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Źródło: Monitoring Straży Miejskiej w Knurowie

aktualności

KNURÓW

KNURÓW

Przez balkon

23 października knurowska policja odebrała zgłoszenie o nocnej
kradzieży w bloku przy ul. Przedwiośnia. Pod nieobecność gospodarzy nieznany sprawca dostał się
do jednego z mieszkań przez balkon. Uszkodził drzwi balkonowe,
po wejściu do środka przeszukał
mieszkanie i ukradł co cenniejsze
przedmioty o łącznej wartości około
8 000 zł. Wśród wyniesionych sprzętów były m.in. 47-calowy telewizor
LG, komputer Apple i Pad Apple.
Postępowanie w tej sprawie jest w
toku, prowadzi je Komisariat Policji
w Knurowie.
MiNa

Potrącenie na pasach

W ubiegły czwartek wieczorem na przejściu dla pieszych na ul. Kosmonautów została potrącona kobieta. Uderzyła w nią osobówka prowadzona
przez inną panią. Na miejscu pojawiły się dwa patrole Straży Miejskiej.
Funkcjonariusze udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy i wezwali
karetkę. Ranna została przewieziona do szpitala. Dalsze postępowanie w
tej sprawie prowadzi Policja.
/bw/

KNURÓW. DOM GOTOWY...

Rodziny

dostaną klucze

We wtorek, 4 listopada, o godz.
12 zostanie oddany do użytku blok
przy ul. Batorego. Na lokatorów czekają 24 mieszkania. Budynek został
wzniesiony przez Międzygminne
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.
W czteropoziomowym bloku znajdują się 2- i 3-pokojowe mieszkania. Z myślą o lokatorach powstało
50 miejsc parkingowych - w tym
2 d la osób niepełnosprawnych.
MTBS planuje kolejną inwestycję.
W sąsiedztwie powstanie bliźniaczy
budynek mieszkalny (także dla 24
rodzin). MTBS przyjmuje wnioski i
zapisy na wybrane mieszkania.
sg, bw

KNURÓW

Ropa
na ulicy

KOMUNIKACJA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Linią C 10 dojedziesz
na nowy cmentarz

W związku z nadchodzącym dniem Wszystkich
Świętych, KZK GOP przygotował dla pasażerów
ułatwienia w dojeździe do cmentarzy. Autobusy
i tramwaje pojadą częściej, zostaną też
uruchomione dodatkowe linie
W sobotę i w niedzielę (1-2 listo- tobusy linii nr: 236, 288, 969 i 973.
pada) komunikacja miejska będzie
Linie cmentarne C1, C2, C3 i
funkcjonować według sobotnich C4 będą 1 i 2 listopada wzmacniały
rozkładów jazdy. Na w ybranych komunikację do cmentarzy w Gliwiliniach będą obowiązywały specjal- cach. C1 połączy cmentarz Centralny
ne rozkłady jazdy, oznaczone jako z Trynkiem, C2 - z placem Piastów, a
„Wszystkich Świętych”. Dotyczą linii C3 - pojedzie przez plac Piastów do
tramwajowych nr 27 i 38 oraz linii cmentarza Lipowego. C4 będzie linią
autobusowych nr: 6, 23, 25, 39, 44, 70, okrężną kursującą między placem
72, 76, 109, 140, 154, 165, 175, 201, 236, Piastów a cmentarzem Lipowym i
288, 292, 603, 606, 616, 634, 637, 673, św. Wojciecha.
674, 720, 807, 840, 901,
W związku z
949, 959, 969 i 973.
Linia C10 zapewni miesz- dniem wolnym od
1 i 2 listopada linie kańcom Knurowa dojazd handlu, przypadajątramwajowe nr 5, 14, do cmentarza komunal- cym 1 listopada, nie
15 i 20 oraz linie au- nego przy ulicy Rako- będą kursowały linie
tobusowe nr: 135, 230 niewskiego. Przystanki dowożące do centrów
początkowy i końcowy
i 735 będą kursowa- to Knurów Dworcowa i handlowych: 250, 750,
ły według rozkładów Kopalnia Szczygłowice
S-6 i S-10. Nie będą też
jazdy na dni robocze.
obsługiwane specjalne
Specjalne rozkłaprzystanki autobusody jazdy, oprócz zwiększenia często- we przy centrach handlowych. Dotyczy
tliwości, w niektórych przypadkach to linii autobusowych o numerach:
zakładają również zmianę trasy. W 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255,
zachodniej części aglomeracji linia nr 710 i 850.
6, podobnie jak w dni robocze, dojeDodatkowe objazdy związane
dzie do pętli Sportowa w Gliwicach, a z tymczasową organizacją ruchu
na linii nr 720 zostaną uruchomione w rejonie cmentarzy będą również
dodatkowe kursy do cmentarza przy wprowadzone w Gliwicach na liniach
ul. Czołgistów w Zabrzu. W te dwa autobusowych nr: 57, 187, 259, 280,
dni kursować będą – funkcjonujące 692, 699, 702 i 692N.
/kzk gop, bw/
zazwyczaj tylko w dni robocze – auLinia C 10

Trasa: Szczygłowice Kopalnia - Szczygłowice Skrzyżowanie - Krywałd
Stadion - Krywałd Zwycięstwa - Krywałd Bojowa n/ż - Krywałd Przejazd
Kolejowy - Krywałd Rybnicka - Knurów Wilsona - Knurów Cmentarz Komunalny - Knurów Szkoła - Knurów Szpitalna - Knurów Ułanów - Knurów
26 Stycznia - Knurów Wojska Polskiego - Knurów Remiza - Knurów Poczta
- Knurów Dworcowa

W czwartek wieczorem Straż
Miejska otrzymała zgłoszenie o cieczy rozlanej na ul. Kosmonautów. Jak
się okazało, asfalt pokrywała ropa.
Zanieczyszczona została jezdnia w
kierunku Szczygłowic. Strażnicy
ustalili, że to skutek awarii autobusu
komunikacji miejskiej. Powiadomili
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.
Strażacy zajęli się neutralizacją cieczy. Do uszkodzonego autobusu,
stojącego na ul. Lignozy, przyjechali
technicy pomocy drogowej.
/bw/

KNURÓW

podziękowania

Serdeczne podziękowania
za udział w uroczystościach pogrzebowych
ś.p.

WALDEMARA OŚLIZŁO
składa
Żona i Córki z Rodzinami

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
ś.p.

KAZIMIERZA SAMOCIUK
składają
Żona, Córki i Syn z Rodzinami

Kanały po
garażach

We wtorkowe południe do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie
o głębokich, niezabezpieczonych
kanałach na terenie po byłych garażach przy ul. Powstańców. Strażnicy
udali się na miejsce i oznaczyli teren
taśmami ostrzegawczymi. Właściciel terenu został poproszony o jego
lepsze zabezpieczenie.
/bw/
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Płonąca laguna,
paląca obojętność

Ratownicy zajęli się rannym
motocyklistą - po udzieleniu
pierwszej pomocy przewieźli
go do szpitala

Józef Jaworek, zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie przypomina,
że do ugaszenia pożaru w jego pierwszej minucie
wystarczy szklanka wody. Gapie obserwujący
niedzielny wypadek nie skorzystali z tej możliwości.
Zamiast ruszyć z pomocą poszkodowanym, sięgnęli
po telefony, by... nagrać przebieg zdarzenia
wysoka temperatura wybiła korek z
baku samochodu. Rannym motocyklistą zajęli się ratownicy medyczni.
Usztywnili mu nogę i przewieźli do
szpitala.
Józef Jaworek, zastępca dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie chwali kierowcę laguny
za przytomną reakcję na miejscu

wypadku: zadbał nie tylko o dziecko,
ale pomógł też rannemu. Pewnie dlatego zabrakło mu czasu na ugaszenie
płonącego samochodu.
- Stara zasada mówi, że pożar
zauważony w zarodku ugasić można szklanką wody - przypomina
Jaworek.
Policja nie ma wątpliwości, że

Foto: Paweł Gradek

W niedzielę przed godz. 16.00
dyżurny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odebrał zgłoszenie o
uwięzionych w samochodzie uczestnikach wypadku, do jakiego doszło
na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i drogi
prowadzącej do cmentarza.
Według relacji świadków, którą potwierdziła później Policja,
renault laguna sk ręcał w lewo,
wymuszając pierwszeństwo przejazdu na motocyk liście. Wtedy
jednoślad uderzył w bok samochodu. Zapłonęło paliwo, które
wylało się z baku motocykla. Od
ognia zajął się 33-letni motocyklista z Zabrza.
48-letni kierowca z Gliwic zachował zimną krew. Wydostał się
z płonącej laguny, uwolnił z niej
7-letnie dziecko, a następnie ugasił
płonącego zabrzanina i odciągnął
go w bezpieczne miejsce.
Wtedy do płonących pojazdów
podbiegli kierowcy z gaśnicami i
próbowali okiełznać rozprzestrzeniający się ogień. Bezskutecznie.
Kiedy strażacy przyjechali na
miejsce wypadku, renault był już
w połowie strawiony przez ogień.
Co rusz słychać było huk. Zdaniem
dowódcy JRG Knurów najprawdopodobniej strzelały opony albo

straty byłyby mniejsze, gdyby gapie,
zamiast nagrywać zdarzenie telefonami, ruszyli poszkodowanym z
pomocą.
- Z informacji zebranych od
świadków, sprawcy i ofiary wynika,
że kilkanaście sekund po wypadku
przybiegli ludzie, wyciągnęli swoje
aparaty i zaczęli nagrywać - mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, kom. Marek
Słomski. - Policjanci byli zdegustowani takimi postawami.
Niesmak czuje też dowódca Jaworek. - Moi strażacy nie zdążyli
jeszcze złapać drugiego oddechu po
zakończonej akcji, a filmiki już były
na YouTube.

Strażacy zakończyli pracę dopiero przed godz. 20. Wcześniej
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Gliwice dokonywali
oględzin miejsca wypadku.
Poszkodowany i poparzony
zabrzanin ma złamaną nogę. Gliwiczanin doznał tylko poparzeń dłoni.
Obaj byli trzeźwi.
Za spowodowanie w ypadku
kierowcy laguny grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
To już kolejny w tym roku groźny wypadek na ul. 1 Maja. Czas pokaże, czy montaż świateł na skrzyżowaniu z ul. Wilsona przystopuje
zapędy kierowców.
/pg/

ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
w Knurowie z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach
na Prezydenta Miasta Knurów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska
Komisja Wyborcza w Knurowie podaje do wiadomości informację
o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Miasta Knurów:

Mimo szybkiej akcji strażaków
pojazdów nie dało się już uratować

1. JANKOWSKI Artur Mariusz, lat 43, wykształcenie wyższe,
zam. Knurów, członek partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW
2. RAMS Adam, lat 57, wykształcenie średnie techniczne,
zam. Knurów, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
3. STACHURSKI Piotr Antoni, lat 56, wykształcenie wyższe - doktorat,
zam. Knurów, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW PRAWICA
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie
Maria Karolina Marchewka

Foto: Paweł Gradek
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OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Knurów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Miejska Komisja Wyborcza w Knurowie podaje
do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Okręg Nr 1
1. SOBIERAJSKI Adam Czesław, lat 33, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

6. MARCZAK Adam, lat 42, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW: NTP - lista nr 33
Okręg Nr 8

Okręg Nr 15

1. OWCZARSKA Julianna Irena, lat 63, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

2. ROMAŃCZUK Krystyna, lat 52, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

1. WOJCIECHOWSKI Stanisław Władysław, lat 74, zam. Knurów
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

2. GRUSZKA Marian, lat 55, zam. Knurów,
popierany przez: Moja Gmina Nasz Powiat
zgłoszony przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29

3. PRZYWARA Ireneusz Walenty, lat 58, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

2. KEMPA Wojciech, lat 33, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

3. SOCHA Artur Tomasz, lat 50, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

Okręg Nr 2

3. FURTAK Robert, lat 39, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

4. NIERADZIK Krzysztof Marek, lat 38, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

4. NOWAK Kalina Klaudia, lat 31, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

5. CUBER Grzegorz Jacek, lat 59, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

5. SIENKIEWICZ Ireneusz Zdzisław, lat 32, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

6. GACZOREK Krystian Piotr, lat 32, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW OK - lista nr 36

6. GAJZLER Marzena, lat 32, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35

Okręg Nr 16

1. DZIEDZIC Krystyna Halina, lat 59, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
2. KOPEĆ Mariusz Marian, lat 44, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30
3. KUBAT Andrzej, lat 56, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

