w kategorii open i 29
w kategorii wiekowej. Jego czas
to 1.32.23.
PiSk

informacja

Wie lom ie się c z ne
sta ra nia Ga rdy Giera ł tow ice, by móc
zorganizować turniej
bokserski poświęcony
pamięci Tadeusza Łady
mieć będą szczęśliwy
finał. - Udało nam się
załatwić wiele spraw
organizacyjnych i mogę
już poinformować, że
27 września odbędzie
się w Gierałtowicach
Me mor iał Bok se rski
i m . Ta d e u s z a Ł a dy
- mów i z adowolony
trener Ga rdy, Ada m
Spiecha.
Tadeusz Łada był
m.in. pięściarzem
MZKS Górnika Knurów, a po zakończeniu
kariery zawodniczej był
trenerem i wychowawcą
młodzieży. Zginął 10
maja 2010 roku w wypadku samochodowym.
PiSk
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Biegi
Foto: AKB

Justyna Górnik (pierwsza z prawej)
wyjechała z Gliwic z brązowym
medalem Międzynarodowych
Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie

Foto: Garda

sport

Organizatorzy biegu informują, że od godziny 12.00 do 13.15
na osiedlu Szczygłowice oraz w Wilczy wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym
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sport

Foto: Piotr Skorupa

Koncert

Oprac. PiSk

IV liga

Zza biurka

Rocky

W ubiegłym roku zespoły
Concordii Knurów i Górnika
II Zabrze spotkały się w półfinale rozgrywek o Puchar
Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze. Wynik tamtej potyczki to 3:0 dla Górnika.
Minęło 11 miesięcy i tym
razem w 1/8 finału los ponownie skojarzył oba kluby. Z
racji tego, że kilka dni po meczu pucharowym knurowian
czekał mecz ligowy z liderem
– Ruchem Radzionków, trener
Wojciech Kempa zdecydował
się zagrać nieco przemeblowanym składem. W kadrze
na mecz pucharowy zabrakło Pawła Krasonia, Łukasza
Pilca, Adriana Paśnickiego,
Dawida Wieliczkę, Marcina
Salwy, Łukasza Bączkiewicza,
Marcina Rozumka, Łukasza
Żyrkowskiego i Marcina Modrzyńskiego, ale o lekceważeniu rywala nie było mowy.
Trener Concordii znakomicie
„przeczytał” ustawienie rywala i obrał taką taktykę, że
przeciwnik okazał się bezradny. Gra długimi podaniami
zaowocowała już w 11 minucie, gdy gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Paweł
Jaroszewski. „Jaro” jako lewy
obrońca oszukał nie tylko defensywę gości, ale i Grzegorza
Kasprzika, który skapitulował
po płaskim strzale na tak zwany długi słupek.

Po kolejnym kwadransie
gry było już 2:0, bowiem dośrodkowanie z rzutu rożnego
Bartłomieja Maciejewskiego,
główką na gola zamienił Bartłomiej Pietrasz.
„Dziury” w defensywie
G ór n i k a w ykorz ysta ł te ż
Solomon Mawo, który w 37
minucie wyszedł na pozycję
sam na sam z Grzegorzem
Kasprzikiem, a ten sfaulował
Kameruńczyka w polu karnym. „Jedenastkę” wykorzystał Bartłomiej Maciejewski i
na przerwę zespoły schodziły
przy wyniku 3:0.
Mocne słowa, jakie olimpijczyk z Barcelony – Dariusz
Koseła skierował w szatni
do swoich podopiecznych,
nie przyniosły oczekiwanego
efektu. Druga połowa zakończyła się remisem 1:1, a ozdobą
tego fragmentu meczu był gol
zdobyty przez Dawida Gajewskiego. Wychowanek Concordii pobiegł z piłką w swój
prawy sektor pola karnego,
a następnie lewą nogą oddał
strzał w kierunku długiego
słupka, podwyższając wynik
na 4:0.
Po takich akcjach ręce
same składały się do oklasków. Szkoda tylko, że mecz
oglądało – nie licząc działaczy,
trenerów, zawodników i ich
rodzin - kilkunastu kibiców…
Piotr Skorupa

1/8 FINAŁU PUCHARU POLSKI – PODOKRĘG ZABRZE
Concordia Knurów – Górnik II Zabrze 4:1
1:0 Jaroszewski 11’, 2:0 Pietrasz 26’ (głową), 3:0 Maciejewski
37’ (rzut karny), 4:0 Gajewski 77’, 4:1 Piasecki 87’
Concordia: Widera, Gałach, Krzysztoporski, Mikulski, Jaroszewski 46’ Gajewski, Śliwa, Filip, Maciejewski, Mawo, Kozdroń,
Pietrasz 57’ Spórna.

