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Wilcza

Kościółek z dotacją

Rzymskokatolicka
parafia pw. św. Mikołaja
otrzymała z budżetu
Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
ponad 78 tys. zł.

Foto: Archiwum PL

Prace konserwatorskie obejmą
ołtarz główny i ołtarze boczne wraz
z obrazami z drewnianego kościółka. Koszt prac wynosi ogółem 236
tys. zł.
Kościół wybudowano w 1755
roku, a za jego wyjątkowością przemawia dobrze zachowane barokowe
wyposażenie.
Dotację uzyskały także kościółki
z Poniszowic i Smolnicy. Wszystkie
trzy wpisują się w Śląski Szlak Architektury Drewnianej, obejmujący
93 zabytkowe obiekty.

/sisp/

Knurów. Bezpłatna mammografia

Niebezpieczne szambo

Proszę o zainteresowanie się
jak są zabezpieczone szamba na
ulicy Kościuszki między domami
nr 8 i nr 10. Na dziś są to zwykłe
płyty chodnikowe. Jedna była
pęknięta, to została wymieniona
na nową. Czy musi dojść do nieszczęścia, żeby wspólnota doprowadziła to do porządku?
Mieszkańcy Kolonii

Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji: - Nie musi dojść do nieszczęścia. Sprawa jest mi znana. Cztery
tygodnie temu zabezpieczenie
szamba zostało zlecone odpowiedniej firmie. Na dniach problem
powinien zostać rozwiązany.

Not. pg

Chudów

Śmiech
na zamku
9 sierpnia (niedziela) na zamku w
Chudowie odbędzie się II Chudowski
Kabareton, czyli spotkania z kabaretem. Skecze i dowcipy niejednego
wprawią w dobry humor. Wszak
śmiech to zdrowie!
5ak

Zbadaj piersi
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/

Gliwice

Knurów

Biesiadna niedziela
W niedzielne popołudnie, w
godz. 16-22, będzie można posłuchać
dobrej, biesiadnej muzyki. W Knurowie na estradzie przy ul. 1 Maja.



- Zabawę sponsoruje firma gastronomiczna - mówi radny Izydor Golec,
inicjator imprez. - Ci, co przyjdą, na
pewno nie będą żałować - zapewnia.

/b/

Knurów

Wandal
w domu

Uszkodzony
dach

Budowany dom jednorodzinny
znajdujący się w Kuźni Nieborowskiej przy ulicy Knurowskiej padł
ofiarą wandala. Nieznany do tej
pory sprawca 30 lipca około północy
zniszczył cztery okna i drzwi. Koszt
eskapady nocnego „gościa” oszacowano na około 4 tys. złotych.

Zaparkowany przy ulicy Kazimierza Wielkiego Fiat Seicento padł
ofiarą nieznanego sprawcy. 28 lipca
około godz. 18 agresor uderzając
ciężkim przedmiotem uszkodził dach
samochodu. Koszt naprawy to około
1500 złotych.

Knurów

Przyszowice

Justyna Walo

Justyna Walo

Uwaga na
Kradzież
domokrążców z auta
78–letnia kobieta padła ofiarą
domokrążcy. 29 lipca około południa do mieszkania przy ulicy
Wita Stwosza zapukał mężczyzna
podający się za sprzedawcę odzieży. Kiedy kobieta zainteresowana
produktami oferowanymi przez
domokrążcę na chwilę spuściła go
z oczu… mężczyzna wyniósł z jej
mieszkania pieniądze, około 5 tys.
złotych w gotówce.
Justyna Walo

Knurów

Mercedes
Sprinter
… został skradziony z ul. Szpitalnej. Do kradzieży doszło 30 lipca
około godz. 19. Samochód wart jest
około 60 tys. złotych.

Justyna Walo

Z niezamkniętego samochodu
zaparkowanego w Przyszowicach
przy ulicy Gliwickiej 27 lipca około godz. 14 niezidentyf ikowany
sprawca ukradł… 11 tys. złotych w
gotowce.
Justyna Walo

Knurów

Złodziej
damskich
torebek
Nieznany sprawca włamał się
28 sierpnia do samochodu marki
Renault zaparkowanego przy ulicy
Słonecznej. Sprawca wybił szybę, by
móc… zabrać z samochodu damską
torebkę. W środku znajdowały się
dokumenty osobiste.

Justyna Walo

Wilcza

Rusza „Parkowe lato”
Już po raz kolejny będzie można wziąć udział w cyklu imprez
organizowanych w Parku Chopina
w Gliwicach. „Parkowe lato”, czyli
sierpniowe koncerty i spektakle, już
od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem.
Pierwsza z tegorocznych imprez nosi tytuł „Malavita. Ballada
o mafii”. Koncert ten będzie miał
charakter muzycznej opowieści
o włoskiej mafii. Artystyczną inspirację spektaklu stanowiły oryginalne
pieśni sycylijskie, przełożone po raz
pierwszy na język polski. W najbliż-

Kuźnia Nieborowska

szą sobotę, 8 sierpnia, zaprezentują
je aktorzy Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa. Początek imprezy
– godz. 19.30.
Dwie kolejne imprezy „Parkowego lata” będą recitalami: Joanny
Lewandowskiej-Zbudniewek (22
sierpnia) oraz Piotra Machalicy (29
sierpnia).
Więcej informacji pod numerem
tel.: 0-32 238 54 09.
5ak

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.

www.yallayalla.pl
Wprawdzie półmetek wakacji już za
nami, ale warto jeszcze pomyśleć o
wyjeździe lub zaplanować przyszłoroczny urlop. Pomocny może się tu
okazać portal YallaYalla.pl. Jest on
skierowany do osób, którym marzy
się daleka podróż, a także do tych,
którzy wrażeniami ze swojej wyprawy chcą podzielić się z innymi. Użytkownicy, tworzący i prowadzący portal, publikują artykuły, zdjęcia, wideo,
dodają własne komentarze. Znaleźć można tu także informacje potrzebne
przy wyjeździe w egzotyczne kraje, jak formalności wjazdowe, zdrowie i
bezpieczeństwo czy planowanie podróży.
5ak

- 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

Sprostowanie

W tekście Jubileuszowy Dzień
Policjanta [nr 30 PL, s. 8] mylnie
podaliśmy stopnie czworga spośród
awansowanych funkcjonariuszy z
Knurowa. Patrycja Kusiak, Adam
Skorupa, Adrian Buś i Błażej Durczyński zostali podniesieni do rangi
starszych posterunkowych, a nie
– jak napisaliśmy – starszych podinspektorów. Za pomyłkę przepraszamy.
Mirella Napolska
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Knurów. Interweniowała Straż Miejska i pogotowie

Nietrzeźwe panie w... stawie
Piją, a później zasypiają na ulicy, awanturują się, próbują zasiąść za kierownicą
lub nie daj Boże pływają... W ciągu ostatnich dwóch tygodni Straż Miejska
zebrała żniwo pijanych knurowian
Wysokie temperatury zachęcają
do schłodzenia organizmu mocniejszymi trunkami. Nie dość, że efekt
krótkotrwały i mizerny, to w niektórych przypadkach może skończyć
się śmiercią.
Tragedii uniknęły dwie nietrzeźwe kobiety, które załoga Pogotowia
Rat un kowego w asyście St raży
Miejskiej wyciągnęła ze stawu w
Szczygłowicach. Jedną z nich zabrało
pogotowie, drugą patrol doprowadził
do miejsca zamieszkania, gdzie pozostawił pod opieką sąsiadki.
Niektórzy amatorzy napojów
wyskokowych zamiast wpaść w
objęcia oczekujących na nich w

domach żon, wpadają w objęcia...
Morfeusza. 22 lipca strażnicy miejscy przebudzili pijanego mężczyznę,
który na miejsce spoczynku wybrał
sobie sąsiedztwo jednego z barów na
osiedlu 1000-lecia. Śpiący królewicz
odnalazł metę w izbie wytrzeźwień.
Podobnie zresztą jak bezdomny, nocujący w budynku przy ul. Koziełka.
Z kolei do szpitala z obrażeniami
głowy trafił knurowianin, którego
widok zaniepokoił mieszkańców
ul. Konopnickiej. Mężczyzna w stanie
upojenia alkoholowego leżał przed
blokiem na zieleńcu.
Osobną kategorię stanowią ci,
którym po spożyciu alkoholu włącza

Knurów
Kolejna śmiertelna ofiara wypadku drogowego

Bez szans
na przeżycie

26 lipca Eryk Grychtoł świętowałby 67 urodziny.
Niestety, zmarł tydzień wcześniej. Rowerzysta nie
miał szans, by przeżyć zderzenie z rozpędzonym
Nissanem Almerą
17 lipca, w godzinach rannych
pan Eryk wybrał się na rowerze na
ul. Wzgórze, aby załatwić przyczepę. Około godz. 5.40 ruszył w drogę
powrotną ulicą Wilsona.
– Tato nie miał przy sobie dokumentów, po załatwieniu sprawy miał
wracać zaraz do domu – mówi Wojciech Grychtoł, syn pana Eryka.
Knurowianin nie dojechał, mimo,
że od domu dzieliło go kilkaset metrów. Około godz. 5.45, 22-latek,
jadący Nissanem Almerą potrącił
rowerzystę.
Sierżant sztabowy Arkadiusz
Ciozak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformował Przegląd, że
u sprawcy wypadku nie wykryto
obecności alkoholu w wydychanym
powietrzu.
- Ojca przewieziono do knurowskiego szpitala, gdzie zrobili mu
zdjęcia rentgenowskie, a następnie
do Katowic. Tam przeszedł operację
krwiaka mózgu, w razie potrzeby
lekarze planowali kolejną – opowiada syn.
Pan Eryk cały czas przebywał
w śpiączce. Oprócz krwiaków w
dokumentacji lekarskiej, liczącej
3 strony odnotowano m.in. złamanie
uda w dwóch miejscach, a także
wiele innych urazów.
Rowerzysta zmarł 19 lipca. – Nie
potrafię się z tym pogodzić! Tato był
bardzo dobrym człowiekiem. Przez
wiele lat opiekował się sparaliżowaną po wylewie mamą. Wszystko
w domu robił sam: gotował, wieszał

firany, mył podłogi... Był prawą ręką
mamy – wspomina łamiącym się
głosem syn Wojciech.
Rodzina spotkała się ze sprawcą
wypadku. - Przepraszał, tłumaczył,
że nie widział ojca, że oślepiło go
słońce. Do końca będzie musiał z
tym żyć. Spieprzył życie sobie i nam.
Nie wierzę, że jechał 40 km/h. Przy
takiej prędkości ojciec na pewno
by przeżył. To był zdrowy mężczyzna. Za tydzień miał obchodzić 67
urodziny...
Wojciech Grychtoł jest przerażony tym, co dzieje się na knurowskich
d rogach. Wspomina śmier telny
wypadek z 1 lipca, w którym pijany
kierowca zabił idącą chodnikiem
41-letnią knurowiankę. Ta śmierć
wstrząsnęła całym miastem.
Niestety, na krótko. Tydzień później policjanci zatrzymali pijanego
w sztok 64-latka, któr y Fiatem
Seicento zjechał na przeciwny pas
ruchu ul. Dworcowej i stoczył się ze
skarpy. Miał 2,1 promila alkoholu
we krwi. W niechlubnym rankingu przebił go 41-latek, który przy
ul. Lotników próbował odjechać
samochodem, mając 2,5 promila
alkoholu we krwi.
W przypadku 22-latka, który
śmiertelnie potrącił pana Eryka
wszczęto postępowanie.
– Odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi od
2 do 12 lat więzienia – informuje
Arkadiusz Ciozak z KMP Gliwice.
– Jeżeli ofiara przeżyłaby wypadek
kara wynosiłaby od roku do 10 lat.
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Paweł Gradek

się agresor. 25 lipca mieszany patrol
Straży Miejskiej i Policji odwiózł do
izby wytrzeźwień awanturującego
się w mieszkaniu przy ul. Koziełka
mężczyznę. Dwa dni później podobny los spotkał krewkiego mieszkańca
domu przy ul. Słoniny.
W ubiegły czwartek zatrzymano
na ul. Batorego kierowcę, który w
trakcie jazdy samochodem raczył
się piwem.
Paweł Gradek

Bo czasem jeden to za mało...
Na skrzyżowaniu przy kąpielisku Zacisze Leśne kierowcy od nadmiaru
informacji mogą dostać zawrotów głowy. Dwa znaki, jeden na drugim,
obydwa o identycznej treści.

