aktualności
Rusza nowy ośrodek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Więcej kamer w „Dwójce”

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała z ministerstwa
edukacji dotację na monitoring
Ministerialne dofinansowanie wyniesie 21 600 zł i ma stanowić 80 procent inwestycji. Pozostałe 20 procent
na szkolne kamery dołoży szkoła.
Aktualnie w czuwaniu nad bezpieczeństwem na terenie MSP-2 pomaga 12
kamer, które szkoła zakupiła własnym
sumptem. Strzegą przede wszystkim
jej dziedzińca. Kolejne kamery zostaną
zamontowane we wnętrzu budynku,
a także na zewnątrz, od strony ulic.
– W każdej chwili, z każdego miejsca z
dostępem do internetu możemy obserwować, co dzieje się na terenie szkoły
– mówi Teresa Bochenek, dyrektor

Knurów

Narkotykowe trio
Regularne i metodyczne działania
policji w środowisku po raz kolejny
przyniosły rezultaty. 11 lipca około
godz. 1.50 funkcjonariusze katowickiej prewencji zatrzymali trzech
knurowian w wieku 20, 22 i 26 lat. Jak
się okazało, mężczyźni posiadali nielegalne substancje. Znaleziono przy
nich amfetaminę i haszysz. 26–latek,
oprócz posiadania narkotyków, odpowie także za prowadzenie samochodu
w stanie nietrzeźwości.

MSP nr 2. – Możliwość monitorowania
mają również Policja i Straż Miejska.
Dzięki dotacji będzie można zakupić
co najmniej 7 następnych kamer, a być
może więcej. Wiele zależy od ceny, jaką
przedstawią oferenci.
Plan z ministerialnym dofinansowaniem zostanie zrealizowany w
bieżącym roku.

Kolej na drut

Nocą 10 lipca około północy
złodzieje–złomiarze splądrowali
szlak kolejowy na trasie Knurów
– Szczygłowice. Zginęło 100 metrów
drutu jezdnego. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi gliwicka Komenda
Miejska Policji.
Justyna Walo

Siedziba WORD w Rybniku mieści się przy ulicy
Podmiejskiej

Knurów

Miłośnik
kradzionej słodyczy
9 lipca około godz. 9.30 z pawilonu sklepowego przy ulicy Witosa
nieznany sprawca wyniósł dokładnie
118 sztuk czekolady Wedel. Sklep
wycenił stratę na 227 złotych.
Justyna Walo

www.spryciarze.pl

Jedni pokazują, co potrafią, a inni
mogą się od nich uczyć. Strona dla
każdego, kto chce (lub musi) zrobić
coś samodzielnie, a nie bardzo wie
jak. Można tu znaleźć instruktażowe
filmiki wyjaśniające kwestie różnej
maści. Do tego – forum i porady ekspertów. Jak położyć kafelki? Jak się
nauczyć pływać żabką? Jak zgasić
świeczkę podmuchem ręki? Odpowiedzi na tysiące pytań, bardziej i
mniej poważnych, można szukać
właśnie tu.
MiNa

Knurów, Zabrze. Kongres Świadków Jehowy na stadionie

Rozmowy o końcu świata

Na czwartek, 16 lipca, Świadkowie Jehowy zaplanowali
kongres na stadionie Górnika Zabrze. W czterodniowym
spotkaniu udział weźmie 17 tys. osób, wśród nich około
pół tysiąca mieszkańców Knurowa
Początek kongresu przewidziano
dokładnie na 13.20 w czwartkowe
popołudnie. Na zabrskim stadionie
przy ul. Roosevelta 81 spotkają się
Świadkowie Jehowy z Zabrza, Gliwic,
Knurowa i okolic z około 40 zborów. Tematem przewodnim będą biblijne opisy
tzw. końca świata (hasło przewodnie
„Czuwajcie!”).
Zgromadzenie będzie mieć łączność z kongresem międzynarodowym
w Poznaniu. Wśród najciekawszych
punktów uroczystości znajdą się relacje
misjonarzy z różnych części świata.

Od poniedziałku kandydaci na kierowców będą
zdawać egzaminy w nowym ośrodku w Rybniku.
Zwolennicy gliwickiego oddziału WORD nie tracą
nadziei na wskrzeszenie dotychczasowej placówki

MiNa

Justyna Walo

Knurów

Po prawko do Rybnika
Foto: Monika Pięciak

Knurów. Edukacja

Wstęp na kongres jest wolny. Nie
będą też prowadzone żadne zbiórki
pieniędzy.
W całej Polsce odbędzie się 15
zgromadzeń w 13 miastach. Na całym
świecie jest przeszło 7,1 mln Świadków
zorganizowanych w ponad 103 tys.
zborów.
Informacje na temat kongresów
można uzyskać pod numerem tel.
022 739 16 00, drogą elektroniczną
- e-mail: pad@jw.org.pl i na stronie
internetowej www.jw-media.org.

Po wielu tygodniach protestów,
rozmów i wątpliwości wokół likwidacji gliwickiego ośrodka WORD
i reaktywacji oddziału w Rybniku,
zbliża się dzień, w którym po prawo
jazdy zaczniemy jeździć właśnie
do Rybnika. W zeszły poniedziałek
odbyło się tam nieformalne spotkanie
dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Katowicach
z władzami miasta i województwa.
Ośrodek powstał na zakupionej od
miasta działce o powierzchni 9200
metrów kwadratowych. Koszt postawienia budynku i budowy placu
manewrowego wraz z wyposażeniem wyniósł około 10 mln zł. W tej
chwili na Śląsku WORD prowadzi
sześć ośrodków egzaminowania
kierowców.
Zgodnie z zapowiedzią pierwsze
egzaminy w nowym oddziale odbędą
się w najbliższy poniedziałek, 20 lipca. Tego dnia około osiemdziesięciu
kandydatów na kierowców zostanie
przetestowanych przez ośmiu egzaminatorów.
– To mniej więcej tyle samo
osób, ile egzaminowano dziennie w
Gliwicach – mówi Roman Bańczyk,
dyrektor WORD w Katowicach.
– Jak będzie w przyszłości, pokaże
życie. Wiele zależy od ilości osób
zgłaszających się do ośrodka.

Zapewne część kursantów z Gliwic będzie zdawać w Rybniku, część
w innych ośrodkach. Do Rybnika
zgłosi się także część osób, które
wcześniej wybrałyby ośrodek w Jastrzębiu. Ci, którzy zdają egzaminy
po raz pierwszy, zgodnie z nowym
rozporządzeniem mają czekać na
swoją kolej nie dłużej niż miesiąc.
Jak informuje dyrektor Bańczyk,
chętni „pierwszacy”, którzy zgłosili
się 13 lipca, będą egzaminowani już
24 lipca. Preferencje wobec zdających po raz pierwszy sprawią, że
osoby czekające na kolejne podejścia
do egzaminów będą musiały uzbroić
się w cierpliwość – czas ich oczekiwania się wydłuży.
Od kilku lat WORD sukcesywnie
zamienia wynajmowane miejsca,
w których egzaminował, na własne
ośrodki. Ten gliwicki był dzierżawiony od Ligi Obrony Kraju. Jednak budując własny ośrodek WORD wybrał
nie Gliwice, ale Rybnik. Skutkiem
tego, mimo protestów kursantów i
pracowników ośrodków szkolenia
kierowców, Zarząd Województwa
Śląskiego podjął decyzję o zawieszeniu oddziału WORD w Gliwicach, a
następnie – o jego likwidacji. Według
informacji uzyskanych w Biurze Prasowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, wobec dłu-

gu zaciągniętego na budowę obiektu
w Rybniku, utrzymanie siedmiu
ośrodków WORD byłoby zbyt dużym obciążeniem i spowodowałoby
załamanie płynności finansowej
przedsiębiorstwa. Obrońcy ośrodka w
Gliwicach nie złożyli jednak broni.
– Naszym zdaniem ośrodek rybnicki powinien istnieć, ale gliwicki
również – tłumaczy Maciej Kandzior, rzecznik nieformalnego komitetu obywatelskiego ds. obrony
WORD w Gliwicach. – To skróciłoby
czas oczekiwania na egzamin praktyczny. Rzecz w tym, że egzamin teoretyczny ma ważność przez pół roku,
a po upływie tego czasu trzeba go
powtarzać. Dla kursantów mających
poprawki z praktycznego to dodatkowy stres. Prowadzimy rozmowy z
samorządowcami, interweniowaliśmy u posłów.
Zwolennicy wskrzeszenia gliwickiego WORD nie wierzą, że ośrodek
był nierentowny. Jak mówi Kandzior,
kiedy odmówiono im niezależnego
audytu, sporządzili własną analizę,
z której wynikało jasno, że oddział
w Gliwicach przynosi zyski. Jego
obrońcy nie tracą nadziei, że ich
działania odniosą skutek.
– Gdybym w to nie wierzył, to
bym nic w tej sprawie nie robił – dodaje Kandzior. – Będziemy uderzać
do Zarządu Województwa Śląskiego
i do WORD. Jedyną nadzieją jest to,
że Zarząd Województwa przyznałby
dotacje na gliwicki WORD. Byłby to
jednak precedens. Komitet obrony
rozważa też możliwość odwołania
się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
- Nasze decyzje mają mniejszą
wagę niż decyzje Zarządu Województwa – komentuje dyrektor Bańczyk.
– Moim zdaniem wskrzeszenie ośrodka w Gliwicach nie miałoby sensu
ze względów ekonomicznych. Same
koszty stałe oznaczałyby około 100
tysięcy złotych dodatkowych wydatków miesięcznie. Dotacje? Wydaje
się, że nie byłoby to zgodne z ustawą
o ruchu drogowym, ale jeśli interpretacja prawników dopuszczałaby
taką możliwość i doszłoby do takiej
sytuacji – czemu nie?
Mirella Napolska

reklama

/bw/

serdeczności

Danucie i Eugeniuszowi Tumula
W tak pięknym Dniu,
jakim jest 30 rocznica Waszego ślubu
życzymy Wam,
abyście dalej szli przez życie
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,
zawsze pewni swoich uczuć.
Życzą Rodzice oraz Siostry wraz z Mężami
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Co zrobić z kompletnie rozbitym samochodem
po wypadku? Wydawałoby się, że należy go
zezłomowac lub sprzedać firmie zajmującej się
taką działalnością. Są tacy, co mają odmienne
zdanie. Po prostu go porzucają

Knurów

Pijana plaga za kółkiem
Aż 17 pijanych kierowców zatrzymali w ubiegłym
tygodniu policjanci gliwickiej drogówki. Jeden
z pijaków za kółkiem rozbił auto przy ul. Dworcowej
w Knurowie

- Taki obiekt z pewnością nie upiększa naszego miasta - mówi Jan Bejnarowicz

Szczygłowice. Rozbite auto w środku osiedla denerwuje mieszkańców

Wrak stoi i straszy
O wraku stojącym przy ul. Kilińskiego poinformował nas jeden z
czytelników.
– Stoi tu już jakieś trzy tygodnie.
Wzywaliśmy Policję i Straż Miejską.
Przyjechali, obejrzeli, a samochód
jak stał, tak stoi – mówi Jan Bejnarowicz, mieszkaniec bloku, przy
którym „parkuje” niesprawny pojazd.
Samochód
jest kompletnie
rozbit y. Ju ż
na pierwszy
rzut oka widać, że brał
udział w
poważnym
w y pad k u.
Zmiażdżona i wgięta
maska, popęka na sz yba
przednia, rozcięta
poduszka powietrzna,
brak tablic rejestracyjnych
i szyby bocznej ewidentnie świadczą
o tym, że właściciel świetnego niegdyś samochodu nie chce mieć z nim
teraz do czynienia.

Wrak stoi, procedury się
wloką

Policja takimi sprawami się nie
zajmuje. - Jeżeli policja ustali, że samochód nie jest kradziony, to nic nie
możemy zrobić. Sprawami wraków
zajmuje się Straż Miejska. Każde
miasto ustala bowiem własne zasady
dotyczące usuwania niesprawnych
pojazdów – przekonuje sierż. szt. Arkadiusz Ciozak z KMP w Gliwicach.
Dodaje, że w Gliwicach taki zepsuty
samochód musi odstać... pół roku.
Dopiero wtedy może zostać odholowany na parking na koszt właściciela.
– Zerwane tablice rejestracyjne w
niczym nie utrudniają nam pracy.
Mamy przecież numery nadwozia i
jesteśmy w stanie dotrzeć do tego,
kto zapłaci za holowanie i usunięcie
pojazdu – uspokaja Ciozak.

Sprawa porzuconych wraków
spada na strażników miejskich. Ci
tłumaczą, że w Knurowie po ustaleniu właściciela starają się przekonać
go do usunięcia pojazdu. Jeśli ten
nie kwapi się, by zająć się samochodem, Straż Miejska kieruje wniosek
do Sądu Grodzkiego o ukaranie uchylającego się od
odpowiedzialności
właściciela.
– Postępowanie w takiej sprawie
sporo trwa.
Staramy
się sk ont a k t o wa ć
z właścicielem.
Najpierw
musimy uzyskać informację z Centralnej
Ewidencji Pojazdów
i Kierowców, do kogo
należy samochód, a może to potrwać
około miesiąca lub dłużej. Potem
wszystko zależy od właściciela, jak
szybko zareaguje na nasze ponaglenia – mówi oficer dyżurny knurowskiej Straży Miejskiej. Przy okazji
przekonuje, że to nie jedyna służba,
która powinna się zajmować tego
typu problemami. – Policja też jest
zobligowana do usunięcia pojazdu
z drogi. To nieprawda, że tylko my
mamy się tym zajmować– mówi.

