aktualności
Nieoczekiwany finał z udziałem skradzionego
w Knurowie motoroweru

Knurów,
Kuźnia Nieborowska

Kieszonkowcy
okradają panie

Motorowerzysta
wjechał do... mazdy
31-letni mężczyzna nie nacieszył się długo łupem
w postaci skradzionego w Knurowie motoroweru. Z dużą
prędkością wjechał w tył jadącej przed nim osobowej
mazdy
Siła uderzenia była tak duża, że
motocyklista wpadł do samochodu
przez tylną szybę. Mężczyźnie pobrano krew do badań na zawartość
alkoholu. Prawdopodobnie był pijany. – Po sprawdzeniu policyjnej bazy
danych okazało się, że motorower
został wcześniej skradziony w Knurowie – poinformowała nadkomi-

sarz Aleksandra Nowara, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Rybniku.
Poturbowanego 31-latka w ciężkim stanie przetransportowano helikopterem do szpitala w Sosnowcu.
Policja wszczęła postępowanie w
tej sprawie.

58–letnia mieszkanka Knurowa,
która wybrała się 13 czerwca do siedziby banku przy ulicy Górniczej,
padła ofiarą kieszonkowca. Nieznany
sprawca, w czasie, kiedy kobieta
była zaaferowana sprawami ekonomicznymi, wyciągnął z jej torebki
etui, a wraz z nim dowód osobisty i
kartę NFZ .
Dla jednej z mieszkanek Pilchowic pechowy okazał się wtorek, 16
czerwca. Tego dnia, podczas podróży
autobusem, pilchowiczanka została
okradziona - straciła portfel z dokumentami i 100 złotych.
Justyna Walo
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Knurów

Droga rysa

Interwencja Przeglądu

Książenicka krzywa
i garbata
- Codziennie jeżdżę do pracy
ulicą Książenicką i mam już dość – ta
nawierzchnia jest w fatalnym stanie
– zauważa pan Bogdan, nasz czytelnik. – Jest tam mnóstwo garbów, na
dodatek jezdnia nie trzyma pionu,
ale miejscami pochyla się wyraźnie
w jedną stronę. Taka jazda ukosem
po garbatej ulicy jest nie tylko nieprzyjemna, ale i niebezpieczna. Poza
tym samochody źle to znoszą. Czy są
szanse na naprawę Książenickiej?
– pyta czytelnik.
Jak się okazało, nie ma na razie
konkretnych planów remontu tej
ulicy, ale szanse są. Fatalny stan
Książenickiej jest związany z bli-

Knurów

17 czerwca około godz. 21 nieznany osobnik zarysował karoserię
Volkswagena Golfa. Według szacunków ten wybryk będzie kosztować właściciela samochodu ponad
2 tys. zł.
Justyna Walo

skością kopalni i kwalifikowany
jako szkoda górnicza, więc wszelkie
remonty przeprowadzane są na koszt
Kompanii Węglowej S.A. Jednak
– ponieważ jest to droga powiatowa
– oceną stanu nawierzchni i ponaglaniem kopalni do jego poprawy
zajmuje się gliwicki Zarząd Dróg
Powiatowych. Tam dowiedzieliśmy
się, że choć w tej chwili remontu
Książenickiej nie ma w planach, to
ZDP zweryfikuje informacje o stanie
tej ulicy. Jeśli nie jest on zadowalający, zostanie zwołana wizja lokalna,
a następnie wystosowana stosowna
prośba do KW.
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Turecki
przekręt

Zdziwienie mieszkańca Knurowa, który 13 czerwca skontrolował
stan swojego konta bankowego i
nie znalazł na nim ani złotówki, z
pewnością było ogromne. Jeszcze
bardziej musiało go zdziwić, kiedy
okazało się, że osoba, która wypłaciła pieniądze z jego rachunku,
pochodziła... z Turcji! Nieznany
sprawca pokonał zabezpieczenia
elektroniczne zabezpieczające konto
knurowianina i wypłacił z niego
ponad 2900 złotych. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi knurowski
Komisariat Policji.

Knurów

Żaden
dżentelmen

20 czerwca około godz. 21 na
Alei Lipowej 19-latka została...
uderzona głową w nos przez 23–letniego mężczyznę. Poszkodowana ma
złamany nos.

Knurów

Ciśnienie
na myjkę

zapraszają
na

Początek o godz. 16.00
Wstęp wolny

Knurów

Justyna Walo

Centrum Kultury w Knurowie
i Powszechna SKOK

Polecamy wiele atrakcji
- liczne gry, konkursy
i zabawy przy dźwiękach muzyki

Justyna Walo

MiNa

www.zapytanko.pl

Niedziela, 28 czerwca 2009 r.
Estrada przy ul. 1 Maja

Nieznany sprawca odgiął poszycie dachowe garażu przy ul.
Stalmacha, po czym skradł ze środka
urządzenie do mieszania kleju i...
dwa przedłużacze. Do zdarzenia
doszło 16 czerwca około godz. 15.
Poszkodowana firma wyceniła straty
na około 700 zł.

Justyna Walo

informacja własna wydawcy

festyn
rodzinny

Lepkie ręce

Jest to portal, którego założyciele
uwielbiają wyzwania – można ich
zapytać o co tylko się chce. Gdy
potrzebujesz numeru telefonu do
wybranego sklepu, gdy nie wiesz
jak dotrzeć w jakieś miejsce, gdy
chcesz poznać ciekawy film, książkę,
grę, gdy nie wiesz jakie wino wybrać
do kolacji, gdy nie pamiętasz, kto w
1985 zdobył Oscara dla najlepszego
aktora albo chciałbyś wiedzieć, czy
Elvis żyje… Te i wiele innych – mniej i
bardziej mądrych pytań – możesz zadać, mając pewność, że dostaniesz
odpowiedź. A jak zadać pytanie? To
bardzo proste. Na stronie internetowej znajduje się numer telefonu,
pod który należy wysłać sms-em
pytanie, a już po chwili wszystkie
nasze wątpliwości zostaną rozwiane.
Na stronie znajdują się odpowiedzi
na najciekawsze pytania, regulamin
oraz dokładne informacje na temat
usługi.

5ak

Knurów

Pieniądze to
nie wszystko...

Przekonał się o tym 58-letni knurowianin zatrzymany do rutynowej
kontroli samochodu. W kierowanym
przezeń Citröenie Jumper policjanci
znaleźli schowek, a w nim prawie...
7000 paczek papierosów bez akcyzy
Do zdarzenia doszło 18 czerwca.
Zatrzymany 58-latek usiłował ratować sytuację i... wręczyć policjantom 3 tys. złotych łapówki. Obiecał
kolejne 2 tys., jeśli zapomną o całej
sprawie i nigdzie jej nie zgłoszą. Obrotny knurowianin jednak przekalkulował posądzając funkcjonariuszy o
przekupstwo. Na jego koncie oprócz
posiadania papierosów z nielegalnego źródła pojawiły się także zarzuty
o usiłowanie wręczenia łapówki.
Sprawą zajął się gliwicki Wydział ds.
Przestępczości Gospodarczej. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia
wolności.
Justyna Walo

Knurów

Nocny włam
15 czerwca około godz. 22 doszło
do włamania do biura firmy przy ul.
Dworcowej. Sprawca otworzył drzwi
dopasowanym narzędziem i dostał
się do pomieszczeń, skąd skradł
3 tys. zł, urządzenie GPS, router
bezprzewodowy, palmtopa i telefon
komórkowy. Zsumowana wartość
skradzionych przedmiotów sięga 7
tys. złotych.
Justyna Walo

Knurów

Łatwy łup

18 czerwca około godz. 12 przy
ul. Niepodległości doszło do kradzieży w jednym z biurowych pomieszczeń. Nieustalony do tej pory
złodziej skradł okrycie wierzchnie.
Poszkodowany wycenił stratę na
120 złotych.

Justyna Walo

By powstrzymać włamywaczy,
którzy za cel obrali sobie altanki
ogródków działkowych, nie wystarczy zwykły skobel. 14 czerwca około
godz. 17 przy ul. Stawowej nieznany
sprawca bez problemu wyłamał takie
zabezpieczenie. Z działki zniknęła
myjka ciśnieniowa i komplet narzędzi.

Knurów

Knurów

Knurów

18 czerwca jedna z wypoczywających na basenie przy ul. Niepodległości pań straciła plecak z
telefonem komórkowym w środku.
Ktoś wykorzystał chwilę nieuwagi
kradnąc jej mienie. Koszt straty to
około 550 zł.

20 czerwca około godz. 22.45
nieznany sprawca zniszczył parasol
jednej z kampanii piwowarskich się
przy ulicy Lotników. Napastnik między innymi giął i... podpalał kawiarniane akcesoria. Zniszczone zostały
też dwie ławki, a trzecia... zniknęła.
Straty oszacowano na 1200 zł.

Justyna Walo

Droga
nieuwaga

Justyna Walo

Skok po TV

15 czerwca tuż przed północą
nieznany sprawca włamał się do
mieszkania przy Alei Piastów. Z
lokum zabrał telewizor LCD marki
Samsung wart około 3 tys. zł.

Justyna Walo

Nawarzył
piwa

Justyna Walo
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Knurów. Niecodzienne urodziny

Foto: Piotr Skorupa

Sto lat
knurowianki

We wtorek najstarsza mieszkanka Knurowa, Elżbieta
Wiercioch, obchodziła swoje setne urodziny
Pani Elżbieta z
najbliższymi

Wyróżnieni odznaką „Zasłużony dla sportu” wraz z władzami Knurowa. Stoją od lewej: Mirosław Gmyz, Zbigniew Matuszek, Wojciech Kempa, Tomasz Kowalski, Piotr Surówka (zastępca
prezydenta), Aneta Kowalska, Tomasz Rzepa, Adam Rams (prezydent Knurowa), Dariusz
Brachaczek, Bogusław Wilk, Waldemar Kośmider (kierownik sekcji obiektów MOSiR)

Zasłużeni dla sportu
Dziewięć osób otrzymało we
wtorek wyróżnienia ministra sportu
w postaci odznak „Zasłużony dla
sportu”. Odznaki zostały nadane
na wniosek prezydenta Knurowa
- Adama Ramsa, który goszcząc
wyróżnionych w Ratuszu mówił o
ogromnej pracy, jaką wykonują na
rzecz lokalnego sportu i rekreacji.
W podobnej tonacji wypowiadał się
zastępca prezydenta - Piotr Surówka,
odpowiedzialny m.in. za sportowy
wizerunek miasta.
Wśród wyróżnionych znaleźli
się: Aneta Kowalska – sędzina piłki
nożnej i wychowawca młodzieży,
trener zespołu tanecznego cheerleaders „Krzyk”, Tomasz Rzepa i
Dariusz Brachaczek - pomysłodawcy
i współorganizatorzy pływackiej
Grand Prix Knurowa, Bogusław
Wilk - redaktor naczelny „Przeglądu

Lokalnego”, Wojciech Kempa, Mirosław Gmyz, Zbigniew Matuszek i Tomasz Kowalski – trenerzy, piłkarze i
wychowawcy młodzieży.
Odznakę przyznano również
Krzysztofowi Stolarkowi, dyrekto-

rowi Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, który przebywa na urlopie
i nie mógł osobiście odebrać wyróżnienia nadanego za wieloletnią pracę
na rzecz sportu.