Okręg Nr 9

1. WIERCIOCH Barbara Antonina, lat 37, zam. Knurów
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

5. KANDZIOR Maciej Bartłomiej, lat 29, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

1. RZEPA Tomasz Łukasz, lat 44, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

2. LACH Jerzy Antoni, lat 58, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

6. SZYSZKO Łukasz Jerzy, lat 29, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35

2. JANKOWSKI Artur Mariusz, lat 43, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

3. SANECZNIK Marek Józef, lat 48, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

Okręg Nr 3

3. SKOWROŃSKI Krzysztof Józef, lat 60, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

4. SOBKIEWICZ Bożena Maria, lat 51, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

4. MAGDZIAK Tomasz Michał, lat 34, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

5. SZOLC Emil, lat 77, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

Okręg Nr 10

6. GŁÓD Roman, lat 52, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

4. KULIŃSKA Ewelina Urszula, lat 37, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

1. KOPEĆ Jan Aleksander, lat 57, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MACHULIK Joachim Antoni, lat 54, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
3. KAMYK Adam Julian, lat 42, zam. Knurów,
popierany przez: Moja Gmina Nasz Powiat
zgłoszony przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29
4. MUSIOLIK Mirella Barbara, lat 36, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30
5. BRZEZIŃSKI Wiesław, lat 64, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31
6. PYRCIOCH Piotr, lat 27, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32
7. GIERZOK Stefan Jerzy, lat 52, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34
8. PILC Justyna, lat 34, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35

1. KALINOWSKI Leon Jerzy, lat 58, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

Okręg Nr 17

2. KRZYSZCZUK Antoni Paweł, lat 64, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

1. SZCZYPKA Adam Franciszek, lat 58, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

3. GMYZ Mirosław, lat 33, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

2. NITSZE Beata Lidia, lat 48, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

4. PIENIAK Tadeusz, lat 69, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

3. PORADA Andrzej Piotr, lat 50, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

Okręg Nr 11

4. ADAMCZYK Marek Zbigniew, lat 36, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

1. BEŃKO Zbigniew Władysław, lat 52, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

5. SZYGUŁA Bogusław Jan, lat 66, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW: NTP - lista nr 33

Okręg Nr 4

2. GAJEWSKA Ewa, lat 57, zam. Knurów,
popierany przez: Moja Gmina Nasz Powiat
zgłoszona przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29

1. KOTOWICZ Ireneusz Wojciech, lat 51, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

3. SZAFARZ Franciszek, lat 70, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

2. CZECH Mirosław Adam, lat 44, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

4. KOCIERZ Teresa, lat 69, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

3. GLOBISZ Henryk Ryszard, lat 54, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

5. BALICKI Leszek, lat 30, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35

4. DULIAS Przemysław, lat 33, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

Okręg Nr 12

4. FURGOŁ Jan Korneliusz, lat 64, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

1. ŻAK Paweł, lat 56, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

5. MAZUREK Robert Andrzej, lat 38, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

2. KOPIEC Norbert Bolesław, lat 53, zam. Knurów,
popierany przez: Moja Gmina Nasz Powiat
zgłoszony przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29

Okręg Nr 19

Okręg Nr 5
1. GRABOWSKI Marek Jan, lat 43, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
2. SOBIERAJSKI Grzegorz Rafał, lat 39, zam. Knurów, popierany
przez: Moja Gmina Nasz Powiat
zgłoszony przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29

3. BARON Damian Mateusz, lat 22, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

3. JUSZCZYK Wojciech Wiktor, lat 45, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

4. PACH Jerzy Roman, lat 65, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

4. GAWLIŃSKA-TWARDAWA Barbara Michalina, lat 47, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

5. BORCZYK Krzysztof, lat 41, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

5. GAŁKOWSKI Zbigniew Andrzej, lat 53, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

6. RITTAU Eugeniusz, lat 48, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

6. SAMOCIUK Zbigniew Piotr, lat 45, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34

Okręg Nr 13

7. MAŁYJUREK Mateusz Filip, lat 29, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35
Okręg Nr 6
1. KUROWSKI Henryk Stanisław, lat 62, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. NOWAK Aneta Barbara, lat 26, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
3. KOŁODZIEJ Paulina, lat 28, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30
4. PRUSIK Piotr Ireneusz, lat 42, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31
5. ANTOŃCZYK Henryk Jan, lat 66, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32
6. KALISZ Krzysztof Jakub, lat 33, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35
Okręg Nr 7

1. GOLEC Izydor Grzegorz, lat 67, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

Okręg Nr 18
1. TRZĘSIOK Jan Lucjan, lat 64, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
2. GÓRKA Wojciech Piotr, lat 44, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30
3. PACH Andrzej Jan, lat 66, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

1. DANIELAK Bogdan, lat 52, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MAZUR Tomasz Zygmunt, lat 43, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
3. WOJCIECHOWSKI Zbigniew Antoni, lat 62, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31
4. TYMOSZEK Eugeniusz Włodzimierz, lat 65, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32
5. LENART Krzysztof Grzegorz, lat 34, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34
6. POGODA Mateusz Bronisław, lat 41, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35
Okręg Nr 20

2. BARCHAŃSKI Piotr Andrzej, lat 50, zam. Knurów,
popierany przez: Moja Gmina Nasz Powiat
zgłoszony przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29

1. SZKATUŁA Paweł Sebastian, lat 20, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. BŁACHNIO Marcin Mateusz, lat 25, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

2. WESOŁOWSKI Robert Marcin, lat 37, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

4. KĘDZIERSKI Dariusz Piotr, lat 46, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

3. PIETRACZYK Jacek, lat 50, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

5. KIJAS Mirosław Janusz, lat 41, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32
6. HOŁÓJ Mariusz Edward, lat 59, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34
Okręg Nr 14
1. DZIWOKI Adam Maciej, lat 50, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

1. SIKORSKI Adam, lat 66, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

2. MIARA Damian Piotr, lat 31, zam. Knurów, popierany przez: Moja
Gmina Nasz Powiat
zgłoszony przez KWW „MOJA GMINA I POWIAT” - lista nr 29

2. DIDEK Edward, lat 59, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28

3. POLOCZEK Dariusz Mieczysław, lat 38, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

3. KOŁODZIEJ Tomasz Michał, lat 36, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW LUBIĘ KNURÓW - lista nr 30

4. KIEŚ Szymon Paweł, lat 43, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

4. SZYDŁO Janusz Józef, lat 41, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31

5. HIBSZER Henryk, lat 61, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

5. SICIARZ Andrzej, lat 32, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32

6. GARCZORZ Paweł Adam, lat 22, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW NPPG - lista nr 37

4. NOWACKA Krystyna Maria, lat 71, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32
5. RYBA Piotr, lat 32, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34
Okręg Nr 21
1. SARZAŁA Dariusz, lat 49, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA - lista nr 28
2. REJKOWICZ Leszek Aleksander, lat 62, zam. Knurów
zgłoszony przez KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA - lista nr 31
3. KOBRYŃ Agnieszka Beata, lat 28, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW - lista nr 32
4. WLASTELICZ Łukasz, lat 30, zam. Knurów
zgłoszony przez KW PRAWICA - lista nr 34
5. KIJAK Aleksandra Karolina, lat 29, zam. Knurów
zgłoszona przez KWW INIEMAMOCNI - lista nr 35
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Knurowie
Maria Karolina Marchewka

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.
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aktualności
Teren Kopalni Węgla Kamiennego
„Knurów-Szczygłowice” jest dla złodziei
niczym mityczne El Dorado. Śmiałkowie
wynoszą z niego tony złomu, które
później wymieniają na złotówki

KNURÓW

Żłobek na jesień

Kradną
tony złomu
KNURÓW

Tydzień temu funkcjonariusze
Straży Ochrony Kolei z posterunku
w Rybniku wraz z psem służbowym
„Szogun” ujęli 20-letniego złodzieja
kopalnianego mienia. Do zatrzymania knurowianina doszło w pobliżu
nastawni w trakcie patrolowania
stacji Knurów. 20-latek skradł z
terenu kopalni 14 sztuk elementów
konstrukcji stalowej o długości ok. 3
m każdy. Łączna waga skradzionego
mienia to blisko 1000 kg.
Jeden z elementów sprawca
porzucił na torze nr 1, stwarzając
zagrożenie bezpieczeństwa odbywających się tam prac manewrowych.
- Na miejsce przybył przedstawiciel Kopalni Węgla Kamiennego
„Knurów”, który potwierdził pochodzenie odzyskanego mienia - informuje Straż Ochrony Kolei.
Ujętego mężczyznę zakuto w
kajdanki i przekazano policjantom z knurowskiego komisariatu.
Pracownicy kopalni zabezpieczyli

Według wstępnych planów Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych na przełomie stycznia i lutego 2015 roku ruszy
budowa nowego Żłobka Publicznego. Inwestycja powstanie
pomiędzy ulicami Gen. Ziętka i Wiosenną
Gmina Knurów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom knurowian,
szczególnie młodych mam, które
chcą wrócić do pracy, a zarazem mieć
pewność, że ich dziecko będzie pod
dobrą opieką.
- Budowa żłobka pozwoli nam
na zapewnienie 74 miejsc dla dzieci
w wieku do 3 lat, zorganizowanych w
4 oddziałach. Każdy oddział będzie
składał się z oddzielnych modułów:
zabawowego i sypialnego - wyjaśnia
Wojciech Świerkosz, dyrektor MZJOś.
- Dodatkowo, z każdej sali dzieci
bezpiecznie będą mogły wyjść na plac
zabaw. Oczywiście w żłobku nie zabraknie również kuchni, stołówki oraz
dodatkowej dużej sali zabaw.
Jak tłumaczy dyrektor Świerkosz,
już w ubiegłym roku ruszyły prace

związane z optymalnym doborem
miejsca oraz uruchomiono procedury zmierzające do wyboru wykonawcy projektu żłobka.
Koszt inwestycji wyniesie około
7 mln złotych, 2 miliony MZJOś
planuje uzyskać z dofinansowania
w ramach „Resortowego programu

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Maluch” realizowanego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.
Żłobek powinien być gotowy
późną jesienią 2015 roku.

oprac. jb,
wizualizacja: arch. MZJOŚ

Dla Przeglądu

Piotr Surówka, wiceprezydent Knurowa: - Po kompleksowej modernizacji szkół i przedszkoli przyszedł czas na
ostatni brakujący element w systemie opiekuńczo-dydaktycznym, czyli żłobek. Przygotowania do tej inwestycji
rozpoczęły się wcześniej – są planowo i konsekwentnie
wdrażane w życie. W minioną środę, podczas obrad Rady
Miasta, przyjęta została uchwała, otwierająca drogę do
ogłoszenia przetargu, którego celem będzie wyłonienie
wykonawcy inwestycji. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,
pod koniec przyszłego roku doczekamy się nowoczesnej i
bezpiecznej placówki.

stalowe elementy oraz udrożnili
zablokowany tor nr 1.
Ostatnio w ręce policjantów
wpadł 19-latek z Knurowa, który
ukradł z terenu kopalni 600 kg złomu. Straty zakładu są nie mniejsze
niż 420 zł.
Do grona zatrzymanych dołączył
też 37-latek z Knurowa. Policjanci w
trakcie czynności operacyjnych ustalili, że mężczyzna od listopada 2013
do września 2014 roku dokonał szeregu kradzieży złomu z terenu KWK
„Knurów-Szczygłowice”. Wartość
strat oszacowano na około 6 tys. zł.
We wszystkich sprawach postępowania prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
Ponadto kryminalni próbują
ustalić personalia złodzieja, który
w poniedziałek włamał się do magazynu silników KWK „Knurów-Szczygłowice” i skradł rozdzielnię
elektryczną. Spółka szacuje straty.
/g/

foto-migawka
Foto: Mirella Napolska

Not. bw

Program „Rodzina 3+” działa w Knurowie od początku
tego roku. Dzięki niemu rodziny wielodzietne mogą korzystać
z atrakcyjnych zniżek na rozmaite usługi i produkty na terenie
miasta. Przedsiębiorców honorujących karty „Rodzina 3+”
przybywa
KNURÓW. „RODZINA 3+” MA KOLEJNYCH PARTNERÓW

Wielodzietnym
na rękę
Kartę honorują miejskie placówki kulturalne i sportowe: kryta
pływalnia w Szczygłowicach, kryta
pływalnia „aQuaRelax”, kąpielisko
„Zacisze Leśne”, siłownia MOSiR, sezonowe lodowisko, „Kino
Scena Kultura”, Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria”, Dom Kultury w Szczygłowicach. Partnerami
programu jest coraz większa liczba przedsiębiorców pry watnych.
Obecnie są to: sk lep obuwniczy
„Eu ro- Cent r u m”, A l fa-System,
Sklep Rowerowy „R-bike”, „Kraina
Obuwia”, Salon Fryzjerski „Joanna”, Studio Kwiatowe „Florris”,
Ośrodek Szkolenia Kierowców kat.
A, B „Renoma”, Restauracja „777”,
Sk lep obuw nicz y „Euro-Shop”,
Centrum Języków Obcych „Focus”,

Przegląd Lokalny Nr 44 (1130) 30 października 2014 roku

„Raj Dziecka” sklep przemysłowy,
usługi transportowe „Rolnik”, Zakład Fotograficzny Piotr Barchańsk i, Restauracja-Hotel „Zacisze
Leśne”, Niepubliczne Przedszkole
„Planeta Dzieci”, Szkoła Języków
Obcych „Level”, English Centre,
Niki, Multiplay, Fiscal s.c. (biuro rachunkowe), sklep rowerowy, serwis
narciarski Stychno Zbigniew, sklep
„Bajkowy Maluch”, Availo sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Fight Club Knurów,
Spółdzielnia Socjalna „Spichlerz
Smaku” i Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice.
Więcej informacji na temat przystąpienia do programu, a także druki
wniosków do pobrania można znaleźć na stronie www.knurow.pl
MiNa

jb
ogłoszenie wyborcze

sfinansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwoś

Do programu może przystąpić każda rodzina mająca troje lub
więcej dzieci w wieku do 18 lat
(lub do 26 roku życia, jeśli dziecko
studiuje), mieszkająca na terenie
gminy Knurów. Nie ma znaczenia,
jak wysoki jest dochód rodziny, nie
jest też istotne, czy dzieci wychowuje
jedno czy też dwoje rodziców. Aby
korzystać z ulg, wystarczy wypełnić
stosowny wniosek i złożyć go wraz
z załącznikami w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (I piętro - p. 112) Urzędu
Miasta Knurów (ul. dr. F. Ogana 5) w
godzinach pracy urzędu. Najpóźniej
po miesiącu od złożenia wniosku
każdy z członków rodziny otrzyma
bezpłatnie imienną kartę uprawniającą do zniżek.