Przechadzająca się obok sąsiadka
z wózkiem zauważa: -Jakieś dzieciaki już się tam raz bawiły. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Przecież tego
forda ktoś powinien odholować na
specjalny parking. Jak to wygląda...
– kręci głową z dezaprobatą.
Wszyscy sąsiedzi dobrze wiedzą, do kogo należy denerwująca
ich zawada. Bo oprócz zastrzeżeń
natury estetycznej są także i zarzuty
praktyczne. Samochód stoi wzdłuż
parkingu i każdy, kto chce postawić
swój samochód przed blokiem przy
ul. Kilińskiego zmuszony jest omijać
przeszkodę.
Póki co mieszkańcom pozostaje
jedynie wznoszenie oczu ku niebu
i drugiemu piętru, gdzie mieszka
właściciel pechowego samochodu.
Może jedno lub drugi wreszcie się
ulituje.

wykazało, że kierowca miał 2,1
promila alkoholu we krwi.
Dzień wcześniej przy ul. Lotników policjanci zatrzymali 41-latka,
który zabrał się za jazdę samochodem mając 2,5 promila alkoholu
we krwi.

Justyna Walo, bw

Foto: Arch. PL

Do zdarzenia doszło w sobotę,
11 lipca, około godz. 11. Jak ustalili policjanci, prowadzący Fiata
Seicento 64–letni mieszkaniec
Knurowa zjechał na przeciwny
pas ruchu i stoczył się ze skarpy.
Samochód wywrócił się i uderzył
w przydrożne ogrodzenie. Badanie

Pijany weekend

Poniżej jedynie weekendowe wyjątki z policyjnego raportu mówiące o pijakach za kierownicą. Nikt nie zna rzeczywistej skali tego zjawiska, ale też mało
kto ma wątpliwości, że wielu pijanym tym razem udało się uniknąć policyjnej
kontroli. Na pewno spróbują kolejny raz jazdy „na podwójnym gazie”. Dwa
tygodnie temu zginęła - idąc po chodniku ul. Szpitalnej - 41-letna knurowianka.
Kogo tym razem pijacy zabiją?
Piątek
• Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich – 69-letni mężczyzna kierował samochodem mając 2,2 promila alkoholu we krwi,
• Knurów, ul. Lotników – 41-letni mężczyzna kierował samochodem mając
2,5 promila alkoholu we krwi,
• Gliwice, ul. Studzienna – 45-letni mężczyzna kierował samochodem i spowodował kolizję drogową mając 2,7 promila alkoholu we krwi,
Sobota
• Gliwice, ul. Żytnia – 40-letni mężczyzna kierował samochodem w stanie
nietrzeźwym, w czasie interwencji zniszczył policyjny radiowóz – nie był w
stanie poddać się badaniu, pobrano mu krew,
• Gliwice, ul. Królowej Jadwigi - 25-letni mężczyzna kierował samochodem
mając 1,6 promila alkoholu we krwi. Jak się okazało, ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,
• Knurów, ul. Dworcowa – 64-letni mężczyzna kierował samochodem mając
2,1 promila alkoholu we krwi,
Niedziela
• Gliwice, ul. Bojkowska – 22-letni mężczyzna kierował samochodem mając
1,4 promila alkoholu we krwi, spowodował wypadek, w którym pięć osób
zostało rannych,
• Gliwice, ul. Kozielska - 32-letni mężczyzna kierował samochodem mając 2
promile alkoholu we krwi,
• Rachowice, ul. Wiejska – 42-letnia kobieta kierowała samochodem mając
1,7 promila alkoholu we krwi,
Ponadto policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych rowerzystów i motorowerzystę
po spożyciu alkoholu.
Oprac. bw, źródło: KMP Gliwice

Tekst & Foto: Justyna Walo
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Nie do ruszenia

Jan Bejnarowicz nie ukrywa, że
stojący na parkingu przed blokiem
wrak nie daje spokoju mieszkańcom
budynku.
– Spod tego samochodu coś się
leje. Nie wiadomo, czy to olej silnikowy, czy coś innego. Poza tym każdy
do tego wraka może sobie wejść. Są
wakacje, dzieci się nudzą, wpadną
na głupi pomysł i stanie się jakaś
tragedia – mówi pokazując resztki
szkła i ostre krawędzie.
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NASZA
SONDA

Knurowianie o rozbiórce
stuletnich domów przy
ul. Dworcowej

Knurów. Wyburzony „beamciok” - jedni w nerwach, drudzy wzruszają ramionami

Zabytkowa kolizja
na zjeździe
Przed dwoma tygodniami została wyburzona
ponadstuletnia kamienica przy ul. Dworcowej. - To
barbarzyństwo - dosadnie komentuje architekt
Piotr Stachurski. - Znikła perełka mogąca być
wizytówką miasta - boleje kustosz Izby Tradycji
Bogusław Szyguła. Żalu nie wykazują za to okoliczni
mieszkańcy
Kamienica, popularnie zwana
„beamciokiem”, została wyburzona
w sobotę, 4 lipca.
- Operacja trwała niecałe dwie
godziny. Ludzie rano jadąc do pracy
nic nie zauważyli, a o jedenastej
nawet cały gruz był wywieziony
- zrelacjonował Przeglądowi Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji
kopalni Knurów. - Znikła perełka,
która mogła być wizytówką Knurowa
i zachętą do odwiedzenia miasta.
- To barbarzyństwo - dosadnie
skomentował wydarzenie Piotr Stachurski, znany i uznany architekt,
tegoroczny laureat najważniejszego
miejskiego wyróżnienia - Lauru
Knurowa. Stachurski przekazał redakcji „List otwarty” [treść w ramce
- dop. red.], w którym wyraża swoją
dezaprobatę dla decyzji o rozbiórce.
- Powiedzenie, że jest to przejawem
tępej głupoty, barbarzyństwa i skrajnego chamstwa, jest czymś niezwykle
łagodnym.
Kamienica została wyburzona
na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Była
drugą z czterech przeznaczonych do
likwidacji. Stoją jeszcze dwie, oznaczone numerami 36 i 38. Rozbiórka
wiąże się z budową autostrady A1.

List otwarty

Estakada przebiega nad ul. Dworcową, natomiast w miejscu starych
kamienic ma zostać wybudowany
zjazd, w którym zbiegać się będą
drogi z autostrady.
Obrońcy zabytków rozdzierają
szaty, natomiast inaczej oceniają to
okoliczni mieszkańcy.
- Moim zdaniem autostrada jest
bardziej potrzebna niż stare sypiące
się budynki, nawet jeśli miały jakąś
wartość - powiedziała Przeglądowi
Zofia Kępińska.
- A po co to ma stać? Bardzo
dobrze, że rozebrali - nie ma wątpliwości Andrzej Żyła.
- Co prawda domy powinny być
pod ochroną, ale przecież z tego
powodu nie można zrezygnować
z budowy autostrady - przekonuje
Adam Dygdoń.
W podobnym tonie wypowiedziała się zdecydowana większość
pytanych przez nas rozmówców.
- Nie mam zamiaru być żywą skamieliną w jakimś skansenie - mówi
jeden z nich. - Prawie każdy zazdrości tym, którzy mieszkali w tych
wyburzonych chałupach, bo poszli
na nowe i piękne bloki. Sam pierwszy
podpisałbym się pod rozwaleniem
mojej, byle mi to zaproponowano...

Niewiele ponad dwa tygodnie temu, w piątek 19 czerwca odebrałem z
rąk Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej „Laur Knurowa”
- być może najważniejsze wyróżnienie, jakim mnie w życiu uhonorowano.
Najważniejsze, bo przyznane przez Radę Miejską, a więc demokratycznie
wybranych przedstawicieli mieszkańców, mojego miasta, miasta w którym
żyję od urodzenia. „Przegląd Lokalny” z dnia 25 czerwca obszernie relaPiotr Stachurski cjonował to wydarzenie, zamieszczając rozbudowaną wersję uzasadnienia
przyznanego mi wyróżnienia. Około 20% tekstu dotyczyło działań zmierzających do ratowania przed wyburzeniem budynków dawnej kolonii urzędniczej przy ulicy Dworcowej. Kilka
dni później budynek nr 35 został zrównany z ziemią. Obiekt ten nie kolidował z budowanym
rondem i mógł być w pierwszej kolejności przekazany Związkowi Polskich Artystów Plastyków
lub „Solidarności” K.W.K. „Knurów” (te organizacje wyraziły gotowość przejęcia budynków i
wyremontowania ich dla potrzeb nowych użytecznych społecznie funkcji).
Kogoś, kto potajemnie przewraca kosz na śmieci, czy pisze coś na odnowionej właśnie
elewacji budynku, nazywamy chuliganem. Jak nazwać kogoś, kto w majestacie prawa burzy
bez potrzeby (!) jeden z najcenniejszych knurowskich zabytków? Jak nazwać prawo, które
na to pozwala? Powiedzenie, że jest to przejawem tępej głupoty, barbarzyństwa i skrajnego
chamstwa, jest czymś niezwykle łagodnym.
To, co się stało, odbieram w jako osobistą porażkę. Na znak protestu zamierzałem zareagować w sposób drastyczny i bezprecedensowy, z czym jednak na razie się wstrzymuję.
W tej chwili trzeba zrobić wszystko, aby uratować od zagłady istniejące jeszcze budynki nr
36 i 38. Apeluję więc o pomoc, przede wszystkim do władz Miasta Knurów i Powiatu Gliwickiego, w których kompetencji pozostają decyzje umożliwiające przekazanie wspomnianych
budynków potencjalnym inwestorom, ale także do wszystkich, którym nie jest obojętny los
historycznego dziedzictwa Knurowa. Być może tym razem społeczna presja pomoże zatrzymać niszczycielskie działania wyraźnie dziś triumfujących ludzi złej woli.
Piotr Stachurski



Rzecznicy starej Kolonii bronią liczących ponad wiek domów.
Przekonują, że to jedyne w swoim
rodzaju osiedle urzędnicze, które
wartością dorównuje Giszowcowi i
Nikiszowcowi. Jego projekt łączą z
osobą Karla Henriciego (1842-1927)
(niekiedy mówi się raczej o jego
uczniach), niemieckiego profesora
politechniki w Akwizgranie. Miał on
być wzorowany na idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda (brytyjskiego
urbanisty, 1850-1928), eksponującej
rolę natury w mieście, służącej przywracaniu miastom przemysłowym
przyrody. W przypadku Knurowa
osiedle wyróżniało się cechami
zabudowy wiejskiej z dużą ilością
zieleni [to może akurat jednych
zastanawiać, innych nie - Knurów
w istocie był wówczas wioską (choć
już z ambicjami miejskimi); prawa
miejskie uzyskał dopiero pół wieku
później - dop. red.].
- W Gliwicach młodsze budynki
po kopalni Gliwice są ozdobą, u nas
na zjeździe z autostrady powstanie
zapewnie kolejny market pokryty
blachą trapezową... - boleje nad rozbiórką osiedlowej kamienicy kustosz
Szyguła.
- Gmina Knurów w 2003 roku
wnioskowała o przeanalizowanie korekty zjazdu, która spowodowałaby
ominięcie wymienionych budynków.
W odpowiedzi otrzymano informację, iż lokalizacja ronda na ul.
Dworcowej jest wybrana optymalnie,
a budynki mieszkalne o numerach 35,
36 37 i 38 znajdują się w obrębie linii
rozgraniczających ronda i zostały
wykazane jako obiekty do wyburzenia - tłumaczy z kolei Krystyna
Kostelecka, naczelnik Wydziału
Architektury i Urbanistyki, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
w knurowskim Urzędzie Miasta
[poniżej pełna wypowiedź naczelnik

