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Pożar w Krywałdzie

Spłonęła stodoła

www.wasza-afryka.pl

Załogi czterech ciężkich wozów strażackich przez
1 godzinę i 35 minut walczyły z pożarem, który
wybuchł w sobotnie popołudnie na terenie posesji
przy ul. Rybnickiej
Dzięki inwestycji przy ul. Żeromskiego zyskali przechodnie...

Knurów, Szczygłowice

Więcej lepszych
chodników

Kobieca szpilka, która utknęła między nierównymi
płytami i potknięcia na wystających, pokruszonych
fragmentach chodnika to dla przechodzących ulicą
Żeromskiego już przeszłość. Niedawno zakończył się tam
remont chodnika
Wzdłuż budynku przy Żeromskiego położono 82 metry nowej
nawierzchni. Wykonano też parking, na którym może stanąć do 10
samochodów. Roboty zrealizowała
firma Zubit.
Dobre wieści dla przechodniów
dochodzą też z in nych rejonów

miasta. Jak się dowiedzieliśmy w
Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, jest utwardzany plac przy
ul. Wita Stwosza. Remontem objęta
zostanie też ul. Sikorskiego oraz
łącznik pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Koziełka.
Tekst & Foto: Justyna Walo

...i właściciele samochodów

Hajda na zamek!

Wilcza

Zlot Śląskiej
Rodziny
Biesiadnej
Trzeci Zlot Śląskiej Rodziny
Biesiadnej odbędzie się 25 lipca w
Wilczy.



zastępca dowódcy JRG PSP Knurów.
– To była standardowa akcja, choć
zawsze należy się liczyć z tym, że w
stodołach bywają przechowywane
różne materiały łatwopalne.
Jak dodaje asp. szt. Jaworek, okres
żniw i częste ostatnio wyładowania
atmosferyczne sprzyjają pożarom
drewnianych zabudowań gospodarskich. Straty poniesione w wyniku pożaru są szacowane na około 10 tys. zł.
Okoliczności zdarzenia bada policja.
– Na razie nie ma jeszcze w tej sprawie opinii biegłego – mówi podkom.
Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
– Postępowanie trwa.
MiNa

Knurów. Ekspresowa sesja

Zielone światło dla PWiK
W ubiegły czwartek zebrała się knurowska Rada Miasta.
Powodem była sesja zwołana w trybie pilnym
Powodem pośpiechu okazała się
konieczność zmiany jednej uchwały.
Chodziło o upoważnienie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
jako wnioskodawcy i beneficjenta w
postępowaniu o pozyskanie środków
z Funduszu Spójności. Mowa o zadaniu pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów
- budowa i przebudowa systemów
kanalizacyjnych”.
PWiK złożyło wniosek pod koniec lutego. Został on pozytywnie
zaopiniowany. Teraz prowadzona
jest ocena merytoryczna II stopnia.
Konieczne okazało się pilne uzupełnienie wniosku o uchwałę Rady Mia-

Pilchowice

Gminny Ośrodek Kultur y w
Pilchowicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wycieczce do
Pławniowic i Toszka,
która odbędzie się w
czwartek 30 lipca. W
programie przewidziano zwiedzanie pałacu
w Pławniowicach oraz
zamku w Toszku. Młodzi turyści będą mieli
możliwość wejścia na
basztę z pun ktem widokow y m,
obejrzą spektakle teatralne, a także
otrzymają pamiątki z zamku. Punk-

Kłęby brunatnego dymu zaczęły
się unosić nad Krywałdem kilkanaście minut po godzinie 14. Ktoś
zadzwonił pod numer 112, a stamtąd
informacja trafiła do knurowskiej
jednostki Straży Pożarnej. Okazało
się, że na terenie jednej z posesji
przy ulicy Rybnickiej płonie stodoła.
Do walki z żywiołem przystąpiły 4
samochody strażackie – 2 pojazdy
knurowskiej JRG PSP, a także po
jednym wozie OSP Knurów i OSP
Wilcza. Na miejscu pojawiła się także Policja i Straż Miejska.
Akcja gaszenia trwała godzinę i
35 minut. – Spłonęła drewniana stodoła oraz przyczepa, która w niej stała – informuje asp. szt. Józef Jaworek,

sta. Knurowscy radni jednogłośnie
poparli starania PWiK.

/b/

Od redakcji: W relacji z poprzedniej sesji Rady Miasta wymieniliśmy radnych, którzy w interpelacjach zwracali uwagę na stan
dróg w mieście. Niestety, informacja
okazała się niepełna, bowiem nie
uwzględniała radnego Eugeniusza
Tymoszka, który także był w gronie
rajców domagających się od administratorów efektywniejszej troski
o knurowskie drogi. Za uchybienie
przepraszamy.

Jest to portal stworzony przez i dla
miłośników Afryki. – Każda wycieczka na Czarny Ląd jest zawsze czymś
niesamowitym i nadzwyczajnym,
jest kwintesencją podróży – można
przeczytać na stronie. Znajdują się tu
między innymi artykuły o Afryce i jej
mieszkańcach, przydatne porady na
temat szczepień czy malarii, galerie
zdjęć i filmy, historia tego kontynentu,
przewodnik, forum, humor, gry i wiele
innych. Można poznawać innych
użytkowników i wymieniać się z nimi
swoją wiedzą czy doświadczeniami
na temat podróżowania po Czarnym
Lądzie.

5ak

Gliwice

Groził…
zapalniczką
Akcja niczym z filmu sensacyjnego miała miejsce w sobotni
wieczór (18 lipca) w Gliwicach. Były
groźby i okup, a także brawurowa
akcja gliwickich policjantów, którym
udało się zatrzymać szantażystę.
Nieznany mężcz yzna g roził
mieszkańcowi Gliwic spaleniem
domu. Za odstą pienie od swego
zamiaru zażądał 2 tys. zł. Pokrzywdzony, który zawiadomił policję,
umówił się z przestępcą na ul. Rolników. Po przekazaniu okupu, nagle
jak spod ziemi wyrośli policjanci,
którzy obezwładnili przestępcę. Przy
zatrzymanym znaleziono broń…
Precyzyjniej mówiąc: zapalniczkę
w kształcie rewolweru. Czyn podejrzanego to jednak poważne przestępstwo. 35-letni mieszkaniec Gliwic
może zostać pozbawiony wolności
nawet na 10 lat.
5ak

Knurów

tem końcowym wycieczki będzie
biesiada przy ognisku na dziedzińcu
zamkowym.
Koszt wyjazdu to
16 zł od osoby. Liczba
miejsc jest ograniczona.
Zapisy potrwają do
poniedziałku 27 lipca
u instruktorów prowadzących zajęcia wakacyjne w świetlicy w
Leboszowicach i Nieborowicach.
5ak
Foto: www.zamek.toszek.pl

Impreza organizowana jest na
boisku LKS Wilki przy ul. Grzonki
13. Zabawa rozpocznie się o godzinie
15 występem Klaunów, a od godziny
16 dla wszystkich miłośników muzyki biesiadnej grać będą Duofenix,
Janina Libera, Joachim i Karol
Grzechca, Krzysztof Procek, Justyna
Okrent raz Zespół Bez Nazwy. Dla
dzieci przygotowano wesołe miasteczko oraz gry i zabawy.
SISP

Pijany i napastliwy
Aż czterech pijanych kierowców zatrzymali
w poniedziałek funkcjonariusze gliwickiej drogówki.
Nietypowym zachowaniem nietrzeźwego pasażera
charakteryzował się przypadek zatrzymania na
terenie Knurowa
Do zdarzenia doszło 20 lipca
około godziny 20.30 na ul. Niepodległości. Funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach zatrzymali do rutynowej kontroli samochód marki Daewoo Lanos.
Okazało się, że 23-letni kierowca
był nie tyle pijany, co wręcz upojony
alkoholem. Pomiary, dokonane przez
policjantów, wykazały 2,8 promila.
Pasażer pojazdu, chcąc widocznie
ratować kolegę, zaproponował policjantom 200 zł za odstąpienie od
czynności służbowych. Policjanci,
którzy nie zważali na jego propozycję i dalej wykonywali swoją pracę,
rozdrażnili mężczyznę, 19-letniego
mieszkańca Chełma, który zaczął
zachowywać się coraz agresywniej.

Najpierw obraził funkcjonariuszy,
potem groził im pozbawieniem życia,
posunął się nawet do naruszenia ich
nietykalności. Krewki pasażer został
obezwładniony i przewieziony do
policyjnego aresztu. W drodze do
jednostki zatrzymany kopał i uderzał, niszcząc elementy wyposażenia
radiowozu. Kierowca, w przeciwieństwie do pasażera, zachował spokój
i zimną krew, wykonując wszystkie
polecenia funkcjonariuszy. Mieszkańcowi Knurowa za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym grozi
kara do 2 lat pozbawienia wolności,
natomiast napastliwemu pasażerowi
grozi kara do 3 lat więzienia oraz
wysoka grzywna.
Monika Pięciak

W policyjnych raportach
Piwniczny włam. 14 lipca około godz.
21 nieznany sprawca włamał się do
piwnicy przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Z pomieszczenia wyniósł
rower i wiertarkę. Właściciel oszacował straty na około 600 zł.
Znikł portfel. 15 lipca około godz. 11
z zaplecza sklepu farmaceutycznego
przy ul. Batorego nieznany do tej
pory sprawca ukradł portfel z pieniędzmi. Strata została oszacowana
na około 1000 złotych.
J a zda be z pr awk a . 16 lipca około godz. 17.40 gliwicka drogówka
zatrzymała przy ulicy Smolnickiej
w Żernicy 46 –letniego kierowcę.
Mężczyzna prowadził samochód
pomimo zakazu sądowego. Był też
poszukiwany - miał trafić do zakładu
karnego.
Mieć się trzeba na baczności. 14 lipca
około godz. 11 nieznany sprawca
na przystanku autobusowym ukradł
z plecaka pasażera telefon komórkowy. Sprzęt był wart około 800
złotych.
Lokale na celowniku. 13 lipca około
godz. 22 nieznany sprawca włamał
się do lokalu przy ul. Lignozy. Złodziej wyważył okno, by w ten sposób dostać się do środka. Sprawca
wyniósł 1800 złotych w gotówce i...
30 butelek wódki.

Justyna Walo
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Na opady nie ma rady
Knurów. Ul. Dworcowa i al. Piastów pod wodą

– Wystarczy ulewa i ulica pływa. Wody było po kolana, a rzeka
z ulicy wpływała do klatki – napisała do redakcji Alicja Kwaśny,
poirytowana sytuacją przy al. Piastów. O podobnym problemie
przy ul. Dworcowej poinformowała nas pani Gabriela

Sobot nie nawał nice nie
oszczęd ził y K nu rowa. Mieszkańcy al. Piastów chmurzą się
na myśl o kolejnych opadach.
– Jak zwykle na al. Piastów nie
działa kanalizacja, a mieszkaniówka nic w tej sprawie nie robi, albo
udaje, że robi... W klatce przy al.
Piastów 7d było wody po kostki.
Prosimy o pomoc – pisze w e-mailu
pani Alicja.
Na dowód przysyła zdjęcia, na
których widać, jak ulica zmieniła
się w rwący potok. I jak tu nie jechać
pod prąd?
Podobny dylemat mieli w ubiegłą sobotę mieszkańcy ul. Dworcowej. Z wielkiej kałuży, która
powstała przy wjeździe na ul. Wagową woda wylewa się na podwórka
domów nr 23 i 25.
– Wszystko przez zatkany gulik.

