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Za kratami, za batonik
Zwykła kradzież w sklepie na drobną kwotę dla
złapanego na gorącym uczynku delikwenta kończy
się zazwyczaj mandatem karnym wystawionym przez
policję...

W piątek, 25 czerwca scenariusz takiego zajścia wyglądał jednak
zupełnie inaczej. 20 – latek wraz z pomocnikiem (ten lada dzień ma
dołączyć do kolegi w areszcie) dokonał kradzieży batonów o wartości 8
złotych w jednym z knurowskich supermarketów. Za ten czyn może trafić
do więzienia nawet na 10 lat. Powód? Kiedy mężczyzna usiłował zbiec z
supermarketu, na jego drodze stanął ochroniarz, który usiłował zatrzymać
złodzieja. 32 – letni pracownik ochrony został kilkakrotnie uderzony
przez napastnika, a to zmienia kwalifikację czynu ze zwykłej kradzieży
na kradzież rozbójniczą.
Agresywnego złodzieja tuż po godzinie 13.20 zatrzymali przy ulicy
Parkowej policjanci. Mężczyzna trafił prosto do aresztu, gdzie czeka na
decyzję prokuratora i sądu.

Justyna Walo

Gliwice

Knurów

Telefon
do kolacji

Nowoczesny i naszpikowany
technologiami telefon komórkowy to przedmiot pożądania wielu
młodych ludzi. Okazją do zdobycia
takiego cudu techniki jest często
nieuwaga właściciela. Tak prawdopodobnie było w przypadku kradzieży w lokalu gastronomicznym
przy ulicy Szpitalnej. 24 – latek
ukradł Samsunga war tego 1300
złotych. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KP Knurów.
Justyna Walo

Gliwice

Ulicznicy

Na rower
marsz!

Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy” po raz trzeci zaprasza na
rowerowe eskapady szlakami powiatu
gliwickiego. W każdą niedzielę wakacji, począwszy od 5 lipca, z gliwickiego
rynku o godz. 9.00 sznurek cyklistów
będzie przemierzał kilkudziesięciokilometrowe szlaki. Na każdym z nich
będą ustawione dwa punkty kontrolne,
a każdy, kto do nich dotrze, otrzyma
pamiątkową pocztówkę oraz wpis
premii do legitymacji. Ci, którzy zdobędą najwięcej wpisów, mają szansę na
atrakcyjne nagrody. Celem pierwszego
rajdu będą Paniowy i Chudów. Szczegóły na www.gliwiczanie.pl
/pg/

Pilchowice

2 lipca startuje w Gliwicach III
Międzynarodowy Festiwal Artystów
Ulicy - Ulicznicy. W programie
znalazły się projekcje f ilmowe,
występy żonglerów i bębniarzy, widowiska teatralne oraz inne atrakcje.
Przewidziano też niespodzianki...
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.
ulicznicy.pl.

/-/

Chwilowa
przeprowadzka
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pilchowicach od dnia 1.07.2009r. do
odwołania zostanie przeniesiony do
siedziby przy ul. Rynek 27 w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (na parterze).
5ak

Gliwice

Wyprzedzić raka
Pracownia Endoskopii niepublicznego szpitala VITO-MED przy
ul. Radiowej 2 zachęca do skorzystania z bezpłatnych badań kolonoskopowych. Prowadzone są one
w ramach ogólnopolskiego programu
wczesnego wykrywania raka jelita
grubego, z którego skorzystać mogą
osoby między 50 a 65 rokiem życia,
pod warunkiem, że nigdy wcześniej
nie miały wykonywanego pełnego
badania. Placówka w ramach programu może obsłużyć 200 pacjentów (do
wyczerpania miejsc).
Kolonoskopia jest badaniem niewymagającym od zaiteresowanych
dłuższego pobytu w szpitalu. Nie jest
bolesna, pacjent może jednak odczuwać dyskomfort, dlatego też można
prosić o wcześniejsze znieczulenie
ogólne (wykonywane już odpłatnie).
Podczas badania lekarz od razu usu-



Knurów

Knurów

Sprzedaż butli z gazem propan
– butan to niezły interes, ale nie
wtedy, kiedy ktoś kradnie cały ich
zapas. 24 czerwca nieznany sprawca
zerwał kłódkę i dostał się do metalowej klatki zabezpieczającej. Złodziej wzbogacił się kosztem firmy z
Rybnika o 10 butli z gazem wartych
ponad 1000 złotych.

Policyjne doniesienia na temat
coraz młodszych dilerów narkotyków
i ich klientach przerażają. Zwłaszcza,
jeśli okazuje się, że takie sytuacje
zdarzają się bardzo blisko.
Podczas rutynowych działań w
środowisku policjanci z sekcji do
spraw nieletnich ustalili, że 17 – letnia mieszkanka Knurowa udzielała
środków odurzających innym nastolatkom. Jej klientami byli między
innymi chłopak i dziewczyna w
wieku 15 i 16 lat.

Ulotnił się

Justyna Walo

Knurów

Znowu biją

Po chwilowym uspokojeniu na
knurowskich ulicach znowu pojawiły
się przypadki pobić.
23 czerwca około godz. 17.35 na
ulicy Szpitalnej nieznany sprawca
pobił 31 – letniego mężczyznę,
mieszkańca województwa dolnośląskiego. „Przy okazji” sprawca
okradł poszkodowanego mężczyznę
pozbawiając go: portfela z dokumentami osobistymi, dokumentami
rejestracyjnymi samochodu, telefonu
komórkowego i gotówką w kwocie
80 złotych.
Dzień później około godz. 1.40
przy ulicy Rakoniewskiego dwaj
nieznani sprawcy pobili 17 – latka.
Chłopak stracił także telefon komórkowy. Postępowanie w tych sprawach
prowadzi KP Knurów.
Justyna Walo

Knurów. Gierałtowice

Nastolatki
to kłopoty

Małe dzieci – mały kłopot, duże
dzieci...to wielkie kłopoty. Tak
mogą powiedzieć rodzice 15 – latka,
który 25 czerwca dokonał kradzieży
skutera. Chłopiec nie sprawiał do
tej pory kłopotów wychowawczych
i nie jest w stanie wytłumaczyć,
dlaczego przywłaszczył sobie jednoślad. 15 – latek dokonał kradzieży
w... Gierałtowicach. Przejażdżka zakończyła się w Knurowie przy ulicy
Karola Miarki, gdzie pędzącego na
skuterze chłopaka dostrzegli przeczesujący teren policjanci. Pojazd
trafił do właściciela, a sprawa 15
– latka do Sądu Rodzinnego.
Justyna Walo

wa polipy, z których w przyszłości
może rozwinąć się rak jelita grubego
i przekazuje próbki wszelkich niepokojących zmian do dalszej analizy
histopatologicznej. Co więcej - jeśli
w trakcie badania zostanie wykryty
nowotwór lub inne choroby, pacjent
niemal natychmiast zostanie skierowany na dalsze specjalistyczne
leczenie. Stawka jest wysoka, ponieważ rak jelita grubego rozpoznany
we wczesnych stadiach daje duże
szanse na całkowite wyleczenie.
Zainteresowani mogą się rejestrować telefonicznie i w konkretnym, pasującym terminie poddać się
zabiegowi, który trwa od kilkunastu
do kilkudziesięciu minut. Numer
telefonu placówki: 662-193-560,
od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.30 do 15.00.
5ak

Knurów

Młoda dilerka Samochodowa
loteria

Justyna Walo

Knurów

W murowanej
piwnicy

Latem rowery wracają do łask
właścicieli i... złodziei. 22 czerwca
około godz. 19.00 nieznany sprawca zerwał kłódkę zabezpieczającą
pomieszczenie piwniczne przy ulicy
Kapelanów Wojskowych i wyniósł z
niego rower górski Giant wart około
500 złotych. Właścicielka jednośladu, aby poczuć znowu wiatr w włosach będzie musiała zainwestować w
nowy rower.
Justyna Walo

Nie zapomnij
Dzień Dziennika2.VII – Światow y
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Spółdzielczości

Otwarty dom przy ulicy Barbórki, ciepła noc 23 czerwca około
północy i złodziej, który nie zawahał się wykorzystać okazji - tak wygląda recepta na idealną kradzież.
Nieznany sprawca w ykorz ystał
fakt, że dom przy ulicy Barbórki
nie został zamknięty na noc, wszedł
do środka i ukradł biżuterię i złoto
na kwotę...blisko 7 tys. złotych. Poszkodowana mieszkanka powiatu
gliwickiego z pewnością ozłociłaby
Policję, gdyby ta znalazła sprawcę i
jej błyskotki.
Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

Lepkie ręce
część 2

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o
włamaniu do garażu, skąd złodziej
ukradł urządzenie do mieszania
kleju i przedłużacze [PL 25/2009].
Identyczne zdarzenie miało miejsce
26 czerwca przy ulicy Rakoniewskiego. Sprawca zerwał blachę z dachu,
dostał się do garażu i ukradł...kable
elektryczne i przedłużacze. Czyżby
ktoś w okolicy rozkręcał firmę budowlaną?
Justyna Walo

Chudów

Kuglarze
na zamek

Przyszowice

Zderzenie

5 lipca (niedziela) na zamku w
Chudowie wystąpi średniowieczna
trupa aktorska z licznymi atrakcjami.
Kuglarze, którzy mają świetny kontakt z publicznością, swoimi występami tworzą niesamowitą atmosferę
średniowiecznych miast.
5ak

26 czerwca około godz. 20.25
kierujący samochodem Mitsubishi
Galant 27 – latek z nieustalonych
dotąd przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Samochód zderzył
się z nadjeżdżającym z przeciwka
Fordem Focusem kierowanym przez
29 – latka z Warszawy i Toyotą Corollą kierowaną przez zabrzanina. W
wyniku zdarzenia obrażenia odnieśli
kierowcy Mitsubishi i Toyoty.
Justyna Walo

www.cudownedzieci.p
l

Nieborowice

Pilchowice

Ten skok
go ozłocił

Parkowanie samochodu przy
ulicy Kopalnianej stało się ostatnio
prawdziwą loterią. Nigdy nie wiadomo, jaki model wpadnie w oko
złodziejowi tym razem. 23 czerwca
padło na Seata Leona i Peugeota
307.
Oko ło god z. 5.55 n iez na ny
sprawca odjechał z ulicy Seatem
należącym do mieszkańca Leszczyn.
„Hiszpański temperament” wart był
ponad 28 tysięcy złotych.
W niespełna pół godziny później,
około godz. 6.15 nieznany sprawca
włamał się do innego samochodu
zaparkowanego przy Kopalnianej.
Złodziej wybił szybę Peugeota 307 i
ukradł komputer pokładowy. Poszkodowana mieszkanka Gliwic oszacowała koszty naprawy samochodu na
300 złotych. Kolejne losowanie być
może już wkrótce.

Jest to serwis tworzony przez rodziców oraz kobiety w ciąży, którym marzy się wychować Cudowne Dzieci.
Znaleźć tu można porady dotyczące
np. opalania w czasie ciąży, ząbkowania, tego, jakie bajki czytać dzieciom, jak poradzić sobie z zazdrością
u malucha, co zrobić, gdy dziecko nie
chce iść do szkoły, jak radzić sobie
z alergią, jak przyzwyczaić dzieci do
warzyw i owoców czy jak poradzić
sobie z częstymi chorobami wieku
dziecięcego. Można dodawać swoje
zdjęcia i filmy, korzystać z forum
czy zakładki prywatnych ogłoszeń.
Znajduje się tu także wypis firm zajmujących się kształceniem i zabawą
dzieci.
5ak

Wielbiciele
automatów
zatrzymani

Automaty do gier stały się ostatnio bardzo popularne wśród złodziei.
Wystarczy odrobina szczęścia i w
ciągu kilku chwil można się wzbogacić nawet o kilka tysięcy złotych
w gotówce. Takimi motywami kierowali się z pewnością 31 – letni
zabrzanin i jego 19 – letni kompan,
którzy okradli maszyny do gier na
nieustaloną dotąd kwotę. Mężczyźni
długo nie cieszyli się jednak swoim
łupem. Funkcjonariusze KP Knurów
zatrzymali ich już 25 czerwca około
godz. 0.40.

Justyna Walo
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Jeszcze całkiem niedawno podwórko zagracał złom, a komórki
stwarzały niemałe zagrożenie...

...dziś nie ma już po nich śladu, a spokój burzą sąsiedzkie oskarżenia

Knurów. Sąsiedzki spór przy ul. Wilsona 61

Wolnoć Tomku…?

Eskalacja konfliktu międzysąsiedzkiego w domu przy
ul. Wilsona 61 doprowadziła do rękoczynów, a wszystko
z powodu rozbiórki rozpadających się komórek…
Foto: Paweł Gradek

może jechać na wakacje! – grzmi
mężczyzna. - Chcę mieć spokój…
żeby to, co położę w tym miejscu,
tam stało.

