aktualności
Paniówki

Knurów. Za ratuszem powstaje parking

Żwirowisko to już przeszłość,
przyszłość to kostka

Wilcza

Ostra jazda

Młodzi
posiadacze...

To zdarzenie można
podsumować zaledwie
dwoma słowami – brak
wyobraźni

26 sierpnia około godz. 17.25
trzy osoby jadące Fiatem 126 p
urządziły sobie rajd po nasypie hałdy
kopalnianej przy ulicy Kłodnickiej.
W trakcie zjazdu z nasypu kierowca
prawdopodobnie stracił panowanie
nad pojazdem. Samochód koziołkował i kilkakrotnie dachował.
Po wypadku kierowca i jeden z
pasażerów zbiegli z miejsca wypadku
pozostawiając tam jednak... 18–latkę,
czyli trzeciego pasażera. Dziewczyna odniosła obrażenia ciała.

Foto: Bogusław Wilk

Justyna Walo

Przyszowice

Wpadł
na Rover

Za niespełna trzy miesiące w miejscu
dotychczasowego żwirowiska za ratuszem
powstanie parking z prawdziwego
zdarzenia. – Dokładnie 78 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych
i dwie zatoczki dla autokarów, a wszystko
pięknie oświetlone - wylicza Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich

I etap inwestycji rozpoczął się w
ubiegłym roku od przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w
sąsiedztwie ratusza. Kolejny obejmuje budowę miejsc postojowych.
W lipcu wycięto niepotrzebne topole, w połowie wakacji na placu
pojawił się ciężki sprzęt. Roboty
ruszyły pełną parą.
– Umowa z wykonawcą przewiduje ponadto wykonanie oświetlenia

całego terenu, a także nasadzenia
zieleni. Miejsca parkingowe będą
wkomponowane w już istniejący
zieleniec. Centralnie położony będzie chodnik – zapewnia naczelnik
Szczypka.
Koszt inwestycji to 970 tys. zł.
Zgodnie z umową pierwsi petenci
będą mogli zaparkować za ratuszem
już za niespełna trzy miesiące.
III etap inwestycji obejmie upo-

27 sierpnia około godz. 8.50
na skrzyżowaniu z ulicą Gliwicką
doszło do wypadku. 30–latek,
mieszkaniec Anglii, nie ustą pił
pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu samochodowi marki Rover.
W wypadku odniosły obrażenia trzy
osoby.
rządkowanie najbliżej sąsiadujących z ratuszem terenów i jak podkreśla Ewa Szczypka, przewidziany
jest na przyszły rok. – Oczywiście,
jeżeli pozwolą nam na to środki
– dodaje naczelnik WIM UM.
pg, bw

Gliwice

Autobusem po ścieżkach pamięci
5 i 6 września wszyscy ci, którzy
zaopatrzą się w bilety będą mogli
bezpłatnie zwiedzić z przewodnikiem dwie z pięciu zaproponowanych
w programie VII Gliwickich Dni
Dziedzictwa Kulturowego ścieżek
pamięci. Przybliżony czas wycieczki
to trzy godziny. Bezpłatne bilety
wymagane na trasie autobusowego
zwiedzania można odebrać w Willi
Caro w Gliwicach od 1 września.
Plan:
5 września (sobota): Pomniki
poległych w I wojnie światowej

Knurów

Trudny
zawód

Kontroler biletów to profesja,
która nie cieszy się zbytnią popularnością wśród użytkowników komunikacji miejskiej.
27 sierpnia około godz. 10.00 przy
ulicy Lignozy doszło do spięcia między
kontrolerem biletów a jednym z pasażerów. 33-letni knurowianin szarpał i popychał pracownika KZK GOP naruszając
tym samym jego nietykalność cielesną.
Justyna Walo

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Pracownika do prac remontowych z doświadczeniem
zatrudnię. Tel. 0 509 441 515

ex. 35/09



Autobus nr 1: wyjazdy z Placu Piłsudskiego godz. 10.00, 14.00, powrót
na parking Gliwickiego Centrum
Handlowego godz.13.00, 17.00. Autobus nr 2: wyjazdy z Placu Piłsudskiego godz. 10.20, 14.20, powrót
na parking Gliwickiego Centrum
Handlowego god z.13.20, 17.20.
6 września (niedziela): Filie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady

Auschwitz-Birkenau w Gliwicach
Autobus nr 1: wyjazdy z Placu Piłsudskiego godz. 9.00, 13.00, powrót na
parking Gliwickiego Centrum Handlowego godz.12.00, 16.00. Autobus
nr 2: wyjazdy z Placu Piłsudskiego
godz. 9.20, 13.20, powrót na parking
Gliwickiego Centrum Handlowego
godz.12.20, 16.20.
oprac. Justyna Walo

Gliwice

Po centrum w londyńskim
piętrusie
Czerwony, piętrowy autobus, jakby
wprost przeniesiony z londyńskich
ulic, pojawi się 4 września
w Gliwicach. Będzie jedną
z wielu atrakcji VII Gliwickich Dni
Dziedzictwa Kulturowego
Nietypowy pojazd będzie krążył
od godz. 12–19 po ulicach: Toszeckiej, Boh. Getta Warszawskiego,
Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Łużyckiej, przejeżdżać
będzie także ulicami: Marcina Strzody, Konstytucji oraz Zwycięstwa w
kierunku dworca PKP.
W trakcie postojów w godz.
13-14, 16-17 oraz 18-19 na Placu
Krakowskim będzie można wejść do

środka i na własne oczy zobaczyć,
jak wygląda brytyjska komunikacja
miejska. Na pokładzie autobusu
rozgości się Poetycka Grupa Szturmowa.
5 i 6 września Muzeobusem
będzie można się także przejechać i
dotrzeć między innymi na Cmentarz
Centralny czy do Jednostki Wojskowej.
Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

Odjazd
z Kosmonautów

Nocą 26 sierpnia około godz.
23.30 z ulicy Kosmonautów zniknął
Mercedes Sprinter wart około 35 tys.
złotych.
Justyna Walo

Knurów

Nie ufajmy
nieznajomym

Mieszkaniec Alei Piastów, który 27 sierpnia wpuścił do swojego
mieszkania obcą osobę, z pewnością
więcej nie popełni tego błędu. Nieznana mu bliżej persona z szaf ki
kuchennej ukradła 5 tys. złotych w
gotówce.
Justyna Walo

...narkotyków wpadli 27 sierpnia
w ręce policji. Trzej mężczyźni w
wieku 18, 21 i 24 lat zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy do spraw
walki z narkotykami około godz.
22.00. Trzej mieszkańcy Wilczy
mieli przy sobie haszysz.
Justyna Walo

Knurów

Kradzież
w sieci

Żądza posiadania ciągle nowych
i nowszych ubrań to chyba słabostka
większości kobiet. Czasem jednak
chęć zaoszczędzenia na odzieżowych
wydatkach obraca się przeciwko
gospodarnej przedstawicielce płci
pięknej.
25 sierpnia na jednym z serwisów aukcyjnych oszukana została
mieszkanka Knurowa. Nieuczciwy
sprzedawca odzieży wzbogacił się
kosztem amatorki ubrań o 160 złotych.
Justyna Walo
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Kuźnia Nieborowska

Dożynkowo

Sołtys, Rada Sołecka i Dom
Pomocy Społecznej „Zameczek”
zapraszają w najbliższą sobotę (5
września) na festyn dożynkowy. O
godz. 15.00 odbędzie się msza św.,
a tuż po niej występ zespołu DuoFenix Muszkieterzy. Na terenie DPS
„Zameczek” w Kuźni odbędzie się
zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Greg Music.
Zapraszamy!
/pg/

www.qlturka.pl

Gliwice

Warto zaznajamiać dzieci z kulturą i
sztuką już od najmłodszych lat. Pomysłów i inspiracji dostarczyć może
portal Qlturka.pl. Publikowane tam
teksty, zdjęcia, pliki multimedialne,
skierowane są do rodziców, wychowawców, bibliotekarzy, animatorów
kultury, ale także do samych dzieci.
Można korzystać z działów, jak
literatura, muzyka, teatr i film, sztuki
plastyczne oraz muzea i miejsca
kultury. Portal organizuje także konkursy, które najmłodszym na pewno
przypadną do gustu.

Z Gliwickiej Radiostacji 5 września o godz. 9.30 ruszy Kolarski Rajd
Pamięci Września 1939 i ofiar II wojny, którego punktem docelowym są
Nieborowice – miejsce, gdzie istniał
obóz przejściowy dla przeznaczonych do eksterminacji powstańców
śląskich. W trakcie rajdu zaplanowano odwiedzenie kilku z obiektów
umieszczonych na mapie tzw. „ścieżek pamięci”. Zapisy w siedzibie
gliwickiego oddziału PTTK (Rynek
11) dokonywane są we wtorki o godz.
17.00 oraz na starcie rajdu.

Kolarski
Rajd Pamięci

5ak

Justyna Walo
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Knurów. Trwa akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Tajemnicza śmierć
Policja i prokuratura odmawiają wyjaśnień,
zasłaniając się dobrem śledztwa. Jedno jest
pewne, w niedzielną noc nastąpił zgon 80letniego pilchowiczanina

Pilchowice zelektryzowały pogłoski o mordzie, do jakiego miało
dojść w niedzielną noc.
Do jednego z domków, stojącego w pobliżu rynku wtargnąć
mieli zamaskowani bandyci i napaść na samotnie mieszkające małżeństwo.
Podkomisarz Marek Słomski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zdementował pogłoski, jakoby napastnicy
zadźgali nożem 80-letniego pilchowiczanina.
Prokurator Beata Wojtasik z Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód przyznała, że zgon pilchowiczanina nastąpił, jednak dla dobra
śledztwa odmówiła dalszych wyjaśnień. Z dużą rezerwą odnosi się
do doniesień prasowych na ten temat.

Uwaga!
Dziecko na drodze

/pg/

Własna firma w pigułce
Aby ułatwić pierwsze kroki w
prowadzeniu firmy oraz pomóc w
pokonaniu w tym barier Fundacja na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa we
współpracy z Centrum Informacji i
Planowania Kariery w Katowicach
zaprasza 23 września 2009 r. na szkolenie z zakresu „ Samozatrudnienie
oraz biznesplan- krok po kroku”.
Szkolenie skierowane jest do
wszystkich mieszkańców Knurowa i okolic, znajdujących się na
różnych etapach życia zawodowego, głównie do osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, które widzą
swoją szansę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Szkolenie będzie
miało formę wykładów i warsztatów,
prowadzone będzie przez profesjo-

nalną kadrę dydaktyczną.
- Odpowiadając na potrzeby
osób zaczynających działalność
gospodarczą Fundacja nie tylko
zapewnia swoją pomoc podczas
szkoleń, ale także oferuje inne usługi,
np.: prowadzenie księgowości oraz
wynajem pomieszczeń biurowych
w Inkubatorze Przedsiębiorczości
na preferencyjnych warunkach mówi prezes Fundacji na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa Barbara
Taras-Szostek.
Uczestnictwo w szkoleniu jest
bezpłatne. Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 032-235-96-70 do 18 września
2009 r.
Frrmk, b

Knurów

Za trudne dla złodzieja

Wśród złodziei dużą popularnością cieszy się ostatnio marka Audi. 24
sierpnia około godz. 15.20 nieznany sprawca usiłował ukraść zaparkowane
przy Alei Piastów Audi A6. Samochód ma uszkodzony zamek w drzwiach
i stacyjkę.