Trwa monta ż sygna lizacji świetl nej na skrzy żowan
iu ulic 1 Maja
i Wilsona.
- Wreszcie! - nie kryje zadowolenia pani Maria. - Teraz
jeździ tyle samochodów, że strach przejść na drugą stronę ulicy. Rzadk
o który kierowca
zatrzymuje się przed pasami. A tak, będzie miał czerw
one i stanąć musi!
Monta żem sygna lizacji zajmuje się, wybra na w przeta
rgu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, firma „Sygn
ały” z Rybni ka. Inwestycja pochłonie ponad 258 tys. złotych. Nowa sygna
lizacja powinna
zacząć działać lada dzień.
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Foto: Bogusław Wilk
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Kończąc kadencję 2010-2014 radni pozowali do pamiątkowego zdjęcia

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Koniec kadencji, czas na wybory
50 sesja Rady Miasta okazała się ostatnią w kadencji 2010
-2014. Podczas pożegnalnych obrad radni przegłosowali 15
uchwał, w tym względzie „licznik” zatrzymał się na 737
O br ady o dby ł y się w
ubiegłą środę w ratuszu. Najważniejszym ich punktem
było przyjęcie uchwał. Po wyczerpaniu programu dłuższą
chwilę poświęcono na podsumowanie kadencji.
Przewodniczący RM Jan
Trzęsiok podziękował rajcom
za cztery lata pracy. Działalność Rady docenił prezydent
Adam Rams.
- W tej sali ratusza miejskiego podejmowaliśmy najważniejsze decyzje dotyczące
naszego miasta. Wielokrotnie różniliśmy się, lecz nigdy
nie sprowadzaliśmy dyskusji
do s praw id eol og icznych ,
partyjnych i daleko odbiegających od meritum spraw
istotnych dla rozwoju Knurowa – pod k reśla ł prez y-

dent, dziękując radnym za
współpracę. – Pracowaliśmy
wspólnie dla Knurowa.

PODATEK (PRAWIE) BEZ
ZMIAN

Na ostatniej sesji pod głosowanie trafiło 15 uchwał.
Zdecydowana większość miała wymiar finansowy, wprowadzając korekty w tegorocznym budżecie miasta.
W 2015 r. stawki podatku
od nieruchomości pozostaną
– niemal wszystkie - na poziomie obowiązującym w roku
bieżącym. Są trzy wyjątki. To
stawki, które dotyczą: * gruntów pod jeziorami, * budynków (lub ich części) zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

oraz w zakresie obrotu materiałem siewnym. One wzrosną
symbolicznie – o 0,4 proc. (w
praktyce 2-5 gr/m2).
605,5 tys. zł – taką kwotę zaplanowano na realizację
zadań ujętych w „Programie
współpracy Gminy Knurów z
organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2015 rok”.
Za aprobatą radnych w budżecie miasta zarezerwowano
60 tys. zł dla Centrum Kultury
z przeznaczeniem na budowę
pochylni (wraz z zatoczką dla
pojazdów) ułatwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp do biblioteki. Knurowska
placówka przechodzi gruntowny remont. Inwestycja
wykonywana jest w ramach

Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka
+ Infrastruktura Bibliotek”.
Pieniądze na ten cel Centrum
Kultury pozyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
189.800 zł to kwota, którą
– jako dotację celową - miasto
przekaże Centrum Kultury na
zakup lokalu, w którym mieści
się Miejska Biblioteka Publiczna przy al. Lipowej. CK jest
instytucją gminną, do gminy
należy też lokal w budynku
Zespołu Szkół nr 1, mimo to
przepisy wymuszają taką własnościową ekwilibrystykę (za
gminne pieniądze). Bez niej
niemożliwe byłoby przeprowadzenie remontu biblioteki
za pieniądze z pozyskanego
przez CK dofinansowania.

Do budżetu CK trafi też
65 tys. zł. Przekazanie tej kwoty ma związek z remontem
c.o. i wykonaniem nowej sieci
grzewczej (przejście z oleju
opałowego na gaz), co ma skutkować obniżeniem kosztów
ogrzewania budynku kina.
Rada zarezerwowała 50
tys. zł na usługi związane z
uporządkowaniem nieruchomości gminnej przy ul. Powstańców. Na 1,5-hektarowej
działce znajdują się betonowe
wylewki po blaszanych garażach. Pieniądze pójdą na ich
usunięcie.
O prawie 50 tys. zł zwiększy się pula pieniędzy przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 20 tys.
zł zabezpieczono na roboty
dodatkowe w ramach przebudowy ul. Lotników. Taką
samą kwotę przeznaczono na
wydatki związane z obsługa
i utrzymaniem targowiska
miejskiego.

POTRZEBNE KOLEJNE
CHODNIKI I PARKINGI

W inter pelacjach radni zgłosili ponad 20 spraw,

m.in.: * potrzebę połączenia
ul. Wiosennej chodnikiem
z ulicami 1 Maja i Dy w izji Kościuszkowskiej, * problem, jakim jest zalewanie
posesji i piwnic w rejonie
ulic Jaśminowej i Wolności, * konieczność montażu progów z wa l niając ych
przy ul. Ułanów, * potrzebę
budow y kolejnych miejsc
postojow ych, * wniosek o
zagospodarowanie terenu po
basenie w Szczygłowicach, *
niebezpieczeństwo, jakim jest
zanikające oznakowanie przy
skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Szpitalnej (ścierają
się białe linie na asfalcie, co
prowadzi do ryzykownych
manewrów kierowców), * apel
o lepsze oznakowanie komisji
wyborczych.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich
przebiegu dostępny jest w
Biurze Rady Miasta (ratusz
przy ul. Niepodległości) i w
internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

KNURÓW. BIBLIOTEKA OTWIERA PUNKT W PRZEDSZKOLU

Czytelnicy od małego
Uroczyste otwarcie odbyło się
w miniony czwartek. To pierwszy
taki punkt prowadzony w przedszkolu przez knurowską Miejską
Bibliotekę Publiczną. Impulsem do
jego otworzenia był remont miejskiej biblioteki, który sprawił, że
dostęp najmłodszych czytelników
do księgozbioru stał się utrudniony. Zaprocentowała też świetna,
kilkuletnia współpraca biblioteki z
tym właśnie przedszkolem.
– Zakładamy, że punkt będzie
działać przez okres remontu biblioteki, ale jeśli pomysł się przyjmie,
jeśli spotka się dużym zaintereso6

waniem, być może będzie kontynuowany – mówi Brygida Dreślińska,
kierownik MBP.
Przedszkole rozbudza w wychowankach zamiłowanie do książek.
– Bierzemy udział w akcji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”, należymy
do „Czytających Przedszkoli” – wyjaśnia Gabriela Bukowska z Miejskiego Przedszkola nr 2, dbająca o
czytelniczą stronę edukacji. – Co
czwartek mamy gości, którzy czytają dzieciom, oprócz tego my czytamy
im codziennie.
Miejskie Przedszkole nr 2 to

potencjalnie około 100 małych
czytelników. Punkt przedszkolny
pomoże im odkrywać, jak fascynującą przygodą jest spotkanie
z książką. Ma także oswoić najmłodszych z zasadami działania
bibliotek. Każdy czytelnik będzie
mieć swoją kartę i będzie mógł
wypożyczyć każdorazowo po jednej książce. Księgozbiór kącika
bibliotecznego jest rotacyjny – co
pewien czas książki będą wymieniane na inne.
Zresztą przedszkolaki mają
już dobre podstawy do korzystania z bibliotek. Udowodniły to

Foto: Mirella Napolska

To pomysł na wagę złota w czasach, gdy statystyki mówią o kiepskim
stanie czytelnictwa w Polsce – w Miejskim Przedszkolu nr 2 otwarto
punkt biblioteczny

podczas otwarcia punktu, gremialnie
i wyczerpująco opowiadając, jak należy traktować książki: – Po przeczytaniu trzeba oddać! - mówiły. – I nie
potargać stron!
Dzieci – w asyście rodziców –

mogą wypożyczać książki w każdy
czwartek, w godzinach od 14.15 do
16.15 (w tym czasie będzie dyżurować
w przedszkolu jedna z pracownic
MBP).
MiNa
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Wszyscy musimy umrzeć

WSPOMNIENIE O KS. STEFANIE GRUSZCE
Foto: Krzysztof Gołuch

Z KART HISTORII KNUROWA. MURIENDUM EST OMNIBUS...

Śmierć łączy wszystkich, bez względu na to, jak
różnili się za życia. Na knurowskim cmentarzu
pochowani zostali powstańcy polscy i niemieccy,
żołnierze broniący Polski we wrześniu 1939 roku
i agresorzy z dywersyjnego Freikorpsu, a nawet
sowieccy sołdaci...
Najstarszą nekropolią Knurowa był cmentarz przy kościele pw.
św. Wawrzyńca z 1599 roku. Zajmował obszar o powierzchni 1631
m 2. Dzisiaj jest tu Park Pamięci
odnowiony w 2009 roku. Zachowane nazwiska pochowanych
tutaj zmarłych uwidocznione
zostały na tablicy wmurowanej w
kamienne ogrodzenie.
Najstarsza część cmentarza
parafialnego, nazywanego dzisiaj
wyznaniowym, przy obecnej ul. 1
Maja założona została 23 marca
1913 roku. Wcześniej Zarząd
Kościelny dokonał zakupu 5 mórg
ziemi od gospodarzy: Franciszka
Lenży, Karola Naczy ńsk iego
i Józefa Szyrmla, płacąc 2000
marek za morgę (źródło: Archiwum Parafii pw. świętych
Cyryla i Metodego w Knurowie).
Po wytyczeniu jego granic, w alei
głównej wzniesiono – kosztem
1470 marek - krzyż z marmuru
śląskiego. W jego dolnej części
umieszczono modlitwę: „Dobry
Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie”.
W 1925 roku z inicjatywy
ówczesnego proboszcza ks. Józefa Okręta w ybudowana zosta ła kostnica. Niestet y, nie
dotrwała do obecnych czasów.
W archiwum parafialnym odnotowa ne z ost a ł y na z w isk a
pochowanych na cmentarzu:
- 7 niemieckich żołnierzy, którzy
polegli w czasie I wojny światowej;
- 39 rosy jsk ich jeńców wojennych z I wojny światowej;
- powstańców śląskich, którzy
polegli w III powstaniu śląskim;
- 2 niemieckich powstańców;
- 4 żołnierzy, którzy polegli w obronie Ojczyzny 1 września 1939 roku;
- 4 żołnierzy z grup dywersyjnych
Freikorpsu, którzy polegli na
przełomie września-października
1939 roku.
W czasie II wojny światowej, na mocy decyzji niemieckich władz okupacyjnych, na
cmentarzu grzebano również
jeńców radzieckich. Nie ma już
mogił żołnierzy sowieckich poległych w 1945 roku, gdyż po
upły wie 25 lat od pochówku
mogiły te przekopano i pogrzebano w tych miejscach zmarł ych mieszkańców Knurowa.
Z dokumentacji archiwalnej,
dot ycz ą c ej najs t a r sz ej cz ę ści cmentarza w yznaniowego
przy ulicy 1 Maja dowiadujemy się o kilku ekshumacjach
zwłok. Zostały przeprowadzone w obecności przedstawicieli Terenowego Przedsiębiorstwa Sanitarnego w Gliwicach.
Maria Grzelewska
Foto: Bogusław Wilk

Park Pamięci na
terenie dawnego
cmentarza przy
kościele św.
Wawrzyńca;
krzyż upamiętnia
Jana i Rozalię
Kwittek

Pomnik poświęcony żołnierzom poległym 1 września
1939 roku – st. szer. Janowi Kadubińskiemu oraz
szeregowcom: Feliksowi Czakowi, Ignacemu Niczowi
i Janowi Kasperkowi

Pomnik powstańców śląskich na
cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja

Przegląd Lokalny Nr 44 (1130) 30 października 2014 roku

Pod koniec życia ks. Stefan Gruszka cierpiał, lecz zawsze znajdował
siły, by dodawać otuchy i pocieszać innych...

