Przegląd Lokalny Nr 36 (1070) 5 września 2013 roku

1

rozmaitości
NOWA SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ” JESZCZE W TYM ROKU

Poćwiczysz za darmo
i o każdej porze

Foto: Paweł Gradek

„Wspomnienie
ze szkoły”

W parku przy ul. Ogana powstanie
druga w mieście siłownia na wolnym
powietrzu. Mieszkańcy będą mieli do
dyspozycji 10 urządzeń

Iwona z Knurowa
- Chodziłam do klasy sportowej
i teraz jestem wdzięczna za te
godziny treningów. Miałam
bardzo fajnych nauczycieli,
zarówno tych od przedmiotów
ścisłych, jak i od zadań praktycznych. Uważam, że właśnie
tych przedmiotów praktycznych brakuje najbardziej.

Wtor ek, godz. 8.00. Robotnik
w pocie czoła skuwa częś ć
szpit alnego
mur u. Przechodnie kręc ą głow
ami z niesmakiem. - Głupiego
robota komentuje jeden z nich. Trud
no nie przy znać mu racji.

Foto: Dawid Ciepliński

PYSKOWICE, GIERAŁTOWICE

Z siłowni na Oczku Wodnym korzystają mali i duzi

Czym siłownia przy ul. Ogana
będzie różnić się od tej na Oczku
Wodnym? - Urządzenia będą wykonane ze stali nierdzewnej - odpowiada naczelnik Wydziału Inwestycji,
Ewa Szczypka. - Poza tym siłownia
nie będzie ogrodzona, tylko wkomponowana w plac zabaw. Mieszkańcy
będą mieli do niej nieograniczony
dostęp.
Sądząc po tym, co dzieje się na
Oczku Wodnym, chętnych do ćwiczeń przy ul. Ogana nie powinno
brakować.
Nowa siłownia to wstęp do rekonstrukcji całego parku. Jednym z

jej etapów jest przebudowa placu zabaw, którą zaplanowano na przyszły
rok. Wszystko zależy jednak od funduszy miasta. W dalszej kolejności
mają powstać nowe alejki, zostanie
uporządkowane odwodnienie, przebudowany będzie krąg taneczny.
Rolkowisku nie grozi likwidacja
do czasu, aż w parku przy ul. Szpitalnej powstanie nowe.
Warto dodać, że w przyszłym
roku powstanie siłownia zewnętrzna
w parku NOT w Szczygłowicach.
Obecnie trwa opracowanie dokumentacji.

foto-migawka

/g/

Powspinaj się na ściankach
Stowarzyszenie GTW Gliwice
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia wspinaczkowe w Pyskowicach i
Gierałtowicach. Zajęcia odbędą się
w dwóch grupach: młodsza (8-12
lat) o godz. 16, starsza (13-16 lat) o
godz. 17.30. W Pyskowicach w każdy
czwartek, natomiast w Gierałtowicach co wtorek. Sekcję wspierają:

Samorząd Miasta Pyskowice, MOKiS Pyskowice, Gmina Gierałtowice oraz Zespół Szkół Gierałtowice.
Szczegółowe infor macje można
znaleźć na stronie www.gtwgliwice.
pl, kontaktując się Dariuszem Opoką
tel. 500 170 516 albo Anna Muszyńską 784 293 372.
DC

Danuta z Knurowa
- Mam bardzo miłe wspomnienia. Brakuje mi tamtych czasów, koleżanek, tej atmosfery.
Teraz w szkole jest zupełnie
inaczej, nie można tego porównać.

KNURÓW, PANIÓWKI

Raz się udało
Kradną auta na potęgę! Złodzieje coraz staranniej wybierają
łup, decydując się na nowe samochody o dużej wartości. 2 września około 3.21 na ulicy Wolności
w K nu row ie n iezna ny sprawc a
w yłamał zamk i w samochodzie
marki Seat Alhambra. Gdy próbował uruchomić pojazd, pojawił
się niez adowolony wła ściciel...
Z ło d z iej z bie g ł . Nie m i a ł t y le

szczęścia mieszkaniec Niemiec,
który 1 września zaparkował swoje
audi A6 w Paniówkach przy ulicy
Zw ycięst wa. Około godz. 11.41
samochód skradziono. Właściciel
wycenił straty na 60 tys. złotych.
Sprawcy obu przestępstw wciąż
s ą poszu k iwa n i. Postępowa n ie
prowad zi Kom isa r iat Pol icji w
Knurowie.

Magda Rybka z Knurowa
- Te czasy wspominam bardzo
dobrze. Mimo że studiuję w
innym mieście, wróciłam tu,
żeby odbyć praktyki w mojej
dawnej szkole.

jb

reklama

Monika z Knurowa
- Miałam bardzo fajną klasę.
Było bardzo przyjemnie. Szkołę wspominam tak dobrze, że
sama zostałam nauczycielem.

Koniec lata zbliż a się wielk
imi krokami. W atmosferze
wspomnień
bawiono się na ostatnim w tym
roku festynie rodzinnym zorg
anizowanym przez Centrum Kultury,
Stowarzyszenie Moja Gmina
Nasz Powiat
oraz radnych Włodzimierza Gwiż
dża i Mariana Gruszkę. Mare
k Malarz
Biesiadny rozbawia ł dzie ci
grami i zabawami, a smutek
z powodu
końc zących się wakacji rozp
raszały zespoły muz yczne:
De Silvers
oraz Iwona i Piotr. Organizatorz
y podziękowali knur owianom
za fant astyc zną atmosferę na wszystkic
h rodzinnych festynach, obie
cując, że
zabawa powróci na krąg przy
Gwarku już w przyszłym roku
.
oprac. jb
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Beata Leśniowska
z Knurowa
- Było zupełnie inaczej. Uczniowie szanowali nauczycieli, czuli
do nich respekt. Ja byłam nimi
zachwycona i dlatego zostałam
nauczycielką.
not. i foto:
Aleksandra Bednarz
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Krzysztof Jacuński stracił zaufanie do służby zdrowia

Spieszył się
po śmierć

Foto: Paweł Gradek

Foto: Arch. Policji w Rybniku

26-letni mężczyzna w trakcie manewru
wyprzedania kilku samochodów nagle
zjechał na przeciwległy pas i uderzył
w nadjeżdżającą z naprzeciwka
knurowiankę. Uderzenie było bardzo
silne. Rybniczanin nie miał szans.
Zginął na miejscu

KNURÓW

Czy w szpitalu doszło do fatalnej pomyłki? Tak twierdzi
Krzysztof Jacuński, którego narzeczona trafiła na Izbę
Przyjęć z silnym bólem głowy.
- Przypisali jej wynik jakiejś pijaczki, którą tego dnia
przywieźli do szpitala - mówi. Prezes placówki, Michał
Ekkert, wszystkiemu zaprzecza
Marta i Krzysztof byli parą z
czteroletnim stażem. Planowali ślub.
Niestety, na drodze do wspólnego
szczęścia stanęła choroba kobiety. 17
lipca uskarżała się na silny ból głowy.
Około godz. 22.00 para dotarła na
Izbę Przyjęć knurowskiego szpitala.
35-latka dostała zastrzyk z lekiem
przeciwbólowym. Dyżurujący lekarz
nie widział sensu zatrzymywać ją w
szpitalu. Zresztą po podaniu Ketonalu ból ustąpił.

SKĄD 3 PROMILE?

- Rano znów to samo. Zadzwoniłem po pogotowie. Wzięli ją tak, jak
leżała w łóżku, czyli w samych majtkach. Zwymiotowała im na noszach,
już w karetce straciła przytomność
- wspomina Krzysztof.
O godz. 11.00 kobieta trafiła na
oddział. Narzeczony przyszedł do
szpitala po 2 godzinach. Przyniósł
wodę mineralną, kapcie, szlafrok.
Od personelu usłyszał, że Marta
jest w fatalnym stanie, nie ma z nią
kontaktu.
- Twierdzili, że jest kompletnie
pijana, ma 3 promile alkoholu i robi
pod siebie. Ręczyłem za nią, że nic
nie piła. Wyśmiali mnie - opowiada
mężczyzna. - Podłączyli narzeczonej
kroplówkę z solami mineralnymi,
żeby oczyścić organizm z alkoholu.
Personel kazał czekać na wyniki
badań toksykologicznych z Sosnowca. Dopiero wtedy lekarze mieli
zdecydować, co dalej z pacjentką.

Około godz. 15.00 było już wiadomo,
że Marta nie była zatruta alkoholem.
- Lekarz, co przyszedł na oddział
po południu, powiedział, że to jest
niemożliwe, żeby 4 godziny temu
miała 3 promile, a teraz zero - dodaje
Jacuński i ma na ten temat własną
teorię. Mniej więcej w czasie, kiedy
na oddział przyjmowano Martę, na
Izbę Przyjęć przywieziono pijaną kobietę. Krzysztof twierdzi, że personel
przypisał jego narzeczonej wynik
nietrzeźwej pacjentki.
Utwierdzić miała go w tym jedna
z lekarek z popołudniowej zmiany.
Jacuński nie potrafi jednak podać
jej nazwiska.
Karetka przewiozła nieprzytomną pacjentkę do kliniki w Jastrzębiu-Zdroju. - Tam badania wykazały,
że straciła przytomność z powodu
pękniętego tętniaka mózgu, a nie
wódki. W Knurowie trzymali ją bez
sensu tyle godzin. Przez nich ona
leży w piachu teraz - Krzysztofowi
załamuje się głos.
Marta zmarła 22 lipca. Do końca
nie odzyskała przytomności. Jacuński raz jeszcze odwiedził knurowski
szpital. Od lekarza miał usłyszeć, że
tętniak i tak kończy się śmiercią, a
samo podpięcie pacjentce kroplówki
nie mogło jej zaszkodzić.

SPRAWA DLA PROKURATORA?

Rozżalony mężczyzna uważa,
że gdyby ktokolwiek ze szpitala
chciał go wtedy w ysłuchać, tęt-
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niaka udałoby się zdiagnozować
wcześniej.
- Faktycznie, ludzie umierają na
tętniaki, ale przez pomyłkę lekarze
stracili kilka godzin, które mogły
być w przypadku Marty decydujące
- dodaje.
Z jego zarzutami nie zgadza
się prezes szpitala, Michał Ekkert.
- Zleciliśmy badanie toksykologiczne,
by wykluczyć u pacjentki przedawkowanie leków przeciwbólowych,
narkotyków czy zatrucie alkoholem
metylowym. Nieprzytomny pacjent
może być zatruty czymkolwiek. Zaznaczam, że badanie krwi na obecność alkoholu etylowego wykonujemy
we własnym laboratorium, a wynik
otrzymujemy w ciągu 30 minut.
Prezes potwierdza, że tego dnia
na Izbę Przyjęć przywieziono kilku
pacjentów będących pod wpływem
alkoholu. Mimo to wyklucza przypisanie wyniku któregokolwiek z nich
narzeczonej Jacuńskiego.
- Badania toksykologiczne wykluczyły u niej zatrucie. Jako że nie
mieliśmy jeszcze w szpitalu tomografu komputerowego, zapadła decyzja,
by przewieźć pacjentkę do Jastrzębia-Zdroju - wyjaśnia prezes.
Krzysztof planuje złożyć wniosek o wydanie mu dokumentacji
medycznej narzeczonej, by o całej
sprawie powiadomić prokuraturę.
Liczy na wyjaśnienie, skąd u Marty
wzięły się 3 promile alkoholu.

