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PORZĄDEK OBRAD SESJI

Foto: Paweł Gradek

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.10.2014r. o
godz. 1500 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

KNURÓW, SZCZYGŁOWICE

Pożegnanie z orkiestrą?

Kto zagra na naszym pogrzebie, skoro orkiestry są już
pod JSW, a my pod KW? – zastanawiają się emeryci
Orkiestry górnicze towarzyszą
górnikom w rozmaitych chwilach
ważnych zawodowo i prywatnie –
także w ostatniej drodze. To tradycja
ważna i dla starszych, i dla młodych.
W orkiestrowym graniu pobrzmiewa
melancholia po stracie, ale i jakaś
siła, która dodaje otuchy rodzinom,
które poniosły stratę. Co tu dużo
mówić – górniczy pogrzeb bez orkiestry byłby jakiś niepełny. Stąd wielu
górników przez całe swoje zawodowe
życie opłaca comiesięczną składkę
muzyczną, która w przyszłości ma
zapewnić im odpowiednie pożegnanie. Co jednak, jeśli kopalnia, w
której płacone były składki, zmieniła
właściciela?
To pytanie męczy wielu emerytów z Knurowa. Od 1 sierpnia 2014
kopalnia „Knurów-Szczygłowice”
przeszła pod własność Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. Jej pracownicy, którzy przeszli na emeryturę
przed tym dniem, pozostają pod
skrzydłami poprzedniego właściciela knurowskiej kopalni, czyli
Kompanii Węglowej S.A. Emeryci
niepokoją się – kto miałby zagrać
na ich pogrzebie, skoro knurowskie
orkiestry górnicze od 1 sierpnia
działają przy kopalni innej spółki?
Czy trzeba będzie ściągać orkiestry
z innych miejscowości? Czy one
zechcą przyjechać? A gdy rodziny
zwrócą się z prośbą do tych knurowskich orkiestr, czy nie spotkają
się z od mową? Cz y nie t rzeba
będzie za to dodatkowo płacić?
Czy te składki płacone całe życie
miały sens?

NA GÓRNICZĄ SOLIDARNOŚĆ

Pytań jest wiele, a na jednoznaczne rozwiązania formalne trzeba
będzie jeszcze poczekać.
- Sprawa świadczenia usług muzycznych podczas ceremonii pogrzebowych dla emerytów kopalni „Knurów-Szczygłowice” nie została objęta
szczegółowym porozumieniem, jakie
zawarto podczas finalizowania transakcji zbycia kopalni na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej – przyznaje Tomasz Głogowski z Biura Prasowego
Kompanii Węglowej S.A. – Liczymy
jednak na górniczą solidarność oraz
współpracę ze strony nowego właściciela kopalni w sprawie uregulowania
tej kwestii w przyszłości.
Czy w przypadku konkretnego
pogrzebu emeryta KW S.A. jest
możliwe, aby zagrała na nim – na
dotychczasowych zasadach – jedna z
knurowskich orkiestr działających
przy kopalni „Knurów-Szczygłowice”? Takie pytanie zadaliśmy nowemu właścicielowi kopalni.
– Będzie się to odbywało na dotychczasowych zasadach, a więc na
pewno będą to orkiestry z kopalni
Knurów-Szczygłowice – odpowiada
Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Sprawa przejścia kopalni z jednej
spółki do drugiej to duże przedsięwzięcie i zapewne na dopracowanie
wszystkich formalności potrzeba
czasu. Jednak z niektórymi sprawami nie sposób poczekać – od 1
sierpnia miał miejsce już niejeden
górniczy pogrzeb.

WYBORY SAMORZĄDOWE

Listy są, ale niepełne

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.
pkw.gov.pl) pojawiły się listy kandydatów na radnych w listopadowych
wyborach samorządowych. Zestawienie nie jest ostateczne, gdyż PKW
rozpatruje jeszcze odwołania.
W środę przed godz. 15 na listach zarejestrowanych kandydatów na
radnych miejskich było 88 osób. Sytuacja jest jednak zmienna, warto ją
śledzić na bieżąco.
/bw/

2

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że jeżeli górnik, który przeszedł
na emeryturę przed 1 sierpnia, w
okresie pracy na kopalni opłacał
składki na tzw. kasę muzyczną i
kasę pogrzebową, to kompetencje
do realizacji zobowiązań pokrycia
kosztów uroczystości pogrzebowych
ma Zakład Zagospodarowania Mienia. Być może dobrym doraźnym
rozwiązaniem jest skontaktowanie
się rodziny z ZZM.

NIE ODMÓWIMY

Prezes Orkiestry KWK Knurów
Mariusz Jurczak rozwiewa niepokoje
emerytów: - Chcę zapewnić wszystkich emerytów, że nie ma żadnych
powodów do niepokoju. Nasz orkiestra będzie grała na uroczystościach
pogrzebowych. Środki, które mamy
ze składek to zapewniają. Przez wiele
lat dbaliśmy o swój wizerunek poprzez koncerty, występy telewizyjne i
koncerty barbórkowe i to procentuje
w postaci płaconych składek. Nasza
sytuacja jest niezagrożona.
Co sądzi o sprawie Grzegorz
Pakura, pod którego batutą gra Orkiestra Dęta KWK Szczygłowice? Niestety, mimo rozmów z dyrygentem, do
czasu zamknięcia bieżącego wydania
nie udało nam się uzyskać jego zgody
na publikację wypowiedzi.
Mirella Napolska

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu
17.09.2014r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów,
2) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2015 rok”,
3) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
4) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
5) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów.
10. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

WAŻNE

Nagroda za Audi

8 października o godz. 3.00 ktoś
ukradł z ul. Kilińskiego w Szczygłowicach audi A6 S6 na włoskich
rejestracjach. Samochód koloru grafitowego ma przyciemniane szyby i
sportowe zawieszenie.

Za informacje, które pomogą w
odnalezieniu audi, właściciel oferuje
nagrodę (5 tys. zł). Można się z nim
kontaktować pod numerem telefonu
530 374 850.
/g/

KONCERT

Będzie Akurat

Zapowiada się świetny koncert – w najbliższą niedzielę w Knurowie zagra
zespół Akurat. Bielska grupa gra eklektyczną mieszankę ska, reggae, rocka i
rytmów disco, słynie też z inteligentnych tekstów.
Koncert odbędzie się w pubie Grzejnik Cafe (ul. Szpitalna 8), początek o
godz. 19.00. Bilety – w cenie 30 zł – można kupić w Grzejniku, jest też możliwość rezerwacji telefonicznej.
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KNURÓW

Jest właściciel

Znaleziony przez Straż Miejską
w ostatni dzień września rower
trafił do prawowitego właściciela. W
czwartek napisaliśmy o znalezisku,
kilka dni później do siedziby SM
zapukała osoba, do której należy
jednoślad.
/bw/

KNURÓW

Promile ścinają z nóg

W ubiegły poniedziałek po południu uwagę
strażników miejskich zwrócił mężczyzna leżący
w pobliżu kościoła pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego
Jak się okazało, pan nie leżał
krzyżem, by się modlić, lecz z powodu wypitego w nadmiarze alkoholu.
Był w takim stanie, że mundurowi
zdecydowali o wezwaniu pogotowia
ratunkowego. Nietrzeźwy został
przewieziony do szpitala.
W sobotnie przedpołudnie inny
pijany pan polegiwał przy jednym ze

sklepów przy ul. Wilsona. Także w
tym przypadku strażnicy wezwali
karetkę. Pracownicy służby zdrowia
przebadali nietrzeźwego, uznając,
że nie wymaga hospitalizacji. Niebawem został on przewieziony do
miejsca zamieszkania. Trafił pod
opiekę żony.

/bw/
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Rozpalona żądzą zemsty

Jak to możliwe, by w pustym mieszkaniu, z dala od
instalacji elektrycznej, pojawił się ogień? Policja ustaliła,
że wystarczyły: zapasowy komplet kluczy i chęć zemsty
W poniedziałek, około godz. 13.00, w
mieszkaniu na III piętrze bloku przy ul.
Staszica pojawił się ogień. Czarny, gryzący
dym natychmiast przedostał się na korytarz i klatkę schodową. Ktoś powiadomił
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Krótko
po tym na miejsce przybyły 2 zastępy strażaków i karetka pogotowia. Na szczęście
nikt nie potrzebował pomocy ratowników
medycznych. Niezbędna za to okazała się
interwencja strażaków.
Mieszkanie, w którym wybuchł pożar,
było zamknięte na klucz. Konieczne było
wyważenie drzwi. Strażacy, wyposażeni
w aparaty tlenowe, nie zastali w środku
nikogo. W kącie jednego z pokojów znaleźli
resztki spalonej plastikowej skrzynki na
narzędzia.

W trakcie akcji gaśniczej pojawił się
najemca. Powiedział strażakom, że opuścił
mieszkanie około godz. 10.00. Zaprzeczył,
by mógł wzniecić pożar.
- W pobliżu pojawienia się ognia nie ma
żadnej instalacji, która mogłaby spowodować
zwarcie - skomentował po akcji gaśniczej Józef Jaworek, zastępca dowódcy JRG Knurów.
W rozwikłaniu zagadki pomógł sam
poszkodowany. Zdradził policjantom, że
drugi komplet kluczy do mieszkania miała
jego była dziewczyna. 22-latka
dostała się do środka pod nieobecność najemcy. Zapalniczką, którą policjanci znaleźli
później na miejscu, celowo
podpaliła plastikową skrzynkę z narzędziami, a następnie

niepostrzeżenie opuściła mieszkanie.
- Chciała się zemścić - nie ma wątpliwości komendant Komisariatu Policji w
Knurowie, podinsp. Maciej Kawa. - Za
uszkodzenie mienia grozi jej od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
Biegli sprawdzają, czy czyn podpalaczki
mógł zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób.
Jeśli tak, 22-latka usłyszy kolejne zarzuty.
/pg/, foto: Mirella Napolska

Przyczyna pożaru początkowo
była zagadkowa

KNURÓW, PRZYSZOWICE

Z promilami
za kierownicą

Nie pomagają apele i zakazy - pijani
kierowcy wciąż zagrażają naszemu
życiu i zdrowiu. Trwająca przez weekend
policyjna akcja „Trzeżwość”
przyniosła obfity plon. - Policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali
6 kierowców, którzy prowadzili w stanie
nietrzeźwości. Czterech z nich wpadło
w Gliwicach, dwóch w Przyszowicach
i jeden w Knurowie - informuje Policja

11 października w Przyszowicach na ul. Gierałtowickiej w ręce
policji wpadł 42-letni mężczyzna,
mieszkaniec Gliwic.
- Gliwiczanin w stanie nietrzeźwości (0,8 promila) kierował oplem
- informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
12 października, także w Przyszowicach, na ul. Gliwickiej policjanci z drogówki zatrzymali 56-latka.
Jechał samochodem marki Peugeot.
Mieszkaniec Tychów wydmuchał
prawie 2,5 promila. Zapewne z
trudem utrzymywał się na nogach,
nie mówiąc o prowadzeniu pojazdu.

