aktualności
Knurów. Kto sfinansuje naprawę uszkodzonej barierki?

Niegroźnie, lecz drogo
Kolizja miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Wilsona i Szpitalnej
w nocy ze środy na czwartek lub w
czwartek rano, w ubiegłym tygodniu. Jak ustaliliśmy, policja nic nie
wie o tym zdarzeniu, czyli w tym
przypadku koszty naprawy barierki
prawdopodobnie poniesie Zarząd
Dróg Powiatowych. - W ciągu miesiąca mamy kilka takich zdarzeń
- mów i
J a n

Knurów

Kłódka nie
pomogła

We wtorek, 18 sierpnia około
godziny 19.00 w bloku przy ul. gen.
Ziętka doszło do włamania oraz kradzieży roweru górskiego. Sprawca
zerwał kłódkę zabezpieczającą drzwi
piwnicy, po czym wyniósł z niej jednoślad o wartości 1300 zł.
5ak

aQuaRelax

Od 4 września

Miejsk i Ośrodek Spor t u i
Rekreacji w Knurowie informuje,
iż w związku z pracami remontowymi, jakie prowadzone są przez
p r z e d się bio r s t wo Meg awa t n a
terenie KWK „Knurów”, a związany mi z w y mianą r u rocią gów
cieplnych, ulegnie przedłużeniu
przerwa techniczna na Pływalni
Krytej aQuaRelax przy ul. Szpitalnej 23.
Termin otwarcia pływalni przewidziano 4 września (piątek) godz.
7.00.
/-/



Przyszowice

W niedzielę 23 sierpnia przy
ul. Stawowej około godziny 20.20
pobito 19-latka, mieszkańca Wilczy.
Sprawca, 34-letni mężczyzna, także
mieszkający w Wilczy, spowodował
u poszkodowanego rozcięcie wargi
oraz liczne obrażenia głowy. Czyżby
doszło do sąsiedzkiego zatargu?

W piątek, 21 sierpnia w Przyszowicach przy ul. Gierałtowickiej
doszło do zderzenia. Około godziny
7.40 kierujący ciężarowym MAN-em
22-latek, mieszkaniec powiatu mikołowskiego, nie zachował ostrożności
podczas wykonywania manewru wyprzedzania. Jego samochód zderzył
się z Fiatem. 57-letni kierowca samochodu osobowego wraz z pasażerem
odnieśli obrażenia ciała.

Sąsiedzkie Kraksa
porachunki?

Doszło do stłuczki - nic poważnego się nie stało. Kierowcy
zabrali samochody z miejsca zdarzenia. Jednak w tym
przypadku oprócz aut zostały zniszczone barierki – i tu
pojawia się problem, bo ktoś za ich naprawę musi zapłacić

Osman z
Zarządu
D r óg Pow i a towych. Po uzyskaniu
informacji, że zostały zniszczone
barierki lub znaki, ZDP występuje do
policji z pytaniem, czy odnotowała
takie zdarzenie. - W wielu wypadkach niestety sprawca jest nieznany
- dodaje Osman. Zazwyczaj po takich
niegroźnych stłuczkach kierowcy

Wilcza

5ak

Knurów

5ak

Knurów, Przyszowice

Klimatyczny Telefon od
oszust
przyjaciela

dogadują
się między sobą
i odjeżd żają z
miejsca
zdarzenia. - Kier u ją c y n ie
mają obowiązku zgłaszać
organom ścigania
każdej stłuczki - mówi
Marek Słomski z KMP w
Gliwicach. Policja interweniuje
dopiero, gdy samochód jest poważnie
uszkodzony czy też sprawca zdarze-

nia jest nietrzeźwy. Jest jednak szansa na odzyskanie poniesionych przez
ZDP kosztów. Jeżeli policja wie,
kto jest sprawcą takiego zdarzenia i
toczona jest w związku z tym sprawa
w sadzie grodzkim, to Zarząd Dróg
Powiatowych występuje jako oskarżyciel posiłkowy. – Przedstawiamy
wtedy fakturę lub rozmawiamy z
ubezpieczycielem i zazwyczaj otrzymujemy 100% poniesionych kosztów
wraz z VAT-em - mówi Jan Osuch.
– Niestety, suma kosztów, jaką udaje
nam się w ten sposób odzyskać,
mieści się w granicach 30-40 proc.
- dodaje.
pl

Knurów

Kolejny niechlubny rekord

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o mężczyźnie, który w swoim organizmie był w stanie pomieścić 6,03 promila alkoholu. W zaledwie kilka
dni później padł kolejny rekord
W południe na skwerze przed budynkiem socjalnym przy ul. Staszica 1
leżał mężczyzna. Przechodnie próbowali go budzić, lecz mimo ich usilnych
starań pijany nie był w stanie podać adresu zamieszkania. Nikt też go nie
znał. Straż Miejską wezwali mieszkańcy budynku. Mężczyzna został odwieziony do Izby Wytrzeźwień w Zabrzu. Tam okazało się, iż w wydychanym
powietrzu ma on aż 6,1 promila. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Pijany, a wręcz upojony, został przewieziony do szpitala w Zabrzu. By
ratować jego życie, trzeba było czym prędzej poddać go odtruciu.
5ak

Zaproszenie

W rodzinnym klimacie

Aukcje na portalach internetowych to często wspaniała okazja,
by za stosunkowo niewielką kwotę
kupić upragniony przedmiot. Niestety, często są to aukcje fikcyjne lub
też prowadzone przez nieuczciwych
ludzi.
Na takiego właśnie oszusta nadział się w lipcu mieszkający przy
ul. Broniewskiego knurowianin.
Zamówił wentylator do klimatyzacji
w BMW. Zapłacił 110 zł. Niestety
ani wentylatora, ani pieniędzy nie
zobaczył.
5ak

Paniówki, Knurów

Torebkowy
zawrót głowy

Policja stale uczula, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy na
widoku w samochodzie lub w źle
pilnowanym miejscu. Łatwy łup jest
dużą pokusą dla złodzieja.
We wtorek 18 sierpnia w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa nieznany
sprawca wybił szybę w samochodzie
marki Ford Fusion. Z auta znikła
torebka z pieniędzmi w kwocie 170
zł. Łączna suma strat jest jednak
znacznie wyższa - 660 zł.
Tego samego dnia w godzinach
popołudniowych z zaplecza knurowskiego sklepu przy ul. Kilińskiego
skradziono torebkę wraz z pieniędzmi. Strata, jaką poniosła właścicielka, to 68 zł.
5ak

www.oto-bollywood.pl
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Z tekstem

Piosenki Bułata Okudżawy i
Georesa Brassensa zabrzmią w sobotę, 29 sierpnia, w gliwickim Parku
Chopina obok Palmiarni. Zaśpiewa
je znany aktor, Piotr Machalica.
Początek – godz. 19.30.
MiNa

Knurów

Samochód
źle strzeżony

Do zuchwałej kradzieży doszło
w Knurowie przy ul. Górniczej.
Około godziny 6.00 z niestrzeżonego
parkingu przy KWK „Szczygłowice” wyparował samochód marki
Volkswagen Polo. Poszkodowany
mieszkaniec województwa opolskiego oszacował wartość samochodu
wraz z jego zawartością na około
19,5 tys. zł.

Knurów

/pg/

Nie zapomnij

5ak

5ak

Centrum Kultury w Knurowie zaprasza na wieńczący wakacje festyn
rodzinny. 29 sierpnia (sobota) od godz. 16.00 na parkingu przy ul. Górniczej
1 (przed Domem Kultury w Szczygłowicach) przygrywać do tańca będzie
zespół muzyczny. Nie zabraknie stoisk z gastronomią i jak zwykle udanej
zabawy, której koniec przewiduje się na godz. 22.00.
Zapraszamy!

Koncert

Telefon komórkowy ma wiele
plusów – jest mały, zgrabny i można
go zabrać ze sobą niemal wszędzie.
Z tych możliwości lubią korzystać
także złodzieje, dla których komórki
to często łatwe łupy.
W Knurowie przy ul. Lignozy
doszło 18 sierpnia do dwóch kradzieży. Pierwsza miała miejsce w
parku o godzinie 1.45. Nieznany
sprawca, widocznie wykorzystując
nieuwagę właściciela, skradł telefon
komórkowy o wartości 400 zł. Kilkanaście godzin później, ok. 14.30,
dziewiętnastolatek przywłaszczył
sobie powierzony mu wcześniej
telefon - Nokię 6500 slide. Poszkodowana mieszkanka Knurowa tym
samym straciła przedmiot o wartości
500 zł.
Telefony giną nie tylko w Knurowie. Tego samego dnia do podobnej
kradzieży doszło w Przyszowicach.
Około godz. 21.30 na przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Gierałtowickiej skradziono telefon marki
LG KU990i wart 600 zł.

Wszystko, co miłośnicy hinduskiego
kina chcieliby wiedzieć o swoich idolach oraz o atmosferze Bollywoodu,
mogą znaleźć na portalu Oto-Bollywood.pl. Można zapoznać się tu z życiorysem aktorów, wykazem filmów i
ich krótkim opisem, spisem płyt ze
ścieżkami dźwiękowymi, tak bardzo
istotnymi w tamtejszych produkcjach.
Poza tym newsy i zaproszenia na
imprezy. Portal daje także możliwość
aktywnego udziału na forum, a także
stworzenie własnego profilu.
5ak

Już nie
pohandluje

W Knurowie 18 sierpnia o godzinie 8.15 Policjanci z Wydziału
Narkotykowego KMP w Gliwicach
zatrzymali 19-latka, podejrzanego o
czerpanie korzyści materialnych ze
sprzedaży narkotyków. Mężczyzna
działał długo - od jesieni 2008 roku
do lutego 2009 roku. Teraz musi
zawiesić swoją „działalność”. Może
warto, by pomyślał o innych gałęziach handlu...
5ak
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Którędy na Knurów?

Foto:Mirella Napolska

Czterdziestotysięczne miasto, dwie
kopalnie, tereny inwestycyjne i co
najważniejsze, sąsiedztwo dwóch autostrad
– to miał być atut Knurowa. Okazuje się, że
aby inwestować, trzeba najpierw do miasta
trafić. I tu pojawia się problem...

Brak Knurowa na oznaczeniach
i kierunkowskazach na autostradzie
A-4, w bezpośrednim rejonie węzła
Bojków to dla przyjezdnych poważne
utrudnienie. Od kilku lat problem
zaprząta głowę także knurowskiej
Radzie, która próbuje znaleźć wyjście z patowej sytuacji.
- To jest kierunkowskaz nie tylko
dla kierujących pojazdami, to jest
kierunkowskaz przede wszystkim
dla inwestorów, dla biznesu – zauważa Franciszek Szafarz, jeden z
radnych.

GDDKiA na nie

Korespondencja, jaką Urząd
Miasta prowadził w sprawie oznakowań z katowickim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad kończyła się zawsze tym
samym – odpowiedzią negatywną.
GDDKiA powoł y wała się w
pismach na Dziennik Ustaw nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181.
Radny Szafarz zadał sobie trud i dotarł do niego, aby poznać przyczynę
odmowy. Twierdzi, że po wnikliwej
lekturze nie widzi przeszkód, ba,
nawet znalazł kilka furtek, które
można by wykorzystać w boju o
wprowadzenie Knurowa na tablice
drogowskazowe. – Kiedyś było takie
powiedzenie: „Co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Przeszkodą nie
jest tutaj Dziennik Ustaw. Komuś
najwyraźniej zależy, by umniejszyć
rolę Knurowa – dodaje radny i podaje
przykład Chudowa. Sołectwo położone jest z dala od autostrady i znaczących szlaków komunikacyjnych, a

mimo to jego nazwa widnieje przed
jednym ze zjazdów z autostrady.
GDDKiA obaliła ten argument
wyjaśniając w jednym z pism, że
Chudów jest miejscowością docelową drogi powiatowej, która krzyżuje
się z autostradą A-4, jak również
„dowiązuje się do oznakowania
kierunkowego na skrzyżowaniu tej
drogi powiatowej z DK-44”.

Stracone szanse?