Kosteleckiej - dop. red.]. - Przed
wydaniem decyzji lokalizacyjnej
przebieg autostrady A1 był uzgadniany z Konserwatorem Zabytków
Województwa Śląskiego, który nie
wniósł uwag do jej lokalizacji.
Sprzeciwu nie wyraził też wojewoda, który zatwierdził projekt
budowlany i zezwolił na budowę
inwestycji.
- Poza tym Gmina Knurów nie
ma żadnego prawa do dysponowania
nieruchomościami, które znajdują
się w pasie drogowym autostrady A1
- dodaje naczelnik.
- W tej chwili trzeba zrobić
wszystko, aby uratować od zagłady
istniejące jeszcze budynki nr 36 i 38
- pisze w liście otwartym architekt
Piotr Stachurski. Podobnego zdania
jest kustosz Szyguła.
Szlachetne intencje obrońców wiekowych domów nie znajdują jednak
mocnego poparcia. Okoliczni mieszkańcy, zwłaszcza III Kolonii, postrzegają sytuację zupełnie inaczej.
- Żeby zrobić z nich muzeum czy
jakąś izbę tradycji też potrzebne
są pieniądze, więc chyba lepiej, jak
zostaną one poświęcone na budowę
autostrady - wyjaśnia swój punkt
widzenia Zofia Kępińska.
- Nie wiem, może i był jakiś złoty
środek, by zachować te domy i mieć
autostradę, jednak teraz nie ma co
płakać po czasie, tylko robić wszystko, by Knurów podłączył się do tej
autostrady jak najszybciej - mówi
nasz rozmówca, ten który nie chce
być „żywą skamieliną”. - Mamy
XXI wiek, trzeba liczyć pieniądze, a
tych więcej przyniesie miastu dobra
łączność ze światem.
Rozgorzałe dyskusje i protesty,
głosy „za” i „przeciw” nie robią
wrażenia na inwestorze autostrady.
GDDKiA nawet nie bierze pod uwagę ewentualnych korekt w planach.
Termin ukończenia „knurowskiego”
odcinka (Sośnica - Bełk) to końcówka roku. - Robimy wszystko, by temu
sprostać - zarzeka się kierownictwo
katowickiego oddziału Dyrekcji.
Bogusław Wilk
Foto: Grzegorz Szyguła

Sylwia
Stebel:
- Jeżeli była
taka potrzeba
to dobrze, że
rozebrano stare domy - ludzie dostali zastępcze mieszkania,
a tu będzie autostrada.
Piotr
Pietrzyk:
- Autostrada też jest
potrzebna,
a więc uwa żam, że do brze się stało, że domy zostały
rozebrane. Ludzie dostali o wiele
lepsze mieszkania na Osiedlu
Wojska Polskiego.
Adam
Dygdoń:
- Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że
rozbiórka była
konieczna ze
względu na budowę zjazdu i wjazdu na autostradę. Jak trzeba to
trzeba, zjazd musi być zrobiony.
Co prawda domy powinny być
pod ochroną, ale przecież z tego
powodu nie można zrezygnować z
budowy autostrady.
Andrzej
Żyła:
- A po co to
ma stać? Bardzo dobr ze,
że rozebrali.
Z tego co się
orientuję, to jest jeszcze jeden
budynek do rozbiórki. Pozostałe
budynki będą dalej stać.
Zofia
Kępińska:
- Jeżeli przeszkadzały to
je rozebrali.
Moim zdaniem
autostrada jest
bardziej potrzebna niż stare sypiące się budynki, nawet jeśli miały
jakąś wartość. Żeby zrobić z nich
muzeum czy jakąś Izbę Tradycji też
potrzebne są pieniądze, to chyba
lepiej, jak zostaną one poświęcone
na budowę autostrady.
Not. Marek Węgorzewski

Informacja dotycząca budynków mieszkalnych
przy ul. Dworcowej 35, 36, 37 i 38 znajdujących się w pasie drogowym autostrady A1
Naczelnik Krystyna
Kostelecka - Wojewoda
Śląski dnia 3 kwietnia 2003
roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady
A-1 dla odcinka od węzła
„Sośnica” w Gliwicach do granicy państwa
z Republiką Czeską w Gorzyczkach. Pod
pas drogowy autostrady A-1, zgodnie z
tą decyzją, przeznaczone zostały między
innymi nieruchomości zabudowane przy ul.
Dworcowej 35, 36, 37 i 38, w rejonie których
zaplanowano zjazd z autostrady „A1”.
Na tym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego Gmina Knurów w
2003 roku wnioskowała o przeanalizowanie
korekty zjazdu, która spowodowałaby
ominięcie ww. budynków. W odpowiedzi
otrzymano informację, iż lokalizacja ronda
na ul. Dworcowej jest wybrana optymalnie,
a budynki mieszkalne o numerach 35, 36
37 i 38 znajdują się w obrębie linii rozgraniczających ronda i zostały wykazane jako
obiekty do wyburzenia. Przed wydaniem

decyzji lokalizacyjnej przebieg autostrady
A1 był uzgadniany z Konserwatorem Zabytków Województwa Śląskiego, który nie
wniósł uwag do jej lokalizacji.
Wydana przez Wojewodę Śląskiego
decyzja Nr 5/07 z dnia 19 stycznia 2007 r.
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę inwestycji p.n.
„Budowa autostrady A-1 na odcinku: od
węzła „SOŚNICA” w Gliwicach ( bez węzła)
– do węzła „BEŁK” w Czerwionce – Leszczynach (z węzłem)” ostatecznie przesądziła
przebieg autostrady oraz kwestie rozbiórki
budynków mieszkalnych. W celu zabezpieczenia lokali zamiennych dla mieszkańców
budynków przeznaczonych do rozbiórki,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział Katowice, zrealizowała
budynek odtworzeniowy przy ul. Wiosennej
i przekazała go w 2008 roku Gminie.
Biorąc pod uwagę stan prawny, tj.
ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg krajowych, Gmina

Knurów nie ma żadnego prawa do dysponowania nieruchomościami, które znajdują się
w pasie drogowym autostrady A1.
Ponadto należy podkreślić, że jednym
z elementów rozwoju każdego miasta jest
dobra komunikacja nie tylko wewnętrzna,
ale przede wszystkim połączenie dróg
lokalnych z drogami o klasie wyższej.
Autostrada pozwoli mieszkańcom na
sprawne przemieszczanie się do pracy
poza miejscem zamieszkania, młodzieży
na uczelnie wyższe, a także otworzy
możliwości szybkiego wyjazdu z miasta w
pożądanym kierunku. Mając powyższe na
uwadze zakończenie budowy autostrady
A1 jest nie tylko zadaniem strategicznym
państwa, ale ma ogromne znaczenie dla
rozwoju gospodarczego i społecznego
województwa śląskiego, w tym również dla
Gminy Knurów. Szybka realizacja całego
śląskiego odcinka autostrady A1 jest niezbędna dla praktycznego funkcjonowania
budowanego od lat systemu obsługi komunikacyjnej naszego województwa.
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Knurów, Szczygłowice. Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych

Cieplej wśród ścian,
cieplej od barw
Chyba każda placówka oświatowa wykorzystuje lato dla dokonania choćby drobnych prac. Tylko ta pora gwarantuje stosunkowo
szybkie uporanie się z remontem,
w dodatku bez szkody dla nauki i
zabawy najmłodszych.
Największe w tym roku wakacyjne przedsięwzięcia wśród
knurowskich placówek to remonty
Miejskiego Przedszkola nr 3 i
Miejskiego Przedszkola nr 12.
Oba budynki czeka termomodernizacja – wymiana dachów,
instalacji CO, ocieplenie ścian,
wymiana okien.
– Na razie jest tu jeden wielki
plac budowy – mówi Ilona Wierzbowska-Pluta, dyrektor MP nr 12.
– To pierwszy tak poważny remont
naszego budynku od lat. Bardzo
nas to cieszy, bo w przedszkolu
było chłodno, poza tym od lat
mieliśmy problem z przeciekającym dachem. Nie pomagało ani
pokrywanie papą, ani montaż
dodatkowych rynien. Teraz dach
będzie robiony właściwie od podstaw. Jesteśmy dobrej myśli. Mam
nadzieję, że wszystko pójdzie
zgodnie z planem.
MP nr 12 to stosunkowo duży
budynek, więc jego remont to poważne wyzwanie. Planowo prace
mają potrwać do 20 sierpnia, tak,
aby przedszkolaki już na początku

Wraz z początkiem wakacji, jak zwykle,
do szkół i przedszkoli wkraczają ekipy
remontowe. Latem
w Knurowie najpoważniejsze prace
będą prowadzone w miejskich
przedszkolach – „Trójce” i „Dwunastce”

Przedszkolna „Dwunastka” to
teraz duży plac budowy
Szczygłowice: Prace
posuwają się do przodu
września mogły wrócić do odnowionego budynku. Szacowany
koszt inwestycji to około 1 mln
650 tys. zł.
W Miejskim Przedszkolu nr 3
w Szczygłowicach oprócz wymienionych prac będzie dodatkowo
przeprowadzona przebudowa
pionów sanitarnych. Remont MP
nr 3 ma kosztować około 400 tysięcy zł. Znaczną część budżetu
na remonty obu placówek Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych
pozyskał z dofinansowań i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.

Dla Przeglądu
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Wakacyjne remonty to kontynuacja procesu
termomodernizacji, jaki sukcesywnie prowadzimy w miejskich placówkach oświatowych. Cieszą
na pewno walory ekonomiczne tych prac, ale też efekt estetyczny. Zwłaszcza, że dzieci są szczególnie wrażliwe na kolory, różnorodność barw pozytywnie stymuluje rozwój najmłodszych.
Przetargi pokazały, że można takie przedsięwzięcia przeprowadzić taniej niż wynikałoby to
z wartości kosztorysowych. Poczynione w ten sposób oszczędności zostaną odpowiednio
spożytkowane.
Obu budynkom należała się termomodernizacja. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z
planem. Panie dyrektor mają wyjątkowo pracowity okres wakacyjny, ale dzięki temu na pewno
wszystkiego dopilnują. Nie mam wątpliwości, że z remontu będą zadowolone zarówno dzieci,
jak i rodzice.

MiNa
Foto: Marek Węgorzewski,
Justyna Walo

reklama

Pies szuka właściciela

Ten pies został znaleziony przez
knurowską Straż Miejską w zeszłą sobotę, 11 lipca. Wałęsał się w okolicach
ulicy Dworcowej. Pies jest młody, ma
czarno-beżową sierść. Trafił do schroniska w Rybniku – tam powinien się udać
szukający zguby właściciel.

Pani szuka psa

Kundelek Kubuś wyszedł w
poniedziałek, 13 lipca, z podwórka na Farskich Polach i przepadł.
Jest mały, czarny, podpalany na
pyszczku, brzuszku, łapach i nad
oczami. Ma prosty, zwisający
ogonek. Nie słyszy i słabo widzi.
Uczciwy znalazca jest proszony
o kontakt – tel. 032 235 36 25.
Czeka nagroda.
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Historyk Maria Grzelewska bliska odszukania manuskryptu z pierwszą wzmianką o Knurowie

Gdzie są 24 wiardunki

Jacek Witczak od kwietnia pielęgnuje knurowski plac
zabaw. Pana Jacka spotkaliśmy podczas odchwaszczania.

„Item in Cnurowicz sunt XXIIII mansi solventes fertones”
to pierwsza wzmianka wymieniająca Knurów. Pochodzi
z łacińskojęzycznego manuskryptu „Liber Fundationis
Episcopatus Wratislaviensis”. Wszyscy piszący o Knurowie
się na nią powołują, ale czy ktokolwiek z historyków czytał
oryginał?...
Łacińskie słowa „Item in Cnurowicz sunt XXIIII
mansi solventes fertones” w tłumaczeniu znaczą:
„także w Knurowie są 24 łany płacące wiardunki”.
Pochodzi z łacińskojęzycznego manuskryptu „Liber
Fundationis Episcopatus Wratislaviensis” („Księgi
uposażenia Biskupstwa Wrocławskiego”) z 1305
roku. W części B. Registrum Wratislaviense, czyli w
spisie okręgu Wrocław, zamieszczono zapis: „Ille sunt
ville circa Glywicz solventes fertones”, co oznacza,
iż „to są wsie około, [w pobliżu] Gliwic, które płacą
wiardunki”.
Dzięki żmudnej kwerendzie oraz pomocy ze
strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, tamtejszego Archiwum
Państwowego i Archiwum Archidiecezjalnego, udało
mi się stwierdzić, że oryginał „Liber Fundationis”
znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej w Lidzie
- mieście w zachodniej części Białorusi. Jak ów
manuskrypt znalazł się na Białorusi? Trudno dzisiaj
roztrząsać ów problem...
Spis zawiera wykaz osad i wsi, które na początku
XIV stulecia zobowiązane były do płacenia podatku
na rzecz biskupstwa wrocławskiego. Były to Sierakowice, Rachowice, Sośnicowice, Ostropa, Żernica,
Smolnica, Pilchowice, Knurów, Ornontowice, Bełk,
Gierałtowice, Bujaków, Przyszowice i Sobiszowice.
W XIX wieku ukazywały się sukcesywnie kolejne
tomy źródła pisanego w postaci „Codex Diplomaticus
Poloniae, Lituaniae et Silesiae”, czyli „Kodeksu dyplomatycznego Polski, Litwy i Śląska”. Był to zbiór
dokumentów odnoszący się do dziejów Polski, Litwy
oraz Śląska od XI wieku do 1506 roku, wydany w
latach 1857–1858 (tomy I, II, III) i 1887–1889 (tom
IV), Wrocław 1889.
Obok publikujemy fragment Kodeksu, który
znajduje się we wrocławskim archiwum. Oprócz łacińskiego tekstu, w jakim sporządzony został „Liber
Fundationis” (ale już drukowany), umieszczone zostały niemieckie objaśnienia – w przypisach.
XIX-wieczna „Księga fundacyjna biskupstwa
wrocławskiego” posiadała trzy spisy okręgu: A, B, C
(z j. łacińskiego – „Registrum”). W spisie C wymieniony jest Knurów i podane wcześniej miejscowości.
Knurów odprowadzał daninę na rzecz biskupstwa
wrocławskiego z 24 łanów. Struktura podporządkowania kościelnego przedstawiała się następująco:
metropolia gnieźnieńska
↓
biskupstwo wrocławskie
↓
rejestr Ujazd (Registrum Wyasdene)
↓
osada wiejska – KNURÓW
Prawdopodobnie ks. Alojzy Koziełek pisząc monografię: „Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii
Ziemi Gliwickiej”, korzystał z niemieckojęzycznego
opracowania, wydanego we Wrocławiu w 1889 roku,
a nie z XIV-wiecznego manuskryptu.
Prowadzona analiza paralelnie dwóch dokumentów o Knurowie - to jest źródła pisanego i źródła drukowanego - uświadomiły archiwistom – mediewistom
z Wrocławia (mediewistyka – gałąź historiografii,
zajmująca się badaniem średniowiecza), że ów dokument, znajdujący się obecnie poza granicami naszego
państwa, da początek bardziej dogłębnych dociekań.
Może będziemy mogli zaprezentować na łamach
„Przeglądu Lokalnego” kserokopię oryginału z 1305
roku? To oczywiście zależy od zgody władz białoruskiego uniwersytetu.
Maria Grzelewska



Maria
Grzelewska

Krzyś Skiba z dziadkiem codziennie spacerują po knurowskich plantach. Dziadek uczy wnuczka jak należy dbać
o przyrodę. – Nie wolno deptać trawników, śmiecić w parku
i chodzić po ławkach – jednym tchem wymienia rezolutny
Krzyś. Dziadek tylko kręci głową z aprobatą.

