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Knurów

Czy emeryci
polubią konta?

Raz, dwa, trzy Komunikacja
Wieczorem 11 sierpnia ok. godz.
19.10 na stację benzynową przy ulicy
1 Maja podjechał samochód marki
Renault na skradzionych, gliwickich
numerach. Kierowca pojazdu zatankował paliwo za około 1300 złotych
i odjechał z piskiem opon nawet nie
myśląc o uregulowaniu rachunku.
Śledztwo prowadzi KP Knurów.
Justyna Walo

Prawdopodobnie już za kilka lat niemal wszystkie renty,
emerytury i inne świadczenia socjalne będą wypłacane
nie gotówką, ale na konta. Co na to osoby pobierające
te świadczenia? Ci, którzy już mają konta, zazwyczaj to
sobie chwalą, są jednak osoby, które wolą, aby pieniądze
przynosił im tradycyjnie listonosz
Już za cztery lata 90 procent
rent, emerytur i innych świadczeń
społecznych ma być przekazywane
adresatom w formie bezgotówkowej.
Jak donosi Gazeta Wyborcza, takie
są plany ministerstwa finansów, wynikające z niedawno opublikowanej
„Strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego w latach 2009-2013”. W ten
sposób resort szuka oszczędności,
bo wypłacanie pieniędzy w gotówce
kosztuje – trzeba je przecież przeliczać, przechowywać, transportować i
zapewnić ochronę. Wedle szacunków
ministerstwa, co roku na płatności
gotówkowe budżet państwa wydaje
około 10 mln zł.
O działania, które zwiększyłyby
liczbę kont wśród otrzymujących
świadczenia socjalne, zabiegał Związek Banków Polskich. Dla banków
osiągnięcie zapowiadanego poziomu
90 procent świadczeń wpłacanych na
konto oznaczałoby kilka milionów
więcej klientów.
Obecnie konta w bankach ma
nieco ponad połowę Polaków (wg
badań OBOP 57 proc. obywateli
powyżej 15 roku życia deklaruje
posiadanie konta). W skali Europy
wypadamy słabo – średnia unijna
wynosi 1,2 konta na osobę. Mało
tego, wśród osób korzystających ze
świadczeń socjalnych konta są jeszcze mniej popularne.
Jak dowiedzieliśmy się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Knurowie, konta ma około 60
procent wszystkich korzystających
ze wszystkich świadczeń wypłacanych przez MOPS. – Z kont korzystają głównie osoby pobierające
świadczenia rodzinne – becikowe,
zasiłki rodzinne czy z funduszu
alimentacyjnego – mówi Danuta
Gawrońska, zastępca dyrektora
knurowskiego MOPS. – Natomiast
jeśli chodzi o wypłatę świadczeń
społecznych, to z reguły są one
wypłacane w kasach. Jeśli wśród
banków znalazłby się oferent, który
odpowiednio zabezpieczyłby kwestie związane z obsługą tych kont,
zastanowilibyśmy się nad podpisaniem z nim umowy. Na razie po
świadczenia ustawiają się kolejki
do kasy. Stanie w nich nie należy na
pewno do przyjemności. Z drugiej
strony niektórzy wolą taką formę,
kiedy otrzymują z kasy całą gotówkę w dniu wypłaty.
Emeryci, renciści i osoby o niskich dochodach, a nawet studenci
stosunkowo niechętnie decydują się
na korzystanie z bankowych usług.



Knurów

Knurów

Skobel bubel

Nieznany sprawca 13 sierpnia
około godz. 17.00 dostał się do piwnicy przy ulicy Jedności Narodowej. W
pomieszczeniu znajdował się rower o
niebagatelnej wartości 8 tys. złotych i
to właśnie on padł ofiarą złodzieja.

Justyna Walo

Knurów

Bo zupa była
za słona?

Nieznany sprawca 10 sierpnia
około północy wybił szybę drzwi
wejściowych lokalu gastronomicznego znajdującego się przy ulicy Lignozy. Właściciel restauracji wycenił
straty na około tysiąc złotych.
Justyna Walo

Powodów jest kilka. Po pierwsze,
pobierający świadczenia często są
zmuszeni liczyć się z każdym groszem, a konto oznacza dodatkowy
miesięczny wydatek.
- Mam 820 złotych renty, a opłata konta to jakieś 10 złotych, czyli
trzy bochenki chleba – pan Marian
siedzący na skwerku przy knurowskim ratuszu tłumaczy, że na luksus
konta nie może sobie pozwolić. – Ci,
których na to stać, konta mają już
dawno. Jakby mi podwyższyli rentę,
to chętnie bym konto założył, ale
dopóki jest tak jak teraz, to nie ma
mowy.
Pan Marian co miesiąc czeka na
listonosza, który przynosi mu rentę.
Taka forma pośrednictwa odpowiada
mu także dlatego, że jest osobą niedowidzącą i chodzącą o lasce. Wyprawa
na pocztę czy do bankomatu to dla
pana Mariana pewne wyzwanie.
Z kolei knurowianka Zuzanna
Litka pobiera emeryturę na konto i
bardzo to sobie chwali. – Mam konto
od piętnastu lat, założyłam je, kiedy
jeszcze pracowałam – tłumaczy pani
Zuzanna. – To wygodny sposób, choć
nieraz mnie denerwuje, że taki kawał
trzeba iść do bankomatu. Ale gdyby
mi listonosz przynosił pieniądze, to
szybciej by się rozchodziły. Mając
konto, mam lepszą kontrolę nad
budżetem.

Odległość od bankomatu i techniczna kwestia jego obsługi to kolejna
sprawa, która może być problemem
przy korzystaniu z kont bankowych,
zwłaszcza dla starszych czy chorych.
Bywa, że najbliższy bank jest oddalony o kilka kilometrów. Niektórzy
mogą liczyć na pomoc bliskich.
– Czasem daję kartę synowi, aby wybrał dla mnie pieniądze – przyznaje
Zuzanna Litka. – Dobrze mieć kogoś
zaufanego, kto w razie czego może
nas wyręczyć. Niektórym się wydaje,
że bezpieczniej, kiedy pieniądze przyniesie listonosz. A są przecież oszuści
podający się za listonoszy, którzy za
20 złotych potrafiliby zabić. To jest
dopiero niebezpieczne!

Tekst i foto: Mirella Napolska

Zaproszenie

Rodzinnie
w parku

W najbliższą niedzielę (23 sierpnia) w szczygłowickim parku NOT
odbędzie się festyn rodzinny. Organizatorzy czekają na knurowian już
od godz. 16.00 i zapewniają mnóstwo
atrakcji. Zabawa potrwa do godz.
22.00. Zapraszamy!
/pg/

... a już na pewno telekomunikacja. 10 sierpnia około godz.
16.00 na szlaku kolejowym Knurów
– Szczygłowice nieznany sprawca
ukradł dokładnie metr kabla telekomunikacyjnego. Fragment przewodu
jest wart 490 złotych. A podobno
przyszłość należy do komunikacji
bezprzewodowej...

Justyna Walo

Knurów

Cofanie

niekontrolowane
Do nieszczęśliwego wypadku
doszło 11 sierpnia około godz. 17.00
przy ulicy Jedności Narodowej w
Knurowie. 46 – latek, mieszkaniec
Gliwic kierujący samochodem marki
Mitsubishi podczas manewru cofania
potrącił znajdującą się na jezdni 69
– letnią kobietę. Poszkodowana odniosła obrażenia ciała.
Justyna Walo

Knurów

Zapalony
palacz

Zapewne to nałóg nikotynowy
pchnął nieznanego sprawcę do popełnienia przestępstwa. 16 sierpnia
około godz. 4.40 ktoś dokonał włamania do kiosku znajdującego się
przy ulicy 1 Maja. Po wybiciu szyby
włamywacz ukradł... sześć paczek
papierosów wartych ok. 60 złotych.
Zapalony palacz powinien spalić się
ze wstydu.

www.spodlady.pl

Kinga Pietruszka otrzymuje świadczenia rodzinne na bankowe
konto. Jej babci, Stefanii Ciślik, emeryturę przynosi listonosz

to podstawa...

Justyna Walo

Sentymentalna podróż w przeszłość
do czasów kolejek, butów Relaks
oraz gum do żucia „Turbo” jest możliwa. Umożliwia ją portal internetowy
spodlady.pl. Jego grafika bardzo
dobrze oddaje klimat PRL-owskiej
rzeczywistości. Portal oferuje towary, które są nadal produkowane lub
też zostały zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie na potrzeby
tego ciekawego projektu. Znajdują
się tu przedmioty w kategoriach:
delikatesy, drogeria, odzież, 1001
drobiazgów, artykuły szkolne, gry i
zabawki, książka, filmy, a w przygotowaniu jest „pchli targ”, na którym
będzie możliwość kupna lub sprzedaży pamiątek z PRL-u.
5ak

Knurów

Północ
- południe

Z otwartego pomieszczenia piwnicznego przy ulicy Ułanów 12 sierpnia zniknął rower szosowy Atala
Time Out wart około 1 tys. złotych.
Poszkodowana została 21-letnia
mieszkanka Rudy Śląskiej.
Justyna Walo

reklama

Chudów

Średniowiecze

W dawnych czasach pozwolenie
na produkcję i obrót alkoholem mieli
tylko nieliczni. Nie trzeba chyba dodawać, że był to bardzo dochodowy
interes. Jak widać, do dziś niewiele
się zmieniło...
15 sierpnia około godz. 12.30
podczas X jarmarku średniowiecznego w Chudowie przy ulicy Dwór
funkcjonariusze KP Knurów zatrzymali 27 – latka, który... sprzedawał
piwo pomimo braku wymaganego
zezwolenia. Samozwańczym sprzedawcą szlachetnego trunku zajmuje
się Policja.
Justyna Walo
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Gliwice. 23-letni knurowianin aresztowany
za próbę rozboju

Rozbójnik
poczeka na wyrok
za kratkami

Foto: Mirella Napolska

Błyskawiczna reakcja przechodniów i
koleżanki zaatakowanego nastolatka
pozwoliła zatrzymać 23-letniego
knurowianina. Grozi mu teraz kara do
12 lat więzienia

Dla knurowskich Strażników Miejskich interwencje w sprawie pijanych to chleb powszedni

Knurów. Przekroczył dawkę śmiertelną i przeżył

Pijany rekordzista
6,03 promila w wydychanym powietrzu wskazał alkomat
u bezdomnego knurowianina, który zasnął w
szczygłowickim parku. Izba Wytrzeźwień skierowała 45latka na odtrucie do zabrskiego szpitala
- To rekordzista – tak o bezdomnym mówi zastępca komendanta
knurowskiej Straży Miejskiej, Andrzej Dobrowolski. – Mężczyzna
przekroczył dawkę śmiertelną, która
wynosi powyżej 4 promili.
W ubiegły piątek, około godz.
16.00 dyżurny Centrum Ratownictwa Gliwice odebrał sygnał o mężczyźnie, który leżał nieprzytomny w
szczygłowickim parku. Na miejscu
błyskawicznie pojawił się patrol
Straży Miejskiej. Zbudzony bezdomny wstał i chwiejnym krokiem
próbował oddalić się w nieznanym
kierunku.
- Pijanych odwozimy w miejsce
zamieszkania i tam zostawiamy ich

pod opieką osoby pełnoletniej. Jeżeli
rodzina delikwenta boi się go przyjąć
lub najzwyczajniej w świecie odmawia, zawozimy go do Izby Wytrzeźwień. Tak też było w tym przypadku
– informuje zastępca komendanta.
Mężczyzna był na tyle kontaktowy, że przed podróżą poprosił strażników miejskich... o kolejne piwo!
Dopiero na miejscu, w Zabrzu,
pracownicy izby przeprowadzili u
knurowianina badanie alkomatem...
Zaskoczenie było ogromne. Bezdomny miał 6,03 promila w wydychanym
powietrzu, czyli o dwa promile przekroczył dawkę śmiertelną.
Pracownicy izby natychmiast wezwali karetkę, która przewiozła knu-

rowianina do szpitala na odtrucie.
Koszt pobytu w zabrskiej Izbie
Wytrzeźwień to 170 zł. Aida Sawko,
dyrektor placówki potwierdza, że
dość często trafiają do izby bezdomni
i bezrobotni. – Należności za pobyt
ściągamy z rent i emerytur, oczywiście jeżeli te osoby takie świadczenia
pobierają. Jeżeli nie i nie jesteśmy w
stanie ściągnąć pieniędzy za pobyt w
izbie, sprawy są umarzane.
Paweł Gradek

Do zdarzenia doszło w Gliwicach na Placu Krakowskim. Dwoje
nastolatków trenowało na torze
jazdę na deskorolce. Dla przechodzącego obok knurowianina była
to niezła okazja do wzbogacenia
się cudzym kosztem. 23-latek napadł na deskorolkarza i zażądał
od niego telefonu komórkowego i
odtwarzacza mp3. Sprawca uderzył
chłopca głową w twarz i próbował
wyszarpnąć mu telefon.
Na torze deskorolkowym wywiązała się szamotanina.
Koleżanka napadniętego chłopaka szukała pomocy u przechodniów. Ci szybko powiadomili o
zdarzeniu policję.
Patrol pojawił się na miejscu
błyskawicznie. Sprawca rozboju
próbował uciekać, ale metę mógł
znaleźć tylko w jednym miejscu
– policyjnym areszcie.
W ubiegły czwartek Sąd Rejonowy w Gliwicach tymczasowo
aresztował knurowianina. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat III Policji w Gliwicach.
Podkomisarz Marek Słomski,
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach nie daje
uniwersalnej rady ofiarom rozbojów. – Każdy rozbój jest inny. W
sytuacji, kiedy napadnięta osoba
zna techniki samoobrony, czuje się
pewnie, powinna walczyć. Jeżeli

napastnik jest silny, najlepiej odpuścić i oddać to, czego żąda. W każdej
takiej sytuacji trzeba niezwłocznie
powiadomić policję. Traktujemy
takie sprawy priorytetowo. Od reakcji ofiary zależy, czy uda nam się
schwytać sprawcę rozboju, czy nie.
Ludzie często w emocjach idą do
domu i informują nas o zdarzeniu
po kilku godzinach.
Podkomisarz Słomski radzi, by
w sytuacji zagrożenia wzywać głośno pomocy. Najlepiej zwracać się o
nią do konkretnego przechodnia.
– Komunikaty kierowane do tłumu
nigdy nie odnoszą skutku. Co innego, kiedy zwrócimy się o pomoc do
np. pana w niebieskiej kurtce, który
akurat przechodzi niedaleko. Wtedy
taka osoba zrobi wszystko, żeby pomóc, nie przejdzie obojętnie.
Epatowanie bogactwem jest
główną przyczyną rozbojów. Młodzi lubią zaszpanować nowym telefonem, mp3 czy innymi kosztownymi bibelotami, a to z kolei zawsze
rozpala wyobraźnię złodziejów.
– Na rozboje decydują się ci, którzy
pochodzą z rodzin patologicznych,
karmią się reklamami, próbują
dorównać i zaimponować rówieśnikom. Najprostszą metodą by to
osiągnąć jest droga przestępcza.
Najlepiej dmuchać na zimne i nie
obnosić się z bogactwem – dodaje
podkomisarz.
Paweł Gradek

reklama

Knurowianie na gazie

Od 1 stycznia do 14 sierpnia 2009 roku knurowska
Straż Miejska odwiozła 34 osoby do Izby Wytrzeźwień, a 25 do miejsca zamieszkania, pozostawiając
pod opieką rodziny.
reklama

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

zatrudni pielęgniarki
na stanowiska

kierownicze oraz pielęgniarki odcinkowe.
Oferujemy atrakcyjne warunki płacowe oraz pracy. Kontakt
telefoniczny: 032 2356527 wew. 321 lub 235 68 50 sekretariat,
e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
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Zgoda
na chodnik
i lepszy Orlik

Foto: Pawe Gradek

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Dobra nowina dla wiernych ze Szczygłowic.
Chodnik prowadzący wzdłuż ul. Zwycięstwa
do świątyni zostanie gruntownie
przebudowany. „Zielone światło” dla
inwestycji, z której skorzystają nie tylko
parafianie, dali
w środę knurowscy radni
Na zwołanej w trybie pilnym
sesji pod głosowanie poddano
siedem uchwał.
Radni jednogłośnie zgodzili się
na przekazanie 160 tys. zł (w formie
dotacji celowej) dla Województwa
Śląskiego. Pieniądze nie opuszczą
jednak Knurowa. Pozostaną tutaj w
nieco innej formie - zostaną przeznaczone na przebudowę chodnika
przy ul. Zwycięstwa, na odcinku
od skrzyżowania z ul. Lignozy
do wiaduktu kolejowego. Radni
upoważnili przy tym prezydenta
Adama Ramsa do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim
w sprawie powierzenia Gminie
Knurów wykonania wspomnianej
inwestycji. Koszt całości robót
szacowany jest na 700 tys. zł.