Obdukcje na dowód

- Wystarczy iskra, żeby dach poszedł z dymem - mówi o
zagraconym przez sąsiada strychu Zygfryd Galbierz
Red a kcję P r zeglą du L ok alnego odwied ził Ma r ia n Nosiadek, niedowidzący knurowianin.
Skarży się na sąsiadów, którzy
– jego zdaniem – go ter ror yzują . M a r i a n No si a d e k m ie s z k a
w domu w ielorod z i n ny m pr z y
ul. Wilsona 61.
– Jestem dożywotnim użytkownikiem tego domu – zaznacza.
Spokój mężczyźnie „zburzyli” nowi sąsiedzi – państwo Galbierz, którzy dwa lata temu kupili
parter domu dla syna. Rozpoczął
się trwający po dziś dzień remont
i porządkowanie zapuszczonego
przez lata podwórka…

Nie w porządku
- Złośli wie pow yr zucali mi
rzecz y z podwórka. Uk radli mi
akwarium, w którym hodowałem
cebulkę i szczypiorek. Powiadomiłem policję, ale ta umorz yła
śledztwo ze względu na małą szkodliwość społeczną – denerwuje się
knurowianin.
Czarę goryczy przelała, zda-

niem mężczyzny rozbiórka użytkowanych przez niego komórek, które
stały na podwórku. – Bez mojej zgody powyrzucali mi wszystko! Wyburzyli komórki, a cały gruz kazali
mi posprzątać. Powinni mi teraz
dać pomieszczenie zastępcze, a oni
tylko stłukli mi cegłę, pobili okna.
Chcą mieć wszystko, a ja żebym nic
nie miał. Przecież mam takie same
prawa! – podkreśla Nosiadek.
Mężczyzna odwiedził już radcę
prawnego, który uświadomił mu
jego prawa, był w biurze dla niepełnosprawnych, gdzie poradzono mu
skierować sprawę do sądu. – Policja
nic sobie z moich skarg nie robi.
Odmawia przyjęcia moich zeznań, bo
jestem niewidomy. Do sądu nie pójdę,
bo mnie nie stać. Za same lekarstwa
płacę 130 zł na miesiąc – dodaje.
Na listę grzechów swoich sąsiadów Nosiadek wpisuje zagracanie wejścia na strych, z którego
dość często korz ysta, w ycięcie
winogrona, wyrzucanie z podwórka
doniczek, w których hoduje rośliny.
– Państwo Galbierz okradli mnie
na 500 zł, przez to moja córka nie
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Na podwórku przy ul. Wilsona
61 praca wre. Zygfryd Galbierz wraz
z pomocnikiem zrobił podmurówkę
pod balkon. Jest zaskoczony, że
sąsiad powiadomił o sporach prasę.
– Tu już policja interweniowała,
Straż Miejska… Dzielnicowy to aż się
przeżegnał, jak zobaczył zagracony
strych. Wystarczy iskra, żeby dach
poszedł z dymem – mówi sąsiad.
– Te komórki też zagrażały bezpieczeństwu, czego tam nie było: okna,
słoma, odchody królików, taśmy z
kopalni, złom! Ta graciarnia mogła
obalić płot. Zresztą część szop w
ogóle nie była opłacana.
Galbierzowie rozebrali komórki,

wywózkę trzech przyczep gruzu
opłacili wraz z drugim współwłaścicielem z własnej kieszeni. – Pan
Marian otrzymał od nas pismo, w
którym poprosiliśmy go o uporządkowanie terenu. Nie kiwnął ani palcem,
wywiózł jedynie złom, bo miał za to
pieniądze. Po 14 dniach uprzątnęliśmy teren – mówi Joanna Galbierz.
– Nic mu nie ukradłam, nawet drzazgi z tego drzewa, które przenieśliśmy
mu do piwnicy. Mąż ma dwie obdukcje, bo pan Marian go pobił, syn też
dostał od niego deską.
Galbierzowie upatrują zarzewie
konfliktu w porządkowaniu zapuszczonego podwórka. – Tu była jedna
wielka graciarnia. Trawa nieskoszona, gnijące liście winogron na
całym podwórku i nagle ktoś chce
to zmienić, zrobić porządek, żeby
było przyjemnie, robi to za własne
pieniądze i jest źle – mówi Zygfryd
Galbierz.

Nie ma lekko
Ostatnia szopa, która pozostała
na podwórku, jest przybudówką do
zabudowy sąsiadów. Nie dość, że
stoi na drodze wjazdowej na drugie
podwórko, to na dodatek jest przyczyną wilgoci w budynku sąsiada.
I ona niebawem ma zniknąć, tylko
Marian Nosiadek żąda pomieszczenia zastępczego i jak mówi Joanna

Galbierz, dodatkowo 4 tys. zł.
– Nie płacę za to, bo ja to tylko
użytkuję. - mówi Nosiadek. - Kosić
trawy też nie będę, bo mam użytkowanie dożywotnie, nie jestem
właścicielem. Będę rąbać drzewo na
podwórku, a nie w piwnicy, bo mam
do tego prawo!
Galbierzowie rozkładają ręce.
– Chcemy porządku na podwórku,
a pan Marian jeszcze nigdy po sobie
nie posprzątał. Nikt nie chce zrobić
mu na złość. On po prostu bazuje
na tym, że jest niepełnosprawny.
Złośliwości i zaczepności przy tym
mu nie brakuje. Na własne oczy widziałem, jak świeżo ustawione słupki
ogrodzenia kopał i próbował je naruszyć. Żona nawet zdjęcia zrobiła, jak
chwasty rozrzucał.
Sąsiedzi też nie mają najlepszego
zdania o Marianie Nosiadku. – Nic
go nie interesuje, przez lata zrobił na
podwórku skład złomu. Pojawili się
młodzi i proszę, jak tu teraz wygląda!
Aż miło popatrzeć – mówi sąsiad
zza płotu.
Kiedy Galbierzowie skończą remont parteru i uporządkują w całości
podwórko, pod adresem Wilsona 61
zamieszka ich syn. – Nie będzie miał
lekko – ucina Joanna Galbierz.
Niestety, pomimo wielu prób nie
udało nam się uzyskać komentarza
od dzielnicowego i Policji. Do sprawy powrócimy za tydzień.
Paweł Gradek

reklama

www.ganinex.com.pl
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Knurów. Trwa montaż ogrzewania podłogowego
w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

Cieplej na Boże
Narodzenie

Dzięki nowoczesnej technologii ogrzewania
podłogowego parafianie nie będą więcej marznąć
w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.
Specjalna, sześciokilometrowa rura importowana
z Bawarii ogrzeje powierzchnię 1200 m2

˛

Wilcza. Mieszkańcy żądają sygnalizacji na niebezpiecznym skrzyżowaniu

Krzyżówka
bez rozwiązania?

-To skrzyżowanie jest naprawdę bardzo niebezpieczne – mówi
pilchowiczanka Róża Hoinca, która wraz z innymi mieszkańcami
gminy na kilkanaście minut zablokowała w Wilczy skrzyżowanie
drogi krajowej nr 78 z dwoma innymi – powiatowymi. – Kierowcy
jeżdżą tu bardzo szybko. Światła w tym miejscu muszą powstać.
Chodzi o nasze bezpieczeństwo!
W ubiegły czwartek, o godz.
15.30 w Wilczy doszło do niecodziennego protestu. Mieszkańcy
Wilczy, Żernicy i Pilchowic skrzyknęli się, by zamanifestować swoje
niezadowolenie z powodu braku
sygnalizacji świetlnej. Administratorem drogi jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, jednak
na liczne petycje i prośby mieszkańców to Rada Powiatu Gliwickiego,
na wniosek Zarządu Powiatu podjęła
26 marca decyzję o współfinansowaniu przebudowy skrzyżowania.
Powiat zarezerwował już, chociaż
nie musiał, 200 tys. zł na budowę
informacja własna wydawcy

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie
i n f orm u j e

Kąpielisko
Leśne „Zacisze”
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codziennie w godz.
10:00 - 18:00

Ceny biletów wstępu pozostają
na poziomie cen ubiegłorocznych i
wynoszą:
dzieci do 6 lat bezpłatnie ulgowy
(legitymacja szkolna/studencka)
1,00 zł
normalny
3,00 zł
bilet rodzinny:
opiekun
2,00 zł
dziecko do lat 16 wg cennika



sygnalizacji, co stanowi 20 proc.
wszystkich kosztów.
- Przez to skrzyżowanie codziennie przejeżdżają nie tylko mieszkańcy gminy Pilchowice, ale również
Knurowa i Sośnicowic. Pozostali
mieszkańcy powiatu też z pewnością
korzystają z tych skrzyżowań. Sprawę trzeba uregulować – zauważa
Waldemar Dombek, członek Zarządu
Powiatu, mieszkaniec Wilczy.
Na czwartkowym proteście zabrakło jednak najbardziej zainteresowanych – przedstawicieli GDDKiA.
Ta przesłała jedynie Starostwu pismo, w którym stwierdza, że nie widzi
zasadności organizowania wizji
lokalnej. Jednocześnie zobowiązała
się do końca sierpnia zakończyć przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa
na wskazanym skrzyżowaniu.
- Mamy nadzieję, że choć przedstawiciela GDDKiA tu nie ma, to
instytucja ta dowie się o naszym
proteście i w końcu zbuduje światła
reklama

– powiedział Tomasz Danel, mieszkaniec Wilczy. – Prowadzę działalność gospodarczą i wielokrotnie,
zamiast załatwiać interesy stoję w
korku. To nie tylko strata czasu ale
i pieniędzy.
O konieczności ustawienia na
skrzyżowaniu sygnalizacji przekonani są także obecni na spotkaniu
radni Rady Gminy Pilchowice i wójt
Wilhelm Krywalski.
Na koniec mieszkańcy podpisali
petycję do Krzysztofa Raja, dyrektora GDDKiA, w której wyrazili niezadowolenie z powodu braku przedstawiciela na spotkaniu. Jednocześnie
proszą o przyspieszenie przebudowy
i modernizacji skrzyżowania. Zebrano ponad 200 podpisów.
- Mam nadzieję, że nasze podpisy
pokażą, że jest to dla nas naprawdę
ważna sprawa – dodała Magdalena
Rożek z Wilczy.
oprac. /pg/ na podstawie /sisp/

Pierwsze efekty robót widać już w bocznej kaplicy Matki Bożej
Fatimskiej
– Płaciliśmy niemałe pieniądze
za ogrzewanie, a efektu nie było
widać. Resztki rur pod ścianami nie
były w stanie ogrzać tak wielkiej powierzchni. Całe ciepło szło do góry
– tłumaczy proboszcz parafii p.w.
M. B. Częstochowskiej – Jan Buchta.
– Parafianie zwracali nam uwagę
podczas odwiedzin kolędowych na
ziąb w kościele. Sugerowali nawet, że
mógłbym wreszcie uruchomić grzejniki mimo, że te pracowały non stop.
Proboszcz długo zastanawiał się
nad rozwiązaniem tego problemu.
Najlepszym wyjściem z sytuacji okazało się ogrzewanie podłogowe.
Prace ruszyły pełną parą 20
kwietnia. Inwestycja początkowo
opiewała na kwotę 0,5 mln zł, jednak,
jak podkreśla proboszcz będzie taniej.
Co miesiąc dwie kolekty przeznaczane są na sfinansowanie ogrzewania, a
ludzie są wyjątkowo hojni.

Zastosowana w instalacji ogrzewania technologia jest jedną z najnowszych. Sześciokilometrową, miedzianą
rurę w otulinie z tworzywa sztucznego
można tak modelować, że nie traci
ona swoich właściwości, nie zarasta,
a także nie traci w swoim przekroju.
Materiały importowano z Bawarii.
Cała instalacja spowoduje, że poziom
kościoła podniesie się o 12 cm. Co
ciekawe, marmur zastąpi granitowa
posadzka.
Proboszcz Buchta jest zadowolony z przebiegu prac, które udało się
pogodzić z porządkiem mszy w kościele. – Cały czas przeprowadzane
są próby szczelności instalacji. Jak
dobrze pójdzie, ogrzewanie w stanie
surowym zostanie zamontowane do
końca sierpnia, a o jego efektach będzie się można przekonać w okolicy
Bożego Narodzenia – zapewnia.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

PRZETARG
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego
w Knurowie przy ul. Mieszka I 21 C/17 o powierzchni użytkowej
50,80 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju.
Cena wywoławcza wynosi 96.300,00 zł. (kwota ta stanowi 3/4
wartości oszacowania mieszkania).
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu – 09.07.2009 r. godz. 11:00
Wadium w wysokości 9.600,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój nr 26 w dniu przetargu do godz. 10:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
06.07.2009 r. od godz. 14:00 do 15:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM (pokój nr 3) w terminie do dnia 08.07.2009 r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 26 (852) 2 lipca 2009 roku
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Pawilon pytań
KNURÓW

Jeden z dzierżawców działki przy al. Lipowej, na której znajduje się
nieczynny od lat pawilon handlowy, próbuje wyjaśnić, dlaczego, jego
zdaniem, na tym samym terenie stosowane są różne stawki dzierżawne

Knurowianin (imię i nazwisko do
wiadomości redakcji) skorzystał w
1991 roku z programu przeciwdziałania bezrobociu Urzędu Pracy.
– Byłem wtedy młody i bardziej
ufny. Dałem się złapać na modne
wówczas hasło: „Weź sprawy w swoje ręce”. Zamiast ryby wziąłem wędkę i zdecydowałem z żoną rozpocząć
działalność handlową– opowiada
mężczyzna. – Na spotkaniu naczelnik
wydziału architektury przedstawił
nam około 80 różnych lokalizacji
kiosków handlowych. Zgłosiliśmy
akces na miejsce przy al. Lipowej.
Niestety, okazało się, że nie może to
być kiosk o konstrukcji murowanej,
ponieważ koszty rozbiórki byłyby za
wysokie, a według ówczesnego planu
zagospodarowania przestrzennego,
na tym terenie nie przewidywało się
budowy w systemie murowanym.

NIECZYNNY PROBLEM

Knurowianin podpisał umowę
wstępną, zaciągnął kredyt, zobowiązał się zagospodarować teren wokół
swojego przyszłego sklepiku. Umowa nie określała jednak wysokości
stawki za dzierżawę gruntu. Tę poznał dopiero po uzyskaniu wszelkich
pozwoleń oraz po przedstawieniu
aktu dysponowania gruntem. – Wówczas wydział geodezji podesłał mi
umowę z sumą ówczesnych 11 mln z
groszami za dzierżawę tego gruntu.
Mało tego, mimo wcześniejszych
zapewnień z 1991 roku, że nie przewiduje się w tym miejscu zabudowy
murowanej, w 1994 roku pojawiło się
ogłoszenie przetargowe, w którym
czytamy, że na rogu al. Lipowej i Witosa powstanie zabudowa murowana
– cena wywoławcza, to 120 tys. zł za
1 m2 gruntu.
Zdaniem dzierżawcy, kwestią
wartą podniesienia jest sprawa wysokości stawek czynszu dzierżawnego
i ich ustalania. Pierwsza uchwała,
do jakiej dotarł knurowianin, była
z 27 marca 1992 roku. – Stawka
obowiązująca wobec takich obiektów, jak mój pawilon, to 30 tys. zł
za m2 rocznie, pragnę podkreślić,
że uchwałę podjęła wówczas Rada
Miejska. Rok później Zarząd Miasta
uchwalił stawkę w wysokości 10
tys. zł miesięcznie za m2 – wylicza
dzierżawca.
Pawilon przy al. Lipowej nieczynny jest od 2004 roku. Zarządzeniem
prezydenta z 15 marca 2007 roku miesięczna stawka za dzierżawę wynosiła
0,41 zł za m2, co w przypadku knurowianina skutkowało kwotą 242,41 zł
za miesiąc. Potem stawka ponownie
wzrosła. – Kiedy przedłużyłem umowę
okazało się, że za miesiąc mam płacić
518 zł, co w skali roku przewyższało
kwotę 6 tys. zł.
Dzierżawca zdał sobie sprawę,

OGŁOSZENIE EKSPRESOWE
Zatrudnię do roznoszenia
ulotek. Tel. 0 512 386 980

26 ex.