Agatę, Marzenę, Bartka i Mateusza często można spotkać
podczas gry w kosza. Nie do końca jednak cieszą się z wakacji. – Ukończyliśmy naszą szkołę, a od września idziemy do
liceum. Żal nam kolegów i koleżanek, których już nie spotkamy
- tłumaczą.

Erwin Plaza z dumą prezentuje swoje gołębie. Hodowlą
tych ptaków zajmuje się od... 1952 roku. Ma powody do dumy.
Jego gołębie wielokrotnie wygrywały loty, zdobywały wiele nagród i wyróżnień. Knurowianin przez kilkadziesiąt lat pełnił też
funkcję skarbnika związku hodowców. Za zasługi kilka lat temu
został Honorowym Członkiem Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych okręgu Katowice.

XIX-wieczny druk „Kodeksu dyplomatycznego
Polski, Litwy i Śląska” - fragment dotyczący
Knurowa [źródło: Registrum Wyasdena, Markgraf
H., Schultze L.: tom IV, Breslau 1889, s. 97]

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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Knurów, Rybnik. Sportowy piknik krwiodawców

Foto: Arch. KA Siódemka

Całe podium
dla knurowian

Knurowscy krwiodawcy ponownie dowiedli, że mają sokole
oczy i nerwy jak ze stali. Tym razem wygrywając sportowy
wielobój podczas III Pikniku Rodzinnego w Rybniku
Okazją stały się obchody 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. W miniony weekend
nad brzegiem rybnickiego zalewu spotkali się
honorowi dawcy krwi z Pszowa, Raciborza,
Bełku, Rybnika i Knurowa. Gospodarzami byli
krwiodawcy z Bełku. Knurów reprezentowali
członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana - prezes Stanisław Frydrych, prezes honorowy Stanisław Bogumił i
Małgorzata Bogumił.
Jedną z atrakcji pikniku był zawody. - W wieloboju znalazły się ciekawe konkurencje, wśród
nich strzelanie. We wszystkich mieliśmy sporo
do powiedzenia. Nawet bardzo, bo wygraliśmy...
- relacjonuje prezes Frydrych.
Knurowianie zwyciężyli zdecydowanie.
Zajęli całe podium. Na jego najwyższym stopniu
stanął prezes Frydrych, druga była pani Małgorzata, trzeci - ustępując małżonce - Stanisław
Bogumił.
- To spora radość. Mamy dużą satysfakcję
- nie kryje zadowolenia Frydrych.
Lato to dla krwiodawców czas sporej
aktywności i wzmożonych kontaktów
z innymi honorowymi dawcami krwi.
Knurowscy HDK-owcy wybierają się
w Polskę pod koniec lipca.
- Jak co roku spotkamy się z naszymi przyjaciółmi z klubów w Krośnie - tamtejszego PKS-u i Huty Szkła
- mówi Frydrych. - To bardzo ciekawe i
sympatyczne środowisko. Takie znajomości należy podtrzymywać...

Prezes Stanisław Frydrych
prezentuje ostatnie zdobycze
krwiodawców: medale, dyplom
i puchar

Czapki dla trzeźwych

Członkowie i sympatycy knurowskiego Klubu
Abstynentów „Siódemka” zostali zaopatrzeni w czapki
z logo stowarzyszenia. Nosząc je będą promować idee
trzeźwości i swoje miasto
W centrum klubowego logo jest
krokus – kwiat nadziei, zwiastun
wiosny, symbol nowego, trzeźwego
życia po porzuceniu alkoholowego
nałogu. „Siódemka” działa nieprzerwanie od 1992 roku. Od tej pory
służy nieocenioną pomocą osobom
uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom i przyjaciołom. W ramach
„Siódemki” można liczyć na pomoc
terapeutyczną , funkcjonują tam
grupy wsparcia, są organizowane spotkania integracyjne, zajęcia
terapeutyczne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, kulturalno-edukacyjne. – Klub jest po prostu kołem
ratunkowym dla szukających pomocy
– podsumowuje Piotr Kołodziejczyk,

członek „Siódemki”. – Ważne jest
też to, że uwrażliwia społeczeństwo
na wielopokoleniowy problem alkoholowy, który dotyka wiele osób, w
tym – niestety – coraz częściej także
młodzież i dzieci.
Jak dodaje Kołodziejczyk, działalność i efektywność „Siódemki”
to zasługa samych klubowiczów,
ale także wspierających klub władz
miasta i Punktu Konsultacyjnego.
Wszystkich chętnych do skorzystania z pomocy członkowie klubu
zachęcają do kontaktu. Spotkania w
„Siódemce” odbywają się we wtorki
i piątki w godzinach 16-21, w siedzibie klubu przy ul. Dworcowej 38 a
(II piętro).
oprac. MiNa

reklama

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Ekran w atrium

Kino pod gwiazdami

Kino plenerowe to propozycja Centrum Kultury
na spędzenie wakacyjnego wieczoru w nieco
inny niż zazwyczaj sposób. Warta uwagi nie
tylko nocnych Marków
Pierwszym seansem kina pod
gwiazdami była komedia romantyczna

W piątek 10 lipca odbyła się
pierwsza część tegorocznego kina
plenerowego. Wieczorem w atrium
szkolnej „Dziewiątki” i gimnazjalnej „Trójki” przy al. Lipowej wyświetlono polską komedię pt. „Idealny facet dla mojej dziewczyny”.
Seans rozpoczął się o godz.

Knurów. Klubowe czapki z krokusem

22. Późna pora nie odstraszyła kinomanów. Organizatorzy bardziej niż
braku zainteresowania obawiali się
kaprysów aury.
– Pogoda tego lata jest trudna do
przewidzenia. Na szczęście w piątek
udało się przeprowadzić pokaz, a frekwencja była dosyć dobra – ocenia

Przegląd Lokalny Nr 28 (854) 16 lipca 2009 roku

dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski.
- Podoba mi się ten pomysł i
uważam, że takie kino powinno
być organizowane częściej – mówi
Karol Papała, który nazywa siebie
„stałym bywalcem knurowskich
imprez”. Podkreśla, że kino w plenerze ma zalety. - Jest luźna atmosfera, można spotkać znajomych,
a i cena biletu - 5 zł - zachęca do
przyjścia.
Knurowianin zaznacza przy
tym, że warto zwrócić uwagę, że to
kino w plenerze, więc... - Należy się
odpowiednio ubrać, bo wieczorem
bierze chłodzik... - ostrzega potencjalnych kinomanów.
Następna okazja do oglądnięcia
filmu w kinie „pod gwiazdami”
nadarzy się 28 sierpnia. Zostanie
wówczas wyświetlony film pt.
„Zmierzch”. Początek o godz. 22.
Cena biletu - 5 zł.
Tych, którzy lubią nocne kino,
Centrum Kultury zaprasza na „Letnie noce filmowe”. Tym razem nie
pod niebem, lecz w sali Kino Scena
Kultura przy ul. Niepodległości 26.
Wszystkie seanse rozpoczynają się
o godz. 22, kończą koło północy.
Szczegóły i harmonogram znajdują się na plakacie na stronie 16.
Polecamy.
Tekst i Foto: Marek Węgorzewski



rozmaitości

Rozdajemy
rowerowe mapki
W naszej redakcji (Knurów, ul. Niepodległości
5 - obok ratusza) mamy
dla Was 100 folderkówmapek z trasami rowerowymi. Rozdajemy je oczywiście bezpłatnie - w
godzinach 8-15 (w piątek
8-13). Zapraszamy!

Rekreacja. Pomysł na weekend

Poczuj wiatr we włosach
Zaklinaj dobrą pogodę i... wsiadaj na rower. W okolicy nie brakuje ciekawych
miejsc, które warto - a czasem wręcz trzeba - zobaczyć. Polecamy najbliższe
- w gminie Gierałtowice
Co warto zobaczyć?
Wystarczy chęć i rower. Podrzucamy też pomocną „ściągawkę”
- mapkę tras rowerowych. Jej folderowe wydanie ukazało się niedawno
nakładem gierałtowickiego urzędu.
Można je otrzymać w urzędzie przy
ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach
oraz wielu gminnych instytucjach
i placówkach.
Przez gminę biegnie kilka szlaków Śląskiej Sieci Tras Rowerowych (ŚSTR):
• nr 371: prowadząca do Gliwic
przez Przyszowice i przez Chudów
do Mikołowa;
• nr 372: prowadząca do Szczygłowic przez Gierałtowice i przez
Chudów do Mikołowa-Jamnej;
• nr 373: prowadząca z Rudy
Śląskiej przez Paniówki, Chudów
i Gierałtowice do Knurowa, a potem dalej do Starej Kuźni w woj.
Opolskim.
• na południe od Gierałtowic
teren przecina trasa nr 29 z Gliwic
przez Orzesze do Pszczyny.



Dodatkowo w granicach gminy
funkcjonują lokalne trasy rowerowe
(poza ŚSTR):
• trasa żółta - prowadząca z
zamku w Chudowie przez Ornontowice do Szczygłowic;
• trasa zielona - prowadząca
spod Urzędu Gminy Gierałtowice
przez Bekszę do Dębieńska Wielkiego;
• trasa czerwona - prowadząca
terenami leśnymi spod UG Gierałtowice do leśniczówki w Dębieńsku;
• trasa czarna - skrót łączący
trasę żółtą z zieloną, umożliwiający
dojazd spod zamku w Chudowie do
urzędu w Gierałtowicach.
W okolicy najchętniej odwiedzanym miejscem jest chudowski
zamek. Warto jednak pokręcić się
nieco więcej, by zobaczyć inne,
także godne uwagi, obiekty, zabytki
i przyrodnicze ciekawostki.
Bogusław Wilk

Gierałtowice
Neobarokowy kościół zbudowany w latach 1932-1934. Na dzwonnicy zawieszony jest dzwon z 1655 r. Pochodzi on ze starego drewnianego kościoła
pod wezwaniem św. Katarzyny, który zbudowany został w 1534 r. (od 1976
r. znajduje się w rybnickim Wielopolu).
Klasycystyczny dwór Madejskich z początku XIX w. - niedostępny do
zwiedzania (w pobliżu trasy zółtej).
Drewniana kapliczka św. Huberta w kolonii Beksza, stojąca wśród starych
dębów (przy trasie zielonej).
Chudów
Wczesnorenesansowy zamek zbudowany w latach 30. XVI w. W odbudowanej części znajduje się muzeum. W pobliżu znajduje się XVIII-wieczny
spichlerz, rekonstruowany browar zamkowy, XIX-wieczna kapliczka i park.
Izba łod Starki - usytuowana w starej szkole (ul. Szkolna 54). Posiada liczne
eksponaty XIX i XX-wiecznych przedmiotów użytkowych. Kustoszem izby
jest Monika Organiściok - Ślązaczka Roku, czyli zwyciężczyni konkursu „Po
naszymu, czyli po śląsku”.
Kapliczka murowana z XIX wieku w pobliżu kościoła.
Przyszowice
Eklektyczny pałac von Raczków z lat 1890-1895, otoczony parkiem
krajobrazowym w stylu angielskim. Piękno budynku podkreśla efektowna
iluminacja.
Drewniany spichlerz plebański z 1829 r., konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem krytym gontem. Znajduje się w ogrodzie plebanii za kościołem.
Na kościelnej wieży wiszą dwa XVI-wieczne dzwony.
Kapliczka domowa z przełomu wieków XVIII i XIX z figurą św. Floriana - przy
drodze do Chudowa (przy trasie zielonej).
Paniówki
Kościół z 1936 r. W pobliżu znajduje się Park Joanny, który urządzono na
terenie zakupionym ze środków ofiarowanych przez Joannę von SchombergGodula von Schaffgotsch dla parafii Paniówki w 1909 r. (przy trasie żółtej).
Zabytkowy krzyż przydrożny z 1900 r. (przy trasie żółtej).
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Dobra rada