Drogi
Przyjacielu

Piszemy ten list do Księdza, bo
nie wszyscy zdążyliśmy podziękować, nie wszyscy zdążyliśmy się
pożegnać. To się stało tak nagle, że
ciągle nie potrafimy zrozumieć, że
Księdza już nie ma wśród nas. Od
23 lat co piątek przychodziłeś do
nas głosić Słowo Boże i uczyć nas
religii. Nie zważałeś na deszcz, wiatr
czy śnieg - zawsze byłeś. Nigdy nie
przychodziłeś z gołą ręką, ale z reklamówką pełną cukierków, papierosów
i prasy. Zawsze byłeś, nawet w tych
dniach, kiedy mieszkańcy zostali
powołani do Pana. Mówiłeś: „nie
znasz dnia, ani godziny” - i modliłeś
się w skupieniu. Modliłeś się z nami, a
później pamiętałeś o nas w modlitwie
wieczornej. Nigdy nie narzekałeś.
Wiemy, że czasami cierpiałeś, nie
zawsze czułeś się dobrze, ale znosiłeś
swój ból bez skargi. Mówiłeś wtedy:
„musisz przeżyć każdy dzień tak,
jakby był ostatnim dniem w twoim
życiu”.
Każde święta Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy spędzaliśmy razem,
spowiadając się, uczestnicząc we
mszy świętej, komunii, a później przy
wspólnym stole. Sypałeś nam głowy
popiołem na znak pokuty i rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Nie
zapomniałeś o piknikach, festynach,
przyprowadzałeś misjonarzy. Znałeś
każdego z nas, każdego z nas po kolei. Wiedziałeś, skąd przyszliśmy do
Zameczka, rozumiałeś nas, interesowały Cię nasze losy. Odwiedzałeś z
sakramentem namaszczenia chorych
i komunią świętą tych, którzy Cię tak
bardzo potrzebowali. Byłeś dla nas
jak Ojciec, jak tata prowadzący swoje
dzieci. Czekaliśmy na Ciebie w każdy
piątek jak na członka naszej rodziny,
który wraca po pracy do domu, do
naszego Domu.
Później zachorowałeś w okresie
Świąt Wielkanocnych. Czekaliśmy, a
Ciebie nie było. Po dwóch tygodniach
dowiedzieliśmy się, że Jesteś w szpitalu. Choroby wykluwały się jedna po
drugiej. Kiedy byliśmy Cię odwiedzić, byłeś jak zwykle uśmiechnięty.
Na twarzy cierpienie, ale uśmiechnięty. Przyszliśmy z życzeniami, bo

miałeś wtedy urodziny – pamiętamy,
12 kwietnia. Na stoliku szpitalnym
Pismo Święte, a w szufladzie leżał
list, który wcześniej napisaliśmy do
Ciebie. Po paru miesiącach opuściłeś
szpital. Byłeś słaby, ale nie nadszedł
jeszcze czas, żebyś zakończył ziemskie pielgrzymowanie. Nabierałeś
siły, aż pewnego dnia zdecydowałeś
się nas odwiedzić. Był to kwiecień
2014 r. W naszej stołówce odbywały
się urodziny mieszkańców. I nagle
otworzyły się drzwi i zobaczyliśmy
Ciebie. Przygarbionego, zmęczonego
chorobą, ale na tyle silnego, żeby na
dzień dobry uraczyć nas dobrym
słowem i żartem. Zapytałeś: „jak się
dzisiaj czujecie, bo ja po japońsku”.
- Po japońsku? – pytamy. – „No,
jako tako”... Byliśmy szczęśliwi i pod
wielkim wrażeniem. Dziękowaliśmy
Bogu, że dotarłeś do nas. Myśleliśmy, że wszystko wróci do normy i
znowu będziemy Cię mogli gościć w
każdy piątek. Nie mogłeś, nie mogłeś
przyjechać - choroba wróciła z silniejszym skutkiem. Znowu szpital,
leczenie, a później wiadomość - bardzo przykra – odszedłeś.
Zadawaliśmy sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego już, dlaczego teraz.
My nadal Cię potrzebujemy. Spotkaliśmy się na modlitwie przed
pogrzebem. Zawsze Ty przyjeżdżałeś
i prowadziłeś modlitwy za zmarłych
mieszkańców. Teraz my, my musimy być silni, teraz na nas kolej, my
modlimy się za Ciebie. Pamiętamy
i będziemy pamiętać. Ty swoją misję skończyłeś, zarażając nas swoją
dobrocią i uśmiechem, misję, którą
my teraz poprowadzimy dalej, misję
pełną wiary, nadziei i miłości.
A kiedy się spotkamy tam wysoko w niebie, Ty nas przywitasz
swoimi 4 zasadami z którymi szedłeś
przez życie:
NN –nie narzekać
NO – nie obrażać się
NM – nie marudzić
Dużo witaminy U jak Uśmiech.
Na zawsze pozostaniesz w naszej
pamięci i w naszych sercach.
Mieszkańcy i pracownicy Domu
Pomocy Społecznej Zameczek
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KNURÓW. XIV BIESIADA U TERESKI

Trojak z utopkiem
i gangnam style
To się nazywa nauka przez zabawę
– kolejna „Biesiada u Tereski” jak co roku
przysporzyła mnóstwo radości zarówno
dzieciom, jak i dorosłym, przypominając
jednym i drugim o wartości śląskich obyczajów
W sobotę w sali gimnastycznej Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 było jak zwykle sporo śmiechu i
odrobinka nostalgii. Hasło tegorocznej „Biesiady u Tereski” brzmiało „Na
tym naszym Śląsku światy dwa”. Ten
współczesny, globalny, i ten regionalny – śląski. Przedstawienie przygotowane przez dzieci opierało się na przemieszaniu motywów z tych dwóch
światów. I jak dowodzi biesiada, oba

te światy wcale się nie wykluczają, lecz
wzajemnie uzupełniają. W przedstawieniu przygotowanym, jak zwykle,
przez niezastąpioną Hannę Pykę,
scenarzystkę i dobrego ducha corocznych spotkań, były i zakupy w galerii
handlowej, i spotkanie z postaciami
ze śląskich bajek. Trojak z utopkiem i
gangnam style. Był teleturniej „Jaka to
melodia”, ale na śląską nutę. Gościem
specjalnym tegorocznej biesiady był

Tadeusz Kubicki, pradziadek jednej z
uczennic i dawny uczeń szkoły. Gość
dał się namówić na wspomnienia ze
swoich szkolnych czasów, niełatwych,
bo przypadających na okres II wojny
światowej.
W biesiadzie, jak zwykle, wystąpiły dzieci w różnym wieku, od sześciolatków po te najstarsze. W MSP nr
2 od lat dużą wagę przywiązuje się do
edukacji regionalnej. Uczniowie klas

Na „Biesiadzie...” był i taniec regionalny...

I-III są objęci autorskim programem
Hanny Pyki, a dzieci ze starszych
klas mogą kontynuować poznawanie
śląskiej kultury na dodatkowych zajęciach w kole zainetersowań.
– Dla mnie regionalizm jest
bardzo ważny – mówi gospodyni „Biesiad u Tereski”, dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
Teresa Bochenek. – I nie chodzi tu
o to, by wszyscy czuli się Ślązakami.

Najmłodsi uczestnicy
„Biesiady...”
śpiewając dali
z siebie wszystko

Natomiast bardzo mi zależy na
tym, by ci, którzy tu mieszkają, a
pochodzą z innych regionów, poznali
nasze zwyczaje, nasze wartości,
śląską serdeczność, gościnność, pracowitość. By w czasach komputerów
i powszechnego zagonienia umieli
czerpać radość z obcowania ze śląską tradycją. Regionalizm to jeden
z siedmiu wiodących kierunków
naszej szkoły, wyznacznik tego, co w
szkole się dzieje. Uczyć można różnie. My często korzystamy z nauki
przez zabawę, zwłaszcza w klasach
młodszych. I taką właśnie formą
nauki są nasze biesiady. Cieszy nas
to, że przychodzą rodzice, że chcą z
nami być w tym dniu, że jest wesoło.
Na przyszły rok szykuje się jubileuszowa XV „Biesiada u Tereski”.
Jeszcze nie jest pewne, jakie będzie
jej hasło, ale organizatorzy na pewno
przygotują cos szczególnego.
MiNa
Foto: Mirella Napolska

KNURÓW

Zimowisko
MOPP

... i nowoczesny
ogłoszenie

Dofinansowanie z Unii – 83 %

W ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów
- budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych” wykonywane są ostatnie prace.
Tym samym zakres robót budowlanych obejmujący 47,8 km kanalizacji sanitarnej
z 7 przepompowniami oraz 8,4 km kanalizacji deszczowej z 9 separatorami, jest
na ukończeniu. Zakres ten obrazuje między innymi tablica informacyjna
umieszczona przed siedzibą Przedsiębiorstwa – zakres wykonany
Wykonawcę robót ostatniego kontraktu można jeszcze spotkać na ul.
Dworcowej przy renowacji kanalizacji deszczowej, przy odtwarzaniu
nawierzchni przy ul. Niepodległości,
zagospodarowaniu terenu powstałych
obiektów, tj. pompowni (ul. Pocztowa i
boczna ul. Dworcowej) i separatorów (ul.
Żwirki i Wigury, ul. Wilsona i boczna
ul. Dworcowej), przebudowie starych
przyłączy na ulicy Spółdzielczej oraz
odtworzeniach przyłączy do budynków.
Wykonane kolektory sanitarne są
gotowe i do końca 2014 r., po uzyskaniu wszelkich formalnych dokumentów umożliwiających przyjęcie wybudowanej sieci do eksploatacji przez
PWiK, otworzy się możliwość przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej
dla mieszkańców, którzy winni wykonać przyłącza we własnym zakresie w
następujących ulicach: Sienkiewicza,

Ogrodowej, Mickiewicza, Słoniny,
Janty, Kopernika, Poniatowskiego,
Kościuszki, Miarki, Damrota, Dworcowej, Prusa, Żwirki i Wigury, Pocztowej,
Spółdzielczej, Niepodległości (od ronda
Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego);
podejścia do posesji są wykonane.
Pozyskanie (w 2012 r.) dodatkowych
środków pozwoliło na rozszerzenie
powyższego zakresu rzeczowego realizowanego projektu. Rozpoczęto
realizację II etapu porządkowania gospodarki ściekowej. Rozszerzenie obejmuje budowę ok. 5,7 km sieci kanalizacji
sanitarnej, 0,96 km sieci kanalizacji
deszczowej, 3,4 km sieci wodociągowej
oraz budowę około 78,5 mb przyłączy
kanalizacji sanitarnej, 18 mb przyłączy
kanalizacji deszczowej i 930 mb przyłączy wodociągowych, a także budowę
2 pompowni ścieków i budowę tłoczni
ścieków sanitarnych TS-01 „Wilsona”.

Ponadto, w związku z pozyskaniem kolejnych środków unijnych, zakupiony zostanie sprzęt do czyszczenia i monitoringu sieci kanalizacyjnej
o łącznej wartości ok. 2,5 mln zł.
Termin zakończenia II etapu to
koniec 2015 roku.

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza do zapisów
na zimowisko w górach – w pensjonacie „Diablak” w Zawoi. Zimowisko jest planowane na 8
dni (7-14 lutego 2015 r.). Łączna
cena za pobyt z wyżywieniem (3
posiłki i podwieczorek), przejazd i
rozmaite atrakcje to 650 zł. Dzieci
będą zakwaterowane w pokojach
z łazienkami. Dla początkujących
narciarzy jest przewidziana nauka jazdy (sprzęt i instruktorzy
w cenie), dla zaawansowanych –
szusowanie (karnety na wyciągi w
cenie, mile widziane własne narty). Wśród dodatkowych atrakcji
przewidziano park wodny, tenis
stołowy, turniej konkursy, karaoke, dyskoteki, spotkanie z artystą
ludowym (warsztaty), kulig i spacery po okolicy. MOPP ubezpiecza
dzieci, zapewnia im także opiekę
nauczycieli knurowskich szkół.
Zapisy ruszają 3 listopada o godz.
7.30. Można ich dokonywać w
sekretariacie MOPP (Knurów, Al.
Lipowa 12, tel. 32 235 27 13) od
poniedziałku do czwartku w godz.
8.00-16.00, a w piątki w godz.
8.00-15.00.
oprac. MiNa
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Zwyczajna wielkość
Barbara Hankus, dyrektor MG-1 i Anna Zawisza-Kubicka,
prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Gliwicko- Zabrzańskiego otworzyły wystawę

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko poświęcił
życie dla wolności. Mówił, że walczy ze złem,
a nie z ofiarami zła. W sobotę w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria” otwarto wystawę zdjęć
dokumentujących życie i działalność
kapelana Solidarności

KNURÓW

W drodze do Źródła

Wystawa „Bliżej sacrum” w Miejskim Gimnazjum
nr 1 szuka drogi do świętości nie ponad światem,
ale poprzez świat i jego konkret. Ani na chwilę nie
tracąc ziemskiej perspektywy, artyści nasycają
metafizyczną treścią szyby kopalni, miejskie remonty
czy miedziane drzewa, naznaczone przemijaniem
Goście podziwiali
uwiecznione przez
artystów prywatne
sacrum