Od strażnika miejskiego usłyszałam,
że problem nie zniknie, dopóki autostrada nie zostanie wybudowana.
Sąsiedzi dzwonili do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, stamtąd odsyłano ich do Zarządu Dróg
Powiatowych... W powiecie trzy razy
obiecywali, że coś zrobią i nic! – załamuje ręce pani Gabriela.
Przyczynę powodzi knurowianka upatruje w budowanej autostradzie. – Przy słonecznej pogodzie na
Dworcowej jest aż siwo od kurzu. Zamiatarka dojeżdża do wagi i koniec.
O Koloniji nikt nie pamięta...
Za główną część al. Piastów
(wzdłuż wieżowców) odpowiada
powiat, za jej równoległą nitkę (obok
budynków z nieparzystą numeracją)
- miasto. Ulicą Dworcową zarządza,
w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich, powiat. Jan Osman, dyrektor

ZDP w Gliwicach cały czas szacuje
straty powstałe w wyniku ostatniej
nawałnicy.
– Powstało około 300 m osuwisk
– to bardzo dużo – tłumaczy dyrektor
Osman. – W Gierałtowicach przy ul.
Zabrskiej na skutek szkód górniczych
rowy i skarpy są tak nawodnione, że
problem znajduje się już na skraju
naszych kompetencji.
Osman nie jest w stanie zliczyć

podobnych do knurowskich, przypadków, które wystąpiły po sobotniej
nawałnicy.
– Takich opadów nie było od
dawna. Instalacje kanalizacyjne nie
są w stanie przepuścić tak dużej ilości
wody. Do sumy nieszczęść dochodzi
położenie Knurowa i szkody górnicze. Trzy, a nawet cztery razy w roku
czyścimy studzienki. Ograniczona
przepustowość wynika z ich przekro-

Nie tylko ulice

Z 15 na 16 lipca miała miejsce
największa podczas tegorocznego
lata w powiecie gliwickim nawałnica.
Rozpoczęła się 15 lipca ok. godz. 21
i trwała do godz. 1.00 następnego
dnia. Porywy wiatru wynosiły od 80
do 100 km/h, a lokalnie spadło 50
mm deszczu na m2. Straż pożarna
odnotowała 36 zgłoszeń z terenu
powiatu, dotyczących głównie wypompowywania wody z piwnic i z
posesji, usuwania zwalonych drzew
i zabezpieczenia przed deszczem
budynków z uszkodzonymi dachami.
W całej gminie Pilchowice zabrakło
prądu, a w Chudowie piorun uderzył
w jeden z budynków gospodarczych,
powodując pożar, który ugasiła straż
pożarna.
/sisp/

ju. Nie stać nas, by zaprojektować
nowe i przebudować stare – rozkłada ręce dyrektor. Przyznaje, że
niewiele da się w tej sprawie zrobić.
Zwraca uwagę, że zamiatarka przy
ul. Dworcowej sprząta dość regularnie.
– Niestet y, namuł z ulic bocznych, nie zawsze utwardzonych,
w czasie opadów spływa strumieniem
na główne ulice i zapycha studzienki
– dodaje Osman.
Paweł Gradek
Foto: Alicja Kwaśny

Knurów

Dilerzy zatrzymani

Kolejna akcja policjantów walczących z przestępczością
narkotykową przyniosła sukces. Dwaj dilerzy działający
w Knurowie i okolicach trafili do aresztu
22- i 28–letni „biznesmeni” na
knurowskim rynku narkotykowym
pojawili się stosunkowo niedawno.
Od dwóch tygodni do policjantów z
wydziału ds. walki z przestępczością narkotykową zaczęły napływać
informacje o nowych dilerach. 15
lipca o godz. 19.30 do mieszkania
przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej zapukali nie kolejni klienci,
a... funkcjonariusze Policji. Wydział
narkotykowy pojawił się
w samą porę - w
mieszkaniu właśnie
dokonywano transakcji. Zatrzymano
t r z e ch m ę ż cz y z n :
dwóch handlarz y i
jednego kupca.
W t ra kcie prze szukania u zatrzymanych znaleziono ponad 40 porcji
marihuany
i h a sz ysz u .
W mieszkaniu znajdowała się reszta
zapasów „biznesmenów”.
W sumie było

tam ponad 550
porcji narkotyków.
– Obaj
dilerzy zostali
już tymczasowo aresztowani. To było ich
pierwsze przestępstwo tego
typu.
Czy byli już wcześniej
notowani i karani –
nie mogę powiedzieć.
Mężczyznom grozi
do 8 lat więzienia
– mówi Arkadiusz
Ciozak z Komendy
Miejskiej Policji w
Gliwicach.
– Teraz będziemy się szczegółowo przyglądać kontaktom handlarzy. Ich klienci
na pewno nie powinni spać spokojnie
– ostrzega Ciozak. Spokojniej mogą
za to spać rodzice, którzy martwią
się, że w wakacje ich dzieci zechcą
sięgnąć po środki odurzające.
Justyna Walo
Foto: Archiwum KMP Gliwice
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Po ulewie Aleja Piastów zmieniła się w rzekę
reklama

www.ganinex.com.pl



Przejęta od Skarbu Państwa
przez miasto ul. Parkowa
pozostawia wiele do życzenia
- trzeba sporo zainwestować,
by doprowadzić ją do
odpowiedniego wyglądu

Parkowa
w kałużach

Foto: Mirella Napolska
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Znak na wznak

Sygnał czytelnika

- Parkowa ulicą jest tylko z nazwy, a w gruncie
rzeczy przypomina dziurawą drogę w zapadłej
mieścinie – żali się mieszkaniec Szczygłowic
– Wystarczy niewielki deszcz,
a wszędzie stoi tam woda, kałuże
są wielkie, nie do przejścia. Obie
kratki ściekowe są zatkane, a chodnik wzdłuż domu opieki zarośnięty
– dodaje Czytelnik.

O możliwość poprawy stanu Parkowej pytaliśmy w Urzędzie Miasta
Knurów.
- Gmina przejęła tę drogę zaledwie kilka miesięcy temu, wcześniej
była to droga zlokalizowana na

gruntach Skarbu Państwa – tłumaczy Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. – Już zostały załatane
dziury w jezdni. Wpusty studzienek również były już czyszczone,
jednak w niektórych przypadkach
to za mało. Część studzienek wymaga poważniejszych prac – i te
studzienki będziemy sukcesywnie
przebudowywać. Jeżeli chodzi o
pobocze chodnika przy domu opieki
„Nadzieja”, koszenie tego terenu
jest planowane na sierpień.
MiNa

Knurów. Za ratuszem powstaje parking

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

I etap inwestycji rozpoczął się w
ubiegłym roku od przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w sąsiedztwie ratusza. Kolejny obejmie budowę
miejsc postojowych. Już teraz rozpoczęła się wycinka topól, a lada dzień na
placu pojawi się ciężki sprzęt.
– Umowa z wykonawcą przewiduje
ponadto wykonanie oświetlenia całego
terenu, a także nasadzenia zieleni.
Powinny one zrekompensować wycięte topole. Za ratuszem posadzonych
zostanie 14 jesionów, 440 krzewów
iglastych (jałowce, cisy, sosna górska)
i 1500 krzewów liściastych różnej
wielkości. Miejsca parkingowe zostaną
wkomponowane w już istniejący zieleniec. Centralnie położony będzie chodnik – zapewnia naczelnik Szczypka.
Koszt inwestycji to 970 tys. zł.
Zgodnie z umową pierwsi interesanci
będą mogli zaparkować za ratuszem
już za cztery miesiące.
III etap inwestycji obejmie uporządkowanie najbliżej sąsiadujących
z ratuszem terenów i - jak podkreśla
- Ewa Szczypka, przewidziany jest
na przyszły rok. – Oczywiście, jeżeli
pozwolą nam na to środki finansowe
– dodaje naczelnik WIM UM.
/pg/



Trudno dziś powiedzieć, co jest
przyczyną: nieuwaga jakiegoś kierowcy, czy też wandalski wybryk.
Jak by nie było powstał problem.
Jak się dowiedzieliśmy, nie
jest to przypadek odosobniony.
Zniszczeniu uległ znak postawiony przed kilku dniami przy
ul. Chopina. Podobny los spotkał
oznakowanie przy ul. Paderewskiego.

- Naprawa znaków została
już zlecona firmie zajmującej się
ustawianiem znaków na drogach
gminnych – Anna Lewandowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska UM Knurów.
Jak się dowiedzieliśmy, informacja o zniszczeniach została zgłoszona
Policji.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

ogłoszenie

PRZETARG
Foto: Paweł Gradek

Kostka zastąpi żwir

Na chodniku przy ul. Armii Krajowej znajduje
się znak ostrzegający przed progiem
zwalniającym. Od kilku dni nie spełnia swojej
roli. Został przewrócony. Teraz nie ostrzega
kierowców, za to stał się zawalidrogą dla
przechodniów

Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 44,80 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Mieszka I 21C/11 – II piętro.
Cena wywoławcza 85.300,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Termin przetargu – 30.07.2009 r. o godz. 10.00
Wadium w wysokości 8.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM, pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę
w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 29.07.2009 r.
do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 28.07.2009 r.
od godz. 14.00 do 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 (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
reklama

We wtorek pod topór poszły okalające plac chaszcze i topole
Przegląd Lokalny Nr 29 (855) 23 lipca 2009 roku

aktualności
reklama

Knurów

Przełajem na zakupy

od bloków przy alei Piastów – a piesi
klienci stamtąd właśnie nadchodzą
– napotyka się na niedogodność, jaką
jest brak chodnika zarówno przed
Biedronką przy ulicy Parkowej, jak i
takiego, który łączyłby Parkową z terenem sklepu. Pieszy ma do wyboru:
albo iść drogą okrężną wzdłuż alei
Piastów i ulicy Książenickiej, drepcząc dookoła sklepowego budynku,
albo też przejść przez Parkową i dalej
na przełaj przez błotnisty pas ciągnący się od frontu Biedronki. Ludzie
z reguły wybierają skróty, bo kto by
chciał iść dookoła z ciężkimi zakupami. Jest to nie tylko niewygodne, ale

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:

– Odwlekają to w nieskończoność. Sprawa najprawdopodobniej
trafi do sądu – kończy Jasnowski.
Ciągle czekamy na wypowiedź
w tej sprawie właściciela sieci sklepów Biedronka – firmy Jeronimo
Martins Dystrybucja S.A. Po jej
otrzymaniu powrócimy do sprawy
na naszych łamach. O możliwość
wykonania chodnika wzdłuż ulicy
Parkowej zapytaliśmy w Urzędzie
Miasta Knurów. Urzędowi od kilku
miesięcy podlega ta droga, należąca
do niedawna do Skarbu Państwa, w
imieniu którego zarządzał nią Starosta Powiatu Gliwickiego.
– Na pewno w tym roku niczego
nie planujemy, natomiast w przyszłości, w przypadku przebudowy zostanie rozważona ewentualność przebudowy i wykonania przy Parkowej
obustronnego chodnika – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich.
Mirella Napolska

Knurów. Przy ul. Szpitalnej obok Tesco powstaje kolektor deszczowy

Z deszczu... do kolektora
Foto: Archiwum UM Knurów

Sklep stoi na placu między ulicą
Książenicką, aleją Piastów i wąską, ale
stosunkowo ruchliwą, ulicą Parkową.
Wejście dla klientów znajduje się
właśnie od strony Parkowej. Ale aby
wejść, trzeba tam najpierw dojść – i tu
zaczyna się problem.
Wszystko w porządku, jeśli klient
jest zmotoryzowany – o nim inwestorzy pomyśleli. Przed sklep można
samochodem dojechać zarówno szerokim, oznakowanym wjazdem od
strony ulicy Książenickiej, jak i nieco
węższą, ale wybetonowaną, jak należy, drogą od Parkowej. Gorzej, jeśli
do sklepu udajemy się piechotą. Idąc

Foto: Justyna Walo

- Dobre dojście do marketu jest niezbędne
- mówi Rajmund Jasnowski

i niebezpieczne, bo przez Parkową
wiedzie droga do kopalni.
– Nie ma tu chodnika, jest tylko
krawężnik i ta górka usypana – skarży się Rajmund Jasnowski, członek
zarządu wspólnoty mieszkaniowej
pobliskiego bloku przy alei Piastów
13. – Jak pada, to deszcz z tej górki
spływa razem z błotem, na jezdni robi
się paskudnie. Sklep działa od Bożego
Narodzenia i do tej pory nikt tego nie
doprowadził do porządku. Już kiedy
firma kończyła budowę, martwiłem
się, że nie ma dojścia. Wykonawca mówił, że takie ma plany. A ja dostałem te
plany, kiedy proszono wspólnotę o zezwolenie na podłączenie do kanalizacji. Wynika z nich, że pierwotnie sklep

Ciężki sprzęt przy
ul. Szpitalnej to kolejna
jaskółka sezonu na
inwestycje w mieście.
W tym przypadku
wykonanych zostanie
610 metrów kolektora
deszczowego, do którego
odprowadzane będą wody
deszczowe z terenów
inwestycyjnych i nowego
osiedla przy ul. Ziętka
Roboty przy
ul. Szpitalnej mają
się zakończyć
jeszcze w lecie

- o pow. 46,38 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro) w Knurowie,
- o pow. 18,40 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III 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.