Wiosną wychodzą
z hibernacji
i nękają nas
do końca września.
Komary. Jak się
przed nimi bronić
i co robić, gdy
padniemy ich
ofiarą?
- Komary są uznawane za owady
dokuczliwe, ale nie niebezpieczne
– mówi Tomasz Masarczyk, entomolog. - Kiedyś w Polsce występowały
ogniska malarii, które były wywoływane ukąszeniami komarów. Jednak
ostatnie takie ognisko choroby na
terenie Polski miało miejsce w 1956
roku – dodaje.
- Mnie nie przeszkadza, że komary piją moją krew, jednak najbardziej
irytuje mnie nocne brzęczenie nad
uchem - mówi pan Jacek. Komary
najbardziej aktywne są rano, wieczorem, a także przed burzą i w
pochmurne dni.
Przycią ga je kwas mlekowy,
pot człowieka i nadmierna ilość
dw utlen k u węgla w powiet rz u.
Najbardziej narażony na atak komarów jest zmęczony człowiek,
którego oddech jest częstszy. Innym czynnikiem przycią gającym
komary jest termika, czyli wyższa temperatura ciała człowieka.



Rada wyraziła zgodę na zakup
systemu monitoringu i nagłośnienia
dla kompleksu boisk Orlik. Potrzebnych na to 30 tys. zł pochodzi z
oszczędności MOSiR-u.
60 tys. zł zostanie przeznaczonych na wykonanie zaplecza
technicznego dla Orlika. W jego
ramach zostanie m.in. wykonany
garaż i zakupiony kontener, który
posłuży za magazyn obiektu.
Czystą formalnością było głosowanie nad uchwałą w sprawie
procedur y uchwalania budżetu
miasta. Radni zgodnie przyjęli
nowe brzmienie dokumentu dostosowujące jego zapisy do ustawy o
finansach publicznych.
/b/

Knurów

Chodnik zastąpi wyboje
Zlasowane płyty chodnikowe na odcinku
między ul. 1 Maja a Klasztorną odejdą w
niepamięć już za dwa miesiące. We wrześniu,
teren Starej Doliny opanuje ciężki sprzęt
Urokliwy skwer w sąsiedztwie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
doczeka się niebawem chodnika z
prawdziwego zdarzenia. Ten dziurawy i zlasowany, na który nieraz
uskarżali się nasi Czytelnicy, zastąpi kostka betonowa w jasnoszarym
i antracytowym kolorze.
- Trasa chodnika nie zmieni

Ważne

Sposoby
na krwiopijcę
- Mają ją np. kobiet y w czasie
owulacji i dzieci - mówi Tomasz
Masarczyk.

Jak walczyć?

Jest wiele sposobów na walkę z
komarami. Naturalnymi odstraszaczami są kwiaty takie jak pelargonia,
kocimiętka, bazylia. -Wystarczy
taki kwiatek postawić na parapecie
i możemy mieć pewność, że mniej
insektów zagości w naszym domu
- radzi entomolog. W okresie, gdy
jesteśmy szczególnie narażeni na
atak komarów, warto też pamiętać
o witaminie B6. - Po jej zażyciu pot
człowieka ma specyficzny zapach i
odstrasza komary - dodaje Masarczyk. Możemy też zjeść duże ilości
czosnku czy cebuli, ale musimy
pamiętać, że oprócz komarów mogą
odstraszyć też ludzi.
Podwórkowe sposoby na walkę
z komarami to zakrywanie zbiorników do magazynowania wody,
wówczas komary nie mogą złożyć
tam jaj. - Powinniśmy zobaczyć, czy
na naszych posesjach nie ma przedmiotów, w których może zbierać się
woda, np. starych opon - przestrzega

Tomasz Masarczyk.
Mieszkańcy Knurowa również
mają swoje sposoby na odstraszenie
komarów. - Wychodząc na dwór
wieczorem staram się zakryć nogi i
ręce – mówi pani Agnieszka. Pani
Joanna dodaje: - Ja przed wyjściem
z domu spryskuje ręce i nogi offem i
też pomaga. Jest kilka rodzajów środków mających uchronić nas przed
ukąszeniem. - Środki chemiczne to
wszelkiego rodzaje spraye, maście,
atomizer y bezgazowe, plasterki
- mówi Wojciech Namysłowski,
kierownik Apteki Brackiej w Knurowie. - Naturalne środki przeciwko komarom to olejki eteryczne,
tymiankowe, miętowe, lawendowe
trawa cytrynowa - dodaje. Preparaty
te mają intensywny zapach, który
może być nieprzyjemny. Jedyne preparaty bez takich przykrych doznań
to opaski Moskito Band. - Jest to
nowość na naszym rynku. Obrączki
te są nasączone olejkiem cytrynowym
i zakłada się je na rękę. Ich zadanie
to odstraszanie wszelkich insektów
– mówi Namysłowski. - Skuteczność
wymienionych preparatów nie jest
potwierdzana przez firmy – dodaje.

się, podobnie jak jego rozmiar. Nawierzchnia będzie ładna i estetyczna – zapewnia Anna Lewandowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restr ukt ur yzacji i
Ochrony Środowiska.
Inwestycję podzielono na dwa
etapy. Pierwszy rozpocznie się we
wrześniu, chociaż już w sierpniu na
Należy pamiętać też, że te preparaty
nie działają owadobójczo, a jedynie
odstraszają insekty.
Do walki z komarami wykorzystuje się też środki elektryczne, które
działają po włączeniu do kontaktu.
Wówczas ładunek elektryczny uwalnia stopniowo cząstki zapachu, jednak działają tak samo jak aerozol.

Gdy ukąsił

Kiedy wszelkie środki odstraszające komary zawiodą na naszym
ciele, w miejscu ukąszenia pojawia
się obrzęk i bąble pokrzywkowe o kolorze bladoróżowym lub porcelanowo
białym. Może temu towarzyszyć też
świąd i ból. Gdy padniemy jednak
ofiarą natrętnego insekta powinniśmy
pamiętać, że nie można rozdrapywać
ran, ponieważ może to wywołać zakażenie. U osób nadwrażliwych na ukąszenia owadów może dojść do tzw.
uogólnionej reakcji alergicznej. Wtedy należy udać się do lekarza. Jednak
w przypadku ukąszenia komara jest
to zjawisko niezwykle rzadkie.
Sposobów na nasze cierpienia

terenie skweru prowadzone będą
prace przygotowawcze.
W ciągu dwóch miesięcy wykonawca wymieni nawierzchnię
chodnika na odcinku od ul. 1 Maja
do schodów prowadzących do Alei
Spacerowej.
W II etapie, planowanym na
przyszły rok, wymieniony zostanie
odcinek do ul. Klasztornej.
- Ławki znajdujące się wzdłuż
chodnika wymienimy na nowe.
Będzie ich sześć. Koszt I etapu inwestycji to 87 tys. zł – dodaje naczelnik
Lewandowska.
/pg/

po ukąszeniu jest dużo. - Możemy
sięgnąć po preparaty łagodzące
świąd, opuchliznę, takie jak Fenistil,
Comarol czy Dermoferazl - mówi
Wojciech Namysłowski. Środki te
działają na zasadzie wysychania.
- Podczas parowania z powierzchni
skóry powodują ochłodzenie i znieczulenie ukąszonego miejsca. Część
z tych preparatów zawiera środki
przeciwobrzękowe - dodaje kierownik Apteki Brackiej w Knurowie.
Są też sposoby naturalne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. – Po ukąszeniu przez komara
najlepiej posmarować się octem,
kolejnego dnia nie ma śladu po
ukąszeniu – mówi pan Łukasz. - Ja
ból po ukąszeniu komara łagodzę
alkoholem - mówi z uśmiechem pan
Janusz i dodaje: - Oczywiście robię
okład, najlepiej ze spirytusu.
Jak się okazuje nie taki komar
straszny, jak się o nim mówi. Warto
jednak skorzystać z kilku rad, by
uniknąć nieprzyjemności po spotkaniu z tym owadem.
Marek Węgorzewski

reklama
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Podręcznikowy
zawrót głowy
Knurów

Jeszcze przez pół miesiąca uczniowie mogą beztrosko
korzystać z uroków wakacji. Dla ich rodziców to ostatni dzwonek,
aby zakupić podręczniki
i przyboru szkolne...
Zmieniła się podstawa programowa, a to oznacza także zmiany w
sprzedaży szkolnych podręczników.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
dało wolną rękę nauczycielom i
teraz to oni decydują, jakie książki
będą obowiązywać w nowym roku
szkolnym. W związku z reformą
oświatową pojawiło się wiele nowych
podręczników na wszystkich poziomach nauczania. Rodzicom niełatwo
jest się w tym rozeznać. - My w księgarni jesteśmy po to, żeby im pomóc.
Niestety wydawnictwa dążą do tego,
żeby każdego roku kupować nowe
książki – mówi Daria Szotowicz z
Księgarni Merkury. Pojawienie się
wielu rodzajów książek spowodowało spore zamieszanie w księgarniach
i antykwariatach. Inne wydawnictwa
są preferowane na terenie Knurowa,
inne w Gierałtowicach czy ościennych miastach.

W ilości problem

– Na terenie Knurowa jest sześć
różnych rodzajów książek do języka
polskiego – mówi Mirosław Kaczyński, właściciel Antykwariatu.
Ogromem nowych podręczników
zaskoczeni są przede wszystkim
rodzice. – Minęły już czasy, kiedy
dzieci korzystały z tych samych
książek i to nawet, gdy było między
nimi k ilka lat różnicy – wzdycha przeglądająca podręczniki w
księgarni pani Jolanta. - Do klasy
pierwszej dzieci muszą mieć nowe
podręczniki, ponieważ wyszła nowa
edycja, ale i do klasy cz wartej
niektóre książki muszą być z edycji
2009 – mówi pani Marzena. A pani
Mirella dodaje: - Mam dwoje dzieci
rok po roku. Część podręczników
przekazuję młodszemu dziecku od
starszego, ale większą część trzeba
niestety kupić nową, dlatego że są
to ćwiczenia, których niestety nie
da się wyczyścić.
Podręczników na półkach w
księgarniach nie brakuje. Hurtownie
i drukarnie dysponują wszystkimi
podręcznikami i na bieżąco są w
stanie uzupełnić braki. - Staramy się
zapewnić pełną ofertę podręczników
dla wszystkich klas w knurowskich
szkołach. Zamawiamy też podręczniki dla klientów z Gierałtowic, Żernicy, Przyszowic i innych pobliskich
miejscowości - mówi Jolanta Zacharuk z Księgarni Merkury.

Kosztowne zmiany

Większy problem to cena. W
Księgarni Merkury komplet książek
kosztuje od 225 do 350 zł w zależności od klasy i szkoły, do której
chodzi uczeń. - Komplet książek dla
ucznia klasy II to koszt ok. 240 zł.

Zakupy szkolnych przyborów nie wydrenują naszych portfeli,
jeśli będziemy robić je z głową
Jest to dużo. Kupienie podręczników
używanych, nie wchodzi w grę, bo
większość książek jest do uzupełniania. Edukacja jest niestety droga,
choć moje dziecko jest dopiero w II
klasie, a słyszałam, że im dalej, tym
drożej – mówi pani Aneta.
- Podręczniki są bardzo drogie.
Za te do trzeciej i czwartej klasy
zapłaciłam ok. 550 zł. Uważam, że
nie są to małe koszty i podejrzewam,
że niektórzy rodzice muszą sobie
wiele odmówić, żeby wysłać dziecko
do szkoły. Moje zdanie jest takie:
szkoła jest obowiązkowa, dlatego
podręczniki powinny być o połowę
tańsze – mówi pani Mirella.
W związku z pojawieniem się
nowych podręczników zmniejszyła
się możliwość odkupienia książek w
antykwariatach. – Nie ma ani jednej
klasy, w której nie byłoby zmiany
jakichś książek, a czasem zdarza się,
że nowych książek jest ponad połowa - mówi Mirosław Kaczyński,
antykwariusz. - U mnie książki w
idealnym stanie są 40 proc. tańsze, a
takie poniszczone, sklejone to nawet
za 30 proc. wartości – dodaje.
Wydawnictwa znalazły też inny
sposób na uniemożliwienie sprzedaży starszych książek. Co dwa, trzy
lata wydają kolejne wersje podręczników, które zawierają kosmetyczne
zmiany, polegające na dodaniu jakiejś mapy, zmianie numerów zadań

czy zmianie okładki. – Zawartość
tych książek w 95 proc. jest taka
sama, np. w ciągu 7 lat pojawiły się
cztery wydania książek do historii
– mówi antykwariusz.
Sen z powiek rodzicom spędzają też niezdecydowani nauczyciele,
którzy w czasie roku szkolnego
zmieniają obwiązujące podręczniki. - Zmieniają we wrześniu zdanie.
W spisach książek podają po dwa
tytuły, co powoduje zamieszanie
wśród rodziców - mówi Daria Szotowicz z Księgarni Merkury.

