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Chudów

Knurów. Bezpłatna mammografia

Jarmark średniowieczny

Zbadaj piersi
w mammobusie
Foto: Centrum Onkologii Gliwice

X Jarmark Średniowieczny
odbędzie się w dniach 1516 sierpnia na Zamku
w Chudowie

Od 17 do 21 sierpnia przeprowadzane będą w Knurowie
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
między 50 a 69 rokiem życia. Mammobus stanie obok
przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego 6

Panie na badania zaprasza Centrum Onkologii w Gliwicach. Można
je będzie przeprowadzać w godzinach 10-17. Organizatorzy proszą, by
zabrać ze sobą dowód tożsamości z numerem Pesel i kartę ubezpieczeniową NFZ.
Badania nic nie kosztują, gdy od ostatniego badania finansowanego
przez NFZ upłynęły pełne dwa lata lub rok, jeśli ktoś z najbliższej rodziny
pacjentki zachorował na raka piersi. Z udziału w programie wykluczone są
pacjentki leczone w Poradniach Chorób Piersi oraz te, u których rak piersi
został już rozpoznany.
Pamiętajmy, że lepiej zapobiegać niż leczyć i nakłońmy bliskie nam
kobiety do zrobienia czegoś dla siebie i swojego zdrowia.
/bw/

Chudów

Stwórzmy
wystawę

Wilcza

Fundacja Zamek Chudów zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego tworzenia wystawy fotograficznej. Każdy, kto posiada stare
fotografie z Chudowa, może je dostarczyć do Fundacji do 30 sierpnia
2009. Spośród otrzymanych zdjęć
zostanie stworzona wystawa, którą
będzie można oglądać przez cały
wrzesień w Zamkowym Muzeum. Na
zainteresowanych czekają atrakcyjne
nagrody.
5ak

Knurów

Kieszonkowiec
na zakupach

Nieznany sprawca, wykorzystując chwilę nieuwagi kobiety robiącej
zak upy, dokonał k radzież y. Do
zajścia doszło w piątek około godz.
10.30 w sklepie przy ulicy Sobieskiego. Złodziej wyciągnął z torebki
poszkodowanej skórzany portfel. W
środku znajdowała się gotówka - 400
złotych.
Justyna Walo

Knurów

Przyjezdni
się pobili

Wieczorem 7 sierpnia przy ulicy
Marynarzy doszło do bójki. 26–latek
z Sosnowca pobił pięściami, kopał i
zadał ranę ciętą nożem 26–latkowi z
Gliwic. Sprawą zajmuje się Komisariat Policji w Knurowie.
Justyna Walo



Piknik
Ogórkowy

Sołtys i Rada Sołecka Wilczy
zapraszają na VIII Wilczański
Piknik Ogórkowy
Impreza odbędzie się w sobotę,
15 sierpnia, na boisku LKS Wilki
przy ul. Grzonki 13. Początek o godz.
15.30. Wystąpią zespoły Kornelia i
Leszek Filec oraz Relax.
- Polecamy degustacje potraw
z ogórka, zabawy w wesołym miasteczku, pyszną śląską kuchnię.
Oczywiście z zupą ogórkową, kołaczem, chlebem ze szpyrką i daniami
z grilla - zachęcają do zabawy organizatorzy.
sisp, bw

Knurów

Ktoś zabrał
moc

Nieznany sprawca włamał się
4 sierpnia do samochodu zaparkowanego przy ulicy Książęnickiej. O
godz. 15.30 ukradł z Forda Escorta...
wzmacniacze warte 400 złotych.

Justyna Walo

Knurów

Góral z piwnicy ...

...odjechał w nieznane. 5 sierpnia
około godz. 18.40 nieznany sprawca
zerwał skobel drzwi wejściowych
prowadzących do piwnicy budynku
przy ulicy Ziętka. Złodziej skradł
rower górski wart 600 złotych.
Justyna Walo

Po raz pierwszy jarmark został
zorganizowany w 2000 roku. Dzięki Fundacji Zamek Chudów oraz
Stowarzyszeniu Bractwo Rycerskie
Puszczy Pszczyńskiej zamek w
Chudowie i otaczający go park stają
się miejscem, gdzie czas cofa się aż
do średniowiecza.
W tym roku pojawi się ponad
200 rycerzy, dam, rzemieślników,
muzyków. Rozbity zostanie prawdziwy obóz średniowieczny. Będzie
można wziąć udział w pokazach
walk pieszych, konnych, łuczniczych
i kuszniczych. Odbędą się turnieje
rycerskie. Znajdą się też śmiałkowie
gotowi stanąć do walki ze smokiem.
Na placu stanie ponad 20 kramów.
Każdy chętny będzie miał szansę z
bliska przyjrzeć się rzemiosłu czy
kuchni średniowiecznej. Przewidziano także pokaz sztucznych ogni.
Zaprezentowane zostaną machiny,
w tym średniowieczna działająca
machina miotająca - trebusz.
5ak

Ramowy program X Jubileuszowego Jarmarku Średniowiecznego:
Sobota
12.00: oficjalne otwarcie Jarmarku oraz warownego obozu rycerskiego
(goście m.in. z Polski, Niemiec, Austrii, Serbii, Włoch)
13.30 - turniej senioralny
16.00 - turniej łuczniczy
18.00 - walka ze smokiem
21.30 - pokaz sztucznych ogni
Dodatkowo:
15.00. 17.00, 19.00 - występy serbskiej grupy Svibor
14.30, 16.30 - pokazy największego w Polsce zrekonstruowanego trebusza
- dawnej machiny miotającej pociski kamienne na odległość prawie 200 m
- możliwość odwiedzenia warownego obozu rycerskiego (odpłatnie)
- pokazy średniowiecznych rzemiosł
Niedziela
12.00 - walna bitwa przed obozem
15.00, 17.00 pokazy konne
18.00 - zakończenie jarmarku
Dodatkowo
11.00, 14.00, 17.00 - występy serbskiej grupy Svibor
13.30, 16.00 - pokazy największego w Polsce zrekonstruowanego trebusza

Knurów

Uwaga na
samochody

Niez na ny sprawca usiłował
ukraść zaparkowanego przy Alei
Piastów Seata Ibizę. Do zdarzenia
doszło 2 sierpnia około godz. 17.
Złodziejowi nie udało się jednak
sprostać zabezpieczeniom samochodu. Uszkodził jedynie stacyjkę.
Dzień później identyczna sytuacja miała miejsce przy ulicy Ziętka.
Wtedy niedoszły sprawca usiłował
ukraść Volkswagena Passata. Samochód z uszkodzoną stacyjką nie
wyjechał jednak z parkingu.
Justyna Walo

Knurów

Odjazd Audi

Pilchowice

Upłynnione
paliwo

Wieczorem 8 sierpnia nieznany
sprawca włamał się do magazynu
przy ulicy Pilchowickiej. Złodziej
ukradł 250 litrów paliwa przechowywanego w specjalnym zbiorniku.
Skradziony płyn był wart ok. 750
złotych.
Justyna Walo

Z parkingu przy ulicy Mieszka
I skradziono 6 sierpnia około godz.
21.30 Audi A6. Samochód był wart
25 tysięcy złotych.

www.otineo.com

Justyna Walo

Knurów

Honorowi
mile widziani

W niedzielę, 16 sierpnia przy
Tesco w Knurowie (ul. Szpitalna
37) odbędzie się zbiórka krwi na
potrzeby Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Akcja organizowana jest w ramach
społecznej kampanii „Pomóż – Oddaj Krew!”. Zapotrzebowanie na
ten bezcenny dar jest szczególnie
duże w okresie wakacji, kiedy liczba wypadków drastycznie wzrasta.
Zainteresowani będą mogli przyłączyć się do akcji, oddając krew w
specjalnym ambulansie w godzinach
8.00-15.00.
5ak

Knurów

Turecki
przekręt 2

Kilka tygodni temu pisaliśmy
o włamaniu do konta bankowego
knurowianina i wypłacie jego pieniędzy dokonanej w... Turcji [PL
25/2009]. Po dwóch miesiącach
ta nietypowa sytuacja się powtórzyła.
2 sierpnia ustalono, że na teren ie Tu rcji n iez na ny spr awca
pokonując w nieustalony sposób
zabezpieczenia i uży wając nieust alonego na r zęd zia w y p łacił
z konta bankowego 44 –letniego
knurowianina ponad 3900 złotych.
Wypłaty dokonano w kilku niezależnych od siebie bankomatach na
terenie Turcji. Postępowanie w tej
egzotycznej sprawie trwa.
Justyna Walo

Czy oglądanie reklam może przynieść korzyści? Dla zarejestrowanych na portalu otineo.com - tak!
Wystarczy obejrzeć film reklamowy,
by zdobyć punkty (tzw. otinki), które następnie można wymienić na
darmowe rozmowy z telefonu stacjonarnego lub budki telefonicznej
(rozmowy z dowolnymi numerami w
Polsce, Europie Zachodniej, USA i innych krajach), na darmowe rozmowy
z komputera, bądź na doładowanie
telefonów komórkowych na kartę
(dla sieci: Tak Tak, Simplus, Orange,
Heyah, Sami Swoi, Cyfrowy Polsat,
Play). Dokładny wykaz ilości punktów
potrzebnych do zdobycia darmowych
minut lub doładowania dostępny jest
po zarejestrowaniu się na stronie.
5ak

Gierałtowice

Włamywacz
zatrzymany

3 sierpnia policjanci z knurowskiego Komisariatu Policji ustalili, że
winny włamaniom do samochodów
w dniach 22–24 lipca jest 23–latek z
Gierałtowic. Mężczyzna ukradł m.in.
światła i paliwo z Audi warte około
244 złotych.
Justyna Walo
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Wlać kierowcy
olej do głowy
Foto: Bogusław Wilk

- Młodzi kierowcy giną na drogach nie dlatego, że są
kiepscy technicznie i nie znają przepisów. Gubi ich
temperament i agresja, brak wyobraźni. Nikt nie uczy
ich na kursach prawa jazdy, jaki wpływ na kierowcę
ma zmęczenie, stres czy alkohol – mówi Hanna Listek,
psycholog transportu

Tylko zawałowcy umierają częściej - kierowcy w wieku 18 -24 lat
są na drugim miejscu śmiertelnej statystyki
„Użyj wyobraźni” to hasło przewodnie ogólnopolskiej kampanii
społecznej, mającej na celu poprawę
bezpieczeństwa i wzrost świadomości najbardziej zagrożonych uczestników dróg.
Program stara się uświadomić
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że skutki ich nieodpowiedzialnych zachowań mają szerokie
konsekwencje – nie dotyczą tylko
samych sprawców kolizji i wypadków, ale dotykają również innych
użytkowników dróg, którzy często
stają się niewinnymi ofiarami tych
zdarzeń.
Statystyki drogowe mrożą krew
w żyłach. Każdego dnia młodzi kierowcy powodują wypadki, w wyniku
których giną trzy osoby.