PiSk

Nieborowice, Leboszowice

Wakacje na start

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach przygotował dla
dzieci i młodzieży atrakcyjną ofertę wakacyjną. Przez cały
lipiec i sierpień będzie można uczestniczyć w zajęciach
przygotowanych przez instruktorów
Wycieczki rowerowe, dyskoteki,
zajęcia plenerowe, sportowo-rekreacyjne i tematyczne – to wszystko
pod okiem wykwalifikowanych opiekunów czeka na dzieci i młodzież z
terenu Gminy Pilchowice.

ogłoszenie własne wydawcy

Codziennie, w godzinach 10.00
– 14.00 w Świetlicach Środowiskowych w Nieborowicach i Leboszowicach oraz pod leboszowicką wiatą i
na tamtejszym boisku będą odbywać
się zajęcia. W Nieborowicach prowadzić je będzie Winfryd Ficoń, a w
Leboszowicach Aleksander Bartlik.
Organizatorzy zastrzegają, że
godziny zajęć mogą ulec zmianie, w
zależności od planu dnia. Wszystkie
zmiany będą na bieżąco umieszczane
wraz z harmonogramem zajęć na
stronie www.gok.pilchowice.pl.
Gorąco zapraszamy.

/pg/

Na ten wyjątkowy dzień sąsiedzi
jubilatki udekorowali klatkę schodową, a z okna pani Elżbieta mogła
słyszeć raźne dźwięki wygrywane
przez trębaczy orkiestry dętej KWK
Knurów, w której od lat grają dwaj jej
wnukowie. Okrągłe urodziny stulatka spędziła w rodzinnym gronie, odwiedził ją też prezydent Adam Rams
w raz z Barbarą
Bismor, kierownik knurowskiego Urzędu Stanu
Cywilnego. Były
kwiaty, upominki,
życzenia, rozmowa przy torcie.
Jubilatka przez
całe życie mieszka
w Knurowie. Po
wojnie pracowała
jako pokojówka pierwszego dyrektora KWK Knurów. Potem skupiła
się na prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. Doczekała się trojga
dzieci, czworga wnucząt, sześciorga
prawnuków i dwojga – na razie – praprawnucząt.
Długowieczności pani Elżbiety
sprzyjają regularne posiłki, które ser-

wuje synowa. Codziennie rano stulatka je płatki owsiane z łyżką oleju
i mlekiem, potem, około godziny 10
przychodzi czas na drożdżówkę lub
kołacz, o 13 jest obiad, zaś ostatni posiłek dnia pani Elżbieta je o 17. – Teściowa nigdy nie chorowała – mówi
Krystyna Wiercioch. – Nawet w
tym wieku bierze tylko leki na pobudzenie krążenia
i nic poza tym.
Zawsze bardzo
lubiła siadywać
na ła weczce w
parku koło poczty. Do dziś lubi
opowiadać o minionych czasach,
ale wspomnienia,
do których najczęściej wraca, to
te wojenne, niedobre.
Od dziesięciu lat pani Krystyna
i pani Elżbieta, obie owdowiałe,
mieszkają we dwójkę. To piękny
przykład komitywy teściowej i synowej, bliskich sobie niczym matka
i córka.
Tekst i foto: MiNa

ogłoszenie

Przegląd Lokalny Nr 25 (851) 25 czerwca 2009 roku



aktualności
Foto: Paweł Gradek

Tuż po imprezie gimnazjaliści
mówili o wakacyjnych planach.
- Wyjeżdżam do rodziny na wieś.
Chcę odpoczywać i nie myśleć o
szkole – zdradza Patrycja Grabowska
z klasy II.
Podobnie marzy się Magdalenie
Więcek: - Wybieram się do Brennej
z rodziną.
Patryk Dusza z klasy II będzie
leniuchował, ale także pracował:
- Jadę do Grecji na obóz młodzieżowy, a potem będę ratownikiem na
Zaciszu.
Tekst & Foto: Monika Pięciak

W Siódemce miniony rok szkolny podsumowano już w ubiegły
w czwartek. Podczas uroczystej akademii wiceprezydent
Knurowa Piotr Surówka i dyrektor Danuta Hibszer gratulowali
uczniom sukcesów w nauce

Knurów. Skończył się rok szkolny

Czas na wakacje
Gimnazjaliści „Jedynki” tradycyjnie spotkali się w byłym Casino
- w sali Kina Sceny Kultury - by
nagrodzić najzdolniejszych w nauce
i sporcie oraz podziękować nauczycielom.
Uczniowie zadbali o ciekawą
oprawę artystyczną. Na scenie pojawiła się bajarka, by snuć opowieści o
świecie pełnym baśniowych czarów.
W krótkich filmach gimnazjaliści
przypomnieli o absolwentach placówki i podziękowali przechodzącemu na emeryturę Stanisławowi

Maniście. Pedagog, którego pracę
doceniono owacją na stojąco, otrzymał także oryginalną pamiątkę chustę rezerwisty, którą w uroczysty
sposób wręczyli uczniowie.
Na uroczystej akademii nie zabrakło osób związanych ze szkołą,
m.in.: proboszcza parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
– ks. Andrzeja Wieczorka, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Małgorzaty Cisek-Sopel
oraz reprezentującego Radę Miasta
Jerzego Pacha.

Foto: Monika Pięciak

Dla uczniów szkół w całej Polsce piątek był jednym
z najfajniejszych dni w roku – kończył naukę i
rozpoczynał wakacje

Przechodzącego na emeryturę
Stanisława Manistę uczniowie
obdarowali pamiątkową
chustą

Knurów. Sesja Rady Miasta

„Nie” dla salonu gier
Knurowska Rada Miasta nie zgodziła się na salon gier
na automatach. Akceptację radnych znalazła natomiast
propozycja przekazania dodatkowych pieniędzy dla
Policji na zakup paliwa, na remonty chodników
i uzupełnienie oświetlenia
Obrady odbyły się w ubiegłą
środę. Pod głosowanie trafiło niemal
30 uchwał.
Radni zgodzili się na przystąpienie miasta do realizacji projektu
„Edukacja-rewelacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Na projekcie
skorzystaliby nauczyciele i kadra
administracyjna placówek oświatowych - w sumie nawet 395 osób
mogłoby uczestniczyć w różnych
formach doskonalenia zawodowego.
Cały koszt wykonawstwa to przeszło
pół miliona złotych. W przypadku
skutecznych starań, EFS dofinansowałby aż 85 proc., miasto tylko 15
proc. przedsięwzięcia.
Rada pozytywnie odniosła się
do propozycji przekazania 27 tys.
zł na udział w programie „Zaplecze
aktywnej turystyki rowerowej dla
mieszkańców zachodniej części
Subregionu Centralnego”. O 350
tys. zł zwiększona będzie dotacja
dla Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji. Pieniądze będą wydane na niezbędne
remonty, potrzebne zwłaszcza w 23
budynkach przejętych przez miasto
w ubiegłym roku. Zaaprobowano
pomysł przekazania 60 tys. zł na
uzupełnienie oświetlenia w mieście i

Knurów. Szukamy właścicieli dla porzuconego psa

Wierny jak pies
Foto: Paweł Gradek

To już kolejny czworonóg, któremu wraz z miłośniczką
zwierząt – Teresą Borcz-Khalifą szukamy domu. – Marzę,
by znalazł właściciela. Jest fantastycznym pieskiem,
zadbanym i spokojnym – zachwala knurowianka

Zadbany piesek czeka na swojego pana

Pies wyczekiwał pod budynkiem
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji przy ul. Floriana.
– Bez smyczy, obróżki, stał na dworze i moknął od niedzieli. W poniedzia-

łek poszłam do MZGLiA w interesach
i zobaczyłam to cudowne stworzenie
– opowiada Teresa Borcz-Khalifa.
Knurowianka bez cienia wątpliwości zabrała czworonoga do domu, tam
go wykąpała, nakarmiła. – Był zmarz-

reklama

/b/

nięty i głodny. Zjadł pół kilograma surowego mięsa. Pies ma czarną średnio
długą, kręconą sierść, jest zadbany, ma
obcięty ogonek, jest pokojowo nastawiony do innych psów.
- Widać po nim, że tęskni za swoim
właścicielem lub osobą, która przygarnie go pod swój dach – mówi BorczKhalifa. Kobieta czeka na telefon od
właściciela psa lub chętnych do jego
przygarnięcia pod numerem telefonu:
0 502 526 010. – O każdej porze dnia
i nocy! Mam nadzieję, że i tym razem
uda nam się znaleźć pieskowi dom.

/pg/

informacja własna wydawcy

Całkowita likwidacja sklepu do 30 czerwca
Rewelacyjnie niskie ceny od 3-5zł

Przyjdź
sprawdź
Zapraszamy

Witosa 23 Knurów


prawie 14 tys. zł na wymianę dwóch
wiat przystankowych na nowe.
Ważna, z punktu widzenia szkolnej Jedynki, jest zgoda radnych na
zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego miasta w rejonie
szkoły, pomiędzy ulicami Ks. Koziełka i Słoniny. Zmiany umożliwią
wykonanie nowego ogrodzenia,
dojazdów, parkingów oraz urządzeń
sportowych i rekreacji. Inną uchwałą
radni zezwolili na zabezpieczenie
pieniędzy (50 tys. zł) na wykonanie
dokumentacji budowy boisk wielofunkcyjnych przy podstawowych
Jedynce i Trójce oraz gimnazjalnej
Jedynce.
Dzięki dochodom z odsetek bankowych 25 tys. zł będzie stanowić
dotację dla powiatu w celu sfinansowania remontów chodnika przy ul.
Wilsona (od straży do ul. Ogana) i
al. Piastów (na wysokości budynków
8A i 8B).
W interpelacjach radni wiele
uwagi poświęcili stanowi lokalnych
dróg i chodników. O naprawę ubytków i zwrócenie uwagi drogowców
na inne niedociągnięcia apelowali
radni Przemysław Dulias, Zbigniew
Wojciechowski, Emil Szolc, Roman
Głód, Jan Trzęsiok i Izydor Golec.