Tekst i foto: Justyna Walo

Knurów. Sprawca przemocy trafił do szpitala

Z aresztu do szpitala
Tydzień temu pisaliśmy o knurowskim przypadku przemocy w rodzinie
[„Miłość” na promilach, nr 30 PL]. Znamy dalszy ciąg losów bohatera tekstu,
podejrzanego o znęcanie się nad rodziną
Osadzony w policyjnym areszcie
doznał ataku furii połączonego z
autoagresją (m.in. uderzał głową w
ścianę). Jak podaje gliwicka policja,
podejrzany został przewieziony na
Oddział Zamknięty Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Policja
przeprowadzi w tej sprawie czynności procesowe dokumentujące przestępstwo. Następnie sprawa trafi do
prokuratora, a w dalszej kolejności
– do sądu.
Policja w Gliwicach zatrzymała
w ostatnich dniach kilku innych
domniemanych sprawców przemocy
w domu. Do aresztu śledczego trafił
wyrodny wnuk znęcający się nad
swoją 82-letnią babcią. 42-latek od
marca znęcał się nad starszą kobietą
fizycznie i psychicznie. Według policyjnych ustaleń proceder wyłudzania
od babci pieniędzy na alkohol trwał

od dawna, jednak w ostatnim
okresie jego agresja stała się
wyjątkowo niebezpieczna
dla pokrzywdzonej. 27 lipca
przyszedł do domu z tasakiem, grożąc, że użyje go,
jeśli nie dostanie pieniędzy na alkohol. Mężczyzna nigdzie nie pracuje,
najprawdopodobniej żył
na utrzymaniu babci.
Funkcjonariusze zatrzymali też w
Gliwicach 40-latka
podejrzanego o znęcanie się nad swoją 35-letnią żoną.
Z kolei policjanci
z komisariatu w
Pyskowicach zatrzymali 45-latka podejrzanego o taki sam czyn.

MiNa

reklama

www.ganinex.com.pl
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Na ryby tylko
z kartą wędkarską Senior karty
Knurów

- Mam 52 lata. Dużo jeżdżę na rowerze. Nigdy nad tym
nie myślałem, ale czy potrzebuję kartę rowerową. Jeśli
tak, to gdzie ją wyrobić. Dzieci uzyskują ją w szkołach,
a gdzie może to zrobić taki senior jak ja?

Wędkowanie
to czysta
przyjemność,
lecz żeby nie
łamać przepisów
trzeba najpierw
postarać się o kartę
wędkarską. Nie jest
to takie trudne
O kartę wędkarską może starać
się każdy, kto ukończył 14 lat. Trzeba zdać egzamin, złożyć stosowny
wniosek w starostwie oraz uiścić
opłatę. Dokument wydawany jest
bezterminowo.
Egzaminy organizują koła Polskiego Związku Wędkarskiego.
- Można tam otrzymać informacje, jak się do takiego egzaminu

Aby legalnie łowić ryby konieczne
jest posiadanie karty wędkarskiej
przygotować – tłumaczy Romana
Gozdek, rzecznik prasowy Starostwa
Powiatowego w Gliwicach. Dla chcących sprawdzić swoją wiedzę, jest
także strona internetowa www.kartawedkarska.pl, gdzie każdy kandydat
może się przekonać, czy jest należycie
przygotowany do egzaminu.
Kolejnym etapem jest złożenie
odpowiedniego wniosku. Miesz-

Vattenfall modernizuje sieć

Linia już nie goła

Około dwóch tygodni potrwają prace prowadzone przez
Vattenfall wzdłuż ul. Niepodległości

Praca wre: Przekopywany skwer przed ratuszem
Jak się dowiedzieliśmy, przy- wości tak, aby więcej energii mogło
czyną „wykopków” od ratusza po być dostarczonej do odbiorców.
Biedronkę jest modernizacja sieci
Przy okazji wspomnianych roniskiego napięcia i wymiana linii bót zostaną usunięte stare drewnianapowietrznej.
ne słupy. Wykonawcą inwestycji jest
Celem przeprowadzanych prac firma Budomont-7 z Rudy Śląskiej.
jest wymiana linii gołej na izolowaTekst & Foto: Marek Węgorzewski
ną. Ponadto zwiększenie przepustoinformacja własna wydawcy

kańcy Knurowa dokumenty składają w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach (ul.
Zygmunta Starego 17, pok. 104, tel.
0-32 238 93 00, 0-32 332 66 42, 43,
45, 46, 49). Wniosek można otrzymać w Wydziale, a także pobrać ze
strony BIP Starostwa Powiatowego
(www.bip.powiatgliwicki.finn.pl,
zakładka: Karty Usług – Ochrona
Środowiska). Do wniosku trzeba
dołączyć aktualne zdjęcie (wymiar
25x30 mm), protokół z egzaminu,
jeśli karta wydawana jest po raz
pierwszy (nie dotyczy to osób, które
mają średnie lub wyższe wykształcenie rybackie).
- Jeśli karta jest uaktualniana
ze względu np. na zmianę nazwisk a lub innych danych, nale ż y
d o łą c z yć p o p r ze d ni d ok u m e n t
– informuje Romana Gozdek. - Jeśli
ktoś zagubił lub zniszczył kartę,
musi przedstawić zaświadczenie z
koła wędkarskiego potwierdzające
zagubienie lub zniszczenie karty
– dodaje.
Należy także w kasie Starostwa
uiścić opłatę w wysokości 10 zł. Do
kosztów trzeba doliczyć opłatę za
egzamin, którą pobierają koła wędkarskie (o jej wysokości decydują
przepisy poszczególnych kół).
- Karta wędkarska to, używając
porównania, coś takiego, jak prawo
jazdy. O tym, gdzie dany wędkarz
może łowić, decydują koła wędkarskie (dotyczy to wód Skarbu Państwa) lub, w przypadku prywatnych
akwenów, ich właściciele – informuje
rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.
Monika Pięciak

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 16,91 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro) w Knurowie,
- o pow. 19,29 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawierają zaproszenia 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.



nie potrzebuje

Zapytaliśmy policjantów. Sierżant sztabowy
Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach: - Od osób
pełnoletnich nie wymaga
się dokumentu uprawniającego do kierowania
rowerem czy motorowerem. Wystarczy, że taka
osoba posiada przy sobie
dowód osobisty.

foto: Marek Węgorzewski

Foto: Justyna Walo

Interwencja Przeglądu

Marek Węgorzewski

informacja

INFORMACJA Urzędu
Miasta w KnuroWIE

Szanowni Państwo
Gmina Knurów wdrażając System Zarządzania Jakością w oparciu o
normę ISO 9001 przyjęła zasadę, że nadrzędnym celem Urzędu jest sukcesywne podnoszenie jakości świadczonych usług oraz wychodzenie naprzeciw
potrzebom Klientów.
Dlatego też, aby lepiej poznać Państwa potrzeby, sporządziliśmy krótką
ankietę, której wyniki pozwolą nam poznać opinie i oczekiwania Mieszkańców
Knurowa dotyczące udostępniania informacji o sposobie załatwiania spraw
oraz przydatności strony internetowej Urzędu Miasta.
Ankiety wręczane będą Państwu przez pracowników przy okazji załatwiania przez Państwa spraw w Urzędzie. Pracownicy wyjaśnią cel badania,
sposób wypełnienia ankiety oraz poinformują o miejscu, gdzie znajdują się
urny do wrzucania ankiet.
Urny znajdują sie w Urzędzie Miasta Knurów:
− ul. Ogana 5, na parterze,
− ul. Niepodległości 7 w Ratuszu na parterze.
Ponadto ankietę można pobrać na stronach internetowych www.knurow.
pl oraz www.knurow.bip.info.pl w zakładce „ankiety”. Wypełnione ankiety
prosimy przesyłać na adres e-mail: iso@knurow.pl.
Ankiety są anonimowe.
Badanie przeprowadzone będzie od w terminie od 4 sierpnia do 4 września 2009. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu
(032) 339-22-73 oraz 339-23-06.
Sekretarz Miasta
Anna Karwot
ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,50 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Szarych Szeregów 2B/1 - parter.
Cena wywoławcza 88.600,00 zł. Kwota postąpienia w przetargu
będzie wynosiła minimum 1000,00 zł
Termin przetargu – 13.08.2009 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 8.700,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 11.08.2009
r. od godz. 14.00 do 15.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę
w siedzibie LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 12.08.2009 r.
do godz. 15.00
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn. 33, 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 31 (857) 6 sierpnia 2009 roku

aktualności
Szczygłowice. Właściciele garaży przy ul. Parkowej chcą rozwiązać
problem składowania śmieci

Kukułcze jajo

Przeniesienie kontenerów na śmieci w inne miejsce nie
rozwiązało problemu właścicieli garaży, w pobliżu których
po raz kolejny powstaje dzikie wysypisko
Wielokrotnie na naszych łamach
pisaliśmy o stertach śmieci, zalegających w sąsiedztwie garaży przy
ul. Parkowej. Za każdym razem w
sprawie interweniowali: dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji – Mieczysław
Kobylec, Straż Miejska i szczygłowicki radny Zbigniew Wojciechowski.
Pomysł na rozwiązanie problemu
przedstawiony przez radnego Wojciechowskiego spotkał się ze sprzeciwem
części właścicieli garaży. Wśród nich
jest m.in. Jerzy Kiełb.
– W tym miejscu stały kontenery,
a teraz jedynie śmieci zostały – Jerzy
Kiełb pokazuje stertę odpadków.
– Kosze z inicjatywy radnego Wojcie-

chowskiego przeniesiono na prywatną posesję, do której brama zamykana
jest o godz. 18. Gdzie później śmieci
wyrzucać? Nikt nie pytał nas, co o tym
myślimy, czy się zgadzamy. Radny rozkleił informację gdzie się dało...
Na reakcję nie trzeba było długo
czekać. Kilka dni później Leszek
Biegański zebrał wśród właścicieli
garaży kilkadziesiąt podpisów osób
niezadowolonych z usunięcia kontenerów.
– Wtedy ogłoszenia radny pozrywał. Dopiął swego, kontenery
przeniesiono, a śmieci jak były tak
są. Proszę, jako właściciel garażu
płacę 6 zł za energię, wywóz śmieci i
obcinanie trawy – Biegański pokazuje

Mieczysław Kobylec, dyrektor MZGLiA: - Problem kontenerów przy ul. Parkowej poruszany jest od dwóch lat. Radny Wojciechowski był za ich całkowitą
likwidacją. Zlikwidowaliśmy je na kilka dni, okazało się, że ludzie zaczęli śmieci
wyrzucać byle gdzie. Nikt inny tylko MZGLiA jako zarządca musi to wtedy posprzątać! W czerwcu spotkałem się ze szczygłowickimi radnymi, wtedy padła
propozycja porozumieć się z firmą pana Wiśniewskiego i na tym terenie ustawić
kontenery. To nie zdało egzaminu. Byłem tam niedawno i widziałem porozrzucane
śmieci, moi pracownicy zrobili nawet zdjęcia.
Aby podjąć decyzję o powrocie kontenerów na swoje miejsce potrzebuję pisma
od garażowiczów. Jeśli takie wpłynie, nie widzę przeszkód.
Całkowicie podzielałem obawy radnego Wojciechowskiego co do stanu podjazdu,
który zdecydowaliśmy się rozebrać. Niestety, nie ma szans na to, żeby MZGLiA
ustawił tam nowy. To pociąga za sobą ogromne koszty, na które nie możemy
sobie pozwolić. Do końca grudnia bieżącego roku teren będzie oświetlany. Po
tym terminie KWK „Szczygłowice” wypowiada nam umowę dostawy energii
elektrycznej.