Cenne rady

Kolejnym problemem, na który
zwraca uwagę pracowniczka księgarni, jest pojawienie się nowych rozmiarów książek. Pojawił się na rynku
tzw. amerykański A4 i są ogromne
problemy ze znalezieniem okładek na
tę książkę. Jak dodaje Roman Czarkowski ze sklepu „Romeo”: – Nawet
producenci nie byli przygotowani
na taką niespodziankę, w związku z
czym trzeba czekać na sprowadzenie
takich okładek.
Oprócz książek trzeba jeszcze się
zaopatrzyć w przybory szkolne. Tutaj
ceny są porównywalne z ubiegłorocznymi. - Kupując wyprawkę dla ucznia
klienci nie powinni ponieść większych
kosztów w stosunku do ubiegłego sezonu– zapewnia Czarkowski.
Przed zakupem przyborów szkol-

ogłoszenie

Informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul . Ogana 5, w terminie od 11.08.2009 r. do
31.08.2009 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 – trzy części działki nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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nych warto wziąć pod uwagę kilka
wskazówek. Dobrze jest porównać
najpierw oferty sklepów i wybrać tę
najkorzystniejszą. Nie zawsze jednak
oznacza to, że najtańsze jest najlepsze. - Rażąco niska cena w większości
przypadków może oznaczać niską
jakość towaru – przestrzega sprzedawca.
Artykułów szkolnych na rynku
jest teraz tak dużo, że nie warto
kupować ich na zapas. W każdej
chwili można przyjść i dokupić to,
co potrzebne.
Przybory szkolne są dostępne
wszęd zie, zarów no w sklepach
specjalistycznych, jak i w hipermarketach. Jest jednak kilka różnic między zakupem przyborów
szkolnych w tych punktach. Sklep
z artykułami biurowo – papierniczymi gwarantuje nam fachową
poradę. - Personel posiada branżowe doświadczenie i wiedzę, jest
możliwość sprawd zenia prawie
wszystkich zakupywanych towarów
– mówi Roman Czarkowski. W
takim sklepie możemy też łatwiej
złożyć reklamację w przypadku
wystą pienia wad czy wymienić
towa r na i n ny. Pona dto ma my
możliwość indywidualnego zamówienia jakiegoś produktu. W hi-

permarketach przed nowym rokiem
szkolnym przeprowadzana jest jednorazowa akcja handlowa i trudno
nam będzie złożyć reklamację w
późniejszym terminie. Kupując w
hipermarketach warto też sprawdzać ceny, ponieważ w kampaniach
reklamowych najczęściej promuje
się towary o obniżonych cenach w
ilościach limitowanych i wybiórczo. W rzeczywistości może okazać
się, że termin promocji już minął
i cena artykułu jest wyższa niż w
reklamie.
W tym roku hitem są artykułami szkolne z licencjonowanymi
wzorami (bohaterowie filmów, bajek, gwiazdy muzyki, sportu, itp.).
Te artykuły ze względu na prawa
autorskie i licencyjne są znacznie
droższe od cen podstawowych artykułów. - Rodzice muszą się liczyć,
że ulegając zachciankom swoich
milusińskich przy dokonywaniu zakupu takich artykułów do wyprawki
szkolnej czy przedszkolnej zapłacą
więcej od 70 do nawet ponad 300
proc. - mówi Roman Czarkowski.
Jednocześnie należy pamiętać, że
artykuły z licencjonowanymi wzorami z reguły nie odbiegają jakością
od standardowych produktów.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, w jaki
sposób można uzyskać kartę wędkarską [„Na
ryby tylko z kartą wędkarską”, nr 31 PL]. Przed
kilkoma dniami skontaktował się z redakcją
Damian Chlubek, prezes Koła nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego
Knurów. Śladami naszej publikacji

Kartę wędkarską
wyrobisz
na Moczurach
Prezes Chlubek, zaprasza - za
pośrednictwem Przeglądu - wszystkich potencjalnych amatorów wędkowania do uprzedniego uzyskania
stosownego uprawnienia za pośrednictwem Koła nr 28. Spotkania
temu poświęcone odbywają się w
każdą trzecią niedzielę miesiąca o
godz. 9 w Rybaczówce przy stawie
Moczury.
– Odbywają się tu zarówno
szkolenia, jak i egzaminy. Komisja
działająca przy naszym kole posiada uprawnienia ogólnopolskie. Ze
szkolenia mogą u nas skorzystać
osoby z całej Polski. Kartę odbiorą
już w miejscu swojego zameldowania. Koszt szkolenia to 30 zł - informuje prezes Chlubek.

Kurs trwa niespełna 3 godziny.
Zainteresowani uczą się regulaminu, uprawnień wędkarza, poznają
gatunki ryb chronionych, dowiadują
się o okresach ochronnych ryb, zapoznają się ze statutem PZW.
– Na każdym szkoleniu pojawia się 8-10 osób, w tym także
panie. Wędkarze przyprowadzają
koleżanki, by wspólnie moczyć kij
w wodzie – dodaje Chlubek. Prezes
zapewnia, że „świeżo upieczeni”
wę d k a r z e ot r z y m ają wsz el k ą
potrzebną pomoc i informacje od
wędkarskich wyjadaczy. A takich
- z kilkudziesięcioletnim stażem
w tym hobby - na Moczurach nie
brakuje.
5ak

ogłoszenie

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 16,91 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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Prezydent Warszawy prosi mieszkańców Knurowa o pomoc

Niech ofiarność
nie zostanie zapomniana
Prezydent Warszawy
Hanna GronkiewiczWaltz skierowała
do prezydenta
Knurowa Adama
Ramsa list. Prosi w
nim o próbę dotarcia
do nieznanych
informacji o losach
warszawskich
uchodźców po
powstaniu 1944 roku
Obok publikujemy treść listu,
który prezydent Gronkiewicz-Waltz
napisała do prezydenta Ramsa. Nawiązuje w nim do tragicznych wydarzeń 1944 r. będących następstwem
upadku powstania warszawskiego.
Przypomina, że przetrwanie miasta
i jego wypędzonych mieszkańców
nie odbyłoby się bez ludzi, którzy nie
wahali się udzielić wsparcia w tamtych okrutnych czasach. Na koniec
prosi mieszkańców Knurowa o próbę
dotarcia do nieznanych informacji o
losach warszawskich uchodźców.
Jeśli ktoś z naszych Czytelników
posiada taką wiedzę, prosimy o kontakt i podzielenie się nią. Informacje
przyjmie też knurowski magistrat
- Wydział Spraw Obywatelskich, tel.
032 339 22 74.

Warszawa, 1 sierpnia 2009 r.
Szanowny Pan
Adam Rams
Prezydent
Knurów

Martyna z Moniką przez wakacje postanowiły biegać. Z zacięciem
dbają o kondycję i formę. – Trzeba dbać o siebie, bo ciężko będzie znaleźć męża... – śmieją się dziewczyny.

Szanowny Panie Prezydencie
1 sierpnia 1944 roku jest jedną z najważniejszych dat w historii
Polski. Wybuch Powstania Warszawskiego był wyrazem dążenia
do odzyskania wolności całego Narodu udręczonego pięcioletnią
okupacją hitlerowską.
Wspominając Sierpień 1944 roku pamiętamy nie tylko o tych,
którzy polegli z bronią w ręku, ale też o cywilnych ofiarach terroru i
tragedii mieszkańców Warszawy wypędzonych z miasta, które zostało skazane na fizyczną zagładę i metodycznie zniszczone.
Około 400 tysięcy warszawiaków, pozbawionych dobytku i wypędzonych ze swojego miasta po upadku Powstania, przetrwało dzięki
pomocy i życzliwości ze strony mieszkańców Polski, którzy przyjęli
ich pod swój dach.
Za to wszystko, za tę jedyną w swoim rodzaju pomoc, której miarą
może być jedynie ogromna wdzięczność, w imieniu mieszkańców
Warszawy pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom gminy
Knurów.
Pragniemy, aby tegoroczna rocznica Powstania Warszawskiego
stała się okazją do podjęcia próby dotarcia do nieznanych informacji
o losach warszawskich uchodźców. Pragniemy udokumentować i
ochronić przed zapomnieniem świadectwo ducha i ofiarności polskiego społeczeństwa. Dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie nam
informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie i zasługach
mieszkańców gminy Knurów - o wszelkich formach pomocy udzielanej uchodźcom z Warszawy. Zależy nam na tym, aby te świadectwa
utrwalić i zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń.
Pozostaję z szacunkiem i nadzieją na Pana pomoc i zrozumienie.

Ol a S z e wc z y k t o
bardzo odważna dziewczyna. Chwali się nam
swoim szczurkiem. – Tata
powiedział kiedyś, że kupi
mi szczurka i kupił – mówi
zadowolona i zapewnia,
że nie boi się takich gryzących zwierzątek.

/bw/

Rozwiązanie konkursu: Kto pamięta, kto wie?

Stary Dwór, teraz park
Foto: arch. Izby Tradycji KWK Knurów

Absolutnie żadnych problemów nie mieli nasi Czytelnicy
z odgadnięciem, co przedstawia konkursowa fotka sprzed
lat. To oczywiście fragment obecnego parku przy
ul. Ogana. Robiąc zdjęcie dzisiaj fotograf stałby na
obecnym rondzie

Niektórzy z Czytelników nie poprzestali na samej odpowiedzi.
- To tzw. Stary Dwór na ul. 1
Maja, obecnie naprzeciw nowej
straży pożarnej - pisze Edeltrauta
Kwaśniok. - W tamtych czasach były
tam konie pod opieką mieszkańców.
Będąc obok kościoła, obecnego ronda, byłoby widać konie, własność
kopalni. Z lewej strony na fotografii stoi kiosk Ruchu. Wówczas był
prowadzony przez państwo Malarz,
dziadków znanego nam Marka „Biesiadnego” Malarza.
Nie brakło osobistych wątków.
- Róg ulic Niepodległości i 1
Maja zajmowały budynki o numerach 1, 3, 5 - wspomina Eryka Kursa.
- To miejsce mojego zamieszkania w
latach 1949-1961...
Kon kurs cieszył się spor ym
powodzeniem. Wszystkie (!) odpowiedzi były prawidłowe. Serdecznie
dziękujemy za udział. Szczęście w
losowaniu upominku uśmiechnęło
się do Marii Szafarczyk. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór
nagrody.
Redakcja



Paweł to bardzo młody, ale też niezwykle utalentowany sportowiec.
– Gram w piłkę nożną,
koszykówkę, siatkówkę
– wymienia z dumą. My
spotkaliśmy go podczas
udoskonalania koszykarskich umiejętności.

Tomek Pulit bawi się ze swoim ulubieńcem - chomikiem Jerry’m.
– Dostałem go w czerwcu na zakończenie roku szkolnego za dobre
wyniki w nauce. Od tego czasu jesteśmy jak „Tom i Jerry” – śmieje
się Tomek.
Tekst&Foto: Marek Węgorzewski
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Towarzystwo Miłośników Knurowa

T M K zo s t a ł o w p i s a n e d o r e j e s t r u s towa r z y s ze ń i z w i ą z ków 3 s t yc zn i a 1970 r o k u . P o d s t a w o w y m z a d a n i e m To w a r z y s t w a by ł o p r z y g o t o w a nie uroczystych obchodów 666 - lecia Knurowa. Aktualnie swą siedzibę To warzystwo znalazło w budynku zarządu LWSM przy ul. Jana Sobieskiego 6.
Celem działania Towarzystwa - zgodnie ze statutem jest pielęgnowanie tradycji miasta Knurów, upowszechnianie wiedzy o mieście, jego przeszłości i dniu dzisiejszym,
inspirowanie działalności kulturalnej na terenie Knurowa i z tym miastem związanej.
W praktyce TMK stanowi grupę kilkudziesięciu mieszkańców Knurowa, którym zależy
na tym, by wiedza o przeszłości i o ludziach tworzących historię Naszego Miasta była
stale obecna wśród mieszkańców Knurowa. Formuła działania Towarzystwa jest bardzo
luźna, opiera się na pomysłach i aktywności jego członków.
W roku jubileuszu 700-lecia Knurowa Towarzystwo wydało I tom „Zarysu Dziejów
Knurowa” autorstwa Hermana Hojki. Należy podkreślić, że autor pracuje nad II tomem,
który ukaże się niebawem.
Bardzo ważną sprawą było zainicjowanie działań związanych z rzeźbą „Pięknej
Madonny z Knurowa”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji członka Towarzystwa,
Bogusława Szyguły, „Piękna Madonna z Knurowa” została „odkryta” po raz drugi. Informacje o rzeźbie i artykuły w prasie spopularyzowały nasze miasto nie tylko w kraju,
ale również poza jego granicami. Działania związane z wykonaniem kopii rzeźby i jej
powrotu do Knurowa Towarzystwo prowadzi w dalszym ciągu we współpracy z Muzeum
Archidiecezjalnym w Katowicach.
W roku 2005 Towarzystwo powróciło do tradycji organizowania konkursów wiedzy o
Knurowie. Podkreślić należy nietypową i bardzo ciekawą formę przeprowadzenia finałów
konkursów. Głównym organizatorem konkursów jest wiceprezes Towarzystwa dr Marek
Wydra, a w jury zasiadali Herman Hojka, Krystian Cyprys, Bogusław Szyguła, Jan Furgoł i
Eugeniusz Jurczyga. Warto dodać, że trzej pierwsi zostali uhonorowani „Laurem Knurowa”.
Towarzystwo organizuje również spotkania kulturalne, w czasie których promuje knurowskich artystów.
Dzięki ogromnej pracy i jeszcze większemu zapałowi aktywnych członków naszego
Towarzystwa Jana Furgoła i dr Marka Wydry wydano piękny album „Knurów wczoraj i
dziś”. Wydawnictwo to okazało się absolutnym hitem! Towarzystwo zorganizowało spotkanie autorskie, które okazało się znaczącym wydarzeniem artystycznym. Równocześnie
Towarzystwo zorganizowało wystawę fotografii prezentujących Knurów wczoraj i dziś.
Wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Oczywiście wydawanie książek, kalendarzy, albumów, organizacja konkursów czy
koncertów są ważnymi wyznacznikami aktywności Towarzystwa. Jednak równie ważną
sprawą są spotkania w czasie, których nasi członkowie mogą się podzielić swoją wiedzą
dotyczącą wszelkich tematów związanych z Knurowem. Wiedzą często zasłyszaną i nigdzie nie publikowaną. Dzięki tym spotkaniom, dyskusjom, a nieraz sporom, wiele faktów
związanych z naszym miastem nie ulega zapomnieniu. Cieszy bardzo fakt uaktywnienia
się w Towarzystwie ludzi młodych - dzięki temu wiele faktów i nazwisk pomimo tego, że
nie uda się ich w taki czy inny sposób „uwiecznić” nie zaginie.
Najnowszą inicjatywą Towarzystwa Miłośników Knurowa jest stworzenie w naszym
mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW w Knurowie jest pierwszą tego typu placówką na terenie Powiatu Gliwickiego. Pełnomocnikiem zarządu TMK i kierownikiem
Uniwersytetu jest Pani Ewa Jurczyga. Celem utworzenia Uniwersytetu jest umożliwienie
mieszkańcom Knurowa i okolic szerokiego dostępu do zdobyczy nauki, techniki, kultury
i sztuki a także propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego
trybu życia.
Uniwersytet realizuje swoje cele poprzez:
− prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej w grupach zainteresowań
− organizacje cyklu wykładów i warsztatów
− organizację spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych i turystyczno – krajoznawczych. Uniwersytet skupia w swoich szeregach ok. 200 słuchaczy!
Swoje zainteresowania i umiejętności mogą oni rozwijać w następujących kierunkach
i dziedzinach:
− informatyka, plastyka, języki obce, historia, teatr i film, taniec, pływanie, turystyka
oraz warsztaty psychologiczno–terapeutyczne
Uniwersytet współpracuje z uczelniami wyższymi, których pracownicy naukowi
prowadzą wykłady dla słuchaczy. Patronat Honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Knurowie objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab.
Janusz Janeczek.
Oferta programowa TMK jest bardzo szeroka zapraszamy więc wszystkich „Miłośników Knurowa” do aktywnego udziału w pracach Towarzystwa.
Aktualny adres
Towarzystwo Miłośników Knurowa
Uniwersytet Trzeciego Wieku
44-194 Knurów				
44-194 Knurów
ul. J. Sobieskiego 6				
ul. S. Batorego 7
tel. 601531496, fax 32- 2352154
tel. 662010143
jurczyga_lwsm@wp.pl 		
utw.knurow@gmail.com
		
www.utw.knurow.net
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

reklama
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Knurów

Gdzie oddać makulaturę?