Strażnicy szybko ugasili pożar
ogłoszenie

KNURÓW

Niestety, zazwyczaj przez pijanych kierowców cierpią osoby
postronne. 11 października na alei
Piastów policjanci z knurowskiego
komisariatu zgarnęli 24-letniego
knurowianina.
- Za kierownicą fiata najechał
na poprawnie zaparkowanego opla,
po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Sprawca był pijany - miał 1,3
promila - informuje Marek Słomski.
Pijanym kierowcom grozi surowa kara - grzywna lub areszt oraz
zatrzymanie prawa jazdy. O stopniu
ich winy i kary rozstrzygnie sąd.

reklama

jb

Grasują
złodzieje
Scenariusz obu zdarzeń
był podobny: pod nieobecność właścicieli sprawca wyłamał zamk i w drzwiach
wejś ciow ych, wsz ed ł do
mieszkania, po paru chwilach
wynosząc cenny łup.
Pierwszy raz złodziej uderzył 8 października w nocy. Z
mieszkania przy ul. Mieszka
I, należącego do 66-letniego
knurowianina, skradł pieniądze.
Drugie włamanie miało
miejsce dzień później. Około
godz. 8 z lokalu przy ul. Ułanów rabuś wyniósł biżuterię
o nieustalonej wartości. Trwa
szacowanie strat. Sprawca
obu włamań wciąż jest poszukiwany.
jb
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INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów informuje, iż rozstrzygnięty został konkurs
na hasło, które będzie promowało segregację odpadów komunalnych
na terenie Miasta Knurów. Konkurs skierowany był do mieszkańców
Gminy Knurów. Komisja konkursowa wybrała zwycięskie hasło oraz
przyznała dwa wyróżnienia:
zwycięskie hasło:

„Śmieci segregacja – zysk i wyższa racja”
zgłoszone do konkursu przez Pana Grzegorza Nowickiego
Wyróżnione hasła to:

„Z naturą nie szukaj zwady – segreguj odpady”
zgłoszone przez Panią Marlenę Rudnik
oraz

„Segreguj śmieci, by Knurów przykładem świecił”
zgłoszone przez Pana Mateusza Kopcia

Laureat konkursu za zajęcie I miejsca otrzymuje wybraną
przez siebie nagrodę w postaci:
• aparatu cyfrowego
lub
• tableta
lub
• smartfona
o równowartości do kwoty 760 zł
oraz zestaw upominków.
Natomiast laureaci wyróżnionych w konkursie haseł otrzymają
nagrodę rzeczową ufundowaną przez Firmę Komart oraz zestaw
upominków. Fundatorem nagród w konkursie są Urząd Miasta
Knurów oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–Usługowe
„KOMART” Sp. z o.o.
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ogłoszenie

Pomiar na wiosnę

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
wskazał lokalizację 29 odcinkowych
pomiarów prędkości. Na liście znajduje się
mierzący 2,15 km odcinek DK 78 między
Nieborowicami a Wilczą. Pierwsze instalacje
pojawią się na wiosnę
Na system odcinkowego
pomiaru prędkości złożą się
stacjonarne urządzenia rejestrujące, czyli tzw. bramki z
zamontowanymi kamerami.
Bramki zostaną umieszczone
na obu końcach badanego odcinka, czyli w Nieborowicach
i w Wilczy. Możliwe jest także
rozlokowanie dodatkowych
bramek wzdłuż drogi.
System zarejestruje prędkość z jaką samochód „wjeżdżał” na badany obszar i z
niego „wyjeżdżał” oraz czas
przejazdu. Informacje pozwolą wyliczyć średnią prędkość
pojazdu. Jeśli kierowca nie
dostosuje się do ograniczeń,
otrzyma mandat.
Według ekspertów odcinkowy pomiar jest skuteczniejszą bronią na szarżujących
kierowców niż fotoradar, który mierzy prędkość tylko w
konkretnym miejscu.
− Kierowcy wiedząc, że
takie urządzenia pracują na
danym odcinku, siłą rzeczy
będą jechać zgodnie z przepisami − mówi Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej

Policji w Gliwicach. − A o to
chodzi, by było bezpieczniej.
Przy wyborze lokalizacji odcinkowych pomiarów
prędkości wzięto pod uwagę
kilka spraw.
- Wybierano miejsca charakteryzujące się szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
z uwzględnieniem zdarzeń
spowodowanych niedostosowaniem prędkości przez kierujących pojazdami. Znaczenie
miał stan bezpieczeństwa,
warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i ich umieszczania
na drogach publicznych, a
także jednolite limity prędkości na całej długości odcinka
- tłumaczy Łukasz Majchrzak
z Centrum Automatycznego
Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
Droga między Wilczą a
Nieborowicami na leży do
jednych z najbardziej niebezpiecznych w powiecie. Według
policyjnych statystyk tylko w
2013 roku doszło tam do 43
zdarzeń drogowych, w tym 12

wypadków. Pomocy lekarskiej
wymagało 15 osób, 1 osoba
zmarła. Mieszkańcy Wilczy i
Starostwo Powiatowe w Gliwicach od dawna starają się
o poprawę bezpieczeństwa na
tym odcinku. Czy odcinkowy
pomiar prędkości pomoże?
− Jako mieszkaniec cieszę
się z takiego rozwiązania, choć
mam nadzieję, że jest ono tylko
doraźne. Nadal domagamy się
sygnalizacji świetlnej − mówił Jan Gamoń, sołtys Wilczy. − Szczególnie w godzinach
rannych i popołudniowych, w
okresie wyjątkowego natężenia
ruchu, bardzo trudno jest choćby wjechać na skrzyżowanie.
O wypadek więc nietrudno.
We wrześniu zakończyły
się testy jakościowe urządzeń
do odcinkowego pomiaru
prędkości. Według wstępnych
wyników wypadły pomyślnie.
Pierwsze urządzenia powinny
pojawić się już na wiosnę. O
wjeździe na rejestrowany obszar będzie informował znak
z tabliczką „Kontrola średniej
prędkości na odcinku...”.

Wstąp w szeregi
ratowników
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ogłasza nabór
na kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie
młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR
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Z kolei chętni do uczestnictwa w kursie przygotow ujący m do egzaminu na
stopień ratow ni ka WOPR
powinni: * skończyć 16 lat,
* posiadać pisemną zgodę
na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę w yraża jej
opiekun prawny), * posiadać
stopień młodszego ratow-

INFORMACJĘ
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miasta Knurów, wyboru
Prezydenta Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r
Nr obwodu
głosowania

nika WOPR, * dysponować
ważną legitymacją członka
WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy
w charakterze ratownika na
dany rok kalendarzow y, *
mieć specjalną kartę pływacką, patent lub uprawnienie
przydatne w ratownictwie
wodnym.
/bw/

Zapisy przyjmowane są u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach
(tel. 32 332-63-64), na basenie krytym aQua Relax w Knurowie (tel. 32 338-19-24) oraz w biurze
Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie przy ulicy
Szpitalnej 8, pokój 408, we wtorki w godz. 17–19
i czwartki w godz. 18-19 (tel. 32 236-96-96).

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Miejskie Przedszkole Nr 13,
ul. Piłsudczyków 4

1

26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego Witosa

2

Lotników

3

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

4

Generała Władysława Sikorskiego, Ułanów

5

Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 23 do końca

6

Armii Krajowej, Jedności Narodowej

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 1)

7

Kapelanów Wojskowych

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 2)

8

Kosmonautów, Władysława Jagiełły

9

Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego,Władysława Łokietka

10

Kazimierza Wielkiego

11

Mieszka I

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

Świetlica PPHU „KOMART”,
ul. Szpitalna 7

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

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22

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

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1-go Maja 21, (lokal Nr 2)

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

Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Ks. Alojzego Koziełka 7

16

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

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

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
ul. Dworcowa 38 a

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27

19

Aleja Piastów

20

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

21

Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego

22

Szpital

jb

KNURÓW. KURSY DLA WOPROWCÓW

Warunkiem przyjęcia na
kurs przygotowujący do egzaminu na stopień młodszego ratownika jest spełnienie
kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która: *
ukończyła 12 rok życia, * jest
członkiem WOPR, * posiada
pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby
niepełnoletniej pisemną zgodę
wyraża jej opiekun prawny), *
dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem o
braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią oświadczenie składa
jej opiekun prawny), * posiada
kartę pływacką lub specjalną
kartę pływacką.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 54, art. 61a § 1, art. 61b oraz art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 15 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/408/12
Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania,
Uchwały Nr XLIX/706/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania, Zarządzenia Nr 320/OR/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie
wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców

Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Lotników 2
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9,
Aleja Lipowa 12
Miejskie Gimnazjum Nr 3, Aleja Lipowa 12
Miejskie Przedszkole Nr 12,
ul. Armii Krajowej 5

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 2)
Miejskie Gimnazjum Nr 2,
ul. Stefana Batorego 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 1)
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1-go Maja 21 (lokal Nr 1)

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Słoniny 1

Miejskie Gimnazjum Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Dom Kultury, ul. Górnicza 1
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w budynku
głównym Szpitala w Knurowie
przy ul. Niepodległości 8

- symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,
- symbol oznaczający obwód wyznaczony Zarządzeniem Nr 320/OR/2014 Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 10.10.2014 r. dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do dnia 12 listopada 2014 r. w Biurze Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.
Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,
może w terminie do 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 27 października 2014 r.
Uwaga:
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego
oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów, przy ul. dr. Floriana Ogana
5, pok. Nr 112, nr telefonu (32) 339-22-81, pok. Nr 111, nr telefonu (32) 339-22-57 lub w formie elektronicznej,
adres e-mail um@knurow.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca
będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty
lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS

Przegląd Lokalny Nr 42 (1128) 16 października 2014 roku

aktualności
GLIWICE, KNURÓW. PROBLEMY Z KANALIZACJĄ, CZYLI...

Wille z szambami

- Nie wybudowaliśmy domu w szczerym polu, tylko na terenie
przeznaczonym pod zabudowę willową - podkreślają Lucyna
i Andrzej Szafranowie z ul. Chabrowej w Gliwicach. Teraz
zmuszeni są korzystać z szamba, mimo że w ich ulicy od roku
działa kanalizacja

Kiedy Szafranowie zdecydowali się na budowę domu przy ul.
Chabrowej (niegdyś Parkowej), nie
przypuszczali, że o wszystko będą
musieli walczyć.
Na transformator wydali 3 tys.
zł. Ich sąsiedzi płacili za przyłączenie prądu tylko 1 tys. zł. 8 lat temu,
przed wyborami samorządowymi,
doprosili się utwardzenia polnej
drogi i budowy oświetlenia. 2 lata
temu przestali czerpać wodę ze
studni i podłączyli dom do knurowskiego wodociągu.
Kiedy knurowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
budowało w ul. Chabrowej, należącej do Gliwic, kolektor sanitarny,
Szafranowie liczyli, że niebawem
przestaną korzystać z szamba.
- Monitowaliśmy o przyłączenie
kanalizacji, odkąd zaczęły się prace
- mówi Andrzej Szafran. - Niestety,
miasto powiatowe nie może się w tej
kwestii dogadać z gminą.
W oddalonym o kilka kilometrów Bojkowie budowa kanalizacji
powoli finiszuje. 20 domów przy
Chabrowej, które formalnie należą
do tej dzielnicy Gliwic, nie ma co liczyć na pociągnięcie nitki przez pola
(za drogo i za daleko), ani na budowę
odrębnej instalacji w ul. Chabrowej
(bez sensu).

Sąsiedzi Lucyny Szafran, których domy stoją
po knurowskiej stronie ulicy, bez problemu
korzystają z kanalizacji

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem w ydaje się przyłączenie
do wybudowanego przez Knurów
kolektora. Tu jednak pojawiły się
schody.
- Knurowskie wodociągi nie
godzą się na podłączenie nas do kanalizacji, jeśli nie będziemy mieć indywidualnych liczników ściekowych,
które kosztują 12 tys. zł - tłumaczy
Andrzej Szafran.
Czuje się dysk r y mi nowa ny,
zwłaszcza że jego knurowscy sąsiedzi takich urządzeń mieć nie muszą.
Poczucie krzywdy potęguje fakt, że

GÓRNICTWO. W JSW SA POWSTAŁ 49 ZWIĄZEK ZAWODOWY

gliwickie wodociągi odmawiają sfinansowania kosztownych liczników,
tłumacząc się brakiem funduszy.
- To nie jest tak, że wybudowaliśmy domy w szczerym polu - podkreśla pani Lucyna. - To był teren pod
zabudowę willową. Dostaliśmy pismo
z agencji rolnej, że za parę lat kolejne
działki zostaną przeznaczone pod
budowę domów. Fajnie, ale dlaczego
nikt się nie przejmuje tym, że w XXI
wieku nadal wywozimy szambo?

TWARDE WARUNKI

O wyjaśnienie kwestii przyłącze-

Bliżej im do Knurowa

20 domów przy ul. Chabrowej znajduje się w granicach Gliwic, jednak
bliżej im do Knurowa.
- Co najmniej 2 razy próbowaliśmy przyłączyć się do Knurowa - mówi
Andrzej Szafran. - Gliwicom to chyba nie pasuje, bo za każdym razem
odmawiały.
Codzienność mnoży kłopoty. Odkąd zmieniono nazwę ulicy z Parkowej
na Chabrową, ciężko odnaleźć ją na mapach Google i ciężko tu trafić.
- Kiedy pracownika na budowie użądliła osa i miał reakcję alergiczną,
pogotowie nie potrafiło tu dojechać - wspomina pani Lucyna.
- W Wielką Sobotę mieliśmy włamanie do domu. Po policję musiałem wyjechać aż na ul. Koziełka, bo nie wiedziała, gdzie nas szukać - dodaje mąż.
Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że przyłączenie do Knurowa rozwiązałoby większość ich problemów. W tym największy - z kanalizacją.

nia do kanalizacji zwróciliśmy się do
prezesa PWiK Knurów, Bogusława
Tyszkowskiego. Z pisma, jakie dotarło do redakcji, dowiadujemy się,
że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Knurowie i Gliwicach od dawna współpracują ze
sobą w celu udogodnienia warunków
życia mieszkańców posiadających
nieruchomości na pograniczu obu
miast. Przyk ładem jest hurtowe
dostarczanie wody gliwick iemu
przedsiębiorstwu z przeznaczeniem
dla mieszkańców ul. Chabrowej.
Ponadto PWiK Knurów zamierza
udostępnić Gliwicom wybudowany
niedawno w ul. Chabrowej kolektor
kanalizacji sanitarnej do hurtowego
odprowadzania ścieków.
W czerwcu 2014 roku, na wniosek PWiK w Gliwicach, knurowskie
wodociągi w ydały tzw. warunki
techniczne na przyłączenie nieruchomości przy ul. Chabrowej w
Gliwicach do kolektora, zawierające
zasady przyłączenia i wzajemnych
rozliczeń za odbiór nieczystości. Jednym z warunków jest zainstalowanie
dwóch urządzeń do mierzenia ilości
ścieków. Pozwoli to na precyzyjne
rozliczenie należności za odbiór
nieczystości.
Prezes zwraca uwagę, że powyższe warunki dotyczą jedynie PWiK