Not. pg

Knurów. Przewodnik pielgrzyma

Kierunek: Jasna Góra
Sierpień od wielu lat znany jest jako miesiąc
pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. O tym,
czy i skąd można wyruszyć w pieszą wędrówkę
dowiadywaliśmy się w knurowskich parafiach
Parafia NMP Królowej Świata

nie organizuje własnego wyjścia
pielgrzymki, które miałoby początek w
Szczygłowicach. Wiernym proponuje
się, by dołączyli do pątników wyruszających z rybnickiej Bazyliki Mniejszej
pw. św. Antoniego Padewskiego. Chętni mogą się zapisywać w parafiach,

centrum pielgrzymkowym Parafia
Rybnik Nowiny (kancelaria od. 8.30
–10.00 i 16–18 pod numerem telefonu
032 424 52 40) i w Biurze San Antonio
w Rybniku przy ulicy Mikołowskiej 6
(salki domu katechetycznego parafii
św. Antoniego, tel. 032 421 17 23).
Koszt. Wpisowe - 25 zł od osoby (w

serdeczności

Adeli i Henrykowi
SIEKIERA

Niech ten jubileusz milionowym
będzie kamieniem.
Czekamy następnych z wielkim serca
wzruszeniem.
Życzy
Rodzina Szmatlok, Gosławscy,
Mryka, Opara
Przegląd Lokalny Nr 31 (857) 6 sierpnia 2009 roku

... a śmieci leżą przy drodze

Kontenery stoją puste...
rachunek. – Teraz nie wiem, ile będę
musiał płacić za dodatkowe sprzątanie zaśmieconego terenu. Kontenery
stoją na placu puste.
Biegański zwraca także uwagę na
rozebrany podjazd dla samochodów.
– To też pomysł Wojciechowskiego.
Stwierdził, że jest przegnity i zagraża
bezpieczeństwu. Nowego nikt nie
ustawił.
Wtóruje mu Dariusz Sarzała,
wyjątkowo mocno krytyczny wobec
działań radnego: – To taki szeryf
szczygłowicki. Rozsypuje żwir i każe
ludziom w czynie społecznym drogę
robić. Całe boisko przy ul. Parkowej
mi spieprzył. Od 10 lat obiecuje drogę
i co?
Wywóz śmieci ma miejsce dwa
razy w tygodniu. – We wtorki i piątki
przyjeżdżają, albo i częściej jak ktoś
im zgłosi. Działkowicze tu w ogóle

niczego nie wyrzucają. Zauważyłbym – dodaje działkowicz Adam
Masłowski.
Radny Zbigniew Wojciechowski
nie zgadza się z zarzutami. Zwraca
uwagę na złożoność problemu. Podkreśla różne, nieraz sobie przeczące,
stanowiska właścicieli garaży. – Ci,
co mieli kontenery blisko swoich garaży byli oburzeni, że śmieci były tam
składowane. Przecież większość przywożono z okolic. Czy na przykład taką

cenie: chusta, znaczek, informator,
ubezpieczenie, zupa, opieka medyczna
na trasie, koszty organizacyjne pielgrzymki). Dzieci i młodzież ucząca się
(za okazaniem legitymacji) płacą 20 zł
+ bagaż. Dzieci do lat 3 pielgrzymują
bezpłatnie. Jeżeli w pielgrzymce idą
oboje rodzice dzieci – ich pociechy
nie muszą płacić wpisowego. Bagaż:
13 zł od sztuki. Dodatkowo: nocleg w
Częstochowie (jeśli ktoś chce odpocząć po pielgrzymce i dopiero dzień
później udać się w drogę powrotną)
oraz powrotny transport autobusowy
(można wracać także na własną rękę
pociągiem lub prywatnie).

Górze staje 22 czerwca. Jeżeli nasi
parafianie chcą udać się także na
pielgrzymkę w sierpniu mogą to zrobić na własną rękę podłączając się
do pątników wychodzących z innych
śląskich miast. Informacji o takich
możliwościach parafianie szukają we
własnym zakresie – mówi proboszcz
MBCz ks. Jan Buchta.

Parafia św. Antoniego

nie organizuje własnego pielgrzymowania. Chętni do udziału w pielgrzymkach mogą się „podpiąć” pod te,
które proponują inne parafie.

wersalkę wyrzucił właściciel garażu?
Nie sądzę.
Radny nie przyjmuje pretensji
dotyczących rozebranego podjazdu.
Uważa, że dużo groźniejsza byłaby
sytuacja, gdyby skorodowane urządzenie zawaliło się i zrobiło komuś
krzywdę. - Podjazd usunięto z mojego
wniosku, bo rzeczywiście zagrażał
bezpieczeństwu - wyjaśnia. Ocenę
stanu podjazdu i obawy radnego podziela Mieczysław Kobylec, dyrektor
MZGLiA. Niestety, nie daje nadziei,
że pojawi się nowy podjazd.
Zbulwersowaną – jak mówi
– garstkę ludzi Zbigniew Wojciechowski odsyła do prezydenta miasta
lub zaprasza na sesję Rady Miasta.
– Śmieszą mnie zarzuty o braku drogi
z prawdziwego zdarzenia. Jestem
radnym i mogę tylko wnioskować, co
oczywiście robię na każdej sesji.
Paweł Gradek, foto: Jerzy Kiełb

Nie ma róży bez kolców
Radny Zbigniew Wojciechowski to jeden z najbardziej aktywnych - a może nawet
lider w tej dziedzinie - radnych knurowskiej Rady Miasta. Człowiek całkowicie
oddany Szczygłowicom, który aby uczynić z nich raj na Ziemi gotów byłby - to
osobiste przeświadczenie autora tych słów - podpisać pakt nawet z diabłem.
Tym razem jego intencje - bez wątpienia dobre - nie spotkały się z powszechną
aprobatą. To dobry dowód na to, że działalność osoby publicznej - choćby tak
czynnej - nie zawsze bywa usłana różami. Ale czy powinna...

Bogusław Wilk

Parafia Cyryla i Metodego

organizuje wyjście pielgrzymkowe 25 sierpnia. Pątnicy wyruszą z
własnego kościoła i na Jasnej Górze
staną po trzech dniach pieszej podróży
(czyli dzień po święcie Matki Bożej
Częstochowskiej).
– Właściwie nie ustaliliśmy do
kiedy trwają zapisy. Ale jeżeli ktoś

zdecyduje się jeszcze na tydzień przed
wyruszeniem pielgrzymki z kościoła to
na pewno znajdzie się jeszcze dla niego
miejsce – mówi ks. Sebastian Bureza,
wikary w parafii Cyryla i Metodego.
– Będziemy szli Jurą Krakowsko – Częstochowską, serdecznie zapraszam.
Chętni mogą się zapisywać w kancelarii parafialnej czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–11, we
wtorki i piątki także w godz. 16–17, w
zakrystii oraz pod numerem telefonu:
032 235 11 26.
Koszt. Całkowity koszt pielgrzymki
to 90 złotych. W cenę wliczone są
noclegi, opłaty za przewóz bagaży
i ubezpieczenie. Zaliczka uiszczana
przy zapisie wynosi 20 złotych.
Justyna Walo

reklama

Parafia Matki BoŻej
Częstochowskiej

także rezygnuje w pielgrzymowania w sierpniu. Tradycyjnie piesza wyprawa parafian z MB Częstochowskiej
na Jasną Górę ma miejsce w czerwcu
tuż po zakończeniu roku szkolnego.
– Miesiąc wcześniej pojawiają
się plakaty, zapisy, organizacyjnie
wszystko jest dopięte na ostatni guzik.
Parafialna pielgrzymka na Jasnej
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Ivo Widlak Live!
Przegląd Lokalny, Puls, ZET, TVP, TVN - teraz TELEWIZJA W Chicago

Najpierw Przegląd

Któregoś dnia w jego ręce trafił
Przegląd Lokalny. Nagłówek „Szukamy żurnalistów” bił w oczy z
jednego z ogłoszeń. Zaintrygowany
słowem „żurnalista” przyszedł do
redakcji.
– Stanąłem w drzwiach i powiedziałem: chcę zostać żurnalistą.
Usłyszałem: - No to pisz, zapraszamy...
Nie trzeba było dwa razy powtarzać. Specjalnością Ivo stała
się ochrona środowiska. Opisywał
też znane postaci odwiedzające
Knurów.
Kilka miesięcy później w Gliwicach powstał tygodnik „7-ka – Tydzień w Regionie”. Gazeta
miała ambicje stania
się konkurencją dla
Nowin Gliwickich.
– Tam zająłem
się wydarzeniami
kulturalnymi mówi Ivo. Po krótkiej przygodzie z
tym periodykiem
został zauważony przez gliwickie
s t u d i o f i l m ow e
„Play”, produkujące pro-

Ivo Widlak:
dziennikarz
z powołania



W Polsce Ivo Widlak zdobywał doświadczenie we wszystkich mediach: prasie, radiu, telewizji
i portalach internetowych; na zdjęciu: w studiu TVP
gram na zlecenie śląskich operatorów
sieci kablowych. Także i tam zostawił swój medialny ślad.
Kolejny etap w karierze Ivo Widlaka zaznaczył 1995 rok. Wówczas
to otrzymał telefon z Telewizji Katowice z propozycją poprowadzenia
wakacyjnego programu dla dzieci
„Kleks”.
– Przez całe wakacje jeździłem
autobusem 120 z Knurowa do Katowic, gdzie prowadziłem dwa razy
dziennie ten program dla dzieci i
młodzieży. Ku ogromnej radości mojej mamy, która po knurowskim targu
chodziła dumna jak paw – śmieje
się Ivo.
Pod koniec wakacji przyszła
kolejna propozycja – tym razem
z Warszawy. Zaproponowano mu
współpracę z dobrze znanym dzieciom i nastolatkom programem „510-15”. Widlak jednak nie zamierzał
opuszczać Knurowa, dlatego raz w
miesiącu robił felietony o ekologii i
ochronie środowiska zatytułowane
„Eko-kłopot y”. Gdy miał
17 lat odszedł, bo - jak
zauważył - stał się najstarszym w redakcji.

Między kamerą
a mikrofonem

Niedługo później,
w 1997 roku, krakowska
TV Wisła startowała z nowym programem dla dzieci
i młodzieży - „Twój
problem,
nasza
głowa”.

Foto: Archiwum Ivo Widlaka

Niegdyś Sławek, teraz Ivo. - W
dowodzie też mam takie miano
- zastrzega. Trzymajmy się więc
obecnego imienia.
Prz ygoda Ivo z d zien ni karstwem zaczęła się już w szkole
podstawowej.
– Uczyłem się w „Szóstce”. Pamiętam okrągły piórnik, a w nim
ołówek. Przechadzałem się z tym
ołówkiem jak z mikrofonem po korytarzach i zadawałem najróżniejsze
pytania – wspomina Ivo.
Na udawaniu radiowca się nie
skończyło. Jeszcze w podstawówce
założył szkolną gazetkę „Wiadomości Depcia”.