Najwięcej wypadków, których
bezpośrednimi sprawcami są młodzi
kierowcy, ma zwykle miejsce w lecie
- w ubiegłym roku był to sierpień, a
ich liczba gwałtownie wzrastała w
weekendy.
Hanna Listek, psycholog transportu z gliwickiej Akademii Bezpiecznej Jazdy „Lanette” zwraca
uwagę na smutny fakt, że kierowcy
w wieku 18-24 lat to grupa, która
najczęściej umiera, tuż za zawałowcami.
Przyczyn takiego stanu rzeczy
należy szukać w przygotowaniu
narybku do jazdy za kierownicą.
– Kurs prawa jazdy to nie wszystko.
Młodzi kierowcy nie wiedzą o tym,
jaki wpływ na zdolność prowadzenia
samochodu ma alkohol, stres, zmę-

czenie. Na warsztatach z psychologiem walczymy z brakiem wyobraźni,
uczymy przewidywać i zwracamy
uwagę na czynnik ludzki – tłumaczy
Hanna Listek.
- Psycholog w ramach kursu
prawa jazdy to w Polsce niestety
rzadkość. Na świecie to norma.
Wystarczą dwie godziny zajęć, żeby
nieraz w drastyczny sposób pokazać
kursantom efekty brawury za kierownicą. Staramy się wlać młodym
olej do głowy.
Do psychologa transportu trafiają zarówno kursanci, jak i sprawcy
kolizji i wypadków, także tych śmiertelnych. Poddawani są badaniom,
które w precyzyjny sposób określają,
czy istnieją przeciwskazania do ich
powrotu za kierownicę. – Są tacy,
którzy mają na koncie ofiarę śmiertelną i żyją z traumą, dla innych
to bodziec do ostrożniejszej jazdy,
zdarzają się głupcy, którzy nic sobie z
tego nie robią – zauważa Listek.
Jest przeciwniczką obniżenia
wieku, w którym można ubiegać się
o prawo jazdy. – 18 lat jest O.K. Istotny jest tzw. okres próbny, w którym
młody kierowca poruszałby się po
drogach w towarzystwie opiekuna.
Prawo jazdy to tak na dobrą sprawę
licencja na zabijanie. Im młodszy
kierowca z taką „możliwością”, tym
więcej ofiar – dodaje.
Paweł Gradek

Foto: Archiwum KMP Gliwice

Ruszył II etap kampanii społecznej „Użyj wyobraźni”

Kolejny wypadek na A4 w sąsiedztwie Knurowa

Tragedia

na autostradzie
- kierowca stracił rodzinę
Ubiegły tydzień na drogach Gliwic i powiatu gliwickiego
zakończył się 9 wypadkami drogowymi. Odnotowano
74 kolizje drogowe. Policja zatrzymała 15 pijanych
kierowców. Największa tragedia wydarzyła się w niedzielę
Około godziny 6.30 na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica
doszło do tragicznego wypadku.
Jadący Skodą Octavią mysłowiczanin uderzył w wiadukt. Jadące z nim
33-letnia żona i 9-letnia córeczka
zginęły na miejscu. Walczący o życie
13-letni syn mężczyzny w ciężkim
stanie trafił do szpitala. Mimo usilnych starań lekarzy, chłopiec zmarł.
36-letni kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Komenda Miejska Policji w Gliwicach bada przyczyny wypadku.
– To może potrwać jeszcze około
miesiąca. Na razie możemy tylko się
domyślać, że przyczyną było przyśnięcie kierowcy. Badane będą ślady,
przesłuchiwani świadkowie – tłumaczy oficer prasowy, podkom. Marek
Słomski. – Taki wypadek to duża
tragedia także dla policjantów, kiedy
przyjeżdża się na miejsce i widzi się
samochód wypełniony dziecięcymi
piłkami i paletkami…

Pojawia się pytanie, czy liczne
remonty autostrady nie są powodem
kolizji i częstych wypadków na gliwickim odcinku A4?
– Każdy kierowca musi dostosować jazdę do warunków na drodze
- także do utrudnień spowodowanych
remontami. Z doświadczenia policji
wynika, że im droga jest ładniejsza,
tym szybciej kierowcy jeżdżą. Puszczają sobie muzykę i wciskają gaz do
dechy. Drogi nie wyremontowane i
dziurawe sprawiają, że samochody
jeżdżą wolniej. Kierowcy wprawdzie
boją się głównie zepsuć zawieszenie,
ale dzięki temu nie ma też wypadków. Jest tylko ryzyko, że po takim
zwężonym i utrudnionym odcinku,
będą chcieli wyładować swoją frustrację na przejezdnej już drodze. To
właśnie nerwy kierowców w głównej
mierze wpływają na kolizje – dodaje
Słomski.
Monika Pięciak

reklama

Szybcy i...martwi

Większa liczba wypadków oraz ofiar występuje w przedziale wiekowym 25-39
lat, jednak - biorąc pod uwagę liczebność populacji w poszczególnych grupach
wiekowych - to osoby w wieku 18-24 lata znajdują się w grupie o najwyższym
wskaźniku wypadków i stanowią największe zagrożenie wśród kierujących
pojazdami.
Z danych za 2008 r. wynika, że w tej kategorii wiekowej wskaźnik wypadków na 10
tys. osób wynosi aż 22,03, podczas gdy odpowiednio dla kierowców w wieku 2539 lat -14,61, w wieku 40-59 lat - 8,92, a w wieku 60 lat i powyżej wynosi 4,86.
W 2008 r. kierowcy z grupy wiekowej 18-24 lata spowodowali 9357 wypadków,
w których zginęło 1018 osób, a 13 588 zostało rannych. Dane te były wyższe
niż w 2007 r.

Kampania „Użyj wyobraźni”

Skierowana jest do grupy młodszych odbiorców, dlatego w reklamie wykorzystano język i symbolikę właściwą dla percepcji tej grupy. Niezwykle sugestywne, czasami wręcz szokujące środki wyrazu zastosowane w reklamach, mają
zainteresować, zaintrygować, wciągnąć do dyskusji, pobudzić do myślenia, a
w końcu skłonić do refleksji nad własnym zachowaniem na drodze oraz jego
nieuchronnymi skutkami.
Na stronie www.uzyjwyobrazni.pl dostępne są m.in. projekty plakatów i bannery.
Niestandardowe, intrygujące, niekiedy kontrowersyjne rozwiązania kreatywne
mają za zadanie sprowokować dyskusje o problemie wśród młodych ludzi.
Równolegle, w czasie, gdy będzie trwała kampania, policjanci ruchu drogowego
zintensyfikują działania kontrolne wobec użytkowników dróg stwarzających niebezpieczeństwo. Będą oni propagować zgodne z prawem kulturalne i bezpieczne
zachowania na drodze wskazując jednocześnie na skutki brawurowej jazdy.
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Knurów. Ile czasu trzeba czekać, aż pieniądze z pocztowego okienka
dotrą na rachunek bankowy? Nawet 16 dni – i to bezskutecznie

Klientka zaufała InPostowi
i... gorzko tego żałowała
– Jeszcze nigdy wcześniej się nie zdarzyło, żeby rachunek, który
opłaciłam, okazał się niezapłacony! – irytuje się knurowianka, której
usługi operatora pocztowego, jak mówi, wyszły bokiem
Pani Bożena odwiedziła naszą
redakcję, aby, jak mówi, przestrzec
innych przez korzystaniem z usług
firmy InPost, bodajże największego
konkurenta Poczty Polskiej. Zazwyczaj knurowianka opłaca rachunki
właśnie na poczcie, ale w lipcu
postanowiła spróbować u prywatnej
konkurencji.
– Nasza poczta jest czynna krótko, tylko do 16, a InPost dłużej, więc
poszłam tam z wygody – tłumaczy
czytelniczka. – Pomyślałam: a co
mi zaszkodzi? I na razie bokiem mi
to wyszło...
Wśród regularnych opłat knurowianka ma do uiszczenia comie-

informacja własna wydawcy

sięczne raty w GE Money Bank, a
termin ich spłaty upływa 11 dnia
danego miesiąca. Aby terminu nie
przekroczyć, a trochę z zaciekawienia nowym usługodawcą , 10
lipca pani Bożena po raz pierwszy
załatwiła swoje rachunkowe sprawy przy okienku InPostu, przy
ul. Niepodległości 9. Jak mówi,
została zapewniona, że wszystko
bę d z ie zap ła cone o cza sie. Po
kilku dniach spotkała ją niemiła
niespodzianka – pismo z banku
z informacją o tym, że rata nie
wpłynęła. W związku z tym od 99
zł raty bank naliczył karne odsetki
za zwłokę, 45 zł.

– Jestem zamężna od 22 lat i
od tamtej pory pilnuję domowych
rachunków – opowiada czytelniczka. – Jeszcze nigdy wcześniej się
nie zdarzyło, żeby rachunek, który
opłaciłam, okazał się niezapłacony!
Tamtego dnia płaciłam też za gaz,
za mieszkanie i tam było podobnie,
wpłaty dotarły gdzie trzeba dopiero
22 lipca. Po dwunastu dniach!
Kiedy pani Bożena poszła do
InPostu wyjaśnić sprawę, dostała
zapewnienie, że firma pokryje koszty naliczonych przez bank odsetek.
Postanowiła się nie zniechęcać jednorazowym incydentem i dwa dni
później, 24 lipca, ponownie wybrała

się do InPostu i opłaciła tam kolejną
ratę. Jednak nauczona doświadczeniem, na wszelki wypadek w przeddzień terminu spłaty, 10 sierpnia,
sprawdziła w banku, czy pieniądze
tam wpłynęły. Okazało się, po 16
dniach od czasu, kiedy knurowianka
dokonała wpłaty, suma ciągle jeszcze nie dotarła tam, gdzie powinna.
Za jakiego powodu? Co się w tym
czasie działo z pieniędzmi?
O zajściu poinformowaliśmy
firmę InPost, którą poprosiliśmy
o w y ja śn ie n ie. W o dp ow ie d z i
otrzymaliśmy pisemne oświadcze-

nie: - Informujemy, że podjęliśmy
już wszelkie niezbędne działania
zmierzające do wyjaśnienia sytuacji zaistniałej w Knurowie – pisze
Rafał Brzoska, prezes zarządu
InPost. – Gwarantujemy jednocześnie, że InPost zrobi wszystko,
by w przyszłości nie dopuścić do
podobnej sytuacji. Chcemy być profesjonalnym partnerem dla naszych
klientów – tak biznesowych, jak i indywidualnych – zatem nieustannie
dążymy do tego, by podnosić jakość
naszych usług. Wszelkie informacje
sygnalizujące uchybienia placówek
są dla nas cenną wskazówką, która
pomaga nam podnosić standardy
obsługi Klienta.
Jeśli uda się ustalić przyczyny sytuacji knurowskiego punktu
InPost, poinformujemy o tym na
naszych łamach.
Pani Bożena poprosiła o anulowanie ostatniej usługi InPostu,
a sier pniową ratę spłaciła bł ysk aw icz n ie z a p o ś r e d n ic t we m
jednego z banków. – Po wszystkich
perypetiach jestem z InPostem na
zero, oddali nawet te 2 zł, co wzięli
za usługę – mówi pani Bożena.
– To logiczne, bo przecież usługa
nie została wykonana. Ale po co
tak sobie żartować z klienta, grać
ludziom na nerwach – zastanawia
się kobieta.
MiNa

ogłoszenia

Informacja
Wójt Gminy Gierałtowice
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48 wywieszono
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr
OKO/0151/70/2009 z dnia 11.08.2009 r.
W/w wykaz znajduje się również na stronie internetowej:
www.bip.gieraltowice.pl
Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej,
tel. (032) 30 11 364.

INFORMACJA
INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KNURÓW
NA ROK SZKOLNY 2009/2010
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 będzie można składać
w siedzibie MZJOś w Knurowie przy Alei Lipowej 12 w terminach
od dnia 1 września 2009 r.:
• do 15 września 2009 r.
w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimazjalnych oraz
• do 15 października 2009 r.
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników
służb społecznych.
Wnioski można pobrać w knurowskich szkołach, Urzędzie Miasta
Knurów (biuro podawcze), w siedzibie MOPS Knurów, w MZJOś
w Knurowie oraz za pośrednictwem Internetu na stronie:
http://www.knurow.edu.pl (zakładka-> Pomoc materialna
o charakterze socjalnym)
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów oraz
Uchwała wprowadzająca zmiany do Regulaminu dostępny jest w
miejscach, gdzie wydawane są druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego
można uzyskać w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych
w Knurowie przy Al. Lipowej 12 (pok. 315) lub pod numerem telefonu
032 235-27-04.
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Knurów. Dzisiejsza młodzież tego nie pamięta...

Górnik to miał
klawe życie

nekrolog

Podziękowanie
dla Zarządu i Pracowników LWSM w Knurowie
za wyrazy współczucia
z powodu śmierci mojego męża M. Walczak
składa
żona L. Walczak z Synami

- Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK Knurów to Twoja szansa!
– takie ogłoszenie w popularnym niegdyś miesięczniku
muzycznym NON STOP z 1986 roku zachęcało absolwentów
podstawówek z całego kraju do nauki zawodu
Grażyna Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie z uśmiechem czyta ogłoszenie i
wspomina tamte czasy.
– Mieszkałam wtedy w Elbląskiem i
uczyłam w szkole podstawowej. Pamiętam, jak przyjeżdżali ludzie ze Śląska i
werbowali uczniów do nauki w szkołach
górniczych.
Chętnych nie brakowało. – Internat
był przepełniony. Zwerbowani uczniowie
przyjeżdżali autokarami z całej Polski
– dopowiada Jacek Czapkiewicz, zastępca dyrektora. Pracę w szkole rozpoczął w
1987 roku i już wtedy było 11 pierwszych
klas...
W NON STOPIE czytamy, że kopalnia prowadząca szkołę zapewniała uczniom wysoką pomoc materialną, która
miesięcznie dla uczniów miejscowych
w klasie I wynosiła 3564 zł, 50 proc.
premii i 400 zł za węgiel. Ci, mieszkający w internacie, oprócz wyżywienia i
zakwaterowania oraz dodatku na wydatki
osobiste otrzymywali w I klasie 1069 zł i
do 50 proc. premii (1782 zł).
Każdy kolejny rok nauki wiązał się
z podwyżką.
Uczniowie III klas, odbywający
zajęcia praktyczne pod ziemią otrzymywali 6314 zł, do 50 proc. premii, 400 zł na
węgiel i dodatkowo 700 zł.
– W tamtych czasach trzecioklasista
z odpowiednią ilością zjazdów pod ziemię
zarabiał więcej niż nauczyciel – wspomina Jacek Czapkiewicz.
- Internat, bezpłatne dwukrotne
pełne umundurowanie, codzienny bezpłatny posiłek regeneracyjny, bezpłatne
wyposażenie uczniów w komplet podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych...
– czyta dyrektor Dąbrowska. – O, z tych
podręczników jeszcze korzystamy, bo
nowych nie napisano. Mamy biblioteczkę,
którą nawet ostatnio pochwaliła pani
wizytator.
Ogłoszenie w NON STOPIE kusiło
dalej premiami i nagrodami pieniężnymi
dla tych, którzy wyróżniali się dobrymi
postępami w nauce i sprawowaniu.
Najlepsi absolwenci mogli liczyć na
pierwszeństwo w kontynuacji nauki w 3letnim Technikum Górniczym w Zabrzu.
Na tych, którzy po zakończeniu nauki
podjęli pracę w kopalni, czekała jednorazowa pożyczka wysokości 150 tys. zł,
umarzana po trzech latach nienagannej
pracy w KWK „Knurów”.
- Uczniowie mieli tu jak u Pana Boga
za piecem – mówi dyrektor.
Na pytanie, co teraz oferuje, już
nie Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK
„Knurów”, tylko Zespół Szkół Zawodowych nr 2, odpowiada: - Jakbym mogła
wymienić takie luksusy jak to ogłoszenie
z NON STOPU, byłoby super, ale dziś
jest zupełnie inaczej. W ministerialnym
wykazie nie znajdziemy takich zawodów,
na jakie wtedy prowadzono nabór: elektromonter górnictwa podziemnego, mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych,
mechanik maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego. Teraz nasze Technikum
kształci techników górnictwa podziemnego, a Zespół Szkół Zawodowych górników
eksploatacji podziemnej.