Justyna Walo

Knurów. Wypadek na Kapelanów

Niebezpieczna
zabawa

Dzieci w Krywałdzie przez cały rok szkolny
znajdują się pod szczególną opieką

Foto: Arch. „PL”

Pilchowice

Większa liczba patroli policji i straży miejskiej w okolicach
szkół to jeden z elementów akcji „Bezpieczna droga do
szkoły”. Do 11 września funkcjonariusze będą zwracać
szczególną uwagę na rejony przejść dla pieszych
Wraz z pierwszym dzwonkiem
wokół szkół, oprócz dzieci, pojawili
się policjanci i strażnicy miejscy.
Sprawdzają utrudnienia w ruchu drogowym wokół placówek szkolnych,
sprawność sygnalizacji świetlnej i
właściwe oznaczenie znakami drogowymi.
Akcja „Bezpieczna droga do
szkoły” ma przede wszystkim na celu
propagować bezpieczeństwo wśród
dzieci i młodzieży, uświadamiając
zagrożenia, jakie czekają na nich na
drodze.
Spośród knurowskich szkół tylko Zespół Szkolno-Przedszkolny z
Krywałdu może pochwalić się, znajdującym się w bliskim sąsiedztwie,
fotoradarem. Barbara Iwanicka,
dyrektor placówki mówi, że to doskonały straszak dla samochodów.
– Zwalniają, oczywiście, że zwalniają. Wczoraj w fotoradarze policja wymieniała taśmy. Na ul. Michalskiego
zrobiło się bezpieczniej – zauważa

dyrektorka.
K r ywałdzka placówka może
pochwalić się jeszcze jednym – panem Grzegorzem, który codziennie
przeprowadza przez jezdnię dzieci
idące do szkoły, jak również te, wracające do domów. – Nie wyobrażam
sobie pracy bez tego człowieka! Czy
przerwa, czy jakaś szkolna impreza,
rekolekcje - on zawsze jest! Od godz.
7.00 do końca zajęć. Nawet starsze
kobiety korzystają z jego pomocy

– dodaje Iwanicka.
„Agatka” w męskim wydaniu
działa nie tylko na kierowców, ale
także wyrabia w dzieciach nawyk
ostrożności na jezdni. Uczy prawidłowo przechodzić przez drogę.
– Życzyłabym każdej szkole takiego
kogoś. To doskonały sposób na poprawę bezpieczeństwa dzieci – mówi
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Paweł Gradek

Najwięcej wypadków z udziałem dzieci ma miejsce podczas
przechodzenia uczniów przez jezdnię. Nagłe wtargnięcia na jezdnię,
wychodzenie zza pojazdu i przebieganie przez drogę w niedozwolonym miejscu to tylko niektóre z przyczyn wypadków.
Statystycznie liczba wypadków z udziałem dzieci nie jest duża,
jednak każdy wypadek z udziałem dziecka to dla niego ból i szok, a
dla rodziców traumatyczne przeżycie. Prowadzenie akcji „Bezpieczna droga do szkoły” ma wpoić nie tylko dzieciom, ale i kierowcom,
nawyki bezpiecznego zachowania na drogach.

reklama

Dziewięcioletnia dziewczynka trafiła do
knurowskiego szpitala po tym, jak jeden z
betonowych krawężników, składowanych przy
ulicy Kapelanów w związku z prowadzonym
tam remontem, upadł na nogę dziecka
Do tego przykrego wypadku
doszło we wtorek, 25 sierpnia.
Według informacji uzyskanych w
gliwickiej policji, dziewięciolatka
wraz z innymi dziećmi bawiła się
w miejscu, w którym firma prowadząca remont ulicy Kapelanów
składuje materiały budowlane. Według policyjnych ustaleń, zabawa
spowodowała obsunięcie się palety
betonowych elementów. Jeden z
nich spadł na dziewczynkę, która
na skutek tego doznała obrażenia

nogi. Dziecko trafiło do szpitala.
– Na szczęście do tego typu wypadków, w których poszkodowane
są dzieci, dochodzi bardzo rzadko
– mówi podkom. Marek Słomski, rzecznik gliwickiej Komendy
Miejskiej Policji. – W ciągu tegorocznych wakacji jedynym takim
wypadkiem odnotowanym przez
gliwicką policję jest właśnie ten,
który wydarzył się w Knurowie.
Policja jest w trakcie wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia.
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Niektórzy z przekąsem mawiają, że w dzisiejszych czasach
pewne są tylko śmierć i podatki; na pierwsze nie mamy
wpływu, na drugie godzimy się z bólem: płacząc, ale płacąc...

Foto: Mirella Napolska

Pytania
o szpital
Gliwice. Sesja Rady Powiatu Gliwickiego

Najważniejszym punktem ostatniej sesji
Rady Powiatu Gliwickiego był wybór nowego
wiceprzewodniczącego.
Został nim Henryk Szary
Henryk Szary, szef opozycyjnego Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego Ziemi Gliwickiej, zastąpił Leszka
Kubiaka, który złożył mandat
wiceprzewodniczącego po tym,
jak 1 sierpnia został dyrektorem
Szpitala Powiatowego w Pyskowicach. Nowy wiceprzewodniczący jest radnym powiatowym
od trzech kadencji. W przeszłości pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego.
Reprezentuje okręg wyborczy
obejmujący gminy Gierałtowice
i Pilchowice. Zawodowo pełni
funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Gliwicach. Kandydaturę Szarego
zgłosił Marian Sadecki, prezes
Stowarz yszenia Moja Gmina
Nasz Powiat.
Część sesji poświęconą sprawozdaniom finansowym m.in.
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Knurowie poprzedziły interpelacje i wnioski radnych.
Wśród nich znalazły się dwie
dot yczące bra k u oz na kowa ń
Knurowa przy zjeździe z autostrady w rejonie węzła Bojków.
Przypomnijmy, że o załatwienie
tej ważnej dla miasta sprawy
knurowianie monitują od kilku
lat (m.in. kilkakrotnie zgłaszali
ją k nu rowscy r a d n i obecnej
i poprzed niej kadencji Rady
Miasta).
Knurowski radny, Stanisław
Rudzki zapytał starostę Michała
Niesz porka, kiedy dostarcz y
radnym kompletną umowę spółki
„Knurowski Szpital”. Starosta zapewnił, że uczyni to niebawem.
Temat ykę szpitalną por uszył także radny Piotr Dudło.
Zaniepokoiły go informacje o
z wolnieniach w k nu rowskim
szpitalu, a także widmo likwidacji oddziału chirurgii urazowej i zastąpienia go oddziałem
„chirurgii jednego dnia”.
reklama

Starosta starał się dementować pogłoski o zwolnieniach
związanych z restrukturyzacją
szpitala w Knurowie. Tłumaczył, że dotychczasowe odejścia
pracowników nie wiążą się ze
zwolnieniami. Zaprzeczył też
planom likwidacji oddziału chirurgii urazowej, wyjaśniając, że
jego zakres zostanie poszerzony
o usługi w ramach „chirurgii
jednego dnia”.
Główna księgowa Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Knurowie
przedstawiła informacje na temat
wykonania planu finansowego za
pierwsze półrocze 2009 roku.
Uwagę radnej Teresy Bochenek
skupiły zakupy sprzętu medycznego, a zwłaszcza to, ile nowego
sprzętu trafiło do szpitala, a ile
do ośrodków zdrowia.
R a d a pr z y ję ła wsz yst k ie
projekty uchwał przygotowane
na sesję, mimo że na początku
pojawił się w niosek rad nego
Mariana Sadeckiego o usunięcie z porządku obrad uchwały
dotyczącej przyznania nagrody
„Bene Meritus”. – W 2005 roku
nagrodę przyznaliśmy naszemu
koledze radnemu Bogdanowi
Litwinowi. W tym roku kapituła
stawia nas w trudnej sytuacji
nominując Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową, której prezesem jest...
Bogdan Litwin – mówił Sadecki.
Jego wniosek przepadł.
Nag rodę „ Be ne Me r it u s”
przyznawaną corocznie osobom
i instytucjom zasłużonym dla
powiatu otrzymają: zasłużony
honorowy dawca krwi i długoletni działacz czerwonokrzyski
– Stanisław Bogumił oraz Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z Knurowa.
Wręczenie nagród odbędzie się
na kolejnej sesji Rady Powiatu
– 24 września.
Paweł Gradek, /sisp/

Grunty drożeją
– opłaty rosną
Knurów. Przepisy są nieubłagalne...

- Gdyby to była podwyżka o sto procent, to jeszcze do przełknięcia, ale to jest kilka razy
drożej – jedna z knurowianek poskarżyła się Przeglądowi na wzrost opłaty za wieczyste
użytkowanie gminnego gruntu pod garaż. - Zmiana opłat wynika z sytuacji na rynku
– tłumaczą urzędnicy
Garaż Barbary Sicińskiej położony jest przy ulicy Targowej, na gruncie
należącym do gminy, ale oddanym
właścicielom obiektu w użytkowanie
wieczyste. Oznacza to, że obowiązkiem użytkowników wieczystych,
wynikającym z umowy, jest dokonywanie rocznych opłat na rzecz gminy,
adekwatnych do oszacowanej wartości gruntu. Dotychczas te opłaty były
symboliczne, choć w przypadku pani
Barbary, rencistki, każdy grosz się
liczy. Wynosiły 23,04 zł rocznie. Od
przyszłego roku ma się to zmienić, w
dodatku dość zasadniczo – dla knurowianki roczna opłata za użytkowanie
wieczyste gruntu przynależnego do
garażu wyniesie 92,44 zł. Niekryjąca
żalu i irytacji Czytelniczka odwiedziła naszą redakcję.
– Gdyby to była podwyżka o sto
procent, to jeszcze byłoby do przełknięcia, ale to jest kilka razy drożej
– mówi Sicińska. – Inne opłaty, za
mieszkanie na przykład, też podnoszą, ale nie aż tak! Ten grunt ma
tylko 16 metrów kwadratowych. W
dodatku za sam garaż płacę kwartalnie około 30 złotych. Garaż kupiłam,
kiedy mąż mi zginął na kopalni, za
część odszkodowania. A teraz non
stop muszę do niego dopłacać. Gdyby
tam chociaż były dobre dojazdy, ale
tam jest makabra.

ha). I od tego gruntu pobierany jest
podatek od nieruchomości, niezwiązany z meritum sprawy.
Odnosząc się już do opłaty za
użytkowanie wieczyste naczelnik
Aleksiej wyjaśnia: - Wszystko zależy
od tego, co się dzieje na rynku nieruchomości. Aktualizacja opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste gruntów w
gminach nie jest sprawą dobrej woli
gminy, ale ustawowym obowiązkiem,
prowadzonym według określonych
w przepisach procedur. Regularnie,
co roku badamy rynek, zaś wysokość
opłat za poszczególne nieruchomości
może ulec zmianie dopiero wtedy, gdy
aktualna wartość gruntu znacznie różni się od poprzedniej. Opłata roczna
teraz może wzrosnąć, a potem przez
lata się nie zmieniać.
Zmiany w opłatach są dokonywane rzadko, bo podnoszenie ich
wysokości o kilka złotych nie miałoby
sensu. Sama aktualizacja przecież
kosztuje – gmina musi ponieść koszty
wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, koszty wysyłki
do użytkowników wieczystych pism
za potwierdzeniem odbioru. Gdyby
opłaty były zmieniane częściej, ale
w niższej wysokości, pewnie nie powodowałyby irytacji użytkowników
gruntów, ale byłyby absurdalne.

Decyduje rynek

Naczelnik przyznaje, że dotarło
do niego wiele zapytań odnośnie do
podniesienia wysokości opłat. Dodaje, że wszyscy, którym oddaje się te
grunty w użytkowanie wieczyste, przy
podpisywaniu aktów notarialnych są
informowani o możliwości zmian wysokości opłat. Umowa oddania gruntu
w użytkowanie wieczyste zawierana
z gminą jest umową cywilną. Dlatego
aktualizacja opłat rocznych odbywa
się poprzez wypowiedzenie wysokości

Mariusz Aleksiej, naczelnik
Wydziału Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa UM
Knurów, wskazuje na pewną nieścisłość w interpretacji sytuacji
przez Czytelniczkę. Chodzi o to,
że przywołanie przez nią 16 m 2 to
powierzchnia użytkowa garażu, natomiast teren przynależny do garażu
ma 44 m 2 (1/44 działki, której cała
powierzchnia to dokładnie 0,1742



dotychczasowej opłaty z jednoczesną
ofertą nowej stawki. Każdy może się
zapoznać z powodami tej zmiany
i jeśli stwierdzi, że rzeczoznawca
niewłaściwie wycenił nieruchomość,
może złożyć wniosek do Samorządnego Kolegium Odwoławczego. Ma na
to 30 dni od otrzymania pisma.
- Zmiana opłat wysokości wynika wyłącznie z sytuacji na rynku
nieruchomości - jeszcze raz podkreśla naczelnik Aleksiej. - Mieszkańcy
oburzają się wzrostem opłat, a jednocześnie nie zawsze dostrzegają to,
że jako użytkownicy nieruchomości
mogą dysponować nimi jak ich
właściciele. Przy zawieraniu umowy
płacą jedynie 20-25 procent wartości gruntów, stąd potem te roczne
opłaty. Rozumiem, że knurowianka
jest niemile zaskoczona, ale atutem
byłaby sytuacja, gdyby go sprzedawała, bo uczyniłaby to po cenie
rynkowej – dodaje Aleksiej.
Mirella Napolska

reklama

Twarde prawo, ale prawo
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Edukacja

Foto: Mirella Napolska

Witaj, szkoło!
Skończył się czas lenistwa. We wtorek
uczniowie przywitali nowy rok szkolny
Tradycyjnie - jak co roku - we
wszystkich szkołach 1 września
uroczyście przywitano nowy rok
szkolny. Do knurowskich podstawówek uczęszcza 2118 dzieci (z czego
285 to debiutanci – „pierwszaki”)
i 1383 do gimnazjów (w tym 421
pierwszoklasistów).
- Wśród pierwszoklasistów są
także sześciolatki. Jest ich w tym
roku dziesięcioro – ale myślę, że w
przyszłym roku to się zmieni – mówi
Urszula Antończyk, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie. – Kiedy rodzice
zobaczą sale przygotowane specjalnie
dla pierwszoklasistów z wydzieloną
częścią zabawową, chętniej będą
decydować się na to, by posłać swoje
sześcioletnie pociechy do I klasy.
Przypomnijmy, że obowiązek
szkolny obejmie wszystkie sześciolatki w 2012 roku, a do tego czasu
decyzje o posłaniu dziecka do szkoły
podejmują rodzice.
Od 1 września 250 dzieci uczęszcza do oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez każdą z knurowskich
szkół. Reforma oświaty wprowadziła
możliwość uczęszczania do oddziałów
przedszkolnych nie tylko dzieci sześcioletnich, ale także młodszych.