Foto: Archiwum Ivo Widlaka

W Polsce większość
znajomych pamięta go
jako Sławka Widłaka.
Prowadzącego
telewizyjny „Rower
Błażeja”, „5-10-15”, czy
dbającego o promocję
Kayah i Maryli Rodowicz
w radiu ZET. Przed kilku
laty zawodowe życie
związał z USA. Również
tam wyrobił sobie dobrą
markę. Kto? Ivo Widlak...

- Byłem jedną z kilku osób, które
wymyśliły konwencję tego programu.
Nowoczesnego i nowatorskiego na ówczesne czasy, prowadzonego na żywo.
Jako piątoklasista Technikum
Ochrony Środowiska w Gliwicach
wziął udział w konkursie na prezentera Radia Puls w Gliwicach.
Z 50 osób startujących w castingu
wybrano trzy. Jednym z wybrańców
był Ivo.
– Hm, właściwie do dziś nie wiem
po co był ten konkurs, bo tak naprawdę... nie potrzebowali dodatkowego
prezentera. Jednak z wrodzonym
uporem dzień w dzień przychodziłem
do redakcji. I zdarzył się taki, kiedy...
grypa dopadła dwóch prezenterów.
Wtedy zostałem wrzucony na głęboką
wodę i z marszu musiałem przeczytać
wiadomości.
To był uśmiech losu. Od tego
czasu Ivo na dobre rozgościł się na
antenie redagując program informacyjny. W lipcu 1998 r. ponownie
odezwała się telewizja. Tym razem
z zaproszeniem na przesłuchania do
nowo tworzonego projektu Telewizji
Junior. Taki właśnie był tytuł roboczy późniejszego „Roweru Błażeja”.
– Program ten był ewenementem
na skalę światową. Trwał 190 minut i
był całkowicie na żywo. Myślałem, że
złapałem Pana Boga za nogi, jednak
jednym z warunków, na jakie musiałem
się zgodzić była przeprowadzka do
Warszawy. A prawdę mówiąc, nie miałem ochoty opuszczać Śląska - mówi.
Jednak w tym samym czasie Ivo
został studentem Wyższej Szkoły
Psychologii Społecznej. - No cóż,
przeprowadziłem się więc do stolicy.
Z miejsca wpadając w wir pracy.
Non-stop, ile się da. Dziś mogę powiedzieć, że była to najlepsza szkoła
dziennikarstwa, jaką można sobie
wyobrazić!

tygodnie do USA, gdzie realizował
reportaże dla Programu I Telewizji.
Podczas tej pracy otrzymał ofertę
z Radia Zet. Przyjął ją i został specjalistą promocji, zjeżdżając z Kayah i
Marylą Rodowicz Polskę wzdłuż i
wszerz, jednocześnie pisząc reportaże dla portalu internetowego Ahoj.
Jakby mu tego nie było dość, prowadził też koncerty charytatywne.
– Wszędzie mnie było pełno
– mówi ze śmiechem. Całkowicie
poświęcił się dziennikarstwu.
- Dziennikarstwo to moja pasja.
To jeden z tych zawodów, obok lekarza i księdza, do którego musisz mieć
powołanie. Jak można przeczytać na
jego stronie internetowej „Dziennikarstwo nie jest jego zawodem. Jest
jego życiem”.
Od zawsze chciał pracować dla
Oprah Winfrey.
– Pewnego dnia pomyślałem sobie: jestem prezenterem największej
stacji w Polsce, chcę się uczyć zawodu, rozwijać... Ale też czułem, że w
Polsce tego wszystkiego nie znajdę.
Ponieważ byle co go nie zadowala, pomyślał o dostaniu się na półroczną praktykę w „Oprah Winfrey
Show” - programie-legendzie. - Takie
były moje plany, z których jednak nic
nie wyszło. I... bardzo dobrze.
Przypomina sobie to wydarzenie. Pamięta, że do USA wyjechał
z dnia na dzień. – W Stanach byłem
już kilkakrotnie wcześniej, jednak
w Chicago dopiero pierwszy raz.
Wylądowałem i po kilku godzinach

snu w hotelu, przeszedłem 20 km
na piechotę do studia Oprah Winfrey. Powiedziałem „Dzień dobry,
chciałbym porozmawiać z szefem do
spraw zatrudnienia”. Recepcjonistka zapytała, czy byłem umówiony...
Spotkania nie było i nie ma do dziś…
Nie zdawałem sobie sprawy, że
Oprah to instytucja, to najbardziej
wpływowa osoba w świecie mediów,
do której nikt nie ma - ot, tak sobie
- dostępu...

Ivo na żywo

Nie ustając w wysiłkach, by pracować dla królowej amerykańskiej
telewizji współpracował z polskimi
portalami internetowymi. W polskiej
telewizji w Chicago tworzył program
informacyjny oraz przygotowywał i
prowadził autorski talk–show „Ivo na
żywo”. Kilka miesięcy temu, po napisaniu reportażu na temat budzących
zdziwienie i podejrzenia praktyk w
polskim konsulacie w Chicago został najpopularniejszym polonijnym
dziennikarzem.
Na pytanie, czym zajmuje się,
teraz odpowiada tajemniczo: - Jestem
w trakcie realizacji kilku projektów.
Nie chcę ujawniać szczegółów, by nie
zapeszyć. Mogę jedynie powiedzieć,
że jeden z nich jest związany z największą stacją TV w Chicago, a drugi
- multimedialny - skierowany jest do
polskiej widowni na całym świecie.
Kilka tygodni temu nasza TVP też
sobie o mnie przypomniała i jestem
w trakcie przygotowywania dla niej
czegoś zupełnie nowego.

Sentyment do Śląska

- Często wracam wspomnieniami
do Knurowa - przyznaje. Nie ukrywa
przy tym, że gdy tu mieszkał nie był
z tego zadowolony.
- Uważałem za karę urodzenie
się w miejscu, gdzie niewiele się
działo. Knurów to bardzo specyficzne miasto. Dla mnie nawet „sypialnia”, mieścina, gdzie wszyscy
się znają i każdy o każdym wszystko
wie... Teraz z perspektywy czasu
patrzę na to z ogromnym sentymentem. Często zaglądam na strony
internetowe związane z Knurowem
i jestem dumny z miejsca, z którego
pochodzę. Jestem szczęśliwy z faktu,
że Knurów się rozwija, zmienia,
pięknieje.
W Knurowie był po raz ostatni
w 2004 roku. Zapewnia, że miasto
zrobiło na nim wrażenie.
– Zawsze byłem kosmopolitą,
obywatelem świata, nigdy nie czułem
się związany z żadnym miejscem,
jednak zaczynam tęsknić za Polską,
Śląskiem, a przede wszystkim Knurowem.
Potrzebuję jeszcze tylko trochę
czasu, by zebrać kilka nowych doświadczeń, zrobić parę rzeczy, osiągnąć założone cele, tak by... zasłużyć
na Laur Knurowa – mówi na koniec
naszej rozmowy Ivo Widlak.
Marek Węgorzewski

reklama

Blisko „Oprah Winfrey Show”

Po dwóch latach spędzonych
w „Rowerze Błażeja” opuścił go i
przeszedł do redakcji sportowej. Po
kilku miesiącach wyjechał na trzy
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Zwierzyna leśna dobrodziejstwem i... utrapieniem łowczych

Dziki pola orzą,
myśliwi za to płacą
Okres od wiosny do jesieni przyprawia myśliwych o ból głowy. To
czas, kiedy ich „podopieczni” - dziki,
jelenie, sarny, łosie i daniele, jeśli
wymienić tylko te największe - intensywnie pustoszą uprawy należące do
okolicznych rolników. Nieogrodzone
pola to prawdziwy „szwedzki stół” dla
zwierząt. - Zwierzaki nie są głupie. Po
co się mają męczyć szukaniem jedzenia
między drzewami, skoro tu mają je jak
na tacy - zauważają myśliwi.
– Dziki gustują głównie w pszenicy,
jęczmieniu i ziemniakach, a ich prawdziwym przysmakiem jest kukurydza.
Zwierzyna płowa - jelenie, sarny, daniele, łosie - uwielbiają rzepak i zboża
ozime – wyjaśnia Tadeusz Musiał z
koła łowieckiego Cyranka. Koło ma
pod swoją pieczą tereny Knurowa, Gierałtowic, Chudowa, Szczygłowic, Nieborowic i Bojkowa. W sumie jest tego
ponad 4 tys. hektarów pól i lasów.
To duży obszar. Zbyt duży, by
upilnować zwierzynę, która potrafi
mocno dać się we znaki rolnikom. Za
szkody poczynione przez zwierzęta
odpowiadają koła łowieckie.
– Kiedy rolnik zgłasza nam szkody wyrządzone przez dziki czy inne
zwierzęta staramy się załatwić sprawy
polubownie. Umawiamy się na pewne
kwoty pieniężne tak, by sprawa nie
trafiła do sądu i nie przysporzyła
dodatkowych wydatków. Ale nie są to
jakieś ogromne sumy, mamy przecież
ograniczony budżet – mówi łowczy.

Dziki na szosie. Niemożliwe? Przeciwnie - w Grudziądzu całe
stado w środku dnia wybrało się coś przekąsić na miejski
skwerek...
Jak się dowiedzieliśmy, największe straty ponoszą rolnicy w rejonie
Czuchowa i Nieborowic. Radykalne
zmniejszenie populacji zwierzyny
nie wchodzi w grę. Można odstrzelić
tylko tyle sztuk, na ile pozwalają przepisy, choć i tak są to o wiele większe
ilości, niż chociażby 20 lat temu.
– Ponieważ dziki znalazły u nas
sprzyjające warunki do żerowania,
dziś możemy ich zastrzelić około 30.
Kiedyś były to zaledwie 2-3 sztuki w
sezonie. Podobnie jest z lisami. Obecnie redukujemy ich populację o około
40-50 sztuk, kiedyś mogliśmy zabić 1-2
lisy – wyjaśnia Musiał.
Myśliwi starają się mieć najbardziej precyzyjną wiedzę o ilości zwierząt na ich terenie. To nie jest łatwe, bo

Knurów na starej fotografii

Kto pamięta, kto wie?
Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają. Młodsi mogą nie wiedzieć, ale
nie będą mieć nic przeciw, by się dowiedzieć. Co za miejsce ujął na zdjęciu
jego autor? Co dzisiaj miałby pod stopami, gdyby robił tę fotkę teraz? Na
odpowiedzi czekamy do 18 sierpnia (Knurów, ul. Niepodległości 5). Wśród
autorów trafnych odpowiedzi wylosujemy nagrodę-upominek.
Foto:Izba Tradycji KWK Knurów

/bw/

Odpowiedź:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . .

Knurów w starej fotografii

Foto: Kosiarz-PL/www.commons.wikimedia.org

Dziki uwielbiają kukurydzę, a jelenie preferują rzepak.
Doskonale wiedzą o tym myśliwi, którzy za szkody
poczynione przez dziką zwierzynę płacą rolnikom
z własnej kieszeni

czworonożni mieszkańcy lasów przemieszczają się pomiędzy okręgami kół
łowieckich. W interesie leśniczych jest,
by równowaga biologiczna w lasach
nie została naruszona. - Pozostaje
jeszcze kwestia kłusownictwa. To plaga, która negatywnie wpływa na stan
przyrody - przyznają. Rolnicy mają od
kogo uzyskiwać zadośćuczynienie za
szkody poczynione przez zwierzęta
leśne. A co z kierowcami, którym
zdarza się potrącić na przykład sarnę
bądź jelenia podczas jazdy przez las i
uszkodzić samochód? Okazuje się, że
w takim przypadku pechowy kierowca
(choć nie tak nieszczęsny jak potrącone
zwierzę, które zazwyczaj nie przeżywa
kolizji) nie ma co liczyć na rekompensatę szkody od koła łowieckiego.
–Takie są przepisy. Wyjątkiem jest
sytuacja w czasie polowania, kiedy w
wyniku obławy myśliwych dojdzie do
tego typu przypadku. Wówczas kierowca ma prawo domagać się naprawy
szkód. W każdym innym przypadku
koło nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzynę – wyjaśnia
łowczy.
Przed kilku laty głośna była sprawa kierowcy, któremu zwierz wpadł
pod koła podczas przejazdu przez las.
Kierujący domagał się rekompensaty
szkód od Skarbu Państwa (formalnie
właściciela dzikiej zwierzyny). Dowodził, że państwo nie zagwarantowało
bezpieczeństwa na drodze. Dowodem
na to miał być przede wszystkim brak
ogrodzenia oddzielającego szosę od
lasu. Sąd nie podzielił jednak tej argumentacji. Uznał - upraszczając wywody - że ogradzanie lasu to przesadne
oczekiwanie ze strony kierowcy. Poza
tym powinien on mieć na tyle wyobraźni, by przejeżdżając przez las wziąć
pod uwagę możliwość wbiegnięcia na
jezdnię dzikiego zwierzęcia (innymi
słowy: jechać z prędkością umożliwiającą uniknięcie kolizji). Oczywiście
opisany przypadek nie odnosi się do
autostrad. Te drogi muszą być odpowiednio zabezpieczone. To jednak nie
ma nic wspólnego z myśliwymi...
Justyna Walo, bw
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Bożena Chuda opiekuje się swoim wnuczkiem Oskarem. Podczas
odpoczynku pani Bożena z chęcią zagląda do Przeglądu Lokalnego.

Ewelina Sobolew pracuje w kwiaciarni u Pani Bartykowskiej.
– Klienci naszej kwiaciarni są różni, jedni bardziej wymagający, inni
mniej. Staramy się jednak spełnić wszystkie oczekiwania – zapewnia
pani Ewelina.

Ryszard Kempa od dziecka jest pasjonatem zwierzątek. Odkąd pamięta, zawsze jego w domu był jakiś zwierzak. - Pracowałem w kopalni,
jednak po ciężkim wypadku w 1992 r. musiałem zrezygnować z pracy. Otworzyłem więc sklep zoologiczny i całkowicie poświęciłem się tej pasji.

Szymon Ozorowski niedawno dostał w prezencie nowe rolki.
Stawia pierwsze kroki i dzielnie ćwiczy, by opanować podstawowe
umiejętności jazdy.
Tekst&Foto: Marek Węgorzewski
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Knurów

Słodki festyn
Pan Rafał z córką Dominiką

Festyny rodzinne w Knurowie cieszą się dużym
zainteresowaniem głównie najmłodszych mieszkańców
miasta. Także tym razem podczas niedzielnej imprezy nie
zabrakło dzieci, które z dużym zaangażowaniem korzystały
z czekających na nie atrakcji. A było z czego wybierać
Dmuchane zamki niemal bez ustanku pełne były
radosnych pociech. Odbyły się konkursy, z których, jak
zawsze, największym zainteresowaniem cieszyły się wyścigi w workach. Na stoiskach czekał chrupiący popcorn i
słodka wata cukrowa. Najmłodszych uczestników festynu
częstowano cukierkami i balonami, a do całej zabawy
przygrywał zespół muzyczny.
Wszyscy bardzo dobrze spędzali czas.
– Zawsze z córą chodzimy na festyny, jak tylko jakiś
jest. Często jesteśmy też na basenie – uczę ją pływać. Córka lubi tańczyć, jest muzykalna po mnie. Bardzo dobrze
się tu bawi – mówi Stefan Gawlik, pilnujący bawiącej
się Kamili.
Niektórzy, choć są jeszcze mali, i tak przychodzą
popatrzeć na dobrą zabawę: - Dopiero przyszliśmy, choć
na festynach nie jesteśmy zbyt często. Chłopcy są jeszcze

Stefan Gawlik z córką Kamilą

za mali, by brać udział w konkursach – mówi pani Małgorzata z Knurowa, mama Igora, Konrada i Dominika.
Powodów, by przyjść na festyn jest wiele: - Jesteśmy
tutaj ze znajomymi, w sumie trzy rodziny. Mieszkamy
blisko, więc naszym obowiązkiem jest przyjść na festyn.
Dzieci, jak widać, dobrze się bawią – mówi pan Rafał,
który przyszedł z żoną Weroniką i córką Dominiką.
Do wspólnej zabawy zapraszał radny Izydor Golec,
który wraz z Centrum Kultury zorganizował niedzielny
Festyn Rodzinny: - Wszyscy na pewno się zmieścimy.
Do godziny 22 jeszcze wszyscy mogą przyjść. Jak będzie
ładnie, to przedłużymy zabawę. Pogoda na pewno będzie
nam sprzyjać – zaklinał aurę. Pogoda rzeczywiście sprzyjała. Było ciepło i słonecznie. W taki właśnie czas najlepiej wypoczywa się z rodziną na świeżym powietrzu.

Tekst & Foto: Monika Pięciak

Szczygłowice

Zabawa w tropikach
Mnóstwo słońca, wysoka temperatura skłaniająca do sięgnięcia po zimne
napoje oraz zielony park NOT zachęcały do udania się na szczygłowicki Festyn
Rodzinny. 2 sierpnia było tam naprawdę gorąco

Gra zespół Centrum

Zamek? Najlepszy dmuchany, do skakania...



Organizatorom Festynu Rodzinnego aura
dwukrotnie krzyżowała plany. Chlapa, ciapa
połączone z nawałnicami nie pozwalały na
jego przeprowadzenie. Ale co się odwlecze....
W niedzielę słońca było aż nadto. Jeśli dodać niebo bez choćby chmurki - trudno się
dziwić, że park NOT przyciągał amatorów
zabawy jak magnes.
Wszystkim przybyłym przygrywał zespół Centrum z wokalistką Iwoną Kobryń.
Nie zabrakło biesiadnych hitów przeplatanych odrobiną egzotyki.
– Fajnie, że coś się dzieje. Choć czasem
marzy mi się tutaj jakaś dużo, dużo większa
impreza. Może kiedyś... - powiedziała nam
jedna z mam, która do parku przyszła ze
swoją pociechą.
I właśnie maluchy miały się najlepiej.
Jedne szalały na wielkim dmuchanym zamku, inne wybierały przejażdżkę na kucyku.
Za przekąski wybierano cukrową watę bądź
popcorn.
- Póki lato, trzeba korzystać z każdej
nadarzającej się okazji do urozmaicenia
dzieciom czasu - przyznała pani Irena z
pobliskiego wieżowca. - Zresztą, dotyczy
to wszystkich, nie tylko dzieci... - dodała ze
śmiechem.
Tekst & Foto: Justyna Walo

Konik? A gdzie bieguny?...

Na gorący wieczór gorące rytmy...
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Krywałd

Święta Barbara
wypięknieje
Foto: Krzysztof Gołuch

- Kapliczka św. Barbary w Krywałdzie zostanie odnowiona - zapowiada
knurowski magistrat. Przed tygodniem stał się formalnie właścicielem terenu
z najstarszym obiektem sakralnym w mieście

Kaplica św. Barbary w Krywałdzie powstała w 1887 roku. Jej fundatorką była
Paulina Güttler, właścicielka krywałdzkiej prochowni. Kaplica została zbudowana
w stylu neogotyckim

Akt notarialny został podpisany
30 lipca. Został sygnowany przez
proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Antoniego - ks. Marka Kamieńskiego i wiceprezydent
Knurowa Barbarę Zwierzyńską. Na
mocy umowy parafia nieodpłatnie przekazała gminie działkę przy
ul. Zwycięstwa wraz z kapliczką św.
Barbary.
- Dzięki zaangażowaniu prezydenta Adama Ramsa, który zwrócił
się do ks. Kamieńskiego o przekazanie
kapliczki, oraz zrozumieniu proboszcza nasze miasto będzie mogło czynić

Dechy
na kopary

Ruszyła przebudowa parkingu za
ratuszem. Robotnicy uwijają się (jak) w
ukropie. Spośród wielu czynności najbardziej intrygujące okazało się ogacenie
drzew na pobliskich zieleńcach. Oryginalne - wystarczy rzucić okiem na zdjęcie.
- O co tu chodzi? - dopytują zainteresowani budową knurowianie. - O co
chodzi? - zapytaliśmy i my. I czego się

śmy, miasto nie poprzestanie wyłącznie
na odnowie. Postara się też, by teren
został ogrodzony, zieleń właściwie dobrana, a całość odpowiednio wyeksponowana (m.in. poprzez zastosowanie
efektownego oświetlenia). Realizacja
prac nastąpi w przyszłym roku.
- Kapliczka jest kolejnym obiektem
dziedzictwa kultury, któremu nasze miasto przywróci świetność - mówi wiceprezydent Zwierzyńska. - Przypomnijmy
choćby figurę św. Jana Nepomucena
i zrekonstruowany cmentarz przy ul.
Koziełka, które po latach zapomnienia
odzyskały właściwy wygląd.
Bogusław Wilk

reklama

Foto:Marek Węgorzewski

- Co to za warstwa ochronna?
Czyżby już na zimę, a poza
tym dlaczego taka dziwna?
- wraz z Czytelnikami
zadawaliśmy sobie to pytanie
patrząc na „wdzianka”,
którymi przybrano drzewa
w sąsiedztwie ratusza...

starania, by przywrócić kapliczce
dawny blask - mówi wiceprezydent
Zwierzyńska. - Jeszcze w tym roku
zostanie przygotowany projekt rekonstrukcji obiektu i uporządkowania jego
otoczenia.
Licząca ponad 120 lat kapliczka
wymaga gruntownej odnowy. Parafia
nie byłaby w stanie ponieść wszystkich
kosztów przedsięwzięcia. Naprzeciw
oczekiwaniom parafian i lokalnej społeczności wyszedł magistrat. Przekazanie obiektu miastu otwiera drogę do
renowacji najstarszego knurowskiego
obiektu sakralnego. Jak się dowiedzieli-

dowiedzieliśmy?
- To zabezpieczenie przed... koparkami - usłyszeliśmy od robotników. - Tak
na wszelki wypadek, żeby nie uszkodzić
kory drzew.
Hm... Nam to nie przeszkadza. A
jeśli ma pomóc - i robotnikom, i drzewom
- dlaczego nie.
- A mnie „kopara” trochę opadła jak
to zobaczyłem - przyznał się nam gimna-

zjalista Marcin. Wraz z kolegami przystopował swoim góralem przy barierkach.
- Chcieliśmy tu trochę poszaleć po
wertepach, ale chyba się nie da... - znacząco zwrócił głową w bok.
Poszliśmy za wzrokiem. Szyld „Straż
Miejska” wyjaśnił wszystko. Nie było zabawy na placu budowy. Zabezpieczonym
nawet przed szaleństwem koparek...
Marek Węgorzewski, bw

reklama
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Wakacje na półmetku
Biegi w workach, rzut do celu, a także wiele nowych
znajomości – to tylko kilka wspaniałych wspomnień,
które pozostaną w pamięci dzieci biorących udział
w „Półmetku wakacji”
W poniedziałek w Restauracji Letniej spotkało się prawie 60 dzieci.
Trafiły tu za sprawą projektu „Przez Współpracę do Sukcesu” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, PCK – Zarząd Rejonowy Knurów, Klub
Abstynentów „Siódemka”, Stowarzyszenie Cum Amicis, Stowarzyszenie
Osób i Rodzin z Niepełnosprawnością Intelektualną i Klub Sportowy
Concordia Knurów.
Do udziału w „Półmetku wakacji” zaproszono dzieci podopiecznych
tych organizacji. Przygotowano dla nich wiele atrakcji – konkurencje sprawnościowe, mini hokej, wyścigi w workach, tory przeszkód czy serso. Chętni
mogli przyozdobić swoje ręce tatuażami, a także narysować obrazek.
Każdy konkurs był oczywiście z nagrodami.
– Celem tego spotkania jest integracja dzieci z różnych środowisk
– mówi Halina Huczek, koordynator projektu. Do udziału w zabawie zaproszono prawie 60 dzieci z rodzicami. Po kilku godzinach wspaniałej zabawy
wszyscy zebrali się na wspólnym grillu.