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

Kąpielisko
Leśne „Zacisze”
Z

A

P

R

A

S

Z

A

codziennie w godz.
10:00 - 18:00

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

- Chcieliśmy zrobić remont generalny, żeby starczyło na
resztę życia, a chyba żeśmy sobie to życie ukrócili – żali się
knurowianka z ulicy Koziełka. – Zamierzaliśmy to skończyć,
ale zostaliśmy okropnie potraktowani – ripostuje szef firmy
remontowej
Remont w domu to spora uciążliwość w życiu codziennym, ale kto
chce odświeżyć i poprawić estetykę
mieszkania, musi ją znieść. Gorzej,
jeśli efekt remontu nie przynosi
oczekiwanych efektów. Taki przypadek spotkał państwo Sumieniów,
małżeństwo emerytów z ulicy Koziełka, które do remontu wynajęło
firmę z Gliwic.
Podw iesza ne su f it y (w yko nane bez zarzutu), wymienione
drzwi wewnętrzne, nowe panele
podłogowe (nie ma zast rzeżeń)
i ścienne, na ścianach pokojów

dział „spotkamy się w sądzie”!
– ubolewa knurowianka. – Przecież można było porozmawiać po
ludzku, poprawić co nieco. Nie
wszystko, tylko to, co najbardziej
rzuca się w oczy. Gdyby to było
pod firaną albo gdzieś, gdzie można
obraz powiesić. Ale tych smug nie
da się niczym zamaskować. No i tu
zaczynają jakieś plamy wychodzić.
Zawsze powtarzam, że nie zrobi
błędu tylko ten, kto nic nie robi.
Każdy jest tylko człowiekiem. Ale
trzeba też po ludzku się zachować.
- To jest źle zaszpachlowane i

Klienci zarzucają firmie niedoróbki,
firma klientom szkodliwe wtrącanie
się w prace

gładź szpachlowa... Tyle tylko, że
na świeżo pomalowanych ścianach
są widoczne jasne smugi, a także
plamy – dla odmiany ciemne, jak
gdyby tłuste.
– Na dodatek wokół framug
drzwi – jakiś klej-nie klej, a płytka,
która pękła podczas wstawiania
drzwi, została wyjęta, ale nowej
nie wstawiono – wylicza pani Sumień. – Chcieliśmy zrobić remont
generalny, żeby starczyło na resztę
życia, a chyba żeśmy sobie to życie
ukrócili. Wzięliśmy na to pożyczkę,
teraz ją spłacamy, a na własne ściany patrzeć nie możemy. I co tu teraz
robić? Nową ekipę zamawiać, nowy
materiał kupować? Nie mówiąc o
dodatkowej robocie dla nas.
Umowa remontowa opiewała
na 2700 zł. Państwo Sumieniowie
zapłacili 3 tysiące – ta nawiązka
to, jak mówią, za dodatkowe drobne prace (wstawienie kontakt u,
dzwonka do drzwi itp.), na które
umawiano się ustnie i z których
- ich zd a n iem - n ie wsz yst k ie
zostały wykonane. Trzy tygodnie
remontowej prowizorki zakończyły
się wielką kłótnią i nieprzyjemnym rozstaniem. Według państwa
Sumieniów właściciel f irmy nie
chciał poprawiać ścian i straszył
ich sądem.
- Gdyby mi jeszcze nie powie-

stąd te smugi na ścianach – ocenia
pan Sumień. – Jakby mnie ktoś
zawołał do roboty, a nie wiedziałbym, jak to zrobić, to mówię, że nie
umiem i się nie podejmuję.
Według Leszka Zająca, właściciela firmy remontowej „Zając”,
knurowianie odmówili podpisania
aneksu do umowy na określoną
sumę, a na dodatek obrazili go
słownie.
– Ostatecznie umówiliśmy się
na 3500 zł, a dostaliśmy tylko 3000
– mówi Zając. – Okradli nas. Poszedłem im na rękę, wystawiłem
fakturę. Poczułem się oszukany,
a chciałem skończyć tę robotę pomalować ścianę to nie jest duży
problem. Zamierzaliśmy to zrobić,
ale zostaliśmy okropnie potraktowani, padły niecenzuralne słowa.
Jak się sł ysz y „spie...aj”... Nie
lubię, gdy ktoś mnie obraża.
Odparowuje zarzuty: - Te smugi
na ścianach są dlatego, że właściciele dotykali ścian. Klej przy
framugach wziął się stąd, że niewłaściwie usunęli taśmę ochronną.
A mówiłem, żeby nie dotykać! A
płytka w przedpokoju pękła, kiedy
pan Sumień własnoręcznie wyjmował futrynę. Bo tak to jest, jak mi
się ktoś wcina w robotę, a pan się
wcinał. O pani Sumień nic złego nie
mogę powiedzieć, natomiast jej mąż
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to wyjątkowo wredny klient.
Z le ce n io d awcy r e mont u s ą
zdziwieni żądaną sumą 3500 zł
– według nich dodatkowe koszty
za drobne prace i benzynę mieszczą się w kwocie 3000 zł, poza tym
nie czują się dłużnikami, bo nie
wszystkie prace zostały wykonane. Niecenzuralnych słów też, jak
mówią, nie było.
Żaden z uczestników remontowego konf liktu nie ma ochoty
widzieć swoich adwersarzy. – Nie
chcę, by mi tu przychodzili i poprawiali, bo na samo ich wspomnienie
nerwy mnie zżerają – mówi zdecydowanie pani Sumień. – No chyba,
że przyszedłby jeden robotnik, ten
spokojny, to owszem – przyznaje.
- Ja bym to poprawił, ale po
tym, jak zostałem potraktowany, nie
chcę już tam nic robić – zarzeka się
Leszek Zając.
W związku z tym obie strony
mają podobne pomysły na zakończenie sprawy. – Chcielibyśmy, aby
firma pokryła koszty poprawy tych
niedoróbek albo zwróciła część
kosztów tak, by nas było stać na zatrudnienie innej firmy – przyznają
mieszkańcy lokalu przy Koziełka.
- Niech wezmą sobie innego
fachowca i wystawią fakturę na
moją firmę – mówi Zając. – I niech
odejmą sobie to od sumy, jaką nam
są winni.
Knurowianie jednak nie czują
się winni. Państwo Sumieniowie
mają jeszcze jeden problem – skąd
wziąć gotówkę na dodatkowe prace, skoro ze skromnych emerytur
regularnie spłacają kredyt zaciągnięty na poczet niedokończonego
remontu?

Foto: arch. HDK

Remont w nerwach
Szczawnik. XXXIII Rajd Czerwonej Róży

Krwiodawcy na szlaku

Dziesięciu knurowian z Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dr. F. Ogana uczestniczyło w Rajdzie
Czerwonej Róży w Szczawniku. – Ładna pogoda
i dobre humory nie opuszczały nas na krok – mówi
krwiodawca Adam Pobłocki
To już szesnasty rajd z udziałem
knurowian. – W Szczawniku byliśmy
od 9 do 13 czerwca. Spacery po górach, malownicze trasy krajoznawcze, wycieczki do Muszyny i Krynicy,
zawody sportowe... – jednym słowem
coś wspaniałego – nie ukrywa Pobłocki. Przedsmak wakacji był dla
knurowian także okazją do rywalizacji sportowej. Spośród takich
konkurencji, jak: rzut piłką do kosza,
przeciąganie liny, nasi krwiodawcy
zdobyli zaszczytne II miejsce w rzucie ringiem, a także VII w konkursie
wiedzy o rejonie.
- Wszystko odbywało się na polu
namiotowym. Deszcz trochę pokro-

pił, ale dzięki temu mogliśmy zobaczyć przepiękną tęczę - podwójną!
– dodaje knurowianin.
Rajd to przede wszystkim okazja
do spotkania przyjaciół z różnych
zakątków Polski i wymiana doświadczeń. Knurowianie nawiązali
nowe kontakty z klubami z Piły i
Nowej Złejwsi.
-Nie osiadamy na laurach. Niebawem czeka nas wyjazd na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Sportach
Obronnych w Dusznikach Zdroju, a
także Ogólnopolski Rajd Samochodowy – wylicza krwiodawca.
/pg/

reklama

Tekst i foto: M. Napolska

reklama

www.ganinex.com.pl



rozmaitości
WakacYJNE PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

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.
Data
29.07-4.07
6.07
8.07
10.07
13.07
15.07
17.07
20.07
22.07
24.07
27.07
29.07

Lato 2009 z LWSM
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!

Trasa wycieczki
Węgierska Górka – 6 dni w górach  (basen kryty, bilard, stół do
tenisa, kręgle, zdobywanie szczytów, dyskoteki)                  
Rybnik – kopalnia zabytkowa „Ignacy”,  jagody dla młodzieży
Jura Krakowsko – Częstochowska: Ogrodzieniec
Kraków z przewodnikiem dla młodzieży
Pszczyna - Zagroda żubrów
Wisła – Zamek Prezydenta (zgłoszenie dziecka oraz dane, pesel
i nr legitymacji do 7.07)
Rudy Raciborskie – Zespół Klasztorno-Pałacowy,
Łężczok / warsztaty fotograficzne
Chorzów – ZOO
Bielsko – Biała (Kozia Góra – szlak)
Gliwice – wieża widokowa, palmiarnia
Park Dinozaurów - Rybnik
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
9.00 – 16.00

Cena
310 zł
3 zł
5 zł
25 zł
5 zł
3 zł

9.00 – 14.00

3 zł

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

5 zł
5 zł
5 zł
10 zł
15 zł

31.07

Ranczo Knurów/ warsztaty fotograficzne

9.00 – 14.00

10 zł

3.08

Pławniowice - zwiedzanie pałacu i parku z przewodnikiem, Pyskowice

9.00 – 14.00

5 zł

5.08
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 – 14.00

5 zł
4 zł
3zł
13 zł
15 zł

Nie ma nudy na wakacjach!
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

Żernica. Festyn na jubileusz szkoły

Harley’e z Bayerami

Foto: Mirella Napolska

„Baw się z nami, pomóż szkole” - festyn pod takim
hasłem odbył się w ubiegłą niedzielę w Żernicy. Jego
uczestnicy bawiąc się świętowali 20-lecie miejscowej
placówki
Tegoroczna edycja imprezy miała
charakter wyjątkowy, bo jubileuszowy. Wśród winszujących szkole,
jej pracownikom, wychowankom i
uczniom byli wiceminister edukacji
Krystyna Szumilas i wójt gminy Pilchowice Wilhelm Krywalski.
Zabawa była huczna. Nic dziwnego - nader efektowe (i głośne!)
okazały się bowiem pokazy Korpusu
Artylerii Najemnej z Knurowa. Publiczność zabawiali Marek „Biesiad-

ny” Malarz i zespół Bayery. Sporą
frajdą dla dzieciaków była możliwość
przejażdżki na motocyklach. Co
drugi z nich marzył, by zostać strażakiem - a to za sprawą miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej, prezentującej wozy bojowe.
Festyn zorganizowali pospołu dyrekcja żernickiego Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego i Rada
Rodziców.

syn państwa Dobrzyńskich z Czerwionki

Magdalena Stawnicka z Gliwic
ur. 17.06.2009 r., 3150 g, 54 cm

ur. 17.06.2009 r., 3250 g, 52 cm

Emilia Drynda z Knurowa

Przemysław Łoboda z Knurowa

Alicja Łupieżowiec z Pilchowic

ur. 16.06.2009 r., 2490 g, 51 cm

Igor Wochnik z Knurowa

Oprac. b

18.06.2009 r., 3250 g, 55 cm

ur.18.06.2009 r., 2750 g, 51 cm

Foto: arch. szkoły

ur. 18.06.2009 r., 3490 g, 54 cm

Efektowny i huczny pokaz dali artylerzyści z Knurowa



Paweł Powała z Gliwic

ur. 18.06.2009 r., 3200 g, 51 cm

Oliwia Jasiak z Żernicy

ur. 19.06.2009 r., 2700 g, 50 cm

Milena Profaska z Dębieńska

ur. 20.06.2009 r., 3090 g, 54 cm
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Leboszowice. zaproszenie na Noc Świętojańską

Kwiat jednej nocy

Plener fotograficzny, wystawa psów i wiele innych atrakcji
czekać będzie w najbliższą sobotę pod leboszowicką wiatą