Podziękowanie
dla wszystkich,
którzy wyrazili swoje współczucie
z powodu śmierci mojego męża

M. Walczak
składa
żona L. Walczak z Synami
reklama

- Z ogłoszenia w NON STOPIE wynika, że kiedyś w naszej szkole
był prawdziwy raj - mówi dyrektor Dąbbrowska
Pojawiają się głosy, ze strony kopalń,
rodziców i uczniów, że powinno się przywrócić nieistniejące dziś zawody. Jest na
nie zapotrzebowanie.
Dyrektor nie daje złudzeń co do
premii i nagród pieniężnych. Dziś w cenie
jest praca i to z jej powodu absolwenci
gimnazjów decydują się na naukę w
knurowskim ZSZ nr 2. – Każdy z naszych
absolwentów otrzymuje gwarancję pracy
w jednej z kopalń Kompanii Węglowej.
Dla niektórych górniczy fach to rodzinna
tradycja. Są też jednostki, które z górnictwem nie chcą mieć nic wspólnego.
Staramy się stwarzać uczniom atrakcyjne warunki nauki, oferujemy zajęcia
praktyczne w kopalniach, doposażamy
warsztaty i stanowiska pracy. Kopalnia
zapewnia ubrania robocze i posiłek
regeneracyjny. Szkoła może się już pochwalić pierwszymi sztygarami w KWK
„Szczygłowice”. Edukację uatrakcyjniamy wycieczkami zawodowymi.

Absolwenci nie muszą wiązać swoich losów z Kompanią Węglową. Czekają
na nich kopalnie m.in. we Włoszech. Ci,
którzy chcą, kontynuują naukę na Politechnice Śląskiej.
W Technikum i Szkole Zawodowej
są jeszcze wolne miejsca. Dokumenty
można składać do końca sierpnia. Niestety, szans na pracę w górnictwie nie mają
kobiety. – Kiedyś było inaczej. Dziewczyny pracowały na przeróbce, płuczce,
odbywały praktyki na powierzchni
– wspomina Jacek Czapkiewicz.
Ostatnio znalazła się jedna chętna
do nauki w zawodzie, jednak odrzucono
jej kandydaturę.
Dziś nie ma już śladów po internacie,
nikt nie werbuje uczniów na ogólnopolską
skalę. –Jeśli już uczniowie przyjeżdżają
do Knurowa, to z Czerwionki, Leszczyn,
Gliwic, Wilczy, Przyszowic i Gierałtowic
– śmieje się Grażyna Dąbrowska.
Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

reklama
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17 sierpnia mija 90. rocznica wybuchu I powstania śląskiego

Zryw, który zrodziła
desperacja

Uroczystość uhonorowania powstańców śląskich Krzyżem
Powstańczym z Gwiazdą; zdjęcie zostało wykonane przed
drewnianym kościółkiem św. Wawrzyńca w Knurowie
III powstania śląskie.
Z inicjatywy doc. dra hab. Edwarda Długajczyka w Muzeum Śląskim
w Katowicach założona została Pracownia Historii Powstań Śląskich.
Pracownicy naukowi dokumentują
uczestnictwo osób w powstaniach
Foto: Archiwum Marii Grzelewskiej

Główną przyczyną narastania
nastrojów antyniemieckich społeczeństwa polskiego na Górnym
Śląsku było rozczarowane decyzjami
paryskiej konferencji pokojowej w
sprawie zarządzenia plebiscytu. Nie
bez znaczenia było też wzmożenie
się terroru niemieckiego – w czerwcu
i lipcu 1919 roku - wobec ludności
polskiej (niemieckie siły zbrojne w
sierpniu 1919 roku liczyły ponad
70 tys. osób).
Bezpośrednią przyczyną wybuchu I powstania śląskiego okazał się
strajk w dniach 11-15 sierpnia 1919
roku i masakra w Mysłowicach.
Powstanie wybuchło 17 sierpnia
1919 roku (18 sierpnia do walki przystąpił powiat rybnicki). Powstańcy
odnieśli kilka sukcesów zbrojnych,
np. pod Godowem (dowódcy: Jan
Wyglenda, Mikołaj Witczak).
Działania powstańcze nie zostały
wsparte ani przez państwo polskie,
ani koalicję. Szybko się załamały.
Wobec kontrataku ze strony niemieckiej, 24 sierpnia Alfons Zgrzebniak
wydał rozkaz zaprzestania walk.
Główne dowództwo Polskiej Orga-

materiały związane z nadaniem H.
Grzesiokowi Medalu Niepodległości
(6 czerwca 1934 rok) znajdują się w
Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie (dla zainteresowanych
adres: Centralne Archiwum Wojskowe, ul. Czerwonych Beretów, bl. 124,
Warszawa), natomiast dokumentacja
związana z nadaniem mu Krzyża
Śląskiego na Wstędze Waleczności
w archiwum katowickim.
Pierwszy zryw powstańczy zdesperowanego ludu górnośląskiego na
trwałe wpisał się w historię Górnego
Śląska. Świadczy o tym trwająca
ciągle dokumentacja naukowa i wiele
jeszcze zdjęć rodzinnych, które do tej
pory nie były nigdzie publikowane.
To historia, która nie doczekała się
jeszcze całkowitego i pełnego opracowania. Przed historykami długa
droga, by nadrobić te wieloletnie
zaległości...
Maria Grzelewska

Komitet Obchodów 15. rocznicy odzyskania niepodległości
(1933 r.); zdjęcie zrobiono przed wejściem do knurowskiego
ratusza; trzeci z lewej wśród siedzących powstańców to
Herman Grzesiok, czwarty - Teodor Szydło
nizacji Wojskowej Górnego Śląska
podjęło decyzję, że powstanie uznaje
się za zakończone.
Powstanie było samorzutnym
zrywem górnośląskich mas ludowych, rodzajem samoobrony przed
niemieckim ter rorem. To tak że
swoiste wotum nieufności wobec decyzji podejmowanych przez wielkie
mocarstwa ponad głowami ludności
górnośląskiej. Jak się później okazało, niepowodzenie w pierwszym
zrywie powstańczym nie odebrało
górnośląskim masom ludowym wiary w możliwość i celowość dalszych
walk. Najlepszym tego dowodem II i



Ola z Alą często przychodzą na Orlik. – Drażnimy chłopaków, rozmawiamy ze znajomymi, gramy w siatkówkę i tak mijają nam wakacje
– śmieje się Ola.

Foto: Archiwum Marii Grzelewskiej

Poczucie odrzucenia, braku nadziei i wzmagający się terror
niemiecki spowodowały wybuch I powstania śląskiego.
Trwało ledwie tydzień, ale zaszczepiło w Ślązakach wiarę,
że ich los leży w ich rękach

i akcji plebiscytowej. Sporządzony
został wykaz powstańców śląskich
(ponad 24 000 nazwisk) zweryfikowanych w latach 1936-1939 przez
Związek Powstańców Śląskich.
Jako pierwsi publikujemy pełny
wykaz powstańców ze Szczygłowic
(obok w ramce).
Naukowa dokumentacja dotycząca szczygłowickich powstańców
śląskich nadal jest rozproszona.
Oto przykład: Herman Grzesiok
– jego nazwisko pojawia się w mikrofilmach akt powstańczych przechowywanych w Instytucie Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku, zaś

Powstańcy śląscy
ze Szczygłowic:
Jan Bąk, Konstanty Besler, Edmund
Biczek, Władysław Bilski, Tomasz
Czechman, Emil Czempiel, Paweł
Doniczka, Augustyn Draga, Wincenty Draga, Franciszek Dzieżok, Jan
Frai, Alfons Górka, Emil Greiner,
Herman Grzesiok, Augustyn Kaszek,
Edward Kaszek, Wacław Kiszka,
Karol Kostrzewski, Ryszard Król,
Wiktor Kura, Wilhelm Machulik, Józef
Makselon, Franciszek Matla, Wiktor
Matla, Feliks Michalski, Franciszek
Michalski, Jan Michalski, Ryszard
Michalski, Franciszek Morgała, Józef Nastula, Edward Odoj, Henryk
Opiełka, Szczepan Palenga, Piotr
Przybyła, Karol Roj, Wiktor Roj, Emil
Rusin, Szczepan Sapata, Franciszek Sekuła, Wiktor Sosna, Alojzy
Szendzielorz, Teofil Szydło, Teodor
Szydłowski, Wiktor Szymała, Robert
Vorreiter, Szczepan Warwas.

Elżbieta Chołuj od trzech lat pracuje w salonie prasowym „Ruch”.
– Urlop spędzałam w tym roku w Ustroniu Morskim z rodziną. Pogoda
była piękna, więc w dobrym nastroju i wypoczęta wróciłam do pracy
- zapewnia pani Ela.

Dwie Moniki znalazły sobie zajęcie na wakacje. – Dzisiaj jesteśmy
pierwszy dzień w pracy, bo chcemy sobie zarobić sobie na wrześniowy
wypad w góry - mówią nam sympatyczne dziewczęta. - Ale jak dobrze
pójdzie, to może uzbieramy na wakacje na Karaibach - śmieją się.

Dwuletni Bartek Jankowski, nazywany przez najbliższych żartobliwie „Młodym Jano”, dzielnie ćwiczy z tatusiem. Dumny tato zapewnia,
że jeszcze troszkę, a usłyszymy o kolejnym znakomitym piłkarzu z
Knurowa.
Tekst&Foto: Marek Węgorzewski
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Knurów

Krzysztof Kozak
złowił Grand Prix

Prezesi Rejowicz i
Kassek

Blisko ćwierć setki wędkarzy zjawiło
się w niedzielny poranek przy stawie
Jaskinia, by spośród siebie wyłonić
najlepszego w Szczygłowicach
i okolicy
Stawką
zawodów był
tytuł mistrza
ko ła węd k a rskiego przy KWK
Szczygłowice i rozstrzygnięcie, komu
przypadnie puchar za
zdobycie Grand Prix,
czyli cały wędkarski
sezon.
Ry walizacja
rozpoczęła się o 7
rano w
szczygłowickiej Jaskini.
24 wędkarzy powitali prezes
koła Leszek Rejowicz i wiceprezes
Andrzej Kassek. Panowie, bo pań w
tym towarzystwie nie było, zebrali
się wokół stawu, zarzucili spławiki
i... czekali.
Po trzech godzinach zmagań
wszystkie złowione ryby zostały zważone i ogłoszono werdykt. Mistrzem
Koła został Zbigniew Górecki, któremu udało się złowić ich ponad 3,1
kg. Drugie miejsce zajął Grzegorz
Zawistowski z wynikiem 2,885 kg, a

ostatnie miejsce na podium należało
do Krzysztofa Kopcia, któremu udało się „zaciąć”
2,298 kg ryb. W
n a g r o d ę z w ycięz cy ot r z ymali sprzęt
węd-

- Taaaaaakie ryby tu złowicie zapewniają szczygłowiccy wędkarze

Foto: Paweł Gradek

aktualności

Interwencja Przeglądu. Jak długo ważny bilet?