„Półmetek wakacji” upłynął dzieciom na ciekawej zabawie

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Marek Węgorzewski i Justyna Walo

Bryan Wiaterek z Rybnika

ur. 27.07.2009 r., 3770 g, 54 cm

Wojciech Wodok z Czerwionki

ur. 28.07.2009 r., 3460 g, 54 cm

Weronika Kornas z Ornontowic
ur. 30.07.2009 r., 3500 g, 56 cm

Wiktoria Stefańczyk z Gliwic

ur. 1.08.2009 r., 3300 g, 53 cm
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Grzegorz Bernaś z Gliwic

ur. 27.07.2009 r., 2790 g, 49 cm

Aleksander Bąk z Knurowa

ur. 29.07.2009 r., 3090 g, 50 cm

Wiktoria Grzywocz z Knurowa

Olga Siwoń z Zabrza

ur. 27.07.2009 r., 3660 g, 53 cm

Iwona Słowik z Knurowa

Jadwiga Pluta z Czerwionki

ur. 29.07.2009 r., 2990 g, 52 cm

ur. 29.07.2009 r., 3290 g, 55 cm

Marcel Wilk z Knurowa

Aleksandra Borowczyk z Czerwionki Leszczyn

ur. 30.07.2009 r., 3090 g, 52 cm

ur. 31.07.2009 r., 3300 g, 53 cm

Filip Pawlik z Knurowa

Sandra Famułka z Czerwionki Leszczyn

ur. 2.08.2009 r., 3940 g, 57 cm

Natalia Pieron z Knurowa

ur. 28.07.2009 r., 2720 g, 51 cm

ur. 2.08.2009 r., 4020 g, 58 cm

ur. 1.08.2009 r., 3050 g, 52 cm

Syn Pani Materny z Knurowa

ur. 2.08.2009 r., 3160 g, 54 cm

Wanessa Langer

ur. 28.07.2009 r., 2550 g, 50 cm

Paweł Kleczka z Przyszowic

ur. 30.07.2009 r., 3050 g, 53 cm

Dominik Gołąbek z Knurowa

ur. 1.08.2009 r., 3400 g, 55 cm.

Oskar Grala z Knurowa

ur. 3.08.2009 r., 3570 g, 57 cm
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rozmaitości

Zagra Abba Family
Żernica

Foto: Archiwum Ewy Witomskiej

W niedzielę,
9 sierpnia,
o godz. 17 w Parku
Kultury w Żernicy
wystąpi zespół
Abba Family

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym miejskie instytucje
przygotowały urozmaiconą ofertę ciekawego spędzenia
czasu dla najmłodszych mieszkańców miasta. Przedstawiamy
propozycje Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, MOSiR-u
i Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Impreza została sf inansowana ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po koncercie, o godz. 19, rozpocznie
się zabawa taneczna, w trakcie
której zagra zespół Amigos.
Wstęp wolny.

Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

Nie ma nudy
na wakacjach
MOPP stawia na turystykę

Zapisy przyjmuje sekretariat MOPP (al. Lipowa 12)
codziennie w godz. 9-15 lub pod numerem telefonu 032 235
27 13. Co ważne, zainteresowani nie płacą za przejazd, tylko
za bilety wstępu do muzeów.
Data
7.08

/bw/

Piłka nożna na Orliku

W ostatnich dniach Orlikiem rządzili
młodzi miłośnicy piłki nożnej. 30 lipca
i 3 sierpnia odbyły się tam kolejne
futbolowe turnieje

w pon ied z iał kowe
przedpołudnie. Wtedy mecz rozeg rali
gimnazjaliści występujący w drużynach
„Nie bo tak” i „ Żelki
Akuku”. Wygrali z
dużą przewagą 10:3
m łod z i pi ł k a r ze z
„Nie bo tak”. Za to
r z ut y ka r ne lepiej
wykonywały „Żelki
Akuku”.
Marek Węgorzewski

W czwartek zagrały
ze sobą drużyny podstawówek „A” i „B”. Najpierw rozegrano mecz,
a później serię rzutów
karnych. W spotkaniu
lepsza okazała się drużyna „A”, a w rzutach
ka r nych z w ycięż yli
przeciwnicy.
Wśród widzów obserwujących swoje pociechy byli rodzice.
– Takie turnieje mogłyby odbywać częściej. Uczestnicy piłkarskich zmagań gimnazjalistów

Foto: Marek Węgorzewski

Wygrywają
„Nie bo Tak”

M ł o d z i e ż je s t t a k
chęt na, że czasem
jedno boisko to za
m a ło – mów i t at a
Wojtka, jed nego z
m łodych pił ka r z y.
- Wkrótce syn wyjeżdża z reprezentacją
Śląska rocznik 1999
na obóz treningowy
do Wronek - dodaje
z dumą.
To że chłopcy są
z piłką za pan brat
było widać również

Trasa wycieczki

Czas

Cena

Opole Zoo/ warsztaty fotograficzne

9.00 – 16.00

4 zł

10.08

Chudów, zamek i izba śląska

9.00 – 14.00

3zł

12.08

Żywiec - Muzeum Browarnictwa

9.00 - 16.00

13 zł

14.08

Inwałd – Park Miniatur

9.00 – 16.00

15 zł

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:
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

12.08/ 18.08

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych

14.08/ 27.08

11.00

Szkoły Podtawowe

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych

13.08/ 26.08

11.00

Szkoły Gimnazjalne

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Koszykówki

6.08/ 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 31/2009 - 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.

KINO NIECZYNNE
do 13.08.2009 r.

Kąpielisko
Leśne
„Zacisze”
Z

A

P

R

A

S

Z

A

codziennie
w godz.
10.00 - 18.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Ceny biletów wstępu
pozostają
na poziomie
cen ubiegłorocznych
i wynoszą:
dzieci do 6 lat bezpłatnie

Pionowo: 1) owoc dobrych interesów, 2) stawonóg z odwłokiem, 3) świecąca bańka, 4) nocne spotkanie towarzyskie, 5)
… Gilowska, 6) … Stern, pisarz polski, 7) cudzołóstwo, 12)
pień zrąbanego drzewa, 13) imię męskie („dar od Boga”), 14)
beksa, płaksa, 15) łobuziak, ulicznik, 17) w niej regułka, 18)
boston, ale nie miasto, 19) rzecz nietykalna, zakazana, 20)
bernardyński u osoby otyłej

31

ulgowy
(legitymacja
szkolna/studencka)

1,00 zł
normalny
3,00 zł
bilet rodzinny:
opiekun
2,00 zł
dziecko
do lat 16
wg cennika

Poziomo: 1) producent okryć podbitych barankiem, 8) kobiecy wdzięk, 9) spotka niegodziwca, 10) wystawia utwory
sceniczne, 11) chłodziarka, 13) filmowy James, 13) wzgórze
w centrum Aten, 16) … Seniuk, 18) stolica apostolska, 21)
wzniesienie, 22) imię „orła” z Wisły, 23) statek towarowy bez
napędu, 24) padalec

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 29/2009 brzmiało:
„Grónik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Mateusz Pyryt.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

MOTORYZACJA

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

30-38/09

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

23-32/09

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

09-51/52/09

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

turystyka

29-34/09

31/09

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

01-odw.

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

SZUKAM PRACY

01-odw.

Czyszczenie tapicerek samochodowych,
pranie dywanów. Tel. 0 503 639 298

30-31/09

Cinquecento 95 r.,33 tys. km, garażowany,
od kobiety. Tel. 0 500 861 575

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

31-34/09

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

28-34/09

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

1-pokojowe 110.000 sprzedam, „M3”. Tel.
0 516 055 825

31/09

2-pokojowe, komfortowe z balkonem sprzedam „M3”, tel. 0 516 055 825

31/09

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

29-34/09

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

30-32/09

3 - p o ko j o w e 16 5 . 0 0 0 , „ M 3 ”, t e l .
0 516 055 825

31/09

3-pokojowe 49 m2, Mieszka I, cena 152 000
tys. Tel. 0 507 070 436

31/09

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

31/09

Do wynajęcia pomieszczenia na działalność gospodarczą o pow. 75 m2 i 50 m2,
na piętrze w Pilchowicach-centrum. Tel.
0 795 456 584

30-31/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

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

23-42/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

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

28-32/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

27-34/09

DAM PRACĘ
Kierownika punktu aptecznego z terenu
Czerwionki lub okolic. Mile widziany emeryt
lub rencista. Tel. 0 888 813 700

30-31/09

Niepełnosprawnego z II gr. inwalidzką jako
fakturzystę z terenu Czerwionki lub okolic.
Tel. 0 888 813 700
30-31/09

Praca w bar ze. Tel. 0 503 019 430, 0
32 235 32 29

29-32/09

P r z y j m ę d o b a r u (a k t u a l n e) . Te l .
0 510 119 325, 0 503 019 430, 032 235
32 29
29-31/09

Zatrudnię barmankę na umowę-zlecenie.
Tel. 0 795 456 584

30-31/09

Zatrudnię dor y wczo kucharkę, pomoc
kuchenną. tel. 0 795 456 584

30-31/09

Dom w Knurowie 360.000 zł sprzeda „EUROPEX”. Tel. 0 693 664 066

30-31/09

Dwupokojowe Lotników, 39 i 49 m . Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

31/09

Dwupokojowe Sienkiewicza, 51 m2, 149 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

31/09

Gierałtowice działka mieszkaniowa. Pow.
9 41 m 2 . Media w drodze. Druga linia
zabudowy. Cena 70 000 zł. N&Cz. Tel.
0 602 272 379

30-31/09

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

31/09

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

Pawilon użytkowy 130 m2, wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367

31/09

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

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

Sprzedam dom w Krywałdzie. tel. 032 235
04 17 (19.00 – 20.00)

31/09

Trzypokojowe Koziełka 63 m 2 , 172 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367

31/09

Trzypokojowe Os. WP II, Piłsudczyków, 62
m2. Lokus, tel. 0 793 679 367
31/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

31/09

zwierzęta
Owczarki niemieckie. Tel. 0 609 512 253

30-33/09
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Foto: Piotr Skorupa

sport

Zagórski show

PiSk

Zenon Gałach, Krzysztof Leśniak i Bronisław Siwiec miło wspominają swoją
piłkarską przygodę z klubem z Bełku

Jacek Polak i Krzysztof Zagórski to (prawie)
nierozłączna para meczu oldbojów LKS Decor
Bełk – Concordia Knurów

Po degradacji z klasy „A”
zespół przygotowuje się do
rozgrywek w niższej klasie
rozgrywkowej, a na ławkę trenerską wraca Marian Miszta
- szkoleniowiec, który osiągnął z tym klubem największy
sukces w postaci awansu do
klasy „A”.
Po n ie p owo d z e n ia ch
z p opr z e d n iego sez onu
kibice Olimpu muszą się
przygotować na poważne
zmiany w kadrze zespołu.