Towarzystwo Piłkarskie EUROPA

Towarzystwo Piłkarskie EUROPA od kilkunastu lat związane jest z propagowaniem futsalu - gry w piłkę nożną halową. Działamy głównie na terenie
miasta Knurów, gdzie obecnie nasze drużyny rywalizują w rozgrywkach
organizowanych przez tutejszy MOSIR. W obecnie zakończonym sezonie
prowadziliśmy dwie drużyny, które występując pod nazwą naszego głównego sponsora – Intermarche Knurów zajęły drugie oraz czwarte miejsce
w Knurowskiej Lidze Halowej. Z jednej strony nie schodzimy od trzech lat
poniżej miejsca medalowego, z drugiej ciężko nam powtórzyć sukces sezonu 2005/2006. W sezonie tym udało nam się po raz pierwszy zdobyć tytuł
mistrzów Knurowa. Do złota seniorów w tym sezonie dołożyliśmy złoto i tytuł
mistrzowski juniorów oraz najbardziej cenny tytuł Mistrzów Śląska Futsalu.
Należy dodać, iż Śląska Liga Futsalu wystartowała tylko raz w sezonie
2005/2006 – obecnie na jej fundamentach funkcjonuje regionalna II liga
śląska futsalu. Tak więc kilku zawodników tamtego jakże udanego sezonu
mogło poczuć smak potrójnej korony mistrzowskiej.
Narastająca liczba zawodników spowodowała, iż od sezonu 2005/2006
w rozgrywkach biorą udział dwie nasze drużyny, do których w sezonie
2007/2008 dołączyła drużyna oldbojów. Najstarsi zawodnicy rozpoczęli od
mocnego uderzenia zdobywając tytuł Mistrzów Knurowa w kategorii +35
lat. Niestety „tradycyjnie” nie udało nam się obronić mistrzowskiego tytułu
i w sezonie 2008/2009 musimy zadowolić się srebrem. Na pocieszenie
pozostały nam w tym sezonie indywidualne tytuły dla najlepszego strzelca
i bramkarza ligi.
W grudniu 2008 roku wspólnie z drużyną Upos System Knurów wystartowaliśmy w młodzieżowych mistrzostwach juniorów U21. Eliminacje odbyły
się w Gliwicach, a naszymi przeciwnikami były takie ekipy jak Radan Gliwice,
Clearex  Chorzów, Gazownik Wawelno. Dla osób interesujących się futsalem
szczególnie drużyn z Gliwic i Chorzowa przedstawiać nie trzeba. Formuła
mistrzostw dawała przepustkę do turnieju mistrzowskiego drużynie z pierwszego i drugiego miejsca. Już po pierwszych meczach okazało się, że nie
stoimy na straconej pozycji. Eliminując przeciwników z Chorzowa i Wawelna
zapewniliśmy sobie awans do finału. Sam finał zorganizowany został w
Szczecinie. Los spłatał nam figla i ponownie w fazie grupowej spotykamy się
z Radanem Gliwice oraz Gwiazdą Ruda Śląska i Akademią Futsal Poznań.
Początek turnieju to zimny prysznic i przegrana z Gwiazdą. Jak się później
okazało, to jedyna nasza przegrana w regulaminowym czasie gry. Dzięki
zwycięstwom w meczach grupowych awansujemy do finałowej ósemki. Tutaj
wpadamy na drużynę Rekoru Bielsko Biała. Mecz kończy się remisem, a
turniej rzutów karnych daje awans naszym przeciwnikom. Na pocieszenie
okazuje się, że mistrzem zostaje drużyna Gwiazdy Ruda Śląska, która w
finale pokonała ekipę Rekordu Bielsko Biała. Obecnie bierzemy udział w
rozgrywkach Orlik Cup. Po zakończonej fazie grupowej awans uzyskało
osiem drużyn, a wśród nich dwie nasze ekipy.
W planach na sezon 2009/2010 mamy jak zwykle udział w rozgrywkach
miejskiej ligi halowej oraz budowę drużyny pod kątem Mistrzostw Polski U 21.
Pierwsze kroki zostały już poczynione - zgłoszenie zostało wysłane do Komisji
Futsalu. Lada  moment dowiemy się, z kim w tym roku będziemy rywalizować.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Noc Świętojańska rozpocznie się
już o godz. 14.00 kilkugodzinnym
programem dla dzieci i młodzieży.
Dla amatorów fotografowania przygotowano zajęcia w plenerze. Wyprawa
startuje o godz. 14.00 spod Ośrodka
Zdrowia w Pilchowicach, a zakończy
się około godz. 16.00 pod wiatą w Leboszowicach. Tam wykonane zdjęcia
będzie można „na gorąco” obejrzeć i
wspólnie ocenić, a także wysłuchać
porad ekspertów. Chętni do udziału
w plenerze powinni się wpisać na
listę uczestników - na e-mail: atknapik@interia.pl lub sms-em o treści
„plener – imię – nazwisko” na numer

509 247 548.
Niezwykle ciekawie zapowiada
się III Pilchowicka Wystawa Psów, na
której organizatorzy planują m.in. pokaz psich umiejętności i test posłuszeństwa. Regulamin udziału w wystawie
na stronie: www.pilchowice.pl.
Od godz. 17.00 w piłkę nożną i siatkówkę zagrają młodzieżowe zespoły
z terenu Gminy Pilchowice. Apetyt z
pewnością rozbudzi możliwość zakupu
i upieczenia kiełbasek na ognisku, a
także wspólne śpiewanie.
Znakiem rozpoczęcia głównej
imprezy będzie wystrzał armatni i
rozpalenie ogniska o godz. 19.00. Tuż

po, do tańca zagra Zwilling Duo. Z
ziół i kwiatów przyniesionych przez
uczestników imprezy i przygotowanych przez organizatorów będzie można uwić wianek i po zachodzie słońca
puścić go z lampkami na Bierawce.
Organizatorzy planują o północy
zaangażować przybyłych do szukania
kwiatu paproci.
Z pewnością uciechą dla oka będą
wybory Miss Czarownic podczas tradycyjnego sabatu. W kąciku kawowym
będzie można się posilić, nie tylko
kawą, a w kąciku wróżb poznać przyszłość, jak i tradycje Nocy Kupały, Sobótki i Nocy Świętojańskiej. Na osłodę
będzie można zakupić miody z pasieki
Alberta Wienchola z Leboszowic.
Imprezę przygotowało Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach.
Zapraszamy!
/pg/

ROZRYWKA nr 25/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Określenia podano w przypadkowej
kolejności. W diagramie ujawniono
wszystkie „polskie” litery. Litery z pól
z kropką czytane rzędami utworzą
rozwiązanie.
• czarodziejska pałeczka • niemy
to mim • pobory, pensja • jarmark
• dokumentacja w segregatorze
• głos ożywionych rozmów • plemiona z Afryki (z wyrazu: anka) •
napisał „Kakao” i „Gabrielę” • mknie
do wypadku • mała ryba morska,
podobna do śledzia • … Lancaster,
amerykański aktor • gaz o symbolu
H • zwierzę z brodą • republika w
Ameryce, ze stolicą Lome • ozdobna na dżinsach • mięso na pieczeń
wieprzową • grucha na dachu • karczowanie lasu • dawna gra w karty
• punkt wyjściowy, zaczątek • feler,
defekt • rodzaj haftu z dziureczkami
• turystyczny kajak • kły i siekacze
• Marek, aktor („C.K. Dezerterzy”)
• Tony Rickardsson • wałeczki do
zakręcania włosów • „głos” dzwonka
• suszony owoc winorośli • prostak,
grubianin

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.
„Zele”

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 23/2009 brzmiało: „HARNAŚ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena Kasprzyk. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
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Marek Zbigniew Lewczuk

reklama

27.06 (piątek) - 2.07.
(czwartek)
16.30 - Lato Muminków
18.00 - Z miłości do gwiazd
20.00 - Stan gry

Cena biletu: 13 zł, 11 zł (uczniowie i studenci z ważną legitymacją).
Kino zastrzega sobie prawo do
zmiany repertuaru.
Rezerwacje telefoniczne przyjmuje kasa kina codziennie w
godz. 15-20.
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Dni Knurowa
Uroczysta akademia zainaugurowała Dni Miasta

Uroczystością połączoną z wręczeniem Laurów Knurowa zainaugurowano Dni Knurowa, których oprawa
artystyczna, mimo niesprzyjającej pogody, przyciągnęła na Plac 700-lecia rzeszę mieszkańców

Na scenie Calvi Cantores

Inauguracja odbyła się w piątkowy wieczór.
Kino Scena Kultura zgromadziło przedstawicieli gospodarza - samorządu Knurowa z
prezydentem Adamem Ramsem i przewodniczącym Rady Miasta Kazimierzem Kachlem
- wraz z wieloma gośćmi. Świętować Dni
Knurowa przybyli m.in. radni knurowskiej
Rady Miasta, przedstawiciele powiatu, instytucji, organizacji pozarządowych i związków
zawodowych. Nie zabrakło delegacji miast
partnerskich - słowackiego Svitu z primatorem Rudolfem Abrahamem i węgierskiego
Kazincbarcika z Janosem Czifrą.Akademię
otworzył występ Męskiego Zespołu Wokalnego „Calvi Cantores”. Jeden z jego członków
– Tomasz Sadownik - wystąpił w podwójnej
roli - chórzysty i prowadzącego imprezę.
Najważniejszym punktem uroczystości
było wręczenie Laurów Knurowa – nagród
przyznawanych corocznie przez Radę Miasta
osobom fizycznym, instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom
organizacyjnym, rozsławiającym miasto lub
których działalność ma wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców w różnych
dziedzinach (gospodarka, kultura, służba
zdrowia, sport). Jako że uroczystość odbywała
się w sali kinowej, organizatorzy wykorzystali
wszystkie jej atuty – łącznie z ekranem, na
którym wyświetlono krótkie filmy prezentujące sylwetki tegorocznych laureatów. W ich
gronie znaleźli się:
Bogdan Litwin – prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej,

Stanisławowi Bogumiłowi gratuluje
przewodniczący Kachel...



Tuż po wręczeniu Laurów Knurowa (od lewej): Stanisław Bogumił, Krzysztof
Gołuch, Adam Rams, Bogdan Litwin, Piotr Stachurski, Kazimierz Kachel,
Benedykt Wróż i Michał Ekkert

Krzysztof Gołuch – fotograf, Stanisław Bogumił – założyciel Klubu HDK im. dra F.
Ogana, a także honorowy krwiodawca, Piotr
Stachurski - architekt, wykładowca. W kategorii instytucji Laur trafił do Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
reprezentowanego przez dyrektora Michała
Ekkerta i Ochotniczej Straży Pożarnej w
Knurowie, pod przewodnictwem prezesa
Benedykta Wróża. W imieniu władz miasta
stosowne dyplomy przekazali laureatom
prezydent Adam Rams i przewodniczący RM
Kazimierz Kachel.
- Dokonujący wyboru radni byli absolutnie zgodni: wszyscy laureaci są godni najważniejszej nagrody naszego miasta - przewodniczący Kachel przypomniał otoczkę wyboru
nagrodzonych. - Dali temu wyraz w demokratycznym, tajnym głosowaniu, opowiadając się
wyjątkowo zdecydowanie za uhonorowaniem
wspaniałych osób i zasłużonych instytucji.
Publiczność z pewnością podzieliła ten osąd
- dowodem były brawa, którymi nagrodzono
tegorocznych laureatów.
To nie jedyni wyróżnieni tego wieczora. Tuż po laureatach na scenę zaproszono
laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, którzy otrzymali stypendia
Prezydenta Miasta, ich nauczycieli prowadzących – współautorów sukcesów i rodziców. W gronie tegorocznych stypendystów
znaleźli się: Szymon Baluszek, Przemysław
Gumienny, Patryk Kotański, Alicja Mazur,
Daria Paczuła, Agnieszka Sławek, Radosław