Gliwice, a koszty ich realizacji nie
obciążają mieszkańców ul. Chabrowej.
- Odbiór ścieków z nieruchomości zlokalizowanych po stronie
Gliwic będzie następował hurtowo,
a stronami umowy, regulującej
zasady świadczenia tej usługi, będą
Przedsiębiorstwa w Gliwicach i w
Knurowie - informuje Tyszkowski.
Odbiór nieczystości z nieruchomości zlokalizowanych w
Knurowie odbywa się na podstawie umów zawartych na mocy
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
- Obowiązujące przepisy nie
pozwalają nam na zawarcie takich
samych umów z mieszkańcami
Gliwic - tłumaczy prezes PWiK
Knurów. - Nie mamy zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Gliwice.
Czy PWiK Gliwice zmieni zdanie i przystanie na warunki knurowskich wodociągów? Być może odpowiedź poznamy po posiedzeniu rady
nadzorczej przedsiębiorstwa.
Do tematu wrócimy za tydzień.
Paweł Gradek
Foto: Mirella Napolska

zaprosił – zaśmiał się Andrzej. Szyb- ochrona praw pracowniczych, stako jednak spoważniał: - Związki są rania o poprawę ich sytuacji ekopotrzebne. Ale takie, które naprawdę nomicznej i społecznej. Odbywa się
bronią swoich członków. Nie takie jak to głównie poprzez kontrolowanie
te, co poszły w biznesy i kręcą lody pod przestrzegania prawa pracy przez
pracodawców, przeciwdziałanie
nosem pracodawcy.
- Popytaj pan, popytaj, to się do- zwolnieniom, zabieganie o lepsze wawiesz... – dorzucił ta- runki pracy i wyższe wynagrodzenie.
jemniczo jego kolega Ważna jest też działalność samopoPolska nie jest
(ani imienia wyjawić mocowa, edukacyjna i oświatowa.
Nikt mądry nie powie, że związki
krajem związków nie chce). – Możesz pan
w górnictwie są niepotrzebne. Na
Wb r ew p ozo r o m P o la c y „schizy” dostać, jak usłynie garną się do związ- szysz o związkach, które
pewno robią wiele dobrego.
ków zawodowych. Poziom
- Problem główny w tej chwili
prowadzą
działalność
„uzwiązkowienia” jest szato zorganizowanie takiego modelu
cowany na 12 proc. To je- gospodarczą. A są takie,
– Od niego złego den z najniższych wyników co zatrudniają pracow- ruchu związkowego, który będzie pow Europie. Porównywalny z
słowa nie usłyszysz, bo Estonią (10 proc.), lepszy ników, całkiem nieźle ich zbawiony patologii - przekonuje prof.
Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej
na siebie nadawać nie niż we Francji (8 proc.), ale żyłując...
- A ja myślę, że to Handlowej na portalu bankier.pl.
będzie – dodał przyci- dużo niższy od Danii (67
proc.), Szwecji (70 proc.) i rozmnożenie związków
W jego opinii sytuacja w spółkach
szonym głosem.
Finlandii (74 proc.).
jest na rękę dyrekcji węglowych, gdzie działa wiele orga- Pod nazwiskiem
– przekonuje 30-letni nizacji związkowych, prowadzi do
nikt ci nic nie powie
– kontynuował. – Jedni mają za dużo Marek. – Przecież im jest ich więcej, wypaczeń.
W trzech spółkach górniczych
do stracenia, przecież pracują, a tym są słabsze. Jakby był jeden, jak 30
drudzy marzą, by zastąpić tych, co są lat temu Solidarność, to by mu żaden (JSW SA, KW SA i KHW) działa 240
dyrektor nie podskoczył. Załoga to siła, organizacji związkowych. Ich funkfunkcyjnymi działaczami w biurach.
cjonowanie kosztuje kilkadziesiąt
Fakt, trudno namówić którego- tylko trzeba umieć ją pokierować...
Podstawowym celem działal- milionów złotych rocznie.
kolwiek z górników na ujawnienie
Bogusław Wilk
nazwiska. Nawet imię trzeba prawie ności związków zawodowych jest
wymuszać.
- Tak, należę do związku – wyduZwiązkowcy wyzyskiwali górników
sił Tomasz. – Każdy należy. Jakbym
Ponad 100 poszkodowanych doliczyła się Państwowa Inspekcja Pracy, która
nie należał, to gdyby co, pies z kulawą
wiosną skontrolowała firmę założoną przez związkowców, członków jednej
nogą by się za mną nie ujął. W grupie
z dużych organizacji związkowych w kopalni w Bytomiu. Firma zajmowała
się pracami podziemnymi. Zatrudniała górników-emerytów i takich, którzy
raźniej i bezpieczniej.
chcieli dorobić w dni wolne. Jak ustalił PIP, firma związkowców wyzyskiwała
- Do którego? A po co ci to wiepracowników. Górnicy nie dostawali pensji ani pieniędzy za chorobowe, nie
dzieć... – miga się od odpowiedzi.
otrzymywali nagród jubileuszowych, a odchodzący odpraw. Niektórzy nie
– Dużego i z historią.
otrzymywali wypłaty przez kilka miesięcy. Nie odprowadzano też składek
na fundusz pracy i świadczeń socjalnych.
- A kto by mnie na karczmę piwną

Teraz jest i Jedność
ZZ „Jedność” Pracowników JSW S.A. KWK
„Knurów-Szczygłowice” to 49. zakładowa
organizacja związkowa w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej
- Została ona założona przy udziale cowników, a 6 na pół etatu.
Wiesława Wójtowicza, nieformalnego
W JSW związków przybywa. Pod
przywódcy i inicjatora 46-dniowego koniec ubiegłego roku było ich 40. W
strajku w Budryku, który nie jest pra- czerwcu 45. W połowie tego roku w
cownikiem spółki, gdyż został zwolniony spółce (bez kopalni Knurów-Szczypo zakończeniu strajku, a sąd przyznał głowice) pracowało21.456 osób. W tym
pracodawcy rację w prawomocnym wy- samym czasie, zgodnie z deklaracjami
związków, liczyły one
roku – informuje spółka.
26.429 członków.
W chwili powstania Tylko 2 proc.
Co o mnożeniu
organizacja liczyła 65 to skargi zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy
członków.
przez związki zawodowe. Z się związków sądzą
- Należy przypusz- problemami do PIP zwraca- górnicy?
czać, że nowa organi- ją się głównie pracownicy
- Nie ma sz pan
zacją związkowa bę- (37 proc.) i byli pracow- większych zmartwień
nicy (30 proc.). Co piąte
dzie usilnie dążyła do (19 proc.) zgłoszenie to – t yl ko odbu rk ną ł
czterdziestoparolatek,
zdobycia 150 członków, anonim.
zagadnięty przy ul.
gdyż taka ilość pozwala
na stałe oddelegowanie jednej osoby Górniczej, przyspieszając kroku.
- Zaczepiłeś niewłaściwego człodo zajmowania się wyłącznie działalnością związkową – czytamy w wieka – zaśmiał się, odchodząc od
komunikacie. - Aktualnie ze zwolnie- kiosku nieco tylko starszy mężczynia od obowiązku świadczenia pracy zna. Wyciągnął papierosa z dopiero
na pełen etat z powodu działalności co kupionej paczki, pochylając się
związkowej zwolnionych jest 82 pra- konfidencjonalnie.
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KNURÓW. 16 X - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Chodnik do remontu

Mediacja czyni cuda
Od 13 do 19 października obchodzony jest
Tydzień Mediacji. To okazja, by przypomnieć,
że większość sporów i konfliktów można
rozwiązać bez udziału sądu

Ciągnący się wzdłuż Zacisza chodnik na
ul. Niepodległości miejscami przypomina szwajcarski
ser. Wygląda na to, że wreszcie doczeka się remontu
Zacisze z nowym rondem, przystankami i przyległymi chodnikami
wybrukowanymi kostką wygląda
ładnie. Jednak ktoś, kto spróbuje
dojść od ronda do centrum Knurowa
pieszo, kilkadziesiąt metrów przed
mostkiem nad Czarnawką napotka
niezłe „schody”. Asfaltowy odcinek
chodnika, ciągnący się wzdłuż ul.
Niepodległości, na długości kilkudziesięciu metrów jest usłany
dziurami.
– To szczególnie uciążliwe przy
deszczowej pogodzie, trudno wtedy
przejść suchą stopą – skarży się pan
Adam, knurowianin.
– Ale jak jest
sucho,

- Sprawa jest już w toku – informuje rzecznik ZDW Ryszard Pacer.
– Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, który na zlecenie województwa
zajmuje się bieżącym utrzymaniem
tej drogi, zleci remont chodnika w
ramach swych obowiązków wynikających z porozumienia z Urzędem
Marszałkowskim.
Gliwicki ZDP potwierdza, że
wkrótce dziury w chodniku mają
zniknąć.
- W ostatnich dniach została
podpisana umowa na remont tego
odcinka chodnika – informuje Jan
Osman, dyrektor Zarządu
D róg Pow i ato wych w Gli-

wicach. – Zostanie przeprowadzony
w najbliższym czasie, chcemy zdążyć
jeszcze przed zimą.
Jak informuje dyrektor, remont
będzie polegał na położeniu nowej,
asfaltowej nawierzchni, takiej jak
ta dotychczasowa. Planowane na
najbliższe dni prace to tymczasowe
rozwiązanie, które ma wystarczyć
na kilka lat. Gruntownej przebudowy
chodnik ma doczekać się w przyszłości, za pięć-siedem lat. Plany drogowców zakładają bowiem przebudowę
całej trasy od Zabrza po Pilchowice
i wówczas, w ramach tych prac ma
zostać odnowiony także trakt przy
Zaciszu.
MiNa

Mediator może pomóc wszędzie
tam, gdzie pojawia się konflikt. Z
doświadczeń Ewy Czapelki, mediatora knurowskiej filii Polskiego Centrum Mediacji wynika, że
najczęściej rozwiązywane są sprawy związane z ustaleniem opieki
nad dziećmi, sprawowania władzy
rod zicielskiej, uregulowania
relacji z nastolatkami
i podziału
majątku.
- Zdarzają się
sprawy
konf liktowe, wymagające ustaleń, np. form
przeprosin, spłat odszkodowań czy
uregulowania stosunków sąsiedzkich
- mówi pani mediator.
Prawo do mediacji mają też ci,
których sprawami zajmuje się sąd,
prokuratura czy policja.
Istotą mediacji jest rozwiązanie, a nie rozstrzyganie, konfliktu.
Chodzi o przyjęcie dobrowolnie i
poufnie wspólnie przyjętego poro-

zumienia, umożliwiającego realizację interesu obu stron. Pomaga w
tym neutralny mediator.
Mediacja pozwala m.in. uchronić proces sądowy przed przewlekłością, powoływaniem biegłych,
świadków.
16 października (czwartek) przypada Międzynarodow y Dzień
Mediacji.
Tego d n ia
w Sądzie
Okręgowym
w Gliwicach
międ z y
godz. 9.00 a
15.00 będzie
można spotkać się z mediatorami,
którzy przybliżą ideę mediacji, jak
również korzyści płynące z tej formy
rozwiązywania sporów.
Informacje można uzyskać
też w Knurowie, w filii Polskiego
Centrum Mediacji, mieszczącej
się w budynku Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6 przy ul. Stefana
Batorego 5.

/pg/

Gwałtowne ulewy zdemolowały nawierzchnię chodnika przy
ul. Niepodległości

Foto: Mirella Napolska

reklama

to też
nie b e zpiecznie się
tędy chodzi, można
nogę skręcić, zwłaszcza po zmroku.
Podobnego zdania jest pani
Aleksandra, która codziennie przemierza tę trasę rowerem do pracy i
z powrotem.
- Nowy chodnik przydałby się
tu, tym bardziej że po drugiej stronie
ulicy nie ma żadnego chodnika ani
sensownego pobocza – mówi szczygłowiczanka.
Jeszcze kilka miesięcy temu nie
było tak źle. Zmieniło się po letnich
ulewach. W rejonie warsztatu Auto-Bum powstało spore zalewisko. Woda
zdemolowała nawierzchnię chodnika.