Knurowianki miały sporo szczęścia,
że z wypadku wyszły tylko z drobnymi
obrażeniami

Do tragedii doszło we wtorek, około godz. 14.30 na ulicy
Gliwickiej w Rybniku. Tego dnia
ruch był spory. Kierujący seatem
26-latek zdecydował się wyprzedzić
kilka jadących przed nim samochodów na drodze o dwóch pasach
ruchu. Nagle z niewyjaśnionych
przyczyn zjechał na przeciwległy
pas. Manewr wykonywany z dużą
prędkością zakończył się czołowym
zderzeniem z bmw, prowadzonym
przez 36-letnią knurowiankę. Kobieta nie była sama. Podróżowała z
córkami − roczną i 12-letnią.
− Dziewczynki i matka z ogólnymi obrażeniami ciała trafiły do
szpitala w Rybniku − informuje
Policja. − Ich życiu i zdrowiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Wydarzenie zapisało się na
nagraniach pobliskiego monitoringu. Dzięki taśmom śledczy dotarli
do kolejnego pojazdu, który brał
udział w zdarzeniu. Na nagraniu
był widoczny moment, kiedy audi

A6 jasnego koloru w trakcie zmiany
pasa ruchu uderza lewym bokiem
w prawy bok seata. Ten następnie
zderza się z bmw.
− Policjanci udali się pod adres,
gdzie mógł przebywać uczestnik tego
tragicznego wypadku − wyjaśnia
Policja. − Kiedy przybyli na miejsce,
stwierdzili, że w garażu stoi audi A6
z uszkodzonym lewym bokiem.
W tym samym czasie do Komisariatu Policji w Wodzisławiu Śląskim zgłosił się mężczyzna. 36-letni
mieszkaniec Wodzisławia przyznał
się do udziału w wypadku. Mężczyzna prawdopodobnie uciekł z
miejsca tragedii ze strachu przed
karą. Prowadził samochód bez prawa jazdy...
− O jego dalszym losie zdecyduje
wkrótce sąd − informują funkcjonariusze.
Na obecnym etapie śledztwa
trudno wskazać winnego. Okoliczności wciąż są badane.

Ruch na ul. Gliwickiej został zablokowany
na parę godzin

jb

Foto: Arch. Policji w Rybniku

Zamiast promili
miała krwotok

Tekst i foto: Paweł Gradek
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Foto: Dawid Ciepliński

Prace przy placach ruszyły pełną parą

KNURÓW

Jak się nie dać
wmanewrować?

Skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Ziętka. Naprzeciwko siebie
jadą dwa samochody. Oba mają zamiar skręcić w lewo, jeden
w stronę osiedla Wojska Polskiego II, drugi na parking sklepu
Tesco. Dla doświadczonych kierowców to nic trudnego.
Niektórzy mają jednak problem

KNURÓW

Więcej miejsca
do zabawy
Z każdym rokiem przybywa w mieście
placów zabaw. Już wkrótce cieszyć się
z nich będą uczniowie Miejskich Szkół
Podstawowych nr 4 i 6

Prace r usz ył y na pocz ąt k u
września. – Umowy zostały już
podpisane, a teren przekazany firmom, które zajmą się budową placów zabaw – informuje Wojciech
Świerkosz, dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie.
Na placu zabaw „Czwórki” zamontowane zostaną m.in. dwa zestawy zabawowe (Babytower i Poligon),
podwójna huśtawka, a na placu przy
„Szóstce” staną: huśtawka wagowa,
urządzenie do wspinaczki „Mały
Taternik”, zjeżdżalnia „Wielbłąd”,
równoważnia, dwa bujaki, huśtawka
podwójna, cztery komplety ławek ze
stolikami oraz dziesięć ławek. Wykonawca zobowiązał się do udziele-

nia minimum dwuletniej gwarancji
na wykonane prace.
Place zabaw będą ogrodzone,
a wokół nich zostanie nasadzona
zieleń. Nie zabraknie także specja lnej mat y chroniącej dzieci
przed skutkami upadku. Z urządzeń będą korzystać uczniowie
szkół, a popołudniami dzieci pod
opieką dorosłych.
Place powstają w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
Miasto otrzymało na nie dotację
200 tys. zł, która pokryje połowę
kosztów budowy. Z podobnych placów cieszą się już uczniowie szkolnej
„Jedynki”, „Dwójki”, „Trójki”, „Siódemki” i „Dziewiątki”.
DC

Niby prosty manewr, a kierowcy mają problem

Mariusz mieszka w jednym z
bloków przy ul. Sikorskiego. Ilekroć
jedzie ul. Szpitalną od strony Gliwic
i chce skręcić w ul. Ziętka, musi zatrzymać się na środku skrzyżowania.
- Kierowcy, którzy w tym momencie
skręcają w stronę Tesco, nie wiedzą,

KNURÓW

Blokada na skrócie

- Skąd te bramki na środku ul. Wiosennej? – pytają
mieszkańcy bloków przy ul. Ziętka. - Wcześniej można
było tędy normalnie przejechać, a teraz?
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towane ul. Przedwiośnia i część ul.
Wiosennej były bardzo zanieczyszczone
– tłumaczy. – Ponadto w sąsiedztwie
prowadzona jest budowa, dlatego, żeby
samochody ciężarowe, np. betoniarki,
nie wjeżdżały na nową nawierzchnię,
wprowadzona została blokada.

Naczelnik Kostelecka uspokaja
k ierowców, że docelowo droga
będzie dla nich otwarta, jednak
nie wcześniej, niż przed zakończeniem prac budowlanych.

Po zakończeniu prac budowlanych bramki
znikną - obiecują urzędnicy

DC

Instruktor przeanalizował dla
nas jeszcze inny przypadek. Gdy
jeden z samochodów stoi na skrzyżowaniu i ma zamiar skręcić w lewo,
to ten, który jedzie za nim i chce
wykonać ten sam manewr, nie może
wjechać na skrzyżowanie pomimo
zielonego światła. Powinien stać
przed sygnalizacją świetlną i czekać,
aż pojazd przed nim wykona swój
manewr.
– Kierowcy nie stosują się do tej
reguły. Później ich się tu nazbiera i nie
mają gdzie się podziać.
Odrębną kwestią jest ilość pasów
ruchu po obu stronach ul. Szpitalnej.
– Jest tutaj trochę za wąsko, choć i tak
nie powinno to stanowić problemów
dla kierowców – uważa Kędzierski. –
Z tego co się dowiedziałem, w planie
zagospodarowania przestrzennego
jest poszerzenie drogi o 15 metrów,
więc co najmniej jeden pas będzie
dodany. Być może jeszcze ścieżka
rowerowa. Wtedy nie powinno być
już żadnych kłopotów ze skręcaniem.
DC

WAŻNE

Foto: Dawid Ciepliński

Do niedawna mieszkańcy bloków nr 18, 20 i 22 przy ul. Ziętka bez
problemów korzystali z przejazdu ul.
Wiosenną. Dzięki temu skrótowi nie
musieli pokonywać całej ul. 26 stycznia, części Szpitalnej i Ziętka, by dojechać do bloków. Kilka tygodni temu
na środku Wiosennej stanęły bramki,
uniemożliwiające dalszy przejazd.
– Wcześniej wielokrotnie korzystałem z tego skrótu, przyzwyczaiłem
się do niego, bo pozwalał prędzej
dostać się do domu – przyznaje jeden
ze zmotoryzowanych mieszkańców
ul. Ziętka. – Jestem ciekaw, dlaczego
te bramki się tutaj znalazły?
O w yjaśnienia poprosiliśmy
naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych, Krystynę Kostelecką.
– Korzystając z tego skrótu, kierowcy sprawiali, że nowo wyremon-

czy mają mnie minąć z lewej czy prawej strony - opowiada.
Nie tylko on boryka się z tym
problemem. – Spotkałem się z dokładnie taką samą sytuacją – przyznaje
inny mieszkaniec. – Wydaje mi się, że
oba pojazdy powinny minąć się prawą
stroną, ale jak jest w rzeczywistości?
Teraz to już sam nie wiem.
Dariusz Kędzierski, właściciel
Ośrodka Szkolenia Kierowców „Kędzior” nie uważa manewru za najtrudniejszy.
- W momencie, kiedy dwóch kierowców wykonuje tutaj lewoskręt, to
najpierw muszą ustąpić tym, którzy
nadjeżdżają z naprzeciwka i jadą
prosto, a następnie oni sami powinni
się o siebie otrzeć prawymi stronami
– tłumaczy. – To kierowcy sami sprawiają sobie kłopot. Któryś spanikuje
i zajedzie za głęboko, obaj w tym
momencie zatrzymują się na skrzyżowaniu i próbują się objeżdżać.
Kędzierski dodaje, że gdyby znajomość przepisów drogowych była
wyższa, to nie byłoby podobnych
problemów.

Wiercą także nocą
W z w ią z k u z budową k analizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. 1 Maja
z ul. Wilsona do budynku Jednost k i Ratow n iczo - Gaśn iczej
prace będą prowadzone w porze
nocnej. Z uwagi na przyjętą tech-

nologię (metoda przewiertu) do
końca września będą występować
w tym rejonie okresowe zakłócenia ciszy nocnej.
Firma planuje zakończyć budowę do 30 października 2013 roku.
/g/
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Rys. Daria (5 lat) z MP-7 w Knurowie

Duża rodzina to duży wydatek. Niebawem to się zmieni

KNURÓW

Wszystko
w rękach sądu

Podejrzane towarzystwo, libacje
alkoholowe - to codzienność w
jednym z mieszkań przy ul. Koziełka.
- Nie mogę tolerować takiego
zachowania – mówi Mieczysław
Kobylec, dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji
„Niepokorny” mężczyzna, znosząc do mieszkania niepotrzebne
rzeczy, stwarza zagrożenie dla siebie i sąsiadów

KNURÓW

Gdyby pięcioosobowa rodzina Bąków chciała pójść do kina
na film (3d), musiałaby zostawić w kasie 89 zł. - Nie chodzimy,
bo to dla nas spory wydatek - mówi pan Damian, ojciec trojga
dzieci. Zazdrości mieszkańcom Gliwic, Chorzowa czy Bytomia,
gdzie rodziny wielodzietne korzystają ze zniżek
Zanim zaczął dopytywać knurowskich urzędników o rabaty dla
rodzin wielodzietnych, sprawdził,
jak to wygląda w innych miastach.
W Gliwicach od roku działa program „Rodzina 3+”. Ci rodzice
lub opiekunowie, którzy mają na
utrzymaniu troje lub więcej dzieci,
mogą korzystać z obiektów sportowych, pójść do teatru, muzeum.
Wszystkie bilety objęte są 50-procentową zniżk ą. Do progra mu
przystąpiły też firmy i przedsiębiorcy, dzięki czemu gliwiczanie
mogą skorzystać z rabatów np. przy
zakupie podręczników szkolnych.
W Rybniku działa program
„Duża rodzina”. Tam, oprócz ulgowych biletów wstępu na miejskie
obiekty sportowe, rodziny wielodzietne mogą liczyć na zniżki
przy zakupie biletów na imprezy
kulturalne, organizowane przez
tamtejsze instytucje.
Z tą wiedzą pan Damian wybrał
się do Urzędu Miasta. W punk-

cie informacyjnym zapanowała
chwilowa konsternacja. Po chwili
knurowianin usłyszał, że powinien
udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam też niewiele
wskórał. - Odesłali mnie do Urzędu
Miasta. Wszyscy zachowują się tak,
jakbym narobił dzieci i jeszcze żądał
niewiadomo czego. A ja widzę po
innych miastach, że można.
Widzi też, że cenniki Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie sprzyjają modelom rodzin 2+1
i 2+2. Dwugodzinny pobyt na pływalni rodziny 2+3 wiąże się z zakupem 2 biletów rodzinnych (opiekun
+ dziecko do lat 16), jednego ulgowego dla trzeciego dziecka i kosztem
23,5 zł. Na seans filmu 3d Bąkowie
musieliby przeznaczyć 89 zł.
Wszystko wskazuje na to, że i
Knurów dołączy niebawem do miast
wspierających rodziny wielodzietne.
Krzysztof Stryczek z Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Współpracy
z Zagranicą i Informacji zapowia-

da, że w najbliższych miesiącach
z projektem programu „Rodzina
3+” zapoznają się radni. - Mamy
zamiar wprowadzić go jeszcze w
tym półroczu. Początkowo obejmie
miejskie obiekty sportowe i placówki
kulturalne. Na początku przyszłego
roku ruszymy z kampanią promocyjną, zachęcającą przedsiębiorców
do włączenia się w akcję.
Efektem kampanii ma być mapa
z punktami oznaczonymi logiem
programu, z których będą mogły
korzystać rodziny wielodzietne.
- Mieszkańcy obserwują jak to wygląda w innych miastach i coraz częściej
nas o to pytają. Chcemy ułatwić im
dostęp do różnorodnych dóbr i usług
- zapewnia Stryczek.
W Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska toczyły się już pierwsze
rozmowy na temat zastosowania ulg
wobec rodzin wielodzietnych przy
pobieraniu opłaty śmieciowej.
/pg/