Marian Miszta po
raz drugi podjął się
pracy w Olimpie
Szczygłowice.
Czy z równie
dobrym skutkiem,
jak poprzednio?
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W klubie ze Szczygłowic
nie zag rają m.in.: Mateusz Boryga, Mateusz Kusiak, Wojciech Roz umek
(wszyscy przeszli do LKS
35 G ier ał tow ice), Pawe ł
Mastyj (być może zagra w
Wilkach Wilcza) i Marcin
Mo d r z y ń sk i (C onc ord ia
Knurów). Lista nieobecnych
może się jeszcze wydłużyć,
natomiast do klubu wraca kilku innych piłkarzy.
– Chęć gry w Olimpie zgłosili m.in.: Krzysztof Lenart,
Daniel Smugaj, Dawid Kozak, Grzegorz Krawczyk i
Krzysztof Kukier – informuje były prezes Dariusz
Sarzała.
PiSk

M i ł y k nu r owsk i
akcent miała oficjalna część jubileusz u
80-lecia LKS Decor
Bełk. Na wniosek Zarządu jubilata, odznak i z a s ł u ż onych d l a
r oz woju Lu d ow ych
Zespołów Sportowych
odebrali byli piłkarze
z w i ą z a n i z K nu r o wem: Zenon Gałach,
K r z ysz t of L e śn ia k ,
Jacek Polak i Bronisław Siwiec.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Wyróżnieni

Powrót Mariana Miszty
- W Olimpie Szczygłowice wszystko zaczyna się
jakby od początku – twierdzi
prezes, Mirosław Litwin.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Piłkarscy oldboje Concordii Knurów uświetnili jubileusz 80-lecia LKS
Decor Bełk. Knurowianie potraktowali
występ przeciwko jubilatom niezwykle
poważnie i pokonali gospodarzy 3:1.
Pierwszoplanową postacią meczu był
Krzysztof Zagórski – zdobywca dwóch
bramek dla Concordii. Do siatki knurowskich rywali trafił również Andrzej
Popek, z kolei honorowego gola dla
Bełku strzelił Arkadiusz Michalski.
Zespoły wystąpiły w następujących składach:
- LKS Decor Bełk - Krzysztof Leśniak, Jacek Polak, Jerzy Liszka, Jerzy
Spyra, Piotr Horny, Mariusz Birówka,
Dariusz Oporski, Arkadiusz Michalski,
Mariusz Stępień, Damian Smolorz,
Dariusz Zgryźniak, Janusz Gawlik, Andrzej Karbowniczek, Mirosław Franek,
Marcin Sistan, Grzegorz Sonek.
- Concordia Knurów - Zygfryd
Furch, Bronisław Siwiec, Zenon Gałach, Andrzej Hołysz, Roman Skorupa,
Krzysztof Zagórski, Zbigniew Kapustka, Leszek Kastelik, Bogdan Zając,
Ryszard Wosiak, Marek Wiercioch,
Janusz Siwiec, Andrzej Popek, Dariusz
Skowron.

„Rodzinne” zdjęcie oldbojów z Bełku i Knurowa

Jacek Polak jest aktualnym trenerem LKS Decor Bełk

Puchar Polski

Tylko cztery
Wraz z nadejściem nowego sezonu piłkarskiego
nie zmieniło się podejście
niektórych klubów do rozgrywek Pucharu Polski. Owe
rozgrywki wciąż są traktowane po macoszemu, jak zło konieczne. Stąd też wiele klubów
występujących w najniższych
klasach rozgrywkowych nie
zgłasza swych drużyn. Dzia-

łacze najczęściej argumentują taką decyzję kłopotami
kadrowymi i finansowymi.
Efekt? W pierwszej rundzie
na szczeblu Podokręgu Zabrze
zobaczymy tylko cztery zespoły z naszego terenu: Wilki
Wilcza, Gwiazda Chudów,
Victoria Pilchowice i Jedność
II Przyszowice.
Mecze, których stawką

będzie awans do II rundy zaplanowano na 26 sierpnia, na
godzinę 17.00.
Zestaw par I rundy przedstawia się następująco:
Kłodnica Gliwice – Wilki
Wilcza, Korona Bargłówka
– Gwiazda Chudów, Victoria
Pilchowice – Sokół Łany Wielkie, Jedność II Przyszowice
– Gazobudowa II Zabrze, Start
Przezchlebie – Zamkowiec Toszek, Naprzód Świbie – Czarni
Pyskowice, LKS 45 Bujaków
– Piast Pawłów, KS Bojków
– Społem Zabrze, Orły Bojszów – Młodość Rudno.
PiSk

13

Celują w siódemkę
KS Żory – beniaminek
IV ligi będzie pier wszym
rywalem Concordii Knurów
w now y m sezon ie, k tór y
rozpocznie się w najbliższy
weekend. Podopieczni Wojciecha Kempy jadą do Żor
po zwycięstwo, bo jak mówi
szkoleniowiec, jego zespół
zawsze wychodzi na plac gry
po to, by zwyciężać.
Dla Concord i i roz po czynający się za kilka dni

sezon będzie drugim z rzędu na 4-ligowym „froncie”.
– Pierwszy ponoć zawsze jest
łatwiejszy, bo przeciwnicy
nie znają do końca możliwości beniaminka – mówi Grzegor z G r z ybowsk i, prezes
knurowskiego klubu. – Nie
oznacza to, że oba wiamy
się nowego sezonu. Wprost
przeciwnie. Zespół solidnie
przepracował okres przygotowawczy i stawiamy przed

nim zadanie wywalczenia
wyższego miejsca niż w poprzednich rozgrywkach.
Przypomnijmy, że ubiegły
sezon zakończył się dla Concordii na 8. miejscu. To oznacza, że w nowym knurowianie
celować będą w pier wszą
siódemkę.
Początek sobotniego meczu w Żorach zaplanowano na
godzinę 17.00.

Foto: Piotr Skorupa

sport

PiSk

Fragment meczu Piast
Gliwice (Młoda Ekstraklasa)
- Concordia. Przy piłce były
zawodnik knurowskiej drużyny
- Łukasz Winiarczyk

Terminarz rundy jesiennej – IV liga, grupa II
1 kolejka - 8-9 sierpnia

KS Żory
Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka
Unia Racibórz
Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała
....................................

2 kolejka - 15-16 sierpnia

-

Concordia Knurów
Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy
LKS Czaniec
AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska

Concordia Knurów
AKS Mikołów
LKS Czaniec
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice
Gwarek Ornontowice
Przyszłość Rogów
KS Żory

-

Grunwald Ruda Śląska
....................................
Rekord Bielsko-Biała
Górnik Pszów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz
Zapora Porąbka
Polonia Łaziska Górne

Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka
Unia Racibórz
Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała
....................................
Grunwald Ruda Śląska

-

Concordia Knurów
KS Żory
Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy
LKS Czaniec
AKS Mikołów

Concordia Knurów
LKS Czaniec
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice
Gwarek Ornontowice
Przyszłość Rogów
KS Żory
Polonia Łaziska Górne

-

AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska
....................................
Rekord Bielsko-Biała
Górnik Pszów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz
Zapora Porąbka

Zapora Porąbka
Unia Racibórz
Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała
....................................
Grunwald Ruda Śląska
AKS Mikołów

-

Concordia Knurów
Polonia Łaziska Górne
KS Żory
Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy
LKS Czaniec

Concordia Knurów
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice
Gwarek Ornontowice
Przyszłość Rogów
KS Żory
Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka

-

LKS Czaniec
AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska
....................................
Rekord Bielsko-Biała
Górnik Pszów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz

Unia Racibórz
Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała
....................................
Grunwald Ruda Śląska
AKS Mikołów
LKS Czaniec

-

Concordia Knurów
Zapora Porąbka
Polonia Łaziska Górne
KS Żory
Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy

Concordia Knurów
MRKS Czechowice-Dziedzice
Gwarek Ornontowice
Przyszłość Rogów

-

GTS Bojszowy
LKS Czaniec
AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska

3 kolejka - 22-23 sierpnia

4 kolejka - 29-30 sierpnia

5 kolejka - 5-6 września

6 kolejka - 12-13 września

7 kolejka - 19-20 września

8 kolejka - 26-27 września

Z ostatniej chwili

Do rozgrywek nie zos t a ł a zg ło sz on a d r u ż yna GKS II Jastrzębie. W
związku z tym we wtorkowe popołudnie w Śląskim
Związku Piłki Nożnej w
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Katowicach zapadła decyzja
o konieczności rozegrania
meczu barażowego pomiędzy Unią Rędziny i LKS
Łąka. Zwycięzca tego pojedynku wywalczy prawo gry

KS Żory
Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka
Unia Racibórz

-

....................................
Rekord Bielsko-Biała
Górnik Pszów
Polonia Marklowice

Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała
....................................
Grunwald Ruda Śląska
AKS Mikołów
LKS Czaniec
GTS Bojszowy

-

Concordia Knurów
Unia Racibórz
Zapora Porąbka
Polonia Łaziska Górne
KS Żory
Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice

Concordia Knurów
Gwarek Ornontowice
Przyszłość Rogów
KS Żory
Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka
Unia Racibórz
Polonia Marklowice

-

MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy
LKS Czaniec
AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska
....................................
Rekord Bielsko-Biała
Górnik Pszów

Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała
....................................
Grunwald Ruda Śląska
AKS Mikołów
LKS Czaniec
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice

-

Concordia Knurów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz
Zapora Porąbka
Polonia Łaziska Górne
KS Żory
Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice

Concordia Knurów
Przyszłość Rogów
KS Żory
Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka
Unia Racibórz
Polonia Marklowice
Górnik Pszów

-

Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy
LKS Czaniec
AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska
....................................
Rekord Bielsko-Biała

Rekord Bielsko-Biała
....................................
Grunwald Ruda Śląska
AKS Mikołów
LKS Czaniec
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice
Gwarek Ornontowice

-

Concordia Knurów
Górnik Pszów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz
Zapora Porąbka
Polonia Łaziska Górne
KS Żory
Przyszłość Rogów

Concordia Knurów
KS Żory
Polonia Łaziska Górne
Zapora Porąbka
Unia Racibórz
Polonia Marklowice
Górnik Pszów
Rekord Bielsko-Biała

-

Przyszłość Rogów
Gwarek Ornontowice
MRKS Czechowice-Dziedzice
GTS Bojszowy
LKS Czaniec
AKS Mikołów
Grunwald Ruda Śląska
....................................