Sobczak i Sara Śliwińska. Listy gratulacyjne
z rąk Adama Ramsa i jego zastępcy – Piotra
Surówki - odebrali nauczyciele, którzy przyłożyli rękę do sukcesów podopiecznych: Barbara
Bismor, Ewa Chlubek, Monika Zimosz, Jerzy
Rogoń, Ewa Szczerbetka, Iwona KrzysztofikNachman, Iwona Markiewicz i Bogusława
Kowalska.
- Młodzież jest przyszłością naszego miasta. A tak wspaniała młodzież jak ta, którą
mamy przyjemność gościć na uroczystości,
jest wyjątkowo pewnym gwarantem sukcesu
Knurowa - nie miał wątpliwości prezydent
Rams. Gratulując nastolatkom, podziękował
pedagogom i rodzicom: - Trudno znaleźć słowa, by oddać należyty szacunek za trud, jaki

wkładacie państwo - rodzice i nauczyciele
- w wychowanie i kształcenie waszych dzieci.
Myślę, że jestem wyrazicielem uczuć wszystkich zebranych w tej sali: rozpiera nas duma
z tak zdolnych i potrafiących rozwijać zdolności młodych knurowian...
Podniosłą atmosferę uroczystości skutecznie (bo też i w sposób inteligentnie zamierzony) zburzył gość wieczoru – Alosza
Awdiejew, aktor filmowy, piosenkarz, Rosjanin z pochodzenia, Polak z wyboru. Powiew
świeżego humoru, anegdoty z celnymi puentami i interesujące pieśni z akompaniamentem
gitar – rozbawiły knurowian. Nic dziwnego,
że artysta przy każdym z trzech zejść ze sceny
zebrał owację na stojąco.
/pg/; Foto: Paweł Gradek

Najzdolniejsi ze zdolnych, czyli stypendyści Prezydenta Miasta

...Krzysztofowi Gołuchowi - prezydent Rams

Rosjanin z urodzenia, Polak z wyboru, czyli Alosza Awdiejew
(z lewej) bawił publiczność humorem i muzyką
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Dni
Knurowa
aktualności
Zawody wędkarskie na Moczurach

Złowili sobie… nagrody
Sobotni poranek nie zachwycał – deszcz na przemian lał i siąpił, było zimno
i nieprzyjemnie. Mimo to nad stawem Moczury pojawiło się wielu wędkarzy,
gotowych zmierzyć się w zawodach o Puchar Prezydenta Miasta
Zawody zorganizowało knurowskie Koło nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego wraz z
Urzędem Miasta. Zawodnicy stawili się rankiem przy Rybaczówce.
Na pogodę specjalni nie zwracali
uwagi.
- Co prawda deszcz, ale ryba
w wodzie jest - drobna, bo drobna,
ale jest - tłumaczył nastawienie
Mariusz Łuszcz z Knurowa. Bardziej krytyczny był wobec własnego osiągnięcia. - Nie jestem z siebie
zadowolony, mogło być lepiej.
Największego złowiłem leszczyka,
a w sumie mój wynik to 2090 g.
Rzeczywiście, w większości
ryby były dosyć małe, jednak
Zd zisławowi Radojewsk iemu
udało się też złowić okazałego
leszcza.
W zawodach, w których udział
wzięło 38 wędkarzy (w tym jedna
pani – Daria Grzybowska – 1410
pkt.), zwycięską trójkę stworzyli:
I miejsce – Łukasz Mańkowski
(4210 pkt.), II miejsce – Zdzisław
Radojewski (3865 pkt.), III miejsce
– Mariusz Czarny (3455 ptk.).
Zwycięzcom puchary wręczył
wiceprezydent Knurowa – Piotr
Surówka. Nie zabrakło tak że
przedstawicieli Rady Miasta z

Jerzym Pachem - przewodniczącym
Komisji Sportu i Eugeniuszem Tymoszkiem.
Prezes Koła, Damian Chlubek,
był zadowolony z zawodów: - Oprócz
pogody wszystko było udane. Uczestnicy starali się jak zawsze. To naprawdę dobrze spędzone chwile.
Przy okazji prezes Koła zareklamował kolejną imprezę, w której

wędkarze będą mieć istotny udział:
- Następne zawody, zorganizowane
przez Urszulę Krawczyk, prezes
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, odbędą się we wrześniu.
Wezmą w nich udział podopieczni
stowarzyszenia. Nasze koło pomaga i
współpracuje przy tych zawodach.

Tryumfator Łukasz Mańkowski przyjmuje główną nagrodę od
wiceprezydenta Piotra Surówki

Tekst & Foto: Monika Pięciak

Daria Grzybowska

Zdzisław Radojewski
i jego łów - okazały leszcz

Mariuszowi Czarnemu gratulowali: Eugeniusz Tymoszek,
Jerzy Pach, wiceprezydent Surówka i prezes Damian Chlubek

Knurów. Zawody wędkarskie w Szczygłowicach

Deszczowy puchar w Jaskini
Dobrego wędkarza poznaje się po wyposażeniu, przygotowaniu i przede wszystkim
cierpliwości – także do pogody, która nie zawsze rozpieszcza
Trzeba przyznać, że aura jest
jednak sprawiedliwa. Deszcz, który
kilka tygodni temu towarzyszył
rywalizacji dzieci, nie opuścił także
zawodów, w których uczestniczyli
dorośli miłośnicy wędkarstwa. Mimo
to 29 śmiałków równo o godz. 7
pojawiło się przy szczygłowickiej

Jaskini, by rywalizować o Puchar
Prezydenta Knurowa Adama Ramsa.
– Niestety, po raz kolejny nie dopisała nam pogoda. A wiadomo, że
jak pada i jest tak nieprzyjemnie, to
mniej osób decyduje się na start w zawodach... – prezes koła wędkarskiego przy KWK Szczygłowice Leszek

Zwycięzca zawodów, Krzysztof Kozak przyjmuje gratulacje
od Jerzego Pacha

Czesławowi Wojtankowi winszuje wicedyrektor MOSiR-u
Waldemar Kośmider
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Prezes Leszek Rejowicz z wędkarzami zadbali o każdy szczegół
zawodów

Rejowicz spoglądał niepocieszony w
zachmurzone niebo.
Na przekór aurze zawodnicy wyposażeni w nieprzemakalne płaszcze,
zanęty, siatki, wędki i inne nieznane
laikom sprzęty cierpliwie przez kilka
godzin wpatrywali się w spławiki.
Gdy podsu mowano w y ni k i,
okazało się, że zwyciężył Krzysztof
Kozak (1958 pkt.). Kolejne miejsca
zajęli Czesław Wojtanek, Waldemar
Dziadek, Piotr Kozaczkiewicz, Dariusz Mech i Grzegorz Zawistowski.
Nagrodami były sprzęty, które przydadzą się w rozwijaniu pasji – wędki,
kołowrotki, czy sygnalizatory. Oczywiście również prestiżowe statuetki
ufundowane przez prezydenta Ramsa
potwierdzające sukces w zawodach.
Tryumfator, Krzysztof Kozak,
zapytany o przepis na sukces powiedział: - Sekretem oczywiście
są przynęty – każdy ma swoje i nie
chce ich zdradzić. Poza tym, trzeba
to hobby naprawdę lubić, ciągle się
uczyć i rozwijać. A cierpliwość? Jak
najbardziej. Tej nigdy za wiele...
Tekst & Foto: Justyna Walo



Dni Knurowa

W święto miasta świetnie bawili się jego mieszkańcy

Na scenie zespół Wilki

Zespół Wilki był gwiazdą sobotniej nocy
na Placu 700-lecia. Impreza ściągnęła tłumy knurowian
wspólnie świętujących 704 urodziny miasta
„Baśka” czy „Eli lama sabachtani” - to tylko niektóre z wyśpiewanych przez Wilki hitów.
Znanych i lubianych, o czym przekonała publika chętnie włączająca się do śpiewu muzyków.
Zanim na scenie zabłysła gwiazda wieczoru, przed słuchaczami wystąpili artyści
zespołów muzycznych działających przy Centrum Kultury. Zasłużone brawa zebrały
zespoły Cropla i The Cumpels.
Niezwykłą frajdę mieli miłośnicy motoryzacji. IV Knurowski Zlot Tuningowy i I Knurowski Zlot Motocykli okazały się strzałem w dziesiątkę. Setki zainteresowanych - nie tylko
panów! - ściągnęły na plac, by zobaczyć prawdziwe motocyklowe cacka.
Imprezę wieńczył, jak co roku, pokaz sztucznych ogni. Tyleż huczny, co efektowny.
Nocne niebo, rozświetlone feerią barw i kształtów robiło oszałamiające wrażenie. I takie
też pozostało we wspomnieniach uczestników wspaniałej knurowskiej zabawy.
Monika Pięciak; FOTO: Arkadiusz Łyko – Art Telekom

Jedni stawiali na konie mechaniczne... inni preferowali naturalne
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Nagrodzeni tuningowcy
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Dni Knurowa

Estardowy koncert orkiestry i popisy majoretek oglądało wielu knurowian

Zespół Volare

Orkiestra, Volare, Chatelet i trzej tenorzy zachwycili publiczność

Niedzielne obchody Dni Knurowa rozpoczęły się
o godz. 11.30 uroczystą mszą świętą w kościele
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
Msza w intencji mieszkańców miasta zgromadziła wielu wiernych. Niezwykłość nabożeństwa
podkreślał udział pocztów sztandarowych z
kopalń, honorowych krwiodawców i szkolnej
Szóstki. Nie zabrakło przedstawicieli samorządu

z prezydentem Adamem Ramsem i zastępcą Piotrem Surówką, przewodniczącym Rady Miasta
Kazimierzem Kachlem.
Udanym „spoiwem” pomiędzy uroczystościami w świątyni a zabawą w mieście okazał
się koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej KWK
Knurów. Opuszczający kościół wierni mieli okazję zobaczyć i posłuchać muzyków pod batutą

Frajdę sprawiały dzieciom gry i konkursy

Dobra zabawa przyciągnęła na plac całe rodziny

Kopalniana orkiestra, piękne majoretki,
melodyczny Volare, kipiąca humorem
kabaretowa Formacja Chatelet,
a w finale oszałamiający występ
trzech tenorów znaczyły niedzielne
świętowanie Dni Knurowa. Zabawa
była naprawdę przednia...

Mariusza Kowalczyka. Orkiestrze na placu przy
Dworcowej towarzyszyły knurowskie Majoretki.
Niedzielne popołudnie rozpoczęły występy zespołów muzycznych działających przy Centrum
Kultury. Po nich zaśpiewał zespół Volare, który
rozkręcił widownię znanymi, włoskimi przebojami.
Następnie na scenie pojawiła się znana niemal
wszystkim kabaretowa Formacja Chatelet.