Nieczynny od lat pawilon niszczeje, zamiast
przynosić dzierżawcy zysk
że niekorzystny dla niego jest brak w umów na czas określony? Trzeba
umowie zapisu dotyczącego wysoko- być ryzykantem i samobójcą, żeby to
ści opłat za dzierżawę. – Kiedy pró- oprotestować. Jeśli nie przyjmie się
bowałem to wyjaśnić, odsyłano mnie stawki, pozostaje jedynie rozebranie
do ustawy, a jeśli odpowiedź była dla budynku – mężczyzna wyłuszcza
urzędu niewygodna, odpisywano, że swoją teorię.
kwoty są z dzisiejszej perspektywy
Knurowianin próbował podnająć
historyczne, że to przeszłość. Nie budynek. Mówi, że byli zainteresojestem w stanie wyegzekwować od- wani, ale kiedy usłyszeli o klauzulach
powiedzi na pytanie, jakie są wpływy w umowie, od razu dziękowali. - W
z użytkowania wieczystego działki nr pierwszej umowie był zapis mówiący
26, która jest porównywalna z tą, na o tym, że nie wolno mi ani w części,
której znajduje się mój sklep. Pytania ani w całości tego pawilonu podnakierowane do Komisji Gospodarki jąć. Przy okazji kolejnych umów taka
pozostawały bez satysfakcjonującej szansa się pojawiła, ale trzeba było
mnie odpowiedzi.
uzyskać zgodę Urzędu Miasta.
Mężczyzna ma żal, że w 2003
roku, kiedy opracowano plan zagoPREMIER POMOŻE?
Knurowianin otrzymał od zastęp- spodarowania przestrzennego dla
cy prezydenta – Barbary Zwierzyń- terenu przy al. Lipowej, nie uwzględskiej pismo, w którym informuje, że niono interesów dzierżawców pawiw 2008 roku tereny przeznaczone na lonów. – Jestem ciekaw wpływów z
cele handlowo-usługowe objęte są użytkowania wieczystego działki nr
57 umowami dzierżawców i tylko 26 i opinii innych dzierżawców na
dwóch dzierżawców jest niezadowo- temat stawek – dodaje knurowianin,
który bezskutecznie interweniował
lonych z nowych stawek czynszu.
- Czy milcząca zgoda reszty u wojewody śląskiego. – W kwietwynika z tak doskonałej sytuacji niu wysłałem w tej sprawie list do
gospodarczej, czy spowodowana jest premiera.
Tekst i foto: Paweł Gradek
tym, że Urząd Miasta uzależnił ich
krótkoterminowym przedłużeniem
DLA PRZEGLĄDU
Mariusz Aleksiej, naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa: - Odnosząc
się do zarzutów stawianych Gminie przez dzierżawcę
terenu gminnego przy al. Lipowej wyjaśniam, że część
nieruchomości gminnej przy al. Lipowej na początku lat 90.
ubiegłego wieku oddana została w dzierżawę pod realizację kompleksu tymczasowych pawilonów handlowych.
Już na etapie oddawania gruntu w dzierżawę wszyscy
zainteresowani byli informowani, iż lokalizacja pawilonów
planowana jest jako tymczasowa, do czasu zagospodarowania nieruchomości zgodnie z planami docelowej zabudowy. Tym samym niemożliwa była na dzierżawionych działkach zabudowa pawilonami murowanymi, trwale
związanymi z gruntem. Równocześnie wyjaśniam, iż w umowach, które dzierżawcy
zawierali z Gminą, była naliczana opłata za dzierżawę według stawek ustalonych
wówczas przez Radę Miejską oraz był zapis o możliwości aktualizacji przez Gminę
tychże opłat. W latach następnych stawki za dzierżawę gruntów komunalnych
określał Zarząd Miasta, a obecnie zgodnie z ustawowymi kompetencjami Prezydent
Miasta w drodze zarządzenia.
Kolejnym tematem poruszonym przez dzierżawcę jest zapis w umowie o
braku możliwości poddzierżawienia nieruchomości osobom trzecim. W tym
miejscu pragnę wyjaśnić, iż wszystkie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia
itp. zawierają tę klauzulę.
Powyższe zapisy są bardzo istotne, gdyż właściciel tj. Gmina racjonalnie gospodarując nieruchomościami, musi mieć pełną wiedzę dotyczącą dzierżawcy, najemcy
lub użytkownika. To oznacza, iż poddzierżawienie, podnajem może być dokonany w
indywidualnych przypadkach i za zgodą Gminy – tj. właściciela nieruchomości.
Niewłaściwym jest również podejmowana przez dzierżawcę próba porównania
wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i opłat z tytułu dzierżawy. Są
to różne formy władania nieruchomością i regulują je odrębne (różne przepisy).
Dzierżawa udzielana jest najczęściej na krótszy okres czasu, użytkowanie wieczyste
na 40 lat i więcej. Dlatego też nieporównywalne są opłaty za cały okres użytkowania
wieczystego do opłat za dzierżawę.
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W polskim przemyśle brakuje około 46 tysięcy inżynierów
– receptą na brak wykwalifikowanych pracowników i
słabnącą popularność kierunków matematycznych,
przyrodniczych i technicznych mają być tzw. kierunki
zamawiane

EDUKACJA

Absolwenci
nie na zamówienie
„Zgłoś się na kierunki
zamawiane! Będziesz miał
nowoczesne studia z językami
obcymi, a potem znajdziesz
dobrze opłacaną pracę w
swoim zawodzie”- tak w spocie reklamowym przekonuje
tegorocznych maturzystów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Aby zachęcić przyszłych studentów do wybrania kierunków najbardziej pożądanych na rynku pracy,
Ministerstwo zastosowało poważny
argument – pieniądze. Każdy, kto
rozpoczyna studia po raz pierwszy na
uczelni i kierunku wskazanym przez
Ministerstwo, ma szansę na stypendium. A to nie jest niskie. 1000 złotych
miesięcznie przez czas trwania roku
akademickiego (9 miesięcy) w skali
trzech lat studiów daje 27 tys. złotych!
A potem, jeśli wierzyć prognozom
rynku pracy, pozostaje już tylko świetlana przyszłość w dobrze opłacanym
zawodzie.
Niestety, największa w okolicy
uczelnia wyższa – Politechnika Śląska
w tym roku nie zakwalifikowała się do
programu. Żadna z przedstawionych
propozycji nie uzyskała wystarczającej ilości punktów przyznawanych za
atrakcyjność studiów, wykwalifikowanie kadry i przygotowanie do przyszłego zawodu. Maturzyści, którzy w tym
roku wybierają się na „polibudę” nie
załamują rąk: - Od początku planowałem, że będę startował na energetykę.
Mój kierunek i tak nie jest na liście
studiów zamawianych – mówi Piotrek,

tegoroczny maturzysta i kandydat na
studenta. Gorzej, jeśli kierunek zamawiany przemknął tuż koło nosa, tak jak
Kamilowi: - Idę na biotechnologię. W
zeszłym roku była dotowana, spóźniłem się tylko o rok… Na co bym wydał
te pieniądze? Na dojazdy na uczelnię,
może jakiś dobry komputer do nauki,
może zainwestowałbym w samochód?
Coś by się na pewno znalazło – podsumowuje maturzysta.
A to właśnie kierunki takie jak:
automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka, informatyka, inżynieria
materiałowa, matematyka, mechanika
i budowa maszyn, mechatronika,
ochrona środowiska i wzornictwo
zostały uznane przez ministerstwo
za najbardziej pożądane na rynku
pracy. W tym roku w ramach projektu
można je studiować między innymi
na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Biznesu w
Dąbrowie Górniczej czy Uniwersytecie Opolskim.
Justyna Walo

nekrologi

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Pani Grażynie Szweda
- Naczelnikowi Wydziału
Zamówień Publicznych

składają
Prezydent Miasta Adam Rams
oraz pracownicy Urzędu Miasta w Knurowie

Grażynie Szweda

wyrazy współczucia i wsparcia
w trudnych chwilach pożegnania

OJCA
składają
Pracownicy Wydziału Zamówień
Publicznych
Urzędu Miasta Knurów
5
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Knurów. Ogłoszono wyniki egzaminów dojrzałości

...i po maturach

Po długich oczekiwaniach maturzyści znają swoje wyniki
egzaminów. Na Śląsku zdawalność była wysoka,
w Knurowie – jeszcze wyższa
Województwo Śląskie, podobnie
jak w poprzednich latach, znalazło się w czołówce pod względem
zdawalności – 80 proc. to czwarty
wynik (ex aequo z Podkarpaciem)
po Małopolsce (82 proc.), Podlasiu
i Lubelszczyźnie (po 81 proc.). Zdającym świetnie poszła historia (97
proc. zaliczyło ten przedmiot), język
polski (96 proc), chemia (94 proc.) i
geografia (95 proc.). W powiecie gliwickim matury nie zdało 34,70 proc.
abiturientów.
W knurowskim Zespole Szkół
im. I.J. Paderewskiego tegorocznych
maturzystów było więcej niż zazwyczaj, ponad dwustu dwudziestu. Nie
było przegranych – egzamin dojrza-

łości zdali wszyscy, którzy do niego
podeszli. Kilka osób z przyczyn
losowych ma maturę przełożoną na
sierpień. Jeśli i oni sobie poradzą,
będzie można mówić o stuprocentowej skuteczności abiturientów
knurowskiej szkoły. – Na razie mamy
zdawalność na poziomie 93 procent,
to więcej niż wynosi średnia krajowa
czy wojewódzka – informuje Dorota
Gumienny, dyrektor ZS im. I.J. Paderewskiego. – Ponadto bardzo dużo
maturzystów uzyskało wysokie wyniki. Spodziewaliśmy się tak dobrych
rezultatów, bo to był mocny rocznik i
było to widać podczas pracy z nimi.
Daje nam to powody do satysfakcji.
Życzymy im dalszych sukcesów na

studiach, które wybiorą.
Także uczniowie Technikum z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
dali powody do zadowolenia. Wyniki
matur są lepsze od ubiegłorocznych.
Z 45 osób, które przystą piły do
matury, 33 osoby już ją zdały, zaś 7
czeka na sierpniowe poprawki, które
z reguły udaje się przejść pomyślnie.
Na razie zdawalność jest na poziomie 73 proc., co jak na technikum
jest niezł ym w ynikiem. – Prz y
założeniu, że poprawki zakończą się
pozytywnie, da nam to zdawalność
około 89 procent – podsumowuje
Grażyna Dąbrowska, dyrektor ZSZ
nr 2. – Cieszymy się, zwłaszcza, że
z reguły uczniowie przykładają się

Maturzyści z knurowskiego LO mogą być z siebie dumni
głównie do egzaminów końcowych z
przedmiotów zawodowych. Widać, że
maturzyści z technikum podeszli do
matur poważnie. Chociaż, niestety,
znalazły się 4 osoby, które przystąpiły do egzaminu, ale nie przyszły
na kolejne. Zaniżają nam statystykę,
bo są kwalifikowani jako maturzyści,
którzy nie zdali.
Dużo gorzej wypadli uczniowie
Liceum Profilowanego. Jak było w
poprzednich latach, tak jest i teraz.

Matury zdało tu tylko 30 procent
uczniów, którzy przystąpili do egzaminu. Przy założeniu, że sierpniowi poprawkowicze sobie poradzą,
zdawalność będzie tu na poziomie
51 procent. Formuła liceum profilowanego się nie sprawdza, dlatego
ZSZ nr 2, podobnie jak wiele innych
placówek, odchodzi od niej – tegoroczni maturzyści to ostatni rocznik
tego liceum.
Tekst i foto: MiNa
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Knurów. Reelekcje w konkursach na dyrektorów szkół

Dyrektorzy po raz drugi

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch knurowskich szkół
podstawowych – MSP-4 i MSP-6. W obu przypadkach komisja
ponownie wybrała na te stanowiska dotychczasowych dyrektorów

Prezydent Adam Rams i jego zastępca Piotr Surówka gościli
oboje dyrektorów w Urzędzie Miasta, gratulując im sukcesu
Konkurs został przeprowadzony życie. – Właściwie nie planowałam,
tuż przed wakacjami, 18 czerwca. W że zostanę nauczycielem, skończyłam
ubiegły czwartek obojgu dyrektorom studia na politechnice – wspomina
gratulowali prezydent Knurowa Adam dyrektor Salwa. – Przyszłam tu na
Rams i jego zastępca Piotr Surówka. zastępstwo i tak zostało. Okazało się,
Zarówno dla Jadwigi Salwy, dyrekto- że sprawdziłam się jako nauczyciel,
ra Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4, praca sprawia mi satysfakcję.
jak i Eugeniusza Szybiaka, zwierzchPodstawą działania jest dla niej
nika Miejskiej Szkoły Podstawowej nauczanie, ale także uczenie się przez
nr 6, rozpoczynająca się kadencja jest całe życie – i takie przekonanie o
drugą na tym stanowisku.
ciągłym dokształcaniu się stara się
- Miałam kontrkandydata, co wpajać uczniom. Powtarza, że wypowodowało większy stres, ale był kształconym jest ten, kto wie, czego
to stres pozytywny - trzeba było tym nie wie. Jej plany na drugą kadencję
bardziej się starać, by zaprezentować to przede wszystkim rozbudowa
się jak najlepiej – relacjonuje Jadwiga terenu wokół szkoły i dostosowanie
Salwa. – Rozpoczęłam prezentację placówki do przyjęcia sześcioletnich
od zacytowania Wisławy Szymbor- pierwszaków. – Zaplecze do zabawy
skiej: „tyle wiemy o sobie, ile nas dla najmłodszych jest niezwykle
sprawdzono”. Pierwsza kadencja istotne. Duże znaczenie ma tu wysprawdziła panią dyrektor na różnych korzystanie środków unijnych. Już
frontach. Szkoła przeszła komplek- napisaliśmy projekt pozwalający na
sową wizytację i została po niej dofinansowanie w ramach programu
uznana za wyróżniającą się. Także rządowego „Radosna szkoła”, dzięki
organ prowadzący oceniał Salwę któremu będzie możliwa budowa
ogródka do zabaw i zorganizowanie
pozytywnie.
Obecna dyrektor była uczennicą pomieszczeń do zabawy.
właśnie tej szkoły, którą teraz dowodzi.
Pozazawodowe pasje Jadwigi
Potem przepracowała w niej niemal Salwy to książka oraz film. – Jestem
całe swoje dotychczasowe zawodowe namiętnym kinomanem – deklaruje.