GDDKiA poinformowała, że
Knurów nie jest ani miejscowością
pośrednią, ani docelową, zatem nie
spełnia wymogów miejscowości
kierunkowej, stosowanej na tablicach
oznakowania kierunkowego. Dlatego
wnioskowane oznakowanie jest niezgodne z warunkami technicznymi
dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.
- DK-78 Gliwice-Rybnik przebiega przez granice Knurowa obok
osiedla Wojska Polskiego II. Łączy
się z ul. Szpitalną. Zdaniem GDDKiA
to przeszkoda, która uniemożliwia
umieszczenie kierunkowskazu na A-4,
jak również od strony Knurowa – kierunkowskazu na autostradę – zauważa
radny. – Natomiast przy zjeździe z A-4
na DK-78 stoi kierunkowskaz na Tarnowskie Góry. Czy droga 78 prowadzi
do Tarnowskich Gór? Czy tego nie powinien zabraniać przywoływany przez
GDDKiA Dziennik Ustaw?
W piśmie do dyrektora Oddziału
GDDKiA, Krzysztofa Raja, wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyń-
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ska zwróciła uwagę na fakt, że uzupełnienie istniejącego oznakowania
o nazwę „Knurów” przyczyniłoby
się do podniesienia prestiżu gminy,
stanowiąc istotny element promocji
inwestycyjnej i gospodarczej.
Niestety stanowisko GDDKiA
pozostało niezmienne i nie wygląda
na to, by mogło być inaczej.
- Sądzę, że promocja miasta
warta jest każdych pieniędzy. Jeżeli

sprawa kosztów tej operacji jest
przeszkodą, to Urząd Miasta i Rada
staną na wysokości zadania - dodaje
radny Szafarz.
W piśmie wystosowanym do
GDDKiA pojawiła się ponadto prośba o uwzględnienie nazwy miasta
w przyszłych planach oznakowania
autostrady A-1 w rejonie zjazdu w
Knurowie. Pozostawiono ją jednak
bez odpowiedzi. Nie wiadomo zatem,

czy szansa, jaką miasto upatrywało
w sąsiedztwie autostrad, nie zostanie pogrzebana, a przy knurowskim
zjeździe z autostrady A-1 zamiast
nazwy „Knurów” pojawią się „Gliwice” i „Rybnik”.
Pytanie w tej sprawie wysłaliśmy do GDDKiA. O odpowiedzi
poinformujemy w jednym z najbliższych wydań PL.
Paweł Gradek

reklama

www.ganinex.com.pl



Rok 1950/51. Uczniowie VII klasy i ich nauczyciele

Edukacja. 200-lecie MSP nr 1 już w przyszłym roku!

Podwójny jubileusz

Foto: Archiwum MSP-1

Kadra nauczycielska w latach 30.

Foto: Archiwum MSP-1

Będzie co świętować, bo przecież niewiele szkół w Polsce może
poszczycić się tak długą tradycją.
200-lecie istnienia Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1 będzie hucznie
obchodzone wiosną przyszłego roku
(najprawdopodobniej 14 maja), ale
przygotowania do jubileuszu już się
rozpoczęły. – Patronami szkoły są
Powstańcy Śląscy, stąd wybór terminu, który zbiegłby się ze obchodami
święta patronów – tłumaczy dyrektor
MSP-1, Anna Misiura. – Chcemy, aby
to było święto społeczności uczniowskiej, ale i pracowników, absolwen-

Foto: Archiwum MSP-1

Jest najstarsza w Knurowie, choć po ubiegłorocznym remoncie
wygląda jak nowa. W przyszłym roku Miejska Szkoła Podstawowa
nr 1 będzie obchodzić 200-lecie istnienia, zaś budynek, w którym
„Jedynka” ma siedzibę, skończy 100 lat!

się dopiero w 1922
roku.
W archiwum
szkoły zachowały się
świadectwa z tamtego
okresu. Wśród przedmiotów były m.in. języki, rachunki, śpiew,
ćwiczenia cielesne
(czyli dzisiejszy WF)
czy roboty kobiece.
Oceniano też pilność
ucznia (najw yższa
nota to „wytrwała”),
o bycz aje („ c hw a lebne”), porządek
zewnętrzny, a także Przyszłoroczna jubilatka dziś
zew nęt r z ną for mę
uczniów i absolwentów. – Marzy
wypracowań.
nam się, by wraz z proboszczem
Wieczorkiem odprawili ją księżaKorzenie z kroniki
absolwenci – nie ukrywa Anna
Bezcennym dokumentem jest Misiura. – Liczymy, że będą się oni
szkolna kronika. Te stare księgi do nas zgłaszać.
świetnie oddają nie tylko dzieje
Kolejnym ważnym punktem
samej szkoły, ale i tło historyczne. święta będzie wmurowanie tablicy
– Często się zdarza, że ktoś szuka u pamiątkowej. W zamyśle ma się na
nas swoich korzeni, również wtedy niej znaleźć wizerunek pomnika
te dokumenty okazują się bezcenne Powstańców Śląskich stojącego na
– Anna Misiura, dyrektor „Jedyn- starym cmentarzu, nazwa szkoły
ki” pochyla się nad najstarszym oraz daty: 1810-2010. W planie
tomem. – Do pewnego momentu jest także wybicie okazjonalnej
wsz ystko w k ronice było pisane monety. Szkoła poszukuje sponsoniemieckim gotykiem, ale jak się rów, którzy zechcieliby pomóc w
spojrzy na nazwiska, to są wśród realizacji tych zamierzeń.
nich zarówno typowo niemieckie,
Uczniowie i nauczyciele przyjak i typowo polskie – takie, które gotują na obchody program artywystępują w Knurowie i dzisiaj.
styczny, który przybliży wszystW latach 20. w zapiskach pojawia kim historię szkoły. Dzieci przedsię język polski, a po wybuchu II wojny stawią scenki z różnych okresów
światowej – znowu niemiecki. Ktoś f un kcjonowania „ Jedy n ki”. Na
wkleił tu nawet znaczki z wizerunkiem zakończenie wszyscy będą się baHitlera wydawane przez III Rzeszę.
wić na rodzinnym pikniku.
Pod koniec wojny zrobiono wpis
- Bylibyśmy wdzięczni, gdyby
po polsku: „Zwyciężył Orzeł Biały z nale źli się spon sor z y, k tór z y
i jego wierny lud. 26 stycznia 1945 wesprą nas finansowo – apeluje
Knurów znów wolny.”
pani dyrektor. – Czekamy też na
Notatki z ok resu PR L-u siłą głosy absolwentów, którzy zechcą
rzeczy były tendencyjne. Apogeum podzielić się wspomnieniami ze
było w okresie stalinizmu. Wklejki szkolnych czasów.
z gazet – Bierut, Stalin, uchwały
I ci pier wsi, i ci dr udzy są
KC. Statystyki – w takich a takich proszeni o kontakt ze szkołą pod
dniach przeprowadzono w szkole nr tel. 032 235 27 15. W planach
15 pogadanek o Leninie, wykonano „Jedynki” jest także stworzenie
10 gazetek ściennych. – Czasy się księgi absolwentów. Na szkolnej
zmieniły – dziś do kroniki trafia tylko stronie internetowej (www.mspnr1.
to, co dotyczy dzieci i społeczności republika.pl) są formularze, które
szkolnej, a wycinki prasowe mamy można pobrać, wypełnić i odesłać.
zwykle z Przeglądu – uśmiecha się Dzięki temu powstałby niepowtadyrektor Misiura.
rzalny rejestr osób, które łączy to,
że kiedyś uczyły się w najstarszej
Absolwenci, łączcie się!
knurowskiej szkole.
Przyszłoroczne, majowe uroczyMirella Napolska
stości rozpoczną się mszą w intencji
Foto: Mirella Napolska

Foto: Archiwum MSP-1
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Pierwotnie obecny budynek
miał urokliwą wieżyczkę
reklama

Szkolna akademia w latach 70.
tów, wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób byli lub są związani ze szkołą.
A takich osób jest sporo, bo przez
długi czas nasza szkoła była jedyną
w mieście.

W jednej izbie

Placówka rozpoczęła działalność
w roku 1810/1811. Uczyły się w niej
dzieci z Knurowa i Krywałdu. Jej
pierwsza siedziba mieściła się tam,
gdzie dziś jest Miejskie Gimnazjum
nr 1. Została wybudowana na gruncie organistowskim, stąd zwano ją
potocznie „organistówką”. Nazwa
tym celniejsza, że przez około czterdzieści lat jedynym nauczycielem
był miejscowy organista, Paweł
Jarząbek, który mieszkał tam wraz z



rodziną. W budynku mieściła się też
obora. Przez jedną sień przechodziła
dziatwa szkolna, rodzina nauczyciela i – krowy i świnie – zanotował w
swojej kronice ks. Alojzy Koziełek.
Dziś trudno sobie wyobrazić, że w
jedynej szkolnej izbie uczyło się jednocześnie nawet 180 dzieci w różnym
wieku. W 1868 roku szkoła została
rozbudowana o jedną klasę i mieszkanie dla drugiego nauczyciela, zaś
w 1910 zainaugurowano rok szkolny
w nowym budynku, w którym szkoła
mieści się do dziś.
Pierwotnie edukacja odbywała
się po niemiecku. W latach 18721920 języka polskiego nie było nawet
wśród zajęć fakultatywnych. Jako
język wykładowy polski pojawił
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Knurów. Patrol na knurowskich akwenach

Straż strzeże niestrzeżonych
Piątek, samo południe... Słupek w termometrze sięga
trzydziestej kreski. W słońcu jest jeszcze goręcej. Ulice
Knurowa opustoszały, wszyscy siedzą w domach lub
nad wodą - często niestety na dzikich i niestrzeżonych
przez ratowników kąpieliskach

Systematyczne kontrole Straży Miejskiej i WOPR-u
przynoszą efekty
Inspektor Bogdan Tymoszek jest
strażnikiem miejskim od dziewięciu
lat. W samochodzie obok niego
siedzi młodszy inspektor Mariusz
Kubaszak, który w Straży pracuje
od początku jej istnienia. - Jeżeli
chodzi o kontrolę akwenów wodnych, staramy się robić ją systematycznie. Zdarza się, że ludzie kąpią
się na dziko z różnych przyczyn. Nie
stać ich na bilet lub po prostu wolą
spokój i ciszę – tłumaczą otwierając
okna. Jest duszno i parno. Samochód
jedzie w kierunku kąpieliska „Zacisze Leśne” po ratownika WOPR-u.
Czekamy. Pan Mariusz ot wiera
drzwi samochodu, by trochę więcej
powietrza dostało się do środka. Słońce dziś daje – wdycha i chłodzi
się napojem. Obserwuje kąpiący się
tłum z lekką zazdrością. Po kilku
minutach do auta wsiada Piotr Stoppel, 16-letni ratownik z rocznym stażem. - Duży ruch dzisiaj na basenie,
ale na szczęście jest bezpiecznie i
spokojnie – tłumaczy.

Zanieczyszczone zbiorniki skutecznie odstraszaja amatorów kąpieli

Gierałtowice. Trwa budowa Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inwestycja w zdrowie

4,7 mln zł kosztować będzie budowa Ośrodka Zdrowia i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W ubiegły czwartek odbyła się uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego w powstający obiekt
Oba poziomy (piętro zajmie
Gminny OPS) będą dostosowane do
osób niepełnosprawnych.
- Cieszę się, że budowa przebiega
zgodnie z planem - powiedział podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wójt
Gierał towic, Joach i m
Bargiel. – Widzimy już
mury, w których będzie
się mieścił nowy ośrodek
zdrowia i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Mam nadzieję, że już w
kwietniu przyszłego roku
będą one służyły miesz-

Foto: Sławomir Gruszka

Wójt Gierałtowic, Joachim Bargiel wmurował kamień węgielny
w powstający obiekt
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kańcom.
Na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pojawili się m.in.:
starosta gliwicki Michał Nieszporek,
radni Rady Gminy Gierałtowice, pracownicy Urzędu Gminy oraz przed-

Tekst i foto: Monika Pięciak

reklama

Foto: arch. UM Gierałtowice

Nowy budynek ulokowano u
zbiegu ulic Powstańców Śląskich i
Korfantego. Zastąpi stary ośrodek,
leżący na terenie szkód górniczych,
w niezbyt dogodnym pod względem
dojazdu miejscu.
Na parterze, który w całości
zajmie Ośrodek Zdrowia, centralną
część tworzyć będzie przeszklony
hall, w którym znajda się: rejestracja
i poczekalnia dla dorosłych oraz
wydzielona z niej poczekalnia dla
dzieci.
W części południowej mieścić
się będą gabinety lekarskie. Budynek
będzie miał dwa wejścia.