Foto: Archiwum UM Knurów

Już kilka dobrych miesięcy upłynęło od otwarcia
sklepu Biedronka w Szczygłowicach przy
ul. Książenickiej, a klienci mieszkający w pobliżu
nie doczekali się dogodnego do niego dojścia

miał mieć wejście od Książenickiej.
Agregaty chłodnicze, które zwykle są
z tyłu sklepów, na planie figurują od
strony Parkowej. W rzeczywistości
budynek jakby został obrócony o 180
stopni. To, co miało być zapleczem,
stało się frontem.
Rzeczywiście, tylna część placu Biedronki wygląda naprawdę
nieźle i z powodzeniem mogłaby
rozpościerać się przed głównym
wejściem. Ale przecież można by do
podobnego stanu doprowadzić pas
ziemi przy Parkowej.
Członek zarządu wspólnoty ma
też pretensje do wykonawcy o odcinek
chodnika przy osiedlowej stronie ul.
Parkowej. Chodnik został zdemontowany w miejscu, w którym znajdują się
przyłącza kanalizacyjne i energetyczne.
Jak mówi Jasnowski, prosząc o zgodę
wspólnotę mieszkaniową, wykonawcy budowy sklepu zapewniali, że po
skorzystaniu z przyłączy przywrócą
chodnik do pierwotnego stanu.

zwiększy atrakcyjność terenów u
zbiegu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia.
Po zakończeniu prac wykonawca
przywróci teren do stanu pierwotnego.
/pg/
reklama
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Trwający właśnie drugi etap inwestycji kosztuje 650 tys. zł. Pieniądze,
podobnie jak w przypadku I etapu,
pochodzą w części m.in. z umorzonych
na termomodernizację szkół pożyczek,
pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Pierwszy etap inwestycji kosztował miasto około 2 mln zł, z czego
Przegląd Lokalny Nr 29 (855) 23 lipca 2009 roku

550 tys. zł pochodziło z umożonych
pożyczek.
- Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie prac w połowie
września, jednak możliwe, że nastąpi to już pod koniec sierpnia – mówi
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich.
Dodaje, że budowa kolektora
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Alergikiem może być każdy z nas

Bądź wyczulony
na uczulenia

Barbara Skarbecka z córeczką Marysią właśnie wróciła z urlopu
i w nastroju wakacyjnym spaceruje po mieście. - Marysię ciekawi
otaczający świat, więc dużo czasu spędzamy na dworze. Mamy
nadzieję, że tego lata będzie pięknie i słonecznie - pani Barbara
uśmiechem zaklina pogodę.

– Na alergię pokarmową nie można się odczulić.
Zatem wszystko, co można zrobić, to unikanie
alergenów i ich neutralizowanie, jeśli już się z nimi
zetkniemy – ostrzega Barbara Gawlińska-Twardawa,
lekarz chorób ogólnych, w rozmowie z Mirellą Napolską

Mirella Napolska: - W ostatnich
latach wiele się mówi o alergiach.
Czy udało nam się już jakoś opanować to zjawisko, czy też armia
alergików wciąż rośnie?
Dr Barbara Gawlińska-Twardawa:
- Niestety, ciągle obserwuje się wyraźny wzrost występowania alergii.
- Jak rozpoznać, że ją mamy?
- Są różne typowe dla alergii
zmiany, jednak nie zawsze muszą
oznaczać, że rzeczywiście mamy do
czynienia właśnie z alergią. Poza tym
każdy organizm reaguje indywidualnie. Pacjentów dzieli się na wrażliwych i alergików, a granica między
jednym a drugim jest dość płynna.
- Jak w takim razie odróżnić
jednych od drugich?
- Podstawą jest wywiad lekarski
i badanie. I niekoniecznie trzeba od
razu iść do alergologa i robić testy
– takie postępowanie jest potrzebne
wtedy, gdy mamy do czynienia z ciężkimi objawami lub gdy nie jesteśmy
pewni diagnozy. Natomiast w zwykłych przypadkach jest pewien standard leczenia i można go włączyć w
poradni lekarza ogólnego.
- Jest lato, zajadamy się owocami. Coraz częściej zdarza się, że po
zjedzeniu czegoś organizm dziwnie
reaguje.
- Statystyki medyczne mówią,
że nawet do 20 procent pacjentów
zjawia się u lekarza z objawami sugerującymi, że mamy do czynienia z
alergią pokarmową, jednak częstość

jej rzeczywistego wystę powania
stwierdzona u pacjentów to około
1-3 procent, więc znacznie mniej.
Ale i tak warto być czujnym i zwracać uwagę na własne dolegliwości.
Alergia na pokarm może być nawet
przyczyną śmierci.
- Kto jest na nią najbardziej
narażony?
- Wpływ na to ma genetyka, środowisko, styl życia i inne czynniki.
Częściej występuje u dzieci i zazwyczaj jest to alergia na jaja, mleko,
białka zbóż. U dzieci łatwiej ją za
to wyleczyć, może też ustąpić, m.in.
w okresie dojrzewania. Natomiast
u dorosłych najczęściej pojawia się
alergia na orzechy, czekoladę, owoce i owoce morza. I trudniej się jej
pozbyć, może towarzyszyć alergikowi
do końca życia.
- Jak rozpoznać alergię?
- To zadanie lekarza. Jego rola
polega na rozpoznaniu, czy jest to
rzeczywiście alergia, a jeśli tak, to
na co. Naprawdę dużo można zrobić
metodą wywiadu. Jeżeli już postawimy diagnozę, trzeba porozmawiać z
pacjentem na temat sposobów zminimalizowania reakcji alergicznych.
Opiera się to na dwóch zasadach. Po
pierwsze – trzeba dokładnie zdefiniować możliwe objawy i ustalić, jakich
produktów pacjent powinien unikać.
Na pewno warto zachować ostrożność przy spożywaniu dań, które nie
zostały przygotowane przez nas, bo
wtedy nie wiemy do końca, jaki jest

Szczygłowice. Półkolonie w domu kultury

Dzieci się nie nudzą
Wakacje to dla dzieci czas beztroski i zabawy.
Dla rodziców stresu, jeśli nie ma z kim zostawić malca

skład tego, co jemy. Dobrze jest przed
zabraniem się za taki posiłek wykonać test dotykowy – zetknąć pokarm z
wargami i odczekać kilka minut. Jeśli
pojawi się pieczenie czy swędzenie,
lepiej zrezygnować z tego dania.
Po drugie – należy poinstruować
pacjenta, jak ma postępować, jeśli
reakcja uczuleniowa już wystąpi.
- Co wtedy trzeba zrobić?
- Natychmiast podać domięśniowo adrenalinę, która spowolni reakcję
alergiczną i jak najszybciej skontaktować się oddziałem ratunkowym.
- Często to, że jesteśmy w ogóle
na coś uczuleni, okazuje się nagle,
na przykład podczas jedzenia czegoś zwykłego, ale podrasowanego
chemią. Co wtedy robić? Jaka jest
pierwsza pomoc w takich przypadkach?
- Podstawą jest zażycie wapnia, a
także tabletek antyalergicznych, które są w każdej aptece dostępne bez
recepty. A jeśli uda nam się zidentyfikować ten alergen, na który jesteśmy
uczuleni, trzeba go unikać.
- Kiedy najlepiej rozpocząć
odczulanie?
- Na alergię pokarmową nie można się odczulić. Zatem wszystko, co
można zrobić, to unikanie alergenów
i ich neutralizowanie, jeśli już się z
nimi zetniemy. Ale najlepiej po prostu
ich unikać.

Tegoroczne wakacje Madzia spędza wspólnie z babcią, która
opiekuje się wnuczką pod nieobecność rodziców. – To ostatnie tak
błogie wakacje wnusi, od września bowiem idzie do przedszkola
– mówi babcia dziewczynki.

Pan Darek pracuje w firmie telekomunikacyjnej. Spotkaliśmy
go podczas prac na dachu budynku Straży Miejskiej, gdzie zakładał
łączność.

Rozmawiała Mirella Napolska

Typowe objawy alergii na pokarm:

• Jama ustna: mrowienie warg,
dziwny smak w ustach, uczucie „kluski w gardle”, obrzęk warg lub twarzy
• Ukł ad oddechow y: ochr yp ł y
głos, ucisk w gardle, objawy astmy
oskrzelowej
• Układ sercowo- naczyniow y:
omdlenie, zawroty głowy
• Skóra: zaczerwienienie, pokrzywka, świąd
• Przewód pokarmowy: nudności,
skurczowe bóle brzucha, wymioty,
biegunka
Reakcja uczuleniowa pojawia się
zazwyczaj w kilka sekund lub kilka
minut po spożyciu pokarmu, ale też
dopiero w ciągu 2 godzin.

Sklep „Romeo” z artykułami papierniczo–biurowymi działa
od 18 lat. Wakacje to jednak okres, w którym ruch nieco słabnie.
– Z niecierpliwością wyczekujemy nowego roku szkolnego, ale jesteśmy przygotowani na zapotrzebowanie klientów przez cały czas
– zapewnia pan Roman zza lady.

Pilchowice

Dobrym wyjściem są w takich
sytuacjach półkolonie. Na przykład
te, które proponuje szczygłowicki
Dom Kultury. Zajęcia trwają tu codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 9–13.
Dzieci mają zapewnioną fachową opiekę, zorganizowany czas i towarzystwo rówieśników. Uczestniczą w zajęciach plastycznych, grach
i zabawach na powietrzu, zabawach



integracyjnych oraz wyjazdach do
kina (we wtorki i czwartki).
Półkolonie potrwają do 31 lipca.
Koszt jednego dnia uczestnictwa w
zajęciach to 3 złote (w poniedziałki,
środy i piątki) i 6 zł (we wtorki i
czwartki). Szczegółowych informacji udziela sekretariat Domu Kultury pod numerem 032 332 63 84.
Tekst & Foto: Justyna Walo

Mammobus
na ratunek

Panie w wieku 50-69 lat, które
przez ostatnie dwa lata nie wykonywały mammografii, będą mogły bezpłatnie zbadać swoje piersi. Mammobus, specjalne do tego przystosowany,
będzie się znajdował przy Zespole
Szkół w Pilchowicach (ul. Świerczewskiego 1). Badania będą wykonywane
w dniach 24 oraz 27-28 lipca 2009 w
godzinach 10:00-17:00.
5ak

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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Knurowianie wśród poszkodowanych przez nieuczciwe biuro podróży

Kopernik dał plamę... egipską
Na wczasy do Egiptu pani Wioletta wybrała się z mężem
i dwójką dzieci. Cała rodzina liczyła, że będą wyjątkowe
i pełne emocji. W tym się akurat nie przeliczyła – to był
faktycznie jedyny w swoim rodzaju urlop. Obfitował w
przeżycia. Jednak nie wszystkie znajdują się na liście
urozmaiceń wymarzonych przez turystów...
Wybór Biura Podróży Kopernik
sp. z o.o. podyktowała sytuacja.
– Decydowaliśmy się w ostatniej
chwili będąc pod presją terminu urlopowego męża – mówi pani Wioletta
(nazwisko do wiadomości redakcji).
- Parę złotych w tę, czy drugą stronę
nie miało znaczenia. Najważniejszym
kryterium była możliwość zgrania
urlopów i wyjazdu całą rodziną w
odpowiednim czasie.
Nic nie zapowiadało, że akurat
ten touroperator wytnie jakiś brzydki
numer. Kolejni turyści wylatywali
i wracali. Wyglądało na to, że tak
będzie i teraz. Małżonkowie szybko
podjęli decyzję, zapłacili za opcję
„all inclusive” i migiem się spakowali.

Nie ten hotel, nie taki pokój
Samolot wystartował z Warszawy w ostatni piątek czerwca. Turyści
cieszyli się na myśl o słońcu Egiptu,
jego licznych atrakcjach i wspaniałym wypoczynku.
– Wylądowaliśmy w Egipcie.
W drodze do hotelu rezydent poinformował nas, że nie zostaniemy
zakwaterowani w wybranym przez
nas hotelu Charm Life. Mieliśmy
zamieszkać w Sultan Beach, czyli
hotelu, który odrzuciliśmy jeszcze podczas decyzji o wczasach w
Knurowie – wspomina pierwsze,
niemiłe, zaskoczenie pani Wioletta.
– Chwilę potem rezydent wysiadł z
busu i zostawił nas z osobą, z którą
nie można było porozumieć się w języku polskim. W hotelu Sultan Beach
wspomniany mężczyzna wdał się w
nerwową – co łatwo było poznać po
gestach i krzyku - dyskusję z recepcjonistami. Wręczył turystom opaski
potwierdzające opcję „all inclusive”
i klucz do pokoju, po czym... poszedł
sobie – dodaje.
Po otwarciu pokoju okazało się,
że to „dwójka”. Stały tylko dwa pojedyncze łóżka. A knurowianie wykupili pokój dla czterech osób. Mocniej
już zirytowani udali się do recepcji.
– Powiedziano nam, że zwracano
uwagę na tę rozbieżność osobie
załatwiającej zakwaterowanie, ale
oznajmiła ona recepcjonistom, że „to

Knurowianie zapłacili za hotel Charm Life (na zdjęciu),
tymczasem Kopernik usiłował ich wcisnąć do niechcianego
przezeń Sultan Beach
nie jest ważne, to nie problem, i tak
ma zostać”...