MEDIACJA
I PORADY W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW
W FILII POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI
w Knurowie ul. Stefana Batorego 5
/w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6/
tel. 32 235 27 35, +48 697 989 660
e-mail: ewaczap@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.mediacjeknurow.republika.pl

ogłoszenie własne

JUTRO – DORAŹNIE, W PLANACH
– GRUNTOWNIE

Ul. Niepodległości jest drogą
wojewódzką, toteż o szanse na naprawę chodnika zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

SPROSTOWANIE

W tekst „Ruszaj się dla Knurowa”
(PL, nr 41/2014, s.2) wkradł się błąd
w nazwie szkoły organizującej imprezę. W rzeczywistości był to knurowski Zespół Szkół Zawodowych nr
2. W tym samym tekście wspomnieliśmy o wizycie uczestników projektu
na oddziale onkologii. Miała miejsce
w szpitalu w Knurowie, a nie, jak
napisaliśmy, w Gliwicach.
W artykule „Młodzież przebiła
dorosłych” (PL, nr 41/2014, s.10)
podaliśmy nieścisłą nazwę miejsca
krwiodawczej akcji z 3 października
– był to Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie. ZSZ nr 2 był też
organizatorem tej akcji.
Za wszystkie pomyłki – serdecznie przepraszamy!
Redakcja
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Zawód najpiękniejszy
z możliwych
Każdego dnia mozolnie tłumaczą świat i rozpalają
płomień wiedzy. W czasach, kiedy upadają
autorytety, a wybór rzadko bywa jednoznaczny, są
odpowiedzią na chaos. W poniedziałek knurowska
oświata świętowała Dzień Edukacji Narodowej

Przedszkolaki z MP-5 tańczyły dla nauczycieli

Jadwigę Salwę i Joannę Kapuśniak z MSP-4
ucieszyła Nagroda Prezydenta

Emerytowani pracownicy otrzymali listy gratulacyjne za lata pracy w murach szkoły

Bez nich niemożliwy byłby świat,
bo nawet geniusze potrzebują nauczyciela. Kogoś, kto potrafi nazwać
rzeczy, wytłumaczyć tajemnice fizyki, rozwiązać równanie z pozoru
nierozwiązywalne. W dzisiejszych
trudnych czasach nie jest łatwo być
nauczycielem.
- Trzeba się zmagać z wieloma
sprawami: nie zawsze przychylnymi
rodzicami, uczniami, którzy nie chcą
nas słuchać, a nawet wciąż zmieniającą się postawą programową. Wracam

zmęczona ze szkoły, a tu jeszcze tyle
kartkówek do sprawdzenia - opowiada jedna z nauczycielek. - Ale to
piękny zawód. Najpiękniejszy z możliwych. Zawód, w którym w całości
jestem dla innych. Zawód, w którym
ciągle muszę się doskonalić. I kiedy
mam dość, myślę o uśmiechach tych
moich łobuzów. Wtedy siła wraca.
W poniedziałek na uroczystości
zorganizowanej przez Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Na

wspólną celebrację święta oświaty
przybyli przedstawiciele jednostek
samorządowych, m. in przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady
Miasta Tomasz Rzepa, kuratorium
oświaty, związków zawodowych oraz
kapłani: ks. Jan Buchta, proboszcz
parafii Matki Bożej Częstochowskiej
i Mirosław Pelc, proboszcz parafii
świętych Cyryla i Metodego.
Adam Rams, prezydent Knurowa, podziękował pracownikom

oświaty za kolejny rok trudnej i
odpowiedzialnej pracy. Pracy, która
przynosi bardzo dobre efekty.
- Z nadzieją i zadowoleniem
przyjmujemy wiadomość o wysokich
miejscach rankingowych naszych
placówek oświatowych - dodał prezydent.
Poseł Krystyna Szumilas, do
niedawna minister edukacji, życząc
nauczycielom odwagi i determinacji,
tłumaczyła, że pedagodzy przygotowują dzieci do dorosłego życia,
są przewodnikami wskazującymi
właściwą drogę.
Dzień Edukacji Narodowej to
czas wdzięczności za trud i poświęcenie. Z rąk prezydenta Ramsa,

wiceprezydenta Piotra Surówki oraz
przewodniczącego Rady Miasta Jana
Trzęsioka, poseł Krystyny Szumilas
i dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Gliwicach Jadwigi Króliczek nagrody otrzymali dyrektorzy
wybijających się placówek oraz zasłużeni nauczyciele.
Miłym upominkiem dla pedagogów były występy uczniów: tych najmłodszych z Miejskiego Przedszkola
nr 5 i Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 3, oraz tych nieco starszych z Zespołu Szkół nr 1. Tradycyjnie, na zakończenie uroczystości, toast wzniósł
wiceprezydent Piotr Surówka.
Tekst i foto: Justyna Bajko

NAGRODY I NAGRODZENI
Nagrodę za osiągnięcie najwyższych wyników w mieście
(powyżej średniej krajowej), potwierdzonych sprawdzianem klas szóstych i egzaminem gimnazjalnym otrzymały: MSP-7 i MG-3. Wyróżnienia przyznano: MG-3 za
wysokie osiągnięcia w wojewódzkich konkursach przedmiotowych; MSP-3, MSP-9 i MG-1 za osiągnięcie bardzo
wysokich wyników dydaktycznych powyżej średniej krajowej oraz MSP-1 za progresję wyników dydaktycznych.
Wyróżnieniem Prezydenta Miasta za zaangażowanie
w wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców
miasta nagrodzono Niepubliczne Przedszkole „Planeta
Dzieci”.
Wręczono nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, za realizację prac
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
oraz za kreatywne wypełnianie zadań statutowych
szkoły. Na wniosek prezydenta Knurowa Adama Ramsa
wyróżnienia te otrzymały dyrektor MOPP Jolanta Leśniowska i dyrektor MP-2 Lidia Książek.
Nagrodę Prezydenta Miasta w 2014 roku za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dbałość o troskę i wszechstronny rozwój młodych miesz-

kańców Knurowa oraz tworzenie pozytywnego wizerunku
oświaty naszego miasta otrzymali: Małgorzata Dorabiała
- dyrektor Żłobka Publicznego, Dariusz Dzindzio – dyrektor MG-4, Danuta Hibszer - dyrektor MSP-7, Marzena
Rudzewicz – dyrektor ZS nr 1, Jadwiga Salwa – dyrektor MSP-4, Ilona Wierzbowska-Pluta – dyrektor MP-12,
Joanna Kapuśniak - zastępca dyrektora MSP-4, Barbara
Markowska – zastępca dyrektora ZS nr 1, a także: Dorota
Grabarczyk – nauczyciel MP-13, Grażyna Jarząbek – nauczyciel MSP-7, Beatrycze Komuda – nauczyciel MP-7,
Marzena Krawczyk – nauczyciel MG-4, Maria Leśniowska
– nauczyciel MSP-1, Jolanta Rużeńska – nauczyciel MSP-1
i Joanna Nowak – ZS nr 1.
Listami gratulacyjnymi dla emerytowanych nauczycieli i
pracowników oświaty uhonorowano: Sonię Guroś z MP-3,
Mieczysławę Mielcarek z MZJOŚ, Joachima Lubszczyka
z MSP-7, Grażynę Kiałkę z MSP-6, Krystynę Dziedzic z
MG-3, Marię Krakowiak z MP-12, Dorotę Śliwę z MSP-6, ,
Piotra Szendzielorza z MZJOŚ, Marię Kamińską-Mosio z
MP-3, Marię Sędzikowską z MSP-7, Lidię Wnęk z MSP-7,
Marię Żywicką z MSP-9, Romanę Bartkiewicz z MG-3 i
Antoniego Tomeckiego z MG-2.

Dzieci z MSP-3 obdarowały pedagogów śpiewem
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Poseł Krystyna Szumilas gratuluje dyrektor
Jolancie Leśniowskiej

Foto: Roman Matysik

NAGRODY I AWANSE
W Starostwie Powiatowym w Gliwicach wręczono gratulacje z
okazji awansu na wyższy stopień nauczycielski oraz nagrody
starosty gliwickiego.
Listy gratulacyjne z okazji awansu na wyższe stopnie nauczycielskie odebrali nauczyciele szkół powiatowych: Jolanta Polit
i Magdalena Ludwig z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Anna
Bonk, Barbara Dudło, Tomasz Pyka, Aleksandra Surdel, Iwona
Szczygieł i Marta Żuk z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego,
ks. Adam Brachaczek i ks. Piotr Larysz oraz Anna Łabiak z
Zespołu Szkół Specjalnych. Gratulacje odebrała także Halina
Tabor z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
Nagrody starosty gliwickiego Michała Nieszporka otrzymały:
Grażyna Dąbrowska – dyrektor ZSZ nr 2, Dorota Gumienny
– dyrektor ZS im. I. J. Paderewskiego oraz Jolanta Olejnik –
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
sisp

Prezydenci Adam Rams i Piotr Surówka
podziękowali nauczycielom za ich ciężką pracę
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foto-migawka

Pierwszaki z indeksami

Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz ósmy zainaugurował
rok akademicki. Dla ludzi w wieku 50+ to doskonała
alternatywa spędzania wolnego czasu
W Kinie Scenie Kulturze odbyło
się pierwsze po wakacjach spotkanie
słuchaczy UTW. Zanim pierwszaki
odebrały indeksy, kierownik Ewa
Jurczyga poinformowała o kilku zmianach w obsadzie Rady Programowej.
Z funkcji przewodniczącego ustąpił
dr Marek Wydra, a zastąpił go dr Tomasz Reginek. Wspomagać go będzie
nauczycielka z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Katarzyna Szwarczyńska.
W tym roku akademickim słuchacze UTW mogą liczyć na bogatą
ofertę edukacyjną. Uzupełni ją cykl
interesujących wykładów otwartych

Uczniowie z Zespołu Szkó ł im.
I.J. Paderewskiego nietypow
o świętowali
Dzień Edukacji Narodowej. Akcj
a krwiodawcza zorganizowan
a przez Aleksandrę Surdel, opiekunkę Szko
lnego Koła PCK, Centrum Krwi
odawstwa
z Katowic oraz Klub Honorow
ych Dawców Krwi z Knur owa
ciesz yła się
wśród młodzieży spor ym pow
odzeniem.
- Niestety, spośród kilkudzie
sięciu osób chętnych, krew
oddało tylko 6.
Okazało się, że oddanie krwi
nie jest taką prostą sprawą.
Bardzo surowa
selekcja sprawiła, że oddaliśm
y jej tylko czy aż 3 litry - tłum
aczy Aleksandra Surdel. Kolejną akcję
zaplanowano na 20 mar ca.
oprac. jb, foto: arch. ZS

dla zainteresowanych spoza studenckiej braci.
Przedsmakiem był inauguracyjny wykład Wojciecha Tabora pt.
„Historia ludzi głuchych”. Nauczyciel
języka migowego i lektor w ciekawy
sposób przybliżył słuchaczom świat
głuchych. Zwrócił uwagę, że język
mówiony, mimo że polski, jest dla głuchych językiem obcym. Trudnym do
nauczenia się i do porozumiewania.
Nic dziwnego, że nawet wśród krajan
głusi czują się jak cudzoziemcy.
UTW to wiedza przekazywana
w przystępny sposób. Każdy znajdzie

coś dla siebie: zajęcia rekreacyjne,
wycieczki, informatykę, zajęcia w
szkole babć, lektoraty językowe, cieszące się sporą popularnością spotkania „Fizyka na wesoło”, które od tego
roku zmieniły nazwę na „Fizyka w
Knurowie, Knurów w fizyce”.
Zapisy trwają do końca października. Biuro uniwersytetu czynne jest
w każdą środę między 16.00 a 18.00
w Miejskim Gimnazjum nr 2 (ul.
Batorego 7), w sali nr 2.
Więcej informacji na stronie
www.knurowutw.pl
/g/

W tym roku akademickim słuchacze
UTW mogą liczyć na bogatą ofertę
edukacyjną

KNURÓW

Zbiórka dla hospicjum

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
organizuje coroczną zbiórkę na rzecz placówki
i jej pacjentów. Poszukiwani są wolontariusze,
którzy w czasie dnia Wszystkich Świętych i w
Dzień Zaduszny (1 i 2 listopada) będą kwestować
przy knurowskich cmentarzach

Trudno przejść

- Do nie do zniesienia, co się dzieje
na ulicy Koziełka przez te prace nad
kanalizacją – skarży się Czytelniczka. – Od apteki do skrzyżowania
z Klasztorną nie da się normalnie
przejść, wszystko jest rozkopane.
Co chwilę trzeba zeskakiwać w dół
albo się wspinać. Ja akurat jestem
młoda i sobie radzę, ale co mają
powiedzieć osoby starsze? Albo
rodzice z wózkami? Nie można było
tego jakoś rozwiązać?

Mieszkanka

Są jeszcze uczynni
ludzie

To nieprawda, że uczciwych ze
świecą szukać. W piątkowy wczesny
ranek zostawiłem w autobusie linii
194 telefon komórkowy. Moją zgubę zauważyła jedna pani, po czym
przekazała aparat kierowcy. Gdy
zorientowałem się, że nie mam telefonu, zadzwoniłem z innego pod swój
numer. Odebrał kierowca. Od słowa
do słowa okazało się, że mieszka niedaleko mnie. Cała sprawa zakończyła
się szczęśliwie, bo komórka do mnie
wróciła. Za pośrednictwem Przeglądu chcę podziękować zarówno tej
pani, której niestety nie znam, jak
też kierowcy ze „194”.