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

Był kiedyś w naszym mieście klub Hutnik. Mieścił się
przy ulicy Dworcowej, nieopodal stadionu piłkarskiego,
ale ze sportem niewiele miał
wspólnego. Do Hutnika chodziło się przede wszystkim na dyskoteki. Zdarzały się wieczory,
że zamiast potańcówek organizowano seanse filmowe. Jeden
z nich zapadł mi w pamięci na
długie lata, bo na dużym ekranie królował Sylvester Stallone,
który znakomicie wcielił się w
rolę Rocky’ego. Młodym czytelnikom wypada przypomnieć,
że Rocky był królem ringu, a
rywali zasypywał kombinacją
ciosów prostych i sierpowych,
po których sędziemu nie pozostawało nic innego, jak wyliczyć przeciwnika i odesłać do
narożnika.
Zwycięstwa Rocky’ego nie
były łatwe, szybkie i przyjemne. Jak na dobry film przystało,
emocje rosły z każdym kwadransem, a główny bohater z
głębokiej defensywy stopniowo przechodził do ataku, by

ostatecznie zapoznać rywala z
deskami ringu.
Podobny scenariusz miał
sobotni mecz Ruchu Radzionków z Concordią. Gospodarze
najpierw wyszli na prowadzenie, później – używając
terminologii bokserskiej - schowali się za podwójną gardą, ale
mimo szczelnej obrony, knurowianie zadali dwa precyzyjne
ciosy, po których rywal był w
poważnych tarapatach.
Ruch Radzionków miał
jednak w swych szeregach
„Rocky’ego”. Nie. Nie był to
Sylvester Stallone, ale Piotr
Rocki. Gość, który nie uznaje
bylejakości i mimo swych 40
wiosen futbolówka wciąż go
słucha, a koledzy z zespołu żyją
z jego podań.
No i mecz Ruch - Concordia zakończył się, niczym
wspomniany na wstępie film,
gdy „Rocky”, w tym przypadku
piłkarz o takim boiskowym
przydomku, mógł zejść z areny
w roli zwycięzcy.
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Postraszyli
lidera
Concordia strzeliła w „jaskini
lwa” dwie bramki, jednak punkty
pozostały w Radzionkowie. Ruch
po pokonaniu knurowian umocnił
się na pozycji lidera i po siedmiu
kolejkach ma już osiem punktów
przewagi nad grupą pościgową
Konfrontacja z Concordią była dla „Cidrów” najtrudniejszą z dotychczasow ych, stoczonych na boiskach czwartej ligi. Faworyzowani radzionkowianie po
pierwszej połowie prowadzili
co prawda 1:0, jedna k po
zmianie stron knurowianom
w ystarczył y dwie minut y,
by nie tylko doprowadzić do
remisu, ale i wyjść na prowadzenie. Takiego przebiegu
meczu nikt w Radzionkowie się nie spodziewał, ale
Ruch dysponuje niezwykle
doświadczonymi zawodnika mi, k tórz y konsek wentnie dążyli do zwycięstwa.
Concordia nie zamierzała

oddawać r y walom w y pracowanej przewagi, jednak w
ostatnich dwudziestu minutach gospodarze dwukrotnie
znaleźli sposób na pokonanie
Mateusza Widery.
Na uwagę zasługuje fakt,
iż obie bramki dla Concordii
strzelili defensorzy. Jedną z
nich na swym koncie zapisał
Paweł Krzysztoporski, który
tradycyjnie już mecz rozpoczął wśród rezerwowych.
Dodajmy jeszcze, że dla
dwóch zawodni ków mecz
z Ruchem Radzionków był
szczególny: Łukasz Pilc i Dawid Gajewski w przeszłości
bronili barw tego klubu.
PiSk

7. KOLEJKA, GRUPA I:

Gracjan Marszałek, Patryk Kocier z i Mateu
sz Grudziądz
to trzech młodych zawodników Concordii
z rocznika 2004,
którzy w pierwszej połowie podawali piłki
bramkarzowi
Górnika II Zabrze – Grzegorzowi Kaspr zikowi
. – Fajny
mecz, bo Concordia prowadzi 3:0 – mówil
i zgodnie
w przerwie spotkania.