Na walizkach
Obsługa hotelu rozłożyła ręce.
Próby kontaktu z rezydentem spełzły
na niczym – nie odbierał telefonów.
Trochę już zmęczeni podróżą, ale
znacznie bardziej zdenerwowani
zdecydowali się pojechać na własny
koszt do wykupionego pierwotnie (w
kraju) hotelu Charm Life i porozmawiać z menedżerem o zakwaterowaniu zgodnie z zapłaconą umową.
– Wezwaliśmy taksówkę i pojechaliśmy do Charm Life. Tam
usłyszeliśmy, że Biuro Kopernik...
nie zarezerwowało dla nas miejsc.
Mimo, że w Polsce zapłaciliśmy już
za nie! Dało się też wyraźnie odczuć,
że kierownictwo hotelu nie chce mieć
zbyt wiele do czynienia z tym touroperatorem.
Sytuacja stawała się dramatyczna. Turyści zostali zostawieni przez
biuro samym sobie, bez lokum i
posiłku. – Dzieci wyczuły, że jest coś
nie tak. Mocno się przejęły...
Knurowianie sięgnęli po odwody. Zadzwonili – ponownie na
własny koszt – z komórek do biura
podróży w Knurowie, gdzie wcześniej podpisywali umowę na wyjazd.
To był dobry pomysł.

Kopernik ogłosił upadłość
Biuro Podróży Kopernik sp. z o.o. złożyło wniosek o upadłość 17 lipca. Nawet
3000 osób nie będzie miało wakacji, kolejnym kilku tysiącom je zepsuto.
Kopernik nie był zrzeszony w Polskiej Izbie Turystyki. Wszelkie reklamacje
należy składać w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Mazowiecki Urząd
Marszałkowski uruchomił telefon kontaktowy dla osób poszkodowanych i ich
rodzin - 0 22 59 79 545.
Biuro posiada gwarancję ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG
Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku. Gwarant będzie pokrywał roszczenie z
umów zawartych z biurem do 14 marca 2009 r. Roszczenia z umów zawartych
od 15 marca 2009 r. będzie pokrywało Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa
SA z siedzibą we Wrocławiu.
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– Nasz pośrednik, czyli biuro
Reise-Hit, natychmiast zainterweniowało. „Uderzyło” do Kopernika
w Warszawie. W międzyczasie przysłało nam namiary telefoniczne na
ambasadę, biorąc pod uwagę, że
nadal nie mamy kwaterunku, a pora
staje się coraz późniejsza. Dzięki staraniom Reise-Hit wieczorem przybył
do nas przedstawiciel Kopernika
– relacjonuje pani Wioletta.
Radość okazała się przedwczesna. Przedstawiciel polskiego biura,
skierowany do polskich turystów...
nie mówił po polsku. Ale to i tak był
najmniejszy z problemów... Mężczyzna zawiózł turystów z powrotem do
Sultan Beach. Jak zapowiedziano,
tylko na jedną noc, bo na drugi dzień
rezydent zapowiedział przybycie i
przekwaterowanie do hotelu Charm
Life.

Rezydent-widmo
Knurowianie otrzymali pokój z
łóżkiem dwuosobowym i dostawką.
To nadal nie było zgodne z zawartą
umową, ale jakoś dało się przeżyć.
Gorsze było to, że nazajutrz rezydenta ani widu, ani słychu. Nie pojawił
się o umówionej godzinie, nie odbierał telefonów, dosłownie zapadł się
pod ziemię.
– Przypadkiem dowiedzieliśmy
się od Polaków z innej grupy, przebywających w tym hotelu, że mają
się spotkać z tym samym rezydentem
po południu – mówi pani Wioletta.
Knurowianie udali się z drugą grupą. – Rezydent faktycznie przyszedł.
Nadal zapewniał, że zostaniemy
zakwaterowani w Charm Life, jednak
nie chciał powiedzieć, kiedy miałoby
to nastąpić. Jak mówił, w hotelu nie
ma wolnych miejsc.

Przedstawiciel Kopernika okazał
się mistrzem uników. Kilkakrotnie
umawiał się, po czym nie przychodził na spotkania. Ciągle nie było
konkretnych informacji. Siłą rzeczy
turyści spędzili kolejne dwie noce w
Sultan Beach.
Po trzech dniach knurowianie
zirytowani brakiem kontaktu z rezydentem wykonali kolejny telefon do
Reise-Hit. I tym razem przyniosło to
efekt. Dostali zwrotną informację,
że zostaną wreszcie przeniesieni do
właściwego hotelu. I wydawało się
to realne, gdy naraz objawił się...
rezydent. Ten znowu poprzekręcał
wszystko, twierdząc, że nie ma na
przekwaterunek szans przez kolejne
dwa dni. Na szczęście po południu
w recepcji pojawił się inny przedstawiciel Kopernika. Zalecił szybkie
spakowanie się i przewiózł do hotelu
Charm Life. Na miejscu czekał już
– jakże by inaczej – rezydent. Tak,
ten sam rezydent-widmo: znikający,
gdy był potrzebny, i pojawiający się
w najmniej stosownej chwili...
– Kazał nam podpisać jakieś dokumenty. Zażądaliśmy, by najpierw
udał się z nami do wskazanego pokoju, albowiem chcemy mieć pewność,
czy dostajemy taki, za jaki zapłaciliśmy – wspomina knurowianka.
– Na to rezydent... wściekł się, był
wyjątkowo niemiły, kazał wyjść z
hotelu nowo przybyłemu przedstawicielowi Kopernika, wreszcie zabrał
wszystkie swoje dokumenty, zwyzywał ludzi dookoła i... poszedł sobie
zostawiając nas z niedokończonymi
formalnościami.
I to chyba była najlepsza z jego
decyzji – przynajmniej w odpowiedniej chwili. Teraz turyści dali sobie
sami radę. Porozumieli się z obsługą
i dokończyli formalności. Wyszło też
na jaw, że hotel ciągle miał wolne
miejsca, czyli że uprzednio rezydent
w żywe oczy kłamał.

Zakładnicy znad Wisły
Po stracie kilku pierwszych dni
udało się wreszcie ukoić nerwy i rozpocząć prawdziwe wakacje. – Egipt
to raj dla miłośników starożytnej
historii. Nas urzekło piękne morze.
Naprawdę godne uwagi, pozwala-

jące fantastycznie się zrelaksować
– zapewnia nasza rozmówczyni.
Opinii tej nie zniweczył bałagan
Kopernika. Choć bardzo się ten
touroperator starał, by jeszcze czymś
uprzykrzyć klientom pobyt. I też na
koniec wczasów zafundował turystom solidną porcję nerwów.
− O terminie powrotu dowiedzieliśmy się dopiero po wielu monitach,
telefonach i SMS-ach. W dniu wyjazdu zawieziono nas do Sultan Beach,
gdzie mieli się dołączyć inni polscy
turyści z rezerwacją na ten sam lot.
Niestety, oni nie wrócili – prawdopodobnie musieli zostać w hotelu, bo
Kopernik... nie zapłacił za ich pobyt
– relacjonuje pani Wioletta. – Stali
się poniekąd zakładnikami do czasu
uregulowania płatności.
Na lotnisku też były kłopoty.
Kopernik nie dosłał listy pasażerów.
Około 50 z nich nie mogło więc
wrócić do kraju. Znowu konieczne
było szukanie wsparcia w Knurowie,
ponownie na własny koszt. I znowu
Reise-Hit stanęło na wysokości zadania, wyjaśniając sprawę za właściwe
biuro podróży.
Turyści z pechowego turnusu
starają się o rekompensatę za niedotrzymanie warunków umowy i skandaliczne zachowanie Kopernika.
− Prawdę mówiąc okazaliśmy
się dużymi szczęśliwcami biorąc pod
uwagę rzeczywiście nie do pozazdroszczenia sytuację osób, które wyleciały na wczasy po nas – zauważa
pani Wioletta. – My mimo wszystko
daliśmy radę odpocząć i będziemy
dobrze wspominać Egipt. Niestety,
dla wielu klientów Kopernika kontakt z tym biurem skończył się stratą
pieniędzy, nerwów i czasu...
Knurowianie faktycznie mieli
wiele szczęścia, jednak trzeba też
przyznać, że sporo mu pomogli.
Potrafili znaleźć się w niełatwej
sytuacji, okazali się operatywni i
nie czekali na zrządzenie losu, lecz
sami starali się wybrnąć z kłopotów.
Zapewne wiele osób na ich miejscu
nie potrafiłoby sobie poradzić. Warto
więc zawczasu przygotować się na
różne, nie zawsze miłe, niespodzianki. Jak to uczynić - podpowiadamy
w ramce.
Bogusław Wilk

Jak sobie radzić
Należy koniecznie sprawdzić własne biuro podróży. Zajrzeć do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki marszałka województwa (pomoże
wydział turystyki i sportu w Urzędzie Marszałkowskim - tel. 032 203 22 27),
sprawdzić czy biuro działa legalnie na stronie internetowej Centralnej Ewidencji
Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Ministerstwa Sportu i
Turystyki (www.turystyka.gov.pl). Informacja o przynależności do Polskiej Izby
Turystyki, komentarze na internetowych forach, opinie pośredników turystycznych
i znajomych mogą okazać się na wagę złotówek, których nie stracimy inwestując
w dobrą firmę.
Warto spisać przydatne telefony i kontakty (ambasada, placówki konsularne,
ewentualnie polonijne organizacje) w kraju, do którego się wybieramy. Także instytucji w Polsce, które zajmują się obroną interesów turystów (klientów). W dobie
wszechobecnego internetu dobrze jest zawczasu sprawdzić, jakie są możliwości
dostępu do sieci za granicą. Konto na Skypie (bądź innym komunikatorze) pozwoli
uniknąć kosztownych opłat za telefon. Już na miejscu dobrze jest kupić kartę
telefoniczną, która pozwala na dostęp do tańszych usług telekomunikacyjnych z
wykorzystaniem komórki lub telefonów ogólnie dostępnych (w budkach). Jeszcze
przed wyjazdem rozeznać, jakie są możliwości zakwaterowania na miejscu, gdzie
będziemy wczasować. Namiary na tańsze hotele, hostele lub apartamenty w systemie bed&breakfast to może być przysłowiowe „dmuchanie na zimne”, jednak
nie zaszkodzi mieć i takie dane na czarną godzinę. Podobnie jak rozeznanie co
do możliwości i kosztów podróży, gdyby - to już prawie czarnowidztwo - nie dało
się powrócić w oczekiwany (opłacony w biurze podróży) sposób. Dopełnieniem
może być poznanie sposobów uzupełnienia konta lub otrzymania gotówki w tzw.
podbramkowej sytuacji, np. utraty kart bankomatowych, kradzieży.



rozmaitości

Najliczniejsi w trzeźwości
na izerskich szlakach

Izerskich, wyprawa eksploracyjna do
sztolni poniemieckiej fabryki...
- Wspólne posiłki, śpiewanie,
spacery, zwiedzanie okolicznych
miasteczek to dowód na to, że można wypoczywać bez alkoholu. Przeżywanie prezentowanej podczas
festiwalu twórczości abstynenckiej
to przykład dla wielu na pokonanie
trudności życiowych i odzyskanie

Leboszowice. Świętojańskie atrakcje

Noc z czarami,

Zlot zgromadził abstynentów
i ich rodziny z Polski,
Niemiec i Ukrainy
wiary w siebie i w drugiego człowieka – dodaje Kołodziejczyk.
Duchową strawą, wieńczącą
pobyt knurowian w Leśnej, była
polowa Msza św., w czasie której
osobiste świadectwo przedstawił
uczest n i k z Ża r, k tór y m i mo
29 lat życia w trzeźwości ma
jeszcze żywe obrazy patologii
rodzinnej.