Świeżo po remoncie

W MSP-7 uczniowie zerówek spędzają wspólny czas w kolorowych salach...
czynione są starania włączenia się się odbywać zajęcia, stąd niekoniecz- zastępstwo za nieobecnego nauczydo programu „Owoce w szkole”, za nie będzie on nauczany już w tym roku, ciela przez pedagoga uczącego tego
sprawą którego uczniowie klas I-III ale na pewno pojawi się w planach samego przedmiotu, który poprowadzi kolejną lekcję z podstawy
mają szanse otrzymywać nieodpłat- lekcji nie później niż za dwa lata.
W związku z nową podstawą programowej.
nie zdrowe owoce, warzywa i ich
programową oraz rozporządzeniem
Nowy rok szkolny zapowiada się
przetwory.
W gimnazjach pojawi się nowy ministerialnym będzie obowiązy- wyjątkowo interesująco. Pozostaje
przedmiot – edukacja dla bezpieczeń- wać zasada zastępstw efektywnych życzyć uczniom, nauczycielom i rodzistwa. W rozporządzeniu MEN nie jest – dyrektor szkoły ma obowiązek com, wszystkiego dobrego!
MiNa
jednak określone, w której klasie mają zapewnić w pierwszej kolejności
informacja

Zmiany, zmiany

Ten rok wiąże się z wieloma
nowościami w szkole. Przede wszystkim pierwszoklasiści ze szkół podstawowych i gimnazjów rozpoczną
edukację według nowej podstawy
programowej. Z myślą o tym, by
dzieci nie nosiły do szkoły bagażu
ponad siły, będzie prowadzona akcja
„Lżejszy tornister”. Dyrektorowie
szkół, w ramach możliwości, mają
zatroszczyć się o to, by udostępnić
dzieciom miejsce na przechowywanie
części podręczników w szkołach.
- Wiele knurowskich szkół podstawowych włączyło się do programu rządowego „Radosna szkoła”,
dającego możliwość otrzymania
dofinansowania do utworzenia w
pierwszej kolejności szkolnej sali
zabaw dla dzieci oraz, w roku przyszłym, szkolnych placów zabaw
– mówi Wojciech Świerkosz, zastępca dyrektora MZJOś. – Ponadto przy współudziale dyrektorów
knurowskich szkół podstawowych
Foto: Mirella Napolska

Podczas wakacji w szkołach wiele
się działo – w końcu to jedyny okres
do przeprowadzenia remontów. W
każdej placówce prowadzono mniejsze lub większe prace remontowe.
Największe wakacyjne inwestycje
to termomodernizacja Miejskiego
Przedszkola nr 3 i Miejskiego Przedszkola nr 12. W obu przypadkach
zakończono już prace wewnątrz
budynków, prace na zewnątrz jeszcze
trwają, ale budynki są odpowiednio
zabezpieczone na przyjęcie dzieci.
Ogromnym przedsięwzięciem jest
budowa wielofunkcyjnego kompleksu
sportowego przy Miejskiej Szkole

Podstawowej nr 6, która ruszyła w
ubiegłym tygodniu. Te trzy inwestycje opiewają na sumę 3,5 mln zł.
Poważne prace były prowadzone
w MSP nr 3, będącej częścią Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. Remont
prowadzony tam z tytułu szkód górniczych objął m.in. wymianę izolacji
pionowych ścian, drenaż opaskowy,
nowe posadzki, odmalowanie sal i
korytarzy.
MSP nr 7 z budżetu szkoły przeprowadziła remont na łączny koszt ponad 164 tys. zł. Pomieszczenia zostały
pomalowane, w części sal wymieniono
wykładziny, wstawiono nowe drzwi.
Najważniejszą sprawą było przygotowanie sal do nauczania początkowego
– oprócz prac remontowych trzeba było
dokonać zakupu nowych mebli, wykładziny, zabawek. W sali gimnastycznej
polakierowano parkiet i zainstalowano
tam nowe drabinki.

... a lekcje WF-u odbywają się na lśniącym parkiecie
reklama
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Okoliczności wybuchu
II wojny światowej
nadal wzbudzają
wiele kontrowersji.
Podręcznikowa wersja
historii każe umiejscowić
początek wojny na
Westerplatte, jednak
mniej oficjalne wersje
wskazują na Tczew,
Wieluń, Gliwice, a nawet
Krywałd!
Na rybnickim pograniczu wojna
zaczęła się już w sierpniu 1939 roku,
a zapoczątkowali ją dywersanci z
„Freikorps Ebbinghaus”. 24 sierpnia
1939 roku dokonali ostrzału budynku straży granicznej w Krywałdzie.
W następnych dniach sierpnia doszło do zbrojnych utarczek w Szczygłowicach i Wilczy Dolnej. Wnet
okazało się, że w planach obrony
polskiego naczelnego dowództwa
ziemia rybnicka została pozostawiona własnemu losowi.
Dla zorganizowania skutecznej
samoobrony przed dywersją Freikorpsu, Zarząd Główny Związku
Powstańców Śląskich doszedł do
porozumienia z władzami w sprawie
utworzenia Ochotniczych Oddziałów
Powstańczych. W bardzo szybkim
tempie na terenie powiatu rybnickiego zorganizowano osiem batalionów
OOP, liczących około 3 tys. osób.
Oddziały ochotników już 15
sierpnia pełniły dniem i nocą nadgraniczną służbę ochronną, poczynając
od Gorzyczek, poprzez Wilczę Górną, Knurów, aż do Przyszowic.

Pierwsze dni wojny

1 września 1939 roku około godz.
5.00 oddziały Wehrmachtu gen.
Lista, poprzedzone przez „Freikorps
Ebbinghaus” ruszyły na ziemię ryb-

Zaczęło się
w Krywałdzie!
Historia. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej

nicką, na całym 64-kilometrowym
odcinku granicznym.
W rejonie Szczygłowic i Krywałdu siły niemieckie spotkały się
z oddziałem II batalionu OOP pod
dowództwem Teofila Bieli.
Na dziedzińcu przedwojennej
krywałdzkiej „Lignozy” (w strefie przygranicznej był to zakład
o cha ra k terze paramilit ar ny m)
zginęli pracownicy: Franciszek
Bryłka, Hubert Szymura, Henryk
Roj i Stefan Winkler. W pierwszych
godzinach wojny zginęli również
żołnierze ochraniający krywałdzką
fabrykę: Jan Kadłubiński, Feliks
Czak, Ignacy Nicz i Jan Kasperek.
Wprawdzie na krótko powstrzymano napór wroga, ale kosztem
życia dowódcy batalionu, trzech
dowódców kompanii: braci Feliksa i
Ryszarda Michalskich oraz Konrada
Duszy i około 40 żołnierzy. Kilku
Polaków, którzy dostali się do niewoli, zostało rozstrzelanych przez
„Freikorps”.

Gierałtowice walczą

W Gierałtowicach polscy ochotnicy bili się z wrogiem na szosie
gliwickiej, zaś w Przyszowicach
w czasie ostrej walki nie udało się
powstańcom wysadzić w powietrze
mostu, trzej schwytani Polacy zostali na miejscu rozstrzelani.
Ochotnicze Oddziały Powstańcze stoczyły na pograniczu jedną
z najcięższych walk w czasie kampanii wrześniowej, tracąc około
połowy swoich członków. Tych,
którzy trafili do niewoli, a którym

Szlachetna Paczka 2009

Wolontariusze
poszukiwani!
Choć do Bożego Narodzenia jeszcze daleko,
kolejna edycja akcji Szlachetna Paczka rusza
już 1 września. Każdy z nas może się do niej
przyłączyć, pomagając innym i zdobywając przy
okazji nowe doświadczenia
Pod hasłem Szlachetna Paczka
kryje się ogólnopolska akcja wigilijnej pomocy najuboższym rodzinom.
Stowarzyszenie Wiosna organizuje
ją już po raz dziewiąty, a w ubiegłym
roku akcja po raz była prowadzona
również w Knurowie. W tym roku
będzie podobnie, a nawet lepiej, bo
do Paczki dołączą Gierałtowice. Na
początek poszukiwani są przede
wszystkim wolontariusze, którzy
zaangażują się w organizację akcji.
Rzecz polega na tym, że prywatni darczyńcy – a więc potencjalnie każdy z nas – przygotowują
paczki, które następnie trafią do
najbardziej potrzebujących w danej



miejscowości czy regionie. Osoby,
którym chcemy pomóc, wybieramy
w specjalnej bazie danych, w której
umieszczone są też informacje na
temat ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu konkretna pomoc trafia do
konkretnej osoby, wiadomo też, że
nic się nie marnuje i wszyscy mogą
czuć satysfakcję. Rodziny, którym
można pomóc, są typowane dzięki
instytucjom – ośrodkom pomocy
społecznej, parafiom, szkołom.
– Szlachetna Paczka jest próbą
zareagowania na prawdziwą biedę,
zwłaszcza tę ukrytą – tłumaczy ideę
Aneta Nowak, liderka Szlachetnej
Paczki na terenie Knurowa i Gie-

udowodniono, że należeli do OOP,
rozstrzelano.
W Gierałtowicach zamordowano
Antoniego Boruckiego, W. Skwarę,
Juliusza Grzywocza, Antoniego
Miśkiewicza, Ludwika Szafrana,
Augustyna Powałę, a Czesława
Kaczmarskiego torturowano całą
noc, aż zmarł.
300 Polaków stracono w pierwszej katowni hitlerowskiej – więzieniu rybnickim.

Gloria victis

Miejscem zagłady lud ności
polskiej stał się przejściowy obóz
zorganizowany w lasach pomiędzy
Krywałdem, Nieborowicami a Pilchowicami. W pierwszych dniach
września 1939 roku „spędzono” tu
przeszło 3 tys. ludności cywilnej,
umundurowanych powstańców śląskich i żołnierzy. Ciała zamordowanych zakopywano w dołach, które
wcześniej wykopały ofiary.
Przedwojenna „Lignoza” Spółka A kcyjna zmieniła nazwę na
„Oberschlessen Gesselschaft mit
bessochränkter Haftung Sprengstaffwerke – Kriewald” (Górnośląska Spółka Akcyjna z ograniczoną
odpowiedzialnością, Fabryka Materiałów Wybuchowych – Krywałd.
Dyrektorem został dr Hütter, a
krywałdzkim laboratorium kierował
dr Rumler. Inżynier ScholimusFüllstelle kierował produkcją granatów ręcznych i lotniczych bomb
kruszących.
Maria Grzelewska
oprac. /pg/

rałtowic. – Poprzez naszą akcję
chcemy podkreślić, że dobra pomoc
to pomoc skuteczna. Powinna się
wiązać z wcześniejszym rozpoznaniem potrzeb osoby i konkretną
odpowiedzią na te potrzeby. Pomaganie powinno być wydarzeniem
radosnym, któremu towarzyszy
wspólne świętowanie. Nie obawiamy się mówić o poświęceniu
wolontariuszy, o ich ogromnym
zaangażowaniu, o ich trudzie przekraczania siebie, ale podkreślamy
też ogromną radość i satysfakcję,
jaką daje akcja.
W zeszłym roku w Knurowie,
dzięki pomocy 15 wolontariuszy – i
hojności ofiarodawców – udało się
pomóc 26 knurowskim rodzinom.
Tegoroczny plan jest jeszcze bardziej ambitny.
– Potrzebujemy minimum 35
wolontariuszy, aby pomóc około 50
rodzinom – mówi Aneta Nowak.
– Będziemy działać nie tylko w
Knurowie, ale również w Gierałtowicach.
Jak podkreśla liderka, powodzenie akcji na tym terenie jest w
rękach mieszkańców obu miejscowości. Każdy może zaangażować
się w Szlachetną Paczkę i wspólnie
możemy czerpać radość z tego, że
udało nam się sprawić radość innym
– potrzebującym.
MiNa

Na festynie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie, w namiocie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra F. Ogana pojawiła
się historyczka Maria Grzelewska (z prawej). Z zainteresowaniem przeglądała klubową kronikę. Czyżby
szukała inspiracji do kolejnego artykułu do Przeglądu
Lokalnego?
Pasją Mikołaja Walczaka są rowery. – Jeździłem na
rowerze praktycznie każdego dnia wakacji – przyznaje.
– Ale cóż, skończyły się.
Teraz trzeba będzie dzielić
czas między hobby i naukę
– dodaje z nutką żalu.

1 września był bardzo
ważnym dniem dla Patryka. Wtedy po raz pierwszy
zasiadł w szkolnej ławie.
My spotkaliśmy go jeszcze
przed tym historycznym
dlań wydarzeniem, bo w
drodze do szkoły, gdy z
nieskrywaną dumą niósł róg
obfitości.

Babcia często opiekuje
się swoją 19-miesięczną
wnuczką Wiktorią Górecką.
– Gdy rodzice są w pracy to
ja z przyjemnością zajmuję
się wnusią. Przychodzimy
wtedy do piaskownicy czy
na huśtawki – mówi babcia.