Godzina i ani
sekundy dłużej
karski: wędki, spławiki, podbieraki,
kołowrotki,
syg nalit or y

zaw ę d k a r sk ie i
wagi.
Po Grand Prix
sięgnął niezwyciężony
od dwóch lat Krzysztof
Kozak (w niedzielę był czwarty). W nagrodę zwycięzca całego
sezonu otrzymał puchar. – Puchar ufundował pan Krzysztof
Glania, który od ponad trzech lat
sponsoruje nagrody dla naszego
Koła, przede wszystkim w zawodach dla dzieci – prezes Leszek
Rejowicz nie szczędził pochwał
zasłużonemu dla działalności
wędkarzy fundatorowi.
Kolejne zawody w Kole Wędkarskim przy KWK Szczygłowice,
tym razem spinningowe, zaplanowano na 20 września.
Tekst & Foto: Justyna Walo

- Jadąc kilka dni temu autobusem
zauważyłam informację, że bilet za 4
zł (2 zł ulgowy) jest ważny w trzech
gminach lub godzinę po skasowaniu.
Zaczęłam się zastanawiać, jak liczona jest ta godzina? Na przykład jadąc
z Katowic przez Gliwice do Knurowa,
gdy kasuję bilet w Katowicach jest
godz. 10:00, a do autobusu w Gliwicach wsiadam o 10:45 i jadę do Knurowa. Planowy przyjazd autobusu to
11:10. Czy liczy się moment wejścia
do autobusu (godz. 10:45) – czyli
bilet jest jeszcze ważny i mogę jechać
bez obaw, że dostanę karę, czy też
wiążący jest moment wyjścia (godz.
11:10), gdy minęła już ponad godzina
od skasowania biletu?
Knurowianka

Zapytaliśmy u źródła, czyli w
KZK GOP. Jak poinformowała nas
Anna Kotera z biura prasowego,
bilet autobusowy jest ważny tylko
godzinę od skasowania i liczy się
planowy czas przyjazdu na miejsce

przeznaczenia. W podanym przez
Czytelniczkę przykładzie może ona
wejść o 10:45 do autobusu jadącego do Knurowa, jednak o godz. 11
bilet ten traci ważność i w trakcie
podróży musi ona skasować kolejny
bilet, żeby kontynuować podróż nie
narażając się na karę.
Nieco inna sytuacja występuje
wówczas, gdy planowy przyjazd autobusu do celu określony jest w rozkładzie przed upływem godziny (odnosząc to do przykładu Czytelniczki:
gdyby wg rozkładu autobus miał
przyjechać na knurowski przystanek
o godz. 10:59). Wówczas pasażerka
może jechać do celu korzystając z
biletu skasowanego w Katowicach
o godz. 10 bez obaw. Nawet bowiem
opóźnienie autobusu (bywają korki) i
jego przyjazd na miejsce przeznaczenia po godzinie 11:00 nie dyskwalifikuje jego ważności (liczy się godzina
planowego przyjazdu).
Marek Węgorzewski

informacja własna wydawcy

Wyniki:

Krzysztof Kozak (z pucharem) zdobył Grand Prix; na zdjęciu
najlepsi wędkarze Koła Szczygłowice

1 miejsce Zbigniew Górecki (3,1 kg), 2. Grzegorz
Zawistowski (2,885) kg, 3.
Krzysztof Kopeć (2,298 kg),
4. Krzysztof Kozak (1,796
kg), 5. Waldemar Dziadek
1,136 kg), 6. Piotr Stroik
(0,81 kg), 7. Jan Bejnarowicz (0,538 kg), 8. Czesław
Wojtanek (0,504 kg).

Guma do żucia Turbo...
Ta najpopularniejsza, obok Donalda, guma do żucia o charakterystycznym brzoskwiniowym i dość
szybko zanikającym smaku, była
popularna w końcowych latach PRLu. Jej głównym atutem był jednak
nie smak, a dołączane do słodyczy
obrazki z samochodami, pod którymi
znajdowały się dane techniczne w egzotycznym dla nas tureckim języku.
Ze sklepów guma Turbo zniknęła
dość szybko, a wszystko przez plotkę
o jej rzekomej rakotwórczości. Jedna
z czytelniczek, pani Wioleta, nie
poddała się i odszukała gdyńskiego
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Weronika Gładysz z Knurowa: - Pamiętam gumy Turbo. Kojarzą mi się przede wszystkim z samochodami. Zbierałam
obrazki. Nie pamiętam, jak wiele ich
miałam, ale była to spora kolekcja. Była
taka moda, każdy się nimi wymieniał.

hurtownika (www.slodyczerogozinski.pl),
który sprowadza Turbo do Polski.
– Trzeba zamówić minimum 100 sztuk.
Teraz rozdaję je znajomym – to takie miłe
wspomnienie z dzieciństwa.

Tekst i foto: Monika Pięciak
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Świat w miniaturze
niatur w Inwałdzie. Młodzież, która z
przewodnikiem zwiedzała polskie, a
także zagraniczne miniaturowe zabytki, na koniec mogła także skorzystać
z karuzel. – Niestety, samodzielnie z

Foto: Archiwum MOPP

Jednym z ciekawszych wyjazdów
podczas tegorocznych wakacji zorganizowanych przez Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
okazała się wycieczka do Parku Mi-

tej atrakcji skorzystać mogły dzieci
powyżej 12 roku życia. Pozostałe
musiały być pod opieką dorosłych
– tłumaczy dyrektor MOPP, Jolanta
Leśniowska. Kolejny wyjazd do
Inwałdu zaplanowano na piątek,
14 sierpnia. Wprawdzie wolnych
miejsc już brak, ale warto jeszcze
próbować – może ktoś się rozmyśli?
Informacje pod numerem telefonu
032 235 27 13.
5ak

Foto: Paweł Gradek

Przegląd kadr

Knurów. Wakacje z MOPP

Krystynie Pach, nowej zastępcy kierownika USC (z lewej)
gratulacje złożyła sekretarz miasta Knurowa Anna Karwot

Zmiana w USC

Krystyna Pach awansowała na stanowisko zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Zastąpiła odchodzącą
na emeryturę Bożenę Student
Nowy zastępca kierownika USC
pracuje w knurowskim magistracie
od 1983 roku, a od 1991 roku w USC.
Jest absolwentką Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i
Administracji w Bytomiu, ukończyła
studia magisterskie na kierunku politologia. Ma na koncie tytuł magistra
politologii i podyplomowe studia na
kierunku administracja i zarządzanie,
na Uniwersytecie Śląskim.

Knurów. Coraz trudniejszy mały biznes

Koniec ery kiosków?
Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu kiosk stał niemal
przy każdym przystanku autobusowym w mieście. Dziś
charakterystyczne zielone obiekty znikają z pejzażu
Knurowa. Czy czas już pożegnać się z kioskami?
W Szczygłowicach kilka lat
temu działało prawie 10 kiosków.
Dziś zostały trzy. Podobnie sytuacja
wygląda w Knurowie. Przetrwali
tylko ci najsilniejsi i najlepiej przystosowani.

Po pierwsze lokalizacja

Dobry kiosk to budynek ustawiony w ruchliwym punkcie miasta.
– Kiedyś pracowałam przy szkole
„Dwójce”. Obroty były tam żadne,
człowiek siedział całymi dniami, a
na koniec miesiąca okazywało się,
że wypłata to było jakieś 500, 600
złotych. Gdybym nie musiała, to bym
wtedy to wszystko rzuciła – mówi
jedna z knurowskich kioskarek.
Na forach internetowych aż roi
się od pytań od osób zainteresowanych tym, by rozpocząć pracę we
własnym kiosku. Opinie ludzi, którzy taką działalnością się zajmowali i
prowadzili własny interes nie zawsze
zachęcają jednak do zajęcia się tą
dziedziną.
- We Wrocławiu mając kiosk
Ruchu - bo nie wiem jak w innych
firmach lub całkiem prywatnie - w
bardzo dobrym miejscu, tzn. na dużym skrzyżowaniu z przystankami lub
na wielkim osiedlu, można wyciągnąć 4 tys. miesięcznie. Ale są tacy,
którzy muszą zamykać interes. Przy
tysiącu złotych miesięcznie nikomu
się nie chce pracować od 6 do 20,
a tak nieraz trzeba. I jeszcze inna



ważna sprawa. W kioskach zarabia
się tylko na fajkach, prasie i pornografii, więc staraj się nie otwierać za
blisko kościoła, bo będą problemy.
I to napisałem całkiem poważnie!!!
– radzi na forum www.twoja-firma.
pl użytkownik o nicku mariuszs,
prowadzący własny kiosk.
Bez dobrej lokalizacji nawet nie
można marzyć o zyskach. Wygrywa
ten, kogo punkt znajduje się blisko
przystanków, jak największej liczby
sklepów, firm czy szkół. Liczy się
także elastyczność.
- W mojej okolicy nie ma zbyt
wielu sklepów z artykułami chemicznymi. Dlatego, kiedy tylko się zorientowałam, zaczęłam sprowadzać
do kiosku także chemię. Teraz moja
sąsiadka prowadząca kwiaciarnię,
zamiast kwiatami też handluje głównie proszkami – mówi knurowska
ajentka kiosku. Jeśli ktoś ma kiosk
w złym punkcie – jego działalność
musi upaść.

następnego dnia znowu trzeba wstać
rano – mówi kioskarka.
Pomoc zatr udniają tylko ci,
którzy mogą sobie na to pozwolić.
– Sama opłacam sobie ZUS, czyli 840
złotych, do tego dochodzą podatki,
a jeśli w danym miesiącu zarobię
trochę więcej – płacę kolejne 700
złotych urzędowi skarbowemu. I
skąd tu jeszcze wziąć na opłacenie
pomocnika? – dodaje.
Wiele zależy od tego, na jakich
warunkach zawiera się umowę z
Ruchem czy Kolporterem – największymi firmami w branży.
– Współpracuję z Ruchem. On

/pg/

zapewnia mi cały towar, kiosk, płaci
– Je śli n ie d a m k lie n towi
za prąd, nie interesują mnie także paragonu i zobacz y to kont rorachunki za dzierler – mogę zażawę czy inne. Ale
płacić nawet 3
ponieważ w swot ys. złot ych kar y.
im kiosku mam
Kiedy zdarz y się
też stoisko Lotto
k ra d z ie ż w c za – Ruch pobiera za
sie, gdy kiosk
to ode mnie opłajest ot wart y – za
tę – część zysku.
ws z ystk ie st ra t y
Prawda jest taka,
płacę z własnej
że warunki dyktują
k ie s ze n i – ta k ie
oni. My możemy się
są warunki umoalbo dostosować,
w y i z t ym t r zealbo odejść – mówi
b a si ę p ogo d z i ć
ajentka jednego z Kioski niepotrzebne niszczeją
– m ów i a j e n t k a
kiosków na tzw. stając się marną ozdobą ulic
kiosku.
starym Knurowie.
Wtóruje jej koleżanka: - Kiedy chcę Grunt to ruch
jechać na urlop czy jestem chora
Obroty spadają zawsze w wakakiosk musi nadal pracować. Wtedy cje. Mniej osób podróżuje autobuczłowiek się ratuje, dzwoni do rodzi- sami, sprzedaje się więc mniej biny, znajomych, prosi. Bo kiosk, czy letów miesięcznych, nie ma takiego
się wali, czy pali, musi być otwarty na zapotrzebowania na gazety.
czas – zdradza kulisy swojej pracy.
- Na szczęście są też stali klienRuch jak każdy inny pracodaw- ci, którzy nie wyobrażają sobie
ca jest wymagający. Nie można porannej k a w y be z najnowszej
zapomnieć o wydaniu paragonu codziennej porcji prasy – mówi
klientowi, o zwrocie prasy na czas, ajentka. A mimo to podczas kilsprawozdaniach i wszystkim, czego k u nastom i nutowej roz mow y w
wymaga.
sierpniu przynajmniej kilka razy

Dyscyplina

Praca w popularnym „Ruchu” nie
jest wcale łatwa i przyjemna. Aby się
o tym przekonać wystarczy porozmawiać z kioskarzami.
– Podpisałam umowę z Ruchem.
Zobowiązałam się, że mój punkt
będzie otwarty od poniedziałku do
piątku w godz. 6 – 17. Pracuję także w
soboty. Często, kiedy wrócę do domu
i piję kawę, zasypiam ze zmęczenia, a