Na początk u jed ziemy w
najbliższe miejsce, czyli na tzw.
Zatopy. Wyboista droga wiedzie
pr zez las. Mija my mężcz yz nę,
którego pies swobodnie maszeruje
obok. - A gdzie jest smycz? - pyta
Tymoszek. - W torbie. - To proszę ją
założyć psu – przypomina strażnik.
Na szczęście w tej okolicy było to
jedyne wykroczenie. Nad stawem
kilk u węd karz y i opalająca się
pani. - Opalać się można, można też
brodzić w wodzie. Zabroniona jest

jedynie ką piel – tłumaczą stróże
prawa.
Kolejnym przystankiem jest
leśny staw w Szczygłowicach za
ul. Zieloną. – Jak widać, systematyczne kontrole Straży Miejskiej i
WOPR-u na akwenach dają efekt.
Jest poz yt y wny skutek nasz ych
akcji – cieszy się Tymoszek. Nad
wodą nie ma żywej duszy. Tylko
śmieci, pozostałości po ognisku i
sklecona własnoręcznie trampolina, świadczą o wizytach amatorów
pływania. – Staramy się nie tylko
karać, ale także uświadamiać zagrożenie. Nie chodzi nam tylko o
niebezpieczeństwo utonięcia, ale
także o czystość zbiorników – mówi
Tymoszek, wskazując na butelki
i zielono-brązowy odcień wody.
– Można się nabawić wysypki czy
jakiejś choroby.
Ostatnim przystankiem patrolu
jest staw za wieżowcami na osiedlu Szczygłowice. Spokój i cisza.
Na szczęście nikt nie próbuje się
ochłodzić. Pan Bogdan wspomina
czasy, gdy w tym miejscu znajdował się ośrodek sportowy: - Był
tu basen i brodzik. Było tu bardzo
ładnie. Basen był duży, wielu ludzi
tu przychodziło. A potem wszystko
upadło.
Piątkowa akcja Straży Miejskiej
i WOPR-u udowodniła, że świadomość amatorów letniej ochłody
co do zagrożeń wynikających z
pływania na niestrzeżonych zbiornikach wodnych jest coraz większa.
Nie war to r yzykować mandatu,
zdrowia, a nawet życia - warto wypoczywać z głową.

stawiciele SP ZOZ w Knurowie. Nie
mogło zabraknąć autorów projektu
budynku oraz przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
Kamień węgielny poświęcił
ksiądz Leszek Flis z parafii p.w.
Matki Boskiej Szkaplerznej.
/sisp/, /pg/
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41 lat Koła Wędkarskiego przy KWK „Szczygłowice”

Od 41 lat z wędką
za pan brat

W połowie lat
siedemdziesiątych
Koło Wędkarskie
przy KWK
„Szczygłowice”
miało pod swoją
opieką 11 stawów.
Wędkarze z
Koła są też
prawdopodobnie
nadal Mistrzami
Polski… Górników!

Wszystko zaczęło się od jednego
człowieka – Józefa Świtały. Mniej
więcej w połowie lat sześćdziesiątych w jego głowie zrodził się
pomysł powołania do życia Koła
Wędkarskiego dla górników. Po
dwóch latach próśb do ówczesnego
dyrektora kopalni Szczygłowice
– Tkocza, w 1968 roku uzyskano
pisemne pozwolenie.

Złote lata
Od początku KWK „Szczygłowice” udzielało Kołu Wędkarskiemu ogromnego wsparcia. Szczygłowiccy wędkarze od powstania
jednostki gospodarują na wodach
należących do kopalni. Dawniej to
także kopalnia niemal w całości
finansowała zarybianie akwenów
(w szczytowym okresie było ich
11). – To były piękne czasy, dzisiaj
o takim sponsorze można tylko pomarzyć – wspomina Józef Świtała.
– Kopalnia pożyczała nam np. autokary na wczasy. Pamiętam takie
nad Soliną. Pojechaliśmy tam na 14
dni. Autobus był przez ten czas tylko
do naszej dyspozycji, jedzenie także
dostawaliśmy od kopalni. Wędkarze płacili tylko jakieś groszowe
sprawy. Mogliśmy sobie pozwolić
nawet cztery razy w roku na takie
wycieczki – opowiada. Urządzano
także zawody, nie tylko wędkarskie,
dla rodzin zrzeszonych w Kole.
Od początku członkowie, ze
względu na brak stałej siedziby,
spotykali się w parku NOT, Domu
Kult ur y w Szczygłowicach czy
legendarnej już kawiarni „Neptun”.
W tym czasie głównym stawem
Koła był nieistniejący już dzisiaj
„Wod niok” znajdujący się przy
ulicy Wieczorka. W kulminacyjnym momencie istnienia Koła przy
KWK „Szczygłowice” wędkowało
450 osób. Trzeba zaznaczyć, że od
początku założenie było proste: do
Koła mogą wstąpić tylko pracownicy, emeryci, renciści związani
z kopalnią oraz członkowie ich
rodzin. – Pamiętam, kiedy w stanie
wojennym miało się odbyć zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Koła.
Trzeba było dostać zgodę na zgromadzenie od komisarza kopalni,



Urzędu Miasta i Milicji, to wszystko
się udało, ale zamarzyło nam się
po piwku na tą okazję. Koledzy powiedzieli, że prędzej kaktus im na
rękach wyrośnie niż załatwię zgodę
na to piwo. Zabrałem wszystkie
plakaty, afisze i pojechałem do Katowic do Komitetu. Na początku nie
chcieli mnie wpuścić, ale w końcu
udało mi się porozmawiać z jakimś
sekretarzem. I załatwiłem to piwo,
nawet po dwa na głowę, a mieliśmy
wtedy 280 członków. To był wyczyn
– opowiada z uśmiechem Józef Świtała. Od początku istnienia Koło jest
jednostką niezależną od Polskiego
Związku Wędkarskiego.

Dziś
Z czasem wszystko się zmieniło.
Kopalnia wycofała się z tak wysokich dotacji dla Koła, które chcąc
nie chcąc musiało zacząć się samofinansowac. Dziś zarybianie jest
dokonywane wyłącznie ze składek
280 członków. Co roku do czterech
stawów jakie pozostały w rękach
szczygłowickich wędkarzy (tzw.
Zalanego, Beczki, Jaskini i Czuchowa) wpuszcza się trzy tony karpia,
tonę pstrą ga tęczowego oraz 250
kg innych ryb. Koło nadal współpracuje z kopalnią, (użytkuje jej
stawy i ma siedzibę w przekazanej
przez nią części dawnego kompleksu
„Neptun”), Urzędem Miasta oraz
MOSiR-em. – Naprawdę współpraca z tymi instytucjami układa nam
się doskonale, mamy tam ogromne
wsparcie – mówi obecny prezes
Leszek Rejkowicz.

Rokrocznie w Jaskini odbywa
się cykl zawodów. Sezon zaczyna
się w kwietniu, a kończy zawodami
spinningowymi we wrześniu lub
paźd zier ni k u. W międ z yczasie
szczygłowiccy wędkarze rywalizują jeszcze o puchar Prezydenta
Miasta z okazji Dni Knurowa i o
tytuł Mistrza Koła. Tradycją są
także zawody organizowane z okazji
Dnia Dziecka. Najmłodsi amatorzy
wędkarstwa czekają już od godz. 4
rano byle tylko mieć pewność, że
wystartują. – Mamy dziś wielu przyjaciół. Na wspomnienie zasługuje
m.in. sponsor, przyjaciel wędkarzy
Krzysztof Glania. Ale bez pomocy
zarządu, Andrzeja Hasska, Henryka
Madury i wędkarzy bardzo oddanych Kołu nic nie udałoby się nam
osiągnąć. Chciałbym podziękować
z właszcza Czesła wowi Wojtankowi, Franciszkowi Pleśniakowi,
Tadeuszowi Kolonko i Jerzemu
Rzymskiemu – mówi Leszek Rejkowicz. – Były różne wichry historii,
a my nadal istniejemy – cieszy się
prezes.
Kilkanaście lat temu odbyły
się Mistrzostwa Polski Górników
w wędkarstwie. Załoga ze Szczygłowic zdobyła wtedy złoty medal.
– Do dziś kolejne zawody się nie
odbyły, więc chyba nadal jesteśmy
mistrzami – śmieje się wiceprezes
Koła Andrzej Hassek.
Kołu Wędkarskiemu przy KWK
„Szczygłowice” wypada jedynie
życzyć kolejnych 41 lat działania z
takimi efektami.

Dumny tata z 8-miesięcznym Mikołajem, gdy tylko
znajdzie chwilę wolnego czasu
przychodzi na plac zabaw. - Tu
jest bardzo spokojnie, Mikołaj
może bawić się w piaskownicy
i nikt nam nie przeszkadza
- mówi.

Paulina, Monika, Ewelina i Daria spacerują z pieskiem po mieście
- Za tydzień trzeba już iść do szkoły, więc chcemy ten ostani wolny
czas jak najlepiej wykorzystać - mówią dziewczyny

K r u si k i jego
ekipa to zapaleni
bigbit owcy - Bi tujemy na ulicach
Knurowa umilając
czas przechodniom
- śmieją sie chłopcy

Tekst i foto: Justyna Walo
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Podziękowanie dla mgr Teresy Bochenek
Dyrektora MSP-2
za udostępnienie hali sportowej dla młodzieży
ze Stowarzyszenia Piłki Siatkowej
Prezes Stowarzyszenia
Stanisław Rudzki

Wiktoria wróciła kilka dni temu
z wakacyjnego wypoczynku.- Byłam z rodziną na Mazurach, teraz
już do końca wakacji zostanę w
Knurowie. - mówi. Spotkaliśmy ją
podczas jazdy na rolkach.
Tekst&Foto: Marek Węgorzewski
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Przychodzą do naszych domów, przekonująco namawiają do zakupu
czegoś, co tak naprawdę nie jest nam potrzebne, podsuwają umowę,
którą szybko podpisujemy i odchodzą w siną dal. A my czujemy, że znowu
daliśmy się naciągnąć... O domokrążcach i ich ofiarach opowiada Ryszard
Kowrygo, powiatowy rzecznik konsumentów

Foto: Mirella Napolska

Mirella Napolska: - Często
zgłaszają się do Pana osoby, które
dały się „uwieść” domokrążcy, a
potem tego żałują?
Ryszard Kowrygo, powiatowy
rzecznik konsumentów: - Owszem,
mało tego, widać, że to zjawisko się
nasila. Samych skarg związanych z
krążącymi po domach przedstawicielami firm telekomunikacyjnych
wysłuchałem w ostatnim czasie kilkadziesiąt. Wiele tych przypadków
miało miejsce na terenie Knurowa.
Cały problem bierze się stąd, że
ludzie wpuszczają do domu każdego,
kto zapuka do drzwi. Należy zdać
sobie sprawę, że wcale nie musimy
tego robić, a jeśli już zdecydujemy
się wpuścić obcą osobę, to warto
najpierw wypytać ją o cel tej wizyty.
Tymczasem z reguły ludzie najpierw
wpuszczają naciągacza, a dopiero
potem dowiadują się, o co chodzi.
- To chyba odruch sł ynnej
staropolskiej gościnności, dawniej
mówiono, że gość w dom - Bóg w
dom. Więc otwieramy te drzwi,
czasem bezmyślnie, a potem, sami
nie wiemy kiedy, kupujemy coś
zupełnie niepotrzebnego...
- Skuteczny domokrążca zna się
na psychologii. Wie, czego oczekuje
konsument, szybko orientuje się,
jak podejść do danej osoby, aby
przekonać ją do swojego produktu

czy usługi, zaspokoić oczekiwania.
Trzymając się przykładu telefonii
– niektórzy domokrążcy na początku
przedstawiają się jako pracownicy
TP S.A., dopiero potem okazuje się,
że jednak jest inaczej. Większość
obiecuje bardzo niski czy wręcz
bezpłatny abonament przez pierwsze
miesiące. Słysząc podobne obietnice,
klient chętnie podpisuje umowę,
nawet się z nią nie zapoznając. I to
jest drugi kardynalny błąd – nie czytamy umów. Lekką ręką parafujemy
zobowiązanie finansowe nie zastanawiając się nad konsekwencjami.
A powinniśmy poprosić domokrążcę
o pozostawienie nam egzemplarza
umowy i potem na chłodno zastanowić się, czy rzeczywiście chcemy ją
podpisać.
- Ale domokrążcy często mówią
o niepowtarzalnej okazji, na którą
jutro może być już za późno, bo na
przykład promocja się kończy.
- Te promocje mają zwykle charakter ciągły – jedna się kończy, następna zaczyna. A pośpiech nigdy nie
jest wskazany. Regulamin umowy jest
zwykle dość rozległy, podobnie załączniki – dużo treści drukowanych
mikroskopijną czcionką. Warto mieć
czas na to, by się z tym zapoznać.
- A kiedy już czytamy umowę,
na co zwracać uwagę?
- Przede wszystkim warto pamiętać, że nawet już po podpisaniu umowy możemy się z niej wycofać. Na
odstąpienie od umowy mamy 10
dni. Zazwyczaj formularze umowy zawierają też wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn,
bo takie są wymogi prawne.
Jednak kiedy kupujemy coś
na raty, to zwieramy dwie
umowy: jedną ze sprzedawcą i drugą z bankiem bądź
instytucją finansową kredytującą zakup dobra czy usługi. Domokrążca
z reguły
za-