– Należę do Nauczycielskiego Klubu
Filmowego w Katowicach i dwa razy
w miesiącu jeżdżę tam na wszystkie
pokazy.
Ceni też muzykę na żywo – jeśli
w Knurowie czy w Gliwicach jest jakiś ciekawy koncert, z reguły się tam
wybiera. Pani dyrektor kocha góry
– co roku podczas wakacji zdobywa
swoje ulubione szczyty.
Eugeniusz Szybiak co prawda nie
miał w konkursie kontrkandydatów,
ale to wcale nie oznacza, że obyło
się bez emocji. - Konkurs zawsze jest
konkursem – przyznaje. - Okazuje się,
że za każdym kolejnym razem emocje
są paradoksalnie coraz większe.
O jego pracy w Szóstce, z którą
jest związany od 1983 troku, w dużej mierze zadecydował przypadek,
a także osoba ówczesnej dyrektor
szkoły, Tekli Siwek. – Pochodzę z
Gliwic. W knurowskiej szkole miałem
pracować przez pół roku, ale pani
dyrektor poczyniła pewne kroki – i
zostałem do dziś – wspomina.
Wolny czas spędza aktywnie
– preferuje wycieczki rowerowe,
koszykówkę, siatkówkę. Lubi również czytanie – zwłaszcza książek
podróżniczych i kryminalnych.
Jeden z planów na czas nowej
kadencji to stworzenie wspólnych
boisk dla Szóstki i sąsiadującego z nią
Miejskiego Gimnazjum nr 2. Najprawdopodobniej będzie też remont kolejnych pomieszczeń szkoły. Za dwa lata
MSP nr 6 będzie obchodzić 40-lecie
istnienia. Już teraz pod kątem jubileuszu w szkole trwa zbiórka eksponatów
do mającej tu powstać sali tradycji.
– Chcemy uświadomić dzieciom, że
kiedyś używano różnych sprzętów, które dzisiaj wydają się dziwne – wyjaśnia
ideę dyrektor Szybiak. – W planach
jest też album pokazujący, jak szkoła
się zmieniała na przestrzeni lat.

PRZETARG
Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 44,80 m2 składające się z 2
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. Mieszka I 21C/11.
Cena wywoławcza 113.600,00 zł.
Termin przetargu – 09.07.2009 r. o godz. 10:00
Wadium w wysokości 11.400,00 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 08.07.2009 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
06.07.2009r. od godz. 15:00 do 16:00.
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.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
ogłoszenia bez podania przyczyny.

Tekst i foto: M. Napolska
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aktualności
Wywiad

To jest mój wybór

- Koledzy powtarzali mi: „W coś ty się wpakował”,
natomiast niektóre koleżanki podziwiały, że w dzisiejszych
czasach chcę poświęcić swoje życie w ten sposób. Piotr
Mroczkowski ma 23 lata i postanowił zostać księdzem.
„Przeglądowi Lokalnemu” zdradził, jak bardzo zmieniło się
przez to jego życie

Monika Pięciak: Kiedy zacząłeś myśleć o tym, by pójść do
seminarium?
Piotr Mroczkowski, kleryk IV
roku Seminarium Duchownego
w Katowicach: - W gimnazjum
zostałem lektorem. Początkowo w
ogóle nie myślałem o takiej drodze
życiowej, ale przez dwa lata przypatrywałem się temu, jak wygląda
posługa przy ołtarzu i dopiero wtedy
pojawiła się pierwsza myśl o seminarium. Poważnie zacząłem myśleć
gdzieś w drugiej klasie liceum.
- Jak na Twoją decyzję zareagowała rodzina?
- Rodzicom powiedziałem w
maturalnej klasie, na parę miesięcy
przed egzaminem. Byli zaskoczeni.
Mama pytała, czy na pewno tego
chcę, a tata, czy małżeństwo nie jest
moim powołaniem. Mówili mi, że to
duża odpowiedzialność. Upewniali
się, czy jestem pewny tej drogi i czy
na pewno dobrze to przemyślałem.
Siostry też były zaskoczone.
- A znajomi?
- Znajomi z klasy nie wiedzieli
o tym, że chciałbym iść do seminarium. Myślałem wcześniej także o
politechnice. Ale kiedy już się dowiedzieli, dziwili mi się. Było to też
zaskoczenie dla nauczycieli z liceum i
z gimnazjum. Koledzy powtarzali mi:
„W coś ty się wpakował”, natomiast
niektóre koleżanki podziwiały, że w
dzisiejszych czasach chcę poświęcić
swoje życie w ten sposób.
- Skąd wiedziałeś, że właśnie
kapłaństwo jest Twoim powołaniem?
- Myślałem i roz ważałem w
sobie tę decyzję. Trzykrotnie byłem
na dniach otwartych w seminarium,
czyli w sumie przez całe liceum - jeździłem co roku. Dni skupienia podczas tych wyjazdów pokazały mi, jak
wygląda życie w seminarium, lepiej
je poznałem. Pisałem nawet artykuł
do gazetki parafialnej, kończąc go

mniej więcej takimi słowami: „…że
takie dni pozwalają lepiej rozeznać
swoje powołanie”. Widocznie już
wtedy się nad tym zastanawiałem…
W seminarium generalnie człowiek rozeznaje swoje powołanie
- po to są te pierwsze lata. To nie
jest tak, że na sto procent, jak już się
wejdzie do seminarium, to się zostaje
księdzem. Decyzje o tym zapadają
w pierwszych latach, jest to czas
właśnie na to, by zastanowić się nad
swoim wyborem - wiele osób wtedy
odchodzi z seminarium.
- Ilu kandydatów zaczynało z
Tobą studia?
- Zaczynało nas 48 osób, a po
czterech latach pozostało nas 24.
- Jak wyglądają kolejne, nazwijmy to „stopnie”, w przygotowaniu do kapłaństwa?
- Może nie stopnie, a posługi
– tak to się nazywa. W połowie III
roku otrzymuje się pierwszą – lektoratu. Jak widzisz, pierwsze lata
są, tak jak mówiłem, czasem na zastanowienie się, posługi pojawiają
się dopiero później. Posługa lektora
pozwala nam czytać Pismo Święte
podczas Mszy, możemy także święcić
wielkanocne pokarmy. Pod koniec
III roku następują obłuczyny i wtedy
otrzymujemy strój duchownego. Na
początku IV roku rozpoczyna się
posługa akolitatu. Ja jestem obecnie
akolitem – mogę dzięki temu komunikować, zanosić Komunię chorym, a
także wystawiać Najświętszy Sakrament, tyle, że bez błogosławieństwa.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, pod
koniec V roku, jest ad missio, czyli
przyjęcie do grona kandydatów do
święceń diakonatu i prezbiteratu.
Jest to moment, w którym oczekuje
się od człowieka ostatecznej decyzji,
czy na pewno chce on przystąpić do
święceń. Tu trzeba być już zdecydowanym. Ale przełożeni także decydują – przed otrzymaniem każdej
kolejnej posługi muszą wyrazić zgodę, potwierdzić, że ktoś się nadaje do
kapłaństwa. I to nie jest też tak, że na
starcie mówią komuś, że nie może być
księdzem. Seminarium daje wszystko,
co jest potrzebne do formacji i pomaga w niej. Tutaj człowiek powinien się
rozwijać. Księdzem nie może zostać
ktoś, kto nie rozwija swojej wiary i
talentów.
- A jak jest w seminarium? Czy
życie tam różni się bardzo od życia
zwykłych ludzi?
- Generalnie żyje się inaczej.
Wstajemy o 5.30, a o 6.00 w kaplicy odbywa się rozmyślanie, czyli
taki czas ciszy i modlitwy. O 6.30
jest Msza Święta, po której mamy
śniadanie. Posiłki jemy wspólnie w
refektarzu. O godz. 8.00 zaczynamy
zajęcia na Wydziale Teologicznym.
O 13.15 odbywa się południowy
rachunek sumienia, który kończy
się Aniołem Pańskim. Później jest
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obiad, a do 15.30 czas wolny, w którym możemy wyjść na miasto. Przez
pierwsze trzy lata musimy wychodzić
minimum we dwóch. Wolno samemu
poruszać się poza seminarium dopiero po obłuczynach. Taki system
czasem komplikuje życie, bo trzeba
się dogadać, w którą stronę idzie się
z kolegą – jeden chce w jedną stronę,
a drugi na inny koniec miasta. Nie
zawsze da się wszystko załatwić w
ciągu jednego wyjścia, ale trzeba
umieć się poświęcić. Takie chodzenie
„dwójkami” buduje wspólnotę i relację między kolegami. Po powrocie
rozpoczyna się studium, czyli czas na
naukę, który trwa do 18.15 z krótką
przerwą na kawę czy herbatę. Po
nauce mamy nieszpory, kolację, a
od 19.00 do 20.00 czas wolny dla
siebie. Potem zaczyna się silentium
– czas, gdy można pójść do kaplicy,
przygotować rozmyślania na następ-

ny dzień lub jeszcze się pouczyć. Nie
odwiedza się już wtedy kolegów w ich
pokojach. O 22.00 zaczyna się silentium sacrum, czyli całkowita cisza w
całym gmachu.
Mamy też parę ciekawych zasad
w regulaminie – nie wolno nam
mieć telefonów komórkowych, dostęp do internetu jest tylko w sali w
określonych godzinach, podobnie
jest z telewizją. Jedni uważają to za
ograniczenia, a ja myślę, że to udogodnienia pomagające w formacji.
Poza tym w soboty i niedziele możemy przyjmować gości, jednak nie w
naszych pokojach, a na przykład w
rozmównicy lub kawiarni, którą sami
prowadzimy.
- Rok akademicki masz bardzo
zapracowany. Jakie są zatem Twoje
plany na wakacje?
- Wakacje kleryka, czyli te trzy
miesiące, są podzielone. Musimy
poświęcić po jednym miesiącu dla
archidiecezji i paraf ii, a jeden
możemy przeznaczyć dla siebie. We
wrześniu odbędę praktyki pedagogiczne w szkole i to będzie mój czas
dla archidiecezji. Dla siebie jadę na
rekolekcje na Górę św. Anny, odwiedzę też na pewno rodzinę. Będę
również pełnił posługę na rekolekcjach oazowych w Krakowie. Pozostały czas spędzę w parafii (p.w.
M. B. Częstochowskiej w Knurowie
– przyp. autora).
- Jesteś młody, pełen energii.
Zdradź, czy masz jakiś pomysł, jak
można nakłonić młodych ludzi do
tego, by się modlili i żywo uczestniczyli w życiu Kościoła?

- Po pierwsze, to bycie z młodzieżą i dawanie im przykładu. Żyć tym,
co się mówi. Przykład to jedyna metoda wychowania. Także katecheza
– to ważny czas, gdy spotykamy się
z młodzieżą. Ważne, by jak najlepiej
go wykorzystać, by katecheza była
jak najbardziej dostępna. Młodzież
ma wiele pytań, a nie na wszystkie da się odpowiedzieć z ambony
podczas mszy. Trzeba dać jej się
wypowiedzieć. Na katechezie mogą
też wypowiedzieć się osoby, które nie
zawsze są przychylne religii. Warto
też zachęcić młodzież do wzięcia
udziału w rekolekcjach wakacyjnych
– jest to czas wolny od nauki, gdy
mogą skupić się na czymś innym.
Pamiętam przykład pewnego znajomego księdza. Miał w swojej klasie,
niezbyt zdyscyplinowanej, najgorszego ucznia. Chłopak był prawdziwym buntownikiem, ale katecheta
zafascynował go, więc postanowił
pojechać na rekolekcje, które właśnie
ten ksiądz miał prowadzić. Młody
człowiek mówił potem, że początki
były trudne. Inni ludzie drażnili go,
ale on był wytrwały i wytrzymywał
to. Bardzo mocno przeżył rekolekcje.
Mówił potem, że nie będzie teraz chodził i na hura! głosił Chrystusa, ale
będzie pilnował, by samemu nie zejść
z tej drogi. Bo dla niego dojrzałość
polega właśnie na wierności. Ten
buntownik przez katechezę łyknął
haczyk. Ksiądz go zafascynował,
miał dla młodzieży czas.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Monika Pięciak