Rower wrzuć
do sieci
Masz rower – nie
czekaj, aż ci go
ukradną. Już teraz
możesz zarejestrować
jednoślad na
bazarowerow.
pl. Nowy portal to
rodzaj polisy, która
może być pomocna
przy odzyskaniu
skradzionego roweru

To kolejne zabezpieczenie przed
złodziejami jednośladów. Poświęcając 5 minut zwiększamy szanse, że
po kradzieży rower do nas wróci.
Wystarczy tylko wypełnić formularz – podać adres e-mail i miasto
oraz numer seryjny ramy – znajduje
się on najczęściej pod pedałami lub
przy kierownicy. Można też dołączyć
zdjęcie, co ułatwi identyfikację. Co
ważne, nie trzeba podawać swoich
danych.
Bazarowerow.pl to działający
od kilkunastu dni internetowy rejestr rowerów. Twórcami strony są
Łukasz Ceranka i Jan Namedyński.
Na pomysł jej stworzenia wpadli,
gdy sami padli ofiarami złodziei
jednośladów.
Nie trzeba jednak czekać na to
przykre zdarzenie. Już dziś można
zarejestrować się w bazie, a w przypadku kradzieży wystarczy zaznaczyć, że rower został skradziony.
Tym bardziej, że po kradzieży zazwyczaj nie jesteśmy w stanie podać
szczegółowych informacji. Zawieruszamy gdzieś kartę gwarancyjną, na
której wpisany jest numer seryjny,
nie pamiętamy też marki roweru
i innych danych umożliwiających
odnalezienie jednośladu. Korzystając wcześniej z formularza mamy
gwarancję, że wszystkie potrzebne
informacje do zgłoszenia kradzieży
są w bazie.
Twórcy strony współpracują z
Policją. Dzięki temu policjanci mogą
łatwiej skontaktować się z prawowitym właścicielem roweru. Nabywcy

roweru mają też możliwość sprawdzenia czy jednoślad, który zamierzają kupić, nie jest kradziony. Do
tej pory takie informacje można było
zdobyć tylko na komendzie policji.
- To bardzo dobry pomysł - mówi
o wirtualnej inicjatywie Anna Fatyga, posiadaczka jednośladu. - Mam
nadzieję, że gdyby co - odpukać
- dzięki temu rower się znajdzie.
Tylko nie wiadomo, jak to będzie w
praktyce. Na wszelki wypadek zawsze rower zapinam na łańcuch lub
kłódkę – dodaje knurowianka.
W ciągu kilku dni od otwarcia
strony numery seryjne zarejestrowało pół tysiąca osób.
Kolejnym pomysłem, na który
wpadli twórcy strony są ostrzegawcze naklejki, Już wkrótce pojawią się
w sklepach ze sprzętem rowerowym i
mają informować o możliwości zarejestrowania roweru w bazie. Naklejkę
będzie można otrzymać bezpłatnie.
Właściciel sklepu z rowerami
Zbigniew Stychno o akcji dowiedział
się od Przeglądu. Z miejsca jej jednak
przyklasnął. I od razu wpadł na pomysł, jak ją rozpropagować.
- Najlepiej gdybyśmy otrzymali
ulotkę informacyjną, którą dołączalibyśmy do karty gwarancyjnej. Wtedy
informacja o takiej stronie dotarłaby
do ludzi kupujących rowery i mogliby oni je zarejestrować od razu po
ich zakupie - rzucił dobrą myśl pan
Zbigniew.
Póki co, poddajemy pomysł pod
uwagę i rozwagę. Warto też poinformować swoich bliskich i znajomych, aby w porę zabezpieczyć się
przed niepotrzebnymi kłopotami. Co
prawda samo zarejestrowanie od kradzieży nie chroni, ale przynajmniej
daje jakąś szansę na odzyskanie
własności.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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W Knurowie powstanie lodowisko bardzo zbliżone
wyglądem do przedstawionego na wizualizacji

Zima 2009/2010. Barbary po lodzie, Boże Narodzenie po... lodzie, na Walentego też...

Na Orliku stanie
lodowisko

Szykuje się
spora gratka
dla lubiących
łyżwiarskie
ślizgawki. Zimą
na Orliku stanie
sezonowe
lodowisko. Dzięki
staraniom miasta
aż 85 proc.
kosztów zostanie
sfinansowanych
ze środków
unijnych

Lodowisko będzie długie na
40 metrów, szerokie na 20. Stanie
na boisku Orlika przy al. Lipowej.
Będzie można przyjść pojeździć na
własnych łyżwach bądź skorzystać
z wypożyczalni - zostanie zakupionych 100 par. Przewidziano zakup
maszyny do ostrzenia łyżew i instalacji do ich suszenia.
Zaletą lokalizacji jest sąsiedztwo
dużych osiedli mieszkaniowych.
Ważne z technicznego punktu widzenia jest dostępność mediów (energia
elektryczna, woda) i infrastruktury
zaplecza. Atutem jest też oświetlenie
terenu.
Mając na względzie podłoże
boiska podbudowa izolacyjna będzie
wykonana z płyt styropianowych
i folii budowlanej. Po zakończeniu
okresu zimowego lodowisko zostanie zdemontowane, dzięki czemu

ponownie będzie można korzystać
z boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
wynosi dokładnie 565.320 zł. Aż 85
proc. zostanie pokrytych ze środków
unijnych. Postarało się o to miasto
uczestnicząc w konkursie unijnym
(działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura
sportowa” w ramach RPO WSL). Magistrat zgłosił projekt pod nazwą „Modernizacja ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego przy Al. Lipowej
w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym
– dostawa i montaż lodowiska”. Przed
kilku dniami konkurs rozstrzygnięto. Projekt został wpisany na listę
przewidzianych do dofinansowania.
A więc - idąc za głosem miłośników
łyżwiarstwa - byle do zimy...

planowana. Przygotowaliśmy projekt
i pełną dokumentację, a zarazem
aktywnie szukaliśmy sposobności, by
wykorzystać atut, jakim jest członkostwo w unii. W pełni spożytkowaliśmy sprzyjające okoliczności. Dzięki
temu będziemy się cieszyć prawie pół
milionem złotych, które otrzymamy
na to przedsięwzięcie.
- Lodowisko stanie na Orliku.
Dlaczego tam?
- To idealne miejsce. Otoczone
osiedlami, a więc łatwo dostępne dla
wielu knurowian. Ponadto obiekt jest
oświetlony, więc stwarza możliwość
korzystania z lodowiska po zmroku.
To ważne, bo zimą ciemno jest już po
godzinie 16.
- Zimą możliwe są spore wahania temperatury. Czy cieplejsze dni
nie będą zagrożeniem dla funkcjonowania lodowiska?
- To sztuczne lodowisko, które ma
stanąć w Knurowie, może funkcjonować w temperaturze niższej niż +10
stopni Celsjusza. Mam więc nadzieję,
że mimo ocieplenia klimatu aura pozwoli nam zrobić niespodziankę już
na Mikołaja...
- Nie boi się Pan, że frekwencja
nie dopisze?
- Z doświadczenia wiem, że w

naszym mieście chętnych do uprawiania łyżwiarstwa nie brakuje.
Wielu z nich jeździ poślizgać się do
Gliwic. Wkrótce nie będzie takiej
potrzeby. Nawet brak sprzętu nie
będzie barierą - na miejscu znajdzie
się przecież dobrze wyposażona
wypożyczalnia.
- Pan też wpadnie pojeździć?
- Ostatni raz łyżwy na nogach
miałem przed... 40 laty. Jeszcze w
szkole podstawowej, kiedy wraz z
kolegami reprezentowałem szkołę
„Piątkę” podczas zawodów w szybkiej jeździe na lodzie w Rybniku.
- Jak poszło?
- Z poczuciem może nie wstydu,
ale smutku, przyznaję, że na 42 drużyny zajęliśmy... 41 miejsce.
-???
- Cóż, byliśmy bardzo dobrze
przygotowani do jazdy na odcinkach
prostych, natomiast szybkość traciliśmy na zakrętach. Nikt z nas nie
potrafił tzw. przekładanki. Tak więc
widać, to wspomnienie trwale zapisało się w mojej pamięci. Teraz, kiedy
tylko otworzymy lodowisko, włożę
łyżwy i z przyjemnością pojeżdżę po
lodzie. Przynajmniej po prostych, bo
za zakręty nie ręczę...

BWZ, bw

Rozmowa Przeglądu

Bogusław
Wilk: - Panie
Prezydencie,
skąd pomysł
właśnie na lodowisko?
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Zacznę od myśli tyleż górnolotnej, co prawdziwej: rozwój bazy
sportowej i służącej rekreacji to
inwestycja w zdrowie knurowian. A
dlaczego lodowisko? Mamy dobrze
zabezpieczoną bazę dla uprawiania
sportów wodnych. Na terenie naszego
miasta są dwie kryte pływalnie i basen otwarty na Zaciszu (przy czym ten
ostatni wymagać będzie w przyszłości
doinwestowania). Ostatnim ważnym
obiektem jest Orlik, który cieszy się
ogromnym powodzeniem knurowian
bez względu na wiek. Uznaliśmy, że
przyszedł czas, by wzbogacić ofertę
miasta dla miłośników sportów zimowych. Stąd pomysł na sezonowe
lodowisko.
- Większość kosztów zostanie pokryta pieniędzmi unijnymi. Zawczasu przewidziano taką możliwość?
- Inwestycja była przez nas za-
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Knurów. MOSiR zaprasza na swoje obiekty

Lato spędzaj aktywnie i zdrowo

Przydatne telefony

Dla dzieciaków, ale też dorosłych - urlopowiczów i dysponujących chwilką
luzu - knurowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował sporo
propozycji na aktywne spędzenie wolnego czasu.
W mieście nie brakuje obiektów
i miejsc, gdzie można zarówno „dać
sobie w kość” z wysiłku, jak i relaksacyjnie odpocząć. Dla pierwszych
otworem stoją m.in. hala sportowa,
boiska, korty, basen. Drudzy mogą
dość stonowanie podejść do zabawy
na tych samych obiektach, ale też
zajrzeć do sauny, skorzystać z jacuzzi
czy basenowej zjeżdżalni.

jest czynna codziennie w godzinę
po otwarciu kasy. Nie zapominajmy
też, że od niedawna atrakcją obiektu
jest jacuzzi.
Jak się wyrabia mistrzowską formę
można podejrzeć w siłowni. To tutaj, w
szczygłowickiej hali, ćwiczą medaliści
mistrzostw świata i kraju. Wśród nich
multimedalista Eugeniusz Mehlich
i mistrzyni świata sprzed kilku
dni - Adriana Łosik [na
str. 13 publikujemy
rozmowę z mist r z y-

Szczygłowicka pływalnia przy
ul. Sztygarskiej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 14-22
oraz w sobotę i niedzielę od 10 do
20. Warto wybrać się na pływalnię
zwłaszcza, że do 31 sierpnia w godzinach 14–18 (ostatnie wejście na godz.
17) obowiązuje dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia promocyjna cena
biletu – 1 godzina pływania kosztuje
tylko symboliczną złotówkę.
Lubiący wodne ćwiczenia mile
widziani zwłaszcza w godzinach
14-20 - z myślą o nich prowadzone
są zajęcia z aqua aerobiku. Sauna

Foto: Marek Węgorzewski

Basen pod dachem na
(nie)pogodę

nią - dop. red.]. Siłownia jest czynna od
poniedziałku do piątku w godz. 8–21,
w sobotę i niedzielę w godz. 10–19. Paniom pomoże instruktor, który doradzi
i pokaże jak ćwiczyć, żeby dobrze wyglądać i jeszcze lepiej się czuć. Panie
mogą spróbować swoich sił we wtorki
i czwartki od 17.30 od 19.
Gdy siłownia nie
wystarcza, moż-

Kąpielisko Zacisze to jedno z ulubionych miejsc odpoczynku knurowian

na także zmęczyć się podczas zajęć z
fitness stepu w poniedziałki od 18 do
19. Salka korekcyjna jest przygotowana do prowadzenia zajęć z aerobiku,
callaneticsu i gimnastyki korekcyjnej
dla nawet 16 osób naraz.
Równie atrakcyjnie przedstawia
się oferta obiektów znajdujących się
w centrum Knurowa. Nowa pływalnia Aqua Relax zaprasza codziennie
w godzinach 10–22. Także tu można
skorzystać z sauny i innych wodnych
atrakcji.
Jeśli lato, jeśli słońce, to koniecznie trzeba rozważyć wyjście na
Zacisze. Wśród zieleni i nad wodą
jest okazja naprawdę dobrze wypocząć. Potrafiący pływać skorzystają
z głównej niecki basenu, maluchy nie
ominą brodzika. Amatorzy aktywnej
rekreacji zagrają w siatkówkę, piłkę
plażową, porzucają do kosza. Można
nawet zabrać się za królewską grę
- plenerowe szachy. Na specjalne życzenie jest możliwość grillowania.
Kąpielisko zaprasza w godz. 1018. Ceny biletów zaczynają się już
od złotówki. Informację o cenach
publikujemy na stronie 11.