Tekst&Foto:
Marek Węgorzewski
i Paweł Gradek
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Biegacze oddadzą hołd ks. Popiełuszce
Knurowianie wezmą udział w IV Pielgrzymce Biegowej do
Grobu Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki
19 października minie ćwierć
wieku od tragicznej śmierci ks.
Jerzego Popiełuszki. Kapłan „Solidarności” został zamordowany
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
- Przez wzgląd na szacunek dla
ks. Popiełuszki nie możemy obojętnie
przejść obok tak ważnej rocznicy jak
25-lecie jego śmierci - mówi Marian
Gruszka, prezes Akcji Katolickiej
w Knurowie. - Chcemy oddać mu
hołd w miejscu jego wiecznego spoczynku.
Pierwsza okazja do spełnienia
tego zamiaru nastą pi pod koniec
przyszłego tygodnia. Będzie nią IV
Pielgrzymka Biegowa do Grobu Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki
(13-14 września). Przedsięwzięcie
przyjmie formę zlotu gwiaździstego.
Wezmą w nim udział dwie grupy
biegaczy - jedna z Olsztyna, druga
z Katowic.
- Nasz zespół rozpocznie pielgrzymkę sprzed pomnika poległych

gór nik ów KW K Wuje k - mów i
Gruszka, wielokrotny maratończyk,
propagator biegania. - Stworzą go
członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, górnicy kopalni Wujek, osoby
niepełnosprawne z Domu Pomocy
Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej, knurowskiej i tyskiej
Caritas. Na pier wszym odcinku
do pomnika powstańców śląskich
asysty udzieli nam młodzież z Katowic, Siemianowic Śląskich i nasza,
knurowska.
Pielgrzymka będzie stanowić
pierwszą odsłonę obchodów upamiętniających ćwierćwiecze śmierci
kapłana „Solidarności”. W przypadku knurowian nie jedyna.
Kolejna przypadnie na dni 17-19
października. Będzie to również impreza biegowa, która stanie się ważnym elementem obchodów centralnych
- we Włocławku (18 października) i
Warszawie (19 października). Tym
razem jedna grupa biegaczy rozpocznie w Bytomiu pielgrzymowanie do

Chudów

Gruzińskie klimaty
W niedzielę 6 września na terenie zamku w Chudowie będzie
niepowtarzalna okazja do bliższego
spotkania z gruzińską kulturą, sztuką, kuchnią i obyczajami. Impreza
poświęcona będzie Gruzinom mieszkającym w Polsce.
Plan imprezy: 15.00 - oficjalne otwarcie imprezy z udziałem przedsta-

wicieli Diaspory Gruzińskiej w Polsce
15.15 - koncert zespołu ZUMBA
16.00 - Polska i Gruzja na przestrzeni wieków - prelekcja wygłoszona przez Davida Gamtsemlidze, Prezesa Diaspory Gruzińskiej w Polsce
16.30 - historia gruzińskiego winiarstwa - prelekcja połączona z degustacją
17.30 - koncert zespołu ZUMBA
5ak

grobu kapłana znajdującego w Warszawie przy kościele parafialnym św.
Stanisława Kostki. Wystartuje sprzed
świątyni, w której ks. Popiełuszko odprawił 8 października 1984 r. ostatnie
nabożeństwo na Górnym Śląsku. Druga grupa spotka się i rozpocznie bieg
przy pomniku przy kopalni Wujek. Organizatorem tej pielgrzymki jest Akcja
Katolicka w Knurowie. Partnerują jej
Społeczny Komitet Pamięci Górników
KWK Wujek Poległych 16 Grudnia
1981 Roku oraz Urzędy Miasta w
Bytomiu i Katowicach. Honorowym
patronatem przedsięwzięcie objęli
prezydenci: Adam Rams z Knurowa,
Piotr Uszok z Katowic i Piotr Koj z
Bytomia.
Zwieńczeniem obchodów z udziałem knurowian będą uroczystości w
kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Są zaplanowane
na 24 października o godz. 18.
/bw/

Uczestnicy IV Pielgrzymki
Biegowej do Grobu Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki
Górnicy KWK Wujek: Jacek
Gorol, Ireneusz Czapiga, Grzegorz
Wójcik, Ryszard Kieroński, Wojciech Szwed i Artur Plago.
DPS Zameczek w Kuźni Nieborowskiej: Jan Kostek i Krystian
Meizner.
Cz łonkowie i sympat ycy
Akcji Katolickiej: Witold Kuć,
Edward Włodarski, Czesław Kostrzak, Adam Hasa, Marian Gruszka i Zbigniew Kołodziejczyk.
Caritas Knurów: Michał Belkius, Andrzej Cieślik i Ewelina
Maj.

Knurów. Kino na świeżym powietrzu

„Zmierzch” na wieczór

W ostatni wakacyjny weekend Centrum Kultury
zaproponowało spędzenie wieczoru w „otoczeniu
wampirów”. Mrożące krew w żyłach emocje zapewnił seans
w plenerze filmu „Zmierzch”
Tuż przed godz. 22 w piątek
atrium szkolnej Dziewiątki i gimnazjalnej Trójki było wypełnione
po brzegi. Konieczne okazały się
dostawki.
- Cały dzień była słoneczna
pogoda, nic nie zapowiadało jej pogorszenia i to spowodowało, że było
tylu chętnych – mówi Justyna Kosik,

kierownik kina.
Na decyzję wielu osób o przyjściu na ten film miała wpływ również
filmowa obsada.
– Taka duża liczba dziewczyn
to zapewne zasługa cudownego Roberta Pattisona – śmieje się Ola. Jej
chłopak czujnie zaripostował: – A panowie przyszli dla Kristen Stewart.
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ogoszenie

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 48,00 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Lotników 4C/8 – III piętro.
Cena wywoławcza 125.600,00 zł.
Termin przetargu – 10.09.2009 r. o godz. 10:00
Wadium w wysokości 12.600,00 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 09.09.2009 r. do
godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
07.09.2009r. od godz. 15:00 do 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
reklama

Dobry film plus wspaniała pogoda to jak widać niezły przepis, który
spowoduje zadowolenie zarówno u
organizatorów, jak i oglądających.
Centrum Kultury zapowiada kontynuowanie plenerowych seansów w
przyszłym sezonie.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski



rozmaitości
Knurów. Festyn spółdzielczy na zakończenie wakacji

Jubileusz w kilku
smakach
Urodzinowy tort Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielczego miał
smak gorących latynoamerykańskich
rytmów i ostrych, rockowych brzmień.
Całość łagodziła celtycka nuta
Sonia Godoj z Big Bandem Orkiestry
KWK „Knurów” - mają talent

Informacja własna

Festyn spółdzielczy bohaterów miał
dwóch. Starszy, Orzesko-Knurowski
Bank Spółdzielczy świętował 105-lecie
istnienia. Młodszy, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
obchodziła 50 urodziny.
Na placu pomiędzy ul. Batorego a
Kosmonautów licznie zgromadzili się
knurowianie, by podziwiać wykonawców, nie tylko stąd, ale także uznane w
całej Polsce gwiazdy.
Na pierwszy ogień poszedł Big
Band Orkiestry KWK „Knurów” pod
batutą Mariusza Kowalczyka. Rozpiętość repertuarowa Big Bandu jest
naprawdę duża, o czym świadczą takie
utwory, jak: „Kaczuszki”, „Pod papugami” Czesława Niemena czy standar-

dy latynoamerykańskie.
Brawurowe wykonanie
„Europy” Carlosa Santany z towarzyszeniem
gitarzysty Adama Szarugi zrobiło na każdym
wielkie wrażenie. Podobnie zresztą jak wokalne popisy Soni Godoj
i Grzegorza Kani.
Warto dodać, że Sonia wraz z Big Bandem
ma na koncie udział w eliminacjach do
programu „Mam talent”, a ich wspólny
występ będzie można zobaczyć na antenie TVN już we wrześniu. Grzegorz
Kania to knurowianin znany przede
wszystkim ze śląskich list przebojów na
antenach TVP Katowice i TV Silesia.
Orkiestrowe granie przyciągnęło
na plac pierwszych knurowian, których
rozbawiali szczudlarze. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielczego,
namioty knurowskiego klubu HDK,
PCK oraz Concordii, gdzie można było
zaopatrzyć się w klubowe gadżety.
W rockowy klimat popularnych
przebojów lat 80. wprowadził wszystkich zespół Wyrwani.

Organizatorzy postarali się o stopniowanie emocji i po Wyrwanych
zafundowali knurowianom występ
popularnego nie tylko w Polsce zespołu
Carrantouhill. Celtycka muzyka, bogate
i nietypowe instrumentarium porwało
niejednego do tańca. Odpoczynek
można było znaleźć w strefie małej
gastronomii.
Wisienką na urodzinowym torcie
był występ knurowianina – Michała
Gasza z towarzyszeniem zespołu TomQ.
Nieco obsunięty w czasie z masowego
zmienił się w koncert kameralny. Co nie
przeszkodziło w dobrej zabawie.
Festyn miał też jeden smutny akcent... żegnał wakacje.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Panu Emanuelowi Baronowi
Prezesowi Koła Miejskiego Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
z okazji 85 rocznicy urodzin
szczere gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego co najlepsze, niezmiennie pozytywnej
energii i długich lat życia w zdrowiu
i pogodzie ducha
składa

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

reklama
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Odpustowe
sacrum

Gliwice. 70 rocznica prowokacji gliwickiej

Światła
dla pokoju

W ubiegłą niedzielę w parafii
p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
w Knurowie odbył się odpust. Uroczysta msza odpustowa rozpoczęła
się o godz. 11.00. Zwieńczyła ją
procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni. Oprócz
pocztów sztandarowych, dzieci
komunijnych, wzięli w niej udział
kapłani i wierni.

Odpustowe
profanum

Nieodłącznym elementem każdego odpustu są kramy ustawione w
sąsiedztwie kościołów. W tym roku
kramarze rozłożyli swoje stoiska
przy placu 700-lecia. Największym
wzięciem cieszyły się słodkości,
zabawki, a wśród nastolatków petardy. Novum tegorocznego odpustu
były karuzele. Niektórzy skarżyli
się na głośną muzykę, dochodzącą
z placu, która burzyła podniosły
nastrój procesji.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Reklama

Wyjaśnienie

W ubiegłotygodniowym artykule
„Rodzinnie u Częstochowskiej”, w
zestawieniu sponsorów Parafialnego
Festynu Rodzinnego, znalazł się nie
dość precyzyjny zapis. We fragmencie
mówiącym o NSZZ
„Solidarność” zabrakło uściślenia,
że chodzi o organizację reprezentującą związkowców
Kopalni Węgla Kam ie n nego „ K nurów”.

- Gliwice obarczone były piętnem
prowokacji. Mimo to stworzyliśmy po
wojnie wspaniałą społeczność
i zmieniliśmy poczucie przegranej
w sukces - zapewniał w niedzielny wieczór
zebranych przed gliwicką radiostacją
Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego. Rocznica gliwickiej
prowokacji sprzed 70 lat zgromadziła
tłumy
31 września 1939 r. hitlerowscy żołnierze przebrani za powstańców śląskich napadli na
własną radiostację. Uczynili to,
by zdysk redy tować Polskę w
oczach świata. I usprawiedliwić
własne, wojenne zamierzenia.
„Chcemy pamiętać o przeszłości, patrząc w przyszłość” - to
motto tegorocznych uroczystości
przed radiostacją. - Niech trudna
przeszłość nie przesłania nam
obiecującej przyszłości - apelował
były premier, obecny szef Europarlamentu.
Okrasą podniosłej rocznicy
było wspaniałe wykonanie „Missa pro pace” (Mszy dla pokoju)
Wojciecha Kilara przez Narodową
Orkiestrę Polskiego Radia w Katowicach z chórami katowickiej

Foto: Arch. Urzędu Miejskiego w Gliwicach/W. Baran

aktualności

Filharmonii Śląskiej i radiowym
Polskiego Radia Kraków oraz solistami: Izabelą Kłosińską, Anną
Lubańską, Rafałem Bartmińskim
i Piotrem Nowackim. Dyrygował
Michał Klauza. Koncertem pokierował Jerzy Zelnik.
Uzupełnieniem koncertu były
projekcje fragmentów filmu „Operacja Himmler” z 1979 r. w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego
odtwarzającego hitlerowską prowokację.
Uczest n i ków u rocz ystości
urzekła wspaniała iluminacja wieży radiostacji. Kilkanaście tysięcy
białych diod, dwie fontanny i ogrodzenie z hartowanego szkła tworzą
wyjątkowo niezwykły efekt.
/bw/

Redakcja

Wśród uczestników gliwickich uroczystości nie zabrakło
ważnych postaci życia politycznego; byli wśród nich szef
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i prezydent Knurowa
Adam Rams

Prowokacja gliwicka

Radiostacja została zbudowana w latach 1934-35 przez niemiecką
firmę Lorenz. Najważniejszym obiektem w kompleksie jest modrzewiowa wieża nadawcza. Liczy 110 m wysokości. Zachowała
się w stanie sprzed wojny (m.in. posiada przedwojenne urządzenia
nadawcze).
Do historii radiostacja wpisała się wydarzeniami z 31 sierpnia 1939
r. Tego dnia wtargnęli do niej esesmani udający śląskich powstańców. Intruzi obezwładnili niemiecką załogę i nadali - po polsku
- komunikat: „Uwaga! Tu Gliwice. Rozgłośnia znajduje się w rękach
polskich...”. Nazajutrz Hitler nawiązał do tych wydarzeń. W swoim
przemówieniu uzasadniał rozpoczęcie działań wojennych przeciw
Polsce prowokacjami granicznymi, których rzekomymi sprawcami
mieli być Polacy.
Przegląd Lokalny Nr 35 (861) 3 września 2009 roku
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W dożynkowym korowodzie zobaczyć można
było nawet bohaterów ulubionych seriali..