Oni zagrają
o półfinał
2 4 w r z e śn ia o god z inie 16.00 odbędą się mecze
ćwierćfinałowe w Pucharze
Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze. Zestaw par przedstawia się następująco: Gwarek
Zabrze - Wilki Wilcza, Tempo
Paniówki - Gwarek Ornon-

Ruch Radzionków - Concordia 3:2
1:0 Urbainczyk 18’, 1:1 Mikulski 54’ (głową), 1:2 Krzysztoporski
56’, 2:2 Dziewulski 72’ (głową), 3:2 Urbainczyk 83’.
Concordia: Widera, Pilc (żk) 46’ Krzysztoporski (żk), Mikulski,
Salwa 66’ Gałach, Jaroszewski, Maciejewski, Rozumek,
1. Ruch
21
Żyrkowski (żk), Mawo 46’
2. Przyszłość
13
Kozdroń, Spórna, Pietrasz
3. Sarmacja
13
51’ Gajewski.
4. Zieloni
13
5. Raków II
11
Unia Ząbkowice - Polonia
6. Gwarek T.G.
11
Poraj 2:3, Pilica Koniecpol
7. Concordia
11
- RKS Grodziec 2:0, MLKS
8. Pilica
10
Woźniki - Sarmacja Będzin
9. Slavia
10
1:2, Fortuna Gliwice - Slavia
10. Kamienica Polska
9
Ruda Śląska 2:5, Gwarek
11. Grodziec
9
Tarnowskie Gór y - Pr zy12. Polonia
8
szłość Ciochowice 5:1, Ra13. Unia
7
ków II Częstochowa - LKS
14. Woźniki
5
15. Górnik
4
Kamienica Polska 1:1, Zieloni
16. Fortuna
3
Żarki - Górnik Piaski 5:1.

7. KOLEJKA, GRUPA II:

towice, Fortuna Gliwice zwycięzca meczu Concordia
II Knurów - Piast II Gliwice
(mecz zakończył się w środę
po oddaniu gazety do druku),
Przyszłość Ciochowice - Concordia Knurów.
PiSk

GKS II Katowice - LKS Bełk
0:3, G KS Radziechow y
Wieprz - Jedność Przyszowice 4:2, Górnik Pszów - Gwarek Ornontowice 2:1, Podlesianka Katowice - Drzewiarz
Jasienica 0:0, Czarni-Góral
Żywiec - Unia Turza Śląska
0:3, GTS Bojszowy - Unia Racibórz 0:0, Krupiński Suszec
- Szczakowianka Jaworzno
3:1, Iskra Pszczyna - Forteca
Świerklany 1:1.

1. Drzewiarz
2. Bełk
3. Forteca
4. Krupiński
5. GKS II
6. Iskra
7. Pszów
8. Gwarek O.
9. Bojszowy
10. Turza Śląska
11. Radziechowy
12. Szczakowianka
13. Racibórz
14. Jedność
15. Góral
16. Podlesianka

17
16
14
12
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
6
4
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sport

Zagrali gościnnie i wygrali
Uczniow ie Miejsk iego
Gimnazjum nr 3 z Zespołu
Szkół nr 1 z Knurowa zostali
zgłoszeni do Turnieju Orlika
w Gliwicach i wygrali piłkarską rywalizację, zdobywając

puchar prezydenta Gliwic i
awansując do rozgrywek na
szczeblu województwa.
- Wygraliśmy wszystkie
spotkania, a najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany

nasz uczeń Adrian Gurak mówi z satysfakcją opiekun
drużyny, Przemysław Kopiecki.
Knurowianie wygrali rozgrywki w kategorii szkół gimnazjalnych, a kolejne miejsca zajęli: 2.

III Liga Kobiet

SP 10 Gliwice, 3. Gimnazjum Nr
3 Gliwice, 4. SP 21 Gliwice, 5.
GTW Gliwice, 6. I Szkoła Społeczna Gliwice, 7. Gimnazjum
Nr 15 Gliwice, 8. Kontras Junior.
PiSk

Najpierw 0:4,
później 4 punkty
Żeńska drużyna Wilków
Wilcza rozpoczęła 3-ligowe
rozgrywki od porażki 0:4 z
Czarnymi II Sosnowiec. Nasz
zespół szybko otrząsnął się
po tym „gongu” i w drugiej
kolejce pewnie, bo 3:0 wygrał
z Wisłą Skoczów.
Po porażce i zwycięstwie
„Wilczyce” zanotowały remis
1:1 z Polonią Poraj i po trzech
kolejkach plasują się w środkowej strefie tabeli.
PiSk