KNURÓW

Nie porwanie, a ucieczka

- I co z tym chłopcem, co go wczoraj porwali na Szpitalnej?
- zapytały nas pacjentki knurowskiego szpitala. - Nie było
żadnego porwania - dementuje komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, nadkomisarz Maciej Kawa
We wtorek, w godzinach popołudniow ych funkcjonariusze
przeczesywali centrum miasta, ale
nie w poszukiwaniu porywacza, a
5-letniego chłopca.
Przedszkola k uciek ł babci,

bo miał odmienne zdanie, co do
planu dnia.
- W takich przypadkach wdrażamy specjalną procedurę pierwszej
kategorii - tłumaczy komendant
Kawa. - Poszukiwania rozpoczęliśmy
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od razu po otrzymaniu zgłoszenia.
Na szczęście nie trzeba było
szukać daleko. 5-latka znalazł na
ul. Koziełka jeden z jego prawnych
opiekunów.
/g/

Foto: Archiwum MZGLiA

Rodziny wielodzietne
odetchną z ulgą?

Knurowianin mieszkał wcześniej w garsonierze przy ul. 1 Maja.
Już wtedy sprawiał niemałe problemy. Zagracał mieszkanie, sprowadzał szemrane towarzystwo, by
ostatecznie doprowadzić do zaprószenia ognia i spalenia garsoniery.
Na szczęście nikomu wtedy nic się
nie stało. Tylko mieszkanie wymagało kapitalnego remontu.
– Wydali śmy w tedy na ten
cel ponad 20 tys. zł – wspomina
Miecz ysław Kobylec, dy rek tor
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji. - Mężczyzna odpowiedzialny za pożar
przeniósł się w inne miejsce, mimo
że wcześniej chciał ponownie wprowadzić się do wyremontowanego po
pożarze lokum.
Przenosiny do lokalu przy ul.
Koziełka na niewiele się zdały, bo
mężczyzna nie zmienił swoich
nawyków. Już raz mieszkanie było
sprzątane, ale knurowianin cały
czas znosi do niego niepotrzebne
rzeczy. Zalega z opłatami. Po odcięciu prądu, oświetla mieszkanie
świeczkami. To stwarza ryzyko
pożaru.
– To niebezpieczne już nie tylko
dla niego, ale również dla innych
mieszkańców – Kobylec zwraca
uwagę na zagrożenie.
Mężczyzna utracił tytuł prawny
do mieszkania, jednak - jak mówi
dyrektor MZGLiA - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej próbują przywrócić go
na nowo w Referacie Lokalowym
knurowskiego magistratu. Dyrektor

wydał negatywną opinię na temat
utrzymania lokalu przy ul. Koziełka.
Mężczyzna dostał już kilka
szans, jednak z żadnej nie skorzystał. Kolejna, na ponowne zawarcie
umowy najmu mieszkania, związana jest z aktualna oceną sytuacji.
– W takich przypadkach, po
wypełnieniu odpowiedniego wniosku
osoby znajdującej się w niedostatku
finansowym, brane są pod uwagę
dwa zaświadczenia zarządcy zasobu
mieszkaniowego gminy: pierwsze o
stanie technicznym lokalu i przestrzeganiu zasad porządku domowego,
drugie o stanie opłat mieszkania –
tłumaczy Ewa Piskorz, kierownik
Referatu Lokalowego w Urzędzie
Miasta. – W tym przypadku potwierdzenie faktu używania lokalu
niezgodnie z jego przeznaczeniem
ewidentnie uniemożliwia przedłużenie umowy najmu lokalu.
Zdaniem kierownik Piskorz
sprawa knurowianina trafi do sądu,
który zadecyduje o jego dalszym losie. Możliwości są dwie. Pierwsza to
eksmisja lokatora bez przyznania mu
prawa do lokalu socjalnego, co wiąże
się z przenosinami do pomieszczenia
tymczasowego lub noclegowni. Druga - eksmisja z przyznaniem prawa
do lokalu socjalnego. Ta ostatnia
stwarza ryzyko ponownego zapuszczenia przyznanego lokum.
To nie jedyny taki przypadek w
Knurowie. – Nie twierdzę, że wszyscy, i nie mam zamiaru nikogo poniżać, ale większość nie szanuje tego,
co dostaje – podsumowuje Kobylec.
DC
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aktualności
KNURÓW. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W MSP-9

KNURÓW

Witaj szkoło!

Zwolnień nie będzie

W atrium „Dziewiątki” dyrektor Marzena Rudzewicz oficjalnie
rozpoczęła rok szkolny 2013/2014.
Spojrzenia wszystkich skupione
były na scenę, gdzie uczniowie
przygotowali występ dotyczący
rozpoczęcia. Nie zabrakło zabawnych scenek rodzajowych i wspólnie wyśpiewanych piosenek.
- Życzę wam samych ocen celujących! - mówił do pierwszaków
prezydent Knurowa Adam Rams.
Wychowawczynie klas pierw- szy niż pozostałe dzieci - mówił pan
szych i zerowych wyczytały listę Michał, tata 6-letniego Tymka.
Rodzice 7-latków byli zestresodzieci i wspólnie przeszły do klas,
aby omówić sprawy organizacyjne. wani, ale nie mieli wątpliwości, do
ja k iej placówk i
Wśród tłumu ludzi
na kor y tarzu zna- W roku szkolnym 2013/2014 w ysłać dziecko.
naukę w klasach pierwszych
leźliśmy rodziców, rozpoczęło 427 małych knu- - Ma my d o b re
którzy podzielili się rowian w tym 72 sześcio- zdanie na temat
tej szkoły, córka
z nami pierwszymi latków
się tu uczyła. Kawrażeniami.
- Przeprowadziliśmy się i chcie- mil również nie mógł się doczekać
liśmy, by syn zaczynał od pierwszej – zdradził ojciec chłopca, pan
klasy. Są jednak obawy, że nie pora- Krzysztof. Pani Elżbieta, mama
dzi sobie w grupie, bo będzie młod- 7-letniej Karoliny, wydała na jej

Foto: Justyna Bajko

Białe koszule, uśmiechnięte buzie i tyty po brzegi wypełnione
słodyczami - tak było na rozpoczęciu roku szkolnego
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 w Knurowie

Foto: Justyna Bajko

To nie jest dobry czas dla oświaty. W samym tylko
województwie śląskim pracę straci ponad 1,5 tys.
pedagogów. Czy knurowskich nauczycieli dotkną
skutki niżu demograficznego? −Ten problem
generalnie nie dotyczy Knurowa − uspokaja
Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych

wyprawkę szkolną około 500-600
zł. Dziewczynce przy padła do
gustu nowa wychowawczyni. - Poznałam dużo koleżanek. Podoba
mi się – skwitowała z uśmiechem.
W tycie 7-letniej Oliwii znalazły
się cukierki i batony. - Ale nie zjem
wszystkiego – zastrzegła. - Podzielę
się z bratem.
Dzieci z radością i dumą wędrowały po szkolnych korytarzach.
Oby ten zapał i chęć utrzymały się
aż do 27 czerwca.
Aleksandra Bednarz

Na tle innych śląskich miast Knurów wypada dobrze. Już kilka lat temu
próbowano przewidzieć, na podstawie liczby urodzonych dzieci,ilość
oddziałów zagrożonych redukcją.
Uchroniło to knurowskie placówki
przed zatrudnianiem zbyt wielu nauczycieli. Zamiast tego zdecydowano
się na dokładanie godzin pedagogom
już pracującym. Gdy przyszedł kryzys,
nauczyciele podzielili się nadwyżkami
z kolegami zagrożonymi odejściem. Co
więcej, w Knurowie sprawnie funkcjonuje system monitorowania zwalnianych nauczycieli.
− Dyrektorzy, mając wolne stanowisko, nie zatrudniają przypadkowych
osób. W pierwszej kolejności propozycja
zatrudnienia trafia do tego pedagoga,
który stracił pracę. Tak było w tym roku.
Zwolniony nauczyciel z Miejskiego Gimnazjum nr 1 znalazł miejsce w MG-4 −
wyjaśnia dyrektor Świerkosz.
Niż demograficzny dla nikogo
nie był zaskoczeniem. W porównaniu
do roku szkolnego 2005/2006 liczba
uczniów zmniejszyła się w Polsce o
prawie 1 mln.
− Nie ma uczniów, nie ma etatów
− mówi Iwona Krzysztofik-Nachman,
przewodnicząca Międzyzakładowej
Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie. − Nie można sztucznie tworzyć
miejsc pracy.
Najtrudniejsza sytuacja jest w szkołach gimnazjalnych. Podziały etatów

tylko na krótko rozwiązały problem.
Nauczyciele szukali wyjścia w studiach
podyplomowych, np. polonista dodatkowo kończył historię, a matematyk
biologię. Obecnie pedagodzy szukają
ratunku w wychowaniu wczesnoszkolnym, ale biorąc pod uwagę liczbę
absolwentów kończących ten kierunek,
rynek wkrótce się nasyci.
Minister Edukacji Narodowej,
Krystyna Szumilas, uważa, że receptą
na kryzys jest zmiana kwalifikacji,
kierowanie nauczycieli do pracy w
przedszkolach albo w domach prywatnych, jako opiekunki do dzieci lub
guwernantki. Tylko czy fizyk sprawdzi
się w roli niańki?
− To mało realne, by nauczyciel,
który całe życie przepracował w liceum,
teraz został opiekunem w żłobku − nie
ma wątpliwości Iwona Krzysztofik-Nachman.
Młodzi nauczyciele mają większe
szanse, by z sukcesem przystosować się
do zmian. Łatwiej podejmują decyzję o
kontynuowaniu nauki, nawet w kierunku niezwiązanym z edukacją. W przypadku starszych nauczycieli sprawa jest
trudniejsza. Powiat gliwicki co prawda
przygotowuje szkolenia, staże, punkty
doradztwa zawodowego dla pedagogów, ale to kropla w morzu potrzeb.
− Nauczyciele przede wszystkim
muszą sami o siebie zadbać − nie ma
wątpliwości przewodnicząca.
jb