W pięknie świat łagodnieje i staje się
łatwiejszy do zniesienia: dziura w drodze
przypomina głębię oceanu, spadające
liście - morze gwiazd, a stary but dzieło
sztuki. Dla artystów świętość nie jest
oddaloną o tysiące mil rzeczywistością,
ale świętością na ziemi, świętością konkretną, pozwalającą przełożyć się na
język barw i kształtów.
Wystawa „Bliżej sacrum” jest wspólnym dziełem Miejskiego Gimnazjum nr
1 i Związku Polskich Artystów Plastyków. Ukoronowaniem święta patrona
szkoły – św. Jana Pawła II.
- Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz
iść do góry, pod prąd – mówiła na otwarciu wystawy dyrektor MG-1, Barbara
Hankus. – Dziękuję wszystkim gościom
za obecność. Wy też idziecie pod prąd,
bo prawdziwego hartu ducha wymagało
pojawienie się w ten deszczowy dzień na
wernisażu.
Dyrektor Hankus w ciepłych słowach podziękowała także twórcom ze
Związku Polskich Artystów Plastyków,
że już po raz dziewiąty zechcieli gościć
w MG-1.
W tym roku obrazy zaprezentowało
25 artystów, w tym goście z Ukrainy.
Dzieła różnią się formą i treścią. Każdy
z twórców szukał prywatnego sacrum:
czasami dosłownie, przedstawiając kościelne wieże, częściej zaskakująco – w
obrazach kopalnianych szybów, oplecionych korzeniami drzew, czy w szkielecie
samolotu. Na jednym z obrazów niewiele się dzieje: pusta przestrzeń i niewielka
postać zagubiona wśród nicości. To dzie-

O tym, że ks. Jerzy Popiełuszko to ważna postać dla Polaków przekonywali
Piotr Dudło - sekretarz Knurowa, Justyna Kosik - kierownik Kina Sceny Kultury
i prowadząca spotkanie, Robert Ciupa - dyrektor Śląskiego Centrum Wolności
i Solidarności, Łucja Marek z IPN oraz Marian Gruszka - pomysłodawca wizyty
wystawy w Knurowie

ło ginie wśród kolorowych towarzyszy, a
jednak niepokoi. Przypomina, że święta
jest także samotność i ból, i świat zarażony nietrwałością, że ponad światem
przedmiotów, którymi meblujemy naszą
pustkę, jest coś więcej.
- Sacrum to życie: nasza codzienność,
spotkania z przyjaciółmi, praca zawodowa – podkreśla Anna Zawisza-Kubicka,
prezes Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego
ZPAP. - Wszystkiemu co nas spotyka,
dobremu czy złemu, i otacza możemy
nadać kształt piękna. Trzeba tylko umieć
patrzeć.
Ekspozycja „Bliżej sacrum” to żywe
lekcje plastyki, bezpośrednie spotkania
z akwarelą i batikiem.
- W zeszłym roku odwiedziło nas
prawie 650 uczniów – mówi Iwona Polok,
kustosz wystawy i nauczycielka w MG1. – Tutaj obrazy są na wyciągniecie ręki.
Uczniowie mogą je dotknąć, przyjrzeć się
strukturze i kolorom. Ta bliskość sztuki
zaraża i sprawia, że dzieci chcą więcej.
Sztuka ucieka od doraźnych namiętności politycznych i społecznych.
Uważne oko artysty wyszukuje Ducha
w świecie Materii. Odrzucając nasze
myśli, namiętnie krążące wokół nowych
samochodów, telefonów komórkowych
czy kolejnych rat za telewizor, kieruje
nasz wzrok wyżej, dalej… do Źródła.
Obchody dnia Patrona zwieńczyła
msza święta w kościele pw. św. Cyryla i
Metodego oraz występ młodzieży.
Wystawę można oglądać do 31 października.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Umierał sam, bez tłumu, który
zawsze go otaczał. Umierał po
cichu, kołysany szumem Wisły.
W czasie ostatniego nabożeństwa
prosił wiernych: „Módlmy się,
byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od
żądzy odwetu i przemocy”. Kilka
godzin później ks. Jerzy Popiełuszko zginął zakatowany przez
Służbę Bezpieczeństwa. Był 19
października 1984 roku.
- Dzisiaj tą wystawą oddajemy
hołd błogosławionemu księdzu
Jerzemu – podkreślał, otwierając
ekspozycję zdjęć, sekretarz miasta
Piotr Dudło. – Ks. Jerzy kierował
się zasadą, aby zło dobrem zwyciężać. Nie potrafił nienawidzić, nawet tych, którzy go prześladowali.
Wystawa „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Droga do świętości” to
część ekspozycji, mieszczącej się
w muzeum przy pomniku KWK
„Wujek”. Pomysłodawcą odwiedzin wystawy w Knurowie jest
Marian Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
przy parafii świętych Cyryla i
Metodego w Knurowie i inicjator
„Biegu Pamięci” do grobu bł. ks.
Jerzego.
- Przez lata to my biegaliśmy
do księdza Jerzego, dzisiaj ksiądz
Jerzy przybył do nas - mówił prezes
Gruszka. - Ksiądz Popiełuszko był
powiewem wolności w chwilach,
kiedy wydawało się, że panujący
system nigdy nie upadnie. Dawał
poczucie nadziei i zapłacił za to
wysoką cenę.
W latach, kiedy za prawdę trafiało się do więzienia, ksiądz Jerzy
miał odwagę mówić o tym, o czym
inni woleli milczeć. Podnosił z
kolan, umacniał w nadziei, powtarzając, że to co wielkie i piękne rodzi się z cierpienia. Modlił się, gdy
inni przeklinali, przebaczał, gdy

tak niewielu potrafiło przebaczać.
Podobno był zwyczajnym księdzem, ale wielkim człowiekiem.
Wystawa to fotograficzna podróż śladem najważniejszych
wydarzeń w życiu księdza Popiełuszki. Barbara Malczyk nie
kryła wzruszenia, oglądając zdjęcia. Bardzo przeżyła męczeńską
śmierć księdza Jerzego.
- Chrzestna mojej mamy była
jego parafianką w kościele na warszawskim Żoliborzu. Jeżdżąc do
cioci, słuchaliśmy opowieści o ks.
Jerzym. Miałam wtedy zaledwie 9
lat i nie zdawałam sobie do końca
sprawy z tego co robił ks. Popiełuszko, ale wiedziałam, że jest
bohaterem. W dniu, kiedy ks. Jerzy
odprawiał na Jasnej Górze mszę św.
pojechaliśmy tam z rodzicami. Tuż
przed Częstochową zatrzymali nas
panowie w garniturach i ciemnych
okularach. Wypytywali dokąd
i po co jedziemy. Byłam małym
dzieckiem i strasznie się ich bałam
– opowiada knurowianka. - Pod
pretekstem udania się do rodziny
mogliśmy przekroczyć granicę
Częstochowy i uczestniczyć w
nabożeństwie za ojczyznę. Kiedy
ogłoszono, że ks. Jerzy Popiełuszko

został zamordowany, w grudniu
1984 roku, pojechaliśmy z rodzicami do Warszawy. Pamiętam
ogromne tłumy ludzi, którzy głośno
śpiewali. Pamiętam też, że przy
ogrodzeniu kościoła stało wielu
panów w garniturach i ciemnych
okularach. Zapamiętałam też
szopkę bożonarodzeniową urządzoną w bagażniku samochodu
ustawionego przed kościołem św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu.
W dniu otwarcia w ystaw y
przybyli goście wysłuchali prelekcji dr Łucji Marek z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej o życiu i działalności
księdza Popiełuszki oraz zobaczyli
film dokumentalny poświęcony
ks. Jerzemu.
- Chciałbym bardzo podziękować Śląskiemu Centrum Wolności
i Solidarności na czele z panem
dyrektorem Robertem Ciupą za
udostępnienie wystawy oraz dr Łucji Marek za emocjonalną prelekcję
- mówił Marian Gruszka.
Ekspozycja gości w Sztukaterii
do 31 października.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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rozrywka nr 44

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

Borys Szyszka z Knurowa

ur. 15.10.2014 r., 3500 g, 54 cm

Dominik Cieśla z Gliwic

ur. 17.10.2014 r., 3790 g, 53 cm

Sebastian Pakuła z Czerwionki
ur. 20.10.2014 r., 3560 g, 53 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

Zoﬁa Węglewska z Czerwionki

44

31.10.2014 r.
PIĄTEK
Zbliżenia
- godz. 16.30
Bogowie
- godz. 18.00
Drakula Historia Nieznana
- godz. 20.30
1.11.2014 r.
SOBOTA
Drakula Historia Nieznana
- godz. 16.45
Zbliżenia
- godz. 18.30
Bogowie
- godz. 20.00

Jakub Dudzinski z Knurowa

ur. 21.10.2014 r., 3170 g, 53 cm

Hanna Adamczyk z Rybnika

ur. 22.10.2014 r., 3410 g, 53 cm

2.11.2014 r.
NIEDZIELA
Bogowie
- godz. 16.30
Drakula Historia Nieznana
- godz. 19.00
Zbliżenia
- godz. 20.45
3.11.2014 r.
PONIEDZIAŁEK
Drakula Historia Nieznana
- godz. 16.15
Bogowie
- godz. 18.00
Zbliżenia
- godz. 20.15

Adam Cieśla ze Stanowic

ur. 22.10.2014 r., 3970 g, 55 cm

Julia Jankowska z Knurowa

ur. 22.10.2014 r., 2790 g, 50 cm

4.11.2014 r.
WTOREK
Zbliżenia
- godz. 16.30
Bogowie
- godz. 18.00
Drakula Historia Nieznana
- godz. 20.15
5.11.2014 r.
ŚRODA
Bogowie
- godz. 19.15

www.kinoscenakultura.pl
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Lena Pożakowska z Gliwic

ur. 17.10.2014 r., 2880 g, 47 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 42/2014 brzmiało: „SPARTAKIADA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Justyna Fiuk, karnet na obiekty MOSiR-u otrzymują Arkadiusz Wojdowski i Beata Mielnik. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 21.10.2014 r., 3060 g, 51 cm

30.10.2014 r.
CZWARTEK
Pudłaki
- godz. 16.00
Zbliżenia
- godz. 18.00
Sędzia
- godz. 19.30

Damian Borkowski z Gliwic

ur. 17.10.2014 r., 3970 g, 54 cm

Pola Bieniek z Knurowa

ur. 23.10.2014 r., 3600 g, 52 cm

Natan Porucznik z Knurowa

ur. 23.10.2014 r., 2920 g, 51 cm
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Pogoda ducha najważniejsza - za oknami lało jak z cebra, a w przedszkolu
zabawa trwała w najlepsze

KNURÓW

Głosuj na „Szóstkę”

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 bierze udział
w konkursie Tesco dla szkół „Kulinarni
odkrywcy”
Przez kilka tygodni na stronie
www.bibliotekamsp6.manifo.com
będą umieszczane konkursowe prace
oraz informacje o akcji.
- Aby pomóc szkole w zdobywaniu
punktów prosimy wszystkie osoby,
żeby zajrzały na stronę internetową,
gdzie udostępnione są linki. Każde
otwarcie linka to punkt dla szkoły informują uczniowie.

Konkurs składa się z kilku etapów. Szkoły muszą m.in. stworzyć
film, przygotować gazetkę ścienną
promująca akcję oraz napisać krótkie, „kulinarne” wiersze.
Rozstrzygnięcie konkursu 19
stycznia.
Zachęcamy do głosowania na
„Szóstkę z okrasą”!
oprac. jb

KNURÓW

Pogoda ducha mimo deszczu
Początek roku szkolnego to
stres dla uczniów i rodziców. Aby
przełamać pierwsze lody, Miejskie
Przedszkole nr 3 od kilku lat organizuje Integracyjny Festyn Rodzinny. Imprezę przygotowywała wielka
przedszkolna rodzina: przedszkolaki, rodzice i nauczyciele. Zabawa,
jak co roku, była przednia!
Choć pogoda spłatała psikusa i
impreza musiała przenieść się pod
dach przedszkola, atmosfera w cza-

sie festynu była gorąca, a nastroje
radosne.
- Atrakcją festynu były tańce
dzieci oraz występ zespoły „Tercet
Egzotyczny” - rodzice wystąpili w roli
tancerzy, a wokalistką była Małgorzata Bielicka, nauczycielka MP-3
- opowiada Iwona Stańczyk, dyrektorka MP-3.
Po występach ruszono na parkiet.
Do tańca przygrywał zespół Mirosława Zawieii i pięknie zaśpiewał pan

Adam. Na głodnych czekały pieczone
kiełbaski, wata cukrowa i domowe
wypieki.
- Rodzice i dzieci bawili się fantastycznie - mówi Iwona Stańczyk.
- Jestem dumna i pełna podziwu dla
inicjatyw i pomysłów personelu pedagogicznego przedszkola.
Imprezę prowadziły nauczycielki: Krystyna Grzesik i Maria Kamińska-Mosio.
oprac. jb, foto. arch. MP-3