Wojciech Kaczmarzyk

Not. MiNa, bw

8

wane są drogą elektroniczną. Należy
wejść na stronę www.hospicjum.gliwice.pl i odnaleźć aplikację „Zapisz
się na 1 listopadową kwestę”. Pytania
można kierować bezpośrednio do koordynatorki akcji, Anety Korzuśnik,
na adres e-mail: a.korzusnik@hospicjum.gliwice.pl lub wolontariat@
hospicjum.gliwice.pl.

Foto: Paweł Gradek

Pracownicy i wolontariusze hospicjum nieprzerwanie od kilku lat
niosą ulgę w cierpieniu i towarzyszą
w ostatnich chwilach życia. Potrzeby
finansowe są spore. Hospicjum co
roku organizuje kwestę, prosząc odwiedzających cmentarze o wsparcie.
Aby ją przeprowadzić, niezbędni są
wolontariusze.
Kwestować może każdy. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda opiekuna. Dyżur
kwestującego trwa dwie godziny.
Miejsce oraz godziny kwesty wybiera
wolontariusz. Zgłoszenia przyjmo-

jb

Dla Przeglądu
MARIAN GRUSZKA, prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej przy parafii świętych Cyryla i Metodego
w Knurowie, inicjator „Biegu Pamięci” do grobu bł. ks.
Jerzego Popiełuszki: - Wystawa „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Droga do świętości” stanowi część ekspozycji w
muzeum przy pomniku KWK „Wujek”. Dzięki życzliwości jej twórców udało nam się „zaprosić” ekspozycję do
Knurowa. To owocny efekt kilku lat współpracy ze Społecznym Komitetem
Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 Grudnia 1981 r. Jej początki
sięgają 2006 roku. Nawiązała się przy okazji pierwszej pielgrzymki biegowej do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przybrała ona nazwę „Biegu
Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego”, wyruszyła sprzed
pomnika poległych górników. Z roku na rok do naszego przedsięwzięcia
dołączały kolejne grupy - z Olsztyna, Płocka, Radomia i Warszawy.
Przypomnijmy, że bieg odbywa się 13 i 14 września. Nie bez powodu - 14 września przypadają urodziny ks. Jerzego. Jako POAK Knurów
zorganizowaliśmy bieg upamiętniający 25-lecie męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności (520 km w trzy dni biegu, połączone uroczystości 18
października we Włocławku i 19 października w Warszawie) oraz bieg
na uroczystość beatyfikacji. Przez te lata pielgrzymowania nawiązały się
serdeczne więzi z mamą ks. Jerzego (13 września 2014 r. w czasie nabożeństwa inaugurującego bieg ks. Ireneusz Tatura powiedział, iż „podczas
wizyty w domu Popiełuszków, w Jej pokoju na honorowym miejscu stała
statuetka wręczona przez organizatora biegu”) oraz wspaniałe relacje z
Stanisławem Płatkiem i Krzysztofem Pluszczykiem ze Społecznego Komitetu oraz z dyrektorem ŚCWiS Robertem Ciupą. Dyrektor przychylił
się do mojej usilnej prośby, dzięki czemu w Knurowie będziemy mieli
możliwość oglądania wystawy rozbudowanej o prelekcje pani dr Łucji
Marek i prezentację filmu „Zwycięzcy nie umierają – opowieść o ks.
Jerzym”. Serdecznie wszystkich zapraszam do odwiedzenia Sztukaterii i
oglądnięcia tej niezwykłej i ważnej ekspozycji.
Not. bw
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Radość z lotów

Listonoszami gołębie były już w starożytnym Egipcie i Persji,
w Grecji roznosiły wieści o zwycięzcach antycznych olimpiad.
Wojsko też je ceniło, na polu bitwy nieraz sprawdzały się
lepiej niż telefon i radio. Po trzech tysiącach lat pocztowej
służby nareszcie mogą latać dla przyjemności. Umożliwiają
im to hodowcy. Ci z Knurowa i okolic w sobotę świętowali
dziewięć dekad działalności
Henryk Spyra z ul. Koziełka hoduje gołębie od... 1948 roku.
- To już 66 lat, jak ten czas goni
– zamyśla się na moment. – Jak zaczynałem, to na hodowlę trzeba było
mieć zezwolenie z powiatu. Gołębie
miały znaczenie militarne, były pod
opieką wojska.
Pan Henryk dogląda około 80
gołębi. Setką skrzydlatych podopiecznych zajmuje się Józef Plaza.
- Oj, też długo, bo od 1958 roku –
mówi mieszkaniec Farskich Pól. – Nie
mogło być inaczej, bo urodziłem się
na III Kolonii, a tam wszyscy sąsiedzi
mieli gołębie.
- Na II Kolonii też tak było, kilkunastu hodowców. A teraz to już nie
ma nikogo – macha ręką pan Henryk.
W towarzystwie doświadczonych
hodowców Marek Wiercioch może
czuć się młodzieniaszkiem.
- Ja mam „tylko” 26 lat hodowania
na koncie – śmieje się. – To fantastyczna pasja, to nawet pewien styl życia,
troski o środowisko.

Jubileuszowi mistrzowie

Loty gołębi dorosłych: mistrz
Józef Plaza – 139 konkursów i
zwycięzca 7422,03 pkt., I wicemistrzowie Zygmunt i Tomasz
Knapikowie – 136 konkursów i
7230,7 pkt., II wicemistrz Jerzy Sołtys – 136 konkursów i
7202,1 pkt.
Lot y gołębi młodych: mistr z
Antoni Danowski, I wicemistrz
Wojciech Musioł i II wicemistrz
Dariusz Cuber.
Najlepszym lotnikiem w lotach
gołębi dorosłych została samiczka Henryka Foita, najlepszym
młodym w lotach gołąb Jerzego
Sołtysa.

To, że ma podejście do zwierząt,
że one do niego lgną, dostrzegł jego
wujek z Czerwionki.
- Było nas więcej, ale tylko ja miałem prawo przebywać w jego gołębniku
– wspomina pan Marek.
- Gołębie to fascynujące ptaki – nie
kryje podziwu. – Można o nich mówić
godzinami.
- Są bardzo mądre – zauważa pan
Józef. – I ciągle tajemnicze. Naukowcy
od lat głowią się, by wyjaśnić do końca
gołębie zdolności do orientowania się
w przestrzeni.
To niezwykła umiejętność, potwierdzana raz za razem w zawodach
w lotach. Polegają one – mówiąc
w skrócie – na wywiezieniu gołębi
daleko od domu i wypuszczeniu o
określonej godzinie. Wygrywa ten,
który najszybciej pojawi się w swoim
rodzinnym gołębniku.
- Z Holandii jest jakieś 850 km.
Rano wypuściliśmy gołębie. Wieczorem były już w domu – mówi pan Józef. – Ze Świnoujścia przyleciały w pięć
godzin. Do Brukseli zawiozłem cztery,
wszystkie zjawiły się tego samego dnia.
Między pierwszym a ostatnim nie było
nawet 15 minut różnicy...
Gołębie to szybcy i znakomici
lotnicy.
- 80-100 km/h to dla nich norma
– mówi Kazimierz Daniec, posiadacz
140 ptaków. – A jak mają dobry wiatr,
to nawet i szybciej.
- Co ciekawe, wcale nie lecą prosto
do celu, lecz zakosami – podkreśla pan
Józef. – Pewnie wykorzystują korzystne prądy powietrzne.
Jak sprawić, by gołąb leciał jak
najszybciej do domu? Hodowcy mają
swoje metody. Doskonałym środkiem

Na jubileuszowej uroczystości stoły uginały
się od słodyczy i... pucharów

ZARZĄD

knurowskiego oddziału tworzą:
prezes Henryk Foit, wiceprezes ds. lotowych Jerzy Sołtys,
sekretarz Dariusz Szczecina i
skarbnik Krystian Wróbel.

dopingowym jest gołębia... miłość i
zazdrość.
- Samczyk przed zawodami nie
jest dopuszczany do samiczki – opowiadają. – Nic dziwnego, że pędzi do
domu jak na skrzydłach.
O swoich podopiecznych, ich
zwyczajach, zachowaniu i pięknie hodowcy mogą mówić i mówić. I tak też
czynią. Świetną okazją ku temu były
obchody 90-lecia Oddziału Knurów
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Uroczystość odbyła
się w sobotę. Udział wzięło blisko 40
osób z Knurowa i okolic.
Zwycięstwa w roku jubileuszowym smakują szczególnie. Powody
do satysfakcji mają zwłaszcza mistrzowie Józef Plaza i Antoni Danowski oraz wicemistrzowie Zygmunt
i Tomasz Knapikowie, Jerzy Sołtys,
Wojciech Musioł i Dariusz Cuber.
Okazałe puchary – uzbierało się aż
kilkadziesiąt sztuk - trafiły też do
zdobywców wielu nagród.
- Jestem ogromnie dumny z naszych osiągnięć – nie krył satysfakcji
prezes oddziału Henryk Foit. – Serdecznie gratuluję i dziękuję za owocną
współpracę.
Ciepłych słów nie szczędził hodowcom prezydent Knurowa Adam
Rams.
- Jesteście niezwykle ciekawymi
ludźmi – podkreślał. – Każda chwila
rozmowy z hodowcami utwierdza w

W imieniu samorządu hodowcom gratulacje złożył prezydent
Adam Rams, ci zrewanżowali się pamiątkową statuetką; na zdjęciu
prezydent Rams i prezes Henryk Foit

takiej opinii. Jestem pod wrażeniem
waszej pasji, ogromnej wiedzy, budzącego szacunek doświadczenia i troski
o podopiecznych.
Prezydent przy wiózł ze sobą
drewnianą tabliczkę zdobioną figurą
gołębia i liściem laurowym.
- Ja, co prawda, hodowcą nie jestem, ale rodzinną tradycją pochwalić
się mogę – mówił okazując tabliczkę.
– To II nagroda, zdobyta w latach
30. przez mojego dziadka, Feliksa
Michalskiego. Był członkiem stowarzyszenia, które działało wówczas w

Krywałdzie pod nazwą „Mewa”.
- Nasz oddział działa już 90 lat.
Mnie niedużo do tego brakuje – zauważa Henryk Spyra. – Czasy się
zmieniają i my to widzimy. Nie ma
nas już tak wielu jak przed laty. Kiedyś prawie każdy hodował gołębie,
dzisiaj mało kto.
- Ale jak już ktoś zacznie, to łapie
bakcyla – śmieje się Józef Plaza. –
Mnie się udzieliło przeszło pół wieku
temu i do dzisiaj przejść nie może...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Piękny puchar odbiera Józef Plaza, wręcza wiceprezes Jerzy Sołtys
Początki zorganizowanej hodowli gołębi
sięgają w Knurowie i okolicy okresu po I wojnie światowej. Samodzielna V
Grupa Lotowa Knurów została utworzona w 1924 r. Liczyła 45 członków,
miała 5 oddziałów (obecnie sekcje): 04-Knurów, 20-Krywałd, 75-Gierałtowice, 96-Kurier Knurów i 110-Przyszowice). Pierwszym prezesem był
Franciszek Glania.
Hodowcy brali udział w wielu lotach, m.in. z Tallina, Bukaresztu i Turmontu. W czasie II wojny światowej hodowle zostały poważnie wyniszczone.
Odrodziły się po zakończeniu wojny. To zasługa ówczesnych hodowców,
szczególnie Józefa Makselona, Jerzego Pisuli, Rudolfa Nosiadka, Wilhelma
Jendryckiego i Teodora Góreckiego. Zaczęły powstawać nowe oddziały
(sekcje): 68-Chudów, 76-Czerwionka, 151-Kamień, 216-Wilcza, 254-Żernica, 223-Knurów.
Kolejne lata znaczyły liczne sukcesy i osiągnięcia. To nie zmienia się do dzisiaj – hodowcy godnie reprezentują Knurów i swoje rodzinne miejscowości.

O swojej pasji hodowcy potrafią rozprawiać godzinami
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rozmaitości

rozrywka nr 42

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA I DWUOSOBOWY KARNET NA OBIEKTY MOSIR-U

Hanna Műller z Czerwionki

ur. 2.10.2014 r., 4010 g, 56 cm

Magdalena Kliczka z Zabrza

ur. 3.10.2014 r., 3080 g, 52 cm

Zuzanna Siegert z Zabrza

ur. 4.10.2014 r., 3030 g, 49 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).