KNURÓW

Służyć dla
dobra dzieci

Marzena Rudzewicz na kolejne pięć lat objęła
stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 9. — Bardzo się cieszę, bo mając takie wspaniałe
grono pedagogiczne, cudowne dzieci i rodziców,
którzy zawsze starają się nas wesprzeć, można
zdziałać wiele — podkreśla
Szkoła, aby sprostać wymaganiom stawianym przez społeczeństwo informacyjne, musi sięgać po
nowoczesne środki. Nie ma innej
drogi niż ta w stronę przyszłości, z
szacunkiem dla przeszłości. Dyrektor Rudzewicz podkreśla, że każdą
z sal chciałaby wyposażyć w tablicę interaktywną oraz wprowadzić
pomoce dydaktyczne przydatne w
nauczaniu i atrakcyjne dla uczniów
(np. tablety).
— Jednak pierwsze konkretne zamierzenie to dziennik elektroniczny,
6

by rodzice na bieżąco mogli śledzić
postępy swoich dzieci — mówi dyrektor Rudzewicz.
W obliczu szybko zmieniającej
się rzeczywistości i nietrwałości
informacji, placówka stawia także
na kreatywność i rozbudzanie w
uczniach pasji poznawczej. Stąd
liczne inicjatywy, m.in. innowacje
pedagogiczne w naukach przyrodniczych i humanistycznych. Z potrzeby
sięgania dalej, poza mury placówki
i granice miasta, zrodził się pomysł
na szerszą współpracę ze szkołami z

całego świata. „Dziewiątka” niedługo
będzie obchodzić jubileusz 25-lecia.
To bardzo dobra okazja, by nadać
placówce sztandar.
Aby dzieci dobrze czuły się w
murach szkoły, dyrektor Rudzewicz
planuje tak że zmiany wizualne,
m.in. w yremontowanie łazienek
i upiększenie korytarzy. Już teraz
udało się wyposażyć wszystkie sale
w nowe krzesła i stoliki oraz przygotować pięknie ozdobione, kolorowe
pomieszczenia dla zerówkowiczów.
MSP-9 z każdym rokiem liczy

Dyrektor Marzena Rudzewicz ma wiele planów. - Stery „Dziewiątki”
są w dobrych rękach - zapewniają nauczyciele z MSP-9

więcej klas. Gdy Marzena Rudzewicz
obejmowała szkołę było 6 oddziałów.
Obecnie jest ich 13.
— Bardzo nas to cieszy, że rodzice wybierają MSP-9 i obdarzają
zaufaniem naszą szkołę — mówi
dyrektorka.
Codzienna żmudna praca nauczyciela ma, według Rudzewicz,
służyć jednemu — dobru dzieci.
Druga kadencja z pewnością nie
będzie łatwiejsza od pierwszej. Sporo
wyzwań, trudności, ale i marzeń. Jak

pani dyrektor wyobraża sobie „Dziewiątkę” za pięć lat, gdy skończy drugą
kadencję urzędowania?
— Jeszcze piękniejsza, liczniejsza, jeszcze bardziej otwarta na
człowieka i z tym samym gronem
pedagogicznym. W pojedynkę nie
zrobi się nic, a ze zgranym zespołem
można zdziałać wspaniałe rzeczy. Ja
mam to wielkie szczęście, że na takich
ludzi trafiłam.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Granty za
dobry pomysł

Stowarzyszenie „Wizawi” z Toszka wygrało
Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu
„Działaj Lokalnie” VIII Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce

Dla złodziei nie ma żadnych świętości. Tym razem ich
łupem padło oświetlenie kapliczki

KRYWAŁD

Tonie w mroku
przez złodziei
Kapliczka św. Barbary w Krywałdzie nie
ma szczęścia. Kilka lat temu łupem złodziei
padły m.in. dzwon, figury świętych z frontu
kapliczki, jak i z jej wnętrza. Niedawno
inspektorzy Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji odkryli, że lampy,
które oświetlały obiekt nocą, są zniszczone

Uczestnicy konkursu podkreślali, jak ważna jest aktywizacja lokalnych społeczności. Hasło
„Działaj lokalnie” przekuli w konkretne pomysły, które dzięki grantom mają szansę na
realizację
Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych, mających ciekawy
pomysł na aktywizację lokalnych
społeczności z terenów gmin powiatów gliwickiego, mikołowskiego i tarnogórskiego.
Wnioski, których ostatecznie
Instytucje, organizacje i
grupy nieformalne nagrodzone w lokalnym konkursie grantowym w 2013
roku: Dom Kultury Gostyń,
Fundacja Rozwoju Inicjatyw
Społecznych FRIS, Gminny
Ośrodek Kultur y w Tworogu, Klub Aktywnych Kobiet
Wyry, Ludowy Klub Sportowy
„GWIAZDA” Chudów, Ludowy
Klub Sportowy „OLIMPIA” Boruszowice, Ludowy Klub Sportowy ŻYGLIN, Stowarzyszenie
„Wiz awi”, Stowar z yszenie
Podróżników „TRAMP”, Koło
Modelarskie „Ornontowice”,
Stowar zyszenie Pr zyjació ł
„Tarnogórskiej Jedynki”, Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”, Stowarzyszenie Klub
Abstynentów „STOKROTKA”
w Gierał towicach, Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS”
Orzesze.

wpł ynęło 33, można było składać do 26 lipca. – Po dokonaniu
oceny formalno-prawnej odpadły
t rz y projek t y, a resztę oceniła
pięcioosobowa komisja grantowa,
składająca się z przedstawicieli
mediów, biznesu, banku oraz organizacji pozarządowych spoza
terenu powiatów gliwickiego, mikołowskiego i tarnogórskiego –
informuje Mateusz Papkala, prezes
Forum Młodzieży Samorządowej w
Gierałtowicach.
Po długich naradach zdecydowano się wyróżnić 14 instytucji,

przyznając im fundusze na realizację projektów. Łącznie 55 tys. zł.
Zwyciężył projekt „Przed kamerą, za statywem - czyli z dziennikarstwem na Ty” stowarzyszenia
„Wizawi” z Toszka, drugie miejsce
przypadło Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych „FRIS” z Toszka, a trzecie było Koło Modelarskie
„Ornontowice”.
Projekty mają być realizowane
od końca sierpnia 2013 do końca
stycznia 2014 roku.

O kradzieży części lamp nikt
by się nie dowiedział, gdyby nie
zgłoszenie radnych. Zwrócili uwagę
inspektorów MZGLiA na 2 suche
cisy, które rosną wokół kapliczki
św. Barbary.
- 1 sierpnia pojechaliśmy skontrolować to miejsce - mówi inspektor
nadzoru, Benedykt Hanak. Oprócz
uschniętych krzewów rzuciły im się
w oczy poprzewracane lampy, które
zabudowano po renowacji kapliczki.
Złodziei skusiły obudowy ze stali
nierdzewnej.
- Spróbujemy tym razem zabudować lampy głębiej, na płytach chodnikowych - zapowiada inspektor.
Koszt naprawy zniszczeń oszacowano na 15 tys. zł. Mimo że
inspektorzy odkryli kradzież 1
sierpnia, nie zgłosili jej Policji...

Skąd taka zuchwałość złodziei,
skoro kapliczki strzeże system alarmowy i kamera monitoringu?
Odpowiedź zna mężczyzna,
którego spotkaliśmy na przystanku
w Krywałdzie. - Panie, przecież ta
kamera to atrapa. Złodziej nie jest
głupi, nie da się nabrać na takie
sztuczki. Kogo pan by tu nie zapytał,
każdy przyzna mi rację.
Z informacji przekazanych nam
przez komendanta Straży Miejskiej,
Andrzeja Daronia, wynika, że kapliczki strzeże jedynie czujnik otwarcia drzwi z zewnątrz, czujnik zbicia
szyby oraz detektor ruchu, który
wykryje intruza nawet wtedy, gdy
dostanie się do środka w inny sposób.
System jest włączony do miejskiego
monitoringu.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

nekrolog

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszego pracownika

Pana Zygfryda Porwolika
Rodzinie składamy
wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie

Przegląd Lokalny Nr 36 (1070) 5 września 2013 roku

7

aktualności
Dożynki to znakomita okazja do rodzinnego świętowania

Podczas święta plonów nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych

PANIÓWKI. GMINNE DOŻYNKI

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca
Uroczyste nabożeństwo, występy, w tym ten
najbardziej oczekiwany - gwiazdy wieczoru Eleni,
wieńczący imprezę pokaz sztucznych ogni - tak
w skrócie wyglądało święto plonów w Paniówkach
narodowa tradycja – mówili zgodnie
samorządowcy, życząc rolnikom zawsze udanych plonów i dziękując za
całoroczny trud.
Jedną z większych atrakcji była
prezentacja koron dożynkowych.
Swoje prace przedstawiły Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic,
Chudowa, Paniówek i Przyszowic
oraz karczma „Rajcula”.
Po oficjalnym rozpoczęciu dożynek sceną zawładnęli artyści. Organizatorzy zadbali, by nikt z gości nie
narzekał na nudę. Największą frajdę
mieli najmłodsi, dla których przygo-

W czasie niedzielnej imprezy organizatorzy wręczyli odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Kostka,
Danuta Koziołek, Bogdan Rusin, Krzysztof Rusin, Eugeniusz Soblik,
Ireneusz Szołtysek, Artur Tomiczek

towano mini wesołe miasteczko oraz
gry i zabawy z nagrodami. Tę część
poprowadził Janusz Musiał.
Wsz y s c y cz ek a l i je d na k na
g wiazdę wieczoru, Eleni, której
koncert poprzedził występ Kornelii i Leszka Filców. W międzyczasie
pod sceną zebrał się tłum ludzi,
ż y w io łowo re a g ując y na p ojawienie się artystki. Eleni zabrała
biesiadników w muzyczną podróż
do Grecji. Zaśpiewała swoje największe hity.
Po jej występie niebo nad Parkiem Joanny rozbłysło od fajerwerków.
Wielu uczestników zabawy żałowało, że na kolejną trzeba czekać
rok. Dożynki 2014 odbędą się w
Przyszowicach.
tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Gwiazda wieczoru
– Eleni

Foto: Jerzy Miszczyk

Niedzielne dożynki zaingurowała msza św. dziękczynna w kościele
pw. św. Urbana w Paniówkach. Po
nabożeństwie odświętny korowód
poprowadziła do Parku Joanny Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przyszowicach.
Starym dożynkowym zwyczajem
na ręce wójta Joachima Bargiela i
przewodniczącego Rady Gminy Marka Błaszczyka przekazano bochny
chleba wypieczone z tegorocznego
ziarna. O oprawę muzyczną tej chwili
zadbał chór Cecylia z Paniówek.
– Dożynki to nasza najpiękniejsza

Wójt Joachim Bargiel zgodnie z tradycją
odbiera bochen chleba wypieczony z
tegorocznego ziarna

Korony dożynkowe przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
zachwycały swoim pięknem
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Foto: Andrzej Knapik

Foto: Arch ROD

aktualności

Uczestnicy warsztatów w trakcie tworzenia. − Na polu wypowiedzi
artystycznej osoby niepełnosprawne mogą bez kompleksów
wykazać swoją pełną równoprawność − podkreślał Andrzej Knapik

KNURÓW

U Dzierżona obrodziło Spotkania
na płótnie
KUŹNIA NIEBOROWSKA

Foto: Arch ROD

Święto plonów tradycyjnie rozpoczęto od nagrodzenia zasłużonych działkowców. Złote odznaki Polskiego Związku Działkowców otrzymali: Franciszek
Szafarz, Emilia Krusz i Jan Mastyj. Rozstrzygnięto także konkurs na Wzorową Działkę i Działkę Uprawową
2013. W pierwszej kategorii nagrodę zdobyła działka
256 z ogrodu nr 4, natomiast w drugiej - działka 200 z
ogrodu nr 3. Na dożynkowym spotkaniu nie zabrakło
przedstawicieli samorządu i sponsorów.
Kiedy w sejmie pojawił się projekt, godzący w
sens istnienia ogródków działkowych, w Knurowie
zawrzało. Działkowcy nie kryli, że są gotowi bronić
ogrodów. Na spotkaniu z okazji Dożynek Działkowych,
prezydent Rams, zapewnił, że władze miasta zawsze
będą życzliwie spoglądać w stronę ROD. Działkowcy
przyjęli tę obietnicę z zadowoleniem.
Po pamiątkowym zdjęciu ruszono na parkiet.
− Zespół „Laguna” porwał do tańca większość
obecnych − mówią organizatorzy. − Zabawa trwała do
Prezydent Adam Rams wręczał dyplomy zasłużonym
późnych godzin wieczornych.
jb

działkowcom

informacja własna wydawcy

Przez 6 miesięcy mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek”,
w ramach unijnego projektu „Zamkowe
Spotkania − Edukacja Kulturowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną
w gminie”, utrwalali na płótnach
i fotograficznych kliszach pilchowickie
krajobrazy