Bogusława Jeglorz z Knurowa
(na zdjęciu z synem Wojtkiem):
- Stało się w kolejce na starych
pawilonach i tam się wymieniało
naboje. Smak pamiętam – gazowana woda. Hm… Teraz chyba już nie
ma podobnego smaku – był jeden
niepowtarzalny.

Paniówki. Dożynki Gminy Gierałtowice
sodowej był prosty. Do pojemnika
wystarczyło nalać wody, nabój nabić
na iglicę, wstrząsnąć i… cieszyć się
niepowtarzalnym smakiem. Rok
1989 był początkiem końca syfonów.

Do sklepów zaczęły trafiać napoje
gazowane z prawdziwego zdarzenia.
Urządzenie stosowane jest już tylko
w gastronomii.
Monika Pięciak

Pilchowice. Podsumowanie wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury

Szkoda lata

Dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Pilchowicach tegoroczne wakacje były nie
lada sprawdzianem. Oceniający wakacyjną
ofertę – dzieci i młodzież - wystawiły
organizatorom wakacyjnego wypoczynku
najwyższe noty

Pomysł, aby zajęcia dla dzieci odbywały się w świetlicach w Leboszowicach i Nieborowicach był strzałem
w dziesiątkę. Oferta przyciągnęła 70
osób w przedziale wiekowym od 4
do 17 lat.
Gry terenowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki rowerowe
to tylko przedsmak tego, co GOK

w Pilchowicach przygotował dla
wszystkich chętnych.
Pod koniec lipca odbyła się
pier wsza wycieczka. Celem był
Zespół Pałacowo-Parkowy w Pławniowicach.
Uczestnicy wyprawy, urzeczeni
pięknem pałacu zobowiązali się
oddać na niego głosy w plebiscycie

nekrolog

Serdeczne podziękowanie
za okazaną pomoc w czasie choroby
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych
ś. p. JACKA TOMECZKOWSKIEGO
Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce
KWK Knurów,
Dyrekcji Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,
Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach
składa Rodzina

„Perły w koronie 2009” na dziesięć
najlepszych budowli województwa
śląskiego.
Kolejnym punktem na trasie wyprawy stał się zamek w Toszku. Niestraszne były strome schody na wieżę
zamkową. Piękny widok w pełni
wynagrodził wysiłek, jaki uczestnicy
włożyli w pokonanie schodów.
W tajemniczym pomieszczeniu
dzieci z uwagą wysłuchały legend o
„Białej Damie” i „Złotej kaczce”.
Na finał każdy mógł upiec przy
ognisku kiełbaskę, a za dobre sprawowanie spałaszować duże lody.
Urozmaiceniem wakacji była propozycja, jaką dzieciaki złożyły swoim
wychowawcom. „Zielona noc” rządzi
się swoimi prawami i nawet odgórnie
ustalony przez organizatorów plan nie
był w stanie poskromić temperamentów uczestników.
Celem drugiej wycieczki, która
odbyła się pod koniec sierpnia był
Zator i Wadowice. W Zatorze wyobraźnię rozpaliły ruchome dinozaury
z Dino-Parku. Z kolei Wadowice
pozwoliły się wyciszyć i poznać
szczegóły z życia papieża Jana Pawła
II. Przyczyniła się do tego wizyta w
Muzeum Domu Rodzinnego Ojca
Świętego, w kościele, w którym
ochrzczono Karola Wojtyłę.
Na deser GOK zabrał turystów
na wadowickie kremówki. – Ogromne podziękowania należą się pani
Barbarze Popluc, radnej Gminy Pilchowice, poświęciła nam swój wolny
czas i służyła podczas wycieczek
pomocą medyczną, uśmiechem i dobrym słowem – mówi Maria Kaszek,
dyrektor GOK w Pilchowicach.
Na miejsce zakończenia wakacyjnych przygód wybrano Nieborowice. Na wspólnym ognisku podsumowano dwa miesiące kanikuły. Na
pamiątkę każdy otrzymał dyplom,
upominek od wójta, który w jego
imieniu wręczała Dagmara Dzida,
sekretarz Gminy.
- Bez wsparcia społeczności
lokalnej Gminy Pilchowice, a w
szczególności wójta Wilhelma Krywalskiego, pracowników Urzędu
Gminy, radnych i rodziców, nasze
wakacyjne plany nie udałyby się.
Serdecznie wszystkim dziękujemy
– dodaje dyrektor GOK.
oprac. /pg/
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Piękny plon,
święty plon
- Niechaj nam ani naszym dzieciom nigdy
nie zabraknie chleba. Tego chleba, który
zrodziła nasza piękna ziemia - życzono
sobie podczas niedzielnych dożynek
gminy Gierałtowice

Foto: Agnieszka Nowak/UG

Urządzenie proste, a dające wiele
radości. W czasach PRL-u syfon
był już wynalazkiem niemłodym.
Specjalna nakrętka na butelkę z
rączką, umożliwiającą pompowanie
płynu pod ciśnieniem, powstała w
1837 roku. Rzecz szybko rozpowszechniła się w całej Europie, także
w Polsce. Na początku lat 70. XX
wieku nazwę syfon zaczęto jednak
kojarzyć z innym urządzeniem,
tzw. autosyfonem. Z NRD i Węgier
sprowadzano metalowe pojemniki z
mechanizmem na naboje. Wymienne
pojemniczki z dwutlenkiem węgla
trzymało się zwykle w pudełkach liczących kilka sztuk. Po wyczerpaniu
zapasu zużyte naboje wędrowały do
punktu handlowego, gdzie za dopłatą
dostawało się napełniony zestaw.
Mechanizm powstawania wody

Foto: Agnieszka Nowak/UG

Syfon…

Honory gospodarzy czynili,
dzieląc dożynkowym
chlebem, starostowie - Zofia
Woźnica i Krzysztof Wilk
Tegoroczne Święto Plonów odbyło się w Paniówkach. Zgromadziło setki mieszkańców gminy i gości
z ościennych miejscowości. Magnesem okazały się liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów.
Ponieważ tradycja każe, a kolejne pokolenia jej przestrzegają,
nie obyło się bez zwyczajowego
nabożeństwa dziękczynnego i przemarszu dożynkowego korowodu.
Mieszkańcy gminy jak co roku
stanęli na wysokości zadania. Bryczki, wozy i traktory zmieniły się w
mobilne... sceny teatralne. Zebrani
na trasie korowodu oklaskami nagradzali pomysłowość, talenty plastyczne i aktorskie występujących.
Honory gospodarzy uroczystości czynili starostowie Krzysztof
Wilk i Zofia Woźnica z Paniówek.

Nie szczędząc starań, by jak najwięcej uczestników święta spróbowało
smaku pierwszego bochna chleba
z tegorocznych zbiorów. Wśród
poczęstowanych byli wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel, sołtys Paniówek Lidia Domin, a także
goście - wicewojewoda śląski Adam
Matusiewicz oraz parlamentarzyści :
Jan Kaźmierczak, Mirosław Sekuła
i Krystyna Szumilas. Piękno śląskiej tradycji podziwiał, aktywnie
też w nim uczestnicząc, Ladislav
Kryštof - starosta Uhersky’ego
Brodu, czeskiego partnera gminy
Gierałtowice.
Śląski klimat święta podkreśliły
występy zespołów Kamraty i B.A.R.
oraz połączone w jeden zespół, specjalnie na tę okazję, zespoły chóralne.
Przeboje sprzed lat przypomniał Magic of Boney M, a gorące rytmy - idealne do tańca - wygrywał zespół EB
Mix. Nader efektowną „kropką nad i”
okazał się pokaz sztucznych ogni.
Nie zabrakło wielu innych atrakcji. Dzieciom ogromną frajdę sprawiły... krowy. Jak najbardziej żywe,
jak w towarzystwie zwierzaków
nieco mniejszego formatu (w zagrodzie były m.in. kozy i króliki). Do
tego tradycyjne, festynowe, okazje
do zabawy: dmuchane zamki, gry,
konkursy, zabawy, malowanki i
dużo łakoci.
Dożynki stały się doskonałą
okazją do podsumowania gminnego
konkursu fotograficznego „Śladami
rolnika”. Wygrał go Sławomir Majka, drugie miejsce zdobył Adam
Benek, trzecie - Maksymilian Benek. Wyróżnienie otrzymała Paulina
Gajewska. Patronem medialnym
konkursu był Przegląd Lokalny (za
tydzień na naszych łamach opublikujemy najlepsze fotografie).
/bw/

.
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rozmaitości
Knurów. Emeryci nie próżnują

Wakacje po wakacjach

Kiedy w szkołach rozbrzmiewał pierwszy
dzwonek, oni wsiadali do autokaru. Koło
Emerytów NSZZ „Solidarność” przy KWK
Knurów wyruszyło na dwutygodniowy
wypoczynek

We wtorkowy poranek sprzed
starego budynku Straży Pożarnej w
Knurowie wyruszyła do Darłówka
50-osobowa grupa z Koła Emerytów
NSZZ „Solidar ność” przy KWK
Knurów.
- Część uczestników jest nowa,
część brała już udział w wycieczce
do Łeby w ubiegłym roku – mówi
Józef Narloch, organizator wyjazdu.
Na wczasy niektóre babcie zabrały
też wnuki, dlatego rozrzut wieku jest
duży. - Najstarszy turysta ma 81 lat,
najmłodszy zaledwie... 5 – dodaje
Narloch.
W Darłówku knurowianie będą
do 13 września. - Dla uczestników
przygotowano wycieczkę do katedry w
Kołobrzegu, zabawy taneczne, a także
grillowanie i plażowanie – wymienia
Józef Narloch.
Nie jest to pierwszy wypad Koła
Emerytów w tym roku. W czasie
wakacji organizowane były jednodniowe wyjazdy m. in. do Brennej i
Szczyrku.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Marek Węgorzewski

Jan Nieckarz z Gliwic,

ur. 24.08.2009 r., 4000 g, 58 cm

Wiktor Kręplewski z Knurowa,

ur. 26.08.2009 r., 3790 g, 55 cm

Olga Szydło z Gierałtowic,

ur. 27.08.2009 r., 3175 g, 56 cm

Serafin Bogdan Klatecki z Knurowa,
ur. 30.08.2009 r., 3450 g, 51 cm

Natalia Morgała z Nieborowic,

ur. 25.08.2009 r., 2960 g, 50 cm

Daria Szyma z Czerwionki,

ur. 26.08.2009 r., 3840 g, 54 cm

Emilia Mrozińska-Kościelniak z Zabrza,
ur. 28.08.2009 r., 2780 g, 50 cm

Jakub Wowrzyk z Gierałtowic,

ur. 30.08.2009 r., 3090 g, 52 cm
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Kacper Opic z Gierałtowic,

Karolina Wigucka z Knurowa,

Dawid Dziadoń z Leszczyn,

ur. 25.08.2009 r., 4300 g, 57 cm

ur. 25.08.2009 r., 3090 g, 54 cm

ur. 26.08.2009 r., 3160 g, 50 cm

Paulina Nocoń z Paniówek,

Aleksander Palusiński z Gierałtowic,

Alicja Szproch z Czerwionki-Leszczyn,

ur. 27.08.2009 r., 2980 g., 50 cm

Aleksander Nowak z Knurowa,

ur. 27.08.2009 r., 3430 g, 54 cm

Paweł Filosek z Gliwic,

ur. 28.08.2009 r., 3950 g, 57 cm

ur. 29.08.2009 r., 3510g, 56 cm

Steven Kupczak ze Stanowic,

Joanna Patrycja Klementa z Knurowa,

ur. 30.08.2009 r., 3250 g, 53 cm

ur. 1.09.2009 r., 3310 g, 54 cm

ur. 27.08.2009 r., 3120 g, 54 cm

Natalia Bieruńska z Książenic,

ur. 30.08.2009 r., 2980 g, 53 cm

Szymon Znaj z Knurowa,

ur. 1.09.2009 r., 3200 g, 55 cm
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rozrywka
SPRZEDAM MIESZKANIE DWU POKOJOWE Z ŚLEPĄ KUCHNIĄ W KNUROWIE
PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3
C/11. Tel. 032 236 46 08,0 887 763 515

Handel i Usługi
Cer t y f ikat y energet yczne. Tel. 0 6 02
720 357

34-36/09

30-38/09

Sprzedam mieszkanie M-3, 45 m2, Knurów,
Redyna, III piętro. Cena do uzgodnienia. Tel.
0 723 397 839

35-38/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

35/09

W y n a j m ę M - 3 w K n u r o w i e . Te l .
0 501 684 826

33-35/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 0 888 400 830,
032 331 73 63,

Zamienię M-3 (42 m ) na kawalerkę. Tel.
032 235 21 68, 0 785 530 468
2

35-43/09

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 0 601 528 683

33-odw.