Knurów. Wakacyjne rekreacje

Lato w mieście

Nie każdy może zdobyć się na wakacyjny wyjazd w góry czy nad morze. Ale pozostając
w mieście również można atrakcyjnie spędzić wolny czas, nawet jeśli pogoda nas nie
rozpieszcza. Warto zapoznać się z ofertą przygotowaną przez knurowskie instytucje
O zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i
młodzieży zadbało, jak zwykle, Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej. Do 4 lipca grupa najmłodszych knurowian
wypoczywa w górach – w Węgierskiej Górce. Po tej
wycieczce niemal co drugi dzień na chętnych czeka jakaś
jednodniowa atrakcja. Każdy tu znajdzie coś dla siebie,
zarówno miłośnicy przyrody, jak i zabytków, a także
amatorzy fotografii.– Szczególnie polecam wycieczki dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnzajalnej – rekomenduje Jolanta Leśniowska, dyrektor MOPP. – Już 6 lipca
jedziemy do Rybnika, gdzie zwiedzimy zabytkową kopalnię
„Ignacy”, a 10 lipca organizujemy wycieczkę z przewodnikiem do Krakowa.
Na tę drugą wycieczkę mogą jechać wszyscy – od
tegorocznych pierwszaków z podstawówek po tych, którzy właśnie otrzymali świadectwo dojrzałości. Dyrektor
Leśniowska poleca również wycieczkę do Parku Miniatur
w Inwałdzie (jest planowana dwukrotnie – 27 lipca i 14
sierpnia). Jedyna w letnim sezonie jednodniowa górska
wycieczka – na Kozią Górę – daje możliwość zdobycia odznaki turystycznej GOT (będzie zorganizowana 22 lipca).
– Można się do nas zgłaszać do dnia wycieczki włącznie
– informuje Leśniowska. – Wymagana jest zgoda rodziców,
dobrze jest tez wziąć legitymację szkolną, w przypadku
wyjazdu do Wisły to wręcz konieczne.
Szczegółowy harmonogram wycieczek MOPP podajemy na str. 10.
O to, by najmłodsi się nie nudzili, zadbała także Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, która w
swoich klubach organizuje zajęcia świetlicowe (m.in. tenis
stołowy, szachy, konkursy plastyczne, a nawet warsztaty
kulinarne), ma też różnorodną ofertę jednodniowych wycieczek oraz wyjazdów do kina (o szczegółach piszemy
na str. 10).
Dzieci mogą odwiedzać także bibliotekę (Filię nr 2 dla
Dzieci i Młodzieży przy al. Lipowej), nie tylko w celu wypożyczenia książek, ale także po to, by miło spędzić czas z
rówieśnikami. – Nie mamy ściśle rozpisanego harmonogramu, zajęcia będą się odbywać wtedy, kiedy przyjdą dzieci

– mówi Katarzyna Wilińska z Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Knurowie.
Na dzieci czekają gry, konkursy literacko-plastyczne
(jeden z nich dotyczący baśni braci Grimm, zakończy się
wystawą w Bibliotece Powiatowej w Gliwicach, na którą
trafią najlepsze prace z powiatu). Planowany jest także
maraton czytelniczy, który wyłoni najlepszego czytelnika
lata 2009.
Kino Scena Kultura przygotowało interesującą ofertę dla
kinomanów, zarówno tych małych, jak i dorosłych. Nowością
będą letnie noce filmowe, organizowane w soboty. Podczas
tych maratonów będzie można obejrzeć za jednym zamachem kilka filmów, nadrabiając kinowe zaległości. – Miejmy
nadzieję, że ta formuła spodoba się widzom – mówi Justynna
Kosik, kierownik Kina Sceny Kultury. – Tym bardziej, że będą
atrakcyjne ceny biletów.
Szczegóły repertuarowe letnich nocy poznamy już
wkrótce. Oprócz tego planowane są też dwa pokazy plenerowe – na początku (10.07) i pod koniec wakacji (najprawdopodobniej 21.08). Podobnie jak poprzednio, ekran
na świeżym powietrzu pojawi się w atrium MSP nr 9 i MG
nr 3. Oby pogoda sprzyjała kinomanom. Najmłodsi, jak
zwykle mogą przychodzić do kina na wakacyjne poranki.
Pierwszy będzie 9 lipca.
Z kolei Dom Kultury w Szczygłowicach od 6 do 31 lipca
w godz. 9-13 proponuje uczniom podstawówek zajęcia plastyczne, rozmaite gry i zabawy, a także wyjazdy do kina (we
wtorki i czwartki). Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe
informacje pod nr tel. 032 332 63 84.
W tym roku już po raz czwarty są organizowane
półkolonie przy parafii świętych Cyryla i Metodego. W
dwóch lipcowych turnusach będą uczestniczyć w sumie 92
osoby. Lista jest już, niestety, zamknięta – chętni znaleźli
się błyskawicznie. – Niektórzy z uczestników pierwszej
półkolonii pracują z nami w tym roku jako wolontariusze
– mówi ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii św. św.
Cyryla i Metodego. – To piękna kontynuacja, widać, że
młodzi otwierają się na innych.
M. Napolska



wizytówka. Zastępca dowódcy knurowskich strażaków obchodzi 30-lecie pracy

Jak Józek został
strażakiem

Foto: M. Napolska

rozmaitości
Odznaczenia, jakimi
wyróżniono asp.sztab.
Józefa Jaworka:
1997 – Brązowy Medal Za
Zasługi dla Pożarnictwa
2001 – Odznaczenie Honorowe Strażak Powiatu
Gliwickiego
2003 – Brązowy Krzyż Zasługi
2004 – Srebrna Odznaka
Z a s ł u ż o ny d l a O c h r o ny
Przeciwpożarowej
2005 – Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

tam swoją dobrą robotą zaistniałem
– przyznaje skromnie. – Po tej akcji
dostałem awans. To miłe, że zauważono moją pracę.

– Ten zawód daje dużo satysfakcji. Najcenniejsza to pomoc
innym. My nie pracujemy, ale służymy – mówi asp. sztab. Józef
Jaworek po trzech dekadach pracy w zawodzie

Wśród akcji, które kosztowały
go najwięcej nerwów, wspomina
wydarzenie na wolnym obszarze
celnym w Łabędach. Montowano
tam akurat studzienki kanalizacyjne.
Jeździło tamtędy dużo ciężarówek.
Rozjeżdżone, ziemiste podłoże obsunęło się i zakleszczyło pracownika
kanalizacji w czterometrowym leju.
Poza tym zawsze bardzo angażujące
emocjonalnie są akcje z dziećmi
– jak płaczą, ściska się serce. Zdarzały się śmiertelne ofiary, zwłoki
w spalonych samochodach, domach,
po wypadkach kolejowych – trzeba
wtedy zachować zimną krew.
– Ten zawód daje dużo satysfakcji. Najcenniejsza to pomoc innym.

Podczas węczania aktu zawodowego awansu (drugi z lewej) koniec lat 80.



duże zakłady – produkowano tam
nie tylko sprzęt wojskowy, ale też np.
dźwigi – więc i oddział straży był
duży – mieliśmy wtedy na zmianie
25 osób.

Bać się i szanować
Na pytanie o wątpliwości co do
wyboru zawodu jubilat mówi tylko o
jednym aspekcie – ekonomicznym.
Dwa lata po podjęciu pracy ożenił
się. Czuł się w obowiązku zapewnić
byt rodzinie, tymczasem pensje w
jego jednostce były wręcz głodowe.
Jak mówi, strażacy byli niechcianym
dzieckiem swojego zakładu. Być
może zrezygnowałby z pracy strażaka, znalazł jednak złoty środek - zajął
się dodatkowymi pracami: bieżnikowaniem opon, stolarstwem (meble
w obecnej siedzibie knurowskich
strażaków zostały wykonane według
jego projektu). Potem skończył kursy
fachowe, szkołę aspirantów, został
też inspektorem do spraw przeciwpożarowych.
Wątpliwości wynikających z
zawodowego ryzyka nigdy go nie
nachodziły. – Nie powiem, że się
nie boję, bo każdy się powinien bać
– uważa. – Gdy ogień lub woda wymyka się spod kontroli, wręcz należy
się bać. Tyle tylko, że trzeba się odpowiednio przygotować i szanować
ten żywioł.
Pierwsza duża akcja, w jakiej brał
udział, to gaszenie pożaru jednego z
gliwickich kościołów. Ale podkreśla,
że nawet przy mniej spektakularnych
pożarach piwnic czy mieszkań ryzyko okazuje się często większe, niż
można by się spodziewać.
W 1992 bumarowska straż prze-

kształciła się w jednostkę PSP. Jaworek pracował tam jeszcze do 1999
roku, kiedy przeniósł się do Knurowa.
Straż pożarna miała wtedy swoją siedzibę w zakładach tworzyw sztucznych ERG. Miał wtedy nieśmiałe
marzenie, dziś już zrealizowane, aby
powstał tu obiekt PSP z prawdziwego
zdarzenia.
Podczas powodzi w 1997 roku
był dowódcą plutonu chemicznego
w Raciborzu. Kiedy miała nadejść
druga fala wody, dowodził plutonem
oświetleniowym na wałach. – Gdzieś

1980 rok- Józef Jaworek (pierwszy z lewej) strażak z rocznym
stażem podczas otwierania siedziby jesdnostki straży pożarnej
w łabędzkim Bumarze

Szczygłowice. Festyn Rodzinny

Antidotum na niepogodę
Festyny pod chmurką to, zwłaszcza w czerwcu,
dość ryzykowny pomysł. Organizatorzy nie
przestraszyli się niepewnej pogody i jak zwykle
przyciągnęli do szczygłowickiego Parku NOT
żądnych dobrej zabawy

Foto: arch. Stowarzyszenia

Trzydzieści lat to masa czasu. Tyle właśnie przepracował w
zawodzie asp. sztab. Józef Jaworek, zastępca dowódcy knurowskiej
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej. W
Knurowie pracuje od dziesięciu lat i
– jak mówi – zdążył się z nim zżyć.
Nic dziwnego, w końcu jego praca
jest skoncentrowana na tym, by
mieszkańcy miasta byli bezpieczniejsi i by pomoc trafiała do nich jak najszybciej. W przypadku strażaka taka
deklaracja nie jest czczą gadaniną.
Pochodzi z Jasiony pod Pyskowicami, jego rodzina mieszka tam z
dziada pradziada. On sam 30 lat temu
przeprowadził się do Pyskowic, gdzie
mieszka do dziś. Jego dzieciństwo
było wypełnione pracą, jak to wówczas w chłopskich rodzinach bywało.
Przyznaje, że zawsze zazdrościł
rówieśnikom, którzy na wakacje
wyjeżdżali, zamiast pracować przy
żniwach. On na pierwsze wczasy
wyjechał dopiero z żoną i dziećmi.
– Kiedy miałem 13 lat, zmarł ojciec.
Obowiązków przybyło. Ale może
dlatego lepiej rozumiem ludzi, życie
nauczyło mnie pokory, co mi się teraz
przydaje w zawodzie. Bo żywioł też
zmusza do pokory.
Gdy przeczytał „ Jak Wojtek
został strażakiem”, to mu się marzyło, że też zostanie. Zresztą wielu
chłopców ma takie marzenia. Tyle że
niektórym przechodzi to z wiekiem,
innym – wręcz przeciwnie. Józef
Jaworek jako nastolatek wstąpił do
Ochotniczej Straży Pożarnej w rodzinnej Jasionie. Po pedagogicznym
studium technicznym rozpoczął
pracę w jednostce strażackiej przy
zakładach Bumar Łabędy. – To były

Mirella Napolska
Foto: Zbiory własne J. Jaworek

Foto: Zbiory własne J. Jaworek

Strażacy jak rodzina

My nie pracujemy, ale służymy. Mówię to zawsze młodym pracownikom,
którzy do nas przychodzą. Muszą być
tego świadomi.
Strażacy w jednostce są jak rodzina. Z ludźmi na zmianie człowiek
się zżywa – im się wierzy, liczy się
na siebie nawzajem. Strażak w pojedynkę nic nie zdziała. Stąd z reguły
stosuje się działanie po dwie osoby.
W tej strażackiej rodzinie jest
miejsce dla różnych typów charakterów. Potrzebna i nerwusów, i
spokojnych, wysokich i niskich – w
zależności od sytuacji.
Rodzina zaakceptowała pracę
Józefa Jaworka, choć małżonka mówi,
że jego pierwszą żoną jest praca, a
dopiero potem ona sama. – Żona przyzwyczaiła się, że jadę do domu o 18
czy 20 i często bywa, że musi podgrzewać obiad trzy razy. Akceptuje też, że
niezależnie od rodzinnych planów w
każdej chwili może być rozkaz i nikt
na ten temat nie dyskutuje.