Foto: Arch Starostwa Powiatowego

Gospodarze Rodzinnych Ogródków Działkowych im.
ks. Dzierżona od lat tworzą małą, ale bardzo aktywną
społeczność. 31 sierpnia działkowcy świętowali
Dożynki. Podziękowali za urodzajny rok i odznaczyli
najpiękniejsze ogrody

Pan Krystian, jeden z mieszkańców z DPS „Zameczek”, podziwia
prace swoje i swoich kolegów

Nie tylko parafianie są zaproszeni na rekolekcje ewangelizacyjne w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Od 15 do 18 września poprowadzi je ks. Artur Sepioło z diecezji gliwickiej (w
niedzielę na wszystkich mszach św. oraz od poniedziałku do środy o godz. 17.45). Będą konferencje
i świadectwa, a w niedzielę o 18.30 zagra chrześcijański zespół Kadosz. „Pomyśl o osobie, która nie
wierzy w Boga, nie wie, gdzie Go odnaleźć lub która stała się »niedzielnym katolikiem« i przyjdź z nią
15 września na koncert”.
Organizatorzy
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Sztuka to dla mieszkańców
DPS przestrzeń dla nieskrępowanej
wyobraźni. Miejscem bezpiecznym,
bo dalekim od oceniania. Warsztaty udowodniły, jak mówi Andrzej
Knapik, prowadzący zajęcia z fotografii, że osoby niepełnosprawne
mają wielką wrażliwość. Czasami
trudno opisać świat słowami, sięganie po pędzel czy aparat pomaga
uchwycić to, co umyka dźwiękom
liter.
W warsztatach fotograficznych
i plastycznych uczestniczyło 20
mieszkańców.
− Bardzo chętnie wzięli udział w
zajęciach − podkreśla Ewa Zamora,
dyrektor DPS „Zameczek”. − Głównym celem projektu było zaktywizowanie naszych podopiecznych
poprzez działania ukierunkowane
na rozwój edukacji kulturowej.
Od 1 marca do 31 sierpnia mieszkańcy DPS wędrowali po okolicy i
szukali miejsc wartych zatrzymania w kadrze. Fotografowali siebie,
swoich kolegów, napotkane drzewa i
zwierzęta. To, co znalazło się na płótnach i fotografiach, zależało tylko od
ich pomysłowości.

− Pokazali jak piękny jest świat
wokół nas − mówi Andrzej Knapik.
24 sierpnia uroczyście podsumowano projekt i otwarto wystawę
prac mieszkańców DPS „Pilchowice na sztalugach Dawniej i Dziś”.
Na spotkaniu Grażyna SzczudłoNieszwic, koordynatorka projektu, wręczyła uczestnikom pięknie
wydany folder, zaś z gratulacjami
pośpieszył wicestarosta gliwicki
Waldemar Dombek.
O rezultatach warsztatów przekonają się mieszkańcy okolicznych
miejscowości.
− Planujemy przygotować wystawę objazdową, pokazać prace m.in.
w urzędzie gminy w Pilchowicach,
czy, jak się uda, w Knurowie − mówi
Ewa Zamora.
jb

reklama
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ROZRYWKA NR 36/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Wiktoria Galigowska z Knurowa
ur. 26.08.2013 r., 3190 g, 52 cm

Leo Hodorowicz z Wilczy

ur. 27.08.2013 r., 3830 g, 56 cm

Emilia Gąszcz z Knurowa

ur. 28.08.2013 r., 3020 g, 52 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

Klara Górecka z Żernicy

ur. 27.08.2013 r., 3160 g, 53 cm

Jaś Drechsler ze Stanicy

ur. 28.08.2013 r., 3070 g, 53 cm

Justyna Guroś z Knurowa

ur. 29.08.2013 r., 3250 g, 51 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 33/2013 brzmiało: „TRANSPORT”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Magda Pietrzak. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Julia Jędrasik z Knurowa

Wiktor Miszczek z Ornontowic

ur. 29.08.2013 r., 4000 g, 56 cm

ur. 30.08.2013 r., 3330 g, 53 cm

Lena Grzybowska z Knurowa

Kacper Hawryszkiewicz z Zabrza

36

6-12.09.2013r.
PIĄTEK-CZWARTEK

5.09.2013 r.
CZWARTEK
Samoloty 3D
− godz. 16.00
Samoloty 2D
− godz. 18.00
Blue Jasmine
− godz. 20.00

ur. 31.08.2013 r., 3460 g, 52 cm

ur. 2.09.2013 r., 3230 g, 51 cm

Rycerz Blaszka. Pogromca
smoków (dubbing)
− godz. 16.30
Blue Jasmine
− godz. 18.00
W kręgu miłości
− godz. 20.00
Cena biletu: 16 zł, 14 zł
www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Mateusz Kijanka z Knurowa

ur. 2.09.2013 r., 4020 g, 55 cm

Piotr Miara z Knurowa

ur. 2.09.2013 r., 3800 g, 53 cm
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Foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

- Włączenie się Izby Tradycji do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa to dobry pomysł na promocję
miasta i śląskich tradycji - zachęca Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji

KNURÓW

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Izbie Tradycji

W tym roku Polska po raz 21 uczestniczyć będzie w
Europejskich Dniach Dziedzictwa. W największym
w Europie święcie zabytków swój udział zaznaczy
Knurów
EDD to ogromne przedsięwzięcie, podjęte z inicjatywy Rady Europy
i Unii Europejskiej. Tylko w 2012
roku złożyło się na nie 1640 wystaw,
w których uczestniczyło około 300
tys. osób.
„Nie od razu Polskę zbudowano”
to motto, które przyświeca udziałowi
naszego kraju w kolejnej edycji EDD,
w dniach 7-15 września.
- Chcemy, aby tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa pokazały Polskę
jako społeczność, która trwała nieprzerwanie od X wieku, z położeniem
nacisku na jej ogromne zróżnicowanie
i fakt zaangażowania wszystkich
warstw społecznych w dążeniu do
polskości i trwanie w niej – wyjaśnia
Paulina Florjanowicz, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
koordynującego akcję w Polsce.
Wiele ciekaw ych propozycji
przygotowało województwo śląskie.
Bytom zaprasza na pieszą wycieczkę szlakiem średniowiecznych pamiątek, Chorzów poleca skansen,
Tarnowskie Góry – Dni Gwarków,

Katowice wędrówkę śladami powstań
i wojen.
- Historia i tradycja Śląska są
piękne, dlatego trzeba dbać, aby
społeczeństwo czerpało z nich wzorce i wykorzystywało je do dalszego
rozwoju regionu – uważa dyrektor
Florjanowicz.
Wśród przeszło 30 miejscowości
z różnych zakątków województwa,
które wezmą udział w EDD, nie
zabraknie Knurowa. Za sprawą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa oraz Izby Tradycji KWK
Knurów.
- Zapraszamy w dwa weekendy,
7-8 i 14-15 września w godz. 10-15
– mówi kustosz Izby Tradycji Bogusław Szyguła. – Polecamy obejrzenie

wystawy „Knurów – miasto na węglu
wyrosłe”, ukazującą rozwój i awans
kulturalny miasta dzięki działalności
dwóch kopalni.
Dodatkowo w ramach EDD przewidziano trzy wycieczki po mieście,
ukazujące zabytki, inwestycje, patronów ulic, pomniki i przebieg granicy
w 1922 roku.
- Każdy z uczestników otrzyma
informator z mapką o tych ciekawych
miejscach i sylwetkach patronów – dodaje kustosz Szyguła. – Wstęp wolny,
serdecznie zapraszamy.
Zwiedzanie będzie możliwe po
telefonicznym zgłoszeniu u kustosza
Szyguły (tel. 506.599.168).
/bw/

Kościółek św. Wawrzyńca

przeniesiony w 1935 roku z Knurowa do ówczesnej Królewskiej Huty
(Chorzowa) też znajdzie się wśród zabytków polecanych uwadze przez
organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Drewniany kościół odwiedzą
uczestnicy pieszej wycieczki pod hasłem „Z Chorzowa w stronę Królewskiej
Huty” (21 września, godz. 10 – zbiórka przy kapliczce na placu św. Jana
w Chorzowie Starym).

ZAPROSZENIE

Festiwal na głosy
1 września rozpoczął się XVII
Międzynarodowy Zabrzański
Festiwal Organowy im. ks.
Antoniego Chlondowskiego. Nie
zabraknie knurowskich akcentów

Festiwal potrwa do końca września, a koncerty
rozsiane będą po zabrzańskich świątyniach i kopalni
Guido. W ośmiu spotkaniach wezmą udział wykonawcy z Niemiec, Czech, Słowacji i Włoch.
14 września o godz. 19.00 w kościele pw. św. JaPrzegląd Lokalny Nr 36 (1070) 5 września 2013 roku

Tydzień temu na liście sponsorów XII Festynu Parafialnego zabrakło NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.
Organizatorzy festynu przepraszają za to przeoczenie, jednocześnie dziękując za wsparcie.
informacja własna wydawcy

dwigi w Zabrzu-Zaborzu (ul. Wolności 504) wystąpi
knurowski chór kameralny Slavica Musa. Wstęp na
koncert jest wolny.
Polecamy!

/g/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
32-39/13

S k u p s a m o c h o d ó w – g o t ó w k a . Te l .
791 544 346

32-36/13

EDUKACJA
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177
26-39/13

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
36-40/13

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

36-43/13

Przedszkole Planeta Dzieci ogłasza dodatkowy nabór przedszkolaków do grupy
maluchy (3 miejsca). Tel. 502 501 984
36-37/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

34-39/13

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

Przedszkole Planeta Dzieci przyjmie 3
dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tel. 502 501 984;
atelier.maja@gmail.com
36-37/13

21-49/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

SPRZEDAM

32-39/13

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

Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 502 359 953
36-39/13

1/13-odw.

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

Do w ynajęcia lokal na dzia łalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692

1/13-odw.

28-odw.

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe,
umeblowane, na ul. Sobieskiego. Tel.
502 391 365, 513 013 763

1/13-odw.

36/13

Gładzie, malowanie, adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, docieplanie budynków,
podbitki. Tel. 602 407 190, 785 948 716

Do wynajęcia mieszkanie, 2-pokojowe w
Knurowie, okolica Merkur. Tel. 602 799 911

35-44/13

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

36/13

Do w ynajęcia mieszkanie, 56 m 2 , ul.
Szpitalna. Cena do uzgodnienia. Tel.
697 534 648

26-41/13

35-36/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

D zi a ł kę r e k r e ac y jn ą sp r ze dam. Te l.
609 967 778

30-51/52/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
36-39/13

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

1-39/13

35-36/13

Kupię mieszkanie bez pośredników – kawalerkę, na parterze. Tel. 518 298 833
36-37/13

Mieszkanie do wynajęcia Knurów. Tel.
781 843 893, 32 235 13 25
34-36/13

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 609 967 778

35-36/13

Pilnie sprzedam mieszkanie 57,3 m 2 w
Knurowie. Tel. 501 348 962

36/13

Schody drewniane na wymiar wraz z montażem. Tel. 668 346 687

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach 31
m2, II piętro, Al. Piastów. Tel. 500 437 876
do godz. 20.00

35-odw.