/pg/, Piotr Kołodziejczyk

Wśród atrakcji były rejsy po jeziorze

Uczestnicy świętojańskiej zabawy dobrze
wspominają leboszowicką imprezę

noc z wiankami

W myśl zasady, dla każdego
coś dobrego, imprezę podzielono
na dwie części. W tej dla dzieci, mocnym punktem był plener
fotograficzny prowadzony przez
A nd r zeja K napi k a ze St a n icy.
Uczestnicy pod okiem fachowca
fotografowali zabytki Pilchowic,
starali się uchwycić postaci w ruchu
czy „pstryknąć” parę typowo fotofoto: Andrzej T. Knapik

„Pilchowicka Noc Świętojańska”
to kolejna po „Jarmarku Świątecznym” impreza dla mieszkańców gminy oraz miejscowości ościennych.
Unikalne warunki geograficzne
pozwoliły przypomnieć sobótkowe
zwyczaje w Leboszowicach. Do
nurtu przepływającej w pobliżu rzeki
Bierawka wrzucano wianki, a w lesie
poszukiwano kwiatu paproci.

foto: Magdalena Kus

Mariaż najdłuższego dnia z najkrótszą w roku
nocą był dla Słowian jednym z ważniejszych
świąt. Ostatnio tę piękną tradycję odkurzono
w Leboszowicach. Nie zabrakło czarownic,
wianków i poszukiwań kwiatu paproci...

Podczas wystawy psów czworonożni pupile musieli
zaprezentować swoje umiejętności



reportażowych zdjęć. Cenne uwagi
prowadzącego warsztaty pozwoliły
uczestnikom poprawić jakość oraz
wyraz artystyczny zdjęć.
Także ku uciesze najmłodszych
przygotowano III Pilchowicką Wystawę Psów, którą poprzedził pokaz
umiejętności owczarka niemieckiego, wyszkolonego przez pracowników „Psiej krainy” ze Smolnicy. Zgłoszone do konkursu pupile
musiały pokonać tor przeszkód,
wykazać się posłuszeństwem wobec
swoich właścicieli oraz zaprezentować swoje umiejętności. Bezkonkurencyjny był pies Pongo, którego
właścicielką jest Magda Zając. Na
podium stanęła Nesca z właścicielką Magdą Kwiatkowską, a trzecie
miejsce zdobyła Krysia z opiekunką
Patrycją Hachulą.
Zwieńczeniem pierwszej części
imprezy był koncert młodzieżowego zespołu Rifflect z Gliwic, który
uraczył publiczność m.in. takimi
hitami, jak: „Whiskey” Dżemu czy
„Dzieci” Elektrycznych Gitar.
Znakiem do rozpoczęcia drugiej części imprezy – adresowanej

do dorosł ych – był dw u k rot ny
wystrzał armatni, przygotowany
przez Korpus Artylerii Najemnej z
Knurowa. Od tego momentu prym
przed mikrofonami wiódł zespół
Zwilling Duo z Ostropy.
Organizator Nocy Świętojańskiej w Leboszowicach – Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowi-

czanom” - oprócz zabawy tanecznej przygotował dla przybyłych
inne świętojańskie atrakcje. Zgodnie ze zwyczajami sobótkowymi
wito wianki z ziół. Najpiękniejsze
i najbardziej pomysłowe wykonały: Iwona Fryś, Mariola Oleszka
i Bożena Potocka. Na uwagę zasługiwał wianek upleciony przez
państwa Krywalskich. Wszystkie
oświetlone wianki popłynęły z
nurtem Bierawki ku kawalerom.
Atrakcyjności imprezie dodały czarownice i czarownicy,
zwłaszcza: Gabriela Sapik i Maria
Buchta z Wilczy, Piotr Barczyk z
Leboszowic, którzy najbardziej
spodobali się w... odrażających
rolach.
Gdy noc nastała na dobre chętni
wyruszyli do lasu szukać tajemniczego kwiatu paproci.
Organizatorzy dziękują sołtysowi Leboszowic – Alfredowi
Wilczkowi, Radzie Sołeckiej oraz
Gminnemu Ośrodkowi Kultury za
pomoc w przygotowaniu imprezy.
Magdalena Kus, /pg/
foto: Andrzej T. Knapik

Festiwal połączono ze Zlotem
Rodzin Abstynenckich. W urokliwym zakątku Leśnej zgromadziły
się środowiska abstynenckie z
różnych stron kraju i zagranicy.
– Ideą festiwalu jest zorganizowanie imprezy przez abstynentów
dla abstynentów, a także ich rodzin, przyjaciół oraz ludzi dobrej
woli, dla których dalszy rozwój

ruchu abstynenckiego jest jednym z
priorytetów – tłumaczy Piotr Kołodziejczyk z Klubu „Siódemka”.
Festiwalowe śpiewanie, muzykowanie i prezentacje małych
form teatralnych to okazja nie tylko do zabawy, ale także wymiany
doświadczeń, zawierania nowych
prz yjaź ni międ z y t y mi, k tórz y
postawili na trzeźwość.
Organizatorzy okrzyknęli klubowiczów z k nu rowsk iej „Siódemki” najliczniejszą i najbardziej
aktywną grupą na całym zlocie i festiwalu. To dla knurowian ogromne
wyróżnienie, zwłaszcza, że w konkury stanęli z ekipami z Warszawy,
Katowic, Krakowa, Szczecina, a
także Ukrainy i Niemiec.
Ogromną niespodzian ką dla
klubowiczów było zajęcie II miejsca
w Mini Festiwalu dla dzieci przez
knurowiankę Karolinę Jaworską.
Organizatorzy co rusz dostarczali abstynentom nowych atrakcji: zawody wędkarskie u podnóży Zamku
Czocha, wędrówki szlakami Gór

Foto: Piotr Kołodziejczyk

Mimo kanikuły
Klub Abstynentów
„Siódemka” nie
próżnuje. Ostatnio
17-osobowa
grupa z sukcesem
reprezentowała
Knurów podczas XV
Międzynarodowego
Abstynenckiego
Festiwalu Muzycznego
„Leśna 2009”

Foto: Piotr Kołodziejczyk

Leśna. Knurowscy abstynenci na festiwalu muzycznym

Młodzież świetnie bawiła się na koncercie
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aktualności

Za euro o zdrowiu
po angielsku
Edukacja. Knurowskie szkoły w programie Socrates-Comenius

Radość z akceptacji projektu jest
tym większa, że udało się zachować
ciągłość aktywności w programie
Socrates-Comenius. We wrześniu tego
roku „Dwójka” kończy trzyletni projekt
„Poznajmy się, mój przyjacielu”, w
którym uczestniczyły też Rumunia i
Turcja. Każda szkoła, która w danym
roku już uczestniczy w programie, przy
staraniach o udział w kolejnym dostaje
punkty ujemne, aby dać większe szanse
socratesowym debiutantom. Tak było
i w przypadku MSP nr 2, a mimo to
szkoła została zaakceptowana.
– Świadczy to o tym, że projekt
jest rzeczywiście dobry – zapewnia
Alina Zyzik.

Kończy jeden projekt w ramach programu Socrates-Comenius,
a już została zakwalifikowana do następnego – Miejska Szkoła
Podstawowa nr 2 otrzyma na ten cel 15 tys. euro
się w nasz profil, bo „Dwójka” jest Szkołą Promującą
Zdrowie. Mamy certyfikat
I stopnia i ubiegamy się o
certyfikat II stopnia.
Według ustaleń partnerskich grup w nadchodzącym roku szkolnym odbędą
się trzy zjazdy partnerów.
Pierwsze spotkanie ma się
odbyć w Szkocji jesienią br.
Wiosną gospodarzem wizyty będą Włochy, a następnie
gości podejmować będzie
Szwecja. W sumie na trzy
zaplanowane wizyty z MSP
nr 2 wyjedzie 12 osób, w
tym 4 uczniów.

Foto: Arch. MSP-2

Knurowska „Dwójka”
została uczestnikiem projektu zatytułowanego „Zdrowe
Europejskie Dzieci w XXI
wieku”. Głównym koordynatorem jest Szkocja, zaś
pozostał y mi par t nerami
–Hiszpania, Włochy, Szwecja i Rumunia. Na razie pewne jest uczestnictwo szkół
szkockiej i polskiej.
– Mamy już rozdzielone
szczegółowe zadania dotyczące promocji zdrowego
żywienia – informuje Alina
Zyzik, koordynator projektu
w MSP nr 2. – Tematycznie
ten projekt świetnie wpisuje

MiNa

Gierałtowice. Graficzna promocja gminy

Logo dynamiczne
i dostojne
Symbolizuje
dynamizm, optymizm,
dodaje dostojności,
a przede wszystkim
promuje śląskość.
Mowa o logo, którym
od niedawna może
się pochwalić Gmina
Gierałtowice

Foto: Arch. MSP-2

„Dwójka” w poprzednim programie
Socrates-Comenius: podczas wizyty
w Rumunii...

...i w Turcji

Dyrektor „Dwójki”, Teresa Bochenek, nie kryje radości: - Cieszymy się, że
szkoła ma kolejny sukces. Dostaliśmy
tyle pieniędzy, o ile się ubiegaliśmy, co
nie jest bez znaczenia. Projekt jest realizowany w języku angielskim, zatem
po raz kolejny pozwoli przekonać się
dzieciom, że nauka angielskiego jest
czymś, co rzeczywiście przydaje się w
życiu – podkreśla dyrektor Bochenek.
Do programu Socrates-Comenius
została zakwalifikowana również
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7. Na
razie nie wiadomo, jaka będzie wysokość przyznanej dotacji. Szczegóły
na ten temat poznamy wkrótce.

- Znak graficzny nawiązuje do
wspólnoty sołectw, rozwoju gospodarczego i rozbudowy komunikacji
drogowej - dowiadujemy się w
gierałtowickim Urzędzie Gminy.
Do zobrazowania tych pojęć posłużyły projektantce - Barbarze
Skrzeczek, studentce Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach,
odpowied nio dobrane kolor y.
- Barwa pomarańczowa to oznaka
ciepła, władzy i dynamizmu, a zarazem barwa wyzwalająca radość.
Jest pełna życia, dodaje optymizmu,
działa optymistycznie, czynnie.
Symbolizuje dynamiczny rozwój
gminy - słyszymy w objaśnieniach.
Barwa czarna symbolizuje Ziemię
Śląską oraz dodaje dostojności i
elegancji. Jako tło zwiększa oddzia-

ływanie barw ciepłych. Z kolei biel
jest neutralna. W zestawienia wielobarwne wnosi światło, ożywienie
i powiększa optycznie objętość.
Logo sł użyć ma identyf ikacji,
promocji i reklamie gminy. Zamieszczane będzie w zastępstwie
herbu, którego wykorzystanie jest
zarezerwowane do celów szczególnych reprezentacji gminy.
Uchwałę w sprawie logo podjęto uchwałą Rady Gminy Gierałtowice.
/bw/

Koszulki z logo
dla Czytelników

Gierałtowicki Urząd Gminy sprezentował nam - z myślą o Czytelnikach
Przeglądu Lokalnego - koszulki z
logo. Otrzyma je gratis (w rozmiarze
L) pierwszych pięć osób, które zgłoszą się do naszej redakcji (Knurów,
ul. Niepodległości 5, obok ratusza)
w czwartek, 23 lipca, o godz. 8.00.
Zapraszamy.

reklama

Rozdajemy
rowerowe mapki
Sto fold er ków- map ek
z trasami rowerow ymi w
Gminie Giera ł towice ro zeszło się migiem. Dzięki upr zejmości w ydawcy
mamy dla naszych Czytelników jeszcze jedną porcję
ładnie w ydanych planów
z propozycją rowerowych
wypadów.
Folderowe mapki czekają na Was w naszej redakcji
(Knurów, ul. Niepodległości
5 - obok ratusza. Rozdajemy
je - oczywiście bezpłatnie w godzinach 8-15 (w piątek
8-13). Zapraszamy!
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Ustroń. Knurowianin na międzynarodowym szkoleniu

Nie tylko dla liderów

informacja własna wydawcy

– Zostać liderem można przy okazji. To coś, co towarzyszy
zajęciu, jakiemu się poświęcamy, a nie cel sam w sobie
– uważa Michał Jurczyga, który wrócił z interesującego
szkolenia „Summer School of Leadership”