kolejowego przy ul. Dworcowej.
Sprawdziliśmy i rzeczywiście, na
lewo od dworcowego budynku, na
końcu drogi znajduje się skup, w
którym przyjmuje się także papier.
Ulica Żytnia 5. Miejsce cieszy się
zainteresowaniem złomiarzy, z makulaturą jest gorzej. – Jeden kontener
z papierem zapełnia się przez cały
- W Knurowie nie ma miejsca, – nie traci nadziei Czytelniczka.
miesiąc, czasem przez dwa miesiące
gdzie się skupuje makulaturę – skarW Knurowie funkcjonuje kilka – mówi pracownik punktu. – Makuży się mieszkanka Krywałdu. – Kie- firm zajmujących się skupem su- laturę przywożą głównie szkoły, firdyś korzystałam z takiego skupu, rowców wtórnych, jednak co kon- my, prywatne osoby bardzo rzadko.
grosze to kosztowało, ale
Ludziom się to nie opłaca, więc
zawsze coś, zresztą nawet,
nie są specjalnie zainteresogdy ceny były symboliczne,
wani. Płacimy 10 groszy za
przynajmniej było wiadomo,
kilogram, a za tekturę 3 grosze,
co zrobić, by ten papier się
więc tektury nawet nie ważymy,
nie marnował. Dziś wieprzyjmujemy za darmo.
lu mieszkańców ma z tym
Jak się dowied zieliśmy
problem. Dotyczy to zwłaszw Wydziale Gospodarki Kocza osób z domków jednoromunalnej, Restrukturyzacji
dzinnych. Zimą to pół biedy,
i Ochrony Środowiska Urzębo część gazet można spalić
du Miasta K nurów, oprócz
w piecu, choć na przykład
sk upu prz y Ży t niej jest w
czasopisma kolorowe źle
mieście jeszcze drugi – pod
się palą. Podobnie jest z
adresem Wilsona 54z (przy
książkami – nie nadają się
bocznej uliczce biegnącej od
do pieca, a wiele z nich jest
Rakoniewskiego). – Poza tym
tak starych, że biblioteka nie
można też oddać makulaturę
chce się nimi zaopiekować.
firmie Komart, która zajmuje
Najlepszym wyjściem jest
się wywozem śmieci, również
Punkt przy Żytniej 5 jest jednym z dwóch
oddanie papieru na maku- w Knurowie, gdzie można sprzedać makulaturę
segregowanych – informuje
laturę, ale wygląda na to,
Anna Lewandowska, naczelże najbliższy punkt jest w Gliwicach. kretnie skupują najlepiej sprawdzić nik WGK, RiOŚ. – Należy ją jednak
Mamy sporo papieru, nazbierało na miejscu.
zapakować w odpowiedni worek,
nam się tego przez kilka lat w piwZ kilku źródeł dotarły do nas który można kupić w siedzibie Konicy. Liczę na to, że może do jesieni informacje, że makulaturę można martu przy ulicy Szpitalnej.
Tekst i foto: MiNa
ktoś otworzy punkt skupu makulatury oddać w okolicy starego dworca

W czasach PRL-u nietrudno było znaleźć punkt
skupu makulatury, a talony za jej oddanie były
bezcenne – uprawniały do zakupu towarów
deficytowych. Dziś pozbywanie się niepotrzebnego
papieru intratne nie jest, za miejscami skupu trzeba
się rozejrzeć, ale wbrew pozorom – ciągle takie
istnieją

Płyty winylowe…
Inaczej zwane analogowymi, gramofonowymi lub po prostu czarnymi.
Do początku lat 80. był to podstawowy
nośnik muzyczny. Muzyce odtwarzanej na gramofonach i adapterach towarzyszyły charakterystyczne szumy
i trzaski. A jakiej muzyki słuchano?
Pomijając klasyczną, repertuar był
dość przypadkowy. O płyty Maanamu
czy Perfectu walczono stojąc w długich
kolejkach. Polski rynek uzupełniały
tytuły importowane np. z Czech czy
ZSRR. Winyle
zachodnie, nieoficjalne oczywiście, można
było zakupić na
tz w. giełdach
płytowych. Zachodnie tytuły,
puszczane przez
prezenterów radiowych, były
zazwyczaj efektem przyjaźni ze
stewardesami,
które przywoziły nowości ze świata.
Jacek Żyła, nauczyciel muzyki,
opiekun dziecięcych i młodzieżowych
zespołów muzycznych, dobrze pamięta czarne krążki: - Moją ulubioną
płytą był Miles Davis - „Tutu”. Były
to moje pierwsze fascynacje muzyką
jazzową. Słuchałem jej wiele lat. Te-

raz ten album można już dostać także
na CD. Obecnie płyt winylowych
słucham spontanicznie w wyjątkowych chwilach. Współcześnie mamy
już inne techniki, jest lepsza jakość
dźwięku. Myślę, że płyty winylowe już
niedługo będą tylko wspomnieniem.
Mirosław Kaczyński z antykwariatu w Knurowie zauważa natomiast
coraz większe zainteresowanie winylami: - Sprzedają się lepiej. Nie
ma reguły co do rodzaju muzyki, ale
najwięk sz ym
zainteresowaniem cieszą się
klasyki rocka
z lat 70.: AC/
DC, Led Zeppelin, a z polskich Maanam
czy Voo Voo.
Cena płyty zależy od wydania. Najtańsze
są polskie czy
nawet bułgarskie – od 3 do 15 zł. Oryginalne
zachodnie winyle kosztują od 10 do
nawet 100 zł – dodaje.
Na technologii płyt winylowych
bazował uroczy wynalazek PRL-u,
a mianowicie pocztówki dźwiękowe.
Ścieżkę dźwiękową ryto w warstwie
laminatu naniesionej na kartę pocztową.

Emil Ignasiak z Wielunia:
- Pamiętam płyty winylowe, słuchałem ich. Była to głównie muzyka
krajowa. Miałem swój adapter, nie
pamiętam już jaki, ale na pewno też
krajowy. Lubiłem Republikę, szczególnie „Białą flagę” – takie czasy
szkolne. Przy winylach odbywały się
prywatki.
Pocztówki w latach 50. upowszechnili
„prywaciarze”. Początkowo nie było
obrazka, a informacje o wykonawcy
znajdowały się na umieszczonej centralnie naklejce. W połowie lat 60. produkcją
zajęło się państwo. Od tego momentu
pocztówki miały już tradycyjny wygląd,
czyli na odwrocie umieszczano miejsce
na adres i znaczek. Grafika (modliszki,
owczarki czy bukiety kwiatów) nijak nie
łączyła się z muzyką. Pocztówki były
łatwo dostępne – można było zakupić
je w kioskach Ruchu. Z polskich artystów najczęściej słuchano Ireny Santor,
Mieczysława Fogga, Haliny Frąckowiak
czy Trubadurów. Ta forma rozpowszechniania muzyki odeszła w zapomnienie
wcześniej niż płyty – pod koniec lat 70.
Wyparły ją kasety magnetofonowe.
Monika Pięciak



rozmaitości
W knurowskim magistracie powstał kącik dla maluchów

Masz do załatwienia sprawę w magistracie, ale nie wiesz co zrobić z
dzieckiem? Teraz koniec zmartwień. Na parterze Urzędu Miasta przy
ul. Ogana powstał kącik dla dzieci. Ty zajmiesz się formalnościami, a
pociecha zabawą
- Zaobserwowaliśmy, że do naszego urzędu przychodzi wiele matek
z małymi dziećmi. To spostrzeżenie
dało impuls do utworzenia specjalnego kącika dla maluchów – mówi
Anna Karwot, sekretarz w knurowskim Urzędzie Miasta, a zarazem
Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakością.
- W razie konieczności czekania
na swoją kolej lub już w trakcie

załatwiania sprawy, mamy zmuszone są skupiać uwagę na swoich
pociechach, a naturalne jest, że nasi
milusińscy w Urzędzie się nudzą. Sytuacja taka nie sprzyja koncentracji
i nie ułatwia załatwiania spraw. Aby
zminimalizować tego typu sytuacje
stworzyliśmy miejsce dla małych
dzieci, ze stoliczkiem, krzesełkami,
klockami, kolejką, przebijanką, liczydłem, tablicą, a nawet z bujakiem

Knurów. Zapowiada się fascynujący Parafialny
Festyn Rodzinny

Wojowie, Kamraty
i Wielebny Blues Band

Sporo atrakcji czeka na uczestników niedzielnego (23 sierpnia) Parafialnego Festynu Rodzinnego. Duszpasterze Parafii Matki Bożej Częstochowskiej i Wspólnota Domowego Kościoła zapewniają, że każdy, kto skorzysta
z ich zaproszenia i przyjdzie na boisko szkolnej „Siódemki”, poczuje się
usatysfakcjonowany. Zapowiadają dobrą muzykę, gry, konkursy i zabawy,
fascynujące pokazy, przychylność loteryjnej fortuny oraz - ponieważ nie
samym duchem człowiek żyje - różnorodne smakołyki.
O tym, że warto skusić się - a to jak najbardziej zbożna pokusa - na
niedzielną zabawę, przekonuje (słowami poniżej) Joachim Machulik ze
wspólnoty Domowego Kościoła.

- tłumaczy sekretarz miasta.
Ze względu na bezpieczeństwo
bawiących się gniazdka elektryczne
opatrzono specjalnymi zatyczkami.
- Warto zaznaczyć, że powstanie
kącika dla dzieci i jego wyposażenie
to jeden z celów jakości założonych
w 2009 roku - dodaje Gabriela
Dąbrowska, Główny Specjalista
Wydziału Organizacyjnego UM
Knurów. - Potrzebę kącika wskazali
mieszkańcy. Uczynili to wypełniając
ankietę, która pozwoliła nam określić stopień „zadowolenia klienta
zewnętrznego w Urzędzie Miasta
Knurów w 2008 r. w ramach wdrożonego w Urzędzie Miasta Knurów
Systemu Zarządzania Jakością ISO
9001”.

Foto: Magdalena Czaplińska/UM Knurów

Urząd przyjazny dziecku

- Dzięki kącikowi wizyta rodziców w urzędzie nie będzie się
dzieciom kojarzyć z nudą - zapewnia Gabriela Dąbrowska z
Wydziału Organizacyjnego UM
Biorący udział w ankiecie knurowianie zasugerowali również, aby
w kąciku malucha była zapewniona
opieka osoby dorosłej.
- Będziemy obserwować, czy jest
taka konieczność, nie wykluczając
realizacji tego w przyszłości. Jesteśmy przekonani że, ten niewielki

wydatek związany z utworzeniem
kącika dla dzieci w Urzędzie w
sposób wyraźny ułatwi osobom z
małymi dziećmi załatwianie spraw
urzędowych - mówi Gabriela Dąbrowska.
um, b

ogłoszenie własne wydawcy

/bw/

Dla Przeglądu

Joachim
Machul ik ze
wspól not y ro dzin Domowego
Kościoła: - Zbliża się koniec wakacji. W niedzielę poprzedzającą odpust parafialny na gościnnym terenie
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 już
po raz ósmy odbędzie się Parafialny
Festyn Rodzinny. W to popołudnie,
23 sierpnia, parafianie i mieszkańcy
Knurowa oraz okolic są zaproszeni,
aby wspólnie się spotkać. Po to,
aby się bawić przy przygotowanym
programie przez organizatorów - ks.
prob. Jana Buchtę i wspólnotę rodzin
Domowego Kościoła wraz ze swym
opiekunem ks. Markiem Antoszem.
W tym roku wystą pią zespoły,
których jeszcze u nas w Knurowie nie
było, a warto je zobaczyć i posłuchać.
Siostra Bałchan z Katowic z kapelą,
która od trzech lat jest zapraszana,
w tym roku znalazła czas w swym
kalendarzu wakacyjnym, aby swoim
talentem wokalno-muzycznym wraz
z kapelą wprowadzić nas w radosny
czas zabawy festynowej - dlatego
warto już na godzinę 16 przyjść na
festyn. Następna grupa to Kamraty,
grająca w klimacie muzyki biesiadnej,
tak dobrze przyjmowanej na festynach. Myślimy, że da nam radość ze
wspólnego śpiewu i zabawy. Wystąpi
również bardzo utalentowana i już
pięknie śpiewająca Sylwia Lipka.
Będzie jeszcze występ zespołu bluesowego Wielebny Blues Band z Poznania. Podczas tego występu nastąpi



losowanie nagród głównych loterii
fantowej i rozstrzygnięcie konkursu
ciast. Wśród nagród min. telewizor
kolorowy LCD, sprzęt AGD. Festyn
zakończy występ artysty Tomasza
Pasławskiego, naszego organisty,
którego będzie można posłuchać w
występie plenerowym. To m.in. na
scenie, z której słowa powitania i
pozdrowienia skieruje do nas prezydent miasta Adam Rams, który
tradycyjnie objął patronat honorowy
nad festynem.
Poza sceną nasza młodzież oazowa będzie prowadzić gry, konkursy dla
dzieci z nagrodami, co potwierdza, że
niezależnie od wieku osób w rodzinie,
każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Jak w ubiegłych latach, będzie loteria
fantowa z wszystkimi losami wygranymi, pączki z niespodzianką w których
będzie można znaleźć biżuterię, zegarki i inne cenne nagrody darowane
nam przez mających swoje zakłady na
osiedlu jubilerów. Kiełbasa z grilla,
ciepłe posiłki, placki ziemniaczane,
ciasto, napoje, pozwolą nam uczestniczyć w festynie bez uczucia głodu. W
tym miejscu wielkie dzięki wszystkim
darczyńcom, sponsorom. To oni przez
swój dar współorganizują to spotkanie, które też ma wymiar dobroczynny. Dochodem z festynu pragniemy
wesprzeć m. in. Parafialny Fundusz
Stypendialny, rodziny w trudnej sytuacji materialnej.
Serdecznie dziękujemy naszej
służbie miejskiej Centrum Kultury za
pomoc przy organizacji festynu oraz
patronom medialnym - Przeglądowi
Lokalnemu, Gościowi Niedzielnemu i
telewizji kablowej Waldex. Pozostaje
„zabrać” dobre humory, a gdy ich
zabraknie, to obiecujemy ich poprawę na festynie, na który jeszcze raz
serdecznie zapraszamy.
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Do specjalnie przystosowanego
autobusu Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Katowicach zgłosiło się sześć osób.
Według pracownic punktu poboru
krwi dosyć małe zainteresowanie
akcją mogło być efektem tzw. długiego weekendu, kiedy większość osób
zdecydowała się na wyjazd. Należy
się cieszyć nawet tą niewielką liczbą
honorowych dawców i mieć nadzieję,
że kolejne akcje zgromadzą większą
liczbę osób, które będą chciały w ten
sposób ocalić czyjeś życie.
Przypominamy, iż zainteresowani oddaniem krwi mogą to zrobić w