18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709
15-51/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

34-37/13

36-37/13

Sprzedam lub zamienię M-4 Knurów, ul.
Ziętka, IV p., pow. 56 m2. Tel. 506 260 696

35-36/13

Sprzedam M-5 73 m 2, Knurów, ul. Ziętka, cena 220 tys. do negocjacji. Tel.
518 298 833
36-37/13

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 4 0 m 2 . Te l .
729 644 089
36-37/13

ZDROWIE I URODA

Wynajmę lokal 100 m i 12 m os. WP II.
Tel. 799 249 786
2

2

33-36/13

Wynajmę lokale. Tel. 665 722 945

DYŻURY RADNYCH

36-38/13

Wynajmę pomieszczenia pod działalność
usługową. Tel. 512 614 466

35-38/13

Zamienię/sprzedam na większe mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, os. WP I, 40
m2. Mieszkanie po remoncie, wymieniona
instalacja, duży balkon. Cena 133 tys. Tel.
500 714 305
33-36/13

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
5-odw.

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

29/13-odw.

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

2/13-odw.

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

2/13-odw.

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783
29/13-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

M ł o da, s i lna o s o ba p o d ejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14
1/13-odw.

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy – sprzątanie i mycie okien,
opieka nad osobą starszą (doświadczenie).
Tel. 501 385 666

31-51/13

DAM PRACĘ
E m e r y t / o g r o d n i k p o t r z e b n y . Te l .
602 396 366
36/13

Praca na stanowisku serwisant - instalator
sieci internetowej. CV biuro@gesanet.net
Tel. 505 089 859
36-37/13

Zatrudnię Handlowca do pomiaru okien,
rolet, bram, drzwi. Tel. 502 360 063
36-39/13

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.09.2013 r. w godz. 16.00
do 1700 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 39,20 m2 składające się z
1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4B/1 – parter.
Cena wywoławcza 98.600,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 12.09.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.860,00 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 11.09.2013 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
9.09.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,00 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Lotników 22D/10 – IV piętro.
Cena wywoławcza 97.100,00 zł. Kwota ta stanowi 80% wartości
lokalu mieszkalnego.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 12.09.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 9.710,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 11.09.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
10.09.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.
III. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,50 m2 składające
się z 4 pokoi, wnęki pokojowej, kuchni bez okna, łazienki z wc,
przedpokoju, położone w Knurowie przy ul. Aleja Piastów 6A/9
– IV piętro.
Cena wywoławcza 124.000,00 zł. Kwota ta stanowi 80% wartości lokalu mieszkalnego.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 12.09.2013 r. o godz. 12.00.
Wadium w wysokości 12.400,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 11.09.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
9.09.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
IV. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 38,90 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. J. Sobieskiego 3B/1 – parter.
Cena wywoławcza 88.600,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 12.09.2013 r. o godz. 13.00.
Wadium w wysokości 8.860,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 12.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 11.09.2013 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
9.09.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
V. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,57 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Sztygarskiej 5A/2 – parter.
Cena wywoławcza 51.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 12.09.2013 r. o godz. 14.00.
Wadium w wysokości 5.130,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 13.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 11.09.2013 r. do godz. 15.00
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
9.09.2013 r. od godz. 12.00 do 13.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
32-39/13
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Wszystkie postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Zygzakiem
po puchar
Już po raz trzeci na terenie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Knurowie
odbył się turniej piłkarski
Amator Cup. Podobnie jak w
poprzednich latach miał on
rangę międzynarodowego, a
stało się tak dzięki udziałowi
ukraińskiej drużyny Alice
Team. Charkowianie tak jak
przed rokiem pożegnali się z
turniejem w fazie ćwierćfinałowej, przegrywając w rzutach karnych z późniejszym

zwycięzcą - Zygzakiem Ruda
Śląska. Ukraińcy prowadzili
w konkursie „jedenastek” już
2:0, ale ich trzy kolejne strzały zostały w yłapane przez
bramkarza rywali. Piłkarze
z Rudy Śląskiej po pokonaniu
gości zza wschodniej granicy
uwierzyli w siebie do tego
stopnia, że w półfinale mijali rywali jak tylko chcieli
i zw ycięż yli niepokona ny
wcześniej Domus Łabędy aż
8:0. Również finałowy mecz

Gwarek Zabrze - ŁTS Łab ę d y 2:2 , S o kó ł O r ze c h
- Czarni Pyskowice 3:0, KS
94 Rachowice - Orzeł Nakło
Śląskie 2:0, Tęcza Wielowieś - Unia Świerklaniec
0:1, Wilki Wilcza - Or ze ł
Mokre 4:1, Tempo Paniówki
- Fortuna Gliwice 0:2, Odra
Miasteczko Śląskie - ŁKS
Łagiewniki 0:1, Silesia Miechowice - Orzeł Miedary 3:1.

wą wygraną, w Paniówkach
musieli pogodzić się z utratą
pozycji lidera. Tempo przegrało spotkanie na szczycie
z Fortuną Gliwice i spadło
na piąte miejsce.
Wracając do meczu Wilków z Orłem Mokre dodajmy,
że trzy bramki dla beniaminka strzelił Karol Michalski.
PiSk

1. Rachowice
2. Łagiewniki
3. Fortuna
4. Orzech
5. Tempo
6. Odra
7. Mokre
8. Unia
9. Czarni
10. Łabędy
11. Wilki
12. Nakło Śląskie
13. Silesia
14. Gwarek
15. Miedary
16. Tęcza
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Marcin Polywka wręcza puchar
kapitanowi zwycięskiej drużyny

10
10
10
9
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4

W sobotę w Wilczy była
radość z pierwszego zwycięstwa męskiej drużyny w klasie
okręgowej, a w niedzielę kroku
panom dotrzymały panie. Tak,
jak informowaliśmy przed
tygodniem, 3-ligowa druży-

Grupa A:
DFK Rokitnica - Pub Żywiecki
To Chyba Ty – TKKF Mistral Intermarche
Arttelekom – Zygzak
DFK Rokitnica – TKKF Mistral Intermarche
Pub Żywiecki - Zygzak
To Chyba Ty - Arttelekom
DFK Rokitnica - Zygzak
TKKF Mistral Intermarche - Arttelekom
Pub Żywiecki – Ty Chyba Ty
DFK Rokitnica - Arttelekom
Zygzak – To Chyba Ty
TKKF Mistral Intermarche – Pub Żywiecki
DFK Rokitnica – To Chyba Ty
Arttelekom – Pub Żywiecki
Zygzak – TKKF Mistral Intermarche

Tabela grupa A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

To Chyba Ty Chorzów
Zygzak Ruda Śląska
DFK Rokitnica Zabrze
Pub Żywiecki Świerklany
TKKF Mistral Intermarche
Arttelekom Knurów

Grupa B:

2-1
3-1
1-7
2-2
0-4
7-0
0-1
6-2
1-2
6-0
2-4
3-4
1-2
0-8
5-0
15
12
7
6
4
0

Domus - Inter
Alice Team – TKKF Apteka Św. Barbary
Murzyńska Gra – TKKF Chrobry
Domus – TKKF Apteka Św. Barbary
Inter – TKKF Chrobry
Alice Team – Murzyńska Gra
Domus- TKKF Chrobry
TKKF Apteka Św. Barbary – Murzyńska Gra
Inter – Alice Team
Domus – Murzyńska Gra
TKKF Chrobry – Alice Team
TKKF Apteka Św. Barbary - Inter
Domus – Alice Team
Murzyńska Gra - Inter
TKKF Chrobry – TKKF Apteka Św. Barbary

Tabela grupa B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domus Łabędy
TKKF Chrobry Jastrzębie-Zdrój
Alice Team Charków
TKKF Apteka Św. Barbary
Inter Tychy
Murzyńska Gra Zabrze

18-5
19-5
11-6
14-11
12-16
3-34
1-0
1-1
1-4
5-0
1-5
3-0
4-2
3-1
1-3
6-0
1-0
2-3
1-1
2-2
0-1

13
9
8
7
4
1

Kto z kim,
gdzie i kiedy

17-3
12-7
8-4
7-10
7-13
4-18

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
7 września, godz. 17
Polonia Tychy - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I

na, która w ubiegłym sezonie
występowała, jako Naprzód
Żernica teraz reprezentuje
barwy Wilków Wilcza. I na
inaugurację nowego sezonu zainkasowała komplet punktów.
PiSk

WYNIKI 1. KOLEJKI
Wilki Wilcza - Polonia Poraj 2:1, UKS Gamów - KKS II Zabrze,
UKS Jaskółki Chorzów - Wisła Skoczów 5:1, Mitech II Żywiec
- Czarni II Sosnowiec 3:0, KKS Polonia Tychy - Czarne II Świerklany (przełożony).

„Pudło” dla dziadka
i wnuków
Wydaje się, że prezes Amatorskiego Klubu Biegacza – Czesław Nowak nie musi martwić
się o swoich następców. Nazwisko Nowak jest już klasyfikowane nie tylko w kategorii mężczyzn powyżej 60 roku życia, ale
również wśród najmłodszych.
Tak było ostatnio w ogólnopolskim biegu ulicznym o

WYNIKI:

- ćwierćfinały:
TKKF Chrobry Jastrzębie-Zdrój – DFK Rokitnica 3-2
Zygzak Ruda Śląska – Alice Team Charków 3:3 k. 3-2
- półfinały:
Domus Łabędy – Zygzak Ruda Śląska 0:8
To Chyba Ty Chorzów – TKKF Chrobry Jastrzębie-Zdrój 2:3
- mecz o 3 miejsce:
To Chyba Ty Chorzów – Domus Łabędy 2:1
- finał:
Zygzak Ruda Śląska – TKKF Chrobry Jastrzębie-Zdrój 3:2

Zwycięskie
„Wilczyce”

Pierwsza
wygrana
bieniaminka

WYNIKI 5. KOLEJKI

Waldemar Jachimowski

III liga kobiet

Klasa okręgowa

Do piątej kolejk i czekali w Wilczy na pierwsze
zwycięstwo w rozgrywkach
Klasy okręgowej. Po wcześniejszych dwóch remisach i
dwóch porażkach, w sobotę
Wilk i znalazł y sposób na
pokonanie wyżej sklasyfikowanego Orła Mokre.
Gdy beniaminek z Wilczy degustował trzybramko-

przeciwko TKKF Chrobr y
z Jastrzębia-Zdroju toczył
się pod dyktando rudzian,
którzy szybko objęli prowa-

dzenie 2:0, a potem kontrolowali grę dowożąc wygraną
do końcowego g wizdka. –
Turniej stał na wysokim poziomie, a mecze decydujące
były bardzo wyrównane. Międzynarodowa obsada byłaby
bardziej różnorodna, jednak
w ostatniej chwili z przyjazdu
do Knurowa zrezygnowała
drużyna ze Słowacji. Korzystając z okazji chciałbym na
łamach Przeglądu Lokalnego
podziękować z a pomoc w
organizacji turnieju Miejskiemu Ośrodkowi Spor tu
i Rekreacji oraz TKKF-owi
Szczygłowice – powiedział
organizator zawodów Marcin
Polywka.
Słabiej spisał y się tym
razem knurowskie drużyny
i nie przebrnęły fazy grupowej. Najbliżej tego była ekipa
Apteki Św. Barbary, której
do wyjścia z grupy zabrakło
jednego punktu.