Przez pięć
dni, od 8 do 12
lipca, młodzi,
ambitni, operatywni ludzie brali udział w szkoleniu
„Summer School of Leadership”,
czyli „Letniej szkoły liderów”, zorganizowanym w Ustroniu. Jednym
z uczestników był Michał Jurczyga,
knurowianin. Michał jest studentem
socjologii, a na szkolenie został wydelegowany przez Stowarzyszenie
Fronda, do którego należy.
Do Ustronia przyjechało 35 osób
z Polski, Grecji, Chorwacji, Holandii, Austrii. Szkoła liderów to nie
tylko suche wykłady – oprócz części
teoretycznej były warsztaty i możliwość sprawdzenia w praktyce tego,
o czym wcześniej się rozmawiało.
Uczestnicy letniej szkoły chłonęli
wiedzę i debatowali m.in. o roli wolnych mediów, zgłębiali problematykę
krajów arabskich.
– Największe wrażenie zrobiły
na mnie całodniowe warsztaty z ko-

munikacji bezpośredniej – opowiada
Jurczyga. – Można się było przekonać, jak ważna jest ta część rozmowy,
w której się słucha. I jaka jest różnica
między słyszeniem a słuchaniem. To
było nie tylko najciekawsze, ale też
przydatne na co dzień każdemu, w
różnych międzyludzkich kontaktach,
zarówno w relacjach rodzinnych czy
przyjacielskich, jak i w pracy czy na
uczelni.
Zdobytą wiedzę na temat komunikacji bezpośredniej uczestnicy
szkolenia zastosowali w praktyce
podczas ulicznego ćwiczenia – mieli przekonywać przechodniów do
pisem nego w y rażenia aprobat y
utworzenia elektrowni atomowej w
Polsce. Z kolei w dniu poświęconym mediom omawiali rolę radiofonii społecznościowych, a Rafał
Romanowski z Gazety Wyborczej
opowiadał o tym, jak konstruować
informacje prasowe.
Nie każdy po szkoleniu będzie
liderem, ale szanse uczestników na

to, aby nim zostać, na pewno wzrosły. Choć słowo „lider” w tym letnim
szkoleniu było po prostu hasłem
wywoławczym do dużo szerszych
rozważań, przydatnych nie tylko osobom o zdolnościach przywódczych.
– Jeśli ktoś chce być liderem i
to jest jego celem, to na pewno nim
nie zostanie – zapewnia Michał Jurczyga. – Zostać liderem można przy
okazji, to coś, co towarzyszy zajęciu,
jakiemu się poświęcamy, a nie cel
sam w sobie. Liderzy dzielą się na
charyzmatycznych i merytorycznych.
To szkolenie mogło pomóc potencjalnym liderom merytorycznie. A czy
ktoś jest charyzmatyczny, czy nie – to
już inna sprawa.
Szkolenie zostało zorganizowane
przez Europejskie Forum Liberalne,
Stowarzyszenie Projekt: Polska i
Fundacja na Rzecz Równości im.
Friedricha Naumanna. Projekt został
sfinansowany ze środków Parlamentu Europejskiego.
M. Napolska

Foto: Mirella Napolska i Justyna Walo

Lena Motyka z Knurowa

ur. 25.06.2009 r., 2300 g, 45 cm

Wiktoria Burek z Knurowa

ur. 11.07.2009 r., 3490 g, 54 cm

Iwo Skowron z Knurowa

ur. 13.07.2009 r., 3470 g, 55 cm
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Piotr Feliks z Rybnika

ur. 1.07.2009 r., 2355 g, 46 cm

Paweł Zawadzki z Żernicy

ur. 11.07.2009 r., 3760 g, 56 cm

Błażej Zator z Rybnika

ur. 13.07.2009 r., 3550 g, 52 cm

Igor Kaczmarek z Gliwic

ur. 1.07.2009 r., 3540 g, 57 cm

Gracjan Bartosz z Knurowa

ur. 12.07.2009 r., 3860 g, 57 cm

Kacper Kasprzyk z Knurowa

ur. 14.07.2009 r., 4600 g, 60 cm

Alan Mostowski z Gierałtowic
ur. 1.07.2009 r., 3390 g, 55 cm

Milena Buryba z Gliwic

ur. 12.07.2009 r., 3350 g, 55 cm

Bartosz Świtek z Knurowa

ur. 14.07.2009 r., 3550 g, 54 cm

Bartosz Zientek z Wilczy

ur. 10.07.2009 r., 3490 g, 55 cm

Robert Otremba z Knurowa

ur. 13.07.2009 r., 4450 g, 60 cm

Aleksandra Daniel z Żernicy

ur. 15.07.2009 r., 3620 g, 53 cm
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18-letni Adam Woronowski z Knurowa żyje teatrem i pnie się po szczeblach scenicznej kariery

sali bankietowej, a w komisji
siedzieli zawodowi aktorzy i
dyrektor – wspomina. Duże
i miłe było jego zdziwienie,
gdy kilka dni później otrzymał
telefon, że został przyjęty. – To
był świetny prezent urodzinowy,
bo tego dnia skończyłem 14 lat.
Roz poczęł y się próby.
Pierwszym przedstawieniem
Adama był „Szmaragdowy
Szlak”. Zagrał tam jedną z
głównych ról - kowboja. Tego
samego dnia w Gliwickim Teatrze Muzycznym odbyła się
też premiera przedstawienia

Adam Woronowski ze swoim
idolem - Piotrem Fronczewskim

Foto: Archiwum A. Woronowskiego

Teatrem interesuje odkąd
pamięta. W czasach gimnazjalnych występował na
akademiach i w szkolnych
przestawieniach. Szczególnie
dobrze czuł się w numerach
kabaretowych.
We wrześniu 2005 r. na
stronie internetowej Gliwickiego Teatru Muzycznego
Adam znalazł informację o
castingu dla uczniów do nowo
powstałego młodzieżowego
zespołu. Postanowił spróbować swoich sił.
- Casting odbywał się w

starszej grupy - „Serce dwa”.
- Grający główną rolę w
tym przedstawieniu Łukasz
Sztandara wygrał casting
do serialu „Kopciuszek” i
musiał wyjechać do Warszawy. Zaproponowano mi więc
przejęcie tej roli. Tak więc
jednocześnie grałem w dwóch
spektaklach.
Gra w teatrze zmieniła
tryb życia Adama. - Aktorstwo
pochłaniało mnie bez reszty.
Czasem się nie wyrabiałem, ale
nie było najgorzej. Jak się coś
lubi, to nie ma problemu z podporządkowaniem temu swojego
życia – twierdzi młody aktor.
Kolejnym etapem w rozwoju artystycznym Adama
stał się spektakl „W oddaleniu” nawiązujący do II wojny
światowej. Premiera miała
miejsce w lutym 2007 r.
- Przygotowanie do roli
było już bardziej dojrzałe. Do
tej pory mogliśmy bawić się
granymi przez nas postaciami.
Tutaj należało w odpowiedni
sposób przygotować charakterystykę postaci, wejść w
psychikę chłopaka, który musi
zmierzyć się z trudnościami
tamtych czasów...

Gierałtowice. Przyznano granty z programu Działaj Lokalnie

Po tym spektaklu Adam
na dobre zagościł w repertuarze GTM. Jednym tchem
wymienia swoje główne role
– Happy People, Dirty Dancing, Chłopcy z Placu Broni.
18-latek jest zafascynowany teatrem. Tendencja do gry
w serialach go nie przekonuje.
Woli teatralną scenę.
– W teatrze jest możliwość
spotkania się z innym człowiekiem. Ludzie mają dość kina i
tęsknią za spotkaniem w cztery
oczy. Nie bawią mnie castingi
do seriali i pomimo kilku propozycji nie skorzystałem z nich.
Od najmłodszych lat jego
idolem jest znakomity aktor
Piotr Fronczewski. Marzeniem
Adama było spotkać się z tym
wybitnym aktorem. - Każdy w
teatrze wiedział, że mam świra
na punkcie Fronczewskiego i
pewnego dnia dyrektor Paweł
Gabara zaproponował mi
wyjazd do Cieszyna.
Tam właśnie 7 marca 2007
r., Teatr Atenuem z Warszawy
zawitał z gościnnym przedstawieniem „Król Edyp”.
- Spektakl był o godz. 20, a
ja byłem w Cieszynie już kilka
godzin wcześniej. Wszedłem
do teatru i usłyszałem głosy
Gustawa Holoubka i Piotra
Fronczewskiego, zza kulis przyglądałem się trwającej próbie.
Nagle zobaczyłem, że Fronczewski idzie w moją stronę
pomyślałem „teraz albo nigdy”

Babcia w sieci za dolary

– wspomina młody aktor.
Podszedł do Piotra Fronczewskiego, przywitał się z
nim, poprosił o autograf w
książce, zrobił zdjęcie i przez
chwilę rozmawiał ze swoim
idolem.
- Myślałem, że mnie zignoruje, jednak okazał bardzo miłym i przyjaznym człowiekiem.
Później kilka razy Adam
odwiedzał Piotra Fronczewskiego w Warszawie i do dziś

utrzymuje z nim kontakt.
W przyszłym roku Adam
Woronowski zdaje maturę. Potem chciałby spróbować swoich sił na egzaminach do szkoły teatralnej w Warszawie. Na
wszelki wypadek złoży jeszcze
papiery do szkół teatralnych w
Krakowie i Wrocławiu.
- Jednak stolica to priorytet... - zaznacza, że ma jasno
sprecyzowaną hierarchię.

rzyszenie Rozwoju Edukacji
w Orzeszu. Na drugą nagrodę
zasłużyła w oczach komisji
antyalkoholowa „Profilaktyka
w czynie innych” Klubu Abstynentów Siódemka w Gierałtowicach. Komisję urzekły
też planowane „Artystyczne
spotkania na zamku - śladami
pisarza dworskiego Piotra
Tuzim ka” zaproponowane
przez Szkołę Podstawową w
Chudowie.
Wś r ó d n a g r o d z o nyc h
g rant am i z naleźli się też
m.in.: LKS Gwiazda Chudów („Integracja społeczna

poprzez spor t i rek reację p omo c ą w z wa lcz a n iu patologii spo łecz nej
wśród młodzieży”), Centrum Edukacji i Warunków
Rozwoju w Przyszowicach
(„e-dziadek, e-babcia, czyli
krok w nowoczesność komunikacyjną z wnukami”)
i Towarzystwo Miłośników
Przyszowic („Grand Prix
Gminy Gierałtowice”).
Urocz yste w ręczen ie
nominacji grantowych odbyło się w gierałtowickim
Urzędzie Gminy. Aktywność
miejscowych organizacji docenił wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
- Mieszkańcy uczestniczą
w życiu społecznym w sposób
twórczy i oddany - ocenił
podczas uroczystości wójt.
- Przyznane granty są kolejnym tego świadectwem.
Na wykonawstwo wybranych projektów Forum
Młodzieży Samorządowej
przekaże 55 tys. zł. Dotowane podmioty dołożą ponad
90 tys. zł wkładu własnego.
Poza tym zaangażują społecznie swoich członków i
mieszkańców - ten udział
został oszacowany na prawie 70 tys. zł.