Knurów

Krew nadal potrzebna!
każdy poniedziałek i piątek od godz.
8.00 do 11.00 w przychodni Unii Brackiej przy ul. Dworcowej 1 w Knurowie. Krew mogą oddać zdrowe osoby
pomiędzy 18 a 65 rokiem życia,
ważące co najmniej 50 kilogramów.
W ciągu roku mężczyźni mogą oddać
krew sześć razy, kobiety – cztery
razy. Od 1 stycznia 2007 roku honorowym dawcom krwi przywrócono
ulgę podatkową. Krwiodawcy przysługuje także zwolnienie z pracy w
dniu oddania krwi (z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia) czy posiłek kaloryczny.
Warto poświęcić nieco czasu i zostać honorowym dawcą krwi. Okres
wakacji to czas, kiedy dochodzi
do wielu wypadków. Każda kropla
ofiarowana drugiemu człowiekowi
daje szansę na życie i zdrowie potrzebującym. Zostań krwiodawcą!
5ak

Knurów. Ruszyła akcja bezpłatnych badań
mammograficznych

Badanie
pod warunkiem

Foto: Monika Pięciak

Niedzielna
akcja w ramach
kampanii „Pomóż
– Oddaj krew!”,
organizowana
przy knurowskim
sklepie Tesco,
pozwoliła zebrać
2,7 l krwi

Niewielka ilość chętnych krwiodawców to efekt „długiego” weekendu
reklama

W poniedziałek obok przychodni przy
ul. Kazimierza Wielkiego pojawił się
mammobus z Instytutu Onkologii w
Gliwicach. Rozpoczęła się tygodniowa akcja
bezpłatnych badań mammograficznych
Knurowianki chętnie korzystają
z bezpłatnych badań

Akcja skierowana jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia.
Jednak, aby zostać przebadanymi, panie muszą spełnić kilka
warunków.
Przede wszystkim należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu
tożsamości z numerem PESEL
oraz karty ubezpieczeniowej NFZ.
Badanie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy od ostatniego badania
finansowanego przez NFZ minęły
pełne dwa lata. To ważna informacja. Niektóre panie właśnie z
tego powodu nie mogą przebadać
się za darmo. - Okazuje się, że
poprzednie badanie mammograficzne miałam we wrześniu 2007
i w związku z tym nie mogę być
przebadana – nie kryje swojego
niezadowolenia knurowianka,
Danuta Jureczko. - Dlaczego organizujący takie akcje nie popatrzą w

kalendarze?! - dodaje.
Większość pań uważa jednak,
że taka akcja jest bardzo dobra.
- Nie trzeba jechać do Gliwic,
badanie jest na miejscu – mówi
pani Anna. Z kolei pani Jadwiga
uważa, że brak zbędnych formalności i bliskość zachęci do badania
kobiety, które niechętnie chodzą
do lekarza. Jednak pani Celina
nie jest taką optymistką. - Z akcji
skorzystają tylko kobiety dbające o
swoje zdrowie. Ja badam się regularnie co dwa lata, ale jak mówiłam
wczoraj sąsiadce, żeby poszła ze
mną na badanie, to usłyszałam,
że lepiej nie wiedzieć, że jest się
chorą.
Przypominamy, że badania
potrwają do 21 sierpnia i odbywają się codziennie w godzinach
10 – 17.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski
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rozmaitości
Tobiasz, Puzon i...

Mike Tyson z Knurowa!

Pasją Barbary Uziel jest jej czworonożny przyjaciel Tobiasz.
A to nie byle pies. To buldog angielski, a na dodatek 10krotny medalista

Barbara Uziel z 10-krotnym medalistą
Tobiaszem

- Syn zawsze
chciał mieć psa,
marzył o rasowym.
Jednak gdy pracowałam nie było to
możliwe - mówi pani
Barbara.
Po przejściu na
emer y t u rę k nu rowianka postanowiła spełnić marzenie
syna. Kupiła więc
pieska. Był nim dog
de Bordeaux. Niestety, przeżył tylko
20 m iesięcy. Aby
ukoić nieco smutek,
rodzina postanowiła poszukać nowego czworonożnego
przyjaciela.
- Trochę pojeździliśmy, po cz ym
podjęliśmy decyzję
- mówi pani Barbara. W ten sposób
pod knurowski dach

trafił - z hodowli w Gliwicach - Tobiasz.
- Wiem, że z tego miotu dwie jego
siostry trafiły do Włoch – podkreśla
Uziel.
Tobiasz Buldogland to „kompromis” między dogiem de Bordeaux a buldogiem francuskim. Ma
egzotyczny rodowód. Przodkowie
pochodzą z różnych krajów, jeden z
dziadków jest nawet z Ameryki. Pozostałe to psy europejskie, ze strony
ojca pochodzą z Belgii, Francji, Luksemburga, a ze strony matki z Czech
i Jugosławii.
Piesek rósł, rósł i wyrósł na
okazałego zwierzaka. Właściciele
postanowili wybrać się z nim na
wystawę.
- Syn nalegał, a ja się zgodziłam
– mówi pani Uziel. I dobrze, bo jak
się okazało, Tobiasz to psiak nieprzeciętny. W tej chwili może się pochwalić zdobyciem 10 medali - 6 złotych,
3 srebrnych i 1 brązowego.
Największy sukces Tobiasz odniósł w Kielcach podczas Europej-

skiej Wystawy Molosów. Wygrał.
– Podczas kończącego wystawę pokazu przedstawicielem swojej grupy
był właśnie nasz piesek - nie kryje
dumy pani Barbara.
Sukcesy nie mogły zostać niezauważone przez psią piękną płeć.
Obecnie Tobiasz jest szczęśliwym
tatusiem 24 dzieci z 4 miotów.
Wbrew pozorom droga do serca
pięknej części psiego świata nie jest
prosta.
- Najpierw do domu przyjeżdża
specjalny sędzia kynologiczny. W
naszym przypadku była to sędzia z
Krakowa. Pobierany jest materiał
genetyczny i dopiero potem zapada
decyzja – wyjaśnia pani Barbara.
Z niektórymi właścicielami potomstwa Tobiasza Barbara Uziel
utrzymuje kontakt. - Zawsze jeździmy oglądać miot, a poza tym spotykamy się na wystawach.
Jeden z synów jej pieska mieszka
w Knurowie. To Puzon. Jego właścicielami są państwo Tadeusz i Ewa
Nowosielscy. Do kontaktu doszło
przypadkiem, kręta droga losu wiodła przez... Kraków.
- Puzona otrzymaliśmy w prezencie od syna. Pies pochodził z hodowli
krakowskiej. Pani, która sprzedawała go nam w grodzie Kraka, spytała
skąd dokładnie jesteśmy. Gdy usłyszała, że z Knurowa, to z rozbrajającym uśmiechem wyjaśniła, że tato
naszego Puzona pochodzi właśnie z
naszego miasta. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że jest to Tobiasz pani

Mike Tyson, czyli Puzon jeden z synów Tobiasza
Uziel. Skontaktowaliśmy się z nią i od
tego czasu odwiedzamy się regularnie – opowiada Ewa Nowosielska.
Puzon jest z państwem Ewą i Tadeuszem od trzech lat. Niestety, ma
uszkodzone biodro i nie może brać
udziału w wystawach.
- Kochamy go, sprawia nam wiele przyjemności, bardzo lubi wszelkiego rodzaju wyjazdy, a zwłaszcza
jazdę samochodem. Lubi też dzieci.
Cały dzień może bawić się z naszą
wnuczką – mówi pan Tadeusz.
W rodowodzie Puzon to właściwie... Mike Tyson - Jest zarejestrowany w Związku Kynologicznym w
Zabrzu i z tego, co się dowiedzieliśmy,
na terenie Śląska są tylko trzy buldogi
angielskie - dodaje pani Ewa.

Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Foto: Monika Pięciak, Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Patrycja Dybała z Paniówek

Marcin Fojcik z Książenic

ur. 8.08.2009 r., 3120 g, 53 cm

ur. 8.08.2009 r., 3380 g, 54 cm

Oliwia Oczadły z Czerwionki Leszczyn

Dominik Śnieg z Czerwionki-Leszczyn

ur. 10.08.2009 r., 3780 g, 56 cm.

Kinga Kania z Palowic

ur. 14.08.2009 r., 3445 g, 55 cm
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ur. 10.08.2009 r., 2925 g, 53 cm

Maria Kozik z Paniówek

ur. 14.08.2009 r., 3200 g, 56 cm

Amelia Genc z Bielska-Białej

ur. 9.08.2009 r., 3250 g, 50 cm

Wiktor Ziemski z Knurowa

ur. 10.08.2009 r., 3610 g, 55 cm

Dawid Cwajna z Knurowa

ur. 15.08.2009 r., 3400 g, 53 cm

Marek Konieczny z Gliwic

ur. 9.08.2009 r., 3460 g, 54 cm

Roksana Latoska z Wilczy

ur. 11.08.2009 r., 3600 g, 56 cm

Zofia Pieńkosz z Wilczy

ur. 15.08.2009 r., 3500 g, 55 cm

Milena Malużyńska z Knurowa
ur. 10.08.2009 r. 3500 g, 56 c

Oliwer Niemczyk z Knurowa

ur. 11.08.2009 r., 2660 g, 50 cm

Maksymilian Polok z Rybnika

ur. 17.08.2009 r., 3820 g, 56 cm
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rozmaitości
Każdy, kto kocha
Knurów, a także
lubi robić zdjęcia,
może połączyć
swoje pasje i wziąć
udział w konkursie
fotograficznym
Konkurs

Knurów na
fotografii
Zdjęcia zgłaszane na konkurs mają być osobistym spojrzeniem na otoczenie, piękno
rodzimej przyrody oraz życie
miasta. Na konkurs można
zgłaszać dowolne fotografie,
także te wykonywane w sezonie zimowym czy jesiennym.
Termin nadsyłania prac
na konkurs upływa 30 września. Uczestnicy mogą złożyć
maksymalnie trzy prace. Fotograf ie zostaną przedstawione podczas wystawy po
zakończeniu konkursu. Podczas wystawy zostaną także
wręczone nagrody. Na autora
pracy uznanej przez jury za
najlepszą czeka atrakcyjna
nagroda rzeczowa o wartości
800 zł. Dla dwóch uczestników, których prace zostaną
wyróżnione, przewidziano nagrody pocieszenia o wartości
200 zł każda. Pozostałe prace
wezmą udział w losowaniu
5 zestawów upominkowych,
zawierających materiały promocyjne Miasta Knurów.
Prace należy nadsyłać na
adres Urzędu Miasta Knurów.
Dodatkowe informacje pod
numerem telefonu: 0-32 339
22 93. Na stronie internetowej Urzędu (www.knurow.
pl) można pobrać regulamin
oraz kartę zgłoszeniową do
konkursu.

Konkurs

Stwórz ekologiczną torbę
Ekologiczne torby
nie muszą być banalne wystarczy dobry pomysł.
Urząd Miasta Knurów
na takie właśnie pomysły liczy, dlatego ogłosił
konkurs na atrakcyjny
projekt graficzny, który
przyozdobi torby ekologiczne, będące jednym z
planowanych gadżetów
promujących miasto.
W konkursie warto
wziąć udział. Na zwy-

cięzcę czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa o
wartości do 500 zł, a dla
5 losowo wybranych projektów - sadzonki drzew
iglastych.
Tematyka zgłaszanych prac powinna nawiązywać do motywów
ekologicznych oraz w
jed noz nacz ny sposób
być utożsamiana z miast e m , n aw ią z ują c do
symboli lub miejsc ści-

śle kojarzonych z Knurowem.
Prace można zgłaszać do 24 sierpnia, do
godziny 15.30 w Biurze
Podawczym Urzędu Miasta, bądź listownie na
adres Urzędu.
Na stronie internetowej Ur zędu (w w w.
knurow.pl) można pobrać
regulamin oraz kartę zgłoszeniową do konkursu.

informacja własna wydawcy

5ak

Trwają wakacje. Tradycyjnie w tym okresie miejskie
instytucje polecają urozmaiconą ofertę ciekawego
spędzenia czasu dla najmłodszych mieszkańców
miasta. Przedstawiamy propozycje Miejskiego
Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, MOSiR-u i LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

Nie ma nudy
na wakacjach
Ciekawie z LWSM

Spółdzielnia organizuje zajęcia świetlicowe - turnieje tenisa
stołowego, szachowe, konkursy plastyczne, gry i zabawy, warsztaty
kulinarne. Przy odpowiednich warunkach pogodowych na szkolnych
boiskach przeprowadzane są konkursy sprawnościowe oraz rozgrywki
piłkarskie.
LWSM proponuje też jednodniowe wycieczki:
21.08 - Zabrze - Skansen Królowej Luizy
26.08 - Szczyrk - wejście na Klimczok
Spółdzielnia poleca też wyjazd do kina Cinema City w Gliwicach - 7 sierpnia.
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach:
Gama - tel. 032 235 10 15, Lokatorek - 032 235 19 08, Maluch - 032 235 17 65

Aktywnie z MOSiR-em

Knurowski MOSiR zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w licznych 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

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych

26.08

11.00

Szkoły Gimnazjalne

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Koszykówki

25.08

11.00

Szkoły Podstawowe
Szkoły Gimnazjalne
Kategoria Open

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
6- osobowej

28.08.2009

11.00

Kategoria: dziewczyny
Kategoria: chłopcy

Orlik
- poliuretan

Turniej Badmintona

20.08

11.00

Kategoria: Open

Orlik
- poliuretan

5ak

ROZRYWKA nr 33/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
20.08.09 r.
czwartek
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 15.00, 18:00

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.

21.08.09 r.
piątek
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 14.00, 16.45, 19.30
22.08.09 r.
sobota
Harry Potter i Książę Półkrwi
godz. 14.00, 16.45, 19.30

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

23.08.09 r.
niedziela
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 14.00, 16.45, 19.30
24-27.08.09 r.
poniedziałek-czwartek
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 15.00, 18.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Poziomo: 1) trwałe upodobania, zamiłowania, 8) … wyborczy, 9) bywa na temblaku, 10) zawarta w czyjejś wypowiedzi,
11) katusze, męka, 13) spłacana przez kredytobiorców, 15)
kajak turystyczny, 16) stolica Peru, 18) zakup, sprawunek, 21)
powieść z Wokulskim, 22) silny argument, 23) … Kowalska,
piosenkarka, 24) osoba uciążliwa, nudziarz
Pionowo: 1) brzeg zagajnika, 2) moment pędu mikrocząsteczki, spin, 3) „amortyzator” w stawie kolanowym, 4)
myśliwski pies gończy, 5) na pięciolinii, 6) ślepy nabój, 7)
zwrot do szlachcica, 12) potocznie: ręka, dłoń, 13) rzadkość,
osobliwość, 14) specjalny na stoku góry, 15) tłuszcz ze słoniny, 17) największy operator telefonii przewodowej w Polsce,
18) prycza z desek, 19) stolica Azerbejdżanu, 20) czarny
dla kreślarza

33
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 31/2009 brzmiało:
„Różyca”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Karol Wasiński.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
M-5, K. Wielkiego, 56 m2, 159 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

Handel i Usługi

33/09

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

M-5, Marynarzy, 71 m , 215 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367
2

30-38/09

33/09

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

33-34

Nowe domy
0 510 168 897

Nieborowice,

tel.