KNURÓW. JUBILEUSZ LWSM

Doświadczenie i energia

Doświadczona, a zarazem pełna energii do działania – w piątek
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
świętowała 55-lecie
Zaczęło się nietypowo – na scenie zagrał zespół „Po godzinach”,
którego wokalistą i gitarzystą jest
nie kto inny, jak sam prezes LWSM
Eugeniusz Jurczyga. Także podczas
dalszej części jubileuszowej gali
panowała rodzinna atmosfera, bo
też sala była wypełniona członkaLokatorom - laureatom konkursów gratulują prezes Eugeniusz
Jurczyga i prezydent Adam Rams

KNURÓW

Masaż serca w rytm Bee Gees

Po raz drugi Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 włączyła się
w ogólnopolską akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób
16 października, w dniu Europejskiego Dnia Przywracania
Czynności Serca, uczniowie z pięciu
klas MSP-2, w rytm piosenki Bee
Gees „Stayin alive”, udowodniali,
że potrafią ratować. Akcję przygotowało szkolne koło PCK.
- Dzieci zostały wcześniej przeszkolone, aby wiedziały co robić mówi Gabriela Bieniek, opiekunka
koła PCK. - W naszej szkole wszyscy
wiedzą jak wygląda pierwsza pomoc. To bardzo potrzebna wiedza.
Pomysłodawcą ogólnopolskiej
akcji jest Jerzy Owsiak.
- W ubiegłym roku w półgodzinnej próbie ustanowienia rekordu na
terenie całego kraju wzięło udział aż
83 111 osób z 1132 instytucji - informują organizatorzy.
O tym, czy ten rekord udało się
pobić, będzie wiadomo za parę dni.
Tekst i foto: Justyna Bajko

mi, pracownikami, współpracownikami i przyjaciółmi LWSM, do
których zaliczali się także oficjalni
goście gali. Było to widać w ich
przemówieniach, choć oficjalnych,
to zarazem bardzo ciepłych. Uroczystość była okazją do wyróżnienia szczególnie zaangażowanych
pracowników – byłych i obecnych,
do podziękowań, wspomnień. Jednak największa w Knurowie spółdzielnia mieszkaniowa nie ży je
jedynie przeszłością, ale przede
wszystkim teraźniejszością.
- 55 lat to wspaniały wiek – zapewniał zebranych prezes zarządu
LWSM Eugeniusz Jurczyga. – Wiem,
co mówię, bo dane mi to było przeżywać nie tak dawno temu. Jesteśmy
wtedy silni doświadczeniem, a równocześnie pełni energii, by działać.
Podobnie jest ze spółdzielnią. Spółdzielnia jest silna swoimi mieszkańcami, członkami, pracownikami. I jak
człowiek, spółdzielnia nie osiągnęłaby
tego, co osiąga, bez przyjaciół – mówił
prezes LWSM.

Gratulował też wicewojewoda
Andrzej Pilot

Postaci życzliwe miastu docenił
też prezydent Adam Rams: - Bez
wątpienia takim przyjacielem całego
naszego miasta jest pan wojewoda
Andrzej Pilot. Dziękujemy mu za
duże zaangażowanie w sprawy rozwoju Knurowa, szczególnie w zakresie
udzielanych nam dotacji na przebudowę dróg lokalnych w ramach tzw.
schetynówek.
MiNa

reklama

„Dwójka” uczy praktycznej wiedzy i umiejętności - uczniowie
wiedzą jak udzielić pierwszej pomocy
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

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

1/14-odw.

Dekorator. Wykończenia wnętrz, remonty,
instalacje elektryczne. Tel. 782 141 313
43-52/14

NIERUCHOMOŚCI
Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Informacja 604 497 626
39-44/14

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

EDUKACJA
Angielski. Tel. 792 237 177

33-48/14

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

39-48/14

40-44/14

ZDROWIE I URODA

Kupię mieszkanie M-3, M-4 w Knurowie lub
w Gliwicach. Tel. 664 257 672
44-45/14

Mieszkanie Knurów. Tel. 690 003 193

Sprzedam dom z 2013 r. w Knurowie,
ul. Jęczmienna. Tel. 733 627 067
Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

KREDYTY. Tel. 535 223 220

38-44/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

44/14

44-52/14

Sprzedam dwurodzinny dom lub wynajmę
mieszkanie. tel. 501 008 959

44-45/14

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Spr zedam dzia ł kę budowlaną 12,5 a
Knurów-Krywałd. Tel. 507 925 080
44-45/14

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

41-52/14

Wynajmę salon fryzjerski i pomieszczenie
kosmetyczce. Tel. 515 182 015

SZUKAM PRACY

44/14

Z ami e ni ę mi e s zkani e M - 3 w Szc z y g ł o w i c a c h n a w i ę k s z e w K n u r o w i e.
Tel. 794 609 285, 785 480 867

44/14

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

41-48/14

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-48/14

Transport, przeprowadzki, bus, winda,
kontener. Tel. 604 193 649

44-45/14

Ty n k i m a s z y n o w e , d o c i e p l e n i a .
Tel. 508 245 239

44-48/14Y

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

36-44/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
41-48/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

39-44/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

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
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
13/14-odw.

23-48/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

44/14-1/15

ZWIERZĘTA

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

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

25-odw.

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

35-52/14

DAM PRACĘ

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

8-48/14

informuje, że w dniu 10 listopada 2014 jednostki Centrum Kultury
będą nieczynne za wyjątkiem Przeglądu Lokalnego oraz Kina Sceny
kultury, które zaprasza zgodnie z repertuarem.

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 75,90 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 7/2 - parter.
Cena wywoławcza 197.500,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 6.11.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 19.750,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 05.11.2014 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
3.11.2014 r. od godz. 16.00 do 17.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-1425 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatr udni br ukar z y, murar z y, stolar z y
i ogrodników. Mile widziani emer yci.
Tel. 696 413 216 lub 660 795 216

40-44/14

PFI Sp. z o.o. Dywaniki Samochodowe
zatrudni na stanowisko magazyniera.
Knurów, ul. Szpitalna 8. Tel. 32 236 60 77

44-45/14
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INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu
nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin
wywieszenia wykazu od 24.10.2014 r. do 14.11.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Apostolok” nieruchomości
położonej przy ulicy Wilsona 21 w Knurowie ogłasza konkurs ofert
na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zewnętrznej
instalacji sanitarnej. Oferty cenowe należy składać w Dziale Technicznym MZGLiA Knurów, ul. Floriana 4 (pokój nr 8, od poniedziałek,
wtorek w godzinach od 7.30 do 15.30, środa 7.30 do 17.30, piątek
7.30 do 13.30) w terminie do dnia 21.11.2014 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 339 45 50

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 27.10.2014 r.
do 16.11.2014 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 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
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sport

Udany start
w Pucharze Polski

PiSk

Trzy walki, trzy zwycięstwa
Pięściarze BKS-u Concordii Knurów zanotowali trzy
zwycięstwa w rybnickim turnieju o puchar prezydenta im.
Józefa Cyrana. Podopieczni
Bogdana Wyrzychowskiego,

Bogdana Danielaka i Jana
Kowalczyka wystąpili w trzech
kategoriach wiekowych. W
młodzikach Łukasz Grad jednogłośnie wygrał z Adamem
Kopczyńskim (Chemik Kę-

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

dzierzyn), w kadetach Piotr
Kalisz wypunktował Tomasa
Hrybiaka (Nitra - Słowacja),
natomiast w juniorach Sebastian Szkatuła zwyciężył 2:1
Damiana Piwowara (Rybnik).

51 maratończyk na 102

Dariusz Kołodziejczyk został
51 maratończykiem z Knurowa.
Na pokonanie 42 kilometrów i 195
metrów potrzebował 3 godzin 33
minut i 42 sekund. Udany debiut
zanotował w Rzeszowie, gdzie w
klasyfikacji open uplasował się
na 102 miejscu, a w swej kategorii
wiekowej M-20 był 21 (na 620
startujących).
- Cieszę się, że jako knurowianin godnie reprezentowałem
zarówno miasto, jak i Klub Biegacza Endurance Solidarni – mówi
młody maratończyk. – Mój klub
może się już pochwalić sześcioma
maratończykami i obecnie w tej
klasyfikacji jesteśmy najlepsi w
Knurowie.
Dariusz Kołodziejczyk to nie
tylko biegacz. Knurowianin ma
jeszcze jedną sportową pasję. Przebiegnięcie maratonu było idealnym testem wytrzymałościowym
przed próbą 12-godzinnego, ciągłego
podbijania piłki nożnej – zdradza
pan Dariusz. – Próba ta odbędzie
się w Rybniku. To, że żonglowanie
piłką nie sprawia mi problemu
zauważyłem w kwietniu tego roku…

PiSk

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI Z 21 PAŹDZIERNIKA:
1. Tadeusz Żogała
2. Bogumił Wolny
3. Janusz Nowak
4. Wojciech Napierała
5. Jerzy Pluta
6. Piotr Arent
7. Dariusz Sikotowski
8. Bernard Musiolik
9. Jacek Zacher
10. Czesław Antończyk
11. Piotr Luberta

- 2.292 pkt
- 2.238 pkt
- 2.123 pkt
- 2.112 pkt
- 1.945 pkt
- 1.905 pkt
- 1.851 pkt
- 1.831 pkt
- 1.819 pkt
- 1.810 pkt
- 1.796 pkt
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PiSk

Pamiątka z Rzeszowa, czyli zdjęcie ze
zwycięzcą maratonu - Too Silasem Kiprono
z Kenii (z lewej) i jego rodakiem Emurią
Jamsem, który linię mety minął piąty
Klub Biegacza Endurance Solidarni poszukuje kolejnych
biegaczy i zaprasza do kontaktu telefonicznego:
600 629 603 lub 692 498 014.

Biegi
Endurance
Solidarni

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Arent
- 14.461 pkt
2. Jerzy Pluta
- 13.438 pkt
3. Piotr Palica
- 13.362 pkt
4. Piotr Luberta
- 13.078 pkt
5. Zbigniew Ciszewski
- 12.520 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 12.427 pkt
7. Dariusz Skowron
- 12.296 pkt
8. Jerzy Niewiadomski
- 12.270 pkt
9. Tadeusz Kamczyk
- 12.175 pkt
10. Bogumił Wolny
- 11.897 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 4 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.

Foto: Garda

mistrzynią Polski Ewą Białas
z Energetyka Jaworzno. Mimo
tej porażki jestem bardzo zadowolony z tytułu wicemistrzyni
Pucharu Polski.
Dodajmy, że finałowy pojedynek z udziałem Justyny
Górnik został uznany za najlepszą walkę turnieju i obie
zawodniczki w nagrodę otrzymały puchary od prezesa Polskiego Związku Bokserskiego
Zbigniewa Górskiego.

Foto: prywatne archiwum

która z nich powinna skrzyżować rękawice w wielkim
finale. Zawodniczka Gardy
rozpoczęła od zdecydowanego ataku i walka zakończyła
się już w I rundzie.
- Justyna zrobiła w tym
roku olbrzymi postęp, czego efektem był m.in. brązowy medal Mistrzostw Polski
- przypomina trener Adam
Spiecha. - Teraz w Grudziądzu
też zaprezentowała dobry boks,
ale w walce finałowej przegrał
stosunkiem głosów 1:2 z wice-

Foto: Jan Pluta

Justyna Górnik z Gardy
Gierałtowice zajęła drugie
miejsce w turnieju pięściarskim o Puchar Polski, który
rozegrano w Grudziądzu.
Sta r t podopiecznej Adama Spiechy w tej prestiżowej imprezie rozpoczął się
dość szczęśliwie, bowiem w
ćwierćfinale zawodniczka
miała wolny los. W półfinale wagi 54 kg nasza zawodniczka trafiła na Annę
Widerę (Wda Świecie) i nie
pozostawiła wątpliwości,

Justyna Górnik potwierdziła
w Grudziądzu przynależność
do krajowej czołówki
w wadze 54 kg

Obiecujący debiutanci - tak swych młod
ych
podopiecznych nazywa Eugeniusz Mehli
ch z UKS
Eugen. Do grupy tej należą m.in. (od lewej
) Patryk
Śliwiński, Kacper Romanow, Dawid Ożga
, Kamil
Lewandowski i Krzysztof Malich, którz y
startowy
„chrzest” przeszli w niedawnych Mistr zostw
ach
Śląska do lat 18.

W półmaratonie gliwick i m Sz y mon Ma s a rcz yk
ustanow ił „życiówkę” pokonując dystans 21 km i 97
metrów w czasie 1 godzina 24
minuty i 37 sekund. Knurowianin został sklasyfikowany
na 25 miejscu w kategorii
open i 8 w kategorii M-20.
W Gliw icach w ystąpi ł
również Artur Bujnowski czas: 1.30.25, 60 w open, 22
w M-20.