- Warto pobudzać aktywność obywatelską. Zwłaszcza
tam, gdzie jest ona potrzebna
i zarazem trudna do osiągnięcia - mówi przewodniczący komisji Marek Lukoszek.
Dotacje zostały przydzieAż 26 wniosków o dotacje wpłynęło w tym roku do Forum Młodzieży Samorządowej
lone
na 14 projektów. Najwy(FMS) w Gierałtowicach. Forum jest od pięciu lat Lokalną Organizacją Grantową. Współpracuje z Polsko-Amer y- zespoły taneczne. Nawet las Grantowa. Tworzyli ją przed- żej oceniona została „Oaza
stawiciele biznesu, mediów i sprawnego przedszkolaka”,
kańską Fundacją Wolności został posadzony.
i A kademią Rozwoju FiProjekt realizowany jest instytucji społecznych.
której inicjatorem jest Stowalantropii w Polsce. Za ich na terenie gmin wiejskich i w
sprawą i pomocą dzieli - w małych miastach w powiatach
ramach programu Działaj gliwickim, mikołowskim i
Lokalnie - pieniądze mię- tarnogórskim.
dzy okoliczne organizacje
- Umożliwiamy rozwój
i stowarzyszenia. Podział o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o poprzedza konkurs najcie- wych pomagając wykonać
kawszych pomysłów, które te projekty, które w danej
mogą przysłużyć się lokal- społeczności są naprawdę
nej społeczności.
potrzebne - zapewnia Jo- W ciągu ostatnich lat la nt a Nowa k , wiceprezes
dzięki projektowi udało się Forum. - Popieramy inicjawcielić w życie wiele cieka- t ywy kulturalne, oświatowych przedsięwzięć - mówi we, edukacyjne, nastawione
Mateusz Papkala, prezes na podtrzymanie tradycji,
FMS. - Powstały nowe boi- ochronę naturalnego śroska, ścieżki rowerowe i pla- dowiska oraz promujące tuce zabaw. Likwidowane były rystykę i przedsiębiorczość
dzikie wysypiska, a nieużyt- społeczną.
ki zostały przekształcone w
W t egoro cz nej e dycji
tereny rekreacyjne. Odbyły programu Działaj Lokalnie
się wspaniałe imprezy, dzia- o w yborze grantów decy- Uroczystość wręczenia nominacji grantowych - na zdjęciu (od lewej): wójt
łają kółka zainteresowań i dowała L ok al na Kom isja Joachim Bargiel, Tadeusz Wojtyszyn - prezes Klubu Abstynentów Stokrotka,
Karina Karcz ze Szkoły Podstawowej w Chudowie i prezes FMS Mateusz Papkala

Oaza sprawnego przedszkolaka, półkolonie w domu marzeń,
szkolenia pomagające założyć firmę, a także e-babcia, czyli
seniorów krok w internetową społeczność to projekty, które się
niebawem ziszczą dzięki pieniądzom z amerykańskich funduszy
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Adam Woronowski
w przedstawieniu
„Chłopcy z Placu Broni”

Foto: Bogusław Wilk

Piotr Fronczewski był jego idolem. Teraz stał się kolegą po
fachu i starszym, lecz dobrym, znajomym. Knurowianin Adam
Woronowski jest jednym z czołowych aktorów młodzieżowego
zespołu w Gliwickim Teatrze Muzycznym

Foto: Archiwum A. Woronowskiego

Kowboj na Szmaragdowym Szlaku

Marek Węgorzewski

Bogusław Wilk
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ogłoszenia
GIERAŁTOWICE działkę 2400 m 2 z domem do remontu sprzedam, „M3”, tel.
0 603 773 313

Handel i Usługi

29/09

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

Knurów, ul. Witosa 23, lokal handlowo-usługowy 82 m2, media, parter, parking do wynajęcia od 01.08.2009 r. Tel. 0 505 701 587,
032 236 03 34

01-odw.

27-29/09

Kupię pilnie działkę lub dom może być do
remontu. Tel. 0 792 496 905

29/09

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

29/09

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

Malowanie, tapetowanie, wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 517 517 401

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

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

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

Firma budowlana NAD-BUD, docieplanie budynków, rury wodno-kanalizacyjne, tapetowanie, malowanie, gładzie,
kompleksowe w ykonanie ł a zienek,
kompleksowa budowa i wykańczanie
domów. Tel. 0 724 170 313

29/09

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

29-34/09

Firma MET-PROFIL usługi ślusarskie:
bramy, ogrodzenia, schody i poręcze. Tel.
0 503 090 566

27-30/09

Firma remontowo-budowlana D-K Bud
oferuje szybkie i precyzyjne remonty i
wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

29-30/09.

29-34/09

29-30/09

29-34/09

01-odw.

Lokale handlowe i biurowe do wynajęcia.
Tel. 0 515 182 015

23-42/09

Młode małżeństwo poszukuje mieszkania
do wynajęcia. Tel. 0 507 065 236

29/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006
28-32/09

Usługi ogólnobudowlane, wykończenia
wnętrz, gipsy, panele, prace dekarskie. Tel.
0 798 064 640

26-30/09

Pawilon użytkowy 130 m , wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

29/09

Pilnie kupię garaż blaszany – używany. Tel.
0 606 503 408

29-30/09

Sprzedam działkę (typ użytkowania łąka)
0,5 hektara. Cena 36 tys. Przyszowice. Tel.
0 609 573 944
29-30/09

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

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

MOTORYZACJA
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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Sprzedam kawalerkę Szczygłowice. MKwadrat, tel. 0 792 055 184
27-30/09

Sprzedam mieszkania 39 m2 i 49 m2. Tel.
0 510 131 491

29-30/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie z ogródkiem, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o. na
gaz. Tel. 0 606 955 279

29/09

Tanio sprzedam nowe 3-pokojowe Ornontowice. M-Kwadrat, tel. 0 792 055 184

27-30/09

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

29/09

Trzypokojowe Os. WP II, Piłsudczyków, 62
m2. Lokus, tel. 0 793 679 367
29/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

29/09

01-odw.

SPRZEDAM
turystyka

Sprzedam wózek „Baby Lux” (Adbor) w
bardzo dobrym stanie, bordowo-beżowy, gratis - parasolka. Cena 300 zł. Tel.
0 505 856 507

29-30/09

Kora ozdobna 80 l, 9,9 0 zł. tel.
0 508 124 247

SZUKAM PRACY

29-30/09

Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny. Tel.
0 509 838 646

29-30/09

Kredyty do 30 000 na oświadczenie- złóż
wniosek przez telefon, bezwiekowo Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki)
tel. 032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa
1 - naprzeciwko poczty tel. 032 421 04 73

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

27-30/09

28-34/09

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

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

24-30

Przyjmę pracowników na docieplanie. Tel.
0 602 407 190

29/09

Przyjmiemy ślusarzy i stróża. Tel. 032 236
06 65

28-29/09

Zatrudnię kierowcę kat. B, pracowników
fizycznych. Praca w Knurowie, tel. 032 221
19 53, 032 221 40 86

27-30/09

Zatrudnię kucharki, kucharzy na stałe, z
doświadczeniem, książeczka zdrowia. Tel.
0 793 161 946, 032 235 07 99

29-30/09

Zatrudnimy operatora spycharki oraz
operatora ładowarki na KWK Pokój. Tel.
0 500 156 096

26-29/09.

Szukam pracy w charakterze malarz, tapeciarz. Tel. 032 236 84 02
22-30/09

1-pokojowe, komfortowe, umeblowane
110.000 zł „M3”. Tel. 0 516 055 825
29/09

2- p o ko j o w e 12 9 . 0 0 0 „ M 3 ”, t e l .
0 516 055 825
29/09

Kredyty hipoteczne konsolidacyjne
na oświadczenie, na zakup z dopłatą
rządową - 0% prowizji, 0 zł za operat!
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty tel.
032 421 04 73

27-30/09

Kredyty konsolidacyjne od 50 000 rata
715 zł Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) tel. 032 235 01 37, Czerwionka
ul. Parkowa 1 - naprzeciwko poczty tel.
032 421 04 73

27-30/09

3 - p o ko j o w e 14 5 . 0 0 0 „ M 3 ”, t e l .
0 516 055 825

DAM PRACĘ
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

29-32/09

Praca w biurze Knurów, Czerwionka CV:
finanse.gk@poczta.onet.pl

27-29/09

29/09

Do wynajęcia mieszkanie w domku jednorodzinnym, 90 m2 z ogrodem. Cena do
uzgodnienia. Tel. 0049 6251 63611

28-29/09

Do wynajęcia pawilon handlowy 41 m2 w
centrum Knurowa. Tel. 0 608 067 764

29-30/09

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

D o my N i e b o r o w i c e, P i l c h o w i c e t e l .
0 503 055 84, www.osiedlepilchowice.pl

27-30/09

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

29/09

12
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rozmaitości
Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

23.07.2009 r.
czwartek
TYDZIEŃ Z LETNIĄ LEKKĄ
KOMEDIĄ

Aktywnie z MOSiR-em

Nie ma nudy
na wakacjach

Knurowski MOSiR zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w licznych turniejach, zawodach, grach sportowych i rekreacyjnych prowadzonych na Orliku.
Turniej (dyscyplina)

Gry i zabawy dla dzieci 4.08/ 12.08/ 18.08

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
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

Duchy moich byłych
– godz. 18.00

Trasa wycieczki

Data

Czas

Cena

24.07

Gliwice – wieża widokowa, palmiarnia

9.00 -14.00

5 zł

27.07

Park Dinozaurów - Zator

9.00 – 16.00

14 zł

29.07

Inwałd – Park Miniatur

9.00 – 16.00

15 zł

31.07

Ranczo Knurów/ warsztaty fotograficzne

9.00 – 14.00

10 zł

3.08

Pławniowice - zwiedzanie pałacu i parku
z przewodnikiem, Pyskowice

9.00 – 14.00

5 zł

5.08

Jura Krakowsko – Częstochowska: Olkusz, Rabsztyn

9.00 – 16.00

5 zł

7.08

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

Godzina

Kategoria

Miejsce

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych

30.07/ 14.08/
27.08

11.00

Szkoły Podtawowe

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych

23.07/ 3.08/
13.08/ 26.08

11.00

Szkoły Gimnazjalne

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej
Koszykówki

24.07/ 6.08/ 25.08

11.00

Szkoły Podstawowe
Szkoły Gimnazjalne
Kategoria Open

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
dwuosobowej(mixty)

27.07.2009

11.00

Kategoria open
(dziewczyna
+ chłopak)

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
6- osobowej

28.08.2009

11.00

Kategoria: dziewczyny
Kategoria: chłopcy

Orlik
- poliuretan

Turniej Badmintona

28.07/ 20.08

11.00

Kategoria: Open

Orlik
- poliuretan

informacja własna wydawcy

Ciekawie z LWSM

Wyznania
zakupoholiczki
– godz. 20.00
24.07.2009 r.
piątek
LETNIE NOCE
FILMOWE
LNF - NOC CZARNEJ
KOMEDII
– godz. 22.00
25-28.07.2009
sobota-wtorek
KINO NIECZYNNE
- PRZERWA WAKACYJNA

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Kąpielisko
Leśne
„Zacisze”

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:
24.07 - wycieczka rowerowa do Chudowa
29.07 - Chorzów - ZOO i skansen
31.07 - Gliwice - palmiarnia
19.08 - Inwałd - park miniatur
21.08 - Zabrze - Skansen Królowej Luizy
26.08 - Szczyrk - wejście na Klimczok
Spółdzielnia poleca też wyjazd do kina Cinema 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

Komunikat

Bitwa o Knurów
została odwołana!

Awaria instalacji elektrycznej jest powodem odwołania „Bitwy o Knurów”.
Impreza zapowiadana na 24 lipca odbędzie się w terminie późniejszym.

ROZRYWKA nr 29/2009 - 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.

Z A P R A S Z A

codziennie
w godz.
10.00 - 18.00

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

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ulgowy
(legitymacja
szkolna/studencka)

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

Poziomo: 1) matka chroniąca swoje dziecko, 8) krzywa płaska
z promieniem, 9) płynie przez Drezno i Hamburg, 10) film z
Sylvestrem Stallone, 11) przydatna harcerzowi, 13) kaczy,
żółwi lub sportowy, 15) poczucie winy i żal za popełnione
grzechy, 16) pachnie w ogródku, 18) stwarza fikcję, w którą
często sam wierzy, 21) puls, 22) ale heca!, 23) obuwie stopera,
24) rówieśniczka
Pionowo: 1) kompres, opatrunek, 2) bliźniaczy, 3) wędliny
własnego wyrobu, 4) pies myśliwski, 5) dorodna latorośl, 6)
miarka japońskich motocykli i organów, 7) ukochana Tristana,
12) ptaki długowieczne, żyjące około 100 lat, 13) trzask, zgrzyt
otwieranych drzwi, 14) na szczycie wulkanu, 15) trójnóg dla
fotografa, 17) miejsce dla rezerwowych piłkarzy, 18) morski
deptak, 19) sieć włokowa, 20) ...Twain

29
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 27/2009 brzmiało:
„Równik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena Kasprzyk.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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sport
Biegi

Foto: Archiwum Bogdana Leśniowskiego

Dycha z piorunami
W IV Ogólnopolskim
Biegu „Dobrodzieńska Dycha” wzięło udział przeszło
pół tysiąca biegaczy. Wśród
nich 15-letni Paweł Szkatuła,
reprezentujący Amatorski
Klub Biegacza w Knurowie.
- Zawody odbywały się
w ekstremalnych wręcz warunkach: podczas burzy i w
deszczu na całym dystansie - powiedział Przeglądowi Czesław Nowak, prezes
AKB. - Bieg wymagał więc
nie tylko formy fizycznej, ale
i stalowych nerwów...
W takiej sytuacji trudno
było pokusić się o rekordy.
Zwycięzca, Michał Kaczmarek, z Poznania „wykręcił”
na 10 kilometrach 31 minut
i 6 sekund. Paweł Szkatuła
przybiegł w środku stawki.
- Jesteśmy bardzo zado-

Sztafeta na Przystanek Woodstock promuje zdrowy tryb życia

Będą w biegu trzy dni. Zaliczą aż 460 km. Po raz szósty
knurowscy biegacze pod przewodnictwem Bogdana
Leśniowskiego wezmą udział w Międzynarodowej Sztafecie
Biegowej Knurów - Kostrzyn nad Odrą - Przystanek Woodstock

Knurów. Turniej mixtów – siatkówka

Sukces
w duecie

Na boisku Orlik w Knurowie odbył się kolejny Turniej
Piłki Siatkowej. Tym razem
do rywalizacji przystąpiły
pary damsko – męskie a ich
celem był puchar. Zdecydowanie najlepszą parą turnieju
okazała się drużyna w składzie: Ela Filipczyk i Przemek
Kaleta. To do nich powędrowało cenne trofeum.