1. Mitech II
2. Gamów
3. Wodzisław Śl.
4. Poraj
5. Czarni II
6. Wilki
7. Ornontowice
8. Skoczów
9. Tychy
10. Istebna
11. Świętochłowice
12. Zabrze II
13. Rekord II B-B

9
6
4
4
4
4
3
3
1
1
0
0
0

Kto z kim,
gdzie i kiedy
3. LIGA KOBIET
Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 z Zespołu
Szkół nr 1 z Knurowa awansowali na szczebel
wojewódzki Turnieju Orlika

M KS Zabr ze - Kończyce Tempo Paniówki 3:1, Wawel
Wirek - Zuch Orzepowice
5:0, Urania Ruda Śląska
- LKS 1908 Nędza 1:2, Zamkowiec Toszek - Sokó ł
O r z e s z e 3: 0 , B u k R u d y
Wielkie - KS 94 Rachowice
2:1, Wilki Wilcza - Czarni
Pyskowice 4:1, Energetyk
ROW II Rybnik - Orzeł Mokre 2:0, Wyzwolenie Chorzów - ŁTS Łabędy 2:1.

1. Energetyk II
2. Wyzwolenie
3. Wawel
4. Nędza
5. Zamkowiec
6. Wilki
7. Mokre
8. Urania
9. Buk
10. Rachowice
11. Zuch
12. Łabędy
13. Kończyce
14. Tempo
15. Orzesze
16. Czarni

4. LIGA, GRUPA II
21
16
15
14
13
12
12
11
11
10
9
5
4
3
2
1

20 września, godz. 16
Jedność 32 Przyszowice - Gwarek Ornontowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
20 września, godz. 16
Sokół Orzesze - Wilki Wilcza
Zuch Orzepowice - Tempo Paniówki

KLASA A
Olimpiady Specjalne sekcja „Dzięcioły” Knurów zaprasza
wszystkie osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, które chciałyby brać udział w zajęciach
sportowych oraz osoby chętne do prowadzenia takich zajęć,
na zebranie organizacyjne w czwartek 25.09.2014 godz.
16.30 w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 lub zgłoszenie się mailowo: mirekgmyz@gmail.com
lub telefonicznie – Mirosław Gmyz 503072785.

Klasa B

Już tylko punkt

7. KOLEJKA:
Zryw Radonia - Ruch Kozłów 1:0, Tęcza Wielowieś
- M KS Z ab o r ze 0:1, S o kół Łany Wielkie - Gwiazda Chudów 2:3, M łodość
Rudno - G warek Z abr ze
2:0, Walka Zabrze - Orły
Bojszów 4:1, Jedność 32 II
Przyszowice - Carbo Gliwice 2:2, Społem Zabrze
- Salveo Drama Kamieniec
3:3, Naprzód Żernica - Stal
Zabrze 2:0.

W najbliższej serii spotk a ń w Chudow ie dojd zie
do derbowego spotkania na
szczeblu powiatu gliwickiego,
w którym Gwiazda zmierzy się
z Naprzodem Żernica.
Inny przedstawiciel naszego regionu - rezerwy Jedności
Przyszowice wyjadą do Zabrza, gdzie w dzielnicy Biskupice zmierzą się z liderem.
PiSk

1. Gwarek
2. Gwiazda
3. Zryw
4. Zaborze
5. Sokół
6. Młodość
7. Jedność II
8. Naprzód
9. Walka
10. Drama
11. Stal
12. Carbo
13. Orły
14. Społem
15. Kozłów
16. Tęcza
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16
15
15
13
12
12
11
10
10
9
9
8
7
5
4
0

20 września, godz. 16
Gwarek Zabrze - Jedność 32 II Przyszowice
Gwiazda Chudów - Naprzód Żernica

KLASA B
20 września, godz. 16
Przyszłość II Ciochowice - Victoria Pilchowice
21 września, godz. 16
Olimpia Pławniowice - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Klasa A

Przed t ygod niem sygnalizowaliśmy, że Gwiazda
Chudów stoi na czele grupy
pościgowej. Dzisiaj zespół
ten można zakwalifikować
do czołówk i zabrza ńsk iej
klasy „A”, bowiem po siedmiu kolejkach klub z gminy
Gierałtowice zajmuje pozycję
wicelidera, tracąc do Gwarka
Zabrze tylko jeden punkt.