Kabaretowa Formacja Chatelet tryskała humorem

- Z nimi nie sposób się nudzić - zdołała wydusić
pani Agnieszka. Na więcej nie pozwolił jej śmiech
po kolejnych zagrywkach kabareciarzy. Na imprezę przyszła z córką i mężem. Dziewczynkę w tym
czasie zaintrygowały inne rozrywki. - Chciałaby się
zmienić w kotka - mama skinęła głową w stronę
pań, które barwnymi kredkami spełniały dziecięce życzenia. - Dla każdego coś dobrego, ja pójdę
wspierać polski przemysł browarniczy - zaśmiał się
pan Marek, głowa rodziny.
Kulminacją i głównym punktem wieczoru był
koncert trzech tenorów: Adama Zdunikowskiego,
Witolda Wrony oraz knurowianina Adama Sobierajskiego. Śpiewacy wystąpili wraz z Zabrzańską
Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego. Artyści wykonali m.in. utwory
ze znanych operetek, jak „Ptasznik z Tyrolu” czy
„Hrabina Marica”. Muzyka klasyczna zaciekawiła
nie tylko melomanów, lecz zgromadziła także
młodzież.
- Wolę metal, ale ci też są nieźli - ocenił nastolatek z butelką powerade’a w ręku.
- Hip-hop, chłopie, tylko hip-hop! - przekonywał go drugi.
- Za 20 lat zmienicie panowie zdanie - rzucił
półgłosem starszy pan. - A i może jakiś jazzik się
spodoba... - wróżył.
Na Placu 700-lecia, oprócz muzycznych atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie: karuzele,
trampoliny, dobre jedzenie na ciepło i zimno,
i wiele innych. Knurowianie bawili się bardzo
dobrze.
- Jest bardzo fajnie, jak zawsze. Korzystaliśmy
już w sumie z każdej atrakcji. Nawet nie ma kolejek.
Trochę gorzej jest z pogodą – mówią przyjaciele,
którzy na imprezę przyszli wraz z panią Mariolą
z Knurowa.
- Co tam aura, najważniejsza jest pogoda ducha
- chmury na niebie Markowi z pobliskiego bloku
nie zmąciły nastroju. - Ja nie narzekam, jest OK.
Tekst & Foto: Justyna Walo, Monika Pięciak

Trzej tenorzy: Witold Wrona, Adam Sobierajski, Adam Zdunikowski
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laur knurowa
Piotr Stachurski

Piotr Stachurski jest absolwentem knurowskiego Liceum Ogólnokształcącego (maturzysta z 1977 r.).
Dyplom magistra inżyniera architekta obronił w 1986 roku na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej
(tytuł pracy magisterskiej – Ratusz
gliwicki na tle ratuszy śląskich, promotor – doc. dr inż. arch. Franciszek
Maurer), natomiast doktorat w 1995
r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (tytuł pracy doktorskiej
– Geneza wzorcowych fasad wczesnogotyckich / brama kościoła jako obraz
bramy nieba, promotor – dr hab. inż.
arch. Andrzej Niezabitowski; wyróżnienie Rady Wydziału, nagroda
Rektora II - stopnia).
W roku 1986 podejmuje pracę nauczyciela akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej,
najpierw na stanowisku asystenta, a
następnie (od 1996) na stanowisku
adiunkta. Od 1995 roku wykłada historię architektury średniowiecznej,
tworząc autorską koncepcję programu
przedmiotów.
W 2008 roku wykonano pod
jego kierunkiem pracę magisterską:
Podium Grassum – lokalne centrum
kultury w Grasse (Francja, Departament Alpes-Maritimes) / Projekt
koncepcyjny rewitalizacji kwartału
Rouachier autorstwa Pawła Spisaka.

Praca została nagrodzona w międzynarodowym konkursie na najlepszą
pracę dyplomową Degree & Profession we Florencji Medalem Honorowym Prezydenta Republiki Włoskiej
dla najlepszej pracy w dziedzinie
konserwacji zabytków. Zwyciężyła
także w swojej kategorii w głosowaniu internautów.
Od 1999 roku Piotr Stachurski
prowadzi letnie studenckie warsztaty
historyczno-konserwatorskie w Kutnej Horze.
Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Historii
Architektury, wyróżnionego w roku
2008 w Konkursie o Nagrodę Fundacji
na rzecz Politechniki Śląskiej dla Najlepszego Koła
Naukowego Uczelni (jedno
z trzech nagrodzonych kół).
Na prowadzonych zajęciach prezentując specyficzną zabudowę Knurowa
(szczególnie okolice III
Kolonii i ulicy Dworcowej)
przeprowadza wspólnie ze
studentami nowatorskie
rozwiązania rewitalizacji
terenów przykopalnianych,
co przyczynia się do kultywowania tradycji i historii
miasta K nurowa wśród
przyszłych architektów.
Swoje n ow a t o r s k ie
projekty dotyczące terenów przykopalnianych na przykładzie Knurowa
prezentuje podczas licznych międzynarodowych konferencji i sympozjów.
Współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej (Č.V.U.T.)
w Pradze, prowadząc wykłady w

Wooden Churches; an International
Methodology for Implementing a
Database for Restoration Projects
(EU Culture 2000) – Florencja 2006, a
także międzynarodowych warsztatów
studenckich we Florencji (w przyszłym roku będzie kierownikiem warsztatów Architectural Signs of Town’s
Identity). W roku 2006 wyróżniony
Brązowym Medalem – najwyższym
wyróżnieniem Fundacji.
W latach 1980-1981 był współzałożycielem, a następnie członkiem
Zarządu Uczelnianego Niezależnego
Zrzeszenia Studentów Politechniki
Śląskiej. W roku 1981 uczestniczył
w Międzynarodowym Kongresie
Niezależnych Organizacji
Studenckich w Paryżu.
W 1989 roku był współzałożycielem Komitetu
Oby watelskiego „Solidarność” Gliwice-Zabrze.
W latach 1989-1992 był
członkiem Komisji Zakładowej i członkiem Prezydium Komisji Zakładowej
N.S.Z.Z. „Solidarność”
Politechniki Śląskiej. Jako
przedstawiciel Związku
Kościół Hagia Sofia w Konstanty- był współautorem nowego
nopolu - wirtualna rekonstrukcja Statutu i nowej Ordynacji
idei architektonicznej Wyborczej reformującej
się wówczas Uczelni. W
roku 2000 został wyróżcy (City Chairman) Górnośląskiego niony Srebrnym Medalem Regionu
Komitetu Ekspertów. Uczestniczył Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soliw międzynarodowych programach A darność”. Odznaczony został także
New Urban Identity. The Convert of Srebr ny m K rz yżem Zasł ugi R P
San Domenico in San Gimignano – (2004) i odznaką Zasłużonego dla
Florencja, San Gimignano 2001-2002 Politechniki Śląskiej (2005).
oraz Rescuing the Hidden European
W ubiegłym roku zaprezentował
ramach Podyplomowego Studium
Konserwacji Zabytków. Współpracuje
także z Penzeńskim Państwowym
Uniwersytetem Technicznym Architektury i Budownictwa (Penza/Rosja),
Charkowskim Państwowym Unowersytetem Technicznym Budownictwa
i Architektury (Charków/Ukraina),
z Wydziałem Architektury Politechnki (V.U.T.) w Brnie, Słowackiego
Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie i Uniwersytetu Florenckiego,
a także z Kolegium Inżynierów Toskańskich (Florencja).
Od roku 2001 związany z Fundacją Romualdo Del Bianco (Florencja)
jako ekspert fundacji i przewodniczą-

w kościele parafialnym pw. św. Cyryla i Metodego w Knurowie autorską
wystawę fotografii: Katedra NotreDame w Reims, połączoną z wykładem. Wystawa ta prezentowana była
także w Kutnej Horze (jako impreza
towarzysząca podpisaniu umowy
partnerskiej między Kutną Horą a
Reims), w Katowicach i Gliwicach.
Od dwóch lat stara się ocalić od
wyburzenia pochodzące z początku
XX wieku domy urzędnicze przy
ulicy Dworcowej. Doprowadził w
tej sprawie do podjęcia przez Radę
Wydziału Architektury Politechniki
Śląskiej uchwały apelującej o zachowanie wspomnianych budynków
jako cennych zabytków architektury.
Prowadził rozmowy z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków. Poruszał
tę sprawę w mediach („Dziennik
Zachodni”, „Nowiny Rybnickie”,
Radio Piekary). Zainspirował swoich
studentów do zamieszczenia odpowiednich informacji w internecie
(www.interia.pl). Pozyskał znaczące poparcie senatora RP Andrzeja
Misiołka. Znalazł także potencjalnych inwestorów – w tym Zarząd
Główny Związku Polskich Artystów
Plastyków, którego jest obecnie
pełnomocnikiem w negocjacjach z
Katowickim Oddziałem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i odpowiednimi władzami
samorządowymi. Zarząd Główny
Z.P.A.P. zamierza stworzyć w tym
miejscu centrum kultury, którego
znaczenie, ze względu na bliskość
autostrady, może wykraczać daleko
poza granice Knurowa.
/-/

BOGDAN LITWIN
- My wszyscy jesteśmy
jedną wielką rodziną
spółdzielczą. Staliśmy
się stopniowo jedną z
najlepszych spółdzielni w kraju. Ale to w
dużej mierze dzięki
mieszkańcom – mówi
Bogdan Litwin, prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej
Bogdan Litwin służy spółdzielcom ponad
ćwierć wieku
- Jest Pan rodowitym knurowianinem?
- Mieszkam tu od 1966 roku,
ale urodziłem się w Koszlakach – to
wioska koło Zbaraża, około 10 kilometrów na wschód od przedwojennej
granicy polsko-ukraińskiej. Tam
skończyłem szkołę średnią. Miałem
18 lat, kiedy w ramach drugiej repatriacji przyjechałem na Śląsk.
- Jak ie były Pana pierwsze
wrażenia?
- Nigdy nie zapomnę, jak w Zabrzu
zaczepił mnie na ulicy mężczyzna i
zapytał: „panie, kaj ja sam wyleza?”
Długo nie mogłem zrozumieć, o co
mu chodzi! Ale śląskiego nauczyłem
się szybko i nie ma on przede mną
tajemnic. Mam żonę Ślązaczkę, więc
nie było to trudne.
- Po repatriacji na Śląsk trafił
Pan do Zabrza?
- Tak. Pracowałem najpierw w
Koksoremie, na różnych stanowiskach, aż do kierownika działu ds.
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zaopatrzenia pracowniczego i spraw
socjalnych. Podlegały mi placówka
służby zdrowia, hotele robotnicze,
ośrodki wczasowe, kolonijne, sportowe, kulturalne, zaopatrzenie pracownicze. Dział zatrudniał sto dwadzieścia sześć osób, Koksorem miał ponad
trzydzieści placówek. Otrzymałem
odznakę Zasłużony Pracownik Koksoremu. Mało kto ją dostał, a wiązał
się z nią pewien przywilej – nie
trzeba było podpisywać list obecności. Przepracowałem w Koksoremie
siedemnaście lat. Stamtąd zostałem
powołany na zastępcę prezesa ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi
LWSM. To był 1983 rok.
- Trudne czasy.
- Bardzo trudne. Na rynku brakowało wszystkiego, materiału, pieniędzy, nawet, choć to dziwne, ludzi do
pracy. W wielu mieszkaniach nie było
kaloryferów, bo nowe psuły się mniej
więcej po pół roku. Opracowaliśmy
więc patent na grzejniki – metalowa