33-34/09

Sprzedam 2 pokoje Szczygłowice 95 tys.
M3. Tel. 0 516 055 825

33/09

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

29-34/09

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

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

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

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

33-34/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

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

33/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

27-34/09

WĘGIEL EKO - GROSZEK , ORZECH,
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
Firma budowlana oferuje tynki mineralne, akr ylowe, docieplanie budynków,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
0 600 623 218

29-34/09

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

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

32-38/09

33-odw.

turystyka

Sprzedam 2-pokojowe Wojska Polskiego II,
M3. Tel. 0 516 055 825

33/09

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

33-34/09

Spr zedam dom w Pilc howic ac h, tel.
0 792 055 184

33-34/09

Sprzedam dom wolnostojący w Knurowie
435 tys. M3, tel. 0 516 055 825

33/09

Sprzedam działkę budowlaną w Nieborowicach, 1540 m 2 , ul. Dworcowa. Tel.
032 239 50 19

33/09

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

Spr zedam kawalerkę w Knurowie, 30
m 2 , parter, jasna, osobno kuchnia. Tel.
0 602 424 970

33-34/09

Sprzedam M-4, 60 m2, ul. Szarych Szeregów. Tel. 0 662 618 056

32-33/09

Szukam garażu lub miejsca pod garaż w
Knurowie na ul. Koziełka i w okolicy. Tel.
0 661 677 375

32-33/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

33/09

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 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

zwierzęta
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Owczarki niemieckie. Tel. 0 609 512 253

30-33/09

33-38/09

MOTORYZACJA

SZUKAM PRACY
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

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

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

Kupię mieszkanie z balkonem. Tel. 032 236
02 68

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

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

33-34/09

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

DAM PRACĘ

32-33/09

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

33/09

Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia.
Tel. 0 515 182 015
29-34/09

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

33/09

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 56 m , komfort. Lokus, tel. 0 793 679 367
2

33/09

M-4, Koziełka, 63 m , 172 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367
2

33/09

M-4, Os. WP II, Piłsudczyków, 62 m2. Lokus, tel. 0 793 679 367

33/09
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Przyjmę kierowców z prawem jazdy kategorii D, pełny etat, może być emeryt. Tel.
032 236 11 11

32-33/09

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

33-34/09
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Terminarz rundy jesiennej
– Klasa okręgowa, grupa iv

Tempo Paniówki
Fortuna Gliwice
Carbo Gliwice
Tęcza Wielowieś
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śl.
Orzeł Miedary
Urania Ruda Śląska

-

Walka II Zabrze 0:1
Jedność Przyszowice 3:0
Mosir Sparta Zabrze 5:1
Silesia Miechowice 0:0
Ruch II Radzionków 2:0
Gazobudowa Zabrze 1:2
Szombierki Bytom 1:3
Ks Strzybnica 4:0

Carbo Gliwice
Jedność Przyszowice
Mosir Sparta Zabrze
Orzeł Miedary
Gazobudowa Zabrze
Ruch II Radzionków
Silesia Miechowice
Walka II Zabrze

-

Tempo Paniówki
Urania Ruda Śląska
Ks Strzybnica
Fortuna Gliwice
Szombierki Bytom
Orzeł Nakło Śl.
Gwarek Zabrze
Tęcza Wielowieś

Ks Strzybnica
Tempo Paniówki
Tęcza Wielowieś
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śl.
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice
Urania Ruda Śląska

-

Jedność Przyszowice
Mosir Sparta Zabrze
Carbo Gliwice
Walka II Zabrze
Silesia Miechowice
Ruch II Radzionków
Gazobudowa Zabrze
Orzeł Miedary

Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Orzeł Miedary
Gazobudowa Zabrze
Ruch II Radzionków
Silesia Miechowice
Walka II Zabrze
Carbo Gliwice

-

Tęcza Wielowieś
Jedność Przyszowice
Ks Strzybnica
Urania Ruda Śląska
Fortuna Gliwice
Szombierki Bytom
Orzeł Nakło Śl.
Gwarek Zabrze

Jedność Przyszowice
Gwarek Zabrze
Tęcza Wielowieś
Orzeł Nakło Śl.
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice
Urania Ruda Śląska
Ks Strzybnica

-

Orzeł Miedary
Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Carbo Gliwice
Walka II Zabrze
Silesia Miechowice
Ruch II Radzionków
Gazobudowa Zabrze

Tempo Paniówki
Gazobudowa Zabrze
Mosir Sparta Zabrze
Ruch II Radzionków
Silesia Miechowice
Walka II Zabrze
Carbo Gliwice
Tęcza Wielowieś

-

Orzeł Nakło Śl.
Jedność Przyszowice
Orzeł Miedary
Ks Strzybnica
Urania Ruda Śląska
Fortuna Gliwice
Szombierki Bytom
Gwarek Zabrze

Jedność Przyszowice
Szombierki Bytom
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śl.
Fortuna Gliwice
Urania Ruda Śląska
Ks Strzybnica
Orzeł Miedary

-

Ruch II Radzionków
Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Tęcza Wielowieś
Carbo Gliwice
Walka II Zabrze
Silesia Miechowice
Gazobudowa Zabrze

Tempo Paniówki
Silesia Miechowice
Mosir Sparta Zabrze
Ruch II Radzionków

- Fortuna Gliwice
- Jedność Przyszowice
- Gazobudowa Zabrze
- Orzeł Miedary

2 Kolejka – 22-23.08.2009

3 Kolejka - 26.08.2009

4 Kolejka - 29-30.08.2009

5 Kolejka – 5-6.09.2009

6 Kolejka - 12-13.09.2009

7 Kolejka – 19-20.09.2009

8 Kolejka - 262709.2009

Walka II Zabrze
Carbo Gliwice
Tęcza Wielowieś
Gwarek Zabrze

- Ks Strzybnica
- Urania Ruda Śląska
- Szombierki Bytom
- Orzeł Nakło Śl.

Jedność Przyszowice
Urania Ruda Śląska
Orzeł Nakło Śl.
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice
Ks Strzybnica
Orzeł Miedary
Gazobudowa Zabrze

-

Walka II Zabrze
Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Gwarek Zabrze
Tęcza Wielowieś
Carbo Gliwice
Silesia Miechowice
Ruch II Radzionków

Tempo Paniówki
Carbo Gliwice
Mosir Sparta Zabrze
Silesia Miechowice
Walka II Zabrze
Tęcza Wielowieś
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śl.

-

Ks Strzybnica
Jedność Przyszowice
Ruch II Radzionków
Gazobudowa Zabrze
Orzeł Miedary
Urania Ruda Śląska
Fortuna Gliwice
Szombierki Bytom

Jedność Przyszowice
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice
Urania Ruda Śląska
Ks Strzybnica
Orzeł Miedary
Gazobudowa Zabrze
Ruch II Radzionków

-

Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Orzeł Nakło Śl.
Gwarek Zabrze
Tęcza Wielowieś
Carbo Gliwice
Walka II Zabrze
Silesia Miechowice

Tęcza Wielowieś
Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Walka II Zabrze
Carbo Gliwice
Gwarek Zabrze
Orzeł Nakło Śl.
Szombierki Bytom

-

Jedność Przyszowice
Orzeł Miedary
Silesia Miechowice
Ruch II Radzionków
Gazobudowa Zabrze
Ks Strzybnica
Urania Ruda Śląska
Fortuna Gliwice

Gazobudowa Zabrze
Jedność Przyszowice
Fortuna Gliwice
Urania Ruda Śląska
Ks Strzybnica
Orzeł Miedary
Ruch II Radzionków
Silesia Miechowice

-

Tempo Paniówki
Gwarek Zabrze
Mosir Sparta Zabrze
Szombierki Bytom
Orzeł Nakło Śl.
Tęcza Wielowieś
Carbo Gliwice
Walka II Zabrze

Orzeł Nakło Śl.
Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Carbo Gliwice
Tęcza Wielowieś
Gwarek Zabrze
Szombierki Bytom
Fortuna Gliwice

-

Jedność Przyszowice
Ruch II Radzionków
Walka II Zabrze
Silesia Miechowice
Gazobudowa Zabrze
Orzeł Miedary
Ks Strzybnica
Urania Ruda Śląska

Jedność Przyszowice
Silesia Miechowice
Urania Ruda Śląska
Ks Strzybnica
Orzeł Miedary
Gazobudowa Zabrze
Ruch II Radzionków
Walka II Zabrze

-

Szombierki Bytom
Tempo Paniówki
Mosir Sparta Zabrze
Fortuna Gliwice
Orzeł Nakło Śl.
Gwarek Zabrze
Tęcza Wielowieś
Carbo Gliwice

9 Kolejka – 3-4.10.2009

10 Kolejka – 10-11.10.2009

11 Kolejka – 17-18.10.2009

12 Kolejka – 24-25.10.2009

13 Kolejka - 31.10.2009

Marian Gruszka, Dariusz Michalczewski i Czesław Kostrzak

Maratończycy
w Gdańsku
Sobotę spędzili na Wybrzeżu.
Nie było jednak opalania się na plaży,
a ciężki bieg. Trójka maratończyków
z Knurowa uczestniczyła w XV
Maratonie Solidarności
15 sier pn ia w Św ięto
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Gdańsku odbył
się jubileuszowy XV Maraton
Solidarności. Nie zabrakło
tam również mieszkańców
Knurowa, który reprezentowało trzech maratończyków
- Czesław Kostrzak i Jerzy

14 Kolejka - 7-8.11.2009

Marian Gruszka.
Do Maratonu przystąpiło
622 zawodników, a ukończyło
go 506 osób. Do mety dobiegli też wszyscy knurowianie.
Najlepszy czas 3 godziny 27
minut i 17 sekund osiągnął
Marian Gruszka, dzięki czemu
uzyskał 16 miejsce w swojej
kategorii wiekowej. Każdy z
uczestników, który ukończył
bieg otrzymał medal. Największe wrażenie na Jerzym Wrońskim zrobił jednak sam finisz
– Ostatnie 200 m trzeba było
przebiec przez Dwór Artusa,
który był wypełniony ludźmi.
Doping był bardzo budujący.
D u ż ą se n s a cję wś ró d
uczestników biegu wywołało
pojawienie się na starcie boksera Dariusza Michalczewskiego. Słynny „Tiger” był
bardzo przyjaźnie nastawiony.
– Po biegu zrobiliśmy sobie
z nim zdjęcie - mówi z dumą
Czesław Kostrzak.
Maratończycy są wdzięczni za wszelką pomoc - Dziękujemy Solidarności Kopalni
Knurów oraz Sklepowi Studio
Łazienki z Krywałdu - dodaje
Czesław Kostrzak.
Marek Węgorzewski

15 Kolejka - 11.11.2009

SKAT

W sobotę na Zaciszu poznaliśmy mistrzów Miast
Śląska w siatkówce plażowej. Po kilku godzinach
zmagań puchar powędrował do Żywca

toczyli najlepsi. W finale mistrzostw regionu udział wzięło 8
zespołów, które zostały ustalone
na podstawie rankingu wszystkich turniejów eliminacyjnych.
Turniej rozgrywano systemem brazylijskim. Każdy mecz
grano do dwóch zwycięskich
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setów do 21. Po kilkugodzinnych
zmaganiach zwycięzcami okazała się para z Żywca - Rafał Stemplewski i Kamil Kwasowski.
Celem turnieju jest popularyzowanie siatkówki plażowej
jako sportu ogólnie dostępnego,
a także inspirowanie do organizowania turniejów i budowania
boisk do siatkówki plażowej.
Gościem honorowym turnieju był wiceprezes Śląskiego

1 września br. o godzinie 16.30 w klubie LWSM
„Gama” rozpocznie się V
Grand Prix Knurowa w skacie sportowym. Wszystkich
chętnych do rywalizacji – w
imieniu organizatorów - serdecznie zapraszamy.

Finisz Jerzego
Wrońskiego

Mistrzowie w piasku
15 sierpnia na Kąpielisku
„Zacisze” w Knurowie odbył
się finałowy turniej VII Regionalnych Mistrzostw Miast
Śląska w Piłce Siatkowej Plażowej.
Od godziny 10 na dwóch
boiskach bój o zwycięstwo

Wroński z Solidarności Kopalni Knurów oraz Marian
Gruszka z Akcji Katolickiej.
- Start miał miejsce w Gdyni
pod pomnikiem poległych stoczniowców, biegło się do Sopotu,
a następnie przez Westerplatte,
aż do Gdańska. Tam na Rynku
był finisz - opisuje trasę biegu
Foto: Arch. Mariana Gruszki

1 Kolejka – 15-16.08.2009

Foto: Arch. Mariana Gruszki

sport

Związku Piłki Siatkowej oraz
przewodniczący wydziału sędziowskiego Wojciech Jaroszek,
który wraz z Dyrektorem MOSiR-u Krzysztofem Stolarkiem
oraz przewodniczącym Komisji

Sportu, Turystyki, Rekreacji i
Promocji Zdrowia Jerzym Pachem po zakończeniu turnieju
dokonali dekoracji najlepszych
zawodników.
Marek Węgorzewski

klasyfikacja generalna:

Zwycięska para z Żywca

I – Rafał Stemplewski/ Kamil Kwasowski
II – Mariusz Jajus/ Sebastian Marczyński
III – Kamil Gilner/ Adam Barteczko
IV – Artur Baca/ Grzegorz Jaruga
V/VI – Michał Orczykowski/ Piotr Kożuch
V/VI – Marek Pawnuk/ Mateusz Czarnecki
VII/VIII – Jakub Przywara/ Tomasz Przywara
VII/VIII – Adam Potempa/ Rafał Borkowski

Pertrax - Żywiec
Gold – Volley Jastrzębie Zdrój
Radlin
Jastrzębie/Rybnik
Sosnowiec
Tarnowskie Góry
Żory
GKS Tychy
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sport
IV LIGA - grupa II

Zostali w blokach
startowych

rozmowa z trenerem

Wyniki 2. kolejki

Używając terminologii lekkoatletycznej piłkarze
Concordii Knurów wyraźnie zostali w blokach
startowych. Piętnaście innych drużyn zaczęło już
kompletować punkty, a podopieczni Wojciecha
Kempy wciąż mają na koncie „zero” i zamykają
tabelę grupy II.
Przed potyczką z Grunwaldem Halemba szkoleniowiec
Concordii dokonał trzech zmian
w wyjściowej jedenastce. Kamila
Górę w bramce zastąpił Łukasz
Ponichtera, a ponadto uznania w
oczach trenera nie znaleźli Dominik Walus i Piotr Wysogląd.
Ich miejsce zajęli Michał Grodoń
i Paweł Przesdzing.
Obserwując przebieg meczu trudno doszukać się w tych
zmianach jakiekolwiek plusy.
Grunwald Halemba potrzebował
przecież zaledwie 11 minut na
strzelenie pierwszego gola. A po
21 minutach było już po meczu,
bowiem goście prowadzili 3:0.
Koszmarne błędy knurowskiej defensywy to jedno, a
słaba gra drugiej linii to osobny
problem Concordii.

M i mo t ych pr oble mów
k nu row ia n ie zdo łali pr zed
przerwą zmniejszyć dystans
do rywala. W 39 minucie po
faulu na Macieju Modliszewskim sędzia podyktował rzut
karny, a pewnym strzałem z
11 metrów popisał się Łukasz
Sendlewski.
1:3 do przerwy dawał cień
nadziei na lepszą grę Concordii
po zmianie stron.
Niestet y r zecz y w istość
oka zała się dla k nu row ia n
niezwykle brutalna. Mimo, że
od 64 minuty grali z przewagą
jednego zawodnika (druga żółta kartka dla Marcina Łęckiego) to nie potrafili „ukąsić”
r ywala. Mało tego. Stracili
czwartego gola…
Piotr Skorupa

informacja własna wydawcy

Concordia Knurów – Grunwald Ruda Śląska 1:4 (1:3)
0:1 Mamos 11’
0:2 Jarczyk 18’ głową
0:3 Zuga 21’
1:3 Sendlewski 39’ rzut karny
1:4 Grzesiak 82’ głową
Concordia: Łukasz Ponichtera, Dawid Wieliczko, Andrzej Hanak,
Paweł Folcik 36’ Piotr Wysogląd, Michał Grodoń, Tomasz Szymura, Marcin Salwa, Maciej Modliszewski 63’ Marcin Modrzyński, Damian Tkocz, Łukasz Sendlewski 81’ Mateusz Mikulski,
Paweł Przesdzing 71’ Karol Michalski.
Trener: Wojciech Kempa.
Żółte kartki: Łukasz Sendlewski (25’), Paweł Folcik (34’), Tomasz
Szymura (56’).