- Jest pracownikiem sumiennym,
odpowiedzialnym, cieszy się dobrą
opinią zarówno współpracowników,
jak i kierownik USC – Barbary Bismor – chwali Anna Karwot, sekretarz
UM Knurów.
W 2007 roku inspektor Krystyna
Pach została powołana na funkcję
auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Kiedyś kioski stały niemal na każdym rogu ulicy, dzisiaj
pozostały nieliczne

przerywali nam klienci, którzy do
kiosku przychodzili po różne artykuły – od zapalniczek po chemię,
prasę i bilety.
– Prawda jest taka, że kiedyś w
kiosku można było kupić dosłownie
wszystko. Dzisiaj jest podobnie, z
tym, że w każdym sklepie można
kupić gazetę. Nawet w supermarketach mają specjalne stoiska, a
ludzie kupując tam sięgają też po
prasę. Do nas prz ychodzi więc
coraz mniej osób. Ale nie mogę narzekać – mój kiosk daje mi jako taki
dochód – mówi jedna z kioskarek.
Prawa rynku są nieubłagane.
Zostaną tylko najlepsi. Bo gdy nie
ma ruchu nawet najlepszy handlowiec musi skapitulować.
Tekst & Foto: Justyna Walo
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aktualności
Knurów

Cieplej z pierwszym dzwonkiem
Uczniowie Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego,
mieszczącego się przy ul. Szpitalnej
25 przywitają nowy rok szkolny
w częściowo odnowionym budynku.
10 września zakończy się pierwszy
etap termomodernizacji szkoły

Foto: Bogusław Wilk

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Pierwszy
objął ocieplenie stropodachu, zewnętrznych ścian
- północnej i wschodniej oraz wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej. Koniec drugiego zaplanowano na 2010 rok, kiedy to ocieplona zostanie południowa i zachodnia ściana budynku, a instalacja
c.o. zmodernizowana.
Wykonawcą zadania o wartości ponad 966 tys.
zł jest firma ZUH Łukasz Witek z Kielc.
Część ze środków przeznaczonych na termomodernizację szkoły pochodzi z niskooprocentowanej
pożyczki (831 tys. 139 zł) oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach (72 tys. 831 zł).
Na wniosek starostwa gliwickiego Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło o 135 tys.
zł subwencję przeznaczoną na remonty placówek
oświatowych w powiecie gliwickim.
/pg/

Dla Przeglądu

Foto: Paweł Gradek

Piotr Dudło, radny Rady Powiatu, członek Komisji Gospodarki: - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego oraz Zespołu
Szkół Specjalnych przy ul. Szpitalnej 25 niewątpliwie pozytywnie wpłynie na
warunki funkcjonowania tychże placówek.
O pełnym sukcesie będzie można mówić, kiedy nastąpi całkowite zakończenie
procesu termomodernizacji, tj. ocieplenia również ścian zewnętrznych – południowej i zachodniej, na które w tym roku zabrakło pieniędzy. Mam nadzieję,
że uda nam się zabezpieczyć w budżecie na rok 2010 niezbędne środki do
zakończenia tego zadania.
Przypomnieć należy, że to w obecnej kadencji, po wielu latach bezskutecznych
działań Miasto Knurów przekazało Starostwu Powiatowemu nieodpłatnie budynek przy ul. Szpitalnej 25. Fakt ten umożliwił Radzie Powiatu Gliwickiego pozytywnie ustosunkować się do wniosków knurowskich Radnych Powiatowych,
zgłaszanych poprzez Komisję Gospodarki i Komisję Edukacji i zdecydować o
wydatkowaniu środków z budżetu powiatu na to zadanie. Warto było, bowiem
naszej młodzieży należy stworzyć możliwie najlepsze warunki do nauki. To
zawsze się opłaca...

Uczniowie zastaną szkołę w nowej, ładnej szacie kolorystycznej

Knurów. Wakacyjne remonty

W szkołach nie ma lenistwa
Poważny remont jest prowadzony w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7. Jego koszt wyniósł około 122 tysięcy złotych. Najpilniejsze zmiany dotyczą pomieszczeń, w których
uczą się najmłodsi uczniowie. Sale nauczania początkowego
zostały nie tylko odmalowane, ale i przystosowane do tego,
aby dzieci czuły się tu jak najlepiej i aby nauka była dla nich
atrakcyjna. Ponieważ w tym roku ruszy w szkole nowy,
trzeci oddział klas „0”, należało przystosować do nauczania
maluchów kolejną salę. Na uczniów będą czekać nowe meble,
ławki, krzesełka. Ci, którzy mają lekcje na I piętrze, zauważą
nowe drzwi. Lifting przeszła sala gimnastyczna „Siódemki”
– polakierowano parkiet, a wkrótce zostaną zamontowane
nowe drabinki gimnastyczne.
– Pilną sprawą była też szatnia od wielu lat przeznaczona
do konkretnego remontu, który w tym roku udało się przeprowadzić – mówi Danuta Hibszer, dyrektor MSP nr 7. – Te
wszystkie prace remontowe są długotrwałe, więc muszą się
odbywać w ciągu wakacji, aby nie zaburzyć funkcjonowania
szkoły. Przynoszą efekt, który już widać. Odmalowane pomieszczenia promienieją, a przed nami jeszcze kolejne prace
– wymiana podłóg.
W siedmiu szkolnych salach zamiast dotychczasowej
wykładziny pojawi się elastyczna, wytrzymała wykładzina
tarkett granit (koszt to 42 tys. zł brutto).
Remont trwa też w krywałdzkim Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Zakończono już prace w przedszkolu, w którym
odmalowano sale i wyremontowano szatnie. W będącej
częścią zespołu Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3 remont
trwa, a zasadnicza większość prac jest prowadzona w ramach
rekompensaty szkód górniczych i finansowana przez Kopalnię Szczygłowice (120 tys. zł). We wrześniu dzieci zastaną
odmalowane sale i korytarz, nowe posadzki (na korytarzu i
w trzech salach). Z własnego budżetu szkoła sfinansuje nowe
schody (ok. 20 tys. zł). Wokół budynku przeprowadzono prace odwadniające, zainstalowano też uziemienie. Atrakcyjna
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Krywałd: trwa malowanie szkolnych
pomieszczeń

Not. bw

Foto: Mirella Napolska

Wakacje w pełni, uczniowie
wypoczywają, a w szkołach, jak
zwykle o tej porze roku, praca wre

wydaje się zmiana w pomieszczeniu starej kotłowni,
przez ostatnie lata nieużytecznym. Nowa wylewka i
odnowione ściany to pierwszy krok do realizacji pomysłu stworzenia miejsca rekreacji dla najmłodszych
uczniów – sali zabaw.
Ciekawostką jest też zmiana, jaka szykuje się w
Miejskim Gimnazjum nr 1. – Oprócz corocznych drobnych prac związanych z odświeżeniem pomieszczeń,
przygotowujemy nowość w sali gimnastycznej – montaż luster – zapowiada dyrektor MG nr 1, Barbara
Hankus. – Nauczyciele prowadzący zajęcia taneczne
uznali, że byłaby to duża pomoc dydaktyczna. Lustra
są potrzebne tym bardziej, że w szkole funkcjonuje
zespół cheerleaders, odnoszący duże sukcesy na rozmaitych konkursach – dodaje dyrektor Hankus.
MiNa

Murawa dla młodych piłkarzy

Młodzi adepci piłki nożnej po powrocie z wakacyjnych wojaży
będą zaskoczeni stanem boiska treningowego przy Stadionie Miejskim oraz stadionu Concordii w Krywałdzie. Jeden i drugi obiekt mają
już zieloną murawę, a to oznacza, że treningi i mecze nie będą się
już odbywać w kurzu i błocie.
Więcej na ten temat na stronach sportowych.

PiSk
Foto: Piotr Skorupa
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Knurów, Szczygłowice. Półkolonie MOPS

Atrakcyjnie i aktywnie
Przez pięć tygodni wakacji grupa 24 dzieci uczestniczy
w półkoloniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
którzy uczestniczą w tegorocznym
projekcie MOPS f inansowanym
przez EFS. Do projektu zakwalifikowały się osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej, nieaktywne
zawodowo, choć będące w wieku,
który taką aktywność zakłada. Przygotowano dla nich szkolenia zawodowe, warsztaty psychologiczne i
profilaktyczno-terapeutyczne.
Nie wszyscy rodzice z grupy
beneficjentów MOPS zgłosili swoje
dzieci do udziału w półkoloniach.

Foto: Arch. MOSiR

Knurowski MOPS już po raz
drugi, myśląc o najmłodszych, zdecydował się na letnie półkolonie w
ramach projektu „Aktywność drogą
do sukcesu”, współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny.
Podobnie jak przed rokiem, organizację wypoczynku dzieci powierzył
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji. Półkoloniści są pod dobrą
opieką pedagogów, nauczycieli, koordynatora rekreacyjno-sportowego.
– Organizatorzy mają pomysły
na każdą pogodę – zapewnia Agata
Tyrała, pracowniczka MOPS koordynująca projekt. – W planach jest kino,
basen, gry i zabawy zarówno w hali,
jak i na powietrzu, wycieczki do kopalni Guido czy opactwa cystersów,
rejs statkiem, jazda wąskotorówką, a
także wizyta w stadninie koni.
Zajęcia odbywają się od 20 lipca
do 21 sierpnia, od poniedziałku do
piątku, głównie w siedzibie MOSiR
w Szczygłowicach, dokąd dzieci mają
zapewniony transport. Czekają na nie
też posiłki (drugie śniadanie, obiad,
podwieczorek) i napoje. W grupie są
dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Chęć uczestnictwa dzieci w półkoloniach mogli zgłaszać ci rodzice,

Jedną z
największych
atrakcji
półkolonii jest
wycieczka do
zabytkowej
kopalni
w Zabrzu

Jeśli ktoś zmienił zdanie, może
jeszcze to zrobić – organizatorzy
zapewniają o możliwości dołączenia
kilkorga dzieci do półkolonijnej
grupy. Zainteresowani są proszeni
o wizytę w knurowskim MOPS.
Warunek jest jeden – trzeba być
uczestnikiem projektu „Aktywność
droga do sukcesu”.
- Bardzo się cieszę, że jesteśmy w
stanie przy współpracy z MOSiR-em
zapewnić dzieciom tak atrakcyjną
formę wypoczynku – mówi Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. – Ich radość jest dla nas sporą
satysfakcją. To także inwestycja w
przyszłość tych dzieci – tego typu pozytywne doświadczenia w grupie sprzyjają temu, by w przyszłości umiały one
samodzielnie radzić sobie w życiu.
Półkolonie to nie jedyna atrakcja dla dzieci przygotowana przez
MOPS w ramach projektu EFS.
Dużym powodzeniem cieszył się
majowy festyn rodzinny. Najmłodsi
już pytają o jego kolejną edycję.
MiNa

Foto: Monika Pięciak, Mirella Napolska, Marek Węgorzewski

Nataniel Myszakowski z Knurowa,
ur. 3.08.2009 r., 3480 g, 56 cm

Agata Tkocz z Czuchowa

ur. 4.08.2009 r., 3680 g, 56 cm

Alicja Labus ze Stanowic

ur. 4.08.2009 r., 3690 g, 55 cm

ur. 5.08.2009 r., 3160 g, 51 cm

Oscar Profaska z Wilczy

Aleksandra Pawelec z Knurowa

ur. 6.08.2009 r., 2300 g, 46 cm

10

Magdalena Kruszyna z Paniówek,

ur. 7.08.2009 r., 2190 g, 47 cm

Małgorzata Papierok z Ornontowic,

Maciej Sinka z Knurowa,

Paweł Szymecki z Knurowa,

ur. 4.08.2009 r., 3160 g, 54 cm

ur. 4.08.2009 r., 3700 g, 57 cm

ur. 4.08.2009 r., 3650 g, 54 cm

Karol Lepiocha z Czerwionki

Zuzanna Karwacka z Knurowa

Franciszek Paprotny z Rybnika

ur. 5.08.2009 r., 2460 g, 51 cm

Alicja Pawelec z Knurowa

ur. 7.08.2009 r., 2100 g, 46 cm

ur. 6.08.2009 r., 3210 g, 53 cm

Tymoteusz Biliński z Zabrza

ur. 8.08.2009 r., 3570 g, 53 cm

ur. 6.08.2009 r., 3290 g, 56 cm

Natalia Burzec z Knurowa

ur. 8.08.2009 r., 3850 g, 55 cm
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rozmaitości
Gmina Gierałtowice