35/09

ZDROWIE I URODA

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68
01–odw.

Wróżę. Tel. 0 693 820 567

32-38/09

WYWROTKA DO 3,5 T – USŁUGI. Tel.
0 515 191 401

35-51/52/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111
01-odw.

turystyka

Studio Artvisage zaprasza. ul. Niepodległości 19. Tipsy promocja – 55 zł. Tel.
0 662 618 491

34-35/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076

MOTORYZACJA

01-odw.

Firma budowlana przyjmie zlecenia na
docieplanie budynków oraz kompleksowe
wykańczanie wnętrz. Tel. 0 600 623 218
34-38/09

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

33-odw.

G ładzie, malowanie, panele, r ygipsy,
podbitki, parkiety, remonty. Tanio. Tel.
0 723 483 645
34-35/09

Kredyty do 30 000 na oświadczenie- złóż
wniosek przez telefon, bezwiekowo, bez
BIK Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 032/ 2350137, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty
0324210473

33-38/09

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne na
oświadczenie, na zakup z dopłatą rządową - 0% prowizji, 0 zł za operat! Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki)
032/ 2350137, Czerwionka ul. Parkowa 1
- naprzeciwko poczty 0324210473

33-38/09

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 032/ 2350137, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty
0324210473

33-38/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki. Tel.
0 603 198 006

34-38

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401
05–51/52/09

1-pokojowe 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 0516
055 825
35/09

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

2-pokojowe 145 tys. sprzedam. M3. Tel.
0 516 055 825
35/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

3-pokojowe sprzedam, 165 tys. M3. Tel.
0 516 055 825
35/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Dom w Knurowie 360.000 zł sprzeda „Europex”. Tel.0 693 664 066
35-36/09
Lokal użytkowy, 92 m 2, Planeta/Pawilon
użytkowy 130 m 2 - wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367
35/09

35-51/52/09

01-odw.

SPRZEDAM
C e g ł a z r o z b i ó r k i 0, 5 0 /s z t u k a . Te l.
0 601 614 793

34-35/09

M-3, Sienkiewicza, 51 m2, 149 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
35/09

Drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

M-4 Os. WP II, Piłsudczyków, 62 m . Lokus,
tel. 0 793 679 367
35/09

Sprzedam skuter akumulatorowy nadający się dla inwalidy. Tel. 032 236 86 84,
0 517 518 863 (w godz. 14.00 – 19.00).
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M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367
35/09
M-4, Koziełka, 63 m2, 172 tys. Lokus, tel. 0
793 679 367
35/09
M-5, K. Wielkiego, 56 m2, 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
35/09
Mieszkanie do wynajęcia 56 m 2, Knurów,
osiedle WP II. Umeblowane +AGD. 1300 zł
+ media. Tel. 0 606 794 492
34-35/09
Poszukuję lokalu handlowo-usługowego do
wynajęcia na terenie Knurowa, o powierzchni od 120 – 220 m2. Tel. 0 697 307 080.
35-36/09
S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą . Te l .
0 693 820 567
32-38/09
Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka
I. Tel. 032 236 24 99

35/09

Sprzedam kawalerkę w Knurowie, 26 m , IV
piętro. Tel. 0 507 061 048
2

35-36/09

Sprzedam M-4 przy ul. Mieszka I z balkonem, parter. Tel. 032 236 24 99

35/09
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09-51/52/09

34-38/09

35/09

Sprzedam wózek „Baby Lux” Adbor, stan
bardzo dobry. Gratis – parasolka. Cena 300
zł. Tel. 0 505 856 507
35-36/09

DAM PRACĘ
Grasz na gitarze lub keybordzie – przyjmę
do pracy z dziećmi. Tel. 0 506 141 030
35/09

Przyjmę do pracy w kwiaciarni. Tel. 032 336
20 30

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.09.2009 r. w godz. od 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Słoniny
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa

35/09

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków. Tel. 0 602 407 190
35/09

Zatrudnię fryzjerkę lub fryzjera. Tel. 032 236
12 85, 0 607 848 333
35/09

Zatrudnimy operatora spycharki oraz
operatora ładowarki na KWK Pokój. Tel.
0 500 156 096
35-36/09

Zatrudnimy operatora spycharki, operatora
ładowarki oraz kierowcę z kat. C na KWK
Szczygłowice. Tel. 0 505 051 945
35-36/09
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ogłoszenia
Knurów. Dzień Działkowca

Słodki smak owoców pracy
Były przemówienia, puchary, dyplomy,
no i zabawa do późnej nocy. W sobotę
świętowali działkowicze z Rodzinnego
Ogrodu Działkowego im. ks. Dzierżona
Dzień Działkowca przypada 29 sierpnia. Tego dnia po
południu w Domu Działkowca
przy ul. Plebiscytowej zebrali
się działkowicze ROD sławiącego pamięć księdza Dzierżona.
Przybyli, by wspólnie podsumować mijający sezon i cieszyć
się z owoców (dosłownie i w
przenośni) swojej pracy.
Korzystając z okazji prezes zarządu R.O.D. im. Ks.
Dzierżona Józef Wasik zdał
zebranym relację z sejmowej
debat y na temat projek t u
ustawy o ogródkach działkowych i lipcowego I Kong resu Polsk iego Zwią z k u
Działkowców. Potem nadszedł czas na wręczenie odznaczeń (wykaz nagrodzonych działkowców w ramce).

Rozstrzygnięto też konkurs
„Wzorowa Działka 2009 r.”.
Zwyciężyła działka Haliny i
Józefa Jasińskich, II miejsce
zajęli Wanda i Józef Jońcowie, a III Joanna i Edward
Didkowie. Pierwsza trójka
oprócz dyplomów otrzymała
też pamiątkowe puchary.

Wś r ó d z a p r o s z o n y c h
przez działkowców na uroczystości gości byli prezydent
Adam Rams, przewodniczący Rady Miasta Kazimierz
Kachel i Elżbieta TomczykCompała z Delegatury Rejonowej Gliwice POD.
Prezydent Rams w wypowiedzi do działkowców docenił ich umiejętności, wiedzę, a
przede wszystkim szczególne
oddanie dla pracy w ogrodach.
Nie omieszkał pogratulować
im znakomitych plonów oraz

budzącej nieskrywany podziw
pracowitości.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę przy
tanecznej muzyce. Ta trwała
do późnych godzin nocnych.
- Jaki kto do roboty, taki i do
zabawy... - skomentowali z humorem wyczyny na parkiecie
działkowcy.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Najpierw była podniosła część oficjalna, a potem
długie, sympatyczne rozmowy działkowiczów

informacja własna wydawcy

Nagrodzeni działkowcy

Wzorowa Działka 2009 r.
1. Halina i Józef Jasińscy, 2. Wanda i Józef Joniec, 3. Joanna i Edward
Dzidek, 4. Alicja i Henryk Kulawiak, 5. Jolanta i Marcin Polak, 6. Krystyna i Piotr Rother, 7. Krystyna i Marcin Maciejewscy, 8. Helena i Jan
Mastyj, 9. Krystyna i Jan Kasprzyk, 10. Teresa i Jan Dubiel.
Złota odznaka
Jerzy Przybyła, Stanisław Pawlik, Mirosław Junkiert.
Srebrna odznaka
Stanisław Gola, Stanisław Ludwiczak, Grażyna Łusiaik, Tadeusz
Pyznar, Franciszek Szafarz, Stanisław Giemza, Janina Szczeszak,
Bogdan Gawlik.
Brązowa odznaka
Paweł Witkowski, Władysław Kaliszewski, Stanisław Gradowski, Józef
Jasiński, Jerzy Janiszewski, Wanda Jancewicz, Jan Kraszewski, Ryszard
Ptak, Grzegorz Wyciszkiewicz, Franciszek Orman, Jerzy Nowaczek.

Działkowcy bardzo dobrze ocieniają mijający sezon; na zdjęciu laureaci
konkursu na wzorową działkę wraz z reprezentującymi samorząd
prezydentem Ramsem i przewodniczącym Kachlem

ROZRYWKA nr 35/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

CZWARTEK
3.09.09 r.
„Prawdziwa historia
kota w butach”
- godz. 16.30
„Moja wielka grecka
wycieczka”
- godz. 18.00
„Coco Chanel”
- godz. 20.00
PIĄTEK-ŚRODA
4-9.09.09 r.

„Załoga G”
- godz.16.00
„Miłość na wybiegu”
- godz. 18.00, 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) sprzyjający los, 8) broń husarza, 9) Wilhelm,
szwajcarski kusznik, 10) dochodzą z chlewika, 11) pomieszczenie dla ptaków latających, 13) drzewo iglaste w górach
Libanu, 15) nadwyżka, 16) mityczny lotniarz, 18) … VAT, 21)
piszczy przy hamowaniu, 22) waćpan, 23) ostre krawędzie
biurka, 24) Mieczysława (z domu Trapszo), wybitna aktorka
polska
Pionowo: 1) strumyk, 2) Astra lub Vectra, 3) jednostka ciśnienia atmosferycznego, 4) automatyczny zamek do drzwi, 5)
szczelina, 6) porucznik, 7) 1/4 chleba, 12) film z Sylvestrem
Stallone, 13) stolica Wenezueli, 14) głębokie uczucie, 15)
piłkarze z Neapolu, 17) pobory inwalidy, 18) … McCartney
(The Beatles), 19) zwarta pokrywa trawiastych łąk, darnina,
20) dawny czołg

35
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 33/2009 brzmiało:
„Ratusz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna Podraza
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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sport
IV LIGA - grupa II

Marcin Salwa (z lewej) od kilku spotkań tworzy wraz z Andrzejem Hanakiem
(z prawej) parę środkowych obrońców
wyrównała po strzale Pawła
Wyniki 4. kolejki
Przesdzinga, który w czwartej
Concordia
Knurów
AKS Mikołów 1:1 (0:1)
kolejce strzelił swego drugie0:1 Prus 13’
go gola w tym sezonie.
1:1 Przesdzing 54’
I wcześniej i później knuConcordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Andrzej Hanak,
rowianie mieli okazje bramkoMarcin Salwa, Michał Grodoń, Tomasz Szymura, Łukasz Senwe, jednak piłka nie chciała po
dlewski 85’ Michał Bagiński, Maciej Modliszewski 46’ Mateusz
Mikulski, Dominik Walus 69’ Karol Michalski, Paweł Przesdzing,
raz kolejny wpaść do „sieci”.
Piotr Wysogląd.
Na dodatek gwizdek sęTrener: Wojciech Kempa.
dziego milczał jak zaklęty,
Żółte kartki: Szymura, Modliszewski, Wieliczko, Salwa, Sengdy w polu kar nym gości
dlewski, Przesdzing.
przewracany był Dominik
Walus.
POZOSTAŁE WYNIKI:
PiSk

komentarz trenera
- Nie do końca jestem zadowolony z wyniku, bowiem
byliśmy zespołem lepszym i
powinniśmy zdobyć trzy punkty, a nie jeden – mówi trener
Wojciech Kempa. – Szkoda
sytuacji Tomka Szymury. To
powinna być bramka.
O rzucie karnym dla
Mikołowa nie chcę na wet
mówić…
W przerwie przyszedł do
szatni prezes i mnie ta wizyta
nie zaskoczyła. Przegraliśmy
trzy pierwsze mecze i przegrywaliśmy pierwszą połowę
kolejnego. Piłkarze zdawali
sobie sprawę z powagi sytuacji
jeszcze nim do szatni przyszedł
pan Grzybowski.
Miniona kolejka pokazała, że każdy może wygrać
z każdym i trudno przed jakimkolwiek meczem wskazać faworyta. A nam wciąż
brakuje zawodnika, który w
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dogodnej sytuacji nie będzie
szukał kolegi, tylko odważy
się na strzał.
Teraz przed nami mecz
z Za porą Porąbk a, k tóra
doznała porażki 0:5 i na pewno u siebie będzie chciała
zmazać plamę po meczu w
Łaziskach. Upatruję w tym
naszą szansę. Na pewno nie
rzucimy się na przeciwnika z
frontalnymi atakami. Zagramy uważnie w obronie, a swojej szansy szukać będziemy w
kontratakach.
Jeżeli chodzi o sytuację
kadrową, to na pewno nie
zagra Tomasz Szymura, który
musi pauzować za kartki. Pod
znakiem zapytania stoją występy Marcina Salwy i Damiana Tkocza. Liczę natomiast na
powrót do zespołu Marcina
Modrzyńskiego, który ostatnio zmagał się z kontuzją.
PiSk

Polonia Łaziska Górne - Zapora Porąbka 5:0, LKS Czaniec Grunwald Ruda Śląska 6:0, GTS Bojszowy - Unia Rędziny 0:1,
Przyszłość Rogów - Polonia Marklowice 0:2, KS Żory - Unia
Racibórz 0:5, Gwarek Ornontowice - Górnik Pszów 3:1, MRKS
Czechowice-Dziedzice - Rekord Bielsko-Biała 3:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polonia Łaziska Górne
LKS Czaniec
Gwarek Ornontowice
Zapora Porąbka
Unia Rędziny
Unia Racibórz
Polonia Marklowice
MRKS Czechowice-Dziedzice (b)
Grunwald Halemba
AKS Mikołów (b)
Rekord Bielsko-Biała
Przyszłość Rogów
Górnik Pszów
KS Żory (b)
GTS Bojszowy
Concordia Knurów

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
9
9
9
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
2
1

8:1
10:1
12:7
5:5
4:5
8:7
5:5
4:4
10:11
3:4
5:5
2:4
3:7
4:9
2:4
3:9

Program 5. kolejki (5-6 września):
Zapora Porąbka - Concordia Knurów (sobota, godz. 17.00), Unia
Racibórz - Polonia Łaziska Górne, Polonia Marklowice - KS
Żory, Górnik Pszów - Przyszłość Rogów, Rekord Bielsko-Biała
- Gwarek Ornontowice, Unia Rędziny - MRKS Czechowice-Dziedzice, Grunwald Ruda Śląska - GTS Bojszowy, AKS Mikołów
- LKS Czaniec.