Kasa hali w Szczygłowicach
- 032 332 63 63
Pływalnia AquaRelax - 032 338
19 20
Kąpielisko Zacisze - 032 332
63 69
Stadion miejski - 032 332 63 68
Szczegółowe informacje o ofercie MOSiR-u można znaleźć na
stronie internetowej ośrodka:
www.mosir.knurow.com.pl

Nad bezpieczeństwem pływających we wszystkich knurowskich
basenach czuwają najlepsi ratownicy
na Śląsku. Wśród nich nawet mistrzowie Polski!

Plener i hala dla aktywnych

Mimo wakacji tęt ni ż yciem
szczygłowicka hala sportowa. Korzystają z niej m.in. piłkarze, siatkarze,
bokserzy, tenisiści stołowi i ziemni.
Nie brakuje innych możliwości
do gier zespołowych. Daje je zwłaszcza nowo wybudowany Orlik przy al.
Lipowej i boiska przy Dworcowej.
Amatorzy rolek i rowerów mogą
do woli wyżywać się na rolkowisku
przy ul. Ogana. Tenisiści mają możliwość zagrania na kortach w parku
NOT w Szczygłowicach (czynne w
sezonie wiosna-jesień od świtu do
zmierzchu).
Justyna Walo

Foto: Mirella Napolska i Marek Węgorzewski

Monika Wałkuska z Knurowa

ur. 5.07.2009 r., 3400 g, 55 cm

Alan Otręba z Knurowa

Szymon Szołtys z Leszczyn

ur. 7.07.2009 r., 3620 g, 53 cm

ur. 7.07.2009 r., 3320 g, 53 cm

Wiktor Kajzer z Leszczyn

Martyna Śmigielska z Czerwionki

ur. 9.07.2009 r., 3680 g, 57 cm
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Amelia Cygan z Knurowa

ur. 6.07.2009 r., 3340 g, 54 cm

ur. 9.07.2009 r., 3410 g, 54 cm

Franciszek Krawiecki z Gliwic

Oskar Lisowski-Bubiak z Leszczyn

Marta Jopek z Gliwic

Justyna Zelek-Kętnowska z Gierałtowic

ur. 7.07.2009 r., 3100 g, 54 cm

ur. 8.07.2009 r., 2975 g, 53 cm

Martyna Szmidt z Knurowa

ur. 9.07.2009 r., 2595 g, 48 cm

ur. 7.07.2009 r., 3400 g, 55 cm

ur. 8.07.2009 r., 2900 g, 52 cm

Kamila Magiera z Ornontowic

ur. 10.07.2009 r., 3890 g, 56 cm

Emilia Majchrzak z Knurowa

ur. 7.07.2009 r., 3550 g, 56 cm

Nina Frukacz z Czerwionki

ur. 9.07.2009 r., 3650 g, 53 cm

Paulina Radoń z Czerwionki

ur. 10.07.2009 r., 3050 g, 52 cm
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rozmaitości
Letnie propozycje dla dzieci i młodzieży

16.07.2009 r.
czwartek
Narzeczony mimo woli
– godz.17.00
Udręczeni
- godz. 19.00
17.07.2009 r.
piątek
TYDZIEŃ Z LETNIĄ, LEKKĄ
KOMEDIĄ
Wyznania zakupoholiczki
- godz. 18.00
Duchy moich byłych
- godz. 20.00
18.07.2009 r.
sobota
LETNIE NOCE FILMOWE
TYDZIEŃ Z LETNIĄ,
LEKKĄ KOMEDIĄ
Duchy moich byłych
- godz. 20.00
LNF - TANECZNA NOC
- godz. 22.00
19.07.2009 r.
niedziela
TYDZIEŃ Z LETNIĄ,
LEKKĄ KOMEDIĄ
Wyznania zakupoholiczki
- godz. 18.00
Duchy moich byłych
- godz. 20.00
20.07.2009 r.
poniedziałek
TYDZIEŃ Z LETNIĄ,
LEKKĄ KOMEDIĄ
Wyznania zakupoholiczki
- godz. 18.00
Duchy moich byłych
- godz. 20.00
21.07.2009 r.
wtorek
TYDZIEŃ Z LETNIĄ,
LEKKĄ KOMEDIĄ
Wyznania zakupoholiczki
- godz.18.00
Duchy moich byłych
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Kąpielisko
Leśne
„Zacisze”

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.

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
17.07

Trasa wycieczki
Rudy Raciborskie – Zespół Klasztorno-Pałacowy,
Łężczok / warsztaty fotograficzne

Czas

Cena

9.00 – 14.00

3 zł

9.00 – 14.00

5 zł

20.07

Chorzów – ZOO

22.07

Bielsko – Biała (Kozia Góra – szlak)

9.00 –16.00

5 zł

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

9.00 – 14.00

5 zł

9.00 – 16.00

5 zł

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

3.08
5.08
7.08

Pławniowice - zwiedzanie pałacu i parku
z przewodnikiem, Pyskowice
Jura Krakowsko – Częstochowska: Olkusz,
Rabsztyn

Data

Godzina

Kategoria

Miejsce

Gry i zabawy dla dzieci

21.07/ 4.08/ 12.08/
18.08

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej Piłki
20.07/ 30.07/ 14.08/
Nożnej Szkół Podstawowych
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
Piłki Nożnej Szkół
Ponadgimnazjalnych

16.07/ 5.08

11.00

Szkoły Ponadgimnazjalne

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 -oobowej(mixty)

17.07.2009

11.00

Kategoria Open
(3 dziewczyny
+3 chłopców)

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 włąsna wydawcy

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:
22.07 - Wadowice - muzeum Jana Pawła II
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 wyjazdy do kina Cinema w Gliwicach
- 17 lipca i 7 sierpnia.
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach:
Gama - tel. 032 235 10 15
Lokatorek - 032 235 19 08
Maluch - 032 235 17 65

ROZRYWKA nr 28/2009 - 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:
opiekun
2,00 zł
dziecko
do lat 16
wg cennika

Turniej (dyscyplina)

Poziomo: 1)...gorzka, drzewo cytrusowe, 8) roślina pnąca
o wonnych, lejkowatych kwiatach, 9) wygodne posłanie,
legowisko, 10) przybrzeżna wyspa Polsko – Niemiecka, 12)
Marek, aktor („C. K Dezerterzy”), 13) urządzenie do drążenia
tunelu, 15) choroba, rumień lombardzki, 16) obwódka na rogatywce, 18) dawniej o Rosjanach, 21) pójdźka, 22) początek
calówki, 23) adaptacja utworu muzycznego, 24) gniewa się
z byle powodu
Pionowo: 1) łatwość, lekkość w rozumowaniu, 2) Michael,
napastnik Liverpool i Realu Madryt, 3) ptasi (u ignoranta), 4) tatarak, 5) silny argument, 6) piłkarskie dośrodkowanie, 7) kozacki
dowódca, 12) autor powieści „Kakao” i „Gabriela”, 13) cienkie,
kruche ciastko, 14) siły zbrojne, 15) smok ziejący ogniem, 17)
węgierska forma imienia Helena, 18) szczeżuja, 19) owijany
dookoła szyi, 20) trunek z zacieru ryżowego

28
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 26/2009 brzmiało:
„Listek”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Werner Grieger.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Przegląd Lokalny Nr 28 (854) 16 lipca 2009 roku

11

ogłoszenia
Handel i Usługi

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

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

01-odw.

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

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

28/09

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe w Knurowie na ul. Kazimierza Wielkiego. Tel.
0 602 806 774

26-28/09

Zamienię mieszkanie własnościowe M-3 na
M-1. Tel. 0 606 322 239

26-28/09

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

01-odw.

turystyka

01-odw.

Przyjmę chałupnictwo. Tel. 0 693 348 016

28/09

27-30/09

Szukam pracy
0 693 348 016

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

28-34/09

28-34/09

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

27-30/09

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

Młody mężczyzna z praktyką w firmie
ogólnobudowlanej podejmie pracę. Tel.
0 788 891 640

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

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

SZUKAM PRACY

2-pokojowe sprzedamy. M3, tel. 0 516 055
825

–

emeryt.

Te l .
28/09

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

28/09

3-pokojowe sprzedamy. M3, tel. 0 516 055
825

28/09

Agencja Nieruchomości M3 zaprasza do
nowo otwartego biura przy ul. Witosa 15,
tel. 032 235 00 55

28/09

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

28/09

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

28-29/09

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

Działkę w Czuchowie 2400 m2 – 115.000 zł,
M3. Tel. 0 603 773 313

28/09

DAM PRACĘ
Blacharza, mechanika samochodowego
przyjmę. Tel. 0 663 871 464

28/09

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

27-29/09

Przyjmę do baru. Tel. 032 235 32 29,
0 503 019 430
25-28/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

24-30

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

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

26-29/09

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
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

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

23-42/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

27-29/09

Komfortową kawalerkę sprzedamy, M3. Tel.
0 516 055 825

informacja

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

Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, że wywieszono
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej www.
knurow.bip.info.pl wykazy nr 29/GB/09 oraz 30/GB/09 nieruchomości
lokalowych przewidzianych do zbycia w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców wraz ze sprzedażą lub oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

28/09

28/09

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

28/09

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

28/09

zwierzęta
Sprzedam szczeniaka owczarka niemieckiego, długowłosy. Tel. 0 510 119 325
25-28/09

SPRZEDAM
Pralka HOTPOINT – ARISTON A QSD 129
– sprzedam. Cena do uzgodnienia. Tel.
0 500 041 926

28/09

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

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

Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia na terenie Knurowa lub okolic. Tel.
0 602 595 285

27-28/09

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

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

27-30/09

05–51/52/09
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Wyszczuplanie doprowadziło Adrianę Łosik na podium mistrzów świata

Chciała co nieco zrzucić,
więc zaczęła podnosić
- jest mistrzynią świata

Foto: arch. UKS Eugen

sport
Mistrzyni została bardzo ciepło
przywitana przez przyjaciół w klubie;
na zdjęciu: gratulacje składa
Eugeniusz Momocki

Foto: arch. UKS Eugen

Justyna Walo: - Jak zaczęła się
twoja przygoda z wyciskaniem?
Adr iana Łosi k: - Poszłam
na siłownię, bo chciałam trochę
schudnąć. Wiedziałam, że sama
dieta nie wystarczy i najlepszym
sposobem na zrzucenie kilogramów jest sport. Zauważył mnie
trener, Eugeniusz Mehlich. To było
w 2004 roku. Trenowałam 2 lata,
później miałam 1,5 roku przerwy
na urodzenie dziecka i znowu od

Foto: arch. UKS Eugen

Adriana Łosik ma zaledwie 20 lat, a już jest mistrzynią świata i wielokrotną tryumfatorką
mistrzostw Polski juniorów w wyciskaniu sztangi. Ta drobna, opalona dziewczyna o
promiennym uśmiechu potrafi udźwignąć ponad... 70 kg. O pasji, rzadko kojarzonej
z dziewczętami, rozmawiamy z mistrzynią, jej trenerem, Eugeniuszem Mehlichem i
Eugeniuszem Momockim z Zarządu UKS Eugen