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

Sfotografuj pracę rolnika
i zdobądź nagrody

Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

Organizatorem konkursu jest
wójt gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel. Celem zabawy jest pokazanie pracy rolników i efektów tej
pracy na terenie gminy.
W ko n k u r s ie m o ż e w z i ą ć
udział każdy, przy czym osoby
niepełnoletnie potrzebują zgody
rodziców bądź opiekunów. Fotografie mogą być wykonane w
dowolnej technice. Do konkursu
t r zeba je pr zesłać za rów no w
for mie odbitki jak i w for mie
pli ków cy f row ych zapisa nych
n a p ł yc ie C D – n a z w a pl i k u
powi n na być t y t u łem zdjęcia.
Każdy uczest nik może zgłosić
maksymalnie dwa różne zdjęcia
w for macie nie mniejszym niż
A5 i maksymalnym A4. Zdjęcia
cyfrowe powinny być zapisane w
formacie plików JPEG, wielkość
zdjęcia - większa niż 2,5 MB,
rozdzielczość minimalna 2600 x
2000 pikseli. Do każdej fotografii
na odwrocie uczestnik obowiązany jest dołączyć następujące
informacje: pięciocyfrowy kod,
tytuł fotograf ii, miejsce i data
zrobienia.
Zgłoszenie odbywa się poprzez
wypełnienie i podpisanie formularza (do pobrania na stronie www.
gieraltowice.pl). W przypadku osób
niepełnoletnich formularz podpisują rodzice/opiekunowie. Do każdej
fotografii należy wypełnić osobny
formularz.
Zdjęcia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem „Śladami Rolnika”. Do zdjęć
należy dołączyć zaklejoną kopertę
opatrzoną kodem autora z wypełnionym formularzem oraz oznaczo-

ną kodem autora
płytę CD zawierającą formę cyfrową zgłoszonych zdjęć.
Zgłoszenie zdjęć w
kon k ursie jest
rów noz nacz ne
z ud zieleniem
organizatorowi
konkursu zgody
na wykorzystanie zgłoszonych
prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń
ter y tor ialnych
w formie druku,
audio i wideo
oraz w internecie we wszystkich
działaniach i publikacjach związanych z konkursem i działaniami promocyjnymi Gminy Gierałtowice.
Nadesłanie prac na konkurs
stanowi jednocześnie deklarację,
że: osoba nadsyłająca zdjęcia jest
autorem załączonych zdjęć, prawa osób portretowanych zostały
wyjaśnione i osoby sportretowane
wyrażają zgodę na wystawienie i
ich publikowanie również dla celów
reklamowych konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia
jakiejkolwiek natury, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które
nie zostały uprzednio zgłoszone do
innego tego typu przedsięwzięcia.
Z d j ę c i a b ę d ą p u b l i k ow a ne na stronie www.gieraltowice.
pl w galerii - konkurs „Śladami

Foto: UG Gierałtowice

Jeszcze tylko do poniedziałku, 17 sierpnia, można zgłosić
się do udziału w konkursie fotograficznym „Śladami
rolnika”. Zdobywca I miejsca otrzyma 500 zł

Nie ma nudy
na wakacjach
MOPP zaprasza do parku miniatur

Zapisy przyjmuje sekretariat MOPP (al. Lipowa 12)
codziennie w godz. 9-15 lub pod numerem telefonu 032 235
27 13.
Data
14.08

Trasa wycieczki
Inwałd – Park Miniatur

Czas

Cena

9.00 – 16.00

15 zł

Ciekawie z LWSM

Rolnika”, a najciekawsze prace
wykorzystane będą w wydawnictwach Urzędu Gminy Gierałtowice.
Autorzy najlepszych fotografii
otrzymają nagrody - za I miejsce
- 500 zł, II miejsce - 300 zł, III
miejsce - 200 zł. Organizator nie
wyklucza przyznania nagród specjalnych i dodatkowych.
Podsumowanie konkursu, wystawa prac oraz wręczenie nagród
odbęd zie się podczas doż y nek
Gminy Gierałtowice.
Prace należy nadsyłać do 17
sierpnia pod adresem Urzędu Gminy Gierałtowice (Biuro Promocji):
ul. Ks. Roboty 48, 44–186 Gierałtowice, z dopiskiem Konkurs
„Śladami Rolnika”.
Pełna treść regulaminu konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice:
www.gieraltowice.pl
/bw/

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:
19.08 - Inwałd - park miniatur
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

Gry i zabawy dla dzieci

18.08

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych

14.08/ 27.08

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych

13.08/ 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

ROZRYWKA nr 32/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

13.08.2009 r.
CZWARTEK
KINO NIECZYNNE
14.08.09 r.
piątek
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 14.00, 16.45, 19.30
15.08.09 r.
sobota
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 14.00, 16.45, 19.30
LETNIE NOCE FILMOWE
NIE BOLLYWOODZKIE KINO
- Slumdog. Milioner z ulicy
- Bricklane
godz. 22.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Pionowo: 1) wiecznie zielone zarośla śródziemnomorskie,
2) dzielnica Warszawy, 3) nieżyczliwość, 4) karnacja, 5) starożytne miasto jońskie w Azji Mniejszej, 6) tragediopisarz, 7)
miłostka, flirt, 12) witka do chłosty, 13) podpalacz, 14) przechadzka po parku, 15) bity na stadionie, 17) imię żeńskie, 18)
gra na koniach, 19) skoro świt, 20) James, filmowy agent
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16.08.09 r.
niedziela
Harry Potter i Książę Półkrwi
- godz. 14.00, 16.45, 19.30
17-20.08.09 r.
poniedziałek-czwartek
Harry Potter i Książę Półkrwi
godz. 15.00, 18.00

Poziomo: 1) … City, klub angielski, 8) drugie z ryżem, 9) kolor
dla brydżysty, 10) filozof z Rotterdamu, 11) dawny zarządca
mennicy królewskiej, 13) kierunek wypadkowej dwóch sił,
15) w ręku sekundanta, 16) męska, żeńska, 18) pracował w
folwarku, 21) przód, front kolumny, 22) jego strzała trafia w
zakochanych, 23) krewniak strusia z pampasów, 24) przyrząd
do mierzenia ciśnienia, wilgotności i temperatury powietrza

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 30/2009 brzmiało:
„Żurnal”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Irena Romaniuk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Pawilon użytkowy 130 m2, wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367

Handel i Usługi

32/09

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

POSZUKUJĘ MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA NA TERENIE MIASTA KNUROWA.
TEL. 0 516 851 936 LUB 512 398 371

30-38/09

32/09

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą . Te l .
0 693 820 567

32-38/09

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach
o powierzchni 31 m 2, na parterze. Cena
50 000 zł. Tel. 0 505 917 940
32/09

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

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

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

Wróżę. Tel. 0 693 820 567

32-38/09

01-odw.

Trzypokojowe Os. WP II, Piłsudczyków, 62
m2. Lokus, tel. 0 793 679 367
32/09

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

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

01-odw.

32/09

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

Wynajmę mieszkanie w Knurowie, oś.
1000-lecia, 52 m2 (trzy pokoje), umeblowane. Tel. 0 603 356 653

32/09

29-34/09

zwierzęta
Owczarki niemieckie. Tel. 0 609 512 253

30-33/09

MOTORYZACJA

Kredyt dla każdego. Wniosek na telefon. Dojazd do domu klienta! Tel. 0 787 468 699

30-32/09

turystyka

Auto -skup dostawcze, osobowe. Tel.
0 665 888 777

23-32/09

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

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

09-51/52/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

07-51/52/09

01-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

28-32/09

DAM PRACĘ

Czteropokojowe, K. Wielkiego, 56 m2, 159
tys. Lokus, tel. 0 793 679 367

32/09

Czteropokojowe, Marynarzy, 71 m2, 215
tys. Lokus, tel. 0 793 679 367

M ł o d a ko b i et a (m i n i m u m s a n i t a r n e,
k s i ą ż e c z k a z d r o w i a i t p.) p o s z u k u j e
pracy. Praca tak że w produkcji. Możl i wo ś ć p r ze k wa l i f i ko wa n i a ( p i e k a r z,
ciastkar z itp.). Tylko poważne ofer ty.
Tel. 0 608 831 794

32/09

Do wynajęcia pomieszczenie (garaż, mały
warsztat) Knurów, ul. Wilsona, przy nasypie. Tel. 0 605 559 519

28-34/09

32/09

D o w y naj ę c ia war s z t at s am o c ho do w y na dzia ł alność lub hur towni. Tel.
0 604 283 374

27-32/09

Dwupokojowe Lotników, 39 i 49 m2. Lokus,
tel. 0 793 679 367

32/09

Dwupokojowe Sienkiewicza, 51 m , 149 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

32/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

27-34/09

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401
05–51/52/09
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Kupię mieszkanie z balkonem. Tel. 032 236
02 68

P r a c a w b a r z e. Te l. 0 5 0 3 019 4 3 0 ,
0 32 235 32 29

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

32/09

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

29-32/09

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

32-33/09

Sklep dziecięcy w Knurowie zatrudni sprzedawcę. Tel. 0 500 274 908

32/09

32-33/09

Lokal użytkowy, 92 m2, Planeta. Lokus, tel.
0 793 679 367

32/09

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

SZUKAM PRACY
Chętnie zaopiekuję się dzieckiem (z doświadczeniem). Tel. 0 665 722 914

31-34/09
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sport
Chudów. XV Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej

Knurów. A na Zaciszu wiara w słońce

Przerwa pod dachem

Vibovit sięgnął
po Puchar Lata
i... beczkę piwa

Aqua Relax zamyka się na dwa tygodnie. Wymusza
to przerwa technologiczna - od 17 do 31 sierpnia.
Ponownie za to amatorów pływania przyjmie - właśnie od
poniedziałku, 17 sierpnia - pływalnia w Szczygłowicach.
Bez przerwy funkcjonuje kąpielisko Zacisze

Knurowski Vibovit obronił zdobyty przed rokiem Puchar Lata. Mistrz
okazał się najlepszy spośród trzynastki ekip rywalizujących w Chudowie
o trofeum i... 50-litrową beczkę chmielowego napoju
Foto: Jarosław Obczyński

Pływalnia Szczygłowice
otwarta lada dzień

Do 16 sierpnia pływalnia
kryta, salka do tenisa, siłownia, sauna oraz kasa znajdujące
się przy ulicy Sztygarskiej
są nieczynne z powodu przerwy technologicznej. Można
przy tym korzystać z kortu
tenisowego i hali sportowej
- po uprzedniej rezerwacji i
uiszczeniu opłaty w kadrach

MOSiR (poniedziałek – czwartek: w godz. 7.30-14.30, piątek:
7.30-13.00, tel. 032 332 63 67).
Wszystkie obiekty zapraszają
do siebie ponownie od poniedziałku 17 sierpnia.

Aqua Relax dopiero po
wakacjach

Przerwa technologiczna
zaplanowana została także w
knurowskiej pływalni Aqua Re-

lax. Potrwa od 17 do 31 sierpnia
i zakończy się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W
tym czasie amatorzy wodnych
rozrywek mogą korzystać z kąpieliska leśnego Zacisze i basenu
przy ulicy Sztygarskiej.
– Do Aqua Relax serdecznie zapraszamy od 1 września
– mówi Marcin Kasprzyk,
kierownik pływalni.
Justyna Walo

Sztafeta do Ostrej Bramy

Najlepszym bramkarzem turnieju został zgodnie
obwołany kapitan Vibovitu Bartłomiej Poręba; na
zdjęciu tuż po przyjęciu gratulacji - złożyli je: wójt
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, wiceprezes
FMS Jolanta Nowak-Obczyńska, Marek Domin
- prezes fundującej nagrody firmy Telekomfort i
prezes FMS Mateusz Papkala
Wśród seniorów na boisko
stawili się przedstawiciele
Knurowa, Ornontowic, Wilczy, Gierał towic, Tychów,
Pa n iówek i Chudowa. Do
finału dotarły ekipy Gwarka
Ornontowice, knurowskiego
Vibovitu i... My Po Beczkę
Piwa z Zabrza.

Zaproszenie

MOSiR Knurów zaprasza wszystkich zainteresowanych w
sobotę 15 sierpnia na Finał Miast Śląska w Siatkówce Plażowej
Mężczyzn.
Turniej odbędzie się na boiskach do piłki siatkowej na
kąpielisku „Zacisze Leśne” w Knurowie. Mecze rozpoczną
się od godziny 10:00.
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W bezpośrednich pojedynkach najlepiej poradzili
sobie ubiegłoroczni zwycięzcy - Vibovit. Knurowianie,
występujący pod wodzą kapitana, Bartłomieja Porębę, pokonali Gwarek 2:1, natomiast
zabrzan 4:3. Drugie miejsce
zajęła drużyna z Ornontowic
po zwycięstwie nad My Po
Beczkę Piwa 6:2.
Zwycięzcy przyjęli z rąk
wójta Joachima Bargiela okazały puchar. Tyski Browar
Książęcy dorzucił półhektolitrową beczkę ze złocistym,
chmielowym napojem.
Bogusław Wilk

Po raz kolejny pobiegli, aby modlić się
za mieszkańców Knurowa. Tym razem
sztafeta Amatorskiego Klubu Biegacza pod
przewodnictwem Czesława Nowaka udała się do
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie

Foto: Marek Węgorzewski

Imprezę po raz 15. zorganizowało gierałtowickie Forum Młodzieży Samorządowej
(FMS). Do zawodów przystąpiło sześć drużyn juniorskich
i 13 seniorów. Wzorem kilku
poprzednich lat składy ekip
były mieszane - konieczny był
udział pań.
- W historii naszego turnieju dwukrotnie „do boju”
przystąpiły drużyny damskie
okraszone piłkarzami-panami
- mówi Mateusz Papkala, prezes FMS. - I trzeba przyznać,
że tanio skóry nie sprzedały,
grając ambitnie i odpowiednio
ostro - śmieje się prezes.
W rywalizacji piłkarzy
nastoletnich najlepiej radzili
sobie reprezentanci Zabrza.
- W kategorii juniorów
udany debiut odnotowali młodzi zawodnicy KS Piast Pawłów z Zabrza trenujący pod
okiem menadżer Bogumiły
Mikosz - mówi prezes Papkala. - Doszli do finału, gdzie
pokonali Gwarek Ornontowice, wygrywając tym samym
turniej młodzieżowców.