Foto: Waldemar Jachimowski

Fragment meczu finałowego Zygzak Ruda Śląska
- TKKF Chrobry Jastrzębie Zdrój

Foto: Waldemar Jachimowski

sport

7 września, godz. 17
Slavia Ruda Śląska - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
8 września, godz. 15
Jedność Przyszowice – Spójnia Landek

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
7 września, godz. 17
Fortuna Gliwice - Wilki Wilcza
Orzeł Nakło Śląskie - Tempo Paniówki

KLASA A
7 września, godz. 17
Orzeł Stanica – Zamkowiec Toszek
Zryw Radonia - Naprzód Żernica
8 września, godz. 17
Młodość Rudno - Jedność II Przyszowice

KLASA B
7 września, godz. 17
Victoria Pilchowice – Gwiazda Chudów

KLASA C

puchar burmistrza Rydułtów.
Pan Czesław na dystansie 4200
metrów zajął drugie miejsce,
ale wiele emocji i wzruszeń
dostarczyli mu wnuczka Karolina, która też była druga w
biegu na 400 metrów i wnuk
Jakub, który wygrał rywalizację na 200 metrów.
PiSk

8 września, godz. 17
Leśnik Łącza – Concordia II Knurów

1/8 FINAŁU PUCHARU POLSKI
11 września, godz. 17
Czarni Pyskowice – Jedność Przyszowice
Tempo Paniówki – Concordia Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.
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Solomon szybko znalazł wspólny język
z Piotrem Karwowskim, z którym w czasie
piątkowych zajęć tworzył team w siatko-nogę

Nieposkromiony lew

Samuel Eto’o to jeden z
najbardziej rozpoznawalnych
piłkarzy z Kamerunu. Na dwa
dni przed meczem z Górnikiem Piaski, na treningu
Concordii pojawił się jego
rodak. Ma 22 lata, nazywa się
Solomon i w piłkarskim CV
wpisane występy we Flocie
Świnoujście i LKS-ie Czaniec.
- „Solo” przebywa w Polsce od roku i ośmiu miesięcy.
Jest bardzo komunikatywny.
Ostatni mecz ligowy rozegrał
w czerwcu, w LKS-ie Czaniec.
Później wyjechał do 2-ligowego klubu belgijskiego, jednak
ostatecznie postanowił wrócić i
wciąż chce grać w Polsce – mówi
przyjaciółka piłkarza, Marzena
Białobrzeska z Rybnika, która
towarzyszyła Kameruńczykowi w czasie ubiegłotygodniowych treningów w Knurowie.
Skąd pomysł, by przyjechać
na trening do Concordii? W
Rybniku jest przecież klub
1-ligowy… – dopytujemy. – Byliśmy w Energetyku, ale doszło

tam do nieporozumienia wśród
trenerów – wyjaśnia pani Marzena. – Nikt nie chciał nam
udostępnić telefonu do trenera
Ryszarda Wieczorka, ale udało
nam się nawiązać kontakt z jego
asystentem Łukaszem Krupą,
który zaprosił „Solo” na trening.
Jak się później okazało, pierwszy
trener nie był zainteresowany
sprawdzeniem piłkarza.
W tym momencie do rozmowy włączył się knurowianin
Mariusz Nowak, znajomy Marzeny Białobrzeskiej. – Znam
trenera Wojciecha Kempę i
zapytałem go, czy nie miałby nic
przeciwko, gdyby Solomon wziął
udział w treningu Concordii.
Szkoleniowiec stwierdził, że nie
widzi przeszkód, no i jesteśmy –
wyjaśnia pan Mariusz.
W pierwszych zajęciach
piłkarz pokazał, że ma potencjał. – Po każdym jego strzale
piłka trafiała do siatki. To
dobrze o nim świadczy, ale
po jednym treningu nie mogę
stwierdzić, czy przyda się na-

szej drużynie. Przyjrzę mu się
jeszcze przez kilka dni i wtedy
podejmę decyzję – stwierdził
trener Wojciech Kempa.
Kameruńczyk – reprezentację tego kraju nazywa się
Nieposkromionymi lwami –
przez popularny serwis transfermarkt.de wyceniany jest na
50.000 €, jednak Concordia
może go pozyskać za mniej
niż 1.000 €.
Na pożegnanie z 3-ligowym LKS-em Czaniec piłkarz
strzelił gola w wygranym 3:1
meczu z LZS-em Leśnica. Rundę wiosenną ubiegłego sezonu
22-latek zakończył z pięcioma
golami zdobytymi w trzynastu
meczach (wiosną 2012 roku
rozegrał pięć meczów w 1-ligowej Flocie Świnoujście, ale
gola na zapleczu ekstraklasy
nie strzelił).
Jeżeli Concordia pozyska
piłkarza z Kamerunu, będzie to
pierwszy czarnoskóry zawodnik
w historii knurowskiego klubu.
PiSk

Kolana do „remontu”
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Krusiński, który dowiedział
się od lekarza, że jego staw
kolanowy musi być operowany.
Termin zabiegu nie jest jeszcze
znany, a my przypomnijmy, że
„Krusik” poważnej kontuzji
nabawił się w ostatnim meczu
sparingowym. Pierwotnie wydawało się, że wystarczy kilka
tygodni przerwy w treningach.
Ostatecznie skończy się na interwencji chirurga.
Na problemy zdrowotne
narzeka też Marek Chowaniec.

– U Marka zdiagnozowano
zerwanie mięśnia dwugłowego
uda – w yjaśnia masażysta,
Wojciech Wasilewski.
Chowaniec przyszedł latem do Concordii, jako król
strzelców zabrzańskiej klasy
„A”, jednak kibice knurowskiej drużyny muszą jeszcze
zaczekać co najmniej kilka tygodni, by zobaczyć debiut tego
zawodnika w „biało-zielono-czarnych” barwach.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Niezwykłą huśtawkę nastrojów przeżyło w minionym
tygodniu dwóch piłkarzy Concordii. Gdy w czwartek odwiedziliśmy beniaminka 4. ligi
na treningu, zobaczyliśmy w
czasie wewnętrznej gierki m.in.
kontuzjowanych do niedawna
Mateusza Mikulskiego, Pawła
Gałacha i Mateusza Filipa. –
Powrót do zajęć z pełnym obciążeniem każdego z tych piłkarzy
bardzo mnie cieszy – mówił
trener Wojciech Kempa.
Dzień później przy Dworcowej panowała już odmienna
atmosfera. Po kontrolnej wizycie
lekarskiej w fatalnym nastroju
był Mateusz Mikulski. Obrońca stawił się na zbiórce przed
treningiem, jednak w zajęciach
nie uczestniczył. – O treningu
nie ma mowy, bo okazało się, że
w kolanie dzieje się coś złego. 18
września przejdę jeszcze badania
rezonansem magnetycznym i
wtedy okaże się, czy potrzebna
będzie operacja – oznajmił załamany „Mikul”.
W równie kiepskim nastroju był w piątek Grzegorz

- Katastrofa panie prezesie! – wydają się
mówić Mateusz Mikulski i Grzegorz Krusiński
do Zbigniewa Kosmali

IV liga

Po porażce,
przed szansą
na przełamanie
W pięciu dotychczasowych meczach piłkarze Concordii rywalizowali o 4-ligowe
punkty z zespołami ze ścisłej
czołówki. Z obecnym liderem
– Górnikiem Piaski przegrali
w minioną sobotę 1:2. Z trzecim w tabeli Wyzwoleniem
Chorzów doznali porażki 0:4.
Czwartą drużynę – Sarmację
Będzin pokonali na ich terenie
3:1, z piątą – Pilicą Koniecpol
przegrali 0:2 i wreszcie z ósmym Rakowem II Częstochowa wygrali 2:1.
Ja k widać, bilans t ych
spotkań jest dla knurowian
niekorzystny. Po dwóch zwycięstwach i trzech porażkach
Concordia plasuje się na odległym 11. miejscu. Wydaje się,
że poprawy wymaga zarówno
gra bloku defensywnego, który traci średnio dwie bramki
na mecz, jak i poczynania
ofensywy, której najjaśniejszą postacią jest Paweł Jaroszewski, który do niedawna
był odpowiedzialny przede
wszystkim za rozbijanie ataków rywali.
Po porażce 0:4 z Wyzwoleniem Chorzów, trener Wojciech Kempa przed kolejnym
meczem dokonał aż trzech
zmian w defensywie. Między
słupkami po raz pierwszy
w meczu l igow y m st a ną ł
pozyskany w letnim okienk u t r a n sferow y m Pat r y k
Wasilewski. W obronie pojawili się z kolei powracający
po kontuzji Paweł Gałach i
kolejny debiutant – Łukasz
B ącz k iew icz . Rosz ady na
niewiele się zdały, bowiem
komplet punktów wywalczył
Górnik Piaski.
Na uwagę zasługuje postawa 19-letniego wychowanka
– Pawła Jaroszewskiego, który
w sobotę strzelił już trzecią
bramkę w bieżącym sezonie.
W poprzednich rozgrywkach
obserwowaliśmy tego zawodnika na pozycji lewego obrońcy. Teraz trener przesunął go
do pomocy i wydaje się, że to
jedyny na razie pozytyw, jaki
możemy zapisać po stronie
beniaminka 4. ligi z Knurowa.
W sobotę Concordia zagra na wyjeździe ze Slavią
Ruda Śląska, która po pięciu
kolejkach ma na swym koncie cztery remisy i porażkę.
Slavia – wraz z Lotem Konopiska i Przyszłością Ciochowice – ma najgorszy atak,
k tór y st rzeli ł do tej por y
tylko trzy gole.
Czy zatem po dwóch kolejnych porażkach, knurowianie wykorzystają szansę
na przełamanie?

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Foto: Piotr Skorupa
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Na tym etapie
4-ligowych rozgrywek
najjaśniejszą postacią
Concordii jest Paweł
Jaroszewski

Powodów do zadowolenia
nie mają też kibice Jedności
Przyszowice. Zespół Krzysztofa Szumskiego cechuje przede
wszystkim dziurawa obrona,
czego dowodem może być 14
straconych goli. Dziesięć z nich
drużynie z gminy Gierałtowice
strzelili piłkarze dwóch ostatnich rywali – Iskry Pszczyna
(1:4) i GKS-u II Katowice (0:6).
Piotr Skorupa

WYNIKI 5. KOLEJKI,
GRUPA I
Concordia Knurów - Górnik
Piaski 1:2
0:1 Burczyk 4’, 1:1 Jaroszewski 20’, 1:2 Świerczyński 27‘
Concordia:
Wasilewski, Wieliczko,
Krzysztoporski, Gałach (żk)
46’ Pilc, Bączkiewicz, Spórna, Maciejewski, Rozumek,
Żyrkowski, Jaroszewski 70’
Modrzyński, Nalepa (żk) 46’
Suchiński.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
- Wyzwolenie Chorzów 3:1,
MLKS Woźniki - Sarmacja
Będzin 1:2, Zieloni Żarki Raków II Częstochowa 1:0,
Lot Konopiska - Grunwald
Halemba 1:5, LKS Kamienica
Polska - Pilica Koniecpol 1:3,
RKS Grodziec - Slavia Ruda
Śląska 1:1, Gwarek Tarnowskie Góry - Przyszłość Ciochowice 1:2.
1. Piaski
2. Grunwald
3. Wyzwolenie
4. Sarmacja
5. Pilica
6. Woźniki
7. Zieloni
8. Raków II
9. Kamienica Polska
10. Przyszłość
11. Concordia
12. Lot
13. Slavia
14. Zagłębiak
15. Gwarek
16. Grodziec