42

Piotr Pisulski z Knurowa

ur. 5.10.2014 r., 3470 g, 53 cm

18.10.2014 r.
SOBOTA
Pszczółka Maja. Film
- godz. 15.00
Bogowie
- godz. 17.00, 19.15
19.10.2014 r.
NIEDZIELA
Pszczółka Maja. Film
- godz. 15.45
Bogowie
- godz. 17.45, 20.00
20-22.10.2014 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Bogowie
- godz. 17.45, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

10

Maja Gancarczyk z Knurowa

ur. 5.10.2014 r., 3250 g, 51 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Julia Marcol z Książenic

17.10.2014 r.
PIĄTEK
Bogowie
- godz. 17.00, 19.15

Maja Gaczoł z Gliwic

ur. 4.10.2014 r., 2780 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 40/2014 brzmiało: „ROŚLINKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Piotr
Gawrysiak. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

ur. 5.10.2014 r., 2600 g, 45 cm

16.10.2014 r.
CZWARTEK
Pszczółka Maja. Film
- godz. 16.00
Bogowie
- godz. 17.45, 20.00

Laura Ślosarek z Czerwionki

ur. 2.10.2014 r., 3730 g, 55 cm

Helena Rusin z Żernicy

ur. 5.10.2014 r., 3000 g, 52 cm

Oliwia Diakonow z Leszczyn

ur. 7.10.2014 r., 2590 g, 47 cm

Antonina Skórska z Knurowa

ur. 6.10.2014 r., 3480 g, 50 cm

Paulina Diakonow z Leszczyn

ur. 7.10.2014 r., 2000 g, 46 cm
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KNURÓW

I egzotycznie, i swojsko Bliżej sacrum
Z Egiptu, Rumunii, Włoch... Jak co roku knurowski
„Paderek” gości zagranicznych praktykantów

Foto: Mirella Napolska

Od lewej: Aliaa Lavinia
i Pietro podczas
prezentacji
w Technikum nr 1 ZS
im. I.J. Paderewskiego

nuje go też ekonomia, więc chętnie
przyjechał do kraju, który doświadczył komunizmu i wyszedł z niego
na ekonomiczną prostą. Najbardziej
zaskoczyło go, że polskie nastolatki
słuchają dobrej muzyki, także klasycznej. We Włoszech, jak mówi,
młodzież słucha głównie komercji.
Młodzi studenci w klasach ZS

opowiadają uczniom o krajach, z
których pochodzą, szlifując przy
okazji ich angielski, zaś po godzinach
zwiedzają lokalne atrakcje i poznają
codzienne tutejsze życie. Owocem
ich wyprawy będą projekty naukowe,
a także – czego im życzymy – dobre
wspomnienia.
MiNa

Foto: arch. MP-2

Przyjechali na Śląsk w ramach
projektu Global Citizen & Middle
Schools organizacji studenckiej AIESEC. Od kilku lat Zespół Szkół im. I.J.
Paderewskiego zaprasza zagranicznych studentów do Knurowa. Tym
razem gośćmi „Paderka” są: Aliaa
z Egiptu, Lavinia z Rumunii i Pietro
ze słonecznej Italii. Opiekuje się nimi
Karolina Horak, nauczycielka języka
angielskiego z „Paderka”, a po godzinach – uczniowie, u których goście
przez tydzień mieszkają.
Dlaczego przyjechali akurat tu, do
Polski? Lavinia nie lubi dużych zmian,
więc wybrała kierunek podróży bliski
jej rodzinnej Rumunii. I rzeczywiście,
widzi tu wiele podobieństw, a i ludzie
tutaj często zwracają się do niej po
polsku, biorąc za tutejszą.
Aliaa wybrała się z Egiptu do
Polski, bo postanowiła zafundować
sobie trochę egzotyki. I, jak mówi,
niemal wszystko jest tu inne niż w
jej rodzinnym kraju, począwszy od
mnóstwa zieleni, skończywszy na
porządku na miejskich ulicach.
Pietro studiuje historię, interesuje go zwłaszcza ta najnowsza, pasjo-

Nauka i postawa Jana Pawła II jest
twórczą inspiracją dla społeczności
gimnazjalnej „Jedynki”. Wyrazem
tego jest m.in. coroczna wystawa
„Bliżej Sacrum”

Nazwisko zobowiązuje. W przypadku „Jedynki” to imię patrona,
czyli papieża Jana Pawła II. Propagowanie dzieła Papieża-Polaka przyjmuje różnorodną i ciekawą formę.
Młodzież,
pedagodzy
i rodzice
uczniów
nie lękają
się skorzystać z
mo ż l iwo ś c i , ja k ie
daje piękno i sztuka.
Czynią tak
od lat.
Po raz
d ziew iąt y
Miejskie
Gimnazjum nr
1 przy
współpracy z Okręgiem Gliwicko-Zabrzańskim
Zw ią zku
Polskich Artystów Plastyków organizuje wystawę plastyczną „Bliżej
Sacrum”.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i wychowanków placówek oświatowych naszego miasta
wraz z nauczycielami i wychowaw-

cami – zachęcają do zaglądnięcia
w gościnne progi „Jedynki” twórcy
ekspozycji. – Miło nam też będzie
widzieć zainteresowanych mieszkańców Knurowa.
W y s t a w a
będzie
dos t ę pna
od 23 do
30 października
w go d z inach 8-15.
Ws t ę p
wolny.
- W
c e l u
usprawnienia
zwiedzania prosimy o telefoniczne
zgłaszanie
grup odwiedzających
ekspozycję
w sekretariacie szkoły pod nr. tel. 32 235 27
54 – zastrzegają organizatorzy.
Kustoszem wystawy jest Iwona
Polok, nauczycielka zajęć artystycznych i plastyki.
/bw/

informacja własna wydawcy

KNURÓW

Ratownik w przedszkolu
foto-migawka

Foto: Archiwum Koła

eme rytów
nkowie szcz ygłowick iego koła
W sobotnie popo łudnie czło
i uczestnic y zabawy zost ali
tars
Najs
ora.
Seni
ń
Dzie
li
i rencistów świętowa
zora.
inkami. Zabawa trwała do wiec
/b/
obdarowani kwiatami i upom

Przedszkolaków
z „Dwójki” odwiedził
niezwykły gość. Marcin
Trela jest ratownikiem
medycznym. Na co dzień
pracuje w knurowskim
pogotowiu ratunkowym
- Dzieci z uwagą słuchały ciekawych informacji o ratowaniu ludzi
podczas różnych niebezpiecznych
zdarzeń i wypadków - opowiada
Gabriela Bukowska, nauczycielka z
Miejskiego Przedszkola nr 2. - Nasz
gość przypomniał także dzieciom numer alarmowy 112, pod który można
dzwonić w sytuacji zagrożenia życia
lub wypadku.
Przedszkolaki nie zapomniały
o święcie ratowników medycznych,
który przypadł w dzień odwiedzin
knurowianina. Marcin Trela otrzymał od milusińskich całą górę uśmiechów i dobrych słów.

oprac. jb
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ogłoszenia
S p r z e d a m g a r a ż n a u l . Ta r g o w e j .
Tel. 32 235 03 39, 694 934 755

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

INFORMACJA

21-45/14Y

Sprzedam M-3, I p., os. 1000-lecia, 105 tys.
Expert Tel. 664 257 601

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

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

42/14

39-44/14

Sprzedam mieszkanie M-4 51 m 2, III p.
Cena do uzgodnienia. Tel. 503 701 514

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
wykaz nr 9/GB/14 nieruchomości lokalowych położonych w
Knurowie przy ul. Kołłątaja 3a/9, ul. ks. Alojzego Koziełka 51/2,
al. Piastów 13g/3, ul. Kazimierza Wielkiego1c/13, ul. Dworcowa
8/2 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
w drodze bezprzetargowej oraz
wykaz nr 12/GB/14 nieruchomości lokalowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej, położonej w Knurowie przy al. Lipowej 12
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy – Centrum Kultury w Knurowie.

HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

1/14-odw.

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

39-42/14

41-43/14

Sprzedam nowy dom z działką zagospodarowaną w cichej i ładnej okolicy pod
lasem w Stanicy. W rozliczeniu może
być 1 lub 2 mieszkania w K nurowie.
Tel. 509 326 497
41-43/14

KREDYTY. Tel. 535 223 220

Sprzedam tanio działkę budowlaną 1524
m2 Knurów-Krywałd. Tel. 0049204148312

41-52/14

38-44/14

41-48/14

23-44/14

RÓŻNE
Za długi ojca nie odpowiadam. Joanna
Przydatek z domu Siekierka

42-43/14

Kupię 3-kołowy chodzik w stanie dobrym.
Tel. 32 235 33 11 od 19.00 do 21.00

42/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

SZUKAM PRACY

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-44/14

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

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 15.10.2014 r.
do 4.11.2014 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 - dwie części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

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

6/14-odw.

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

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

13/14-odw.

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

36-44/14

13/14-odw.

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

EDUKACJA
Angielski. Tel. 792 237 177
w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

33-48/14

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

39-43/14

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

41-48/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 60 m 2 , par ter. Dom wolnostojący
w Pilchowicach, na skraju lasu, droga dojazdowa asfaltowa. Cena wynajmu 800 zł.
Tel. 509 577 028
40-42/14

Do wynajęcia mieszkanie Knurów centrum.
Tel. 694 811 315
42-43/14

G iera ł towic e c entr um. Do w ynaję c ia
mieszkanie lub działalność gospodarcza
cicha. 5 pokoi na I piętrze. Informacja
604 497 626
39-44/14

K a w a l e r k a 2 1 m , 41 t y s . E x p e r t .
Tel. 664 257 655
2

42/14

Knurów- Merkur y, lokal do w ynajęcia.
Tel. 698 650 271

40-44/14

M-3 w Szczygłowicach 93 tys. Exper t
Tel. 664 257 655

42/14

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

25-odw.

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

35-52/14

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatr udni br ukar z y, murar z y, stolar z y
i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel.
696 413 216 lub 660 795 216
40-44/14

Z a t r u d n i ę e m e r y t kę d o s p r z ą t a n i a .
Tel. 664 040 345
42/14

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 16 października 2014 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 647, z późn. zm.), oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40,
w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z póź. zm.) a także
zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/561/13 Rady Miasta Knurów z dnia
30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania miasta Knurów dla działek
nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ul. 26 Stycznia,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla działek
nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ul. 26 Stycznia
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 24 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3,
w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2014 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz), ul. Niepodległości 7,
pokój nr 12 (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres:
Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5 , 44-190 Knurów,
e-mail: um@knurow.pl z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
9 grudnia 2014 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

42/14
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sport

Udany debiut
kadrowicza
ze Spartana

Po raz pierwszy,
ale nie ostatni
Na obiekcie Wi l ków
Wilcza odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Oldbojów. Wzięło w nim
udział pięć drużyn, reprezentując ych Pyskow ice,
Pi lchow ice, Rud zi n iec ,

Wilczę i Żernicę.
- Impreza odbyła się po
raz pierwszy, ale ma na stałe
wejść w kalendarz wydarzeń
sportowych organizowanych
przez Powiat Gliwicki - informuje wicestarosta gliwi-

cki i inicjator tych rozgrywek, Waldemar Dombek.
- Turniej będzie się odbywał
co roku w pierwszą sobotę
października.
Pierwsza edycja turnieju zakończyła się zwycię-

Foto: Starostwo Powiatowe

stwem gospodarzy, czyli
oldbojów z Wilczy, którzy
otrzymali Puchar Pamięci
Pawła Fibica (d zia łacz a
sportowego i samorządowca), ufundowany przez wójt
gminy Pilchowice, Joannę
Kołoczek-Wybierek.
Drugie miejsce zają ł
Rudziniec, trzecie – Pyskowice, czwarte – Pilchowice,
a piąte – Żernica.
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PiSk

Trener Ireneusz Przywara
ze swym podopiecznym
Damianem Durkaczem

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 7 PAŹDZIERNIKA:
- 2.285 pkt
- 2.241 pkt
- 2.134 pkt
- 2.077 pkt
- 1.987 pkt
- 1.924 pkt
- 1.907 pkt
- 1.869 pkt
- 1.839 pkt
- 1.823 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Arent
- 11.060 pkt
2. Piotr Palica
- 10.237 pkt
3. Jerzy Niewiadomski
- 9.735 pkt
4. Dariusz Skowron
- 9.583 pkt
5. Tadeusz Kamczyk
- 9.382 pkt
6. Bogumił Wolny
- 9.287 pkt
7. Jerzy Pluta
- 9.252 pkt
8. Piotr Luberta
- 9.220 pkt
9. Janusz Myszka
- 9.205 pkt
10. Zbigniew Ciszewski
- 9.074 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 21 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

PiSk

informacja

Siostry na
medalowych
miejscach:
Paulina
Mularczyk
z lewej
i Sylwia
z prawej

Foto: Eugen

PiSk

wuje się do mistrzostw Europy,
które odbędą się w październiku w Rosji - informuje trener
Ireneusz Przywara.