KB Sokół

W imprezie organizowanej przez CH Europa Centralna wzięli udział następujący
zawodnicy Sokoła:
- młodzicy - 400 metrów
- 5. Rafał Danowski, - 800
m - 1. Kamil Danowski, - 5
km - Bogumiła Kondzielnik.
„Sokoły” wystąpiły również w Żorach, gdzie na dystansie 2 km Kamil Danowski
był dziewiąty, a na 10-kilometrowej trasie Artur Oboński został sklasyfikowany na
miejscu 69.
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sport
Foto: MP 2

Trenuje
i czyta…
Powtórka z 17 maja bajki
IV liga

Przeglądając statystyki z
bieżącego sezonu, przed kolejnym wyjazdowym meczem
Concordii można było się
spodziewać, albo kontynuacji
serii gier bez zwycięstwa, albo
zakończenia owej serii i pierwszej wygranej na obcym stadionie. Od kilku dni wiemy, że
przerwania złej serii nie było.
Było za to sromotne lanie pod
Jasną Górą. Niżej notowane
rezerwy Rakowa Częstochowa
ograły Concordię 8:2 i natychmiast przypomniał się mecz z
17 maja bieżącego roku, gdy
knurowianie przegrali 3:8 na
obiekcie Grunwaldu Halemba.
Po tym spotkaniu ekipa Wojciecha Kempy szybko wstała
z kolan i w dwóch kolejnych
meczach dwa razy wygrała do

zera - 2:0 na wyjeździe z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza
i 5:0 z Zielonymi Żarki.
Teraz Concordię czeka
pot yczka z w iceliderem Przyszłością Ciochowice, a
następnie wyjazd do Gwarka Tarnowskie Góry. O pow tórkę w yników z wiosny
będzie trudno, ale póki piłka
w grze...
Ostre strzelanie urządzili
sobie również piłkarze Jedności 32 Przyszowice, którzy
odnieśli rekordowe w tym
sezonie zwycięstwo na wyjeździe, pokonując 4:0 Podlesiankę Katowice. Jako ciekawostkę
dodajmy, że zespół z Katowic
prowadzi Jakub Musioł - były
trener Jedności.

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

32
27
25
22
19
18
18
18
17
16
15
15
14
12
11
9

III Liga Kobiet
9. KOLEJKA:
Polonia Poraj - Polonia Tychy
0:0, UKS Gamów - Wisła
Skoczów 4:3, KKS II Zabrze
- Czarni II Sosnowiec 0:9,
Gwarek Ornontowice - Gimnazjum Istebna 0:7, Rekord II
Bielsko-Biała - Wilki Wilcza
0:5, SWD Wodzisław - pauza.

PiSk

Klasa okręgowa

13. KOLEJKA, GRUPA I:

Krupiński Suszec - Czarni-Góral Żywiec 1:1, Iskra
Pszczyna - Radziechow y
Wieprz 1:0, Szczakowianka
Jaworzno - Unia Racibórz
5:0, Podlesianka Katowice
- Jedność Przyszowice 0:4,
Forteca Świerklany - Drzewiarz Jasienica 1:0, GTS
Bojszowy - GKS II Katowice
1:1, Górnik Pszów - Unia
Turza Śląska 0:1, Gwarek
Ornontowice - LKS Bełk 2:3.

młodymi kandydatami na
piłkarzy, szkoleniowiec zademonstrował, jak prawidłowo
powinna być ustawiona stopa
w czasie prowadzenia piłki po
boisku i w czasie żonglerki.
Dawid Dybcio zachęcał do
prowadzenia sportowego trybu
życia, zapraszał na treningi do
Akademii i włączył się do akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”,
przedstawiając przedszkolakom wiersze Jana Brzechwy.

PiSk

Raków II Częstochowa - Concordia 8:2
1:0 Alves 2’, 2:0 Werner 11’, 3:0 Ogłaza 14’, 4:0 Ogłaza 23’, 4:1
Gajewski 32’ (rzut karny), 5:1 Alves 51’, 6:1 Werner 68’, 7:1 Alves
75’, 8:1 Ogłaza 77’, 8:2 Rozumek 90+1’.
Concordia: Widera, Wieliczko 55’ Krzysztoporski, Mikulski (żk),
Salwa, Gałach (żk), Spórna
1. Ruch
31
(żk), Rozumek, Żyrkowski,
2. Przyszłość
25
Jaroszewski 18’ Śliwa, Mawo
3. Zieloni
25
72’ Modrzyński, Gajewski.
4. Sarmacja
21
Slavia Ruda Śląska - Przy5. Gwarek T.G.
21
szłość Ciochowice 1:2, Gwa6. Concordia
19
rek Tarnowskie Góry - Unia
7. Polonia
16
Ząbkowice 7:3, RKS Gro8. Unia
16
dziec - pauza, Fortuna Gliwi9. Raków II
16
10. Woźniki
14
ce - Zieloni Żarki 1:2, Pilica
11. Grodziec
13
Koniecpol - Ruch Radzion12. Slavia
13
ków 0:2, Sarmacja Będzin
13. Górnik
12
- Polonia Poraj 1:1, MLKS
14. Pilica
12
Woźniki - Górnik Piaski 2:0.
15. Fortuna
3

13. KOLEJKA, GRUPA II:

Przesolili

Dawid Dybcio zgrabnie połączył
popularyzację piłki nożnej
z czytaniem bajek

Trener kojarzy się przede
wszystkim z osobą prowadzącą zajęcia mające na celu
odpowiednie przygotowanie
sportowca do udziału w rywalizacji. W Akademii Piłki
Nożnej trener to również osoba
od zadań – z przymrużeniem
oka - specjalnych. Wie coś na
ten temat Dawid Dybcio, który
wybrał się niedawno z wizytą
do Miejskiego Przedszkola
nr 2. W czasie spotkania z

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

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

13. KOLEJKA:
Wilki Wilcza - Energet yk
ROW II Rybnik 0:0, ŁTS Łabędy - Czarni Pyskowice 7:1,
Zamkowiec Toszek - Zuch
Orzepowice 0:3, LKS 1908
Nędza - Sokół Orzesze 10:0,
Urania Ruda Śląska - Wawel
Wirek 4:2, MKS Zabrze-Kończyce - KS 94 Rachowice
4:1, Tempo Paniówki - Orzeł
Mokre 1:2, Wyzwolenie Chorzów - Buk Rudy Wielkie 1:1.

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

34
27
27
27
26
24
20
18
18
17
13
13
13
13
4
2

Kto z kim,
gdzie i kiedy
3. LIGA KOBIET
2 listopada, godz. 13
Polonia Tychy - Wilki Wilcza

Mówi się, że solą piłki
nożnej są bramki. Jak padają, to znaczy, że coś się
dzieje. Komentator krzyczy
do mikrofonu „goooool”,
kibice się radują, zawodnicy gratulują szczęśliwemu
strzelcowi, robią „kołyski” i
inne cieszynki. Bramki sprawiają radość, ale pamiętać
należy również o tym, że jak
jedna drużyna się cieszy, to
druga się złości. Bo strata
gola do przyjemności nie
nale ż y. A gd y w je dny m
meczu traci się ich kilka, to
frustracja sięga zenitu.
Concordia straciła
w niedzielne południe aż
osiem. Dużo. Bardzo dużo,
jak na zespół z górnej połówki tabeli i na dodatek
grający z niżej notowanym
przeciwnikiem.

Nie da się ukryć, że mecze z udziałem Concordii
obfitują w bramki – średnia na spotkanie to aż 4,6.
Niby fajnie, bo jak to ująłem
wcześniej, coś się w tych meczach dzieje. Gorszą stroną
tego „medalu” jest to, że
knurowianie więcej tracą
niż strzelają. A gdy dodam,
że częściej od bramkarzy
Concordii kapituluje tylko
golkiper ostatniej w tabeli
Fortuny Gliwice, to pokazuje, jak olbrzymie wyzwanie
czeka trenera i zespół.
Wra cając do p ora ż k i
knurowian 2:8 z Rakowem II
Częstochowa, trzeba przyznać, że solą piłki są bramki, ale tym razem panowie
spod Jasnej Gór y mocno
przesolili.
Piotr Skorupa

Klasa A
13. KOLEJKA:
Młodość Rudno - Sokół Łany
Wielkie 1:1, Jedność 32 II
Przyszowice - Tęcza Wielowieś 5:1, Walka Zabrze
- Zryw Radonia 1:0, Salveo
Drama Kamieniec - Gwiazda
Chudów 3:0, Orły Bojszów
- Stal Zabrze 1:1, Naprzód
Żernica - Ruch Kozłów 3:3,
Carbo Gliwice - Gwarek Zabrze 1:1, Społem Zabrze MKS Zaborze 0:0.

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

28
27
25
23
22
20
20
19
18
17
15
14
14
14
11
2

4. LIGA, GRUPA I
2 listopada, godz. 13
Concordia - Przyszłość Ciochowice

Klasa B

4. LIGA, GRUPA II
2 listopada, godz. 13
Jedność 32 Przyszowice - Unia Racibórz

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
2 listopada, godz. 13
Zamkowiec Toszek - Wilki Wilcza
KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki

KLASA A
24
20
20
16
13
11
9
8
6
4
3
1

Zza biurka

2 listopada, godz. 13.30
Naprzód Żernica - Młodość Rudno
Sokół Łany Wielkie - Jedność 32 II Przyszowice
Gwiazda Chudów - Orły Bojszów

KLASA B
2 listopada, godz. 13.30
Start Kleszczów - Victoria Pilchowice
Concordia II Knurów - KS Bojków
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

10. KOLEJKA
Gwarek II Ornontowice - Concordia II Knurów 1:2
Bramki dla zwycięzców: Mastyj, Karwowski.
Concordia II: Grabowski, Wiszniowski, Smętek, Filip, Grodoń,
Zakrzewski, Karwowski, Mastyj, Malinowski, Pietras, Bylak.
Trener Damian Mehlich skorzystał również z usług Kutypy i
Niedbały. Warto dodać, że Concordia kończyła mecz w dziewiątkę, bowiem czerwonymi
kartkami zostali ukarani Gro1. Gwarek II
25
doń i Karwowski.
2. Pawłów
21
3. Pławniowice
21
KS Bojków - Quo Vadis Ma4. Amator
19
koszowy 0:3, Piast Pawłów
5. Ciochowice II
19
- Start Kleszczów 2:1, Vic6. Concordia II
19
toria Pilchowice - Amator
7. Burza
18
Rudziniec 0:3, LKS 45 Bu8. Świbie
16
jaków - Naprzód Świbie 1:2,
9. Quo Vadis
13
Przyszłość II Ciochowice
10. Bujaków
12
- Olimpia Pławniowice 1:2,
11. Kleszczów
9
Burza Borowa Wieś - Pogoń
12. Victoria
6
13. Bojków
4
Ziemięcice 6:2.
14. Ziemięcice
1
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TS Kuźnica
zgłasza aspiracje
Po czterech seriach spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej na czele tabeli znajduje się debiutująca w rozgrywkach drużyna TS Kuźnicy. Beniaminek, w którego składzie
widnieje kilka nazwisk graczy
Jedności Przyszowice, pokonał
w poniedziałek wymagającego
rywala jakim jest ZZ Kadra.
O ile „Kadrowcy” w pierwszej
połowie dotrzymywali jeszcze
kroku liderom, to po przerwie stracili w ciągu 5 minut 4
bramki i losy spotkania zostały
rozstrzygnięte.
Tu ż za pleca mi lidera
z identycznym dorobkiem
punktowym umiejscowił się
Team Stalmet, który rozstrzelał ostatni w tabeli UKS Milenium II. Dobrze to wróży

dla zwycięzców, gdyż już w
najbliższą niedzielę (2 listopada) w hali MOSiR „Stalowi”
zagrają w turnieju Halowego
Pucharu Polski w futsalu i
będzie to pierwszy po kilku latach przerwy udział reprezentanta Knurowa w tej imprezie.
W meczu kończącym 4.
kolejkę spotkały się dwa najlepsze zespoły poprzedniego sezonu: Vibovit i TKKF Mistral
Intermarché. Zwycięsko z niego wyszli aktualni mistrzowie,
natomiast TKKF zanotował 4.
z rzędu porażkę i ciągle z zerowym kontem zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Taka
seria po raz ostatni przytrafiła
się zespołowi Marcina Polywki
11 lat temu.
Waldemar Jachimowski