14

Na pochwałę zasługuje
najmłodszy zespół turnieju:
Sandra Jarych oraz Aleksander Olbryś, którzy w najważniejszym meczu, decydującym o I miejscu przegrali
zaledwie 2 punktami. Mimo
upału, który panował tego
dnia nad Orlikiem, zawodnicy walczyli do ostatniej
piłki. Na III stopniu podium

woleni. Michał wykazał się
dobrą formą i hartem ducha -

podsumował prezes Nowak.

/bw/

Najpierw rywalizacja, potem wspólna fotka - na zdjęciu
Bafana Bafanki, AC Pajace i Cyfrowy Polsat

Knurów. Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

W nogę z dziewczyną
Do III Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, zoorganizowanego na obiekcie Miejskiego

Foto: MOSiR Knurów

Po raz szósty mieszkańcy Knurowa i okolic przebiegną dystans liczący 460 km. Chcą w ten
sposób
hasło
„Stop Przemocy,
Narkotykom”
i promować
styl życia.
- Wgłosić
sztafecie
pobiegnie
z spółStop
rockowy
na specjalnej
dzezdrowy
Frankfurtu
nad Odrą.
nami Marcin ze Stowarzysze- samochodowej platformie i Od tego już miejsca poruszać
nia Familia z Gliwice, mają- Policja.
się będziemy po terytorium
cego za cel pomagać ludziom
Biegacze w podobnej sce- Niemiec, około 35 km, aby
uzależnionym od narkotyków nerii pobiegną przez Gliwice, ponownie wbiec do Polski i
- powiedział Przeglądowi Bog- ulicami Zygmunta Starego, przywitać wszystkich zgrodan Leśniowski, inicjator i Górnych i Dolnych Wałów i madzonych na Przystanku
organizator sztafety. - Dla ul. Zwycięstwa.
Woodstock z głównej sceny.
Marcina sport stał się swoistą
- Będziemy biec trzy dni.
Zainteresowanym poleterapią i wzbudził w nim wielką Na dawnej granicy państwa camy stronę www.sztafeta.
pasję. Za naszą namową prze- w Słubicach dołączy do nas knurow.com
/bw/
biegł swój pierwszy maraton.
sztafeta z Warszawy, z FunBieg rozpocznie się w dacji Maraton Warszawski
czwartek, 30 lipca o godz. z jej szefem Markiem Tro16.30, sprzed Centrum Han- niną - mówi Leśniowsk i.
dlowego Merkury. - Pobieg- - Na granicy przyłączą się
niemy ulicami Knurowa do też biegacze niemieccy. Jak
rogatek miasta. Asystować co roku będziemy witani na
będą nam motocykliści, ze- moście Przyjaźni przez wła-

Michał Szkatuła (w czapce) tuż po wbiegnięciu
na metę

Foto: MOSiR Knurów

Stop przemocy,
stop narkotykom!

Foto: Archiwum AKB

W deszczu przechodzącym w burzę z piorunami biegli
uczestnicy Dobrodzieńskiej Dychy

- Siatkówka to piękna gra - zapewniali
uczestnicy turnieju
stanęli Dominika Ucińska Piotrem Witek oraz Monika
oraz Dariusz Wolf. W turnie- Skrzyszowska z Mateuszem
ju udział wzięli także: Ok- Rypień.
/mosir/
tawia Warzyńska w parze z

Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie zgłosiły się trzy
zespoły, które rozegrały między sobą po dwa pojedynki.
Bezkonkurencyjna okazała
się drużyna Bafana Bafanki,
w której po raz kolejny znala-

zła się dziewczyna - Martyna
Napierała.
Na drugim miejscu uplasował się zespół AC Pajace, a trzecie zdobył Cyfrowy Polsat. W
turnieju strzelono 37 bramek.

/mosir/

Martyna
Napierała
z pucharem
dla zwycięzców

Foto: MOSiR Knurów

Knurowscy
biegacze
promują miasto
na wyjątkowo
medialnych
imprezach
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Piłka dla każdego
Integracyjne zawody na boisku Concordii

W czwartkowe popołudnie na stadionie Concordii odbył się integracyjny
mecz z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Imprezę
przeprowadzono w ramach projektu „Przez Współpracę do Sukcesu”
W projekcie biorą udział
KS Concordia Knurów oraz
Stowa r z yszen ie Rod zi n i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Naprzeciwko siebie stanęły drużyny Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelekt ualną i podopieczni
Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek”. Była to wspaniała okazja do poznania się i
nawiązania nowych przyjaźni. Klub Sportowy Concordia
udostępnił szatnie oraz stroje
piłkarskie. Dzięki temu niepełnosprawni mogli poczuć
się jak zawodowcy.
Na p o cz ąt k u d a ło się
odczuć nieśmiałość, jednak
z minuty na minutę piłkarze
stawali się coraz bardziej
odważni, a futbol w ich wykonaniu coraz lepszy. Warto
dodać, że mecz sędziowali
zawodowi arbitrzy.
Była to pier wsza i zapewne nie ostatnia taka ini-

Dryblingów w meczu nie brakowało

Organizatorzy i uczestnicy meczu z chęcią pozowali do pamiątkowego zdjęcia
cjatywa. Jak podkreśla Ewa
Z a m o r a , d y r e k t o r D o mu
Pomocy Społecznej „Zameczek”, podopieczni ośrodka
często biorą udział w tego
typu przedsięwzięciach.
– Chłopcy lubią każdą
formę wypoczynku. Wszystkie tego typu inicjatywy są
godne pochwały - mówi dyrektor Zamora.

Zaletą meczu był brak
rywalizacji.
- Można spotkać się w kameralnym gronie, nawiązać
nowe znajomości. Wynik jest
najmniej ważny, istotna jest
zabawa. Dzięki tej inicjatywie osoby niepełnoprawne
mogą przekonać się, że futbol
to też zajęcie dla nich – mówi
Roman Talarczyk, skarbnik

Może czytać
nie potrafią...
Knurów

Zakaz Parkowania:
Michał Bylak, Michał Koczy,
Dominik Jabłoński, Marcin
Patejuk, Michał Bielecki,
Szymon Napierała;
Nie Umiem Czytać:
Sebastian Cieślik, Rafał
Płaszczyk, Jakub Kosieradzki, Wojciech Jankowski,
Sebastian Goncerzewicz,
Bartłomiej Cieślik, Sławomir
Kazimierczak;
OPI:
Oliwer Dytko, Kuba Podgórski, Aleksander Olbryś, Paweł Talar, Kamil Jarosławski,
Artur Olejniczak, Patryk Tyniecki, Mateusz Mazur, Kamil
Leśniak, Kamil Śledź;
Foto: MOSiR Knurów
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Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Wystąpili:

...ale strzelają świetnie. W Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych
zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zagrały
cztery zespoły, z których najlepszą okazała się drużyna „Nie Umiem
Czytać”

Gimnazjaliści chwalą sobie orlikowe rozgrywki
Zwycięzcy zagrali w skła- stian Goncerzewicz, Bartłomiej
dzie: Sebastian Cieślik, Rafał Cieślik, Sławomir KazimierPłaszczyk, Jakub Kosieradzki, czak. Na kolejnych miejscach
Wojciech Jankowski, Seba- znaleźli się: Zakaz Parkowania,

Stowa r z yszen ia Rod zi n i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Po mecz u wsz yscy
uczest nicy projek t u w raz
z rodzinami zebrali się na
wspólnym grillu i dzielili się
wrażeniami z rozegranego
spotkania.

OPI, Chłopcy Chłopcy.
W najciekawszym z pojedynków drużyna „Nie Umiem
Czy tać” po zaciętym me-

Chłopcy Chłopcy:
Rafał Wolsztyński, Łukasz
Bączkiewicz, Łukasz Wolsztyński, Paweł Jaroszewski, Szymon Baron, Mateusz
Widera.

czu wygrała z zespołem
„Chłopcy Chłopcy”4:3. Na
boiskowych emocjach się nie
skończyło. Sędziowie mieli
zastrzeżenia do zachowania
przegranej drużyny karząc
ją walkowerem.
Turniej zakończył efektowny konkurs rzutów karnych. Wgrał zespół OPI.
Najlepszym bramkarzem w
serii rzutów karnych okazał
się Michał Bylak z Zakazu
Parkowania.

MOSiR,
Zbigniew Rabczewski

Piłka nożna. Concordia przygotowuje się
do nowego sezonu

Poszukiwanie
formy w sparingach
W sobotę 18 lipca pierwszy sparing
przed nowym sezonem rozegrali piłkarze
Concordii Knurów. Podopieczni Wojciecha
Kempy zostali pokonani przez drużynę
Piasta Gliwice z Młodej Ekstraklasy 4:1
Najbardziej w pamięć
zawodnikom z K nurowa
zapadnie Mucha, który w
23 minucie asystował przy
bramce Pabiniaka, a w dalszej części meczu trzykrotnie skierował piłkę do siatki. Jedyne, na co było stać
piłkarzy Concordii to gol
zdobyty w 72 minucie przez
Przesdzinga..
Sezon 2009/2010 startuje 8 sierpnia. W pierwszej
kolejce Concordia Knurów
zmierzy się z beniaminkiem
IV ligi, drużyną KS Żory.
Do tego czasu knurowski
zespół rozegra jeszcze kilka sparingów: 25 lipca z
Odrą Wodzisław, 29 lipca
- z ŁTS Łabędy, 1 sierpnia
- z Jednością 32 Przyszowice. Na środę, 22 lipca,
zaplanowano test z Przyszłością Ciechowice (mecz
zakończył się po zamknięciu
wydania PL).
Oczywiście wyniki meczów sparingowych nie są
miarodajne dla określenia
formy drużyny. Test-mecze
to doskonały sposób sprawdzenia zawodników na różnych pozycjach na boisku,
ogrania się i zgrania całego
zespołu. Tego nie da żaden
trening. Porażka z Piastem
nie przyprawia więc piłkarzy i trenerów o ból głowy.

Najważniejsze, by z tego
typu meczów wycią gnąć
właściwe wnioski. Prawdziwym polem do popisu stanie
się dopiero boisko podczas
ligowych rozgrywek.
Piast Gliwice - Concordia Knurów 4:1 (2:0)
Bramki: Pabiniak (23), Mucha
(35,82,85) - Przesdzing (72)
PIAST (ME): Dawid Budzich
- Bartosz Sopel, Mateusz Bodzioch (46. Szymon Sobańka),
Wojciech Blaszke, Łukasz
Winiarczyk - Grzegorz Koziołkiewicz, Karol Bukowski,
Tomasz Przybylski, Mateusz
Mrożek - Damian Mucha
(46. Dawid Tomanek), Patryk
Pabiniak (75. Damian Mucha).
CONCORDIA: Góra (46.
Ponichtera) - Cieślik (46. Grodoń), Hanak (46. Sterczek),
Wolski, Wieliczko (46. Gałach) - Bagiński (46. Dura),
Tkocz (64. Mikulski), Białecki, Szczot (46. Szymura) Modrzyński (46. Przesdzing),
Kapusta (46. Michalski)
W drużynie Concordii testowani byli: Rafał Góra (ROW
Rybnik), Marcin Modrzyński
(Olimp Szczygłowice), Paweł
Wolski, Łukasz Kapusta (obaj
Carbo Gliwice), Sebastian
Cieślik, Karol Michalski i
Karol Białecki (wychowankowie).
Marek Węgorzewski
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reklama