Foto: Jarosław Obczyński

Vibovit Knurów zagrał w składzie: Adrianna Poręba, Magdalena Bagińska,
Robert Kasiński, Krystian Kijak, Adrian Zabłocki, Bartłomiej Poręba, Grzegorz
Bęben, Michał Bagiński, Mateusz Mikulski, Tomasz Dura

Amatorski Klub
Biegacza zmierza
do Wilna

Knurowska sztafeta tuż przed startem. Na zdjęciu przed magistratem
z prezydentem Adamem Ramsem, który przyjął zaproszenie, by zostać
honorowym starterem
W piątek k il k a m i nut Republice Litewskiej Janu- latach dobiegliśmy już do Betpo god z . 9 w yst a r t owal i sza Skolimowskiego.
lejem, Fatimy czy Watykanu,
sprzed Urzędu Miasta. Szta- Celem biegu jest jak co teraz przyszła kolej na Wilno
feta AKB liczy sześć osób. roku modlitwa za mieszkańców – dodaje prezes Nowak.
Najmłodszy z uczestników Knurowa – mówił przed starSt ar terem bieg u był
sztafety ma 15 lat. Bieg od- tem organizator biegu, prezes prezydent Adam Rams. Na
bywa się pojedynczo, a bie- AKB, Czesław Nowak. – Każ- st a rcie zebr ało się w ielu
gacze mają do przebiegnięcia dego roku Amatorski Klub mieszkańców. Życzliw y m
pr zeszło 80 0 k m. Ju ż na Biegacza udaje się do miejsc dopingiem wspierał biegaczy
miejscu sztafeta ma zostać świętych. Tam dziękuje i prosi także wójt gminy Gierałtoprzyjęta przez ambasadora o dalsze łaski dla mieszkań- wice Joachim Bargiel.
Marek Węgorzewski
Rzeczypospolitej Polskiej w ców Knurowa. W poprzednich
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Na własne życzenie
Źle rozpoczęli
nowy sezon piłkarze
z Knurowa. Wyjazd
do Żor nie mógł się
jednak zakończyć
powodzeniem,
bowiem od 26
minuty podopieczni
Wojciecha Kempy
musieli grać
w „10”.

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

2.
3.
4.
5.
6.

Robert Grzesik (w białej koszulce) dwukrotnie oszukał defensywę Concordii
i debiutującego w knurowskiej drużynie bramkarza - Kamila Górę
goli był odpowiedzialny o że knurowianie już od 26 mi- napastnikiem i potrafi podać
sześć lat starszy od wymienio- nuty musieli grać w osłabieniu. mu piłkę „na nos” oraz snajnego duetu Piotr Wysogląd.
Grając w „10” przeciwko be- pera, który z niczego potrafi
Dość nieoczekiwanie i chy- niaminkowi, knurowianie nie strzelić gola.
Piotr Skorupa
ba niezasłużenie na ławce re- stali na straconej pozycji. W
zerwowych wylądował Paweł szeregach Concordii zabrakło
Przesdzing, najskuteczniejszy jednak dwóch graczy. Takiego,
piłkarz w czasie letnich sparin- który doskonale rozumie się z
gów. Na swoją szansę utalentowany 18-latek musiał czekać aż
do 56 minuty. Dość długo, mając
na uwadze to, że potrzebował
- Cóż mogę powiedzieć? Mecz się odbył, ale z gry nie jezaledwie 18 minut na strzelenie
stem zadowolony. Głupotą muszę nazwać zachowanie Tomka
kontaktowej bramki.
Szymury. O ile pierwszy faul mogę zrozumieć, to drugi był już
Te wszystkie niuanse zwiąniedopuszczalny – komentuje trener Wojciech Kempa.
zane z zestawieniem wyjścio- Nie mogę się też pogodzić z decyzją sędziego, który nie
wej jedenastki nie miałyby być
wiadomo za co podyktował dla gospodarzy rzut karny.
Jak to przed inauguracją, postawa drużyny była wielką
może znaczenia, gdyby nie to,

komentarz trenera

Gdyby ktoś zasłabł…

Niecodzienny komunikat spikera usłyszeli kibice, którzy
przybyli na mecz KS Żory – Concordia Knurów. W pewnym
momencie z głośników popłynęły następujące słowa: - Gdyby
któryś z kibiców KS Żory zasłabł ze względu na emocje towarzyszące meczowi to informuję, że po państwa lewej stronie czuwa
służba medyczna, która może udzielić pierwszej pomocy.
Ów komunikat trafił do kibiców przy stanie 1:0 dla gospodarzy...

Sierpniowy
Mikołaj

PiSk

Trudno w to uwierzyć, ale piłkarz Concordii
Knurów Tomasz Szymura zachował się względem zespołu KS Żory niczym święty Mikołaj.
W trzy minuty zobaczył dwie żółte kartki i
osłabiając swój zespół wydatnie pomógł rywalowi w odniesieniu zwycięstwa na inaugurację
czwartoligowych rozgrywek.

PiSk

Dwie żółte i w konsekwencji czerwona
kartka. Nie tak wyobrażał sobie początek
sezonu Tomasz Szymura

14

Wyniki 1. kolejki
KS Żory - Concordia 3:1 (1:0)
1:0 Grzesik 19’ (głową)
2:0 Dulewicz 50’ (karny)
2:1 Przesdzing 74’
3:1 Grzesik 88’
Concordia: Kamil Góra, Dawid Wieliczko, Andrzej Hanak, Paweł
Folcik 73’ Marcin Modrzyński, Marcin Salwa, Tomasz Szymura, Maciej Modliszewski 78’ Mateusz Mikulski, Damian Tkocz,
Dominik Walus 56’ Paweł Przesdzing, Piotr Wysogląd 65’ Karol
Michalski, Łukasz Sendlewski.
Trener: Wojciech Kempa.
Żółte kartki: Szymura (23’, 26’), Hanak (50’), Wieliczko (55’).
Czerwona kartka: Szymura (26’).
Pozostałe wyniki:
Polonia Łaziska Górne – Przyszłość Rogów 0:0, Zapora Porąbka – Gwarek Ornontowice 3:0, Unia Racibórz – MRKS Czechowice-Dziedzice 1:0, Polonia Marklowice – GTS Bojszowy 1:0,
Górnik Pszów – LKS Czaniec 0:3, Rekord Bielsko-Biała – AKS
Mikołów 2:0, Unia Rędziny – Grunwald Halemba (przełożony).
1.

niewiadomą. Po tym meczu jest już mniej znaków zapytania,
jednak nie ukrywam, że w wyjściowej jedenastce na sobotni
mecz z Grunwaldem dojdzie do kilku korekt.
Na pewno zagramy dwójką napastników.
Żałuję, że w Żorach nie mogli zagrać Michał Grodoń, Paweł Gałach i Michał Bagiński. Obrońcy wracają do treningu w
środę, a absencja Bagińskiego może być dłuższa, bowiem ma
skręcony staw kolanowy.
Powracając do soboty to jedyną dobrą wiadomość otrzymałem od Tomka Dury. Okazało się, że jeżeli prezesi Rekordu
Bielsko-Biała i Concordii dojdą do porozumienia to Tomek
będzie mógł u nas zagrać do inauguracji sezonu futsalowego.
Nie ukrywam, że byłoby to wzmocnienie naszej siły ataku.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Problemy w knurowskim
obozie zaczęły się już kilka
dni przed inauguracją ligi. A
dokładnie w dniu, gdy trener Wojciech Kempa dowiedział się, że nie będzie mógł
skorzystać z usług Damiana
Grodonia, Pawła Gałacha i
Michała Bagińskiego. Gdy do
tego dodamy brak w kadrze
Concordii Dariusza Olesia,
Marcina Sterczka, Marcina
Rozumka i Tomasza Dury,
którzy zakończyli już przygodę z knurowskim klubem to
widać, jak trudne zadanie miał
szkoleniowiec z zestawieniem
drużyny na sobotni mecz.
Wojciech Kempa mając
talię kart bez asów – ci mieli
się objawić w czasie meczu
- postawił na trzech obrońców
i trzech debiutantów w wyjściowej jedenastce.
Między słupkami pojawił
się 19-latek Kamil Góra, na
lewej pomocy miejsce wywalczył sobie inny 19-latek – Dominik Walus, a za zdobywanie
PODSŁUCHANE

Foto: Piotr Skorupa

IV LIGA - grupa II

7.
8.
9.
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
-

3:0
3:0
3:1
2:0
1:0
1:0
0:0
0:0
0:1
0:1
1:3
0:2
0:3
0:3
-

Program 2. kolejki (15 sierpnia):
Concordia – Grunwald (godz. 17.00), Mikołów – Rędziny,
Czaniec – Rekord, Bojszowy – Górnik, Czechowice-Dziedzice
– Marklowice, Gwarek – Racibórz, Przyszłość – Zapora, Żory
– Łaziska Górne.

Inauguracja minuta po minucie:

6’ –
19’ –
		
		
23’ –
26’ –
		
		
41’ –
		
48’ –
50’ –
		
		
		
51’ –
		
55’ –
56’ –
		
64’ –
64’ –
65’ –
		
68’ –
		
73’ –
		
74’ –
		
		
76’ –
		
78’ –
		
		
81’ –
		
83’ –
		
		
87’ –
		
88’ –
		
		
		
90’ –
		

Łukasz Sendlewski z rzutu wolnego trafia w mur.
Robert Grzesik idealnie wyskakuje do dośrodkowania
z rzutu rożnego i strzałem głową otwiera wynik meczu.
Beniaminek z Żor prowadzi 1:0.
Pierwsza żółta kartka. Ukarany to Tomasz Szymura.
Sędzia po konsultacji z asystentem pokazuje Tomaszowi
Szymurze drugą żółtą kartkę. Concordia przez 64 minuty
grać musi w dziesiątkę.
Tr zec ia żó ł t a kar t ka w t y m mec zu, a pier ws z a
dla gospodarzy. Ukaranym zawodnikiem Jakub Kloza.
Groźny strzał z kilkunastu metrów na raty broni Kamil Góra.
Zamieszanie w polu karnym Concordii. Sędzia dyktuje
rzut karny, natomiast Andrzejowi Hanakowi pokazuje
żółtą kartkę. Piłkę na „wapnie” ustawia Przemysław Dulewicz
i jest 2:0.
Bramkarz gospodarzy nieudanie inter weniuje przy
dośrodkowaniu – tylko rzut rożny dla Concordii.
Dawid Wieliczko ukarany żółtą kartką.
Boisko opuszcza debiutant w zespole Concordii – Dominik
Walus. Jego miejsce zajmuje Paweł Przesdzing.
Żółta kartka dla Przemysława Dulewicza z KS Żory.
Marcin Salwa niecelnie strzela z rzutu wolnego.
Boisko opuszcza kolejny z debiutantów w knurowskim zespole
– Piotr Wysogląd. W jego miejsce – Karol Michalski.
Pierwsza zmiana w zespole gospodarzy. Janusza Dyrdę
zastępuje Mariusz Koczorowski.
Za Pawła Folcika trener Concordii wpuszcza debiutanta
Marcina Modrzyńskiego.
Na strzał sprzed linii pola karnego decyduje się Paweł
Przesdzing. Piłka kozłuje przed bramkarzem i wpada
do siatki. Wynik meczu 2:1.
Kolejna zmiana w żorskiej drużynie. Boisko opuszcza Wojciech
Wyrobek, a w jego miejsce wchodzi Norman Winiarski.
Czwarta zmiana w zespole z Knurowa. Mateusz Mikulski
zastępuje najstarszego zawodnika Concordii - Macieja
Modliszewskiego.
Ostatnia w tym meczu żółta kartka. Sędzia pokazuje ją
zawodnikowi gospodarzy – Mariuszowi Koczorowskiemu.
Piłka zmierza w „okienko” knurowskiej bramki, jednak
strzał przyjmuje na głowę Marcin Salwa. Po kontrataku
Marcin Modrzyński lobuje bramkarza i bramkę.
Trener KS Żory dokonuje trzeciej zmiany. Na plac gry
wchodzi Dariusz Kowalewski zastępując Jakuba Klozę.
Dośrodkowanie w pole bramkowe Concordii. Z interwencją
spóźnia się Kamil Góra, a na miejscu jest Robert Grzesik,
któr y ustala w ynik meczu na 3:1 dla beniaminka
czwartoligowych rozgrywek.
Sędzia dolicza 5 minut, jednak na boisku nie dochodzi już
do sytuacji godnych odnotowania.
PiSk
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sport
Młodzi adepci piłki nożnej
po powrocie z wakacyjnych
wojaży będą zaskoczeni stanem
boiska treningowego przy Stadionie Miejskim oraz stadionu
Concordii w Krywałdzie. Jeden
i drugi obiekt ma już zieloną
murawę, a to oznacza, że treningi i mecze nie będą się już
odbywać w kurzu i błocie. To
efekt prac przeprowadzonych
przez Miejski Ośrodek Sportu