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

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

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

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

4:0
4:0
2:1
5:4
1:1
2:5
4:1
4:3
2:1
1:1
0:0
1:2
0:2
1:4
0:1
2:7

Program 3. kolejki (22-23 sierpnia):

Foto: MOSiR Knurów

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

Najlepsze drużyn Knurów Cup 2009

Czwarta edycja
turnieju piłkarskiego

Knurów
Cup

Stadion Miejski w Knurowie po raz kolejny był areną pił karsk ich z magań w
t u r nieju K nu rów Cup. Po
kilkugodzinnej rywalizacji
ze zwycięstwa cieszył się
zespół Alko Team Leszczyny,
a „koronę” króla strzelców
przymierzał Damian Kozdroń
– strzelec siedmiu bramek dla
Mistral.
PiSk
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WYNIKI:
- grupa A
Alko Team Leszczyny - Veritax Gumiland 1:2, Team Stalmet Nacynianka Rybnik 0:2, Młodość Rudno - Alko Team 1:1, Veritax
Gumiland - Team Stalmet 1:5, Nacynianka Rybnik - Młodość
Rudno 1:2, Alko Team - Team Stalmet 1:2, Veritax Gumiland Młodość Rudno 3:0, Nacynianka Rybnik - Veritax Gumland 1:3,
Alko Team - Nacynianka Rybnik 6:5, Młodość Rudno - Team
Stalmet 3:1,
- grupa B
FB Knurów – Mistral 2:4, Hardcore Team – Concordia 2:1, Mistral
- Hardcore Team 3:2, FB Knurów – Concordia 1:4, FB Knurów
- Hardcore Team 3:0, Mistral – Concordia 1:4,
- ćwierć finały
Concordia – Alko Team 2:3, Mistral – Team Stalmet 1:2, FB
Knurów – Młodość Rudno 0:2, Hardcore Team – Veritax Gumiland 0:3,
- półfinały
Alko Team – Młodość Rudno 2:1, Team Stalmet – Veritax Gumiland 2:2 w karnych 5:4,
- o 3 miejsce
Veritax Gumiland – Młodość Rudno 2:2 w karnych 4:3,
- finał
Team Stalmet – Alko Team 1:2

Na Orliku

13 i 14 sierpnia na Orliku
odbyły się kolejne turnieje piłkarskie organizowane przez
MOSiR. Jak z w yk le była
wspaniała zabawa i zacięte
mecze, podczas których padło
kilkadziesiąt bramek.
W czwartek 13 sierpnia
pomimo deszczu kilkunastu
chłopców zdecydowało się
przyjść na Orlik. Odbył się
tam organizowany przez MOSiR Turniej Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych. Kapr yśna
aura zmobilizowała młodych
piłkarzy do wspaniałej gry. W
trzech rozegranych meczach
chłopcy zdobyli aż 37 bramek.
Turniej zwyciężyła drużyna
„Pogoni za chlebem”, a drugie
miejsce zajęli piłkarze z „Naprzodu Betlejem”.
Dzień później już przy słonecznej pogodzie do kolejnego
wakacyjnego Turnieju Piłki
Nożnej Szkół Podstawowych
zgłosiły się trzy drużyny. Rozegrano między sobą po dwa
pojedynki – mecz i rewanż.
Zwycięzcą turnieju został zespół „Lambada”, a w czterech
rozegranych meczach młodzi
piłkarze tej drużyny tylko raz
poznali goryczy porażki.
Marek Węgorzewski

- Dwa mecze i dwie porażki. Kiepsko rozpoczęliście sezon.
- Sam nie wiem co się
stało. Na treningach wszystko
wygląda dobrze, a w czasie
meczu jest odwrotnie – mówi
Wojciech Kempa. – To my
mieliśmy od początku zaatakować, a stało się inaczej i po
21 minutach było po meczu.
Prawda jest też taka, że jako
pierwsi mieliśmy okazję na
strzelenie bramki. Na okazji
się jednak skończyło.
Na treningach wałkujemy
stałe fragmenty gry i im więcej się nimi zajmujemy tym
gorzej wygląda to w czasie
meczu. Dlatego przed kolejnym meczem tego elementu
nie będziemy trenować.
- Zatem na cz ym się
skoncentrujecie przed meczem z Polonią Łaziska
Górne?
- Będ ziemy t renować
wszystko oprócz stałych fragmentów gry.
- Nie odnosi Pan wrażenia, że zespół ma problem
z psychiką, który pogłębia
się po każdej przegranej?
Nie wygraliście już pięciu
spotkań z rzędu.
- Zgadza się. W mojej ocenie jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu, jednak gdzieś
w głowach zawodników siedzi
to, że nie potrafimy wygrać
meczu i mam nadzieję, że po
pierwszym zwycięstwie karta
się odwróci. Nie możemy jednak grać tak, jak w Żorach i
teraz z Grunwaldem.
- W Żorach przez większą część spotkania graliście
w dziesiątkę i momentami
trudno było się doczepić
do postawy na boisku. W
meczu z Grunwaldem to wy
graliście w przewadze i zamiast odrabiać straty, straciliście kolejną bramkę…
- Powiedziałem w szatni,
że chyba lepiej nam się gra
w osłabieniu, bo grając z
przewagą jednego zawodnika nie potrafiliśmy stworzyć
sobie sytuacji bramkowej.
Nie wiem dlaczego zabrakło
takiego zaangażowania, jakiego oczekiwałem.
- Zejście z boiska już
w pierwszej połowie Pawła
Folcika było spowodowane
chęcią zmiany ustawienia
drużyny?
- Źle się stało, że Paweł
Folcik okłamał mnie i całą
drużynę mówiąc, że jest zdolny do gry, a później okazało
się, że rozpoczął ten mecz z
kontuzją.
- Przed kilkoma sezonami Concordia była drużyną,
która traciła w klasie okręgowej najmniej bramek. W
bloku defensywnym brakuje obecnie tylko Pana.
Inni zawodnicy wciąż grają,
jednak ta formacja nie jest

monolitem. W czym tkwi
problem? Czy to przypadkiem nie jest efekt złej gry
drugiej linii, która popełnia
zbyt wiele błędów i później defensywa jest już bez
szans?
- Przed meczem z Grunwaldem poprosiłem kontuzjowanego Michała Bagińskiego, by nagrał całe to
spotkanie. Miałem zatem
okazję przyjrzeć się na spokojnie naszej grze i muszę
powiedzieć, że popełniamy
frajerskie błędy w obronie.
Błędy, które nie powinny się
zdarzać w meczach trampkarzy.
W naszej grze nie ma
odpowiedzialności i obojętne
kto będzie na boisku, w taki
sposób nie da się wygrać
meczu. Grając bez odpowiedzialności nie pomogą nam
nawet tacy zawodnicy, jak
Głowacki czy Bosacki.
- Co po takich meczach
mówią zawodnicy?
- Nic nie mówią. Schodzą
do szatni ze spuszczonymi
głowami.
- Może brakuje w tej
drużynie kogoś, kto by coś
powiedział.
- Kiedyś takim zawodnikiem byłem ja. Teraz jestem
trenerem i z przykrością muszę powiedzieć, że nie mamy
zawodnika, który kreowałby
grę, który w szatni uderzyłby
rękę w stół.
Z drugiej strony, mamy
tak młody zespół, że gdyby
ktoś głośniej coś komuś powiedział to mogłoby to przynieść odwrotny efekt.
- Nie jest to efekt złej
polityki kadrowej?
- Ja odpowiadam za politykę kadrową i żałuję jedynie,
że nie udało nam się ściągnąć
do klubu Wolskiego z Carbo
Gliwice.
Na razie nie udaje nam
się zastąpić Darka Olesia i
Tomka Dury, którzy strzelili
w poprzednim sezonie aż 28
bramek.
Nie mamy tak zwanej
strzelby. Nie mamy też – przepraszam za sformułowanie –
piłkarza z jajami, który wziąłby
na swoje barki ciężar gry.
- Piotr Wysogląd jest
silny psychicznie? Pytam o
to, bo jego gra nie przypadła do gustu kibicom i mógł
usł yszeć z trybun k ilka
krytycznych uwag.
- Nie oceniam jego gry
krytycznie, bo wiem jak to
jest, gdy wchodzi się na boisko po pół godzinie gry i przy
stanie 0:3
Piotrek pokazał w drugiej połowie dwie-trzy akcje,
po których mieliśmy rzuty
wolne. Pokazał też, że chce
grać. Inni tego nie pokazali
na boisku.
Rozmawiał Piotr Skorupa
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze
grupa I

grupa II

Foto: Piotr Skorupa

1 KOLEJKA – 29-30.08.2009

Start Kleszczów
KS Bojków
Orzeł Paczyna
Pogoń Ziemięcice
Zryw Radonia
Olimpia Pławniowice

–
–
–
–
–
–

Victoria Pilchowice
Leśnik Łącza
Amator Rudziniec
Start Przezchlebie
Orły Bojszów
Naprzód Świbie

2 KOLEJKA – 5-6.09.2009

Los sprawił, że na inaugurację zabrzańskiej klasy
„A” Wilki Wilcza podejmowały LKS 35 Gierałtowice.
Patrząc z knurowskiej perspektywy był to koleżeński
pojedynek pomiędzy byłymi
zawodnikami Concordii, a
dziś trenerami. Wilków poprowadził Zbigniew Matuszek, a spadkowicza z klasy
okręgowej – Marcin Rozumek. Dla obu panów był to
debiut w roli szkoleniowców
tych drużyn.
Trenerzy to nie jedyne
osoby związane w przeszłości w Knurowem. Zarówno w
jednej, jak i drugiej drużynie
aż roiło się od piłkarzy, któr ych doskonale pamiętają
kibice Concordii czy Olimpu. Należą do n ich m.i n.
Łukasz Klar, Dominik Radojewski, Łukasz Szymura,
Paweł Mastyj, Kamil Kusiak,
Kamil Boryga, Kamil Paczkowski, Jarosław Stępień,
Wojciech Rozumek i Damian
Kozdroń.
Od początku spotkania
lepsze umiejętności piłkarsk ie prezentowali gospo darze. Oni też zasł użenie
wywalczyli pierwsze punkty
w nowym sezonie. Wygrana
Wilków ani przez moment
nie podlegała dysk usji, a
przewagę optyczną na bramki zamieniali Łukasz Stawiarski (dwukrotnie), Dawid
Ocytko i Marcin Gorek.
Piotr Skorupa

Wyniki 1. kolejki

Wilki Wilcza – LKS 35 Gierałtowice 4:0
1:0 Dawid Ocytko 24’
2:0 Łukasz Stawiarski 37’
3:0 Łukasz Stawiarski 52’
4:0 Marcin Gorek 66’
Wilki Wilcza: Adam Zawadzki, Mariusz Zawadzki, Łukasz Klar,
Michał Parysz, Jarosław Parzych 66’ Paweł Mastyj, Adam Nowak, Dawid Ocytko 60’ Marcin Gorek, Dominik Radojewski 60’
Kamil Pawlik, Sebastian Mączka, Łukasz Stawiarski 80’ Mateusz
Słupik, Łukasz Szymura.
Trener: Zbigniew Matuszek.
LKS 35 Gierałtowice: Łukasz Marek, Bogdan Cikacz, Krzysztof
Lipka, Sebastian Brodzińśki 78’ Daniel Piwowarczyk, Mateusz
Kusiak, Mateusz Boryga, Marcin Gregor 57’ Kamil Żurawski,
Wojciech Olejniczak 57’ Wojciech Rozumek, Kamil Paczkowski,
Jarosław Stępień 69’ Mateusz Labusek, Damian Kozdroń.
Trener: Marcin Rozumek.

pozostałe wyniki:
Orzeł Stanica – KS 94 Rachowice 3:2 (bramki dla Orła: Adrian
Szczepanik, Marcin Łokietek, Mariusz Józefowicz), Czarni
Pyskowice – Sośnica Gliwice 2:2, Naprzód Żernica – Zaborze
Zabrze 1:3, Gazobudowa II Zabrze – Piast Pawłów 0:2, Sokół
Łany Wielkie – Ruch Kozłów 2:1, Młodość Rudno – Gwiazda
Chudów 5:4, Społem Zabrze – Zamkowiec Toszek 1:4.
1.
Wilki Wilcza
1
3
4:0
2.
Zamkowiec Toszek
1
3
4:1
3.
Zaborze Zabrze
1
3
3:1
4.
Piast Pawłów
1
3
2:0
5.
Młodość Rudno
1
3
5:4
6.
Orzeł Stanica
1
3
3:2
7.
Sokół Łany Wielkie
1
3
2:1
8.
Sośnica Gliwice
1
1
2:2
Czarni Pyskowice
1
1
2:2
9.
Gwiazda Chudów
1
0
4:5
10. KS 94 Rachowice
1
0
2:3
11. Ruch Kozłów
1
0
1:2
12. Naprzód Żernica
1
0
1:3
13. Gazobudowa II Zabrze
1
0
0:2
14. Społem Zabrze
1
0
1:4
15. LKS 35 Gierałtowice
1
0
0:4

Zestawienie par 2. kolejki:
Piast Pawłów - Wilki Wilcza, KPN Sośnica - KS 94 Rachowice,
Gwiazda Chudów - Społem Zabrze, LKS 35 Gierałtowice - Młodość Rudno, Sokół Łany Wielkie - Naprzód Żernica, Czarni Pyskowice - Ruch Kozłów (wszystkie mecze w sobotę o godz. 17.00),
Zaborze Zabrze - Gazobudowa II Zabrze (niedziela, godz. 11.00),
Zamkowiec Toszek - Orzeł Stanica (niedziela, godz. 17.00).