11
11
10
10
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3

liczba
sezonu

9

- tylu piłkarzy debiutowało już w bieżącym sezonie w zespole Concordii (Łukasz Bączkiewicz,
Mateusz Dembiński,
Paweł Krzysztoporski,
Wojciech Liszka, Bartłomiej Maciejewski,
Adrian Morawiec, Patryk Nalepa, Arkadiusz
Suchiński i Patryk Wasilewski)
WYNIKI 5. KOLEJKI,
GRUPA II
GKS II Katowice - Jedność
Przyszowice 6:0, Spójnia
Landek - Drzewiarz Jasienica
1:1, Gwarek Ornontowice Krupiński Suszec 0:1, KS Wisła - AKS Mikołów 5:1, Unia
Racibórz - Górnik Pszów 0:1,
Forteca Świerklany - Czarni-Góral Żywiec 2:3, GKS 1962
Jastr zębie - Podlesianka
Katowice 6:0, Iskra Pszczyna
- GTS Bojszowy 0:1.
1. Krupiński
2. Jastrzębie
3. Pszów
4. Iskra
5. Czarni Góral
6. Gwarek
7. Bojszowy
8. GKS II
9. Wisła
10. Drzewiarz
11. Podlesianka
12. Unia
13. Jedność
14. Mikołów
15. Forteca
16. Spójnia

13
10
10
10
10
9
9
7
6
5
5
4
4
3
1
1
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Reprezentanci Akademii Piłki Nożnej z rocznika 2002

Foto: Piotr Skorupa
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ce. - Runda rewanżowa mimo,
że zdobyliśmy taką samą ilość
punktów co w rundzie jesiennej,
była w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza, a minimalne
porażki z Promotorem i MKSem Zaborze, a także zwycięstwa
nad Piastem pokazały, że zespół
jest w stanie powalczyć z każdym i w nowym sezonie zagrać
jeszcze lepiej – mówi trener,
Dawid Dybcio.
Ubiegły sezon drużyna
z rocznika 2002 zakończyła
bez remisu, odnosząc 16 zwycięstw i ponosząc 5 porażek:
5:3 i 4:2 z Trampkarzem Biskupice, 14:3 i 11:0 z MKSem Sośnicowice, 11:0 i 12:0
z Sośnicą Gliwice, 12:2 i 5:0
z Kolejarzem Gliwice, 2:9

informacja

1. MKS Zaborze
2. Piast II Gliwice
3. Promotor Zabrze
4. APN Knurów
5. Czarni Pyskowice
6. Piast I Gliwice
7. Trampkarz Biskupice
8. MKS Sośnicowice
9. Kolejarz Gliwice
10. Gwarek Ornontowice
11. Concordia Knurów
12. Sośnica Gliwice

58
54
52
48
36
34
25
21
15
12
6
0

liczby
sezonu

Nie „pękają” nawet
przed Piastem
Akademia Piłki Nożnej,
której założycielem jest Marcin Brosz, zorganizowała dla
swoich zawodników kolejny
letni obóz. Dzięki wzorcowej
współpracy na linii APN –
miasto – rodzice, w zgrupowaniu, które odbyło się w
Pokrzywnej, wzięło udział ponad osiemdziesięciu młodych
adeptów piłki nożnej.
Przy okazji wyjazdu na
tygodniowy obóz, wzięliśmy
„pod lupę” jeden z zespołów
Akademii, który w rundzie
wiosennej odniósł kilka znaczących zwycięstw. To drużyna z
rocznika 2002, którą prowadzi
Dawid Dybcio i która może
się pochwalić m.in. ligowymi
wygranymi z Piastem Gliwi-

Końcowa tabela
sezonu 2012/2013

128

i 2:3 z Promotorem Zabrze,
5:2 z Gwarkiem Ornontowice
(po rundzie jesiennej zespół
wycofał się z rozgrywek), 0:9
i 3:1 z Piastem II Gliwice, 3:0
i 8:2 z Czarnymi Pyskowice,
6:5 i 5:0 z Piastem I Gliwice,
8:1 i 9:1 z Concordią Knurów,
1:10 i 2:4 z MKS-em Zaborze.
Po ubiegłym sezonie, trener
Dawid Dybcio wyróżnił kilku zawodników, którzy ze
szczególnym zaangażowaniem uczestniczą w treningach
oraz prezentują najwyższą
formę. Grono tych piłkarzy
tworzą: Jakub Wróbel, Patryk
Wiszniowski, Maciej Kowalik, Paweł Szaruga, Bartłomiej
Biegański i Michał Jasiński.
PiSk

- tyle goli strzelili
piłkarze APN z rocznika 2002 w ubiegłych
rozgrywkach ligowych

57

- tyle goli stracili
piłkarze APN z rocznika 2002 w ubiegłych
rozgrywkach ligowych

43

- tyle bramek strzelił najskuteczniejszy
zawodnik APN – Maciej
Kowalik

Klasa A

Kanonada
Ostre strzelanie urządzili
sobie piłkarze rezerw Jedności Przyszowice i Dramy
Kamieniec. W spotkaniu tych
drużyn padło aż 11 bramek, z
czego osiem zdobyli zawodnicy Jedności. Połowę mniej goli
strzelili reprezentanci Orła
Stanica, ale i tak wystarczyło
WYNIKI 4. KOLEJKI
KS MOSiR Stal Zabrze - Sokół Łany Wielkie 1:4, Jedność
32 II Przyszowice - Salveo
Drama Kamieniec 8:3, Zryw
Radonia - MKS Zaborze Zabrze 2:2, Carbo Gliwice Młodość Rudno 2:3, Orzeł
Stanica - Orły Bojszów 4:1,
Ruch Kozłów - Naprzód Żernica 1:0, Zamkowiec Toszek
- Przyszłość II Ciochowice
2:1, Społem Zabrze - MKS
Zabrze-Kończyce 0:2.

to do odniesienia pewnego
zwycięstwa nad rywalem z
Bojszów.
Dorobek punktow y po
ostatniej kolejce nie uległ
zmianie w przypadku Naprzodu Żernica, który zanotował
trzecią porażkę w tym sezonie.
PiSk

1. Kończyce
2. Carbo
3. Zaborze
4. Zamkowiec
5. Orzeł
6. Przyszłość II
7. Młodość
8. Jedność II
9. Zryw
10. Społem
11. Drama
12. Sokół
13. Stal
14. Orły
15. Naprzód
16. Ruch

9
9
8
7
7
7
7
6
6
4
4
4
3
3
3
3

Klasa B

Punktowali

W nowym sezonie klasa
„B” składa się z jednej grupy
(w ubiegłym sezonie rywalizowano w dwóch grupach), a
nasz region reprezentują na

tym szczeblu dwie drużyny:
Gwiazda Chudów i Victoria
Pilchowice. W inauguracyjnej
serii spotkań obie punktowały.
PiSk

WYNIKI 1. KOLEJKI
Quo Vadis Makoszowy – Gwiazda Chudów 2:4, Victoria Pilchowice – FC Kłodnica 2:2, Piast Pawłów – Start Kleszczów 3:2,
Amator Rudziniec – LKS 45 Bujaków 1:2, KS Bojków – Pogoń
Ziemięcice 1:1, Olimpia Pławniowice – Korona Bargłówka 2:1,
Naprzód Świbie – Walka Zabrze 5:0.

Klasa C

Pod dyktando gości
Pierwsza kolejka w klasie
C należała do przyjezdnych,
którzy odnieśli komplet zwycięstw, nie tracąc przy tym
ani jednej bramki. To oznacza, że wygraną zanotowała
m.in. Concordia II Knurów,
która do rozgr y wek przy-

stąpiła pod wodzą trenera
Da m ia na Meh l icha . „Rezer w iści ” w ygra li pew nie
3:0, a bohaterem spotkania
był Piotr Karwowski, który
strzelił dwie bramki i wywalczył rzut karny.
PiSk

WYNIKI 1. KOLEJKI
Naprzód Łubie – Concordia II Knurów 0:3
(bramki: Karwowski 2, Nalepa)
Concordia: Krasoń od 46 min. Suchocki, Guzera, Koniorczyk,
Paśnicki, Morawiec, Karwowski, Filip, Dembiński, Liszka, Nalepa, Kozdroń.
Ślązak Bycina - Gwarek II Ornontowice 0:3, Orzeł Paczyna Burza Borowa Wieś 0:6, Młodość II Rudno - Leśnik Łącza 0:2.
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KNURÓW. ZŁOTE GODY

Uczucie, które
nie gaśnie
- Miłość przede wszystkim, ale ważna
jest też wyrozumiałość i kompromis
- Łucja i Paweł Szymoszkowie, którzy
świętowali Szmaragdowe Gody, zdradzili
nam swoją receptę na szczęśliwe
małżeństwo. - Przez cały związek
optymistycznie patrzyliśmy
w przyszłość
Małżonkowie spotkali się we
wtorek w restauracji „Protos”. W
uroczystości zorganizowanej przez
Urząd Stanu Cy wilnego wzięł y
udział 32 pary, świętujące 50 lat
pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
oraz 8 par, które obchodziły Szmaragdowe Gody (55 lat).
- Kiedy wy staliście na ślubnym
kobiercu, ja szedłem do VI klasy
podstawówki - śmiał się przewodniczący Rady Miasta, Jan Trzęsiok.
Prezydent Adam Rams wręczył
parom medale za „długoletnie po-

życie małżeńskie”. Nie krył przy
tym podziwu dla wyrozumiałości
i wzajemnej wdzięczności małżonków.
- Potrzebujemy przykładów, a
państwo są pięknym przykładem rodziny - mówił prezydent. Podkreślił
przy tym wielki wkład, jaki wnieśli
w rozwój Knurowa.
Po wręczeniu odznak nadszedł
czas na pamiątkowe zdjęcia, lampkę
szampana oraz odśpiewanie gromkiego „Sto lat!”.
Tekst i foto: Aleksandra Bednarz

Jubilaci przyjęli medale z rąk
prezydenta Adama Ramsa

Medale za 50-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego
(Złote Gody) otrzymali:
Krystyna i Czesław Bieleccy, Albina i Marian Brzustowscy,
Elżbieta i Jerzy Bogdańscy, Małgorzata i Karol Cupokowie,
Renata i Norbert Czernikowie, Urszula i Henryk Chotoborscy,
Janina i Krzysztof Frodyma, Jadwiga i Lucjan Groch, Róża i
Walenty (+) Jezuskowie, Inga i Eugeniusz Kaszek, Władysława i
Sylwester Kołodziejczykowie, Łucja i Henryk Klaczka, Kazimiera
(+) i Piotr Krężołkowie, Janina i Jan Koźmińscy, Zofia i Kazimierz
Krzemińscy, Monika i Jan Luczykowie, Elfryda i Edmund Myszka,
Urszula i Tadeusz Mierzwa, Teresa i Henryk Michalscy, Izabella
i Eugeniusz Noconiowie, Anna i Zygfryd Pachowie, Krystyna i
Mieczysław Puchalscy, Barbara i Józef Płaszajowie, Barbara i
Ginter Pisarscy, Marta i Bolesław Skiba, Irena i Jerzy Szymikowie, Lidia i Józef Sternalowie, Stefania i Herbert Sławikowie,
Helena i Kazimierz Suszkowie, Maria i Jerzy Waśkowscy, Renata
i Paweł Wodokowie, Eugenia i Julian Wilkowie.
55-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego (Szmaragdowe Gody) świętowali:
Alicja i Edward Bibułowiczowie, Helena i Adam Błaszkiewiczowie, Irena i Franciszek Drewniakowie, Hildegarda i
Leonard Grodoniowie, Lidia i Jerzy Markowscy, Łucja i Paweł
Szymoszkowie, Teresa i Tadeusz Urbańscy, Julianna i Kazimierz
Zarychtowie.
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