....................................
Grunwald Ruda Śląska
AKS Mikołów
LKS Czaniec
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice
Gwarek Ornontowice
Przyszłość Rogów

-

Concordia Knurów
Rekord Bielsko-Biała
Górnik Pszów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz
Zapora Porąbka
Polonia Łaziska Górne
KS Żory

9 kolejka - 2-3 października

10 kolejka - 9-10 października

11 kolejka - 16-17 października

Średnia wieku
– 22 lata

Do rozgrywek zostali zgłoszeni następujący piłkarze Concordii:
IMIĘ I NAZWISKO

ROCZNIK

Maciej Modliszewski
Wojciech Kempa
Michał Bagiński
Marcin Grzegorzyca
Piotr Wysogląd
Łukasz Sendlewski
Andrzej Hanak
Marcin Modrzyński
Paweł Folcik
Michał Grodoń
Łukasz Ponichtera
Marcin Salwa

(1976)
(1981)
(1984)
(1984)
(1984)
(1985)
(1986)
(1987)
(1987)
(1987)
(1987)
(1987)

NAJSTARSZY

IMIĘ I NAZWISKO

ROCZNIK

Tomasz Szymura
Dawid Wieliczko
Paweł Gałach
Rafał Grześ
Kamil Góra
Dominik Walus
Damian Tkocz
Mateusz Mikulski
Michał Szczot
Karol Michalski
Paweł Przesdzing

(1987)
(1988)
(1989)
(1989)
(1990)
(1990)
(1990)
(1990)
(1990)
(1991)
(1991)

NAJMŁODSZY

12 kolejka - 23-24 października

13 kolejka - 30-31 października

14 kolejka - 6-7 listopada

15 kolejka - 11 listopada

w IV lidze i zajmie miejsce
rezerw z Jastrzębia. Mecz
barażowy zostanie rozegrany w najbliższą sobotę.
W związku z zaistniałą
sytuacją w najbliższy week-

Maciej Modliszewski

Karol Michalski

NOWE TWARZE W CONCORDII

end nie wybiegną na boisko
piłkarze Gr unwaldu Halemba, którzy pierwotnie
mieli zmierzyć się z GKS
II Jastrzębie.
PiSk

Kamil Góra

Marcin Modrzyński

Dominik Walus

Piotr Wysogląd
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Od porażek,
po zwycięstwa

Tomasz Dura i Dariusz Oleś
(nr 15) - tego duetu w nowym
sezonie w barwach Concordii nie
zobaczymy

Zmiany w ataku
28 – tyle bramek w
minionym sezonie
strzelili wspólnie
Tomasz Dura i Dariusz
Oleś. Ani jednego,
ani drugiego nie
zobaczymy w nowym
sezonie w barwach
Concordii

Paweł Przesdzing
(przy piłce) strzeli
ł w sparingach
cztery gole
W sobotnie popołudnie piłkarze Concordii Knurów zakończyli serię gier kontrolnych przed
rozpoczynającym się w najbliższy weekend sezonem IV ligi.
Bilans sparingów jest niezwykle
wyrównany. Knurowianie dwa
mecze przegrali, dwa zremisowali i dwa wygrali. Zwycięstwa
przyszły na zakończenie okresu
przygotowawczego. Czy będą
dobrym prognostykiem przed
nowym sezonem?
PiSk

Tak grali podopieczni Wojciecha Kempy w test-meczach:
Piast Gliwice (Młoda Ekstraklasa) – Concordia 4:1
(bramka: Paweł Przesdzing)
Concordia - Przyszłość Ciochowice 1:3
(bramka: Piotr Wysogląd)
Concordia – Odra Wodzisław (Młoda Ekstraklasa) 3:3
(bramki: Piotr Wysogląd, Paweł Przesdzing, Marcin Modrzyński)
ŁTS Łabędy – Concordia 1:1
(bramka: Marcin Modrzyński)
Wilki Wilcza – Concordia 2:5
(bramki: Paweł Przesdzing 2, Michał Grodoń, Dominik Walus,
Tomasz Szymura)
Concordia – Jedność Przyszowice 2:1
(bramki: Dominik Walus, Paweł Tkocz)

Tomasz Dura (17 bramek
w sezonie 2008/2009) w czasie letniej przerwy postanowił
zrezygnować z występów na
zielonej murawie i przenieś swe

umiejętności do hali. Tym samym podpisał kontrakt z beniaminkiem futsalowej ekstraklasy,
Rekordem Bielsko-Biała.
Z kolei Dariusz Oleś (11
goli w sezonie 2008/2009)
uznał, że IV liga to dla niego
już za wysokie progi.
Kto ma teoretyczne szanse
na strzelanie równie wielu
bramek co Dura i Oleś?
Pierwszym kandydatem na
pewno jest Paweł Przesdzing
– najskuteczniejszy zawodnik w meczach kontrolnych

Wilki Wilcza mają nowego trenera. Został nim
Zbigniew Matuszek (na zdjęciu pierwszy z prawej), od

kilkunastu lat związany z
Concordią Knurów.
Drużyna z Wilczy występuje na co dzień w zabrzań-
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skiej klasie „A”. W minionym
sezonie, jako beniaminek
zajęła wysokie 4. miejsce.

PiSk

PiSk

Rozumek
w Gierałtowicach
Klasa „A”

Marcin Rozumek po raz kolejny rozstał
się z Concordią Knurów. Tym razem
postanowił skorzystać z propozycji
prezesa LKS 35 Gietałtowice – Ryszarda
Machy - i objął stanowisko trenera
spadkowicza z klasy okręgowej

Wilk Matuszek

(4 gole). Kolejny to Marcin
Modrzyński, który w ostatnich trzech sezonach strzelił
dla Olimpu Szczygłowice 20
bramek. Wielką niewiadomą i
wielką nadzieją jest Piotr Wysogląd, zupełnie nowa twarz w
knurowskim futbolu.
Być może odpowiedzialność za strzelanie bramek
rozłoży się na zdecydowanie
szersze grono zawodników. O
wszystkim przekonamy się już
niebawem.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Miniony sezon był dla drużyny z Gierałtowic piłkarską
katastrofą i rozgrywki w „okręgówce” zakończyła z zerowym
kontem punktowym. Spadek do
klasy „A” stał się faktem kilka
miesięcy przed zakończeniem
sezonu. Teraz przyszedł czas
na nową jakość drużyny, którą
mają zapewnić nowy trener i
nowi piłkarze.
- Z piłkarzy, którzy są dobrze znani kibicom z naszego
terenu pozyskaliśmy Mateusza
Kusiaka, Wojciecha Rozumka,
Mateusza Borygę i Jarosława
Stępnia – relacjonuje trener
Marcin Rozumek. Pierwsza
trójka to zawodnicy, którzy
w minionym sezonie grali w
Olimpie Szczygłowice. Z kolei
Stępień bardziej znany jest z występów w barwach futsalowego
UPOS Komart.

Nowy szkoleniowiec LKS
35 Gierałtowice poinformował
nas, że nie zamierza łączyć
funkcji trenera z występami na
boisku, a ponadto chce ściągnąć
do swojej drużyny Damiana
Kozdronia, napastnika Concordii, który nie wznowił treningów
w knurowskim klubie.

Marcin Rozumek
postanowił zawiesić buty
na kołku i rozpocząć
trenerską przygodę
z drużyną LKS 35
Gierałtowice. Wcześniej
pan Marcin pracował
z trampkarzami i łączył
rolę trenera i piłkarza
w futsalowym klubie
UPOS Komart Knurów
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Nasi dobiegli
na Woodstock

oprawę muzyczną
zapewnili rockmani

bicach, na nieistniejącym już
przejściu granicznym. Tam
też dołączyli się biegacze
niemieccy z Frankfurtu nad
Odrą. Do Kostrzyna dobiegło
w sumie 30 osób.
Z powodu dużej liczby
uczestników festiwalu – ponad
450 tysięcy - wbiegnięcie na
Przystanek Woodstock było
bardzo utrudnione.
– Policja eskortowała
naszą sztafetę na motocyklach i bezpiecznie mogliśmy
wbiec na teren festiwalu. Później już drogę zabezpieczał
Pokojowy Patrol. Z marszu
wbiegliśmy na scenę, pozdrowiliśmy woodstockowiczów i
opowiedzieliśmy krótko o nas
– wspomina.
Bogdanowi Leśniowskiemu najbardziej zapadło w pamięć spotkanie z Michaelem
Langem, twórcą I Woodstocku
w 1969 r.
- Grupa Biegowa Knurów
(Sztafeta Biegowa) od wielu
lat propaguje mieszkańcom
Knurowa sport w najprostszym i najtańszym wydaniu
- mówi Bogdan Leśniowski.
- Biegacze ze sztafety również
od wielu lat promują nasze
miasto na terenie całego kraju
poprzez media i swoje dokonania biegowe.

Foto: Marek Węgorzewski

Marek Węgorzewski

Uczestnicy
sztafety
u celu: na
Woodstockowej
scenie

Nad morzem,
wśród gwiazd
Rewal. 90 młodych knurowian wypoczywało nad Bałtykiem

Foto: Archiwum PCK KNurów

pierwszy maraton! – mówi
organizator sztafety.
Bieg ruszył w kierunku
Gliwic. Przed Starostwem Powiatowym sztafetę przywitali
wicestarosta Sławomir Adamczyk i Marcin Stronczek z
Zarządu Powiatu. Biegaczom
zostały przekazane gadżety,
które później na scenie wręczyli Jurkowi Owsiakowi.
- Podczas biegu była bardzo fajna atmosfera, tak więc
wszyscy biegacze mieli dobry
humory i samopoczucie - zapewnia Leśniowski.
Po drodze dołączyli się
zaprzyjaźnieni biegacze z
Warszawy z Fundacji „Maraton Warszawski” z jej szefem Markiem Troniną. Obie
sztafety połączyły się w Słu-

Foto: Marek Węgorzewski

Pobiegli po raz szósty.
Wyruszyli w ubiegły czwartek sprzed Centrum Handlowego Merkury. Dziewięciu
biegaczy pod przewodnictwem Bogdana Leśniowskiego, znanego knurowskiego maratończyka, w asyście
kilkudziesięciu motocyklistów, zespołu rockowego i
wielu mieszkańców miasta.
W ekipie Bogdana Leśniowskiego od roku są przedstawiciele gliwickiego Stowarzyszenia Familia.
- Jednym z nich jest Marcin, chłopak, który wygrał
walkę z nałogiem narkotykowym. Szczęśliwie bieganie stało się jego wielką
pasją. Pasją na tyle mocną,
że w tym roku przebiegł swój

Foto: Archiwum Bogdana Leśniowskiego

W ciągu trzech dni przebiegli 460 km. Po to, by głosić
hasło XV Przystanku Woodstock „Stop przemocy, stop
narkotykom”. VI Międzynarodowa Sztafeta Biegowa
Knurów 1 sierpnia stawiła się w Kostrzynie nad Odrą

Foto: Archiwum Bogdana Leśniowskiego

Oni są jak Forrest Gump...

Dla Przeglądu

Bogdan Leśniowski: - Dziękuję
Centrum Kultury za udostępnienie
nagłośnienia, Krzysztofowi Skowrońskiemu za oprawę muzyczną i przygotowanie zespołu The
Kumpels, motocyklistom z grupy
„Jeźdźcy Zamku”, Starostwu Powiatowemu w Gliwicach za pomoc
i wsparcie. Oczywiście uczestnikom sztafety za wniesiony wysiłek
sportowy, chęć uczestnictwa na
tak morderczym dystansie i za...
pomoc w organizacji sztafety.
Not. mw

Foto: Marek Węgorzewski

Start: kompleks „Merkury”

Początek na wysokich obrotach
zapenili „Jeźdźcy Zamku”

Tradycyjnie, jak co roku,
grupa dzieci i młodzieży wyjeżdża na kolonie letnie, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie. Rok
temu koloniści wypoczywali
w górach, teraz przyszła pora
na morze i jak się okazało, to
był strzał w dziesiątkę.

W Rewalu nie było miejsca
na nudę. Każdy dzień był dokładnie zaplanowany. Obowiązkowo
odbył się chrzest kolonisty, ponadto kolonijne śluby, karaoke,
mini playback-show, wybory
miss i mistera kolonii.
Nie lada atrakcją była wycieczka do Świnoujścia, gdzie
wszyscy przepłynęli promem,

a w Międzyzdrojach przeszli
aleją gwiazd.
Najw ięk sz y m jed na k
przeżyciem dla knurowian był
udział w koncercie zespołów:
Boys i Feel. Pod samą sceną
koloniści mieli okazję dotknąć
liderów zespołów, śpiewać i
tańczyć razem z nimi.
oprac. /pg/