Sekundy przed występem:
Adriana Łosik gotowa
zmierzyć się ze sztangą

roku ostro zabrałam
się do pracy.
J.W: - Dziecko
nie spowodowało,
że chciałaś rzucić
wyciskanie?
A. Ł: - Zaraz po
powrocie z „urlopu
macierzyńskiego” było mi
bardzo trudno. Sam gryf był
dla mnie za ciężki, nie mówiąc już o obciążeniu.
Wiele razy miałam
chwile załamania
i myślałam, żeby z
tym skończyć. Na
szczęście wspierał mnie mąż. A
trener? Zabrał na
za w o d y, gd z ie ...
wygrałam. To były
Mistrzost wa Polski we Władysławowie.
J. W: - Odbudowanie formy po
ciąży to chyba niesamowity wysiłek?
Eugeniusz Mehlich: - Wiadomo, że każda kobieta po urodzeniu
d zie ck a n abie ra cia ła. Systematyczne ćwiczenia potrafią jednak
sprawić, że dziewczyna, która zada sobie
trochę trudu, odzyska
piękną sylwetkę, płaski brzuch. Adriana
po cią ż y zaczęła
robić niesamowite
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postępy. Najpierw wyciskała 47,5
kg, w cią gu roku osią gnęła już
67,5 kg a teraz podnosi 75 kg. I co
najważniejsze, ta forma jest o wiele stabilniejsza niż kiedy zaczęła
treningi.
A. Ł: - Teraz ważę nawet 5 kg
mniej niż przed ciążą. Jak widać
ten sposób zrzucania kilogramów
jest bardzo dobry...
J. W: - Jak wyglądał start na
mistrzostwach?
A. Ł: - Wyjechaliśmy nocą. W
drodze spędziliśmy ponad dziewięć
godzin, bo... zabłądziliśmy. Kiedy
dotarliśmy na miejsce zostałam
od razu zważona, coś zjadłam,
miałam chwilę na odpocz ynek
i... zaczęł y się za wod y. Byłam
zestresowana, bo to mój pierwszy
start na takiej imprezie. Zaczęłam
wyciskać od 10 kg mniej niż moja
przeciwniczka. Potem ona zaczęła
palić poszczególne próby i tak
wygrałam.
E. M: - Chociaż Adriana się
zarzekała, że nie płakała, to kiedy
usłyszała Mazurka Dąbrowskiego
widziałem, że łezka zakręciła jej
się w oku.
J. W: - Kto Cię wspierał w
Pilźnie?
A. Ł: - Obaj trenerzy i mąż.
J. W: - Mąż nie jest zazdrosny
o to, że osiągasz takie wyniki w
sporcie, który kojarzy się raczej
z mężczyznami?
A. Ł: - Nie. On sam chodzi na
siłownię, ale nie startuje. Jest ze
mnie bardzo dumny. Mężowi nie
muszę doradzać, jeśli chodzi o

sprawy treningu, ale bratu czasem
coś podpowiem.
E. M: - Widzę, że na siłowni
dziewczyny ją podpatrują i starają
się ćwiczyć tak jak ona. Wiadomo,
że w treningach kładziemy nacisk
nie tylko na mięśnie ramion, ale
i pośladki, uda. Wszystko po to,
żeby Adriana wyglądała i czuła
się dobrze.
J. W: - Jak Cię przywitano
w klubie?
A. Ł: - To było bardzo miłe.
D zie wcz yny śpie wał y, ułoż ył y
wierszyki i w prezencie przyniosły
mi chipsy, czekoladę – to wszystko,
czego wcześniej nie mogłam jeść.
Klub to jakby wielka rodzina, każda z nas i tak startuje w różnych
kategoriach wagowych, więc nie
jesteśmy dla siebie rywalkami.
J. W: Co teraz? Może jakieś
wakacje?
A. Ł: Póki co chyba nigdzie nie
jedziemy, więc będę trenować.
E. M: - Adriana nie lubi za
bardzo odpoczywać. A treningi

Dla Przeglądu
Eugeniusz Momocki,
członek zarządu
UKS Eugen:
- Ka żdy ma pr zed s ob ą c el, a
Adriana zrealizowała swój w stu
procentach.. I stało się, klub Eugen
ma kolejnego mistrza świata. Bo
ciężka praca, sumienność i pełne
zaangażowanie musiały dać efekt.
Gratuluję i wiem, że to nie ostatni
tytuł Ady.
Eugeniusz Mehlich,
prezes klubu
i trener Adriany Łosik:
- Jestem bardzo zadowolony z występu mojej wychowanki. Opiekuję
się nią od 6 lat i dała się poznać
jako osoba wyjątkowo skromna,
zdyscyplinowana, pracowita i przede wszystkim utalentowana. Ma w
sobie dużo pokory, a to są cechy,
bez których nie sposób osiągnąć
czegokolwiek w sporcie. Adriana
jest ośmiokrotną mistrzynią Polski
w wyciskaniu w wielu kategoriach
wiekowych. Tytuł mistrzyni świata
słusznie jej się należał.

trwają praktycznie cały czas. Jeśli
jednak pojawi się jakiś pomysł na
wyjazd, to na pewno dostanie kilka
dni wolnego.
J. W: - A kolejne cele?
E. M: - To każdy nastę pny
start. Później będziemy myśleć o
kolejnych mistrzostwach Polski i
może znowu świata. A kiedy Adriana skończy 23 lata – przechodzi
do seniorów.
A. Ł: - W juniorach mam już
prawie wszystko, teraz pozostaje
c zek ać na mist r zost wo Polsk i
seniorów. Dziękuję moim trenerom– Arkadiuszowi Znojkowi i Eugeniuszowi Mehlichowi, mężowi,
który zawsze mnie wspiera, panu
Dariuszowi Gilowi i wszystkim,
którzy są ze mną. Bez nich by mi
się nie udało.
Rozmawiała:
Justyna Walo

reklama
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sport
Chudów. Zaproszenie dla piłkarzy i piłkarek

- Mniejsza o wynik, ważne, by się dobrze pobawić - zapewniali uczestnicy turnieju

Zagraj o Puchar Lata

Knurów. Przy siatce szalał Odcisk Zębów na Kaszance

Carlsberg pokonał
Złych Chłopców
Carlsberg i TKKF Szczygłowice to drużyny,
które rządziły 10 lipca na turnieju siatkówki
dwuosobowej
W finale po zaciętym pojedy n k u zaledwie dwoma
punktami przewagi nad grupą

foto: Archiwum MOSiR Knurów

MOSiR,
oprac. Justyna Walo

Mistrzynie z TKKF
Szczygłowice:
Ela Filipczyk
i Justyna Wydra

Tryumfatorzy
z Carlsberg:
Przemysław
Rokitowski
i Marcin Mazur

na systemem pucharowym
(przegrywający odpada).
Najlepsi otrzymają puchar y, dy plomy i nagrody
rzeczowe. Zwycięzcy wśród
seniorów zostaną obdarowani nagrodą specjalną - 50litrową beczką piwa.
- Do turnieju będą dopuszczone te drużyny, które
do czwartku 30 lipca 2009
r. do godz. 17.00 faksem lub
osobiście zgłoszą u organizatorów w formie pisemnej na
formularzach zgłoszeniowych
drużynę w składzie od 5 do 10
zawodników - mówi prezes

Papkala. - O zakwalifikowaniu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń - zastrzega.
Formularz zgłoszeniowy
można uzyskać na stronie
internetowej FMS w Gierałtowicach (www.fmsgieraltowice.pl) lub LKS Gwiazda (w w w.g wiazdachudow.
gni.pl). Infor macji można
zasięgnąć pod nr. tel. (032)
757 11 33 (fax. (032) 757 11
32), tel. kom. 601 933 523 oraz
kontaktując się za pomocą
poczty elektronicznej (e-mail:
forum@fmsgieraltowice.pl).
/bw/

Knurów. Oryginalne w nazwach, dobre na boisku

Sznycle nad Nie bo Tak

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

foto: Arch. MOSiR Knurów

Uczestnicy:
TKKF Szczygłowice: Ela
Filipczyk, Justyna Wydra;
Carlsberg: Przemysław Rokitowski, Marcin Mazur; Dream Team: Olek Olbryś, Tomasz Kośmider; Chytacze:
Piotr Witek, Mateusz Rypień;
Odcisk Zębów na Kaszance: Przemysław Bara, Błażej
Widera; Jagiełły: Bartłomiej
Flis, Mateusz Mularczyk; KS
Kolonija: Dominik Jabłoński,
Michał Koczy; Bad – Boys:
Dawid Majcherczak, Ma teusz Widera; WCG: Tomasz
Si w iec, Łukas z Ś w i ątek;
Dwójka: Katarzyna Sikora,
Angelika Ambroziak.

Komunikat
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Od 15 lat o Puchar Lata rywalizują
w Chudowie seniorzy i juniorzy

Nie bo Tak, Hugo Wraca do Polsatu i... FC Spocone Sznycle
to trzy drużyny, które na boisku Orlika starły się
w II wakacyjnym turnieju piłki nożnej szkół podstawowych
foto: Archiwum MOSiR Knurów

W ubiegły piątek na Orliku rywalizowało 10 dwuosobowych drużyn: 8 męskich i
2 żeńskie. Mecze rozegrano
systemem „każdy z każdym”
na czterech boiskach do jednego wygranego seta. Dwa
pierwsze zespoły z każdej z
grup przechodziły do półfinałów, a pozostałe rywalizowały
o dalsze miejsca.
W grupie A zdecydowanie
triumfowała drużyna WCG.
Do półfinału z tej grupy awansował także Dream Team.
Z grupy B wyszły zespoły
Carlsberg i Jagiełły.

Jagiełły zwyciężył Carlsberg.
Trzecie miejsce należało do
WCG. W kategorii dziewcząt
zwyciężyła obsada TK K F
Szczygłowice przed zespołem
Dwójka.

Wyjątkowość turnieju polega na tym, że uczestniczą w nim
drużyny mieszane. Podczas meczu na boisku musi przebywać
przynajmniej jedna piłkarka.
- Odwracając sytuację:
jeśli w zawodach będzie brać
udział drużyna kobieca, to
będzie musiała posiadać w
składzie przynajmniej jednego
pana - precyzuje Mateusz Papkala, prezes Forum Młodzieży
Samorządowej, współorganizatora turnieju wraz z Centrum
Edukacji i Warunków Rozwoju
oraz Ludowym Klubem Sportowym Gwiazda Chudów.
Tu r niej zost anie rozegrany w dniach 31 lipca - 2
sierpnia na boisku Gwiazdy.
Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch kategoriach
wiekowych: juniorów (rocznik 1991 i młodsi) i seniorów
(1990 i starsi).
Eliminacje odbędą się
w czterodrużynowych grupach. Awans u z yskają po
dwie najlepsze zespoły. Dalsza część będzie prowadzo-

Foto: Mateusz Papkala

Na przełomie lipca i sierpnia w Chudowie odbędzie się
15. edycja Turnieju Piłki Nożnej Pięcioosobowej
o Puchar Lata. Mile widziani piłkarze i piłkarki

Młodzi zawodnicy wykazali fantazję na boisku
i w doborze nazw swoich zespołów
Udział w zawodach wzięli
zawodnicy urodzeni w latach
1994-1998. Zagrano systemem
każdy z każdym. Piłkarze rozstrzelali się na dobre, bo w
turnieju padły aż 44 bramki.
Najlepszą ekipą okazały się
Spocone Sznycle. Na drugim
miejscu sklasyfikowano drużynę Nie bo Tak, na trzecim

Hugo Wraca do Polsatu. Warto
zaznaczyć, że zwycięzcy mieli

w swoich szeregach... zawodniczkę, Martynę Napierałę.

Justyna Walo

Drużyny wystąpiły w składach:

Nie bo Tak: Piotr Kalisz, Marek Lamla, Krystian Malesa, Mateusz
Brzinczek, Jakub Nowosielski
Hugo Wraca do Polsatu: Antek Błaszkiewicz, Dawid Herzig,
Krystian Kentkowski, Wojtek Brzinczek
FC Spocone Sznycle: Grzegorz Górka, Szymon Napierała, Martyna Napierała, Dawid Nowak, Mateusz Bielecki
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Paweł Szkatuła, Ela Lewicka i Łukasz Sztuka
po zawodach w Wodzisławiu

Biegi

Na przełaju
w Reńskiej Wsi
Zawodnicy Amatorskiego
Klubu Biegacza nie
zwalniają tempa.
Praktycznie co tydzień biorą
udział w zawodach
W miniony weekend biegacze AKB uczestniczyli w
dwóch imprezach sportowych.
W sobotę wystartowali w II
Bieg u Herbow y m w Reńskiej Wsi (opolskie) w biegu
przełajowym. Zawody mile
będzie wspominać zwłaszcza
Elżbieta Lewicka, która zajęła
drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Zadowolony
z udziału był również Łukasz
Sztuka.
Dzień później wymieniona Lewicka i Sztuka udali się
- wraz z Pawłem Szkatułą i
prezesem klubu, Czesławem

Nowakiem - do Wodzisławia
Śląskiego. Wszyscy reprezentowali AKB podczas imprezy
sportowo-rekreacyjnej pod
nazwą „Ja i Maraton”.
- Wyjątkowość tych zawodów polega na tym, że każdy
może sobie wybrać dystans,
na którym chce pobiec - mówi
prezes AKB Czesław Nowak.
- Jedna pętla ma długość 2,1
km. Znalazło się kilku śmiałków, którzy „wykręcili” 20
pętli, tym samym zaliczając
maraton.
Większość, wśród nich
knurowianie, postawiła na
rekreację. - W przyjemny, a
zarazem aktywny, sposób
spędziliśmy w Wodzisławiu
niedzielę. Biegacze znaleźli czas, by podczas
truchtu pogadać, pośmiać się, powspominać różne zawody...
- dodaje Nowak.
Bogusław Wilk

Królewski klub po letnich wzmocnieniach chce zawojować Europę

Jurek dłużej w Realu

Jerzy Dudek
przedłużył
o rok kontrakt
z Realem Madryt.
- To rodzinna
decyzja - wyjaśnia
knurowianin.
Bramkarz liczy,
że po letnich
wzmocnieniach
królewski klub stać
będzie na walkę
o najważniejsze
piłkarskie trofea
- W momencie, kiedy zadzwonił do mnie nowy dyrektor sportowy z pytaniem, czy
chciałbym zostać w Realu na
następny sezon, poprosiłem o
dwa dni do namysłu. Następnie, bez długich negocjacji
porozumieliśmy się. Ze względu na moją rodzinę myślę, że
była to dobra decyzja, aby
pozostać w Madrycie - wychowanek Concordii opisuje
kulisy rozstrzygnięcia na swojej stronie internetowej (www.
jerzydudek.eu).
W ubiegły piątek piłkarze
królewskiego klubu zakończyli urlopy i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu.
- Jest to zawsze mało przyjemny okres w karierze każdego piłkarza. Powiem szczerze,
że coraz ciężej go znoszę.
Prawie przez dwa miesiące
będziemy trenować po dwa,
trzy razy dziennie. Najpierw
jedziemy do Irlandii, potem
do Stanów Zjednoczonych,
a w międzyczasie zagramy
w Madrycie i Sewilli, w turnieju Peace Cup - zdradza
najbliższe plany Realu Dudek.
Bramkarz zauważa, że polityka transferowa nowego
prezesa, Florentino Pereza,

Paniówki. Turniej piłkarski o puchar wójta gminy Gierałtowice

Tempo przegoniło rywali
W Paniówkach rozegrano XXXVII Turniej
Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta
Gminy Gieraltowice. Gospodarze nie
okazali się przesadnie gościnni na boisku
dla swoich rywali
W rozgrywkach udział
wzięły ekipy z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic. Półfinałowe mecze okazały
się wyrównanymi i zaciętymi
- zwycięzcy byli lepsi od pokonanych zaledwie o jedną bramkę. W pierwszym meczu Tempo
Paniówki pokonało Jedność
Przyszowice 4:3. W drugim
Gwiazda Chudów wygrała 3:2 z
LKS 35 Gierałtowice.