W niektórych klubach,
gdy piłkarze przegrywają to
prezesi zacierają ręce, bowiem nie muszą wypłacać
premii. Sternik Concordii
– Grzegorz Grzybowski chętnie premie by wypłacił, jednak na razie nie ma za co.
– No cóż, klubowe konto od

Rozmawiając z prezesem
na temat przebiegu sobotniego meczu usłyszeliśmy:
- Szkoda tych okazji bramkowych, bowiem powinno być
zwycięst wo. Naszą zmorą
jest dzisiaj brak skuteczności,
natomiast nie brakuje zawodnikom woli walki.

początku sezonu nie zostało
naruszone, bowiem rzeczywiście piłkarze nie zanotowali zwycięstwa – przyznaje
prezes, który w przerwie
sobotniego meczu odwiedził
zawodników w szatni. Czy
obiecał ekstra premię?
- Nie, nie, nie – zaprzecza
Grzegorz Grzybowski. – O
dodatkowej motywacji finansowej nie może być mowy.
Przed sezonem ustaliliśmy
wysokość premii za zwycięstwo dla całej drużyny na
pułapie ponad dwóch tysięcy
złotych i tego się trzymamy.
Remis też ma swoją wartość, jednak nie wystarcza
do wypłaty premii, bowiem
zawodnicy mogą na nią liczyć dopiero po trzech zremisowanych meczach.

Niestety po raz kolejny
słaby poziom zaprezentował
sędzia, który najpierw skrzywdził nas dyktując rzut karny, a
później nie panował nad sytuacją na boisku i niepotrzebnie
pokazał kilka żółtych kartek.
Na zakończenie jeszcze
zdanie na temat możliwości
złożenia protestu po meczu
wyjazdowym z Polonią Łaziska Górne, o czym przed
tygodniem mówił na naszych
łamach Grzegorz Grzybowski.
– Zastanawialiśmy się nad tym,
jednak ostatecznie zrezygnowaliśmy, bowiem ów protest
mógłby nam w przyszłości
zaszkodzić. Wciąż nagrywamy
natomiast każdy nasz mecz, co
pomaga w późniejszej analizie
wydarzeń na boisku.

A premie
czekają

PiSk

Jubileuszowy punkt
W najnowszej histor ii
Concordii, a więc po likwidacji GKS i powołaniu do życia
KS, piłkarze knurowskiego
klubu rozegrali już 182 mecze.
88 z nich wygrali, a 36 zremisowali. I właśnie sobotni remis
z AKS Mikołów dał Concordii
300 punkt w historii KS.
Punkt zdobyty w sobotę

miał jeszcze jeden szczególny
wymiar statystyczny. Był to
100 punkt wywalczony przez
drużynę, której trenerem jest
Wojciech Kempa.
Obecny szkoleniowiec na
zdobycie stu punktów potrzebował 62 meczów (29 zwycięstw i 13 remisów).
PiSk

Nasz człowiek
na mistrzostwach świata
Ireneusz Przywara – trener
boksu z knurowskiej Concordii
znalazł się w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski
na mistrzostwa świata, które
odbywają się w Mediolanie.
Knurowianin pomaga na światowym czempionacie selekcjonerowi Stanisławowi Łakomcowi.
Przy okazji kolejnej edycji mistrzostw globu warto przypomnieć,
że pierwszym medalistą mistrzostw
świata był Zbigniew Kicka, obecny
trener knurowskiej młodzieży.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Beniaminek z Mikołowa
zaprezentował się w Knurowie
w efektownych strojach przypominających trykoty Celticu
Glasgow. Samą grę AKS-u
trudno już kojarzyć z Wyspiarzami, chociaż po pierwszych
45 minutach prowadzili 1:0.
Owo prowadzenie stało się
faktem po kuriozalnym zachowaniu sędziego Adama
Rafalskiego z Bytomia, który
podyktował rzut karny „z kapelusza”. Śmiemy twierdzić,
że nawet znienawidzony przez
kibiców naszej reprezentacji sędzia Howard Webb nie
podyktowałby w tej sytuacji
rzutu karnego. Pan Rafalski
zrobił jednak inaczej i zaskoczył swym zachowaniem
nawet kibiców z Mikołowa,
którzy licznie przyjechali do
Knurowa.
Goście prezentu – czytaj
rzutu karnego – nie zmarnowali i mimo udanej interwencji Łukasza Ponichtery, po dobitce uzyskali prowadzenie.
Wynik 1:0 utrzymywał
się do 54 minuty. Concordia

Howard Webb
by nie gwizdnął
Foto: Piotr Skorupa

W czwartej
kolejce piłkarze
Concordii Knurów
zdobyli pierwszy
punkt, jednak na
opuszczenie przez
podopiecznych
Wojciecha Kempy
ostatniego miejsca
musimy jeszcze
poczekać

Ireneusz
Przywara
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

KLASA OKRĘGOWA - Grupa IV
Wyniki 3. kolejki:

Wyniki 3. kolejki:

Tempo Paniówki - Sparta Zabrze 1:1 (bramka dla gospodarzy:
Piekarski), KS Strzybnica - Jedność Przyszowice 1:1 (gol dla gości:
Piecuch), Gwarek Zabrze - Walka Zabrze 1:3, Orzeł Nakło Śląskie
- Silesia Miechowice 5:1, Szombierki Bytom - Ruch II Radzionków
2:2, Fortuna Gliwice - Gazobudowa Zabrze 1:1, Tęcza Wielowieś
- Carbo Gliwice 2:4, Urania Ruda Śląska – Orzeł Miedary 2:0.

Wilki Wilcza – MKS Zaborze 3:2, Naprzód Żernica – Czarni
Pyskowice 2:3, Społem Zabrze – LKS 35 Gierałtowice 3:0 (vo
- brak kart badań lekarskich), Orzeł Stanica – Gwiazda Chudów
6:1, KS 94 Rachowice – Zamkowiec Toszek 0:3, Gazobudowa II
Zabrze – Sokół Łany Wielkie 1:0, Ruch Kozłów - Sośnica Gliwice
3:3, Młodość Rudno – Piast Pawłów 5:2.

Wyniki 4. kolejki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Urania Ruda Śląska
Carbo Gliwice
Walka Zabrze
Orzeł Miedary
Gazobudowa Zabrze
Ruch II Radzionków
Silesia Miechowice
KS Strzybnica
Sparta Zabrze
Orzeł Nakło Śląskie
Fortuna Gliwice
Gwarek Zabrze
Tempo Paniówki
Szombierki Bytom
Tęcza Wielowieś
Jedność Przyszowice

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
12
12
9
9
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1

13:1
17:6
10:2
11:6
5:3
8:6
5:7
6:11
4:10
8:10
5:7
4:10
4:6
5:8
3:6
2:11

Zestawienie par 5. kolejki (5-6 września):
Jedność Przyszowice - Orzeł Miedary, Gwarek Zabrze - Tempo
Paniówki, Tęcza Wielowieś - MOSiR Sparta Zabrze, Orzeł Nakło
Śl. - Carbo Gliwice, Szombierki Bytom - Walka Zabrze, Fortuna
Gliwice - Silesia Miechowice, Urania Ruda Śląska - Ruch II
Radzionków, KS Strzybnica - Gazobudowa Zabrze.

3

9

11:1

2.

Młodość Rudno

3

7

13:9

3.

Czarni Pyskowice

3

7

9:7

Wyniki 1. kolejki - grupa i:

4.

Wilki Wilcza

3

6

8:4

Zaborze Zabrze

3

6

8:4

5.

Orzeł Stanica

3

6

9:7

6.

Sokół Łany Wielkie

3

6

4:3

Start Kleszczów – Victoria Pilchowice 7:3, KS Bojków – Leśnik
Łącza 4:1, Zryw Radonia – Orły Bojszów 1:2, Pogoń Ziemięcice
– Start Przezchlebie 1:0, Olimpia Pławniowice – Naprzód Świbie
3:3, Orzeł Paczyna – Amator Rudziniec 1:5.

7.

Piast Pawłów

3

6

6:6

8.

KS 94 Rachowice

3

3

5:6

9.

Społem Zabrze

3

3

5:7

10.

Gwiazda Chudów

3

3

8:12

11.

Gazobudowa II Zabrze

3

3

1:5

12.

Sośnica Gliwice

3

2

5:8

13.

Ruch Kozłów

3

1

7:9

14.

LKS 35 Gierałtowice

3

1

3:10

15.

Naprzód Żernica

3

0

4:8

PiSk

1.

Start Kleszczów

1

3

7:3

2.

Amator Rudziniec

1

3

5:1

3.

KS Bojków

1

3

4:1

4.

Orły Bojszów

1

3

2:1

5.

Pogoń Ziemięcice

1

3

1:0

6.

Olimpia Pławniowice

1

1

3:3
3:3

Naprzód Świbie

1

1

7.

Zryw Radonia

1

0

1:2

8.

Start Przezchlebie

1

0

0:1
1:4

Zestawienie par 4. kolejki (5-6 września):

9.

Leśnik Łącza

1

0

10.

Victoria Pilchowice

1

0

3:7

Gwiazda Chudów – KS 94 Rachowice (sobota, godz. 17.00),
LKS 35 Gierałtowice - Orzeł Stanica (sobota, godz. 17.00),
Sokół Łany Wielkie - Wilki Wilcza (sobota, godz. 17.00), Ruch
Kozłów - Naprzód Żernica (sobota, godz. 17.00), Zaborze Zabrze
- Młodość Rudno, KPN Sośnica - Zamkowiec Toszek, Czarni
Pyskowice - Gazobudowa II Zabrze, Piast Pawłów - Społem
Zabrze.

11.

Orzeł Paczyna

1

0

1:5

Knurów. MOSiR

Turniej
koszykówki
na Orliku

PiSk

Pływanie

14 treningów tygodniowo
Mateusz Szumichora mówi o sobie, że jest specjalistą
w pływaniu na krótkich dystansach, jednak niedawno wystąpił
w zawodach na 1500 metrów. I wygrał
mistrzostw Polski w pływaniu. Wcześniej na pewno będziemy mogli go zobaczyć w
zawodach ratowniczych.

PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Mateusz Szumichora specjalizuje się nie tylko
w ratownictwie wodnym. Przykładem jest
ostatnie zwycięstwo w zawodach pływackich
na dystansie 1500 metrów
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Na uwagę zasługuje fakt,
że szczygłowiczanie już po
20 minutach prowadzili w
wyjazdowym meczu z Dramą
Kamieniec 3:0, a do siatki rywala trafiali piłkarze, którzy
wrócili do klubu.

Zamkowiec Toszek

Sobota - 12 września - będzie dniem rywalizacji żeglarzy
w tradycyjnych regatach o puchar prezydenta Knurowa. Tak
jak co roku zawody odbędą się na Zalewie Rybnickim, w
ośrodku Stodoły. Początek zmagań wyznaczono na godzinę
10.00, a opłata startowa wynosi 30 złotych.
Organizatorzy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie informuje, że liczba startujących jest ograniczona
i o dopuszczeniu do zawodów może decydować kolejność
zgłoszeń. Te przyjmowane są w MOSiR-ze.

jednak pokonanie dystansu w
szybkim tempie.
R at ow n i k OM WOPR
Knurów już teraz przygotowuje się do przyszłorocznych

Od zwycięstwa 3:1 rozpoczęli nowy sezon piłkarze
Olimpu Szczygłowice. Spadkowicz z klasy „A” pod wodzą nowego trenera Mariana
Miszty przerwał tym samym
fatalną serię 25 meczów z
rzędu bez wygranej.

1.