4. LIGA, GRUPA I
20 września, godz. 16
Concordia - Sarmacja Będzin

Klasa okręgowa
7. KOLEJKA:

21 września, godz. 16
Wilki Wilcza - UKS Gamów

informacja

W kratkę
Raz zwycięstwo, raz porażka - tak w skrócie można
określić dotychczasowe występy rezerw Concordii w klasie
„B”. W miniony weekend knurowianie nie sprostali innemu

beniaminkowi - Burzy z Borowej Wsi, a w najbliższym meczu zmierzą się z wiceliderem
- Olimpią Pławniowice, która
nie doznała jeszcze porażki.
PiSk

4. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Burza Borowa Wieś 1:3
Bramka dla pokonanych: Kozdroń.
Wyjściowy skład Concordii II: Krasoń, Wieliczko, Smętek,
Pawlik, Grodoń, Malinowski, Filip, Pietras, Modrzyński,
Kozdroń, Tasak. Po przerwie zagrali też: Niedbała i
1. Gwarek II
12
Szewczak.
2. Pławniowice
10
Piast Pawłów - Przyszłość II
3. Ciochowice II
9
Ciochowice 3:0, KS Bojków
4. Quo Vadis
7
- Pogoń Ziemięcice (brak
5. Pawłów
6
wyniku), Victoria Pilchowice
6. Concordia II
6
- LKS 45 Bujaków 0:2, Quo
7. Burza
6
Vadis Makoszowy - Olim8. Amator
6
pia Pławniowice 3:3, Start
9. Bujaków
6
10. Victoria
4
Kleszczów - Naprzód Świbie
11. Świbie
3
1:3, Gwarek II Ornontowice 12. Kleszczów
3
Amator Rudziniec 3:0.
13. Bojków
1
14. Ziemięcice
0
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Klasa I B

Foto: Paweł Gradek

Wychowawcy: mgr Tatiana Bazylewicz, mgr Bożena Rudnik
Gabriel Barczak, Oskar Bulanda, Hubert Czaplok, Paulina Duchnowska, Oliwia Dudek, Karol Gramala,
Bartosz Jankowski, Karol Karpiński, Mateusz Morgaś, Jakub Nowak, Jakub Pikulski, Dominika Ponikwia, Zuzanna Puk,
Joanna Sekuła, Małgorzata Sekuła, Nadia Sitarz, Filip Stępień, Dominik Szymański, Michalina Woźnica,
Wojciech Wójcik.

Klasa I A

Wychowawcy: mgr Gabriela Bieniek, mgr Danuta Bobek
Tatiana Dras, Oliwia Drozd, Igor Grosek, Agnieszka Kudła, Antoni Lisek, Mateusz Majewski, Vanessa Mańka,
Aleksandra Piechocka, Julia Placzyńska, Oliwia Pośpiech, Paulina Promny, Jakub Rokita, Miłosz Spruch,
Milena Szpitalny, Szymon Ściubeł, Martyna Tłuczyńska, Zuzanna Wieczorek, Mateusz Wronka, Mateusz Wyżgolik,
Martyna Ziółkowska.

Klasa I D

Wychowawca: mgr Alina Zyzik
Julia Bandoła, Blanka Bęben, Julia Dyrbuś, Dominika Figura, Wiktoria Hankus, Oliwia Jankowska, Julita Karaś,
Jan Kopaczewski, Oliwia Kruk, Piotr Kubicki (nieobecny), Filip Kulasa, Szymon Muzyka, Daria Nowińska,
Krzysztof Palinkiewicz, Tatiana Pichit, Martyna Porembska, Natalia Sasiela, Oliwier Skiba, Braian Świątkowski,
Milena Truchlewska, Mikołaj Tucki, Damian Wawrzynek, Wiktoria Wlastelicz, Borys Zakrzewski, Kacper Zieliński.

Klasa I C

Wychowawca: mgr Danuta Michalik
Łukasz Bąk, Szymon Cipcer, Wiktoria Czyż, Paweł Dudek, Piotr Dylong, Damian Dziwoki, Mateusz Głowacki
(nieobecny), Nadia Haberek, Kacper Huczwa, Zofia Kała, Maja Kapol, Alicja Karlińska, Paulina Kasprzykowska,
Antonina Langosz, Oskar Madej, Miłosz Niesłony, Maksymilian Pietras, Dawid Skapczyk (nieobecny), Bartosz Sosinka,
Mateusz Stasiak, Julia Szymala, Martyna Wojciechowska, Wojciech Zarowiak, Nikola Ziółkowska.
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