1. Bernard Musiolik
2. Henryk Brola
3. Piotr Luberta
4. Piotr Palica
5. Michał Foit
6. Konrad Sobieraj
7. Antoni Malcherek
8. Dariusz Sikotowski
9. Adam Dudziński
10. Czesław Antończyk

Siostry na podium
Siostry reprezentujące
Uczniowski Klub Sportowy
Eugen Knurów - Paulina i
Sylwia Mularczyk wywalczyły miejsca na podium
w czasie XIII Nadwiślańskiego Międzynarodowego
Turnieju Integracyjnego w
wyciskaniu sztangi leżąc.
Rywalizacja w Tarnobrzegu zgromadziła ponad stu
uczestników, a dla knurowian był to pierwszy start
po wakacjach. Wspomniane
siostry startowały w kategorii 47 kg. Paulina uplasowała
się na II miejscu zarówno w
seniorkach, jak i juniorkach
do lat 20, a jej wynik to 40
kg. Sylwia zajęła III miejsce
w seniorkach w yciskając
32,5 kg.
Tuż za podium w kategorii 57 kg wśród seniorek
- na miejscu czwartym udział w zawodach zakończyła Emilia Flis (wynik
- 45 kg), natomiast najlepiej
zaprezentował się trener i
zawodnik w jednej osobie Eugeniusz Mehlich zwyciężając w kategorii masters do
74 kg, wyciskając 127,5 kg.

Damian Durkacz ze Spartana Knurów ma za sobą udany debiut w roli reprezentanta
kraju. Ów debiut mogliśmy
odnotować w czasie X XIII
Międzynarodowego Turnieju
Bokserskiego Miast Kopernikańskich w Grudziądzu.
Zawodnik, który na co dzień
trenuje m.in. pod okiem Ireneusza Przywary pokonał w
półfinale 3:0 Rosjanina Igora
Małowirkę, natomiast w finale
również jednogłośnie wygrał z
Adamem Pluskowskim (BKS
Skorpion Szczecin).
- Po tych zawodach Damian będzie uczestniczył w
obozie kadry, która przygoto-

Foto: Spartan

Najlepszy zespół turnieju - Wilcza
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sport
Klasa okręgowa

IV liga

W odwrotnym
kierunku

Foto: Piotr Skorupa

11. KOLEJKA:
Zamkowiec Toszek - Buk
Rudy Wielkie 0:2, Energetyk
ROW II Rybnik - Zuch Orzepowice 5:0, LKS 1908 Nędza
- ŁTS Łabędy 0:3, Tempo
Paniówki - Czarni Pyskowice
5:2, Wyzwolenie Chorzów KS 94 Rachowice 0:1, Urania
Ruda Śląska - Orzeł Mokre
3:3, Wilki Wilcza - Wawel
Wirek 1:0, MKS Zabrze-Kończyce - Sokół Orzesze 3:0.

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

30
24
23
22
21
21
17
17
17
14
13
10
9
7
4
2

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

26
23
22
21
21
19
16
15
15
13
13
13
11
11
9
1

Zza biurka

Ten pierwszy raz...
Tytuł może nie do końca
jednoznaczny, ale bez obaw,
będzie niemal tradycyjnie o piłce nożnej. A skoro ma być o piłce to nie sposób nie wspomnieć
o niecodziennym meczu, w którym Polska ograła Niemców.
Po 2:0 nad mistrzami świata
nie było tradycyjnego „Polacy
nic się nie stało”. Niektórzy z
niedowierzaniem pytali natomiast: Polacy, jak to się stało?
Ano stało się, stało. Wygraliśmy po raz pierwszy w historii
z sąsiadem zza zachodniej
granicy. Dopiero w dziewiętnastej próbie, ale kto teraz o tym
pamięta. Liczy się przecież to
co tu, i teraz.
Ze zwycięstwa cieszy się
cała Polska, no może z wyjątkiem zasiadających w loży szyderców, którzy w mgnieniu oka
potrafią z wygranych uczynić
nieudaczników.
Cieszy się piłkarska Polska,
powinien cieszyć się też Knurów, bo ma w tym zwycięstwie

Klasa A
11. KOLEJKA:

Przed tygodniem pisaliśmy o tym, jak dzięki bramkom Łukasza Spórny Concordia przeszła drogę z piekła do
nieba. Dzisiaj wypada napisać
o podróży knurowskich piłkarzy w odwrotnym kierunku,
bowiem prowadzili w meczu z
Unią Ząbkowice 2:0, by ostatecznie przegrać 3:4.
W ten sposób podopiecznym Wojciecha Kempy nie
udało się po raz pierwszy
wygrać na wyjeździe.

Jedenasta kolejka była
pechowa nie tylko dla knurowian. Swój pierwszy mecz
przegrał lider - Ruch Radzionków ulegając na wyjeździe
Gwarkowi Tarnowskie Góry.
Na brak emocji nie można
było narzekać śledząc mecz
z udziałem Jedności 32 Przyszowice, która zremisowała
3:3 (mimo dwukrotnego prowadzenia) wyjazdowe spotkanie z rezerwami 1-ligowego
GKS-u Katowice.

Klasa B
Foto: Piotr Skorupa

Po bramce Damiana Kozdronia
Concordia prowadziła 2:0...

Naprzód Żernica - Tęcza
Wielowieś 4:1, Młodość Rudno - Zryw Radonia 3:1, Jedność 32 II Przyszowice - MKS
Zaborze 3:3, Społem Zabrze
- Stal Zabrze 1:1, Salveo
Drama Kamieniec - Gwarek
Zabrze 3:3, Orły Bojszów
- Carbo Gliwice 4:1, Sokół
Łany Wielkie - Ruch Kozłów
1:0, Walka Zabrze - Gwiazda
Chudów 2:2.

PiSk

swoją cegiełkę, a raczej swojego
człowieka - Remigiusza Rzepkę, który odpowiada w sztabie
Adama Nawałki za przygotowanie fizyczne zawodników.
Z reprezentacji via Remigiusz Rzepka sprawdzam co
słychać przy Dworcowej, i czy
wreszcie nastąpił ten pierwszy
raz. W tym przypadku mam
na myśli pierwsze wyjazdowe
zwycięstwo. No i niestety tu
przerwania złej passy nie było.
Po pięciu grach wyjazdowych
podopieczni Wojciecha Kempy
legitymują się jednym remisem
i czterema porażkami. A biorąc
pod uwagę końcówkę minionego sezonu, po stronie porażek
widnieje 5.
Na zakończenie wracam
jeszcze na moment do meczu
Polska - Niemcy i pytania,
które stawiają ci mniej zorientowani w temacie: To teraz my
jesteśmy mistrzami świata? ;-)
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

11. KOLEJKA, GRUPA I:
Unia Ząbkowice - Concordia 4:3
0:1 Pilc 18’, 0:2 Kozdroń 24’, 1:2 Jaźwic 43’, 2:2 Chwalibogowski 52’
(karny), 2:3 Gajewski 68’, 3:3 Smarzyński 74’ (karny), 4:3 Tokarz 87’
Concordia: Widera, Pilc, Mikulski, Krzysztoporski, Bączkiewicz, Spórna, Żyrkowski,
1. Ruch
25
Salwa 68’ Rozumek, Wie2. Przyszłość
21
liczko 63’ Mawo, Kozdroń 63’
3. Sarmacja
20
Modrzyński, Gajewski.
4. Zieloni
19
Raków II Częstochowa - Zie5. Gwarek T.G.
18
6. Concordia
16
loni Żarki 0:1, RKS Grodziec
7. Raków II
13
- Slavia Ruda Śląska 2:1
8. Unia
13
Gwarek Tarnowskie Gór y
9.
Slavia
13
- Ruch Radzionków 4:2, Sar10. Pilica
12
macja Będzin - Przyszłość
11. Polonia
12
Ciochowice 2:2, MLKS Woź12. Grodziec
12
niki - pauza, Pilica Koniecpol
13. Woźniki
11
- Polonia Poraj 1:1, Fortuna
14. Górnik
9
Gliwice - Górnik Piaski 2:5.
15. Fortuna
3

11. KOLEJKA, GRUPA II:
GTS Bojszowy - Radziechowy Wieprz 2:1, Forteca
Świerklany - Szczakowianka
Jaworzno 1:0, Gwarek Ornontowice - Unia Racibórz
1:1, GKS II Katowice - Jedność Przyszowice 3:3, Krupiński Suszec - Unia Turza
Śląska 3:1, Iskra Pszczyna
- LKS Bełk 0:3, Podlesianka Katowice - Czarni-Góral
Żywiec 0:0, Górnik Pszów Drzewiarz Jasienica 0:8.

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

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

28
26
21
21
18
17
15
15
14
14
13
11
10
10
9
6

Czy dwa gole
Solomona Mawo
w rezerwach
pozwolą
Kameruńczykowi
wrócić na stałe
do 4-ligowego
składu
wyjściowego
Concordii?

8. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Start Kleszczów 7:1
Bramki dla zwycięzców: Mawo 2, Smętek, Modrzyński, Juzwuk,
Grzegorzyca, Malinowski.
Concordia II: Widera, Wiszniowski, Grodoń, Bylak, Smętek,
Przesdzing, Kempa, Juzwuk,
M alin ow s k i, M o dr z y ń s k i,
1. Gwarek II
22
Mawo. Trener Damian Meh2. Ciochowice II
19
lich skorzystał również z usług
3. Pawłów
18
4. Pławniowice
15
Pietrasa i Grzegorzycy.
5. Amator
13
KS Bojków - Amator Rudziniec
6. Concordia II
13
2:3, Piast Pawłów - Naprzód
7. Bujaków
12
Świbie 2:0, Victoria Pilchowi8. Burza
12
ce - Olimpia Pławniowice 4:4,
9. Świbie
10
LKS 45 Bujaków - Burza Bo10. Quo Vadis
10
rowa Wieś 3:1, Przyszłość II
11. Kleszczów
6
Ciochowice - Pogoń Ziemięci12. Victoria
6
ce 5:1, Gwarek II Ornontowice
13. Bojków
4
14. Ziemięcice
1
- Quo Vadis Makoszowy 4:1.

30 grudnia 2006 roku Arkadiusz Milik, jako
kapitan
Rozwoju Katowice odbierał w hali MOSiR
w Knurowie
puchar za zwycięstwo w turnieju noworoczn
ym.
W minioną sobotę ten sam zawodnik strze
lił gola
w zwycięskim meczu Polski z Niemcami
(2:0).

Turniej szachowy
Stowarzyszenie „Moja
Gmina Nasz Powiat” zaprasza mieszkańców Knurowa i
okolic do udziału w turnieju
szachowym o Puchar Prezesa Stowarzyszenia. Turniej

odbędzie się w klubie „Lokatorek” w Knurowie - 27 października od godziny 16.30.
Sz cz egó ł y na st ron ie
www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_5001/
PiSk
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sport

Płynęli
po puchar
„Rosomaka”

Liga ruszyła po raz 25.

miejsca na 50 i 100 metrów
stylem klasycznym.
Wśród chłopców medalowe pozycje zajmował Tomasz
Sosna (rocznik 2001). Drugi
był na 50 metrów „motylkiem”
i trzeci w rywalizacji na 100
metrów stylem dowolnym oraz
200 metrów motylkow ym.
Wspomniana wcześniej Agata
Marek mogła się cieszyć z drugiego miejsca na 50 metrów
„motylkiem” i trzeciego na 100
metrów stylem dowolnym.
Miejsca poza podium zajęli:
Joanna Bismor, Szymon Pawlik
(rocznik 2001), Wiktoria Furtak,
Karolina Szołtysek, Mateusz
Dembia, Bartosz Bieniek (rocznik 2002), Aleksandra Suchanek, Magdalena Ociepa (rocznik 2003), Anna Idzikowska,
Małgorzata Wasilewska, Miłosz
Marszałek, Szymon Dudziński
(rocznik 2004) i Jakub Kaczmarczyk (rocznik 2005).