Szczygłowice
MOSIR Stal
Bujaków
Quo Vadis
Bargłówka
Bycina pauzuje

-

Pławniowice
Paczyna
Ziemięcice
Kleszczów
Radonia
Świbie

-

Pilchowice
Łącza
Bojków
Rudziniec
Przezchlebie
Bojszów

Kłodnica
Łubie
Kamieniec
Przyszowice II
Ciochowice II
MOSIR Stal pauzuje

- Szczygłowice
- Bycina
- Bargłówka
- Quo Vadis
- Bujaków

Pilchowice
Łącza
Bojków
Przezchlebie
Rudziniec
Paczyna

-

Świbie
Bojszów
Kleszczów
Pławniowice
Radonia
Ziemięcice

Szczygłowice
Bycina
Quo Vadis
Bargłówka
Łubie
Bujaków pauzuje

- Ciochowice II
- MOSIR Stal
- Kłodnica
- Przyszowice II
- Kamieniec

Bojszów
Kleszczów
Ziemięcice
Radonia
Pławniowice
Świbie

-

Pilchowice
Paczyna
Łącza
Bojków
Rudziniec
Przezchlebie

Łącza
Bojków
Przezchlebie
Rudziniec
Paczyna
Ziemięcice

-

Pilchowice
Pławniowice
Bojszów
Świbie
Radonia
Kleszczów

Pilchowice
Kleszczów
Radonia
Pławniowice
Świbie
Bojszów

-

Przezchlebie
Łącza
Ziemięcice
Paczyna
Bojków
Rudziniec

Rudziniec
Bojków
Kleszczów
Łącza
Paczyna
Ziemięcice

-

Pilchowice
Radonia
Pławniowice
Świbie
Bojszów
Przezchlebie

5 KOLEJKA – 26-27.09.2009

6 KOLEJKA – 3-4.10.2009
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Dariusz Sarzała i po kilku rozmowach powiedziałem „tak”
– mówi Marian Miszta. – Pewnym ułatwieniem w podjęciu
takiej decyzji było to, że od 1 lipca jestem emerytem. Wstępnie
umówiliśmy się na współpracę
do końca rundy jesiennej.
Wiele rozmawiam z byłymi

Przyszowice II
Ciochowice II
Kłodnica
Kamieniec
Łubie

3 KOLEJKA – 12-13.09.2009

4 KOLEJKA – 20.09.2009

5 KOLEJKA – 26-27.09.2009

Szczygłowice pauzuje
Kamieniec
Przyszowice II
Kłodnica
Ciochowice II
MOSIR Stal

- Bycina
- Łubie
- Bargłówka
- Quo Vadis
- Bujaków

6 KOLEJKA – 3-4.10.2009

Szczygłowice
Bycina
Bargłówka
Łubie
Kamieniec
Quo Vadis pauzuje

- MOSIR Stal
- Bujaków
- Ciochowice II
- Kłodnica
- Przyszowice II

Bujaków
Przyszowice II
Kłodnica
Ciochowice II
MOSIR Stal
Bargłówka pauzuje

- Szczygłowice
- Bycina
- Kamieniec
- Łubie
- Quo Vadis

Pilchowice
Bojszów
Radonia
Przezchlebie
Świbie
Pławniowice

Bycina
Quo Vadis
Bargłówka
Kamieniec
Przyszowice II
Łubie pauzuje

-

-

Bojków
Łącza
Kleszczów
Ziemięcice
Paczyna
Rudziniec

Szczygłowice
Kłodnica
Ciochowice II
MOSIR Stal
Bujaków
Kamieniec pauzuje

-

Paczyna
Bojków
Kleszczów
Łącza
Ziemięcice
Radonia

-

Pilchowice
Przezchlebie
Świbie
Rudziniec
Bojszów
Pławniowice

Bargłówka
Bycina
Łubie
Kamieniec
Kłodnica
Przyszowice II pauzuje

- Szczygłowice
- Quo Vadis
- Bujaków
- MOSIR Stal
- Ciochowice II

Pilchowice
Pławniowice
Świbie
Bojszów
Przezchlebie
Rudziniec

-

Ziemięcice
Łącza
Radonia
Kleszczów
Paczyna
Bojków

Szczygłowice
Ciochowice II
MOSIR Stal
Bujaków
Quo Vadis
Kłodnica pauzuje

-

7 KOLEJKA – 10-11.10.2009

8 KOLEJKA – 17-18.10.2009

9 KOLEJKA – 24-25.10.2009

10 KOLEJKA – 7-8.10.2009

11 KOLEJKA - 11.11.2009

Tak jak było na początku
były prezes Dariusz Sarzała.
Miszta i Sarzała doskonale
pamiętają początki istnienia
Olimpu i to w głównej mierze
zadecydowało o tym, że obaj
panowie po raz drugi weszli do
tej samej „rzeki”.
- Z propozycją ponownego
prowadzenia Olimpu wystąpił

2 KOLEJKA – 6.09.2009

Radonia
Świbie
Pławniowice
Kleszczów
Ziemięcice
Paczyna

Olimp Szczygłowice

O d d a n ie w a l kowe r e m
ostatnich meczów minionego
sezonu i degradacja z zabrzańskiej klasy „A” spowodowało,
że w Olimpie Szczygłowice
wszystko zaczyna się jakby od
początku. Do klubu wrócił trener Marian Miszta, a w sprawy
organizacyjne zaangażował się

- Olimp Szczygłowice
- Ślęzak Bycina
- Quo Vadis Makoszowy
- Kłodnica Gliwice
- LKS 45 Bujaków
- pauza

-

4 KOLEJKA – 19-20.09.2009

Koleżeński bój

Drama Kamieniec
Korona Bargłówka
Naprzód Łubie
MOSIR Stal Zabrze
Jedność II Przyszowice
Przyszłość II Ciochowice

Pilchowice
Łącza
Bojszów
Przezchlebie
Rudziniec
Bojków

3 KOLEJKA – 12-13.09.2009

W takim zamieszaniu Łukasz Stawiarski
oszukał przeciwników i strzelił bramkę na 2:0

1 KOLEJKA – 29-30.08.2009

piłkarzami Olimpu. Część z nich
zadeklarowała chęć powrotu i
bardzo na nich liczę w nowym
sezonie. W gronie tych zawodników są m.in. Daniel Smugaj,
Krzysztof Kukier, Grzegorz
Krawczyk, Łukasz Adamski i
Dawid Skupień.
Na razie piłkarze tylko tre-

7 KOLEJKA – 11.10.2009

8 KOLEJKA – 17-18.10.2009

9 KOLEJKA – 25.10.2009

Szczygłowice
Bujaków
MOSIR Stal
Ciochowice II
Kłodnica

Quo Vadus
Bycina
Przyszowice II
Łubie
Bargłówka

10 KOLEJKA – 7-8.11.2009

11 KOLEJKA – 11.11.2009

nują i czekają na pierwszy tego
lata mecz sparingowy. Niewykluczone, że przeciwnikiem
będzie Płomień Czuchów.
Wszystko wskazuje na to,
że Olimp prowadzić będzie jedną grupę młodzieżową, prawdopodobnie będzie to zespół
złożony z chłopców urodzonych
w 1996 roku.
Przypomnijmy, że w porównaniu ze składem z poprzedniego sezonu w drużynie Olimpu
nie zagrają m.in. Mateusz Kusiak, Mateusz Boryga, Wojciech

Łubie
Bycina
Przyszowice II
Kamieniec
Bargłówka

Rozumek (przeszli do LKS 35
Gierałtowice), Damian Świątkowski, Kamil Kamieniecki
(zasilili Orła Stanica), Dominik
Radojewski, Paweł Mastyj (są
zawodnikami Wilków Wilcza)
oraz Marcin Modrzyński (broni
barw Concordii Knurów).
Nowy-stary trener Olimpu
zapytany o cel stawiany przed
drużyną mówi, że będzie próbował zaszczepić w zawodnikach
walkę od pierwszej do ostatniej
minuty, bo taki ma charakter.
PiSk

15

Rowerem
po hałdach
Szczygłowicka Wyspa zmieni swoje oblicze

Ciągle jeszcze mieszkańcy Szczygłowic mówią
o sobie żartobliwie, że mieszkają na wyspie.
Za kilka lat nikt tak naprawdę nie będzie
pamiętał, dlaczego...
Na zmiany przyszedł czas

O rekultywacji terenów hałd
mówiło się już od dawna. Konkretne plany zagospodarowania
terenów starej doliny potoku
Wilcza, Bierawki I, Korfantego
i Jagielni pojawiły się już ponad
trzy lata temu. Dziś mieszkańcy
i odwiedzający Szczygłowice
mogą zauważyć, jak z każdym
dniem tafla wody na tzw. „czerwonym osiedlu” się zmniejsza.
Hałda zagarnia coraz większą

przestrzeń. – Przyjęty przez
nas i przedstawiony Urzędowi
Miasta projekt przewiduje likwidację szkód i zalewisk, jakie
powstały w wyniku powodzi z
1997 roku. Cały ten teren jest
objęty projektem rekultywacji
– mówi Piotr Owczorz z Działu
Ochrony Środowiska KWK
„Szczygłowice”.
Zrealizowane dotychczas
działania to przede wszystkim
kształtowanie terenu oraz zale-

Księżycowy krajobraz Szczygłowic powoli zmienia swój charakter

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Za kilka lat po szczygłowickich zalewiskach nie będzie śladu

Foto: Paweł Gradek

Justyna Walo

Foto: Justyna Walo

Zdziwienie – to cecha charakterystyczna towarzysząca
niezmiennie wszystkim tym,
którzy do Szczygłowic przyjeżdżali po raz pierwszy autobusem komunikacji miejskiej
czy samochodem. Wjazd na
osiedle położone w dolinie od
strony ulicy Lignozy sprawiał,
że na twarzach gości malowało się naprzemian niedowierzanie i zachwyt. W to drugie
wprawiał na pewno widok,
który rysował się po prawej
stronie mostu – nasypy hałd i
do połowy zanurzony w tafli
wody budynek dawnej kotłowni Zakładów Tworzyw Sztucznych „Krywałd – Erg”. Taki
pejzaż oczarował niejednego
przybyłego i w połączeniu z
historią powstania zalewisk
pozostawiał w nim niezatarte
wrażenia ze Szczygłowic.
Są i t acy, na k tór ych
„ k się ż yc ow y k r ajob r a z ”
działa jak płachta na byka.
Uważają, że zbiorniki wodne przy Lignozy powinny
znik nąć, a w ich miejscu
mogłyby wyrosnąć tereny
użyteczne dla mieszkańców.
Bo jak wytłumaczyć po raz
setny gościom, w jaki sposób całe osiedle znalazło się
pod wodą?

sianie. Sukcesywnie pod pasem
zieleni znikają czarne przestrzenie hałd, a na ich miejscu wyrasta trawa i młode drzewa.
Już w 2020 roku mają się
zakończyć prace na tym terenie, a w pięć lat później proces
jego rekultywacji. Tym samym zniknie między innymi
budynek stojący w zalewisku
przy ulicy Lignozy. - Gmach
najprawdopodobniej zostanie
rozebrany, ale wszystko w
swoim czasie. Najpierw trzeba
go obsypać ze wszystkich stron,
wtedy dopiero do środka wejdą
fachowcy i zadecydują o tym, w
jaki sposób budynek zostanie
zlikwidowany – wyjaśnia Dział
Ochrony Środowiska.
Tymczasem mieszkańcy
Szczygłowic patrzą na zmniejszające się zalewiska i z niecierpliwością czekają, kiedy w
miejscu dawnych hałd i wody
pojawią się obiecane ścieżki
rowerowe, alejki spacerowe
czy place zabaw. Może nowe
tereny, na których będą mogli
spędzać czas wolny zastąpią
„wyspiarzom” choć po części dawny klimat tej części
miasta.

Latem, kiedy słońce bystro świeci w
twarz, zapewne wielu właścicieli domków
jednorodzinnych nurtuje pytanie: czy
warto zainstalować na swoim dachu
kolektory słoneczne?
Knurów. Kolektory słoneczne
coraz popularniejsze

Korzyści
ze słońca
Kilka lat temu ks. Jan
Buchta – proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej
w Knurowie - zdecydował się
na umieszczenie na dachu probostwa płyt akumulacyjnych,
dzięki którym za pomocą energii słonecznej podgrzewa się
wodę. - O tym, że można dostać
jakąś dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, dowiedziałam
się za późno. I niestety całość
inwestycji trzeba było opłacić z
kasy parafii. Ale naprawdę nie
żałuję – mówi ksiądz.
Na probostwie zainstalowano trzy płyty akumulacyjne,
każda o powierzchni 1m 2. W
czasie od wiosny do jesieni
solary sprawdzają się znakomicie – podgrzewają wodę
do temperatury odpowiedniej
do zmywania czy umycia się.
Znacznie gorzej jest zimą ,
kiedy słońce jest na niebie zaledwie kilka godzin i nie jest aż
tak oślepiające. - Wtedy woda
ogrzewana przez płyty ma
jakieś 12 – 15 stopni. Nie jest
to może zawrotna temperatura,
ale i tak pozwala to znacznie
obniżyć rachunki za gaz – objaśnia ks. Buchta. Na plebani
MB Częstochowskiej znajdują
się dwa 300 litrowe pojemniki
na wodę. Jeden jest ogrzewany
przez solary, drugi działa na
gaz. – W naszych warunkach
klimat ycznych ogrzewanie
wyłącznie słońcem nie jest
możliwe, wszystko przez to, że
mamy cztery pory roku. Ale wystarczy przeliczyć o ile w czasie
ostatnich 5-6 lat, odkąd mamy
płyty akumulacyjne, wzrosła
cena gazu. Oszczędności są
naprawdę duże – mówi proboszcz. Przy okazji zdradza,
że cała inwestycja kosztowała
około 20 tys. złotych. O tym,
czy się już zwróciła, trudno
wyrokować, ale przy tendencji
wzrostów cen za gaz – jest to
jedynie kwestia czasu.
– Myślałem o powiększeniu ilości płyt, ale dowiedziałem się, że powyżej jakiejś powierzchni sprawą zaczyna się
interesować dozór techniczny
z Katowic i trzeba za samą
możliwość posiadania solarów
płacić około 2,5 tys. złotych.
Ale mimo wszystko polecałbym
to każdemu, kto ma swój dom
– twierdzi ks. Buchta.

Dotacja, ale skąd?

W Knurowie dotację do
instalacji solarów mogą dostać
tylko te osoby, które zdecydują
się na ten sposób ogrzewania
jako jedyny, tzn. zrezygnują
z gazu czy oleju opałowego i
postawią wyłącznie na ekologię. – Właściwie nie ma dotacji
pieniężnych. Pomoc odbywa się
poprzez udzielanie kredytów na
preferencyjnych warunkach,
we współpracy z konkretnym
bankiem - mówi Teresa Golba,
kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska w Knurowie.
Na poziomie powiatu nie
ma możliwości otrzymania dotacji: - Powiat gliwicki nie udziela żadnych dotacji na ten cel
– informuje rzeczniczka prasowa
starostwa, Romana Gozdek.
O tym, że o pomoc w tej
sprawie nie jest łatwo, przekonała się ostatnio jedna z rodzin,
która na swoim dachu zainstalowała solary. - Mąż pytał o
ewentualne możliwości dotacji
w Urzędzie Miasta. Pracownicy
zrobili wielkie oczy i na tym się
skończyło. Sami zapłaciliśmy za
kolektory – jakieś 6 tys. złotych.
Oprócz tego trzeba było zrobić
całą instalację – wylicza knurowianka. Solary na domu rodziny stoją zaledwie od dwóch miesięcy, więc o oszczędnościach
będzie można mówić dopiero
po roku i zakończeniu sezonu
grzewczego. Energie wytwarzaną przez słońce, podobnie
jak na probostwie przy MB
Częstochowskiej wykorzystuje
się do ogrzewania wody. Właściciele są przekonani, że nawet
zimą słońce zechce ich trochę
dogrzać: - Teraz od południa
do wieczora woda nagrzewa
się tak, że spokojnie możemy
się umyć, zmniejszamy zużycie
oleju opałowego. Szkoda tylko,
że np. w Rybniku czy Bytomiu
miasto dotuje kolektory nawet
do 3 tys. złotych. Ostatnio zainteresował się tym nasz znajomy,
wystarczy zaświadczenie, że
budynek wybudowano przed
1993 rokiem – nie ukrywa żalu
knurowianka.
Na pytanie „inwestować w
ekologię czy nie”, odpowiedź
twierdząca jest więc w Knurowie
póki co zarezerwowana tylko
dla tych, którzy sami sfinansują
zakup i instalację solarów.
Tekst i foto: Justyna Walo