W meczu o III miejsce
przyszowicka Jedność zdeklasowała zespół Gierałtowic
8 – 0 (gole: Tomasz Piecuch
– 3, Marcin Andryszczak – 2,
Piotr Lokwenc, Jakub Musioł,
Andrzej Daniel).
W finale Tempo wygrało
z Gwiazdą 6 – 3 (gole: Marcin
Maszka – 3, Mariusz Piecha – 2,
Marek Kowal – 1 - Ireneusz Nocoń – 2, Jarosław Włodarz ).
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Piłkarze z Paniówek zdobyli puchar już po raz siódmy
(wcześniej w latach 1980,
1999, 2004-2007).
Nagrody wręczyli wójt
Gminy Gierał towice Joachim Bargiel i Marian Szołt y s e k – p r z e wo d n icz ą c y
Rady Gminnej Zrzeszenia
L Z S G ie r a ł t ow ic e. Ur o czystym akcentem turnieju
było też wręczenie dyplomu
Honor owego P r z ewo d n iczącego RG Z LZS dla Jana
Smieszka. Tytuł Przyjaciela
Sportu Wiejskiego otrzymał
wójt Bargiel.
/bw/

foto: Archiwum

foto: Archiwum AKB
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Jurek Dudek cieszy się w Knurowie niesłabnącą popularnością
przypadła do gustu kibicom.
- Nasz zespół wygląda
imponująco. Na pierwszych
treningach są wszyscy starzy
znajomi, z wyjątkiem Javiera Savioli, który przeszedł
do Benfiki. A przecież klub
pozyskał Cristiano Ronaldo, Karima Benzemę oraz
Kakę. Nasza siła ataku będzie
ogromna. Wspomniani wyżej
gracze, plus Raul, Higuain,
van Nistelrooy, Huntelaar, czy
Robben, to najwyższa klasa
światowa. W pomocy również
panuje wielka konkurencja.

Jeżeli do tego dostosuje się
linia obrony, to przy dobrej
pracy, z wielkimi nadziejami możemy myśleć o nowym
sezonie - Jerzy Dudek nie
kryje wiary, że Real stać na
odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii i przebrnięcie - po
kilku latach nieudanych starań
- przynajmniej ćwierćfinałów
piłkarskiej Ligi Mistrzów.
- Mam nadzieję, że będzie
to bardzo udany rok pod względem sportowym dla całego zespołu. Już się cieszę, patrząc na
cele, jakie przed nami stoją. Bo

Skat

Prezes tuż, tuż
od zwycięstwa
W sobotę w knurowskim Klubie Gama odbył
się III Turniej z cyklu Grand Prix Okręgu Zabrze
o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej
LWSM. Mało brakło, a główną nagrodę
zgarnąłby prezes LWSM Bogdan Litwin
Udział w turnieju wzięło
100 osób. Zwycięzcą został
Zbigniew Szumski reprezentujący klub Toba System 4 Asy
Bytom. Puchar i nagrody, któ-

re ufundowała LWSM, wręczał Przewodniczący Rady
Nadzorczej LWSM Zbigniew
Gałkowski.

/mw/

Klasyfikacja turnieju:
1. Szumski Zbigniew-Toba System 4 Asy Bytom
2. Litwin Bogdan -LWSM Knurów
3. Arent Piotr - LWSM Knurów
4. Konstanty Bolesław - KS Łabędy
5. Brola Henryk - TKKF Szczygłowice
6. Palica Piotr - LKS Jedność 32 Przyszowice
7. Popiel Sebastian - KWK Pokój Ruda Śl.
8. Szeliga Marta - Amicus Katowice
9. Grzemba Grzegorz -LKS Jedność Przyszowice
10. Pakura Piotr - Niezrzeszony
11. Luberta Piotr - TKKF Szczygłowice
12. Grigowicz Maciej -Jordan Kończyce
13. Chwolka Jan - Niezrzeszony
14. Pora Bogumił - Jordan Kończyce
15. Wąsik Marian - KWK Pokój Ruda Śl.
16. Spyra Leon - LKS Jedność 32 Przyszowice
17. Tuczykont Bernard - KS Łabędy

- 3143 pkt.
- 3130 pkt.
- 3127 pkt.
- 3018 pkt.
- 2976 pkt.
- 2968 pkt.
- 2966 pkt.
- 2957 pkt.
- 2926 pkt.
- 2920 pkt.
- 2885 pkt.
- 2874 pkt.
- 2858 pkt.
- 2815 pkt.
- 2800 pkt.
- 2798 pkt.
- 2779 pkt.

mając drużynę naszpikowaną
gwiazdami, możemy skutecznie
konkurować z najlepszymi klubami w Europie - kończy nasz
rodak z Knurowa.
Bogusław Wilk

Z apowiedzi
Wak acyjna pi łk a . MOSiR
zaprasza na I Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Impreza odbędzie się
na Orliku w czwartek, 16 lipca.
Początek o godz. 11. Najlepsi
otrzymają nagrody. Informacji
udziela Zbigniew Rabczewski
- tel. 0.798.11.33.10.
Mixty. W piątek, 17 lipca, na
Orliku odbędzie się I Wakacyjny
Turniej Piłki Siatkowej sześcioosobowej (mixty: 3 chłopców + 3
dziewczęta). Początek o godz.
11. Najlepsi otrzymają nagrody.
Informacji udziela Zbigniew Rabczewski - tel. 0.798.11.33.10.
Z agraj w nogę. Knurowski
MOSiR organizuje III Wakacyjny
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Rozgrywki odbędą
się w poniedziałek, 20 lipca, na
Orliku. Start o godz. 11. Zwycięzcy otrzymają nagrody. Informacji
udziela Zbigniew Rabczewski
- tel. 0.798.11.33.10.
G ry i zabawy. We wtorek,
21 lipca, na Orliku odbędzie się
III Wakacyjny Turniej Gier i Zabaw. Organizatorzy zapraszają
uczniów szkół podstawowych.
Początek imprezy o godz. 11.
Najlepsi zostaną nagrodzeni.
Informacji udziela Zbigniew Rabczewski - tel. 0.798.11.33.10.
Gimnazjalny turniej. MOSiR
zaprasza na II Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych
- w czwartek, 23 lipca, o godz. 11.
Przewidziano nagrody. Informacji
udziela Zbigniew Rabczewski
- tel. 0.798.11.33.10.
Kosz. MOSiR organizuje II
Wakacyjny Turniej Koszykówki.
Impreza odbędzie się w piątek,
24 lipca, na Orliku. Rywalizacja
przebiegać będzie w kategorii
szkół podstawowych, gimnazjów
i open. Najlepsi zostaną nagrodzeni. Informacji udziela Zbigniew
Rabczewski - tel. 0.798.11.33.10.
Freestyle. Zajęcia z freestyle
football z trenerem środowiskowym dla szkół podstawowych
odbywają się od poniedziałku do
piątku w godz. 14-15.
Siatka. MOSiR zaprasza na
siatkówkę na Orliku w poniedziałek w godz. 17-19.
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Przyjaciel Knurowa

Środa, 15 lipca, była Dniem bez Telefonu
Komórkowego. Czy taki dzień ma sens?
Józefa Wypych z Knurowa: - Nie powinno
być takiego dnia. Gdy ktoś do mnie zadzwoni
to na pewno odbiorę telefon. Jak będę potrzebowała gdzieś zadzwonić, to też nie będę
zwracała uwagi, że jest taki dzień.

szefem europarlamentu
Ślązak, określający siebie przyjacielem Knurowa, został w środę szefem
europarlamentu. Został poparty przez 555 spośród 713 głosujących
posłów!

/bw/

Foto: Michał Kędzierski

Teresa Cichoń z Chudowa: - Ciężko jest
dzisiaj obejść się bez telefonu. Ja będę
korzystała, bo córka jest daleko, więc przynajmniej SMS-a do niej wyślę. Ale uważam,
że taki dzień jest potrzebny, żeby ludzie mogli
odetchnąć od telefonów.
Sylwia Radler i Basia Jarczyk z Knurowa:
- Jak ktoś zadzwoni to na pewno odbierzemy.
Chociaż z drugiej strony pomysł na taki dzień
jest ciekawy – ucho odpocznie, a ludzie mogą
się odstresować, bo telefony niejednokrotnie
powodują, że się denerwujemy.

Jerzy Buzek gościł
w Knurowie m. in.
podczas Dni Miasta

Dla Przeglądu

Adam R ams, prezydent Knurowa: - Wybór Jerzego Buzka, posła
ze Śląska, na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest
powodem do dumy dla wszystkich Polaków. Ta niezwykle prestiżowa funkcja piastowana będzie przez człowieka wielkich zasług,
sprawnego dyplomatę, mistrza kompromisu, profesora i męża stanu.
Z premierem Buzkiem znamy się od wielu lat, mam przyjemność
regularnie spotykać się z nim, był w Knurowie i mam nadzieję, że
jeszcze odwiedzi nasze miasto, bo bardzo mu się u nas podobało.
Swoim dorobkiem, wiedzą i pracowitością będzie służył Europie i
Polsce, życzę mu z całego serca, by zrealizował swoje plany.

Jarosław Szczęsny z Knurowa: - Bez telefonów komórkowych nie da się przetrwać
– to podstawa. Trudno powiedzieć, czy taki
dzień jest potrzebny. Jedni z komórek korzystają więcej, inni mniej, więc to zależy. Ja na
pewno będę go używać, bo muszę.

Not. Marek Węgorzewski

Knurów. Mieszkańcy pozbywają się niebezpiecznych odpadów

Rubiny na śmietniku

Stare, kineskopowe i czarno-białe, telewizory, nieczynne od dawna
sprzęty kuchenne, świetlówki, wyschnięte farby i lakiery - ponad trzech
ton tego typu śmieci pozbyli się knurowianie podczas zbiórki odpadów
niebezpiecznych zorganizowanych przez miasto

Foto: Arch. WGKOŚ

informacja własna wydawcy

Akcja trwała trzy dni. Dla
wielu knurowian była to okazja
wyczyszczenia piwnic i komórek z niepotrzebnych gratów i
staroci. Pozbywali się przede
wszystkim sprzętu RTV, komputerowego i gospodarstwa domowego. Przy okazji też odpadów
potencjalnie niebezpiecznych
- wyschniętych farb, lakierów i
różnych, używanych w domach,
substancji chemicznych.
Zebrano dokładnie 3.093
kg odpadów. Wywózką zajęła
się chorzowska firma Alba.
Organizujący akcję knurowski magistrat uznał ją za
udaną. Na tyle, by zaplanować
kolejne tego typu przedsięwzięcia jeszcze w tym roku.
Przewidziano je we wrześniu
i w grudniu.
GKOŚ, b

Dzięki zbiórce niepotrzebnych staroci w niejednej
knurowskiej piwnicy przejaśniało
Foto: Arch. WGKOŚ

- Zrobię wszystko, aby
nie zawieść waszego zaufania
- powiedział do europarlamentarzystów Buzek tuż po
głosowaniu. Przed nim teraz
2,5 roku przewodnictwa PE.
Ogłoszenie programu zapowiedział na wrzesień.
Był y pre m ie r R P je st
częstym - jak na realia europosłowania - gościem w
Knurowie. Gościł m.in. podczas Dni Miasta i na Orliku.
Zagląda tu tym chętniej, że
m a w K nu row ie dobr ych
znajomych jeszcze z okresu
działalności w NSZZ Solidarność. Nie jest tajemnicą,
że należy do nich obecny
prezydent Knurowa, Adam
Rams, przed laty szef kopalnianej Solidarności i wieloletni radny sejmiku samorządowego. Prezydenta Ramsa
poprosiliśmy o komentarz
do wyboru premiera Buzka
na szefa PE.

Adrian Staszewski z Knurowa: - Będę
korzystał normalnie podobnie jak inni. Ludzie
robią interesy przez telefony komórkowe,
więc wątpię, żeby ktoś z powodu takiego dnia
miał ponieść straty.