4. KOLEJKA Z 27.10.2014
Team 98 Knurów – Olympiakos Gierałtowice 3:5 (2:3)
0:1 D. Kabała 4’, 0:2 D. Kabała 7’, 0:3 D. Lewandowski 12’, 1:3
M. Bociański 15’, 2:3 samobójcza 16’, 2:4 D. Kabała 23’, 2:5 D.
Lewandowski 24’, 3:5 P. Grzybek 28’.
żółte kartki: K. Przydatek (Team 98 Knurów) – Ł. Górczyk, D.
Kabała (Olympiakos Gierałtowice).
UKS Milenium I - Nacynianka 5:6 (2:4)
0:1 T. Michalski 3’, 0:2 P. Zagórski 8’, 1:2 M. Gajda 11’, 1:3 T.
Michalski 13’, 2:3 M. Gajda 15’, 2:4 M. Los 16’, 3:4 M. Gajda
23’k. 3:5 P. Zagórski 25’, 3:6 M. Los 27’, 4:6 D. Burzawa 29’,
5:6 M. Gajda 30’.
żółta kartka: D. Matuszek (UKS Milenium I).
TS Kuźnica – ZZ Kadra 8:2 (3:1)
1:0 A. Mnochy 3’, 1:1 P. Mastyj 9’k. 2:1 A. Mnochy 11’, 3:1 R.
Hajok 15’, 4:1 A. Mnochy 24’, 5:1 A. Mnochy 26’, 6:1 T. Tankowski
27’, 7:1 A. Mnochy 28’, 8:1 A. Mnochy 35’, 8:2 S. Kuś 40’.
żółte kartki: S. Kuś, S. Kupczyk (ZZ Kadra).
Team Stalmet – UKS Milenium II 16:2 (6:0)
1:0 M. Stopa 2’, 2:0 M. Stopa 8’, 3:0 D. Kraska 16’, 4:0 D. Kraska
17’, 5:0 M. Stopa 19’, 6:0 P. Molata 20’, 6:1 R. Brociek 22’, 7:1
M. Stopa 23’, 8:1 M. Stopa 24’, 9:1 P. Molata 28’, 10:1 D. Kraska
29’, 11:1 M. Stopa 32’, 12:1 B. Flis 33’, 13:1 D. Kraska 34’, 14:1 B.
Flis 36’, 15:1 M. Stopa 38’, 15:2 R. Wala 39’, 16:2 P. Molata 40’.
Tritech – Veritax Gumiland 4:2 (0:0)
0:1 M. Nowosielski 25’, 1:1 G. Górka 29’, 2:1 D. Wiercioch 30’,
3:1 G. Górka 33’, 3:2 R. Nowosielski 34’, 4:2 K. Idziaszek 40’.
żółte kartki: D. Wiercioch, K. Idziaszek, M. Kopczyński (Tritech)
– J. Nowosielski, M. Bogumiło (Veritax Gumiland).
TKKF Mistral Intermarché – Vibovit 3:7 (1:3)
1:0 B. Pietras 5’, 1:1 M. Mularczyk 10’, 1:2 A. Zabłocki 17’, 1:3
A. Zabłocki 20’, 2:3 Andrzej Niewiedział 21’, 2:4 M. Sikora 28’,
2:5 A. Zabłocki 32’, 2:6 M. Bagiński 36’, 3:6 Andrzej Niewiedział
40’, 3:7 M. Bagiński 40’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

STRZELCY
1.
Ariel Mnochy
2.
Maciej Stopa
3.
Damian Kraska
Jarosław Stępień
5.
Grzegorz Górka
Dominik Kabała

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

12
12
9
9
6
6
6
6
3
3
0
0
0

38-9
29-8
20-7
12-8
17-15
17-16
15-16
12-15
19-10
8-13
10-21
8-23
6-50

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0
0

TS Kuźnica
Team Stalmet
Team Stalmet
IPA Knurów
Tritech
Olympiakos

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

0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
4
4
4
24
10
7
7
6
6

Pokoleniowe
spotkanie siatkarzy
Przy okazji takich spotkań
zwykło się mówić, że wynik
sportowej konfrontacji schodzi na dalszy plan. Tak właśnie
było w czasie towarzyskiego
spotkania siatkarzy, w którym
głównymi bohaterami byli
panowie w wieku 45+.
- Pomimo, że zawodnicy
od kilku dobrych lat nie grają
w siatkówkę, to mecz stał na
dobrym poziomie – dzieli się
swoimi obserwacjami Marek
Siwek, kierownik Sekcji Piłki
Siatkowej TKKF Szczygłowice. – Zanim jednak rozpoczął
się ten towarzyski mecz, stara
gwardia knurowskich siatkarzy

wręczyła pamiątkowe koszulki
młodym zawodnikom TKKF
Szczygłowice.
W spotkaniu rozegranym
w hali MOSiR uczestniczyli
zawodnicy, którzy w latach
1970/80 budowali amatorską drużynę piłki siatkowej:
Krystian Chrzęstek, Marek
Szypuła, Marek Zych, Andrzej
Pach, Marek Siwek, Zbigniew
Baczewski, Zbigniew Śliwka,
Ireneusz Rzepa, Krzysztof
Stolarek, Robert Neyman,
Bogumił Wolny, Marek Borlik, Jacek Ślęczka. - Należy
też wymienić zawodników,
którzy nie mogli brać udziału

Przegrali
jeden mecz.
Finałowy

W ha li Miejsk iego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie-Szczygłowic ach odbyła się kolejna

edycja turnieju siatkarskiego drużyn z powiatu gliw ick iego. Do r y wa lizacji
przystąpiło osiem zespołów,

w spotkaniu, a przed laty tworzyli naszą drużynę – zaznacza Marek Siwek i wymienia
następujące nazwiska: Erwin
Baczewski – trener drużyny, śp.
Albin Szypuła, Marek Kowalski, Piotr Gulajski, Grzegorz
Tlatlik, Marian Turczyński,
Andrzej Tomczyk, Jacek Łyko,
Wiesław Moń, Marek Czerw,
Janusz Zysek, Jacek Grochalski.
Po meczu była okazja do
tego, by powspominać, jak to
kiedyś pod siatką bywało. I
w tym miejscu warto przypomnieć, że w latach 1970/2000
siat karze regularnie bra li
udział w Wojewódzkim Zlocie

Ognisk i Klubów TKKF. Ponadto w latach 1980/1990 knurowski zespół z powodzeniem
występował w Amatorskiej
Lidze TKKF w Rudzie Śląskiej,
a w latach 1990/2000 drużyna
ze względu na dużą frekwencję
podzieliła się na dwa zespoły:
Energotechnikę Knurów oraz
TKKF Szczygłowice, które
brały udział w rozgrywkach
Amatorskiej Ligi w Knurowie.
W kolejnych latach, do roku
2008 rozgrywki odbywały się
w hali MOSiR, gdzie rywalizowała już jedna drużyna
– TKKF Szczygłowice.

a z naszego regionu najlepiej radzili sobie pod siatką
reprezentanci Dach Decker
Pilchowice. W meczach grupowych drużyna ta straciła
tylko jednego seta, a w finale
dozna ła jedy nej pora żk i,
ulegając 1:2 GAF Gliwice.
Wyniki: - grupa 1; TKKF
Juniors – Dach Decker Pilchowice 0:2, Bud Stars – Gumisie
Pyskowice 1:2, Gumisie - Dach
Decker Pilchowice 1:2, TKKF
Juniors – Bud Stars 0:2, Dach
Decker – Budstar 2:0, Gumisie
– TKKF Juniors 2:0, - grupa

2; Sośnicowice – SOMA 0:2,
TKKF Szczygłowice – GAF
Gliwice 0:2, GAF Gliwice
– SOMA 2:0, Sośnicowice
– TKKF Szczygłowice 1:2,
SOMA – TKKF Szczygłowice
2:1, GAF Gliwice – Sośnicowice 2:0, - półfinały; GAF
Gliwice – Gumisie Pyskowice
2:0, Dach Decker Pilchowice – SOMA 2:1, - mecz o 3
miejsce; Gumisie Pyskowice
– SOMA 2:1, finał; Dach
Decker Pilchowice – GAF
Gliwice 1:2.

PiSk

PiSk

Foto: MOSiR Knurów

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej

Foto: MOSiR Knurów

sport

PROGRAM 5. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 3 LISTOPADA):
Team 98 Knurów – UKS Milenium I (18.00), UKS Milenium II –
TKKF Mistral Intermarché (18.45), Nacynianka – TS Kuźnica
(19.30), ZZ Kadra – IPA Knurów (20.15), Olympiakos Gierałtowice – Veritax Gumiland (21.00), Vibovit – Tritech (21.45).
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- Umiejętnie godzimy gospodarkę
leśną z łowiecką - zapewniają myśliwi

Prezes Franciszek Bargiel przyjmuje
gratulacje od sekretarza Knurowa
Piotra Dudło

KNURÓW. DIAMENTOWY JUBILEUSZ MYŚLIWYCH

Pod sztandarem św. Huberta

Od 60 lat myśliwi z Koła Łowieckiego „Cyranka” podpatrują życie lasu, czerpiąc z jego
bogactw. - Człowiek jest po to, aby służył Bogu i jego stworzeniu. Myśliwi to słudzy spod
sztandaru św. Huberta - mówił w czasie mszy dziękczynnej ks. Marian Kasperczyk, kapelan
śląskich myśliwych. - Służycie przyrodzie, troszcząc się o jej piękno

Tradycja myślistwa sięga daleko w przeszłość, do świata puszcz
i szlachciców, kiedy to polowanie
było rodzajem sprawdzianu męstwa
i odwagi. Dzisiejsi myśliwi różnią się
od tamtejszych, nie tylko polują, ale
także chronią środowisko naturalne.
Mówią o sobie, że są strażnikami lasu
i jego bogactw.
Koło Łowieckie „Cyranka” powstało w 1954 roku z inicjaty w y
pracowników Nadleśnictwa Rybnik oraz mieszkańców Knurowa i
okolic. Początkowo miało nazwę
„Knurów”, od 1987 roku nosi imię
„Cyranka”. Koło prowadzi gospo-

darkę łowiecką na terenie Knurowa
oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny,
Gierałtowice i Pilchowice. Łącznie
powierzchnia dzierżawionego obwodu wynosi 4789 ha.
- Gospodarka łowiecka na polach
i lasach naszego obwodu to przede
wszystkim działalność w zakresie
ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny - mówi Franciszek Bargiel,
prezes Koła Łowieckiego „Cyranka”.
- Umiejętnie godzimy gospodarkę
łowiecką z leśną.
Członkowie koła aktywnie angażują się w działalność edukacyjną,
m.in. uczą młodzież, ja k dbać o

naturę oraz inicjują akcje sprzątania
lasu, sadzenia drzew i dokarmiania
zwierząt.
Znak do rozpoczęcia świętowania
60-lecia dał dźwięk myśliwskiego
rogu. Róg do nieodłączny element
myśliwskiej tradycji, starannie kultywowanej i pielęgnowanej przez koło
„Cyranka”.
- Wspólne polowania, hubertowiny, chrzest myśliwski, ślubowanie,
dekorowanie gałązką „złomu”, sygnały
łowieckie oraz biesiady myśliwskie
sprzyjają zachowaniu języka łowieckiego i uczą etyki łowieckiej – tłumaczy
prezes Bargiel.

foto-migawka
Foto: Justyna Bajko

Uroczyste obchody zainaugurowała msza święta z kościele pw. św.
Antoniego w Krywałdzie. W czasie
nabożeństwa koncelebrowanego przez
ks. Mariana Kasperczyka, myśliwi dziękowali za 60 lat istnienia koła i modlili
się za tych członków, którzy odeszli już
do krainy wiecznych łowów.
- Jesteście stróżami przyrody - podkreślał ks. Kasperczyk.- Módlmy się,
abyście potrafili zachować dla potomności cud Bożego stworzenia.
Po mszy obchody przeniosły się
do karczmy „Wrazidloki”. Myśliwskim pozdrowieniem „Darz Bór”
prezes Franciszek Bargiel przywitał
zaproszonych gości oraz obecnych i
byłych członków koła. W świętowaniu
towarzyszyli myśliwym z „Cyranki”
koledzy z sąsiednich kół „Żbik”, „Pod
Bukiem” oraz „Szarak”. Nie zabrakło
także przedstawicieli Lasów Państwo-

wych, rolników współpracujących z
myśliwymi oraz samorządowców: na
spotkanie przybyli Joachim Bargiel,
wójt gminy Gierałtowice oraz Joanna Kołoczek-Wybierek, wójt gminy
Pilchowice. Knurów reprezentował
sekretarz miasta Piotr Dudło, który
odczytał list gratulacyjny od prezydenta Adama Ramsa.
Franciszek Bargiel przedstawił
rys historyczny „Cyranki” oraz podziękował wszystkim tym, którzy
tworzyli historię koła i nadal ją
tworzą.
Jubileusz 60-lecia to dobry moment, aby nagrodzić zasłużonych
członków. Z rąk Wiesława Tomeckiego, wiceprezesa Okręgowej Rady
Łowieckiej w Katowicach, złoty medal
„Zasłużony dla łowiectwa myśliwskiego” otrzymali: Krzysztof Dziedzic,
Andrzej Połap, Waldemar Lach i
Arkadiusz Michalski. Srebrnym medalem odznaczono Piotra Nieszporka,
Andrzeja Kamieńskiego i Mirosława
Bobera. Ponadto każdy z członków
otrzymał pamiątkową jubileuszową
odznakę.
Po części oficjalnej sygnaliści
ponownie zadęli w róg, dając sygnał
na posiłek. Myśliwi świętowali do
późnych godzin nocnych. O dobrą
zabawę zadbał DJ Darek.
Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Klub Seniora działający przy Lokatorsko-Własnościow
ej Spółdzielni Mieszkaniowej świętował Dzień Senior
a.
Hartu ducha i poczucia humoru z pewnością może
pozazdrościć starszym knurowianom niejeden młodz
ieniaszek. Gdzie tkwi sekret?
- Trzeba kochać życie i z uśmiechem witać każdy dzień
- mówi Józef Żuber, prezes klubu. - Wtedy i zdrowie będzie
!
Klub liczy 78 członków. Najstarsza seniorka skończyła
79 lat. Członkowie klubu nie poddają się zniechęceniu
i chorobom, które z racji wieku trapią ciało. Organ
izują wczasy, wycieczki i zabaw y. Często spotykają
się na rozmowy przy herbacie i zapraszają gości, m. in. ostatn
io odbył y się prelekcje z zakresu bezpieczeńst wa i zdrow
ia.
Justyna Bajko
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