Ryszard Kowrygo - powiatowy rzecznik konsumentów
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biera obie umowy pod pretekstem
złożenia podpisu przez osobę reprezentującą sprzedawcę oraz bank, w
którym będzie zaciągnięty kredyt
ratalny. Klient zostaje tylko z poświadczeniem zawarcia umowy, a
na poświadczeniu nie ma słowa na
temat możliwości odstą pienia od
umowy ani o tym, który bank udzieli
kredyt konsumencki. Przepisy mówią
tylko o informowaniu o tym na samej
umowie, nie ma formalnego wymogu
o umieszczaniu takiej informacji na
poświadczeniu.
- Domokrążca też nam raczej o
takiej możliwości nie powie.
- Podobnie jak o innych istotnych
detalach. Tu jest naprawdę duża rozbieżność między słowem mówionym
a pisanym. Często umowy są zawierane na czas określony. Zerwanie jej
przed terminem wiąże się zazwyczaj
ze sporymi kosztami. Wracając do
zakupów z zaciągnięciem kredytu
konsumenckiego – często klient nie
wie nawet, z jakim bankiem zawarł
umowę.
Domokrążcy w swoim natręctwie
posuwają się czasem bardzo daleko.
Niedawno spotkałem się z ciekawym
przypadkiem. Otóż przedstawiciel
firmy telekomunikacyjnej odwiedził
dom, w którym akurat nie było nikogo
dorosłego. Namówił więc niepełnoletnią dziewczynę, aby podpisała się
pod umową imieniem i nazwiskiem
swojej mamy. W końcu udało się to
rozwiązać bez udziału sądu.
- Coraz częściej zdarza się, że
ktoś telefonicznie namawia nas
do jakiegoś zakupu, oczekując
również szybkiej decyzji z naszej
strony.
- Tu już sprawy wyglądają nieco inaczej, stosuje się inny rodzaj
umów. Są to umowy zawierane z
konsumentem bez jednoczesnej
obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość (np. telefonu, poczty
elektronicznej, faksu, telefaksu
itd.). Nie zawsze konsument ma prawo odstą pienia od umowy bez podania przyczyn poprzez stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie
dziecięciu dni. W niektórych przypadkach takie prawo mu po prostu
nie przysługuje. Dzieje się tak po
pierwsze – w razie rozpoczętego
świadczenia usług, za zgodą
konsumenta, przed upływem
terminu dziesięciu dni. Po
drugie – w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i
wizualnych oraz na nośnikach
programów komputerowych

po usunięciu przez konsumenta
ich or yginalnego opakowania..
Wreszcie – w prz ypadku umów
dotyczących świadczeń, za które
cena lub wynagrodzenie zależy
wyłącznie od ruchu cen na rynku
finansowym. To na przykład transakcja zawarta za pośrednictwem
portali w rodzaju allegro.pl, gdzie
następuje licytacja.
W t y m osta t nim pr z y pa d k u
często sprzedawca nie jest przedsiębiorcą, lecz osobą fizyczną. W
związku z tym kupujący nie może
odstą pić od transakcji bez podania
przyczyn, ma jednak roczną rękojmię w stosunku do sprzedawcy i
prawo do reklamacji na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne
rzeczy sprzedanej.
Zasada 10-dniowego okresu odwoławczego nie ma też zastosowania
w przypadku zakupu żywności, prasy
czy świadczeń o właściwościach
określonych indywidualnie przez
konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu.
- Na co zazwyczaj skarżą się
konsumenci, którzy żałują podpisanej umowy?
- Jeden z najczęstszych powodów
rozżalenia to celowość zakupu. Po
wizycie domokrążcy klient orientuje
się, że coś, co nabył, tak naprawdę
wcale mu nie jest potrzebne. Poza
tym w wielu przypadkach człowiek
po czasie orientuje się, że coś, co
kupił u domokrążcy, gdzie indziej
można nabyć taniej – i to też bywa

powodem frustracji.
- A co oprócz usług telekomunikacyjnych oferują domokrążcy
najczęściej?
- Ostatnio również wspomniane
filtry wodne, a także lampy kwarcowe i różne inne zdrowotne artykuły.
Zazwyczaj są dość drogie, ale człowiek na zdrowiu nie oszczędza, a w
magiczne działanie różnych nowości
chętnie wierzy. Była kiedyś głośna
sprawa firmy, która do swojego interesu wykorzystywała parafie. Pojawiła się także w Knurowie. Zwróciła się do jednego z proboszczów z
prośbą o użyczenie sali na prezentację. Ksiądz z ambony zapraszał
wiernych na to spotkanie, nie wiedząc, że podczas prezentacji będą
zawierane umowy. W celu ukrócenia
tego procederu wystąpiłem wtedy do
kurii w Gliwicach i w Katowicach z
prośbą o uczulenie duchownych na
tego typu zjawiska. Po jakimś czasie
się to skończyło. To było wyjątkowo
przebiegłe działanie, bo żerowało
na autorytecie Kościoła i zaufaniu
wiernych. Ludzie liczą przecież,
że ze strony kogoś, kto działa na
terenie parafii, nic złego nie może
ich spotkać.
- To już się ociera o kryminał...
- I tu warto przypomnieć, że
oprócz typowych domokrążców-naciągaczy, na których trzeba się po
prostu uodpornić, są też ewidentni
przestępcy. Ale to już jest temat dla
organów ścigania...
Mirella Napolska

Knurów

Place zabaw
bez obaw
Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska wydał około 40 tys. zł na
konserwację i naprawę urządzeń na miejskich
placach zabaw

Foto: Mirella Napolska

Jak się nie dać
domokrążcy?
Nie wpuszczać, nie podpisywać i porządnie się zastanowić

Plac zabaw przy ul. Ogana przeżywa prawdziwe oblężenie
odkąd pojawiła się nowa piaskownica
Najbardziej obleganymi przez się uwagi mieszkańców. Dzięki nim
dzieci miejscami w mieście (nie mogliśmy wyeliminować potencjalne
tylko w czasie wakacji) są place zagrożenia bezpieczeństwa bawiązabaw. Te, po zimowej „hibernacji”, cych się dzieci – mówi Anna Lewanprzechodzą gruntowne przeglądy, dowska, naczelnik GKRiOŚ.
by mogły służyć cały sezon najOprócz napraw i prac konmłodszym knurowianom.
serwacyjnych, na placach zabaw
GKRiOŚ na bieżąco starał się przy ul. Ogana i Armii Krajowej
zlecać konserwację i naprawę urzą- wymieniono na nowe wysłużone
dzeń zabawowych. – Stan techniczny piaskownice. Każdą z nich uzupełniektórych placów zabaw nie był niono świeżym piaskiem.
/pg/
najlepszy. Bardzo pomocne okazały



rozmaitości
Przygotowywanie tradycyjnego chleba w Turcji

„Nasi” w Turcji

Wspólna lekcja angielskiego w MSP-2

Europejska przygoda knurowskich uczniów

Chcę Cię poznać,
mój Przyjacielu
VREAU SA TE INTALNESC, PRIETENE (rumuński)
SENI DAHAIYI TANIMAK ISTIORUM,BENIM DOSTUM (turecki)
To hasło przewodnie europejskiego projektu COMENIUS, w którym przez 3 lata
brali udział uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Karola Miarki w Knurowie.
W ramach tego międzynarodowego programu szkoła współpracowała z partnerami z
Rumunii i Turcji.
A – jak angielski (I WANT TO MEET
YOU, MY FRIEND)
Udana współpraca pomiędzy partnerami
możliwa była dzięki znajomości przez uczniów
i nauczycieli języka angielskiego. Okazała się
ona szczególnie przydatna w czasie pobytu
gości z zagranicy w naszym mieście i kilkukrotnych wyjazdów knurowskich uczniów do
Rumunii i Turcji.
E – jak edukacja
Udział w programie wymagał od wszystkich uczestników wykonania określonych

zadań. Dzięki nim uczniowie poszerzali swoją
wiedzę o własnym regionie i kraju oraz poznawali kraje partnerskie.
Wykonano m.in. przewodniki prezentujące
najciekawsze miejsca własnego regionu, albumy ukazujące piękno miejscowej przyrody,
książki kucharskie z oryginalnymi przepisami
kuchni narodowych, opracowania dotyczące
tradycji świątecznych, zbiory bajek, nagrania
piosenek, kartki okolicznościowe… Większość przygotowanych prac została następnie
prztłumaczona na język angielski i wydana we
wspólnym opracowaniu.
S – jak samodzielność
Podróże zagraniczne uczniów knurowskiej
Dwójki to wielka lekcja samodzielności. Podróże samolotami, pociągami, pobyt u rodzin
rumuńskich i tureckich kolegów, wspólne
wycieczki, zabawy i ta odległość dzieląca ich
od … mamy i taty.

T – jak tolerancja
Dzięki współpracy z przyjaciółmi z Rumunii i Turcji uczniowie mieli okazję poznać U przyjaciół w Rumunii
ich zwyczaje, kulturę, tradycje. Zobaczyli, że
nie wszędzie życie codzienne wygląda tak, jak
w tradycyjnym polskim domu. Poszanowanie
tych odmienności jest podstawą wzajemnego
zrozumienia i współistnienia narodów europejskich.
Z – jak kolejne zadania
Już wkrótce uczniowie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 będą mieli okazję uczestniczyć w kolejnym międzynarodowym projekcie.
Udział w nim to wielkie wyróżnienie dla tej
szkoły.
Europo, witaj nam!

reklama

Zaproszenie

Spółdzielczo
i jubileuszowo
Z okazji 50-lecia
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie i 105-lecia
Orzesko-Knurowskiego
Banku Spółdzielczego w
najbliższą niedzielę (30
sierpnia) odbędzie się
festyn.

Organizatorzy zapraszają do
zabawy już od godz. 15.00. Na placu pomiędzy ulicą Stefana Batorego a Kosmonautów wystąpi Big
Band Orkiestry KWK „Knurów”
z solistką Sonią Godoj i gitarzystą
Adamem Szarugą. O 17.00 na
scenie wystąpi zespół „Wyrwani”,
a o 18.45 Carrantouhill z muzyką
celtycką.
Wisienką na urodzinowym
torcie będzie koncert gwiazdy
wieczoru, Michała Gasza i towarzyszącego mu zespołu TomQ.
Występ zaplanowano na godz.
20.30.
Serdecznie zapraszamy!
/pg/
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aktualności
Knurów. Festyn Parafialny po raz ósmy

Rodzinnie u Częstochowskiej
Tradycją Parafii Matki Bożej Częstochowskiej stało się,
że tydzień przed odpustem odbywa się tam Parafialny
Festyn Rodzinny organizowany przez księdza proboszcza
Jana Buchtę i Wspólnotę Rodzin Domowego Kościoła

Prezydent Rams dziękuje za liczne przybycie
Wyścig z jajkiem
Barbarze za wieloletni patronat nad
festynem oraz nieobecnemu z powodu uroczystości rodzinnej księdzu
proboszczowi Janowi Buchcie i pozostałym osobom zaangażowanym
w organizację Parafialnego Festynu
Rodzinnego.
Wieczorem na
scenie królował
Wielebny
Bl u e s
Band.
T o
zeW niedzielę, 23 sierpnia na boisku szkolnym MSP-7 festyn odbył
się już po raz ósmy. Piękna pogoda
zachęciła wielu mieszkańców Knurowa i okolic do przyjścia na boisko.
Festyn rozpoczął się o godz. 15. Jak
co roku można było posilić się grochówką, plackami, ciastkami czy lodami. Tradycyjnie też największym
powodzeniem cieszyły się losy, z
których każdy wygrywał oraz pączki
z ukrytą niespodzianką. Dla dzieci
oazowa młodzież przygotowała wiele gier i zabaw. Mogły zmierzyć się
w biegach z przeszkodami, grze w
siatkówkę, biegu z jajkiem oraz ciekawej zabawie pod tajemniczą nazwą
„czekolada”. Nowością festynu była
strzelnica, nad którą pieczę trzymał
ks. Marek Antosz. Na boisku pojawili się też średniowieczni rycerze,
którzy dali pokaz walk.
Artystyczną część festynu rozpoczął występ Sylwii Lipki, młodej i
utalentowanej mieszkanki Knurowa.