W pierwszy poniedziałek
października wystartowały
organizowane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rek reacji rozgry wki ligi halowej.
Tegoroczna edycja jest jubileuszową, bo o mistrzostwo
Knurowa trzynaście zespołów
rywalizuje po raz 25. Pomimo
upływu niemal ćwierćwiecza, w inauguracyjnej kolejce
na parkiecie szczygłowickiej
hali zobaczyliśmy jeszcze 5
zawodników uczestniczących
w pierwszych spotkaniach w
pamiętnym 1990 roku.
Już na starcie doszło do
meczu na szczycie pomiędzy
Teamem Stalmet a TKKF Mistral Intermarché. Spotkanie
czołowych drużyn ostatnich lat
na swoją korzyść rozstrzygnęli
„Stalowi” wykorzystując brak
rezerwowych swojego rywala
i jego zmęczenie w końcówce

meczu. TKKF był równorzędnym przeciwnikiem i przez
blisko pół godziny utrzymywał
wynik 1:1, jednak w ostatnich 6
minutach stracił cztery gole. Po
porażce na inaugurację, TKKF
musiał przełknąć kolejną gorzką pigułkę, jaką była przegrana
z Olympiakosem Gierałtowice.
Podopieczni Marcina Polywki
prowadzili już 2:0, ale potem
bramki strzelali już tylko ich
rywale.
Nie była to jedyna niespodzianka w drugiej serii spotkań, gdyż porażek doznały
inne faworyzowane ekipy. ZZ
Kadra przegrała z odmienioną
Nacynianką, która prawdopodobnie przestanie być dostarczycielem punktów, natomiast
obrońca tytułu Vibovit uległ
TS Kuźnicy Gliwice.
Waldemar Jachimowski
Foto: Waldemar Jachimowski

W Siemianowicach Śląskich odbyły się I Zawody Pływackie o Puchar „Rosomaka”.
Wiele udanych startów zanotowali reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice.
Pierwsze miejsce w kategorii 11-latek na 50 metrów stylem
dowolnym zajęła Agata Marek. Na tym samym dystansie
triumfowała Alicja Idzikowska
(rocznik 2002), która pierwsze
miejsca zajęła również na 50 i
100 metrów stylem grzbietowym. Alicja była też najlepsza
na 50 metrów stylem motylkowym. Na 50 i na 100 metrów
„grzbietem” trzecie lokaty zajęła Weronika Morciszek (rocznik 2004), natomiast trzecia na
tym dłuższym dystansie była
też Karolina Kaleta (rocznik
2002). Karolina zajęła również
trzecie miejsce na 100 metrów
stylem dowolnym.
Na najniższym stopniu podium stanęła Martyna Surówka
(rocznik 2004) zajmując trzecie

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

PiSk

Dobry start

Puchar Mistrza Sportu - o
takie trofeum rywalizowali pływacy w Ciechanowie. W gronie
najlepszych znaleźli się m.in.
zawodnicy Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice. Na 50 metrów stylem motylkowym najlepsza wśród 17-latek była Aleksandra Bańbor (przewaga nad
drugą zawodniczką wyniosła
niespełna 2 sekundy). Ta sama
zawodniczka triumfowała na 50
i 100 metrów stylem dowolnym
(w tym stylu na 50 m zajęła

trzecie miejsce w klasyfikacji
open). Na tym samym dystansie
zwycięstwo odnotowała też o
rok młodsza Maja Dziublińska. Wygraną tej zawodniczki
odnotowaliśmy również na 100
metrów stylem grzbietowym i
na „setkę” dowolnym.
Medalowe pozycje w swojej kategorii wiekowej (rocznik
1999) zajęła też Laura Bober
- trzecia na 50 metrów stylem
motylkowym i na 100 metrów
stylem dowolnym.
PiSk

Foto: SP TKKF

Potrafią ratować

Fragment meczu Team
Stalmet - TKKF Mistral
Intermarché

Kto z kim,
gdzie i kiedy
3. LIGA KOBIET
19 października, godz. 15
Wilki Wilcza - Tygryski Świętochłowice

4. LIGA, GRUPA I
18 października, godz. 15
Concordia - Slavia Ruda Śląska

4. LIGA, GRUPA II
18 października, godz. 15
Jedność 32 Przyszowice - Szczakowianka Jaworzno

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
18 października, godz. 15
Sokół Orzesze - Tempo Paniówki
19 października, godz. 15.30
Buk Rudy - Wilki Wilcza

KLASA A
18 października, godz. 15
Gwiazda Chudów - Społem Zabrze
Zryw Radonia - Jedność 32 II Przyszowice
Sokół Łany Wielkie - Naprzód Żernica

Maja Dziublińska i Emilia Brachaczek
IV runda Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym
odbyła się w Płocku. W juniorkach młodszych wystąpiła
m.in. Emilia Brachaczek, która
najwyższą - trzecią - lokatę
wywalczyła na 100 metrów

ratowanie kombinowane.
W juniorkach rywalizowała
Maja Dziublińska, która może
się pochwalić m.in. drugim
miejscem na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach.
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KLASA B
18 października, godz. 15
Naprzód Świbie - Victoria Pilchowice
Quo Vadis Makoszowy - 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.

1. KOLEJKA Z DNIA 6.10.2014
ZZ Kadra – Olympiakos Gierałtowice 8:2 (3:0)
1:0 P. Jędrzejczak 10’, 2:0 S. Kupczyk 18’, 3:0 P. Mastyj 20’, 3:1 P.
Sadło 23’, 4:1 K. Paczkowski 26’, 5:1 P. Mastyj 29’, 6:1 P. Rolnik
36’, 7:1 S. Kuś 37’, 8:1 S. Kuś 38’, 8:2 D. Kabała 39’k.
żółte kartki: S. Brodziński (ZZ Kadra) – Ł. Górczyk (Olympiakos).
Team 98 Knurów – UKS Milenium II 14:2 (7:2)
1:0 M. Cybulski 4’, 2:0 R. Jachimowski 8’, 3:0 M. Cybulski 9’, 3:1
J. Karmański 10’, 4:1 R. Jachimowski 13’, 5:1 M. Dywański 14’,
6:1 R. Jachimowski 18’, 6:2 R. Wala 19’k. 7:2 K. Stencel 20’, 8:2
M. Cybulski 24’, 9:2 K. Stencel 26’, 10:2 K. Przydatek 27’, 11:2 K.
Stencel 34’, 12:2 P. Grzybek 38’, 13:2 K. Przydatek 39’, 14:2 K.
Stencel 40’.
żółta kartka: K. Stencel (Team 98 Knurów).
UKS Milenium I – Vibovit 1:6 (1:1)
1:0 W. Żur 3’, 1:1 M. Bagiński 4’, 1:2 A. Zabłocki 26’, 1:3 G. Bęben
30’, 1:4 K. Kijak 32’, 1:5 A. Zabłocki 35’, 1:6 R. Kasiński 38’.
żółta kartka: D. Matuszek (UKS Milenium I)
TS Kuźnica Gliwice – Veritax Gumiland 7:3 (4:3)
1:0 A. Mnochy 2’, 2:0 A. Mnochy 7’, 3:0 R. Metelski 9’, 3:1 M. Bogumiło 11’, 3:2 M. Gmyz 12’, 4:2 A. Mnochy 13’, 4:3 S. Wawrzonkowski 20’, 5:3 A. Mnochy 26’, 6:3 A. Neznal 31’, 7:3 M. Szyszko 32’.
żółta kartka: J. Nowosielski (Veritax Gumiland).
IPA Knurów – Tritech 7:3 (3:0)
1:0 M. Klaczka 3’, 2:0 J. Stępień 5’, 3:0 T. Macha 15’, 3:1 M.
Kopczyński 28’, 4:1 J. Stępień 30’, 5:1 D. Kozdroń 33’, 5:2 M.
Kopczyński 35’, 6:2 Ł. Spórna 38’k. 7:2 K. Ferenstein 39’k. 7:3
K. Idziaszek 40’.
żółta kartka: D. Kozdroń (IPA Knurów).
Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarché 5:1 (1:1)
1:0 M. Stopa 6’, 1:1 M. Boryga 8’, 2:1 R. Wolsztyński 34’, 3:1 P.
Pietraczyk 35’, 4:1 T. Młynek 37’, 5:1 T. Młynek 38’.
żółte kartki: J. Steuer (Team Stalmet) – M. Boryga (TKKF).

2. KOLEJKA Z DNIA 13.10.2014
ZZ Kadra – Nacynianka 2:4 (1:2)
1:0 P. Rolnik 9’, 1:1 S. Bartyzel 11’, 1:2 P. Zagórski 13’, 1:3 P.
Faber 24’, 2:3 D. Magnor 35’, 2:4 P. Zagórski 40’k.
żółte kartki: A. Kasprzyk (ZZ Kadra) – J. Faber (Nacynianka).
Olympiakos Gierałtowice - TKKF Mistral Intermarché 4:2 (1:2)
0:1 M. Boryga 8’, 0:2 Artur Niewiedział 14’, 1:2 M. Adamczyk
19’, 2:2 Ł. Górczyk 26’, 3:2 D. Kabała 38’, 4:2 D. Kabała 39’k.
żółte kartki: Artur Niewiedział. Ł. Michalski (TKKF) – Ł. Górczyk
(Olympiakos).
Veritax Gumiland – IPA Knurów 3:7 (1:4)
0:1 T. Macha 5’, 0:2 J. Stępień 10’, 0:3 K. Ferenstein 11’, 0:4 J.
Stępień 15’, 1:4 B. Czopek 19’, 1:5 J. Stępień 23’, 1:6 T. Macha
24’, 2:6 J. Nowosielski 31’, 3:6 M. Bogumiło 32’, 3:7 T. Macha 40.
Vibovit – TS Kuźnica 3:5 (1:2)
1:0 M. Sikora 1’, 1:1 M. Andrecki 8’, 1:2 R. Metelski 19’, 1:3 M.
Andrecki 28’, 1:4 A. Mnochy 30’, 2:4 K. Kijak 31’, 2:5 A. Mnochy
32’, 3:5 M. Bagiński 35’.
UKS Milenium II – UKS Milenium I 1:2 (1:0)
1:0 samobójcza 20’, 1:1 D. Matuszek 33’, 1:2 W. Żur 35’.
żółta kartka: M. Cichy (UKS Milenium II).
Tritech – Team Stalmet 3:5 (2:3)
1:0 K. Idziaszek 4’, 1:1 T. Młynek 9’, 1:2 D. Kraska 13’, 2:2 D.
Wiercioch 16’, 2:3 R. Wolsztyński 17’, 2:4 P. Molata 31’, 3:4 G.
Górka 34’, 3:5 M. Stopa 38’.
żółte kartki: D. Wiercioch, K. Idziaszek (Tritech) – P. Pietraczyk
(Team Stalmet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IPA Knurów
TS Kuźnica 10-tka.pl
Team Stalmet
Team 98 Knurów
ZZ Kadra
Vibovit
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice
UKS Milenium I
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Veritax Gumiland
UKS Milenium II

2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2

6
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

14-6
12-6
10-4
14-2
10-6
9-6
4-2
6-10
3-7
6-12
3-9
6-13
3-16

2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
2
2
2

PROGRAM 3. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 20 PAŹDZIERNIKA):
Nacynianka – Olympiakos Gierałtowice (18.00), Team 98 Knurów – ZZ Kadra (18.45), TS Kuźnica – UKS Milenium II (19.30),
Team Stalmet – Veritax Gumiland (20.15), IPA Knurów - Vibovit
(21.00), TKKF Mistral Intermarché - Tritech (21.45).
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Klasa I B

Foto: Mirella Napolska

Wychowawca: mgr Beata Wdówka
Bartłomiej Adamczyk (nieobecny), Dominik Balicki, Mateusz Birówka, Tobiasz Borowski, Oliwia Bzymek, Oliwia Dworak,
Wiktoria Grichtol, Jan Janasik, Marcin Kołodziej (nieobecny), Oliwia Korczyńska, Filip Kryś, Agata Leśniowska, Szymon
Lukoszek, Oliwia Musiolik, Anna Mocek, Nikola Odrobina, Maja Olewska, Igor Piątek, Julia Pytlak, Michalina Soberka,
Bartosz Stanek, Wojciech Ścisłowicz, Sonia Trojanowska

Klasa I A

Wychowawca: mgr Sabina Janik-Lewandowska
Bartosz Bąk, Aleksandra Buczyńska, Natalia Bzymek, Maciej Gawliński, Maja Imbiorska, Klaudia Kaplińska, Łukasz
Karpiński, Sebastian Kasza, Mateusz Kopczyński, Szymon Kruk, Adam Kubiczek, Antoni Latko, Zuzanna Lewicka,
Oskar Matusiak, Kinga Musiał, Paulina Pogocka, Marco Pogorzelski, Julia Powiecka, Mateusz Pyka, Magdalena Suchoń,
Tymoteusz Szymanowicz (nieobecny), Paulina Tomaszewska, Igor Wickowski, Wiktoria Wladarz

Klasa I D

Wychowawca: mgr Aleksandra Harasymowicz
Aleksandra Bogusz, Hanna Dyl, Bartosz Dzikowski (nieobecny), Michał Gil, Łukasz Grzyb, Paweł Konstanciak, Bartosz
Labudda, Jakub Łowicki (nieobecny), Wiktoria Maj, Wiktoria Maryniak, Patryk Polak, Julia Poręba, Liliana Punt, Ignacy
Stradomski, Alicja Surówka, Wiktoria Świerczyńska, Michał Świstuń, Aleksandra Wesołowska, Daniel Wojtanowski,
Tymon Wojtkiewicz, Adam Zych

Klasa I C

Wychowawca: mgr Iwona Prokop
Szymon Adamus, Radosław Denicki, Antonina Grzesik, Krystian Grzywocz, Justyna Janiga, Nadia Kigler, Alicja Kramek,
Mateusz Małkowski, Szymon Marczyk, Kamil Mazurek, Amelia Nowak, Paweł Niemczyk, Kacper Popowicz, Michał Renke,
Wiktoria Rozumek, Kacper Saracen, Igor Sopala, Joanna Szczepaniak, Brajan Szewczyk, Maja Szczurek, Martyna Szopa,
Dominika Szymczyk, Cyprian Szyszka, Oliwia Wąsowicz
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