W sobotnie popołudnie atrakcji było
co niemiara: malowanie twarzy, konkurencje sprawnościowe, gry zespołowe...
O wszystko postarało się Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego z prezesem Włodzimierzem
Gwiżdżem, Centrum Kultury i radny
Zbigniew Wojciechowski.
Atmosferę skutecznie podkręcał
zespół Centrum, który zaserwował szczygłowiczanom najpopularniejsze piosenki.
– Ciekawostką była jedna z konkurencji
– rzut patelnią – mówi Marian Gruszka,
członek Stowarzyszenia. – Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa,
w której główną nagrodą był ufundowany
przez Centrum Kultury rower.
Park NOT okazał się idealnym
miejscem dla grupy wczesnośredniowiecznych wojów, którzy zaprezentowali sztuki walki oraz dali najmłodszym
niezłą lekcję historii.
/-/
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aktualności
Knurów

Jak festyn, to tylko
rodzinny

Niedzielne popołudnie było czasem idealnym na rodzinny
wypoczynek. Słońce ze wszystkich sił starało się przebić
przez chmury i tym razem nie zawiodło – było ciepło
i przyjemnie. Na tych, którzy udali się w tym czasie w
okolicę estrady przy ul. 1 Maja, czekała miła niespodzianka
Centrum Kultury w Knurowie
oraz radny Izydor Golec przygotowali festyn rodzinny, na którym nie
zabrakło wspaniałej zabawy.
O oprawę muzyczną zadbała
wokalistka zespołu „Centrum” ze
Szczygłowic. Najmłodsi mogli liczyć
na słodki poczęstunek, a także moc
atrakcji. Każdy mały artysta, który
przy pomocy ołówka wyczarował na
kartce rysunek, otrzymał prezent.
Na nagrody mogli też liczyć uczestnicy biegu w workach. - Dobrze
się bawimy. Najbardziej podobały
nam się wyścigi w workach. Często
przychodzimy na festyny, lubimy je
– mówią dwie Karolinki z Laurą,
szalejące także na parkiecie. Wokoło
mnóstwo waty cukrowej, popcorn i
lody – prawdziwy raj dla łasuchów.
Uczestnicy festynu chętnie korzystali z pięknej pogody oraz okazji
do wspólnej zabawy: - Bawimy się
dobrze, mamy urlop. Nasz córeczka
jest bardzo zadowolona z atrakcji.
Jeżeli tylko jest okazja, jest czas i
nie jesteśmy w pracy, to chętnie przychodzimy na takie festyny. Pogoda
dzisiaj dopisała – mówią państwo
Rządeczka, którzy na festyn przyszli
z 4,5-letnią Wiktorią. - Często chodzę
na festyny i bardzo fajnie się bawię.
Mój synek rysował i skakał w workach – Małgorzata Kloch z 4-letnim
Hubertem nie narzekała na nudę.
Czas wspólnie spędzony z rodziną jest bezcenny, dlatego warto
zabrać dzieci na festyn, a może i
samemu przypomnieć sobie, jak to
było mieć tych kilka lat…

Mali artyści chwycili za ołówki

Studnia Trzech
Braci to
najpopularniejsze
miejsce w
Cieszynie

Cieszyn, Ustroń. Wyprawa Klubu Abstynentów „Siódemka”

Wyprawa pełna
niespodzianek

Nieodparta chęć obcowania
z naturą w przypadku
klubowiczów i sympatyków
Klubu Abstynentów „Siódemka”
po raz kolejny zwyciężyła z
kapryśną i deszczową aurą...
Gdzie, jak nie w ustrońskim
Leśnym Parku Niespodzianek można docenić wagę spaceru ścieżkami
przyrodniczo-dydaktycznymi? – Z
zapartym tchem karmiliśmy i głaskaliśmy dziką zwierzynę, zachwyceni
silną postawą jeleni szlachetnych i
żubrów, łagodnością saren i sympatyczną naturą danieli, skocznością
muf lonów i kóz karłowatych czy
odwagą dzików – opowiada Piotr
Kołodziejczyk z „Siódemki”.
Nieokiełznana dzikość natury
była niemal na wyciągnięcie ręki.
Nad głowami drapieżne orły, myszołowy, sokoły i jastrzębie...
Dla najmłodszych nie lada atrakcją był plac zabaw i Bajkowa Aleja
z ruchomą ekspozycją. Także starsi
z dużym zainteresowaniem przysłuchiwali się treści bajek („Ptasie
wesele”, „Kopciuszek”, „Czerwony
Kapturek”).
- Leśny Park Niespodzianek to
prawdziwa enklawa możliwości rekreacyjno-wypoczynkowych, a przy
tym lekcja przyrody i świetny, bez-

alkoholowy sposób na wypoczynek
w atmosferze życzliwości, przyjaźni
i rodzinnej miłości – dodaje Kołodziejczyk.
Klubowicze zawędrowali szlakiem Piastów i Habsburgów do
miasta nad Olzą. W Cieszynie, wśród
zabytkowych kościołów, klasztorów,
synagog, odrestaurowanych kamienic i warsztatów złotniczych mieli
okazję uczestniczyć w niecodziennej
lekcji historii. Przyczynkiem stało się
zwiedzanie najstarszego w Europie
Środkowej i czynnego nieprzerwanie
Muzeum Cieszyńskiego.
- Schronienie przed deszczem
znaleźliśmy w cukierni, gdzie mogliśmy skosztować cieszyńskiego specjału – strudla z jabłkami. Co ciekawe, należność mogliśmy uregulować
lokalną monetą 2 zł z wizerunkiem
romańskiej rotundy św. Mikołaja
i Wacława z XI wieku. Utrudzeni,
zmoczeni, ale szczęśliwi opuściliśmy
w gorących promieniach słońca
uroczy zakątek – relacjonuje Piotr
Kołodziejczyk.
/pg/ Foto: Piotr Kołodziejczyk

reklama

Tekst i foto: Monika Pięciak

Wszystkim bardzo podobały się
wyścigi w workach
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rozmaitości
WakacYJNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Lato 2009 z LWSM

Nie ma nudy na wakacjach!

Na wycieczkę z MOPP
Tradycyjnie w okresie wakacyjnym Miejski Ośrodek Pracy Pozaszkolnej przygotowuje atrakcyjne
wycieczki dla uczniów knurowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wakacyjna oferta zapowiada się niezwykle ciekawie
Poniżej przedstawiamy harmonogram wycieczek. Zapisy od chętnych dzieci i młodzieży przyjmuje sekretariat
MOPP (al. Lipowa 12) codziennie w godz. 9.00-15.00 lub pod numerem telefonu 032 235 27 13. Co ważne, zainteresowani nie płacą za przejazd, tylko za bilety wstępów do muzeów. Gorąco polecamy!

Data

Trasa wycieczki
Węgierska Górka – 6 dni w górach (basen kryty, bilard, stół do
29.06-4.07
tenisa, kręgle, zdobywanie szczytów, dyskoteki)
6.07
Rybnik – kopalnia zabytkowa „Ignacy”, Rudy - park i klasztor
8.07
Jura Krakowsko – Częstochowska: Ogrodzieniec
10.07
Kraków z przewodnikiem dla młodzieży
13.07
Pszczyna - Zagroda żubrów
Wisła – Zamek Prezydenta (zgłoszenie dziecka oraz dane, pesel
15.07
i nr legitymacji do 7.07)
Rudy Raciborskie – Zespół Klasztorno-Pałacowy,
17.07
Łężczok / warsztaty fotograficzne
20.07
Chorzów – ZOO
22.07
Bielsko – Biała (Kozia Góra – szlak)
24.07
Gliwice – wieża widokowa, palmiarnia
27.07
Park Dinozaurów - Zator
29.07
Inwałd – Park Miniatur

Czas
9.00 poniedz.
-9.00 piątek
9.00 – 14.00
9.00 – 16.00
9.00 – 19.00
9.00 – 14.00

Cena
310 zł
3 zł
5 zł
25 zł
5 zł

9.00 – 16.00

3 zł

9.00 – 14.00

3 zł

9.00 – 14.00
9.00 –16.00
9.00 -14.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00

5 zł
5 zł
5 zł
14 zł
15 zł

9.00 – 14.00

10 zł

31.07

Ranczo Knurów/ warsztaty fotograficzne

3.08

Pławniowice - zwiedzanie pałacu i parku z przewodnikiem, Pyskowice

9.00 – 14.00

5 zł

5.08
7.08
10.08
12.08
14.08

Jura Krakowsko – Częstochowska: Olkusz, Rabsztyn
Opole Zoo/ warsztaty fotograficzne
Chudów, zamek i izba śląska
Żywiec
Inwałd – Park Miniatur

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 14.00
9.00 - 16.00
9.00 – 16.00

5 zł
4 zł
3zł
13 zł
15 zł

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
mieszkaniowa zaprasza - jak co roku - dzieci
i młodzież do udziału
w wakacyjnych imprezach

W czasie wakacji w klubach spółdzielczych organizowane będą zajęcia
świetlicowe - turnieje tenisa stołowego, szachowe, konkursy plastyczne, gry
i zabawy, warsztaty kulinarne. Przy odpowiednich warunkach pogodowych
na boiskach szkolnych zostaną przeprowadzone konkursy sprawnościowe
oraz rozgrywki piłkarskie.
Spółdzielnia proponuje też jednodniowe wycieczki:
1.07 - Zator koło Oświęcimia - park dinozaurów
8.07 - Nakło-Chechło (lub Tarnowskie Góry) - kąpielisko
15.07 - Pokrzywna i okolice - Biskupia Kopa
22.07 - Wadowice - muzeum Jana Pawła II
29.07 - Chorzów - ZOO i skansen
19.08 - Inwałd - park miniatur
26.08 - Szczyrk - wejście na Klimczok
LWSM poleca również wyjazdy do kina CIMENA CITY w Gliwicach
w dniach: 26 czerwca, 17 lipca i 7 sierpnia.
3.07 - zaprasza do zwiedzania muzeum gliwickiego
10.07 - wyjście do groty solnej
24.07 - wycieczka rowerowa do Chudowa
31.07 - palmiarnia Gliwice
21.08 - skansen Królowej Luizy w Zabrzu
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach:
GAMA - tel. 032-235-10-15
LOKATOREK – 032-235-19-08
MALUCH - 032-235-17-65

Foto: Mirella Napolska

Rozalia Asendy z Leszczyn

Filip Jagiełko z Knurowa

ur. 21.06.2009 r., 3700 g, 59 cm

ur. 22.06.2009 r., 3750 g, 53 cm

Kinga Biernat z Bełku

Marzena Rafałowska z Knurowa

ur. 23.06.2009 r., 3560 g, 56 cm

Wojciech Grolik z Ornontowic

ur. 28.06.2009 r., 2950 g, 50 cm

10

ur. 24.06.2009 r., 3700 g, 56 cm

Karol Kuźnik z Gierałtowic

ur. 28.06.2009 r., 2290 g, 50 cm

Aleksander Szafarz z Knurowa

Julia Szczypińska z Rybnika

ur. 22.06.2009 r., 3530 g, 54 cm

ur. 22.06.2009 r., 2880 g, 50 cm

Aleksander Koć z Czerwionki

syn państwa Salbertów z Leboszowic

Maja Rusin z Wilczy

syn państwa Zaborowskich z Knurowa

ur. 25.06.2009 r., 4030 g, 57 cm

ur. 28.06.2009 r., 3950 g, 58 cm

ur. 25.06.2009 r., 3650 g, 55 cm

ur. 28.06.2009 r., 4600 g, 58 cm

Artur Szpyra z Czerwionki

ur. 22.06.2009 r., 2890 g, 54 cm

Natalia Ząbek z Gliwic

ur. 26.06.2009 r., 3760 g, 55 cm

Jerzy Jary z Knurowa

ur. 29.06.2009 r., 3180 g, 54 cm
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KnUrÓW. czWarta eDYcja StYpenDiÓW parafiaLnYcH

pomóc zdolnym,
niezamożnym
20 lipca mija termin składania wniosków o przyznanie
stypendium parafialnego. Z szansy skorzystało już
kilkanaście osób. Formularze można jeszcze odebrać
w kancelarii parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Ubolewa, że nie wszyscy
stypendyści poinformowali o
swoich dokonaniach. – Większość spożytkowała pieniądze
na zakup książek, niektórzy
szkolili swoje umiejętności
językowe. Jeden stypendysta
zakupił gitarę i uczy się na
niej grać.
Stypendia parafialne mają
tę zaletę, że są jednorazowo
wypłacanym świadczeniem,
foto: archiwum

Oferta skierowana jest do
uczniów wszystkich typów
szkół, od podstawówki, poprzez gimnazjum, szkołę średnią, aż po uczelnie wyższe.
Przy rozpatrywaniu wniosków
komisja złożona z trzech przedstawicieli Rady Parafialnej i ks.
proboszcza Jana Buchty bierze
pod uwagę uzyskaną przez
uczniów średnią – minimum
to 4,5 oraz sytuację materialną
rodziny. – Stypendium adresujemy do naszych parafian. Już
po raz czwarty chcemy wspierać zdolnych ludzi, którzy nie
mają możliwości finansowych
by swoje talenty pomnażać.
W ubiegłym roku tylko ośmiu
stypendystów spełniło nasze
kryteria – mówi proboszcz
Buchta.

które mieści się w przedziale
od 500 do 1000 zł.
Lw ia czę ść pien ię d z y
przeznaczanych na stypendia pochod zi ze środ ków
zebranych podczas dorocznego Festynu Parafialnego.
– Wciąż jest jeszcze słaby
odzew ze strony instytucji,
które mogłyby wesprzeć tak
szlachetną inicjatywę – dodaje proboszcz. Zamożniejsi
parafianie nadal mogą zasilić
kasę stypendialną , przelewając środki na specjalnie
utworzone konto.
Wręczenie stypendiów nastąpi pod koniec sierpnia.
Paweł Gradek

Warto przyłączyć się do inicjatywy, by
pomóc rozwinąć skrzydła utalentowanym
knurowianom. Pieniądze można wpłacać na
konto w banku
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
w Knurowie,
Bank Śląski o/Knurów
91 1050 1298 1000 0023 0475 0025
Pod koniec sierpnia kolejni uzdolnieni
otrzymają parafialne stypendium

Bożena Jankowska
z Knurowa:
- Ostatnio czytałam „Przesilenie
zimowe” Rosamunde Pilcher. Po
prostu wzięłam ją z półki i spodobała mi się. Książka opowiada
o tym, że miłość jest możliwa w
każdym wieku, także wśród osób
starszych. Przeplatają się tu losy kobiety i mężczyzny.
Akcja zaczyna się w Anglii, a potem przenosi się do
Szkocji. Poleciłabym ją raczej osobom dorosłym.
Anna Skorupa
z Knurowa:
- Poleciłabym „Trylogię Czarnego
Maga” Trudi Canavan. Jest to
książka fantasy. Pierwszy raz czytałam ją w grudniu. Trudno było mi
się wtedy oderwać od prac domowych, ale kiedy już usiadłam, to
przez cztery dni czytałam z zapartym tchem. Bohaterką
jest dziewczyna ze slumsów, która nie spodziewa się
nawet, że mogłaby posiadać jakąś moc. W tym świecie
moc była zarezerwowana tylko dla arystokracji. W decydującym momencie jej zdolności jednak się pokazują.
Bohaterka boi się, że chcą jej odebrać moc, więc ucieka.
Potem zostaje jednak przyjęta do szkoły magów. Arystokraci, z którymi się uczy, starają się nakłonić ją, by
zrezygnowała. Bardzo zaskakujący jest trzeci tom.
Agnieszka
Chełmecka
z Knurowa:
- Ostatnio czytałam więcej lektur,
ale bardzo lubię książki przygodowe, choć nie mam konkretnej
ulubionej. Lubię też fantastykę.
Polecałabym właśnie takie książki.
Teraz pracuję, więc czytam też niestety mniej.
Barbara Nieszporek
z Kuźni Nieborowskiej:
- Spodobała mi się książka Stephena Kinga pt. „Christine”. Jest o
samochodzie, który się mści. Znalazł go chłopak i odrestaurował,
gdyż samochód był w kiepskim
stanie. Ponieważ chłopakowi dokuczano, auto mści się za niego. Fajna książka, zwłaszcza wtedy, kiedy lubi się samochody. Lubię powieści
grozy, bo nie są przesłodzone. Są bardziej realistyczne
niż niejedna obyczajowa, gdzie łatwo można domyślić
się końca.