Walki średniowiecznych
rycerzy

P o
niej
na scenie pojawiła
się Siostra Anna
Bałchan ze Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej.
Wraz ze swoją kapelą umilała czas
śpiewem i grą na gitarze, a po występie chętnie rozdawała autografy.
Później przyszła kolej na śląski zespół Kamraty. Po ich koncercie moderatorzy dziękowali prezydentowi
Adamowi Ramsowi i jego małżonce

SPONSORZY : „Centrum Kultury”- Knurów, Pieczywo „u Zbyszka, „KOMART”, KWK „KNURÓW”, SM Knurowianka, Intermarche, Protos, SANIT, LWSM, Księgarnia „MERKURY”, Sklep
SISTERS, ZUH Radiotechnik – H.Glania, Radioelektronik Jan Bałdys, Zakład Fotograficzny
AiP Barchańscy, Nagrobki „JOTA” Szpitalna 9, Pracownia złotnicza Barbara Cyprys, Złotnictwo
Marek Starościk, Pracownia jubilerska Ewa Pietroszek, Sklep „Amper”, Apteka św. Barbary,
MOSiR, Kwiaciarnia „LOTOS”, Cukiernia T. Czech, ZZG KWK „Knurów”, Foto – Color K. Kroczyk, Sklep Przemysłowy SYLWIA, TIM III Knurów, Piekarnia „SŁOWIK”, Sklep „Alicja”, Pizzeria „Sari”, Salon Fryzjerski „U Ilony”, Salon Fryzjerski Damsko-Męski Agata Kaleta, Zakład
Fryzjerski „Chantal”, Zakład Fryzjerski „Alicja”, Laboratorium Analityki Medycznej dr.n.med.
Joanna Świerczyna, Sklep „Iza”, Firma Handlowa Roman Szczepanik i Grzegorz Gąsiorowski,
Drogeria „Ziaja”, Sklep Obuwniczy „Markam”, Sawa Spółka Cywilna, Firma Handlowa „Mikos”,
Roman Buchta, Sklep „ELEKTOR”, Kwiaciarnia „u Basi”, NSZZ „ Solidarność”, Knurowskie
Stowarzyszenie Diabetyków, „Raise Hit”, Fryzjerstwo Męskie Helena Głodzik, MR STUDIO,
Mirosław Rawlik – Zabrze, PREF-REM SP. Z O O. PPU, Kwiaciarnia „ Fantazyjna” Al. Lipowa,
Hurtownia obuwia „Lampart”, Sklep spożywczy „Domino”, Zakład Optyczny Celina Trzaska,
Studio Fryzjerskie Damsko-Męskie Fryz-Agnieszka Pach, F.U.H. AGD Jarosław Rezner,
Kwiaciarnia Halina Klimas, Zakład Fryzjerski Ela Szczepańska, Apteka „Juventa”- Knurów,
S.C. Cukiernia – Lodziarnia Warzecha –Knurów, M.H, Nastula-Zakład Zegarmistrzowski,
książki religijne, dewocjonalia, Zakłady Mięsne „Madej Wróbel, STATOIL POLAND SP.Z O.O.
ul. 1-go Maja, F.H.U. Maria Brzyska, Elżbieta i Krzysztof Wiśniewscy, easylife Kompleksowa
Organizacja Ślubów i Wesel, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, G. H. Kurowscy
PATRONI MEDIALNI :
Przegląd Lokalny, TV kablowa Waldex i Gość Niedzielny
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spół
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Wielkopolski, którego
liderem jest
znany z nietuzinkowego poczucia humoru
ks. Arek. W przerwie występu nastąpił punkt kulminacyjny festynu,
czyli losowanie nagród głównych.
Uczestnicy ściskali w rękach losy z
nadzieją, że szczęście uśmiechnie
się właśnie do nich. Co niektórzy dla
zwiększenia szans kupowali po kilka
losów. A było o co walczyć, wśród
nagród do zdobycia czekał telewizor,
LCD, sprzęt komputerowy czy kije
do golfa.
Festyn zakończył Apel Jasnogórski, podczas którego dziękowano za
ten wspaniały dzień. - Zadowolenie
uczestników festynu to radość dla
organizatorów, że to niedzielne
popołudnie poprzedzające odpust
parafialny było dobrze przeżytym
czasem – mówi Joachim Machulik
podsumowując festyn.
Potwierdzeniem jego słów jest
fakt, że w niedzielę zebrano 10 700
zł. – Taki dochód to wielka zasługa
wielu sponsorów, których hojność
sprawiła, że atrakcje w formie gier,
zabaw i wystę pów był y czasem
zjednoczenia przybyłych parafian i

mieszkańców Knurowa oraz okolic
– dodaje Machulik. Pieniądze zostaną przeznaczone na Parafialny Fundusz Stypendialny, rodziny w trudnej
sytuacji materialnej, dla misjonarza
Adama Samsela, pracującego w

Papui Nowej Gwinei, a część kwoty
zostanie przekazana na konserwację
groty Matki Bożej Różańcowej przy
ul. Dywizji Kościuszkowskiej.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski
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tekst sponsorowany

Knurów

Przychodzi Ślązak
do restauracji...

Foto: Marek Węgorzewski

„WSPÓŁPRACA DO SUKCESU”
- ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Jak często mieszkańcy Śląska stołują się poza domem? Jakie
restauracje preferują, jaką kuchnię cenią najbardziej – rodzimą
czy może egzotyczną? W ubiegły piątek przed centrum Merkury
mieszkańcy Knurowa byli ankietowani pod kątem swoich
kulinarnych obyczajów
miasta z Katowicami na czele, jak
i mniejsze miejscowości jak Toszek
czy Pyskowice. W sumie przebadanych zostanie 1200 osób.
Inicjatorem akcji jest Centrum
Handlowe Forum, a badania prowadzi wrocławska firma Pretendent.
Chętnych do udziału w badaniu nie
brakowało, tym bardziej, że po kilkuminutowej ankiecie na uczestników

Foto: Mirella Napolska

„Spotkajmy się pod chmurką”
– pod tym hasłem przy kolorowym
stoisku chętni knurowianie mogli w
piątek odpowiadać na pytania związane z tym, gdzie jadają, jeśli zdarza
im się stołować poza domem.
Knurów jest jednym z dziesięciu
śląskich miast, których mieszkańcy
są poddawani tej ankiecie. W dziesiątce znalazły się zarówno duże

czekały pamiątkowe upominki. - Dotychczas tyle ludzi, ile w Knurowie,
było tylko w Bytomiu – podsumowuje
piątkowe popołudnie Agnieszka
Klimczyk kierująca przebiegiem
akcji. – Widać, że mieszkańcy byli
bardzo zainteresowani, chętnie
przychodzili do stoiska i zupełnie
nie trzeba było ich przekonywać
ani namawiać do wzięcia udziału w
badaniach. Kończymy 29 sierpnia,
potem firma badawcza opracuje
wyniki ankiet.
Raport z badań ma zostać opracowany w pierwszej połowie września. Zostanie przedstawiony na konferencjach biznesmenów z branży
gastronomicznej i nieruchomości
komercyjnych. Jak twierdzi Agnieszka Mielcarz, dyrektor CH Forum,
wyniki z pewnością zainteresują
wszystkich, którzy chcą ściągnąć
do swoich miast ciekawe projekty
kulinarne. Może jakaś interesująca
restauracja zostanie otwarta i w
Knurowie?
MiNa

Czy pamiętacie?
Pralkę Franię… Ten PRL-owski
cud techniki był prawdziwą rewolucją w ówczesnych gospodarstwach
domowych – wcześniej używano balii z tarą. Choć technologia produkcji
Frani była znana już w latach 30., w
Polsce rozpoczęto ją
w 1958 roku w kieleckiej Hucie Ludwików – SHL. Próbne
serie Frani pojawiły
się na przełomie 1956
i 1957 roku, lecz były
niezbyt praktyczne –
wirnik znajdował się
na bocznej ściance, a
silnik wystawał poza
obudowę. Produkcja
seryjna wirnik miała
już na dnie, a mechanizm był dyskretnie
schowany.
O b s ł u g a Fr a n i
nie wymagała większej filozofii. Brudne ubrania należało
wrzucić do bębna, zalać gorącą wodą, wsypać proszek i włożyć
wtyczkę do gniazdka.
O czasie prania decydowało się samemu. Aby ułatwić życie paniom domu,
do pralki dołączono wyżymaczkę,
by pranie nie było zbyt mokre po

10

wyjęciu. Te dwa walce z korbką,
przez które przepuszczało się tkaninę, nie były jedyną modyfikacją. Od
1960 roku wkroczyły nowe modele.
Jedne miały włącznik dźwigniowy,
w innych można było ustalić czas
prania lub skorzystać z funkcji podgrzewania wody.
Próbowano także
nadać odmienny
od pier wot nego
– białego – kolor
obudowy. Jednak
wszystko to było
niechętnie przyjmowa ne pr zez
klientów.
Początkowo pr a l k a Fr ania uchodziła za
przedmiot luksusow y. Spr zed awa no ją pr zede
wszystkim posiad aczom dystrybuowanych w
zakładach pracy
talonów. W latach
70. sytuacja już
nieco się uspokoiła. Przez cały okres
produkcji na rynek wypuszczono
ponad 6 milionów sztuk (włączając
eksport).

Monika Antosiewicz z Knurowa (na zdjęciu z Piotrem Speerem):
- Pamiętam ją bardzo dobrze. Osobiście prałam w takiej pralce, była
to oryginalna Frania. Pamiętam
jeszcze tarę, sama na niej prałam.
Jak się nie miało nic, to Frania była
dużym udogodnieniem. Ale potem
czekałam z niecierpliwością, aż w
końcu stać mnie będzie na pralkę
automatyczną.
W roku 1986 zakończono produkcję w SHL. Myszkowska Fabryka
Naczyń Emaliowanych, wytwarzająca podobne wyroby pod nazwą
Światowit, przejęła markę Frania w
1997 roku. Pralki te są produkowane
i sprzedawane do dziś.
Na temat zastosowania Frani krąży wiele legend. Oprócz jej pierwotnego sposobu użycia, można w niej
było podobno kręcić majonez, ubijać
śmietanę, robić ciasto na gofry czy
mieszać spirytus z sokiem owocowym, uzyskując tym sposobem tani i
słodki trunek. Jej użycie bywało także wzniosłe – wyżymaczka służyła w
podziemnej poligrafii.

25 sierpnia 2009 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach projektu V działania 5.4 poddziałania 5.4.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przez
współpracę do sukcesu”.
Koordynatorem projektu była pani Halina Huczek wiceprezes Fundacji na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, natomiast partnerem był Zarząd Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie.
Honorowymi gośćmi konferencji były m.in. władze powiatowe, samorządowe, jak również prezesi organizacji pozarządowych, łącznie z aktywnymi
ich działaczami i wolontariuszami - uczestnikami cyklu szkoleń, w trakcie
których podnosili swoje kwalifikacje, nabywali umiejętności, które zaowocowały rezultatami projektu.
W trakcie konferencji zostały przedstawione rezultaty projektu w postaci:
- opracowania planu rozwoju i współpracy na lata 2009- 2010
- zawarcia porozumienia między organizacjami
- wypracowania metody wspólnej płaszczyzny działań zmierzających
do rozwoju organizacji
- promocji organizacji na poziomie lokalnym i ogólnopolskim poprzez:
• wydanie broszury promującej organizacje uczestniczące w projekcie
w ilości 500 egzemplarzy
•utworzenie strony WWW promującej projekt- strona aktualna pod adresem: www.efs-knurow.ovh.org
- przeprowadzono 7 różnorodnych szkoleń wyjazdowych:
1. Szkolenie z zakresu zagadnień prawno- formalnych związanych z
funkcjonowaniem organizacji.
2. Szkolenia z zakresu budowania wizerunku org., promocji, współpracy
z mediami.
3. Szkolenie z zakresu budowania relacji z innymi sektorami.
4. Szkolenie z zakresu finansów organizacji.
5. Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy.
6. Szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych.
7. Szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Uczestnicy poprzez udział w szkoleniach podnosili swoje kwalifikacje
w zakresie zarządzania, nabyli umiejętności skutecznego aplikowania o
fundusze zewnętrzne, nawiązali współpracę pomiędzy organizacjami, co
zaowocowało wieloma wspólnymi akcjami m.in.:
• imprezą sportową wraz z piknikiem dla podopiecznych Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
•szkoleniem z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania alkoholizmowi
wśród dzieci i młodzieży wśród pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża,
oraz opiekunów świetlic.
•imprezą plenerową „Półmetek wakacji” - festyn integracyjny z atrakcjami
dla dzieci objętych opieką, z udziałem stowarzyszeń uczestniczących w
projekcie.
Konferencja była oficjalnym zakończeniem projektu, jednak projekt
będzie kontynuowany dalej- zapewniają zarówno realizatorzy jak i przedstawiciele organizacji biorący w nim udział. Poprzez działania zrealizowane
w projekcie wytworzyła się więź miedzy organizacjami, która gwarantuje
kontynuację współpracy także po zakończeniu jego realizacji. Przeprowadzone akcje z pewnością będą kontynuowane, a są już pomysły na nowe
działania- zapewniają realizatorzy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

reklama

Monika Pięciak
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rozmaitości

Promocja trzeźwości
O tym, że dobra zabawa niekoniecznie musi kojarzyć się z alkoholem, mogliśmy się przekonać 9
sierpnia w Żernicy. Licznie zgromadzona publiczność gromkimi
brawami nagrodziła występ zespołu
Abba Family, który przyjechał na
zaproszenie radnych oraz Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W trakcie koncertu przybliżono
żerniczanom sposób prowadzenia
działalności antyalkoholowej na
terenie gminy. Szczególną uwagę

Foto: arch. Marii Kaszek

Żerniczanie chcą i potrafią bawić się bez alkoholu.
Udowodnili to podczas specjalnego festynu
współorganizowanego przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Pilchowicach

zwrócono na profilaktykę i zapewniono, że każdy, kto ma problem z
alkoholem, a wykaże wolę porzucenia nałogu, otrzyma stosowną
pomoc. Wsparcie zaoferowano także
rodzinom alkoholików.
Po dwugodzinnym koncercie
przyszedł czas na tradycyjną zabawę taneczną. Przygrywał zespół
Amigos.