Ważne dla żeglarzy

Ostatni triumf reprezentanta Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego miał
miejsce w Czechowicach,
gdzie rozegrano zawody o
„Żółty Czepek Prezesa WOPR
Gliwice”. – Startowałem w
nich po raz trzeci – mówi
Mateusz Szumichora. – I tym
razem osiągnąłem najlepszy
czas, poprawiając ten sprzed
roku o 12 sekund.
Mateusz Szumichora sporo czasu poświęca na treningach na poprawę technik
pływackich i wytrzymałości.
– Trenuję 14 razy w tygodniu
- kontynuuje. - Nie tylko na
basenie, ale i na siłowni. Pływanie na długich dystansach
pozwala mi poprawić wytrzymałość. Warunkiem jest

Mocne uderzenie Olimpu

25 sier pn ia MOSi R
zorganizował ostatni wakacyjny t u r niej kosz ykówki na Orliku. Na pożegnanie wakacji zgłosiło
się 5 zespołów. Turniej
rozg r y wa no syst e me m
„każdy z każdym”. Najlepszą okazała się dr użyna KTK, która wygrała wszystkie pojedynki.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchar y oraz
dyplomy.
Marek Węgorzewski

Zestawienie par 2. kolejki (5-6 września):
Pilchowice – Radonia (sobota, godzina 17.00), Łącza – Świbie,
Bojszów – Pławniowice, Przezchlebie – Kleszczów, Rudziniec
– Ziemięcice, Bojków – Paczyna.

Wyniki 1. kolejki - grupa iI:
Drama Kamieniec – Olimp Szczygłowice 1:3 (bramki dla gości:
Dawid Kozak 2 i Krzysztof Lenart. Skład Olimpu: Dajek, Plewa,
Krawczyk, Lenart, Czerwiec 75’ Dyrbuś, Kraska, Pleśniak, Kastelik, Skupień, Kozak, Bąkowski.)
MOSiR Stal Zabrze – Kłodnica Gliwice 4:3, Korona Bargłówka
– Ślązak Bycina 3:0, Jedność II Przyszowice – LKS 45 Bujaków
1:3, Naprzód Łubie – Quo Vadis Makoszowy 1:3, Przyszłość II
Ciochowice – pauza.
1.

Korona Bargłówka

1

3

3:0

2.

Olimp Szczygłowice

1

3

3:1

LKS 45 Bujaków

1

3

3:1

Quo Vadis Makoszowy

1

3

3:1

3.

MOSiR Stal Zabrze

1

3

4:3

4.

Kłodnica Gliwice

1

0

3:4

5.

Drama Kamieniec

1

0

1:3

Naprzód Łubie

1

0

1:3

Jedność II Przyszowice

1

0

1:3

Ślązak Bycina

1

0

0:3

Przyszłość II Ciochowice

-

-

-

6.

Zestawienie par 2. kolejki (5-6 września):
Szczygłowice - Przyszowice II (niedziela, godz. 17.00), MOSIR
Stal - Ciochowice II
Bujaków – Kłodnica, Quo Vadis – Kamieniec, Bargłówka – Łubie,
Bycina pauzuje.

W Mistrzostwach Polski na „piątkę”

W dniach 21-22 sierpnia we Wrześni odbyły się VII
Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w
Piłce Siatkowej Plażowej. MOSiR Knurów reprezentowali
dyrektor Krzysztof Stolarek oraz Zbigniew Rabczewski,
instruktor sportu i trener środowiskowy.
Podczas mistrzostw rozegrane zostały 3 konkurencje
- pary mieszane, pary męskie i trójki. Pierwszego dnia po uroczystym otwarciu rozegrany został turniej trójek, w którym
nasi reprezentanci wystąpili wspólnie z gospodarzami turnieju
– WOSiR Września. Wygrali oni wszystkie mecze grupowe,
niestety później było nieco gorzej i w końcu zajęli piąte miejsce. W drugim dniu w konkurencji dwójek męskich powtórzyli
wynik z pierwszego dnia i tym samym dwukrotnie skończyli
rywalizację na piątym miejscu w Polsce. Należy podkreślić, że
był to pierwszy tego typu turniej i przedstawiciele knurowskiePara na „piątkę”- Krzysztof
go MOSiR- u są zadowoleni z osiągniętego wyniku.
Marek Węgorzewski Stolarek i Zbigniew Rabczewski
Foto: MOSiR

Tempo Paniówki - Tęcza Wielowieś 1:1 (bramka dla gospodarzy:
Lech), Sparta Zabrze - Jedność Przyszowice 2:1 (gol dla gości:
Turek), Orzeł Miedary - KS Strzybnica 6:2, Gazobudowa Zabrze
- Urania Ruda Śląska 1:2, Ruch II Radzionków - Fortuna Gliwice
4:1, Silesia Miechowice - Szombierki Bytom 2:2, Walka Zabrze
- Orzeł Nakło Śląskie 5:1, Carbo Gliwice - Gwarek Zabrze 5:1.

Klasa „B” Podokręg Zabrze

15

Foto: Piotr Skorupa

Siatkówka
na plaży

Foto: MOSiR

Knurów. MOSiR

Nie masz pomysłu na spędzenie wolnego czasu?
Wybierz się na jedną z dwóch pływalni krytych w Knurowie.

Moda na pływanie

Wakacje przeszły już do historii. Dzieci wróciły do
szkolnych ław, a zbliżający się okres jesienno-zimowy
będzie sprzyjał spędzaniu wolnego czasu na krytej
pływalni. W Knurowie nie będzie z tym problemu,
bowiem na wszystkich chętnych czekają aż dwa obiekty,
w których do woli można oddać się szaleństwom w
wodzie
Inwestując w kryte pływalnie, w naszym mieście
rozpoczęła się swego rodzaju kampania promująca
zdrowy tryb życia poprzez
pływanie. Idąc tym tokiem
myślenia, dzięki zaangażowaniu rodziców i przy
współudziale władz miasta,
MOSiR-u, dyrekcji MSP-2 i
TKKF Szczygłowice, powołana została klasa o rozszerzonym profilu pływackim.
– Dokładnie jest to klasa
Ib, której wychowawczynią
jest Joanna Szymkiewicz –
mówi Tomasz Rzepa, jeden
ze współzałoż ycieli sekcji pływackiej przy TKKF
Szczygłowice. – Klasa liczy
26 uczniów i rodzice większości z nich zadeklarowali
chęć uczestnict wa swych
pociech w zajęciach pływackich. Prowadzić je będą
An tonin a Kija s i M a re k
Wesołowski, a odbywać się
będą dwa razy na aQuaRelaxie – w poniedziałki i
piątki od godziny 8.00 oraz
w Szczygłowicach, w środy
od godziny 16.00.
Ogółem sekcja pływacka
TK K F ma zarezer wowane cztery terminy na knurowskich pływalniach. Ten
czwarty służyć będzie m.in.
do szkolenia tych dzieci,
które wykażą ponadprzeciętny talent pływacki. – Przy
okazji chciałbym wyjaśnić
jedną sprawę. Do naszej
sekcji przyjmujemy nie tylko
te dzieci, które potrafią już
pływać. Swoją działalność
prowadzimy również z myślą
o tych, którzy dopiero chcą
się nauczyć tej sztuki – informuje Tomasz Rzepa.

Już w najbliższy poniedziałek (7 września) w salce
MOSiR w Szczygłowicach
odbędzie się zebranie z rodzicami. Na godzinę 16.00
zapla nowa no spot ka n ie z
rodzicami dzieci, które już
uczestniczą w zajęciach sekcji, natom iast o god zi n ie
17.00 rozpocznie się spotkanie z rod zicami d zieci,
które chcą wstąpić do sekcji.
– Nasz nabór dotyczy dzieci
w wieku 6-9 lat. Ilość miejsc
jest ograniczona, zatem proszę rodziców o przybycie na
poniedziałkowe spotkanie,
bowiem może się ok a zać,
że w późniejszym terminie
nie będzie już możliwości
zapisania dziecka do sekcji
– kontynuuje pan Tomasz.
Sekcja pływacka działa
w Knurowie już niemal od
roku i niebawem świętować
będzie pierwsze urodziny.
– W tym miejscu należą się
słowa pod ziękowania dla
wielu osób, bez których tej
sekcji by nie było – mówi
Tomasz Rzepa. – Lista nazwisk jest dość długa, ale ja
pozwolę sobie podziękować
za przychylność prezydentom – Adamowi Ramsowi i
Piotrowi Surówce, dyrektorowi MOSiR – Krzysztofowi
Stolarkowi, prezesowi TKKF
- Karolowi Tunkowi i rodzicom, którzy nam zaufali i
powierzyli swoje pociechy.
Nasza sekcja współpracuje
również z Odziałem Miejskim WOPR, a przy okazji
pierwszej rocznicy istnienia
planujemy rozegranie zawodów pływackich o puchar
prezesa TKKF. Odbędą się
one 27 września i wezmą w

nich udział dzieci z Knurowa, Gliwic, Żor, Rybnika,
Zabrza i Woli.
Wraz z nowym rokiem
szkolnym rusza kolejna edycja Grand Prix (szczegółowy
regulamin niebawem trafi do
szkół). Odbywać się będzie
w dwóch cyklach. Pierwszy
trwać będzie od października do stycznia, a drugi od lutego do maja. Każda edycja
wyłoni zwycięzców i dlatego
taki model rozgrywania tych
zawodów w ydaje się bardziej sprawiedliwy, bowiem
daje szanse na zwycięstwo
również tym uczestnikom,
którzy zanotują nieco słabszy start, a później ich forma
wyraźnie wzrośnie.
Sekcja pływacka na razie
koncentruje się na szkoleniu d zieci, a k nu rowsk ie
p ł y wal n ie z apr a sz ają do
siebie wszystkich chętnych.
Na przykład osoby chcące
wziąć udział w zajęciach z
wodnego aerobiku. Jak informuje nas Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, zajęcia te
odbywają się w Szczygłowicach, we wtorki i czwartki,
w dwóch grupach. Pierwsza
rozpoczyna o godzinie 19.45
i kończy o 20.30, a druga
rozpoczyna o 20.30 i kończy
o 21.15.
I na zakończenie jeszcze przypomnienie, że od 4
września ponownie można
korzystać z pływalni „aQuaRelax” (od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.0022.00 i w weekendy od 10.00
do 22.00).
Piotr Skorupa

20 sier pnia na Zaciszu
odbył się Turniej Siatkówki
Plażowej. Zgłosiło się 6 par
męskich oraz 3 pary żeńskie.
Pojedy n ki rozgr y wano na
dwóch boiskach. W kategorii
dziewczyn rozegrano mecze
systemem „ każdy z każdym”
do dwóch wygranych setów.
Zwycięstwo wywalczyła para
Edy t a Bujok i Kat arz y na

Sikora. Na drugim miejscu
znalazły się Patrycja Rybicka
z Martą Tekielak, a trzecie
miejsce zajęły Patrycja Tekielak i Sara Kociołek.
W kategorii męskiej mecze
rozgrywano w dwóch grupach, z których do dalszej gry
przechodziły po 2 drużyny.
Bezapelacyjnie najlepszą drużyną turnieju okazała się para

Prawnuk/Czarnecki, którzy
wygrali wszystkie mecze. W
finale zmierzyli się z dobrze
znaną z turniejów na Orliku
parą braci Hanaków. Na najniższym miejscu na podium stanęła para Siwiec/Włoszkiewicz.
Po zakończeniu turnieju
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary.
Marek Węgorzewski

Koniec piłkarskich
wakacji na Orliku

26 sierpnia w pożegnalnym wakacyjnym turnieju
w piłce nożnej zmierzyli
się ze sobą gimnazjaliści. 4
drużyny, które zgłosiły się
do turnieju, rozgrywały 8minutowe mecze. Najlepsi
podczas środowego turnieju
okazali się gimnazjaliści z
zespołu „Gramy na Orliku”,
którzy wygrali wszystkie 3
mecze. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Torcida
Kolonija, a na najniższym
sz cz eblu p o d iu m st a n ą ł
zespół FC Parowoz y. IV
miejsce zajęła Babeczka z

Chrzanowa. W zwycięskiej
drużynie zagrali: Jakub Kosieradzki, Marcin Michalak,
Wojtek Jan kowski, Jak ub
Gendarz, Patryk Szymkowiak, Rafał Płaszczyk, Sebastian Cieślik, Sebastian
Goncerzewicz, Mateusz Żulewski.
Dzień później wakacje z
Orlikiem żegnali uczniowie
p o d s t awówek . Ko ńcz ą c y
wakacyjne zmagania turniej
zgromadził rekordową ilość
uczestników, bowiem do gry
przystąpiło prawie 50 dzieci skupionych w 6 dr uży-

nach. Mecze rozgrywano
w dwóch grupach po 3 drużyny. Do kolejnej fazy rozgrywek awansowały dwa
najlepsze zespoły z grupy.
W finale Pasterze z Konga
pokonali WSP Team 1:0.
W zwycięskiej dr użynie
zagrali: Grzegorz Górka,
Mateusz Wende, Mateusz
Krotowski, Marek Kwiecień, Bartłomiej Kutypa,
Łukasz Pendner, Łukasz
Ligora, Marcin Kowalski,
Antek Błaszkiewicz.
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