rura pokryta aluminiowymi radiatorami, to takie zawijasy jak na tyłach
lodówek. Wiele było problemów,
zepsute windy, nieszczelne dachy,
z których woda ciekła zalewając
mieszkania. Nie było ani jednego
utwardzonego chodnika, same żwirowe ścieżki. Mieszkania oddawało
się byle jak, byle szybko. Prezesem
zostałem w 1987 roku. Wtedy zdecydowanie postawiliśmy na udźwignięcie zasobów mieszkaniowych.
Przy pierestrojce zaczął się czas
poszukiwania nowych form. Mniej
więcej od 1987 roku odchodziliśmy
od dawnych stereotypów zarządzania
spółdzielczego. A w 1990 roku zmieniła się struktura administracyjna
w kraju. Spółdzielnia podzieliła się
na dwie części – knurowską i tę w
Czerwionce-Leszczynach. Postawiliśmy na gospodarkę remontową.
Zaczęliśmy poszukiwać pieniędzy z
zewnątrz, z rozmaitych funduszy, ministerialnych czy wojewódzkich. To
wymagało zachodu, pracy. Wszystko
w dużej mierze zależało od tego, by
wiedzieć, gdzie można uderzyć z
prośbą o wsparcie. W pierwszym rzędzie zajęliśmy się opomiarowaniem i
dociepleniem. Dzięki temu nie ma już
problemu niedogrzanych mieszkań
czy braku wody.
- Jest Pan prezesem od dwudziestu paru lat. Rzadko się zdarza, by ktoś pełnił kierownicze
stanowisko tak długo.
- Ludzie widzieli, że coś się tu
robi, coś się dzieje. Prezesowi co
roku jest udzielane absolutorium. I

tego absolutorium udzielają mieszkańcy, więc ich poparcie jest sporą
satysfakcją.
- Czy podejmując się pracy w
spółdzielni w tak niesprzyjającym
czasie nie wahał się Pan, nie obawiał trudności?
- Wahałem się, bo miałem dobrą
pracę w Koksoremie. Zadecydowały
finanse – w spółdzielczości zarabiało
się trzy razy więcej. Poza tym każdy
ma ambicję gdzieś awansować. Owszem, było to wyzwanie, bo wtedy
każdy na stanowisku kierowniczym
był postrzegany jako wróg. Ale ludzie zorientowali się, że chcemy coś
zrobić i sami angażowali się w różne
prace. W latach 90. spółdzielczość
odeszła od centralnego zarządzania.
I wtedy się okazało, jak która była
zarządzana. Często powtarzam – jak
o mieszkanie zadbasz, tak będziesz
miał. To pobudza inicjatywę u ludzi.
Podobnie decyzja, że sprzątanie
korytarzy należy do mieszkańców.
To ludzi integruje. To takie działanie
socjotechniczne zmierzające do tego,
byśmy się czuli jedną wielką rodziną
spółdzielczą. Jak sobie pościelimy,
tak będziemy spać. Staliśmy się stopniowo jedną z najlepszych spółdzielni
w kraju. Ale to w dużej mierze dzięki
mieszkańcom.
- A jak Pana rodzina reaguje
na Pana zaangażowanie w rodzinę
spółdzielczą?
- Żona to zaakceptowała. Zresztą
sama pracowała w spółdzielni PSS
na stanowisku kierowniczym, więc
mnie rozumie. Każde z dzieci ma swo-

ją pracę zawodową. Czas dla rodziny
to głównie soboty i niedziele. Bierze
się wnuki na wycieczkę albo do kina.
- A co Pana pcha do takiej społecznej aktywności?
- Mam w sobie duszę społecznikowską. Poza tym nie lubię siedzieć
w jednym miejscu. A im człowiek
starszy, tym więcej zajęć potrzebuje,
bo inaczej by zgnuśniał, adrenalina
by uciekła z organizmu.
Rozmawiała Mirella Napolska
Bogdan Litwin od 26 lat jest w zarządzie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie, a
od 1987 roku jest jej prezesem. Podczas jego kierownictwa spółdzielnia
stała się jedną z najlepiej funkcjonujących na Śląsku. Uczestniczy w życiu
społecznym miasta, jest inicjatorem
wielu przedsięwzięć kulturalnych i
sportowych, pasjonatem pięściarstwa (od lat jest członkiem zarządu
Bokserskiego Klubu Spor towego
„Concordia”). Radny Powiatu Gliwickiego (pełni tę funkcję już trzecią
kadencję). Za swoją pracę zawodową
i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem
Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego
w Rozwoju Województwa Katowickiego, Honorową Odznaką za Zasługi
dla Budownictwa, Srebrną Honorową
Odznaką CZBSM, Nagrodą Bene
Meritus Powiatu Gliwickiego, a ostatnio – Laurem Knurowa. Spółdzielnia
kierowana przez Bogdana Litwina
otrzymała Wielką Nagrodę Prezydenta Izby Budownictwa oraz nagrodę
Solidny Eko Partner przyznaną w
ubiegłym roku przez WFOŚiGW w
Katowicach.
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laur knurowa
krzysztof gołuch
dynamiczne, że nie potrzeba tworzyć
sztucznych sytuacji. Nie byłbym nawet
w stanie wymyślić tego, co się dzieje.
Za to mogę, chcę i staram się przewidywać to, co może się wydarzyć.
Obserwuję i czekam, jestem gotowy
zareagować na to co się dzieje.
- Trzeba być cierpliwym?
- To cecha zawsze przydatna.
Niekiedy coś mnie zaabsorbuje, czuję,
że może się wydarzyć godna uwagi
fotografa sytuacja. Więc czekam,
czekam, by w odpowiednim momencie
zadziałać.
- Dajesz się zaskoczyć?
- Jak najbardziej. Wtenczas trzeba
mieć naprawdę szybki refleks. Pomaga świadomość, że dana chwila już
nigdy się nie powtórzy. Szansa, która

bami niepełnosprawnymi. Robisz
zdjęcia. Trudno namówić je do
pozowania?
- Wbrew pozorom rzadko fotografuję w ośrodku. Pracuję, nie
mam najzwyczajniej w świecie, czasu
na coś innego. Ale powiem, że moi
podopieczni to wdzięczni modele. Jeśli poproszę, zawsze chętnie
współpracują. Staram się nigdy nie
przedstawiać ich w karykaturalnych
sytuacjach.
- Masz swoje ulubione zdjęcia?
- Te, co lubię, to najmniej znane.
Akurat one nie zdobywają zbyt wiele
nagród. Może wynika to z tego, że
mocno przy nich kombinuję. Lubię
bowiem skomplikowane sytuacje - grę
światłem, niepełne kadry...
- Do wielu nagród i wyróżnień dołączył Laur Knurowa.
Co to wyróżnienie znaczy dla
Ciebie?
- Jestem trochę zakłopotany.
Nie patrzę na siebie jako postać
szczególnie zasłużoną. Zajmuję
się tym, co kocham i staram się
robić to jak najlepiej. Jestem
ogromnie wdzięczny radnym
Rady Miasta, którzy uznali, że
moja twórczość przynosi korzyść
Knurowowi. Do dzisiaj nie mogę
wyjść z wrażenia, a nawet - przyznam,
że bardzo przyjemnego - szoku. Dla
wielu wspaniałych postaci tego miasta
ta nagroda stanowi ukoronowanie niezwykłego życia i kariery. Dla mnie jest
z jednej strony dużym kredytem zaufania, z drugiej - ogromnym dopingiem i
zobowiązaniem, by nadal starać się jak
najlepiej uczestniczyć w życiu Knurowa. Mojego już przecież miasta...
Foto: Adam Hiltawsky

Przegląd
Lokalny: Urodziłeś się
w Rudzie, od
kiedy mieszkasz w Knurowie?
Krzysztof
Gołuch: - Od 1993 roku. To już 16 lat.
Jak ten czas biegnie...
- Jak tu się znalazłeś?
- Przez kobietę. Kobietę mojego
życia, czyli Ewę - małżonkę, a wówczas dziewczynę. Nie muszę mówić,
że knurowiankę. To dzięki niej stałem
się knurowianinem.
- A pamiętasz swoje pierwsze
wrażenia z Knurowa?
- Jak przez mgłę. Bo pierwsze
spotkanie z tym miastem miało
miejsce w czasach, gdy pracowałem w ośrodku w Borowej
Wsi. Trafiłem do Knurowa przejazdem przy okazji załatwiania
służbowych spraw. Ale pamiętam co innego. Wychowywałem
się w Halembie. W latach chłopięcych codziennie widziałem
jadący przez osiedle autobus
linii 130 z napisem „Szczygłowice”. I te Szczygłowice jawiły
mi się jako miejsce okrutnie
odległe, hen hen. Potem okazało się,
że to jednak nie koniec świata. Aaaa...
Pamiętam pierwszą noc w Knurowie.
Bezsenną przez te straszliwie głośne
wentylatory przy Koksoremie...
- Fotografujesz ludzi często w
dość zaskakujących sytuacjach.
Powiedz, ile w tym jest reżyserii, a
ile spontaniczności?
- To częste pytanie. Odpowiedź
też niezmienna: nie kreuję rzeczywistości. Życie jest tak fascynujące i

drugi raz się nie zdarzy...
- Przypomnisz jakąś?
- Pamiętam dwóch starszych panów grających w szachy na dworze.
Naraz zrywa się ulewa. Dwie opiekunki są zaskoczone. Nie mają czasu
na namysł. Jedna chwyta parasol,
druga... krzesło. To była magiczna
chwila: wiatr, deszcz, starcy, opiekunki, tumult - rzuciłem wszystko, by
ją uwiecznić...
- Na co dzień pracujesz z oso-

Rozmawiał Bogusław Wilk,
współpraca Paweł Gradek

Krzysztof Gołuch - absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach -  Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; ponadto Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Podyplomowego, studia podyplomowe w zakresie „Organizacja Pomocy Społecznej” i  
Instytut Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (Republika Czeska).
Na co dzień zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej w Ośrodku M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie.
Laureat kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą. Autor wielu wystaw krajowych i
zagranicznych. Stypendysta w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury Województwa Śląskiego na projekt
fotograficzny pt. „Kontynuacja autorskiego projektu fotograficznego „Przełamując stereotypy” realizowanego na terenie aglomeracji śląskiej i Polski”.
Odznaczony przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej odznaką „Zasłużony
Działacz Kultury”, uhonorowany odznaczeniem Caritas Polska „Ubi Caritas”, Srebrnym
Medalem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce – „Za
fotograficzną twórczość” i przez Ministra Sportu i Turystyki Brązową Odznaką „Za zasługi
dla sportu”.
Nagrody