CZWARTEK
2.07.2009 r.

„Lato muminków”
- godz.16.30

not. & foto:
Monika Pięciak

rozrYWKa nr 26/2009 - Do WYgrania poDWÓjnY BiLet Do Kina
„Z miłości do gwiazd”
- godz.18.00

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

„Stan gry”
- godz. 20.00
PIATEK-ŚRODA
3-8.07.2009 r.
„Noc w muzeum 2”
- godz. 16.00
„Ja cie kocham, a Ty z nim”
- godz. 18.00
„Anioły i demony”
- godz. 20.00
CZWARTEK
9.07.2009 r.
„Noc w muzeum 2”
- godz. 10.00
„Anioły i demony”
- godz. 17.30
„Ja cie kocham, a Ty z nim”
- godz. 20:00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo:
1) żużlowcy z bykiem na plastromie (dwa wyrazy), 8) kierunek,
prąd w sztuce, 9) pitna, 10) rzut karny, jedynastka (gwarowo),
11) najmniejsza, możliwa wymagana ilość, 13) bufet w ekspresie, 15) pożytek, korzyść, zysk, 16) miejsce biblijnego cudu, 18)
trzebieniec, eunuch, 21) … z kremem, 22) reprezentacja, 23) do
chwytania koni, lasso, 24) zaniepokojony wiernością żony
Pionowo:
1) płata figle, psotnik, 2) gaz w jarzeniówce, 3) „… Jones”, film
z Harrisonem Fordem, 4) Małysz lub Mickiewicz, 5) pustelnia,
samotnia, 6) okucie u furtki, 7) tłuszcz dodawany do potraw,
12) pompa z nieba, 13) „Siedmiu wspaniałych”, 14) ściągnięcie
się mięśni, 15) nieproszony gość, natręt, 17) wiszące łóżko, 18)
najmniejsza cząstka filmu, 19) … Tarkowski, opiekun Nel, 20)
kolce na butach taternika

26
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 24/2009 brzmiało:
„Pociąg”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria Dusza.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

SPRZEDAM
Sprzedam cegłę z rozbiórki – tanio. Tel.
0 510 939 652

25-26/09

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

DAM PRACĘ
Biuro rachunkowe zatrudni pracownika
z wykształceniem średnim lub wyższym
ekonomicznym. Tel. 032 330 41 41
25-26/09

turystyka

24-27/09

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

Praca wakacyjna – zatrudnię kelnerkę w
pizzerii. Tel. 0 602 262 385, 032 235 14 74

01-odw.

25-26

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

Pracownika do obsługi wytłaczarki, mechanika oraz pracownika do prac budowlanopomocniczych. Tel. 032 232 70 74

01-odw.

Firma budowlana NAD-BUD, docieplanie
budynków, rury wodno-kanalizacyjne, tapetowanie, malowanie, gładzie, kompleksowe
wykonanie łazienek, kompleksowa budowa
i wykańczanie domów. Tel. 0 724 170 313

26/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1-pokojowe, komfortowe sprzedam. M3, tel.
0 516 055 825

26/09

2-pokojowe, 39 m 2 , sprzedam. M3, tel.
0 516 055 825
26/09

Firma budowlana oferuje docieplenie
budynków, kompleksowe wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

23-26/09

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

26-27/09

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

26/09

Agencja Nieruchomości M3 zaprasza do
nowo otwartego biura w Knurowie przy ul.
Witosa 15, koło Biedronki, tel. 032 235 00
55, 0 516 055 825

26/09

Do wynajęcia lokal w salonie fryzjerskim.
Tel. 0 603 357 803
24-27/09

Emerytka szuka pokoju do wynajęcia. Tel.
0 506 216 971

24-26/09

Lokale użytkowe – wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

26/09

M-3/M-4/M-5 – mieszkania na sprzedaż,
wszystkie oferty na www.lokus.eu, tel.
0 793 679 367

26/09

Nieruchomości Europex: sprzeda dom 360
tys., sprzeda działkę 800 m2 – 115 tys. Tel.
0 516 098 075

26/09

Sprzedam działkę budowlaną – nieuzbrojoną w Knurowie. Tel. 0 509 627 807

25-26/09

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

26-27/09

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

Przyjmę do pracy osobę doświadczoną do
wykańczania wnętrz. tel. 0 509 537 098

26-27/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

24-30/09

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

26-29/09

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

Oddam gruz za darmo. Tel. 0 510 939 652

Kupię mieszkanie z balkonem I – II p. Tel.
032 236 02 68

07-51/52/09

25-28/09

oddam za darmo

26/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

Przyjmę do baru. Tel. 032 235 32 29,
0 503 019 430

25-26/09

Kupię dom w Knurowie i w okolicy, może
być do remontu lub działkę. Tel. 0 792 496
905

23-42/09

26/09

G i e r a ł t o w i c e, d o m w o l n o s t o j ą c y n a
działce 2400 m 2 – sprzedam. M3, tel.
0 603 773 313

26/09

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

Mechanik samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, czas pracy nieograniczony.
Tel. 032 221 40 86, 032 221 19 53

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

22-26/09

26-28/09

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

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

25-26/09

informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej
wiadomości:
− wykaz nr 27/GD/09 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Konopnickiej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej na okres do 3 lat;
− wykaz nr 28/GB/09 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Kościuszki przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze
bezprzetargowej na okres do 3 lat.

przetarg
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 31/23 o
powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 89 000,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 21.07.2009 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”
w terminie do dnia 20.07.2009 r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 21.07.2009 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
0-32 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

26-28/09

26-30/09

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 dostawc ze, osobowe. Tel.
0 665 888 777

23-32/09
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sport
PiłkA NożNA

ratują olimp
władze klubu do tego, by zgłosić
drużynę do rozgrywek w klasie
„B”. – Wiele czasu i środków przeznaczyliśmy przed kilkoma laty na
to, by ten klub powstał, więc nie
możemy teraz patrzeć z boku na
ewentualne zawieszenie działalności – mówi Dariusz Sarzała, były
prezes Olimpu. – Jestem po wielu
rozmowach z wieloma osobami i
wspólnie postanowiliśmy poukładać to wszystko jakby od początku. Współpracujemy z obecnym
zarządem i prezesem Mirosławem

Litwinem, którego zobowiązaliśmy
do zgłoszenia drużyny do nowych
rozgrywek. Zdajemy sobie sprawę
z tego, że czeka nas bardzo trudne
zadanie, ale jestem optymistą.
Wstępnie ustalono, że przygotowania do sezonu 2009/2010
rozpoczną się 21 lipca. Do tego
dnia ma być znane nazwisko nowego trenera. W tej sprawie toczą
się już rozmowy. Podobnie, jak w
kwestii ponownego zgłoszenia do
rozgrywek drużyny juniorów.

KS concorDia

trener zostaje

PiSk

foto: Piotr Skorupa

Klub piłkarski Olimp Szczygłowice znalazł się na organizacyjnym zakręcie. Z tego też powodu,
na trzy kolejki przed zakończeniem
sezonu zabrzańskiej klasy „A” został wycofany z rozgrywek. Owa
decyzja i słaba postawa zespołu w
rundzie wiosennej zaowocowały
degradacją na najniższy szczebel
rozgr ywek prowadzonych przez
Podokręg Zabrze.
M i m o l e t n i e j k a n i k u ł y, w
Szczygłowicach jest kilka osób,
k t ór e ju ż z obl igowa ł y ob e c ne

foto: Piotr Skorupa

Wojciech Kempa
(z prawej) zostaje
w Concordii,
jednak czy
w knurowskim
klubie pozostanie
również
najskuteczniejszy
zawodnik
– Tomasz Dura?

Znamy szczegółowy plan przygotowań do nowego sezonu przez
4-ligowy zespół Concordii Knurów.
Po powrocie z urlopów piłkarze
spotkają się na pierwszym treningu
13 lipca. Na zawodników czekać
będzie trener Wojciech Kempa,
który zapomina powoli o kwietniowej decyzji o zakończeniu pracy w
Concordii (przypomnijmy, że po
porażce 0:5 z Gwarkiem Ornontowice trener oddał się do dyspozycji
zarządu, a ten zdecydował, że nie
ma mowy o zmianie szkoleniowca). – Po zakończonym sezonie

ponownie usiedliśmy z trenerem
do rozmów i wspólnie zdecydowaliśmy, że nasza współpraca będzie
kontynuowana – mówi Grzegorz
Grzybowski, prezes Concordii.
W okresie przygotowawczym
piłkarze Concordii rozegrają kilka
gier kontrolnych:
18 lipca – Piast Gliwice
(Młoda Ekstraklasa)
22 lipca – Przyszłość Ciochowice
25 lipca – Odra Wodzisław (ME)
29 lipca – ŁTS Łabędy
1 sierpnia – Jedność Przyszowice
PiSk

Wopr

foto: Piotr Skorupa

mistrzostwo pietrzak

Historia lubi się powtarzać. Czy powtórzy się w przypadku Olimpu,
który tak cieszył się z awansu do klasy A?

SzermierKa

obóz na wyspie
bem przygotowywać się będzie
w Wiśle. Nowy sezon rozpocznie
foto: Piotr Skorupa

Paulina Michalewicz, szpadzistka z Knurowa reprezentująca Piasta
Gliwice wróciła z obozu na wyspie
Gotlandia. Zgrupowanie odbyło
się pod nazwą Baltic Sea Summer
Fencing Camp 2009 i zgromadziło
210 szpadzistek i szpadzistów z
Norwegii, Szwecji, Włoch, Wielkiej
Brytanii, Finlandii, Estonii, Danii
i Polski. Zawodnicy trenowali pod
okiem 14 znakomitych trenerów
szermierki, a na zakończenie obozu odbył się turniej drużynowy,
zakończony podwójnym sukcesem
Piasta Gliwice.

W planach Pauliny Michalewicz na sezon 2009/2010 jest walka
o miejsce w kadrze narodowej
juniorów młodszych i awans do 16
najlepszych juniorek.

PiSk

Osobą, która doceniała sukcesy Sandry Pietrzak
jeszcze przed wywalczeniem mistrzostwa Polski był
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa
43. Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym kobiet, zakończ ył y się su kcesem Sand r y
P ie t r z a k . Re p r e z e nt a nt k a OM
WOPR Knurów zdobyła w Dzonkow ie t y t u ł m i st r z y n i Pol sk i.
Wśród mężczyzn na szóstym miejscu sklasyfikowany został Marcin
Szczypiński.
Dobre wyniki ratowników zrzeszonych w OM WOPR Knurów mają

odzwierciedlenie w klasyfikacji
drużynowej. Między innymi dzięki
dobrej postawie Pietrzak i Szczypińskiego, WOPR Śląsk sklasyfikowany został na drugim miejscu, za
WOPR-em z Dolnego Śląska.
W Dzonkowie wystąpili również Mateusz Sz umichora – 20
miejsce w klasyfikacji generalnej i
Patrycja Gogolin – 28.
PiSk

SKat SportoWY

zaproszenie

- Paulina ma teraz wolne

do 2 sierpnia – mówi Andrzej
Michalewicz, ojciec uzdolnionej
knurowskiej szpadzistki. - Od 3
sierpnia Paulina uczestniczyć
będzie w obozie kadry w Rewalu, a następnie od 22 sierpnia
rozpocznie się kolejny obóz.
Tym razem wraz ze swym klu-

12 września bardzo ważnym
turniejem - pierwszym Pucharem Polski w swojej kategorii
wiekowej.

Paulina Michalewicz
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11 l i p c a o d b ę d z ie się I I I G r a n d P r i x O k r ę g u Z a b r z e
o Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej LWSM w Knurowie.
Organizatorem t u r nieju jest PZSkat Ok ręg Zabrze,
a rywalizacja odbywać się będzie w Klubie LWSM „Gama” w Knurowie
przy ulicy Kapelanów Wojskowych 2.
Kierow nikiem t ur nieju jest Czesław A ntończyk
(tel. 0 668 403 536, e-mail: cza@onet.eu)
Zapisów (do 9 lipca) dokonuje rów n ież Tadeusz Żogała
(tel. 0 503 926 979, e-mail: tadauto@op.pl).
Początek turnieju wyznaczono na godzinę 9.00.

PiSk
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Foto: arch. Herberta Kaschka

sport

Foto: arch. Herberta Kaschka

taBeLa po 27. KoLejce:

tym razem piast
TurNiej PiłkArSki oLdBojÓW Auder CuP im. ALFredA oLkA

Niespełna dwa i pół roku temu – dokładnie 10 marca 2007 roku – piłkarski
świat obiegła informacja o śmierci Alfreda Olka, piłkarza, o którym
mówiło się „człowiek z żelaznymi płucami”. Przyjaciele i koledzy z boiska
już po raz trzeci uczcili pamięć tego piłkarza, uczestnicząc w turnieju
organizowanym przez Herberta Kaschka.
W latach 70-tych Alfred
Olek reprezentował barwy
k lubu z K nu rowa. W naszym mieście odbył się też
pierwszy turniej poświęcony
jego pamięci, zakończony
zwycięstwem Górnika Zabrze. Przed rokiem imprezę
przeniesiono do Zabrza i tam
po okazały puchar sięgnęła
Polonia Bytom. W tym roku
oldboje również zjechali do
Zabrza, a ze zwycięstwa cieszył się Piast Gliwice.
W każdym z t ych t urniejów wystą pili oldboje z
K nu rowa , r y wal i z ują c w
gronie znakomitych piłkarzy
z tak utytułowanych klubów,
ja k Ruch Chor zów, Od r a
Wod zisław, ROW Rybni k
czy wspomniani zwycięzcy

turniejów, czyli Piast Gliwice, Polonia Bytom i Górnik
Zabrze.
W tym roku knurowianie
rozegrali dwa mecze grupowe,

oba przegrane z Górnikiem
Zabrze i Ostrovią, a więc ekipami, które ostatecznie zajęły
drugie i trzecie miejsce.
PiSk

WYniKi:

- grupa A
Górnik Zabrze – Ostrovia Ostrów Wielkopolski 3:3
Concordia Knurów – Górnik 0:2
Ostrovia – Concordia 5:1
Końcowa klasyfikacja grupy A:
1. Ostrovia, 2. Górnik, 3. Concordia.
- grupa B
Polonia Bytom – Ruch Chorzów 0:0
Piast Gliwice – Odra Wodzisław 3:1
Polonia – Piast 1:2
Ruch – Odra 0:2
Polonia – Odra 2:2
Ruch – Piast 1:2
Końcowa klasyfikacja grupy B:
1. Piast, 2. Odra, 3. Polonia, 4. Ruch
Mecz o 3. miejsce: Górnik – Odra 5:2
Finał: Piast – Ostrovia 2:1.