Na zainteresowanych czekały
broszury informujące o nałogu
- Warto podkreślić, że w trakcie
festynu nie sprzedawano alkoholu,
a żerniczanie bawili się znakomicie
– nie kryje zadowolenia Maria Kaszek, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Pilchowicach.

Zabawa bez alkoholu
też jest udana

/mk/, /pg/

Wilcza. VIII Piknik Ogórkowy

Sezon ogórkowy

Co roku do Wilczy przybywają amatorzy ogórkowej,
kiszeniaków i korniszonów, by rozsmakować się w tym
wyjątkowym warzywie. Tradycyjnie największą furorę
zrobiły ogórki... czerwone, różowe i pomarańczowe!

Wilczanom sezon ogórkowy niestraszny. Jak nikt potrafią wykorzystać walory smakowe tego zielonego
warzywa i przyciągnąć na piknik
rzeszę smakoszów.
Zabawa połączona z degustacją
odbyła się na boisku LKS Wilki.
Zgromadzonych gości przywitał i
otworzył VIII Wilczański Piknik
Ogórkowy – sołtys Wilczy Jan
Gamoń. Towarzyszyli mu: wójt
Pilchowic – Wilhelm Krywalski
i starosta gliwicki – Michał Nieszporek.
Do tańca przygrywał zespół
Kornelia i Leszek Fic, a potem wszyscy bawili się przy muzyce zespołu
Relax.

Foto: Romana Gozdek

Żernica

Dosłownym niebem w gębie była
doskonała zupa ogórkowa przyrządzona przez gospodynie z Wilczy.
Zainteresowaniem cieszyła się degustacja ogórków kiszonych na różne
sposoby – w tym też zabarwionych na
czerwono, różowo i pomarańczowo.
- To, jak przyrządza się kolorowe
ogórki kiszone, jest tajemnicą naszej
miejscowości, której nikomu nie
zdradzimy – mówił sołtys Wilczy.
– Cieszę się, że na festyn przybyło
tyle osób, które chcą wspólnie się
bawić. Impreza ta weszła już na stałe
w kalendarz naszych lokalnych wydarzeń, integrujących mieszkańców
Wilczy i okolicznych miejscowości.
/sisp/, /pg/

Foto: Monika Pięciak, Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Milena Kozak z Leszczyn

ur. 18.08.2009 r, 3490 g, 55 cm

Kacper Czanowicki z Czerwionki

Olgierd Sobieski z Warszawy

ur. 18.08.2009 r., 4225 g, 59 cm

Wiktoria Mańka z Czerwionki

Milena Kotańska z Leszczyn

ur. 20.08.2009 r., 3080 g, 52 cm

Jakub Piecha z Czerwionki

Zuzanna Karczewska z Czerwionki

Weronika Skrzypczak z Dębieńska

ur. 20.08.2009 r., 3170 g, 53 cm

ur. 20.08.2009 r., 2530 g, 49 cm

Anna Studzińska z Knurowa

Weronika Wartecka z Knurowa

Sebastian Wyporski z Czerwionki

ur. 22.08.2009 r., 3066 g, 53 cm
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Oskar Adamczyk z Knurowa

ur. 19.08.2009 r., 3220 g, 56 cm

ur. 20.08.2009 r., 4630 g, 60 cm

ur. 22.08.2009 r., 3600 g, 56 cm

Tymoteusz Strózik z Knurowa

ur. 19.08.2009 r., 2380 g, 46 cm

ur. 22.08.2009 r., 3110 g, 52 cm

ur. 21.08.2009 r., 3060 g, 51 cm

Milena Klepacka z Dębieńska

ur. 23.08.2009 r., 2650 g, 50 cm

ur. 21.08.2009 r., 3570 g, 53 cm

Eliza Zarazińska z Knurowa

ur. 23.08.2009 r., 3200 g, 53 cm
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rozrywka
ogłoszenie własne wydawcy

Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

Aktywnie z MOSiR-em

29.08-03.09.2009 r.
SOBOTA - CZWARTEK

Tradycyjnie w okresie wakacji miejskie instytucje przedstawiają ofertę ciekawego spędzania czasu dla najmłodszych
mieszkańców Knurowa. Prezentujemy propozycje MOSiR
-u, który zaprasza dzieci i młodzież do udziału w turniejach,
zawodach, grach sportowych i rekreacyjnych prowadzonych
na Orliku.

Turniej
(dyscyplina)

Data

Godzina

Kategoria

Miejsce

Wakacyjny
Turniej Piłki
Nożnej Szkół
Podstawowych

27.08

11.00

Szkoły
Podstawowe

Orlik - trawa

11.00

Kategoria:
dziewczyny
Kategoria:
chłopcy

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
28.08.2009
6- osobowej

ROZRYWKA nr 34/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
„Prawdziwa historia
kota w butach”
godz. 16.30

W diag ramie ujaw niono
wszystkie „polskie” litery. Określenia podano w przypadkowej
kolejności.
Liter y z pól oz naczonych
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.

„Moja wielka grecka
wycieczka”
godz. 18.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

• odmienność, różnorodność • dawny pszczelarz •
gorzała • drewniany pogrzebacz • królowa kwiatów
• do pisania, rysowania i kreślenia • z sikawką gasi
pożar • lekki, ledwie widoczny skłon głowy, tułowia •
starożytne zawody sportowe (z wyrazu: noga) • … w
dal • szerzona i krzewiona przez szkołę • ostatni pojazd
• typ Seata • plemiona afrykańskie (z wyrazu: anka) •
klamra spinająca mury • … Rubika • ongiś kojarzył pary
• zupa z kurczaka • nieprzyjemna woń, fetor • chłodziarka • samochód półciężarowy • męski strój domowy •
ssak morski z kłami • mieniąca się tkanina jedwabna
• najdłuższy dopływ Wołgi • pokaz, parada • walczy
z bykami • formuła, treść przyrzeczenia, przysięgi •
zieleniec w mieście

34
„Coco Chanel”
godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

12

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 32/2009 brzmiało:
„Skórka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Kazimiera Siwiec.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia.
Tel. 0 515 182 015

Handel i Usługi

29-34/09

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

M-3, Sienkiewicza, 51 m , 149 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

30-38/09

34/09

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m2, komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367

34/09

M-4, Koziełka, 63 m2, 172 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

34/09

M-5, K. Wielkiego, 56 m2, 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

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

34/09

29-34/09

Salon firan oferuje: pościel, ręczniki, firany, tkaniny zasłonowe (ceny producenta),
szycie i modelowanie firan – niskie ceny!,
karnisze, rolety, ceraty, dodatki krawieckie,
ozdoby do firan, narzuty. Knurów, ul. Niepodległości 19 (podwórze restauracji Camelot). Tel. 032 335 30 65, 0 513 020 146

34/09

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

34-38

M-5, Marynarzy, 71 m2, 215 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

34/09

Mieszkanie 2 i 3 -pokojowe w Knuro wie sprzeda Alfa, tel. 032 279 25 23,
0 662 906 927

33-34

Mieszkanie do wynajęcia 56 m2, Knurów,
osiedle WP II. Umeblowane +AGD. 1300 zł
+ media. Tel. 0 606 794 492

34-35/09

Nowe domy
0 510 168 897

Nieborowice,

tel.

33-34/09

Sprzedam dom w Knurowie M-Kwadrat,
tel. 0 509 096 631

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

33-34/09

01-odw.

Sprzedam dom w Knurowie. M3.
Tel. 0 516 055 825

34/09

Sprzedam dom w Pilchowicach,
tel. 0 792 055 184
33-34/09

Sprzedam działkę
Tel. 0 693 820 567

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

Firma budowlana oferuje tynki mineralne, akr ylowe, docieplanie budynków,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
0 600 623 218

29-34/09

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

Usługi remontowe – wykańczanie wnętrz,
malowanie, tapetowanie, panele, ścianki
gipsowe. Tel. 0 517 517 401

34/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

27-34/09

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

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

33-odw.

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

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

32-38/09

turystyka

33-38/09

33-38/09

32-38/09

Spr zedam kawalerkę w Knurowie,
30 m 2 , par ter, jasna, osobno kuchnia.
Tel. 0 602 424 970
33-34/09

SPRZEDAM MIESZKANIE DWUPOKOJOWE Z ŚLEPĄ KUCHNIĄ W KNUROWIE
PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 3 C/11.
Tel. 032 236 46 08,0 887 763 515
34-36/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie M-3, 56 m2
z balkonem, na I piętrze, duża kuchnia
z oknem oraz garaż sąsiadujący z blokiem
razem lub osobno. Tel. 0 694 415 650

34/09

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach.
Tel. 0 512 386 980

Chętnie zaopiekuję się dzieckiem
(z doświadczeniem). Tel. 0 665 722 914
31-34/09

Młoda kobieta (minimum sanitarne, książeczka zdrowia itp.) poszukuje pracy. Praca
także w produkcji. Możliwość przekwalifikowania (piekarz, ciastkarz itp.). Tylko
poważne oferty. Tel. 0 608 831 794

28-34/09

Młody mężczyzna z praktyką w firmie
ogólnobudowlanej podejmie pracę. Tel.
0 788 891 640
28-34/09

DAM PRACĘ

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
spoż y wczym w Szczyg ł owic ach. Tel.
0 693 336 442

33-34/09

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

Drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006
34-38/09

Kora ogrodowa 80l, cena 9.90 z dostawą
oraz drewno kominkowe olcha suszona
135 zł/m3. Tel. 0 508 124 247

33-34/09

Zatrudnię pracownika do serwisu ogumienia. Wymagania: doświadczenie w
branży samochodowej, dyspozycyjność,
samodzielno ś ć ora z uc zciwo ś ć. Tel.
0 503 655 321

34/09

34/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

34/09

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

Zamienię mieszkanie własnościowe 48,50
m 2 , 2 pokoje, panele, łazienka, widna
kuchnia, balkon, kafelki, os. W. Polskiego II.
Blisko przedszkole, Biedronka, przystanek
autobusowy. Na mieszkanie o podobnym
metrażu, niski blok do 4 p., najlepiej ost.
piętro. Tel. 0 663 086 143
33-34/09

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

budowlaną.

SZUKAM PRACY

RÓŻNE
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

33-38/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

ZDROWIE I URODA

23-42/09

Pranie dywanów, czyszczenie tapicerek
samochodowych. Tel. 0 503 639 298

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

33-34/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

2-pokojowe 118 tys. sprzedam. M3. Tel.
0 516 055 825
34/09

3-pokojowe sprzedam, 195 tys. M3. Tel.
0 516 055 825

34-35/09

MOTORYZACJA

34/09

Atrakcyjne działki budowlane w Knurowie
i okolicy sprzeda Alfa, tel. 032 279 25 23,
0 662 906 927

33-34/09

D o w y naj ę c ia war s z t at s am o c ho do wy na działalność lub hur townię. Tel.
0 604 283 374

27-34/09

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

Lokal użytkowy, 92 m 2, Planeta/Pawilon
użytkowy 130 m 2 - wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

Skup samochodów p łacimy gotówką.
Tel. 0 607 566 006

34/09
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09-51/52/09

01-odw.
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sport
IV LIGA - grupa II

Do czterech razy sztuka?