Obecnie z obiektu korzystają
piłkarze Olimpu Szczygłowice,
a docelowo trenować tam będą
zawodnicy pięciu grup młodzieżowych Concordii.
Murawa w K r ywałdzie
będzie mieć maksymalne obłożenie, bowiem przez kolejny
rok nie będzie można korzystać
z części boiska treningowego przy Stadionie Miejskim.
– Remont nawierzchni boiska

i Rekreacji oraz Klub Sportowy
Concordia.
Z trawiastego boiska w Krywałdzie można już korzystać.
– Prace związane z rekultywacją
terenu, zasianiem trawy i jej pielęgnacją do takiego stopnia, by
mogły się na niej odbywać mecze i treningi trwały okrągły rok
– mówi Grzegorz Grzybowski,
prezes KS Concordia. – Przez
cały ten okres zajęcia treningowe i mecze były prowadzone na
Stadionie Miejskim.
Obiekt w Krywałdzie przeszedł też kosmetykę widowni.
Zlikwidowaliśmy tam starą konstrukcję krytej trybuny i pomalowaliśmy szatnie. Trochę nas to
kosztowało, ale warto było.
Jako pierwsi murawę w
Krywałdzie przetestowali seniorzy Concordii, rozgrywając tam
mecze kontrolne przed rozpoczętym już sezonem ligowym.

treningowego jest prowadzony
w dwóch etapach – informuje
Krzysztof Stolarek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. – Pierwszy z nich
jest już widoczny, bowiem na
zamkniętej powierzchni boiska,
gdzie rozgrywane były mecze,
rośnie już trawa. Teren sąsiadujący z boiskiem jest obecnie
dostępny i mogą się na nim
odbywać treningi. Po roku, gdy
trawa odpowiednio się ukorzeni, murawę oddamy do użytku i
tym samym rozpoczniemy drugi
etap prac, tak by w przyszłości
móc na tym terenie wydzielić
dwa trawiaste boiska.
Harmonogram modernizacji bocznego boiska obejmuje
również instalację dodatkowego oświetlenia, które pozwoli
późną jesienią prowadzić treningu po zmroku.

Murawa
dla piłkarzy

PiSk

Dodatkowe zajęcia na Orliku

Zostań mistrzem
freestyle football

Od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 15 MOSiR
zaprasza na zajęcia dla dzieci
szkół podstawowych mających
na celu poprawę piłkarskich
umiejętności technicznych.
Jest to odrębna dyscyplina
sportowa „freestyle football”,
czyli zabawa z piłką.
– Takie piłkarskie tricki są
bardzo pasjonujące dla dzieci –
mówi pomysłodawca Zbigniew
Rabczewski. – Żeby osiągnąć
sukces w tej dziedzinie trzeba

systematycznie ćwiczyć i być
wytrwałym.
Z kolei w poniedziałki od
godz. 17 do 20 wszyscy chętni
mogą zagrać w siatkówkę.
Zainteresowanie tą dyscypliną
sportu jest bardzo duże.
MOSiR informuje też, że
gdyby zebrała się grupa osób
chętnych do uprawiania innej
dyscypliny sportowej to istnieje
możliwość utworzenia nowej
grupy.
Marek Węgorzewski

Zapraszamy
do współpracy
Przed nami inauguracja
rozgrywek na szczeblu zabrzańskiej klasy „A”. Teren
na którym ukazuje się „Przegląd Lokalny” obejmuje pięć
zespołów: Gwiazda Chudów,
LKS 35 Gierałtowice, Naprzód
Żernica, Orzeł Stanica i Wilki
Wilcza. W związku z tym

Siatkówka

Nie ma mocnych
na braci Hanak

Kolejny turniej siatkówki na Orliku i znowu
zwycięstwo braci Artura i Marcina Hanaków
Do piątkowego Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanego
przez MOSiR na Orliku zgłosiły

PiSk

Marek Węgorzewski

6 sierpnia na Orliku
odbył się kolejny
mecz koszykówki
organizowany w ramach
Turnieju Koszykówki
przez MOSiR

dla swojej drużyny W jego
drużynie zagrali też m. in.
Jakub Klof ze swoim ojcem
Januszem, trenerem KTK,
któr y był mocnym punktem tej drużyny. W zespole
przeciwnym na pochwałę
zasłużył Tomasz Adamski
zdobywając 8 koszy.
Po meczu głównym rozegrany został rewanż składający się z dwóch kwart po
10 minut, gdzie tym razem
lepsza okazała się ta druga
drużyna.
Marek Węgorzewski

Terminarz rundy jesiennej – Klasa „A” Podokręg Zabrze

1 kolejka – 15-16 sierpnia

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

2 kolejka – 22-23 sierpnia
Piast Pawłów
KPN Sośnica
Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice
Sokół Łany Wielkie
Czarni Pyskowice
Zaborze Zabrze
Zamkowiec Toszek

-

Wilki Wilcza
KS 94 Rachowice
Społem Zabrze
Młodość Rudno
Naprzód Żernica
Ruch Kozłów
Gazobudowa II Zabrze
Orzeł Stanica

Ruch Kozłów
Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze
Wilki Wilcza
Młodość Rudno
KS 94 Rachowice
Społem Zabrze
Orzeł Stanica

-

KPN Sośnica
Czarni Pyskowice
Sokół Łany Wielkie
Zaborze Zabrze
Piast Pawłów
Zamkowiec Toszek
LKS 35 Gierałtowice
Gwiazda Chudów

KPN Sośnica
Gwiazda Chudów
Piast Pawłów
Sokół Łany Wielkie
Czarni Pyskowice
LKS 35 Gierałtowice
Ruch Kozłów
Zaborze Zabrze

-

Zamkowiec Toszek
KS 94 Rachowice
Społem Zabrze
Wilki Wilcza
Gazobudowa II Zabrze
Orzeł Stanica
Naprzód Żernica
Młodość Rudno

Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze
Wilki Wilcza
Młodość Rudno
Społem Zabrze
Orzeł Stanica
Zamkowiec Toszek
KS 94 Rachowice

-

KPN Sośnica
Ruch Kozłów
Czarni Pyskowice
Sokół Łany Wielkie
Zaborze Zabrze
Piast Pawłów
Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice

KPN Sośnica
LKS 35 Gierałtowice
Piast Pawłów
Sokół Łany Wielkie
Czarni Pyskowice
Ruch Kozłów
Naprzód Żernica
Zaborze Zabrze

-

Gwiazda Chudów
Zamkowiec Toszek
KS 94 Rachowice
Społem Zabrze
Młodość Rudno
Wilki Wilcza
Gazobudowa II Zabrze
Orzeł Stanica

Gwiazda Chudów
Gazobudowa II Zabrze
Wilki Wilcza
Młodość Rudno
Społem Zabrze
Orzeł Stanica
KS 94 Rachowice
Zamkowiec Toszek

-

LKS 35 Gierałtowice
KPN Sośnica
Naprzód Żernica
Ruch Kozłów
Czarni Pyskowice
Sokół Łany Wielkie
Zaborze Zabrze
Piast Pawłów

KPN Sośnica
Piast Pawłów
Sokół Łany Wielkie
Czarni Pyskowice

-

LKS 35 Gierałtowice
Gwiazda Chudów
KS 94 Rachowice
Orzeł Stanica

3 kolejka – 29-30 sierpnia

4 kolejka – 5-6 września

5 kolejka – 9 września

7 kolejka – 19-20 września

8 kolejka – 26-27 września
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tylko zwycięzcom. III miejsce
to mieszana para Kasia Sikora
i Olek Klof, a poza podium
znaleźli się Michał Szczurek i
Paweł Talar.

Rodzinnie w kosza…

Zgłoszono 2 drużyny,
w których kapitanami byli
Ziemowit Boczoń i Tomasz
Adamski. Po pasjonujących
4 kwartach lepszą okazała się drużyna Ziemowita
Boczonia, która zwyciężyła 27:23. Zimowit Boczoń
zdobył najwięcej punktów

6 kolejka – 12-13 września

liczymy na owocną współpracę z działaczami, trenerami,
zawodnikami i kibicami wymienionych drużyn. Prosimy
też o przesyłanie maili (piotr.
skorupa@przegladlokalny.
eu) z informacjami o wyniku,
strzelcach bramek i składach.

się 4 pary, w tym jedna mieszana. Każda z drużyn rozegrała 3
mecze po 2 sety do 21 punktów.

Para Artur i Marcin Hanak tym
razem nie straciła nawet seta i
pewnie zwyciężyła wszystkie z
rozegranych pojedynków. Drugie miejsce zajęli Tomasz Siwiec
i Radek Mirota, którzy ulegli

Ruch Kozłów
Naprzód Żernica
Zaborze Zabrze
Gazobudowa II Zabrze

-

Społem Zabrze
Młodość Rudno
Zamkowiec Toszek
Wilki Wilcza

Wilki Wilcza
Młodość Rudno
Społem Zabrze
Orzeł Stanica
KS 94 Rachowice
Zamkowiec Toszek
Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice

-

KPN Sośnica
Gazobudowa II Zabrze
Naprzód Żernica
Ruch Kozłów
Czarni Pyskowice
Sokół Łany Wielkie
Zaborze Zabrze
Piast Pawłów

KPN Sośnica
Sokół Łany Wielkie
Czarni Pyskowice
Ruch Kozłów
Naprzód Żernica
Zaborze Zabrze
Gazobudowa II Zabrze
Wilki Wilcza

-

Piast Pawłów
Gwiazda Chudów
Zamkowiec Toszek
KS 94 Rachowice
Orzeł Stanica
LKS 35 Gierałtowice
Społem Zabrze
Młodość Rudno

Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice
Piast Pawłów
Młodość Rudno
Społem Zabrze
Orzeł Stanica
KS 94 Rachowice
Zamkowiec Toszek

-

Czarni Pyskowice
Sokół Łany Wielkie
Zaborze Zabrze
KPN Sośnica
Wilki Wilcza
Gazobudowa II Zabrze
Naprzód Żernica
Ruch Kozłów

KPN Sośnica
Sokół Łany Wielkie
Czarni Pyskowice
Ruch Kozłów
Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze
Wilki Wilcza
Młodość Rudno

-

Zaborze Zabrze
Piast Pawłów
LKS 35 Gierałtowice
Gwiazda Chudów
Zamkowiec Toszek
KS 94 Rachowice
Orzeł Stanica
Społem Zabrze

Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice
Piast Pawłów
Społem Zabrze
Orzeł Stanica
KS 94 Rachowice
Zamkowiec Toszek
Zaborze Zabrze

-

Naprzód Żernica
Ruch Kozłów
Czarni Pyskowice
KPN Sośnica
Młodość Rudno
Wilki Wilcza
Gazobudowa II Zabrze
Sokół Łany Wielkie

KPN Sośnica
Czarni Pyskowice
Ruch Kozłów
Naprzód Żernica
Gazobudowa II Zabrze
Wilki Wilcza
Młodość Rudno
Społem Zabrze

-

Sokół Łany Wielkie
Zaborze Zabrze
Piast Pawłów
LKS 35 Gierałtowice
Gwiazda Chudów
Zamkowiec Toszek
KS 94 Rachowice
Orzeł Stanica

Orzeł Stanica
Zamkowiec Toszek
Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice
Piast Pawłów
Zaborze Zabrze
Sokół Łany Wielkie
KS 94 Rachowice

-

KPN Sośnica
Młodość Rudno
Wilki Wilcza
Gazobudowa II Zabrze
Naprzód Żernica
Ruch Kozłów
Czarni Pyskowice
Społem Zabrze

9 kolejka – 30 września

10 kolejka – 3-4 października

11 kolejka – 10-11 października

12 kolejka – 17-18 października

13 kolejka – 24-25 października

14 kolejka – 7-8 listopada

15 kolejka – 11 listopada
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