W zwycięskim zespole Piasta Gliwice wystąpili m.in. Robert Walkowiak
(trzeci z lewej w dolnym rzędzie) i Piotr Weniger (piąty z lewej w dolnych
rzędzie) – piłkarze doskonale znani knurowskim kibicom z występów
w Concordii
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Foto: arch. Herberta Kaschka

Oldboje Concordii Knurów

Organizator
turnieju – Herbert
Kaschek wraz z
przedstawicielem
knurowskich
oldbojów Markiem
Wierciochem złożyli
kwiaty na grobie
Alfreda Olka

Piast Gliwice wyjechał
ze stadionu Górnika
Zabrze z okazałym
pucharem

Oldboje z Ostrowa
Wielkopolskiego wręczyli
Herbertowi Kaschkowi
okolicznościową statuetkę
przyjaciela klubu
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foto: arch. TS Vibovit

sport

Vibovit

Doceniają i nagradzają
Władze Knurowa doceniły
sukces drużyny Towarzystwa
Sportowego Vibovit, która wygrała futsalową Ligę Mistrzów
– turniej w którym wystąpiło
ośmiu mistrzów miast Górnego

Śląska. O sukcesie Vibovitu
pisaliśmy w numerze 22 z 4
czerwca br., natomiast dzisiaj
publikujemy zdjęcie drużyny z
władzami miasta wykonane tuż
po wręczeniu pamiątkowej pa-

tery. Piłkarze odebrali paterę z
rąk prezydenta Adama Ramsa,
jego zastępcy – Piotra Surówki
i Jerzego Pacha, przewodniczącego Komisji Sportu.
PiSk

Biegi

Data

Godzina

Kategoria

Miejsce

Gry i zabawy dla dzieci

7.07/ 21.07/ 4.08/ 12.08/
18.08

11.00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych

8.07/ 20.07/ 30.07/ 14.08/
27.08

11.00

Szkoły Podtawowe

Orlik - trawa

Wakacyjny Turniej Piłki
Nożnej Szkół Gimnazjalnych

14.07/ 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

9.07/ 24.07/ 6.08/ 25.08

11.00

Szkoły Podstawowe
Szkoły Gimnazjalne
Kategoria Open

Orlik
- poliuretan

Turniej Siatkówki
dwuosobowej

10.07.2009

11.00

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

13.07/ 28.07/ 20.08

11.00

Kategoria: Open

Orlik
- poliuretan

foto: arch. Jerzego Ignacka

foto: KB Sokół

W międzynarodowym gronie

Turniej (dyscyplina)

Zawodnicy Sokoła biorący udział w biegu w Kravare. Stoją od lewej: Jacek
Kostrzewa, Artur Oboński, Bogumiła Kądzielnik, Zbigniew Lewczuk, Piotr Bieliński
10 miejsce Piotra Bielińskiego w biegu zamkowym
szlakiem w Kravare koło
Opavy to najlepszy wynik
osiągnięty w ostatnich startach przez zawodników Klubu
Biegacza Sokół. Reprezentanci
klubu z Knurowa mają za sobą
starty również w Krzepicach i
Istebnej.
We wspomnianych Krzepicach, na dystansie 10 km,
22 miejsce w kategorii open
zajął Piotr Bieliński (9 miejsce w kategorii) z czasem 37

minut i 54 sekundy, natomiast
Artur Oboński uplasował się
na 32 miejscu w open i 13 w
kategorii, uzyskując czas 40
minut i 43 sekundy.
W K ravare biegano na
dystansie 8.400 metrów. Piotr
Bieliński zajął tam 10 miejsce
w open i 8 w kategorii z czasem 29 minut i 22 sekundy.
Za południową granicą startowali również: Bogusława
Kądzielnik (5 miejsce w kategorii), Artur Oboński (34 w
open i 18 w kategorii), Marek

Akademia Piłki Nożnej

Na „pudle”

3 zwycięstwa, 1 remis i
1 porażka – to bilans trampkarzy Akademii Piłki Nożnej
Knurów, którzy zajęli drugie
miejsce w rozgrywkach ligowych rocznika 1998.
- Warto również zaznaczyć, iż APN reprezentowała
nasze województwo na Ogólnopolskim Turnieju Polcourt
Cup – mówi trener, Mirosław
Gmyz. - Po zwycięstwie w
eliminacjach wojewódzkich
rocznika 1997, czyli rok starszych niż cała drużyna APN,
zajęliśmy 13 miejsce w turnieju
finałowym, który odbył się w
Bydgoszczy w dniach 13-14
czerwca.

Lewczuk (51 w open i 6 w
kategorii), Jacek Kostrzewa
(64 w open).
Kolejnym wyzwaniem dla
Piotra Bielińskiego był bieg
górski w Istebnej na dystansie
12 km. Knurowianin zajął tam
18 miejsce w open (przed nim
8 Ukraińców), z czasem 43
minuty i 58 sekund. W tym
samym biegu na 56 miejscu
sklasyfikowany został Marek
Lewczuk.

Stoją od lewej: J. Ignacek, H. Kaschek, H. Wolf, K. Burkhardt, A. Kozioł, J. Kisiel, H. Białas, F. Sulski, M. Węglicki, J. Kurzeja. W dolnym rzędzie: A. Burkhardt, B. Kuczyński, R.
Sobczak, A. Hendel, D. Wala, K. Janas, W. Patschel, K. Rewig, D. Szaton

70-tka w Knurowie?

PiSk

ciech Pyka, Mateusz Jóźwiak,
Adam Witoszek, Dawid Łączyński, Tomasz Malczyk,

P r zed dwoma t ygo d n i a m i i n fo r mowa l i ś my
o oficjalnym zakończeniu
piłkarskiej kariery oldboja
przez Zygfryda Szołtysika.
Jed ny m z orga n i zatorów
okolicznościowego meczu
był związany przed laty z
knurowską piłką Jerzy Ig-

nacek. Dzięki jego uprzejmości możemy zamieścić
dziś zdjęcie prowadzonej
przez niego dr użyny oldbojów.
Dowiedzieliśmy się również, że Jerzy Ignacek planuje w przyszłym roku zorganizować mecz starszych

Przemysław Szpakowski, Mateusz Zakrzewski.

Turniej piłki nożnej

PiSk

Wyniki rundy wiosennej, grupy mistrzowskiej:
- I kolejka - Trampkarz 22 Biskupice - APN Knurów 2:2 (bramki dla
naszej drużyny: Szulc, Kostelecki), Promotor III Rokitnica - Sośnica I Gliwice 4:0, Piast II Gliwice - Zaborze I Zabrze 3:2,
- II kolejka - Promotor - APN Knurów 2:4 (bramki: Dywański,
Sobota, Cybulski, Przydatek), Sośnica - Piast 0:5, Zaborze
- Trampkarz 1:1,
- III kolejka - APN Knurów – Zaborze 2:1 (bramki: Nowosielski,
Przydatek), Trampkarz - Sośnica 4:1, Piast - Promotor 6:3,
- IV kolejka - APN Knurów - Piast 2:9 (bramki: Przydatek, Nowosielski), Sośnica - Zaborze 5:0, Promotor - Trampkarz 4:1,
- V kolejka - Sośnica – APN Knurów 0:1 (bramka: Jachimowski),
Trampkarz - Piast 1:4, Zaborze - Promotor 3:4.

W zakończonym sezonie
barw Akademii Piłki Nożnej
bronili: Filip Dyl, Krzysztof
Przydatek, Bar tosz K r uk,
Wojciech Kostelecki, Miłosz
Dywański, Michał Nowosielski, Radosław Jachimowski,
Karol Sobota, Szymon Szulc,
Mateusz Cybulski, Krystian
Lenart, Mateusz Wrażeń, Woj-

Końcowa klasyfikacja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GKS Piast II Gliwice
APN Knurów
Promotor III Rokitnica
UKS Trampkarz 22 Biskupice
KPN Sośnica I Gliwice
MKS Zaborze I Zabrze
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24:8
11:13
17:14
9:12
5:5
4:10

15
10
9
5
3
1

panów w Knurowie. Jeżeli
do t ego dojd z ie, t o owe
spotkanie zostanie wpisane
w program Dni Knurowa, a
Jerzy Ignacek na Stadionie
Miejskim świętować będzie
70. urodziny.
PiSk

Zwycięstwo Akademii
24 czer wca odbył się
pierwszy wakacyjny turniej
piłki nożnej zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Knurowie. Do
rozgrywek przystąpiły trzy
drużyny.
PiSk

WYNIKI:

APN Knurów – Hugo Wraca Do Polsatu 1:0
KS Concordia Knurów – APN Knurów 1:3
KS Concordia Knurów - Hugo Wraca Do Polsatu 0:7
Rywalizację wygrała Akademia Piłki Nożnej występująca w
składzie: Krzysztof Przydatek, Michał Nowosielski, Wojtek
Kostelecki, Mateusz Wrażeń, Mateusz Cybulski, Szymon
Napierała, Radosław Jachimowski.
W pozostałych drużynach wystąpili:
Hugo Wraca Do Polsatu - Antek Błaszkiewicz, Grzegorz
Górka, Dawid Herzig, Kamil Bismor, Bartosz Kutypa, Adam
Niedbała, Mateusz Wende, Bartek Glania.
KS Concordia Knurów - Łukasz Olender, Kuba Pączko, Krystian Kentkowski, Mikołaj Nowakowski, Dominik Bartosiewicz,
Martyna Napierała.
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już wcześniej z ludźmi z Knurowa
na obozie i zaraziłam się hip-hopem – zdradza Celina Nawratek z
Knurowa.
Warsztaty cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. Niewątpliwie jest to zasługa popularnych
prog ramów telewiz yjnych t y pu
„You can dance”. – Niestety, mogliśmy przyjąć tylko po 20 osób
na turnus, czyli w sumie 40 osób.
Miejsca rozeszł y się jak świeże
bułeczki, a chętnych i tak było
dużo więcej. W prz yszłości będziemy chyba musieli pomyśleć o
większej liczbie turnusów – mówi
Joanna Kusy z Centrum Kultury.
Młodzież może liczyć na kolejne

Pewnym krokiem po sukces…
Godziny ciężkiej pracy dały efekty

kNurÓW. ZAkoŃCZYłY SiĘ WArSZTATY TANeCZNe W SZTukATerii

W rytmie hip-hopu…
Nie jest to wprawdzie popularne „dwa na jeden”, ale młodzież lubi
tańczyć i chce to robić jak najlepiej. Centrum Kultury w Knurowie
wspiera marzenia młodych, dlatego zorganizowało warsztaty taneczne
– tym razem z hip-hopu
Na sali w knurowskiej „Sztukaterii” pojawili się tancerze w dużym
przekroju wiekowym – między 10 a
20 lat, dziewczęta i chłopcy. Na pytanie, co ich tu sprowadziło, jednym
głosem odpowiedzieli: - Taniec!
Pod okiem Moniki Brdak uczyli
się tego, co w hip-hopie najważniejsze.
Każdy z nich swoją przygodę z
tańcem zaczynał inaczej: - Zaczęłam tańczyć, gdy miałam 3 lata i
było to w ludowym zespole. Nigdy
nie uczyłam się tańca towarzyskiego, ale poznałam za to new style,
jazz czy hip-hop – mówi cheerleaderka Paulina „Papi” Przeniczna
z Rybnika. Dużo osób, biorących
udział w warsztatach, należy do

Już od najm
łodszych lat
czują
bluesa, a do
kładniej hip -h
op

zespołów tanecznych działających
przy Centrum Kultury. – Przyszłam
tu potańczyć. Lubię zajęcia z panią
Moniką, więc skorzystałam z okazji
– mówi członkini zespołu Extream,
Malwina Bobik z Knurowa. Także
b-boy i jedyny chłopak w zespole
Hipnoteria, Kamil Pawlik, pojawił
się na warsztatach: - Lubię taniec
i myślę, aby związać z nim swoją
przyszłość. Chciałbym zostać instruktorem i uczyć innych.
Nie trzeba było jednak być królem czy królową parkietu, by skorzystać z tak wspaniałej okazji. Na
warsztatach pojawili się także ci,
którzy nie są związani z konkretną
grupą taneczną , tylko po prostu
kochają ruch. – Są wakacje, a tu
zaprosiła mnie koleżanka. Byłam

informacja własna wydawcy

warsztaty. – Są to już drugie lub
trzecie warsztaty w lecie, mamy
też spotkania zimowe. W tym roku
pojawili się u nas także ludzie z
innych miast - teraz z Rybnika,
na zeszłym turnusie była para ze
Stanowic. Młodzież z roku na rok
jest zdolniejsza – mówi Monika
Brdak, instruktorka, prowadząca
zajęcia. - Dobr y kontakt z młodzieżą i wspólne zainteresowanie
ułatwiają pracę i dają wspaniałe
efekty. Niech ci, którym tym razem
nie udało się dostać na warsztaty,
nie mart wią się – z pe wnością
jeszcze nie raz się odbędą – dodaje
instruktorka.
Tekst i foto: Monika Pięciak