Po meczu z Polonią Łaziska Górne trener Concordii Knurów – Wojciech Kempa usłyszał
pochlebne opinie na temat gry swoich podopiecznych, jednak punkty znów zdobył przeciwnik
Concordia na pewno nie
była faworytem meczu z Polonią Łaziska Górne. Samo
spotkanie pokazało, że niewiele brakowało, a przedmeczowe prognozy mogły
się nie sprawdzić. Poloniści
co prawda dopisali do swego
konta trzy punkty, jednak w
knurowskim obozie mimo
porażki 0:1 powiało po tym
meczu optymizmem.
Analizując trzy dotychczasowe mecze Concordii
można dojść do wniosk u,
że podopiecznym Wojciecha
Kempy lepiej gra układa się
na boiskach rywala. Zarówno
w Żorach jak i Łaziskach
Górnych knurowianie mogli
pokusić się o wywalczenie
korzystnego wyniku. Zdecydowanie gorzej wyglądała

gra przed swoimi kibicami w
konfrontacji z Grunwaldem
Halemba. W sobotę do Knurowa przyjedzie beniaminek
– AKS Mikołów – który ma
już na swym koncie cztery
punkty. W miniony weekend
piłkarze z Mikołowa pokazali
„pazurki” w wyjazdowym
meczu z Grunwaldem, wygrywając w Halembie 2:1.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że w AKS-ie występuje m.in.
Adam Kucz, który w latach
90-tych wywalczył z GKS-em
Katowice Puchar i Superpuchar Polski.
W Concordii mają nadzieję, że skoro w trzech meczach
nie udało się zdobyć punktów
to sztuka ta uda się w czwartym podejściu.

Wyniki 3. kolejki
Polonia Łaziska Górne - Concordia Knurów 1:0 (1:0)
1:0 Roczniak 37’
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Andrzej Hanak,
Marcin Salwa, Michał Grodoń, Tomasz Szymura, Maciej Modliszewski 65’ Mateusz Mikulski, Damian Tkocz, Dominik Walus,
Paweł Przesdzing, Piotr Wysogląd 71’ Karol Michalski.
Trener: Wojciech Kempa.
Żółta kartka: Maciej Modliszewski.

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

PiSk

Komentarz trenera
nałem roszady w obronie i w
roli ostatniego środkowego
zagrał Marcin Salwa, którego oceniam pozytywnie.
Żałuję, że po akcji Damiana Tkocza sędzia nie podyktował dla nas rzutu karnego.
Po raz kolejny cały mecz
był nagrywany i mam nadzieję, że tak jak po spotkaniu z
Grunwaldem, analiza gry z
Polonią da pozytywny efekt w
postaci zwycięstwa w najbliższym meczu z Mikołowem.

Połączyli turystykę
z treningiem
Reprezentanci Klubu Biegacza Sokół wrócili z wyprawy do Włoch. Wyjazd był
połączeniem przyjemnego z
pożytecznym. Zawodnicy, jak
na sportowców przystało, nawet w czasie tak atrakcyjnego
wyjazdu turystycznego ani na
moment nie zawiesili butów
na kołku. Wprost przeciwnie.
Zwiedzając urocze zakątki alpejskiego kraju nie tylko trenowali, ale również wystartowali
w biegu górskim. – To była wyprawa turystyczno-treningowa, w której uczestniczyli Artur
Oboński, Kamil Kuchnio, Arkadiusz Baron, Piotr Bieliński,
Rafał Gałuszka, Adam Paszko
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i moja skromna osoba – relacjonuje Marek Lewczuk, szef
„Sokołów”. – Z turystycznych
atrakcji zwiedziliśmy m.in. Wenecję, Rzym i Watykan. Ponadto
trenowaliśmy we wioskach pod
Rzymem oraz wystartowaliśmy
w biegu górskim na 10 km w
Baigno koło Bolonii. W malowniczej scenerii i na krętych
uliczkach znakomicie czuł się
Arek Baron - wychowanek AZS
AWF Katowice, który zajął drugie miejsce w open. Dziesiąty
był Piotr Bieliński, a 26 – Rafał
Gałuszka. Startowało ponad stu
biegaczy, a my byliśmy jedynymi
Polakami.
PiSk

9
7
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
0

5:0
3:1
9:6
4:1
3:2
1:0
2:3
2:2
2:4
3:7
1:2
5:3
4:4
3:5
2:3
2:8

Program 4. kolejki (29-30 sierpnia):
Concordia Knurów - AKS Mikołów (sobota, godz. 17.00), Polonia
Łaziska Górne – Zapora Porąbka, KS Żory - Unia Racibórz,
Przyszłość Rogów - Polonia Marklowice, Gwarek Ornontowice
- Górnik Pszów, MRKS Czechowice-Dziedzice - Rekord BielskoBiała, GTS Bojszowy - Unia Rędziny, LKS Czaniec - Grunwald
Ruda Śląska.

PiSk

KB Sokół

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

Foto: prywatne archiwum Piotra Bielińskiego

- Nasza gra wyglądała
lepiej niż w meczu z Grunwaldem, jednak cóż z tego,
skoro „w sieci” znów mamy
zero i punkty zdobył przeciwnik – mówi trener Wojciech
Kempa. – Nie tylko w mojej
ocenie byliśmy zespołem lepszym. Mieliśmy kilka dobrych
okazji strzeleckich, jednak nastolatkowi z Polonii udało się
zdobyć kuriozalną bramkę.
Pierwotnie chcieliśmy
grac z kontry, jednak ostatecznie to my prowadziliśmy grę.
Przed tym meczem doko-

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

Stoją od lewej: Rafał Gałuszka, Piotr Bieliński
i Arkadiusz Baron

Trzy pytania do prezesa
- Ostatnia pozycja w
tabeli szokuje i jednocześnie zaskakuje…
- Rzeczywiście spodziewaliśmy się zdecydowanie
lepszej inauguracji w naszym wykonaniu – odpowiada prezes Concordii,
Grzegorz Grzybowski. – Nie
ukrywam, że jesteśmy zawied zeni dot ychczasową
postawą drużyny, jednak po
ostatnim meczu dochodzą do
mnie sygnały, że coś drgnęło
i z gry w meczu z Polonią
możemy być zadowoleni.
Wracając do meczu z
Grunwaldem to oceniam go
bardzo krytycznie i piłkarze
usłyszeli ode mnie, że była
to kompromitacja.
Po raz kolejny zdecydowaliśmy się nagrywać mecz
i za stana wiamy się, cz y
złożyć protest w związku z
sytuacją, po której należał
nam się rzut karny.
W mojej ocenie powinniśmy mieć już na swym koncie
trzy punkty. Jest inaczej,
ale widzę, że trener próbuje
rożnych sposobów, by zespół
zaczął wygrywać.
- Czemu ten protest
ma służyć? W każdej kolejce sędziowie popełniają
błędy, natomiast wyniki
u z ysk ane na boisk u są
przecież zachowane.
- Tak, zgadza się, ale nie
możemy przechodzić obok
takich zdarzeń obojętnie.
Zawodnicy i kibice też muszą
mieć świadomość, że my jako
Zarząd staramy się, by praca
piłkarzy nie szła na marne.

Ostateczną decyzję odnośnie protestu podejmiem y pra wd op od obnie we
wtorek.
- Nie ma Pan wrażenia, że w przerwie między
sezonami straciliście za
dużo zawodników? Odeszli
przecież piłkarze, którzy
decydowali o sile zespołu.
- Na pewno w dotychczasowych meczach daje
się zauważyć brak Tomasza
Dur y i Dariusza Olesia,
którzy strzelali sporo bramek . O tego pier wszego
walczyliśmy bardzo długo.
Nawet po rozpoczęciu sezonu mieliśmy nadzieję, że
będzie u nas grał. Niestety
d ziałacze Rekordu Bielsko-Biała zabronili swoim
piłkarzom grać na dużych
boiskach. Szkoda, bo Tomasz Dura chciał nam pomóc. Przynajmniej teraz,
gdy sezon halowy jeszcze
się nie rozpoczął.
Wiem, że trener chciał
ścią gnąć jeszcze jednego
zawodnika, jednak nie stać
nas na to, by zapłacić za
niego kilka tysięcy złotych.
Wpływ na nasze niepowodzenia mają też kontuzje.
Ostatnio wypadł z kadry
Marcin Modrzyński, a niewykluczone, że gdyby trener mógł z niego skorzystać
to wynik meczu z Polonią
byłby korzystny.
W dalszym ciągu uważam, że i klub i piłkarzy stać
na to, by zajmować miejsce
w górnej połówce tabeli.
PiSk

Sparing

Dwie bramki Olimpu
W najbliższy weekend
nowy sezon rozpoczną piłkarze zabrzańskiej klasy „B”.
Wśród nich zawodnicy Olimpu Szczygłowice, którzy po
degradacji postarają się zapisać w tych rozgrywkach nowy,
lepszy rozdział w historii
klubu.
W minioną sobotę nowystary trener – Marian Miszta
mógł po raz pierwszy tego lata
zobaczyć swoich podopiecznych w czasie meczu. Okazją
ku temu był sparing ze Startem Kleszczów, zakończony
porażką Olimpu 2:3.
- Z pierwszej połowy nie
jestem zadowolony, bowiem
w yraźnie ją przegraliśmy

– mówi trener Marian Miszta. – W drugiej części było
znacznie lepiej o czym świadczą dwie bramki autorstwa
Łukasza Dyrbusia i Wojciecha
Wasilewskiego.
Niestety wakacje sprzyjają wyjazdom, dlatego nie
mogłem w tym meczu skorzystać z czterech zawodników
przebywających na urlopach.
Kilku innych też nie mogło
zagrać z powodu obowiązków
służbowych.
W ramach pierwszej kolejki klasy „B” Olimp zagra
na wyjeździe z Dramą Kamieniec (sobota, godz. 17.00).
PiSk
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Foto: Archiwum Czesława Nowaka

sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

Bez kompletu
Porażki Orła Stanica,
Naprzodu Żernica i
Wilków Wilcza, remis
LKS 35 Gierałtowice i
zwycięstwo Gwiazdy
Chudów – to bilans
naszych drużyn, które
nie zachwyciły w
miniony weekend

Wyniki 2. kolejki:
Piast Pawłów - Wilki Wilcza 2:1 (bramka dla gości: Mączka,
skład Wilków: A. Zawadzki, M. Zawadzki, Klar, Parysz 80’
Gładysz, Parzych, Gorek 75’ Mastyj, Mączka, Nowak, Ocytko
30’ G. Szymura, Stawiarski, Ł. Szymura), Sokół Łany Wielkie
– Naprzód Żernica 2:1, LKS 35 Gierałtowice - Młodość Rudno
3:3 (bramki dla gospodarzy: Olejniczak, Kozdroń, Stępień,
skład Gierałtowic: Marek, Żurawski, Stępień, Lipka, Blaut,
Paczkowski, Brodziński, Olejniczak, Boryga, W. Rozumek,
Kozdroń, Labusek. Ponadto zagrali: Jaroszewski, Kisiel,
Piwowarczyk), Zamkowiec Toszek - Orzeł Stanica 4:0 (skład
Orła: Ludwik, Banasiak, Ciechanowicz, Sterczek, Burek,
Baszczok 46’ Cieśla, Kamieniecki, Świątkowski, Szczepanik
70’ Lenga, Józefowicz 46’ Skalik, Łokietek), Gwiazda Chudów - Społem Zabrze 3:1 (bramki dla gospodarzy: Mikusz 2,
Strzelczyk), Czarni Pyskowice – Ruch Kozłów 4:3, Sośnica
Gliwice - KS 94 Rachowice 0:3, Zaborze Zabrze - Gazobudowa II Zabrze 3:0.

Piłkarze występujący w
klasie „A” strzelają aż miło.
W pierwszej kolejce trafiali
do siatki rywala 36 razy, w
drugiej – 33. Średnia na mecz
jest imponująca – ponad 4 gole
na jedno spotkanie.
Jak w tej k lasyf i kacji
wypadają zespoły z naszego
regionu?
Zdecydowanym liderem
jest Gwiazda Chudów, która
w dwóch meczach strzeliła
siedem bramek. Na przeciwległym biegunie plasuje się
Naprzód Żernica. Piłkarze
tego klubu zdobyli na razie
tylko dwie bramki.
Wracając do minionego
weekendu, najgorsze nastroje
panują zapewne w Stanicy,
bowiem Orzeł wrócił z wyjazdowego meczu z Zamkowcem Toszek z bagażem aż
czterech goli.
Smutne jest również to, że
już po dwóch kolejkach żadna
z naszych drużyn nie odniosła
kompletu zwycięstw. Żadna
też nie uniknęła porażki, a
Naprzód Żernica nie zdołał
wywalczyć jeszcze punktu.

1.

Zamkowiec Toszek

2

6

8:1

2.

Zaborze Zabrze

2

6

6:1

3.

Piast Pawłów

2

6

4:1

4.

Sokół Łany Wielkie

2

6

4:2

5.

Młodość Rudno

2

4

8:7

6.

Czarni Pyskowice

2

4

6:5

7.

Wilki Wilcza

2

3

5:2

8.

KS 94 Rachowice

2

3

5:3

9.

Gwiazda Chudów

2

3

7:6

10.

Orzeł Stanica

2

3

3:6
3:7

11.

Sośnica Gliwice

2

1

12.

LKS 35 Gierałtowice

2

1

3:7

13.

Ruch Kozłów

2

0

4:6
2:5

14.

Naprzód Żernica

2

0

15.

Społem Zabrze

2

0

2:7

16.

Gazobudowa II Zabrze

2

0

0:5

Zestawienie par 3. kolejki:
Naprzód Żernica - Czarni Pyskowice (sobota, godz. 17.00),
Orzeł Stanica - Gwiazda Chudów (niedziela, godz. 16.00),
Społem Zabrze - LKS 35 Gierałtowice (niedziela, godz. 17.00),
Wilki Wilcza - Zaborze Zabrze (niedziela, godz. 17.00), Ruch
Kozłów - KPN Sośnica, Gazobudowa II Zabrze - Sokół Łany
Wielkie, Młodość Rudno – Piast Pawłów, KS 94 Rachowice
- Zamkowiec Toszek.

PiSk

34 i wystarczy
Miniony sezon gierałtowiczanie mieli fatalny. 30 meczów
i 30 porażek. W efekcie spadek
z klasy okręgowej i zmiana na
stanowisku trenera. Działacze
klubu powierzyli zespół w
ręce Marcina Rozumka, który
jeszcze w minionym sezonie
reprezentował barwy 4-ligowej Concordii Knurów. Nowy
szkoleniowiec potrzebował
dwóch meczów, by zakończyć
niechlubny rozdział w historii
klubu. W drugiej kolejce zabrzańskiej klasy „A” gierałtowiczanie strzelili trzy bramki,
jednak nie wystarczyło to,
by zainkasować trzy punkty.
Zdobyli tylko jeden, ale i tak
są zadowoleni, bowiem wierzą,
że od tego remisu rozpoczną
marsz w górę tabeli.

Foto: Piotr Skorupa

Nareszcie! Piłkarze LKS 35 Gierałtowice
zakończyli fatalną serię meczów bez
wywalczonego punktu. Serię, która trwała
od 24 maja 2008 roku, a więc od 34
ligowych kolejek

W Gierałtowicach wciąż
czekają na pierwsze zwycięstwo od 24 maja 2008.
W tym dniu pokonali 3:1
na wyjeździe Odrę Miasteczko Śląskie.

Mobilizacja piłkarzy przez trenera
Marcina Rozumka (w środku) przyniosła
pierwsze efekty

Piotr Skorupa
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Na litewskiej ziemi

Kilka dni biegli, żeby w Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej
w Wilnie w imieniu mieszkańców Knurowa dziękować za
otrzymane dary
Wystartowali rano 7 sierpnia sprzed knurowskiego Urzędu Miasta. Cały czas biegli w
słonecznej pogodzie. Pierwszą
noc spędzili w Tomaszowie
Mazowieckim, drugą w Augustowie nad Jeziorem Niecko, a
w niedzielę o godz. 20 dobiegli do Wilna. Do mety dotarło
czterech uczestników sztafety.
Biegli żeby się pomodlić za
mieszkańców Knurowa oraz
Amatorski Klub Biegacza.
- Bieg sztafetowy polega
na tym, że biega się w zależności od samopoczucia i sił
uczestnika, a nie non stop „od
startu do mety” – tłumaczy
Czesław Nowak. - Można
przebiec w ciągu dnia 35 km,
a może to być dystans 5 km
- dodaje. Z uczestników najwięcej biegali Ela i Łukasz,
którzy przygotowują się do
październikowego maratonu
w Poznaniu. Codziennie pokonywali oni dystans 35 km.
Prezes AKB z powodu choroby biegał 15 km dziennie, tak
samo jak 15-letni Mateusz.
Po przybyciu do Wilna zostali przyjęci przez Ambasadora RP Janusza Skolimowskiego.
- Było to spotkanie przy kawie,
podczas którego zdawaliśmy
ambasadorowi relację z naszego biegu – mówi Nowak. W
trakcie spotkania ambasador
podpowiedział biegaczom, że
skoro przemierzyli już tyle
kilometrów to warto pobiec
jeszcze 250 km do Szawle do
Góry Krzyży. - Jest to symbol
Litwy, odpowiednik naszej Częstochowy. Każdy z pielgrzymów
przynosi krzyż w jakiejś intencji
i pozostawia go tam. Jest ich ponad 150 tysięcy. Wrażenie jest
ogromne, nie da się tego opisać
słowami. – mówi z zachwytem
prezes Nowak.
Kolejnym przystankiem
litewskiego szlaku była Kłajpeda. Tam spędzili 3 dni i
korzystając z okazji wykąpali
się w Morzu Bałtyckim od
strony litewskiej. Odwiedzili
też Cmentarz na Rossie – Za-

paliliśmy świeczkę na grobie
„Matki i Serca Syna”. W czasie
naszej wizyty w Wilnie odbywał się też Światowy Zjazd
Wilniaków i mieliśmy szczęście
uczestniczyć we mszy św. odprawianej przez księdza kardynała Henryka Gulbinowicza
- mówi Czesław Nowak.
Innym wzruszającym momentem, o którym wspomina
Nowak była wizyta w kościele
Ducha Świętego w Wilnie.
– Tamtejszy ksiądz dowiedział
się o naszym biegu i z ambony
zostaliśmy przez niego przywitani. To wśród wiernych
wywołało poruszenie do tego
stopnia, że jedna z pań zaoferowała nam tygodniowy
nocleg, gdy następnym razem
tam przybiegniemy.

Po tych wszystkich przygodach na litewskiej ziemi
maratończycy wrócili do Polski w sobotę 22 sierpnia. Prezes AKB Czesław Nowak nie
kryje wdzięczności za wszelką pomoc - Dziękuję prezydentowi Knurowa Adamowi
Ramsowi za patronat nad
sztafetą, księdzu Krzysztofowi Kajdanowi, Przeglądowi
Lokalnemu, Janowi Kiesowi z
Mikołowa, firmie Budmetalco
z Żernicy, Maxpol z Kuźni Raciborskiej, Bogdanowi Bochni
z Rudy Śląskiej oraz policji w
Gliwicach.
Kolejne plany Amatorskiego Klubu Biegacza to bieg do
Watykanu w V rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II.
Marek Węgorzewski

KLASA OKRĘGOWA - Grupa IV
Wyniki 2. kolejki:
Carbo Gliwice – Tempo Paniówki 3:2, Jedność Przyszowice
– Urania Ruda Śląska 0:5, Silesia Miechowice – Gwarek Zabrze
2:0, Walka Zabrze – Tęcza Wielowieś 1:0, Orzeł Miedary – Fortuna Gliwice 2:1, Gazobudowa Zabrze – Szombierki Bytom 1:0,
Ruch II Radzionków – Orzeł Nakło Śląskie 2:1, Sparta Zabrze
– KS Strzybnica 0:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

9:0
8:3
5:2
3:1
2:0
2:0
4:2
2:2
3:4
2:3
0:1
2:4
2:4
1:4
1:8
0:8

Zestawienie par 3. kolejki:
KS Strzybnica – Jedność Przyszowice, Tempo Paniówki – MOSiR Sparta Zabrze, Tęcza Wielowieś - Carbo Gliwice, Gwarek
Zabrze - Walka Zabrze, Orzeł Nakło Śl. - Silesia Miechowice,
Szombierki Bytom - Ruch II Radzionków, Fortuna Gliwice - Gazobudowa Zabrze, Urania Ruda Śląska - Orzeł Miedary.

15

Przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 i Miejskim Gimnazjum nr 2 pojawił się
już ciężki sprzęt budowlany

Pożegnanie
z asfaltem

18 sier pnia na Orlik u
rozegrano kolejny turniej
siatkówki zorganizowany
przez MOSiR. Tym razem
do turnieju zgłosiło się 6
dwuosobowych zespołów.
Rozegrano po jednym secie
do 21 punktów. Nie obyło się
bez niespodzianek. Faworyci, którymi byli zwycięzcy
poprzednich turniejów bracia Marcin i Artur Hanakowie musieli uznać wyższość
Marcina Glądały i Michała
Skiby. To debiutanci, którzy
bez problemu poradzili sobie

- Całkowita przebudowa boisk przy
MSP-6 i MG-2 to kolejny etap
inwestycji rekreacyjno-sportowych w naszym mieście.
Dużą zaletą nowego komplek-

Foto: Marek Węgorzewski

Bieg Katorżnika to impreza, która z roku na rok
gromadzi w Lublińcu coraz
większą rzeszę osób żąd-

Dla Przeglądu
su będzie funkcjonalność, bieżnia
i sztuczne oświetlenie. Ważne
jest również to, że służył będzie
m.in. uczniom dwóch szkół, a po
zajęciach lekcyjnych wszystkim
chętnym, którzy preferują sportowy tryb życia.
Proces modernizacji przyszkolnym
i nie tylko przyszkolnych obiektów
będziemy kontynuować. Po wy-

Marek Węgorzewski

W wodzie, błocie i bagnie

Na
nowej
arenie sportowej
będą wydzielone
boiska do futsalu, piłki
ręcznej, siatkówki, koszykówki
i tenisa ziemnego. Wokół boisk
wykonana zostanie bieżnia, rozbieg do
skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą.

Piotr Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa:

ulegli nowym uczestnikom
i musieli zadowolić się 2
miejscem.

Biało-niebiesko-czerwoni są wśród nas. Dowodzi o tym graffiti wykonane
na murze jednego z knurowskich sklepów.

budowaniu „Orlika” i boisk przy
MSP-6 i MG-2 przyjdzie czas
na kolejne. W tym roku zostanie
wyłoniona firma, która przygotuje
projekt wielofunkcyjnego boiska
przy MSP-1.
Inwestować będziemy również
w obiekt przy MG-1, a także zespole przedszkolno-szkolnym w
Krywałdzie.

Foto: archiwum Roberta Wesołowskiego

Stare, wysłużone i mało funkcjonalne boiska zastąpi
wielofunkcyjny kompleks, boisk wynosi 1 milion
z którego będą mogli ko- 245 tysięcy 278 złorzystać nie tylko miłośnicy tych i 41 groszy.
PiSk
gry w piłkę nożną. Nowy
obiekt pozwoli nauczycielom wychowania f izycznego sprawdzić talent
lek koatlet yczny sw ych
uczniów, a ponadto dzięki
oświetleniu służył będzie
mieszkańcom Knurowa
również po zmroku.
Przekazanie placu budowy nastąpiło 3 sierpnia,
a zakończenie inwestycji zaplanowano na
28 października br.
Wykonawcą prac
jest zielonogórska firma
Hemet Sp. z
o.o., a koszt
budow y
nowych

ze wszystkimi parami. Marcin
i Artur Hanakowie też szli jak
burza, jednak w bezpośrednim
pojedynku po zaciętej walce

Wizualizacja: ConstructoR

Na uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 6 i Miejskiego Gimnazjum nr 2 wracających
do szkolnych zajęć po letniej kanikule czeka
miła niespodzianka. Rozpoczęły się bowiem
prace związane z przebudową przyszkolnych
boisk, a to oznacza bezpowrotne
pożegnanie z asfaltową nawierzchnią

Foto: MOSiR Knurów

Foto: MOSiR Knurów

Foto: Marek Węgorzewski

Nowi zwycięzcy

nych niecodziennych wrażeń
związanych z rywalizacją w
wodzie, błocie i bagnie. W tegorocznej edycji na starcie nie

zabrakło knurowian. Relacja
już niebawem na naszych
łamach.
PiSk