2003 rok: II Jurajski Salon Fotografii – Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie  - II nagroda w kategorii „Ludzie”; Dzień Dobrej Wiadomości – Fundacja Salon 101 w Warszawie - III
nagroda;  III Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”- Oświęcimskie Centrum
Kultury - wyróżnienie; IV Edycja Konkursu Fotograficznego pt. „ Dziecko niepełnosprawne
kochane takie jakie jest, dlatego że jest ”- Stowarzyszenie po pierwsze rodzina”- Warszawa
- I nagroda.
2004 rok: Moja integracja – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – wydawca czasopisma
„Integracja ”- Warszawa - Grand Prix;
2005 rok:  IV Ogólnopolskie Biennale Fotografii „ Kochać człowieka ”- Oświęcimskie Centrum Kultury - wyróżnienie; „Portret”- Miejski Dom Kultury w Kole - III nagroda; „Images of
Health and Disability 2005 “ WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) Photo Contest Szwajcaria - II nagroda w kategorii fotografii czarno - białej; Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Dziecko” –Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury - Poznań - wyróżnienie; X Przegląd Fotografii Polskiej i Europejskiej „ Złota Muszla ”- Bałtyckie Towarzystwo
Fotograficzne – Koszalin - wyróżnienie; Ogólnopolski konkurs fotograficzny XVII Radomskie
Małe Formaty - Radom - wyróżnienie.
2006 rok: „Szerokie Pole Widzenia”- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu- Warszawa
- III nagroda i wyróżnienie; XI Przegląd Fotografii Polskiej i Europejskiej „ Złota Muszla ”Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne – Koszalin - wyróżnienie; Międzynarodowy Konkurs
Fotografii – „Zestaw 2006” - Świdnicki Ośrodek Kultury - wyróżnienie; Ogólnopolski konkurs
fotograficzny XVIII Radomskie Małe Formaty - I nagroda; IV Jurajski Salon Fotografii – Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie - I nagroda w kategorii „Ludzie” i II nagroda w
kategorii „Otoczenie”; VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Edwarda Hartwiga pod
hasłem „Wielka sprawa”- Lublin - wyróżnienie; XVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
Żary 2006 - wyróżnienie.
2007 rok: V Ogólnopolskie Biennale Fotografii „ Kochać człowieka ”- Oświęcimskie Centrum
Kultury - I nagroda; V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moja Europa – Zapis codzienności ”- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury – Poznań - II nagroda;
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata ”- Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie - I nagroda; Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ”Kobieta wolna, kobieta niezależna…”- PRIMUM Public Realation – Warszawa - wyróżnienie;
„Breaking Stereotypes” Komisja Europejska – Bruksela - I nagroda.
2008 rok: VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret 2008”- Miejski Dom Kultury w
Kole - I nagroda; BZWBK Press Foto 2008 - Warszawa - I nagroda w kategorii „ Sport”
2009 rok: VI Ogólnopolskie Biennale Fotografii „ Kochać człowieka ”- Oświęcimskie Cen-

trum Kultury - II nagroda i III nagroda; Dyplom Rady Artystycznej Związku Polskich
Artystów Fotografików za całość prac.

Stanisław Bogumił

Stanisław Bogumił z
prymasem Józefem Glempem

Stanisław Bogumił jest
członkiem Polskiego
Czerwonego Krzyża od 1964
roku, a honorowym dawcą
krwi od 1965 roku.

1990 roku założył Klub Krwiodawców
przy Zarządzie Rejonowym PCK w
Knurowie. Dzięki jego staraniom Klub
Honorowych Dawców Krwi przyjął
imię doktora Floriana Ogana. Przez
lata, od początku istnienia, był jego
prezesem, dopiero wiosną tego roku
zrezygnował z dalszego piastowania
tej funkcji. Jednak doceniający jego
bogate, trudne do przecenienia, zasługi członkowie klubu wybrali pana
Stanisława honorowym prezesem.
Chcą bowiem nadal korzystać z jego
ogromnej wiedzy, doświadczenia i
umiejętności.
Bogumił piastuje funkcję Przewodniczącego Rejonowej rady HDKPCK w Knurowie. Przez dwie kadencje był skarbnikiem i członkiem

Zarządu Rejonowego PCK. Obecnie
jest przedstawicielem Knurowa w
Okręgowej Radzie Reprezentantów
PCK w Katowicach i sekretarzem
Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK
w Katowicach.
Do tej pory prezes Bogumił przeprowadził aż 34 otwarte akcje poboru
krwi w Knurowie i przed knurowskimi kościołami (wiele osób pamięta je
pod hasłami: „Na ratunek – umiera
człowiek”, „Krew dla Chorzowa”).
Pozyskano w nich 133 rocznych dawców krwi. Stanisław Bogumił promuje
krwiodawstwo nie tylko w mediach lokalnych (byłe Radio Fan, TV kablowa,
„Przegląd Lokalny”), ale też w prasie
regionalnej i wojewódzkiej.
Od dawna dba o „narybek”. Spot-

– Kiedyś do PCK należały całe
zakładowe załogi. Pierwszy raz krew
oddałem w Rybniku podczas komisji
poborowej. Potem, gdy na kopalni
zdarzyły się wypadki oraz podczas
choroby żony. Tak właśnie zostałem
honorowym krwiodawcą – wspomina
pierwsze kroki w krwiodawstwie pan
Stanisław.
Od połowy lat 60. oddał już 42
tys. mililitrów (42 litry) pełnej krwi.
To wręcz niesamowity wyczyn zważywszy na to, że dorosły człowiek o
przeciętnej masie ciała ma w sobie 5
do 6 litrów krwi!
Od 1978 do 1990 roku Stanisław
Bogumił pełnił funkcję wiceprezesa 1984 rok: Stanisław Bogumił odbiera gratulacje od dra Łaty
Klubu Honorowych Dawców Krwi im. - prezesa Zarządu Powiatowego PCK; w głębi dr Czesław Kucza
Matki Polki przy KWK „Knurów”. W - kierownik punktu poboru krwi
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kanie z młodzieżą na temat krwiodawstwa zaowocowało akcją poboru
krwi w knurowskim Liceum Ogólnokształcącym. Współorganizował z
młodzieżą marsz tolerancji z chorymi
na AIDS.
Działalność laureata „Lauru Knurowa” jest niezwykle wszechstronna.
Od lat organizuje wycieczki dla krwiodawców, ich wyjazdy na ogólnopolskie
rajdy „Czerwona Róża”, pielgrzymki
do Częstochowy, Niepokalanowa i
Marsze Pokoju do Oświęcimia. W
2002 roku zorganizował w Knurowie Mistrzostwa Polski honorowych
dawców krwi w szachach i warcabach
krwiodawców, a także dla dzieci i
młodzieży knurowskich szkół.
Wytrwale poszukuje sponsorów
dla działalności Klubu HDK-PCK.
Zaprojektował grafikę sztandaru i logo
Klubu. Prowadzi kronikę Klubu, która
zajmowała czołowe miejsca w konkursach kronik. Wielkim sukcesem
Stanisława Bogumiła było ponowne
otwarcie w 2005 roku punktu poboru

krwi.
W Knurowie po rocznej przerwie współorganizuje festyny oraz
prowadzi zbiórki czerwonokrzyskie:
pieniędzy na karczmach górniczych,
żywności i środków czystości w knurowskich marketach.
Klub prowadzony przez Stanisława Bogumiła otrzymał za zasługi
najwyższe wyróżnienie w mieście
– „Laur Knurowa”.
Posiada: Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi: III, II i I stopnia,
Odznaki Honorowe PCK: IV, III, i II
stopnia oraz najwyższe wyróżnienie
PCK - „Kryształowe Serce” za długoletnią i nienaganną pracę zawodową i społeczną. Odznaczony między
innymi: Złotym Krzyżem Zasługi i
Krzyżem Kawalerskim OOP.
W niedzielę, 5 lipca podczas festynu parafialnego odbędzie się akcja
poboru krwi. Honorowi krwiodawcy
mile widziani w godz. 12.30- 15.50.
Monika Pięciak

Foto: Archiwum Klubu HDK

Knurowscy krwiodawcy
podczas rajdu Czerwona Róża
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laur knurowa
Ochotnicza Straż Pożarna „Knurów”
Za datę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Knurowie przyjmuje się rok 1909. Jej założycielami byli
Jan Lorenc, Jan Marcol, Orłowski, Ring, Wiktor Smak,
Jan Kwitek. Sekretarzem zarządu był Wiktor Zawadzki,
pierwszy płatny urzędnik gminy, od stycznia 1910 r.
urzędnik stanu cywilnego

Strażacki
poczet
sztandarowy
(zdj. z lat 70.)
Wy m ie n ie n i d r u how ie byl i
pierwszymi, którzy tworzyli zręby
knurowskiej straży.
Przez pierwszych 30 lat swojej
działalności (w latach 1909-1939)
strażacy przede wszystkim walczyli
z żywiołem – pożarem. Byli także
krzewicielami polskości w obrębie
polskiej części Górnego Śląska.
Podczas II wojny światowej działalność straży nie została zaprzestana.
Strażacy ratowali mienie i sprzęt,
który, jak przewidywali, znajdzie się
ponownie w granicach Polski.
Drugi etap w dziejach OSP Knurów rozpoczyna się w 1945 roku.
Niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych Emil Smak
przystąpił do zorganizowania OSP,
obejmując funkcję komendanta i
komendanta rejonowego. W skład II
knurowskiego rejonu wchodziło 11

Knurowscy strażacy na zdjęciu z lat międzywojennych
mienia oraz ciągłe unowocześnianie
sprzętu przeciwpożarowego.
W 1984 roku, w związku z obchodami 75-lecia istnienia, OSP
Knurów została odznaczona Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
oraz Złotą Odznaką Zasłużony w
Rozwoju Województwa Katowickiego.
W czerwcu 1995 roku miało
miejsce istotne dla funkcjonowania
OSP Knurów zdarzenie. Jednostka
OSP Knurów zyskała wysoką ocenę,
zarówno w zakresie wyszkolenia,
jak i wyposażenia technicznego, i w
konsekwencji została włączona do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Za mundurem - także strażackim - panny sznurem; i to
Od tego momentu uczestniczy
dosłownie - na zdjęciu sprzed wojny sekcja kobieca OSP
sąsiednich jednostek OSP.
dużym stopniu sami strażacy. W la- ona w działaniach ratowniczych
W 1948 roku ówczesny zarząd tach 50. knurowska jednostka otrzy- również poza terenem powiatu gliGminy Knurów przystąpił do bu- mała dotację od władz naczelnych wickiego i w koniecznych przydowy budynku z remizą strażacką. OSP, władz powiatowych i Miasta padkach jest włączana w struktury
Część mieszkalna budynku prze- Knurów, i została wyposażona w obwodów operacyjnych powiatu lub
województwa. Z faktem tym wiąże
znaczona była dla najaktywniejszych należny sprzęt.
druhów. Do szybkiego zakończenia
Lata 60. i 70. to dalszy postęp w się stałe podnoszenie kwalifikacji i
obiektu (w 1950 r.) przyczynili się w przygotowaniu druhów do obrony wyszkolenia druhów OSP, a także

sukcesywne doposażenie w sprzęt
specjalistyczny.
Środki na powyższe działania
otrzymywane są zarówno z budżetu gminy, jak i Państwowej Straży
Pożar nej. Aktualnie k nurowska
jednostka dysponuje m.in. dwoma
samochodami pożarniczymi, generatorem, pięcioma motopompami,
piłami spalinowymi, dwoma aparatami tlenowymi.
Jednak knurowska Ochotnicza
Straż Pożarna to przede wszystkim
druhowie gotowi w każdej chwili
poświęcić swoje siły oraz umiejętności dla ratowania mienia, zdrowia,
nieraz życia mieszkańców Knurowa i
gmin ościennych.
W knurowskiej OSP działa obecnie 45 członków, w tym wielu honorowych. Prezes OSP „Knurów”,
Benedykt Wróż, zachęca chętnych
do zasilenia strażackich szeregów:
- Chcemy pozyskiwać nowych członków, także wśród pań – dodaje.
Monika Pięciak

Foto: Archiwum OSP Knurów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Szpital w Knurowie służy pacjentom od prawie
wieku; zdjęcie z lat międzywojennych
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Knurowie świadczy usługi medyczne
nie tylko mieszkańcom Knurowa,
ale i okolicznych miast i gmin. W
tym także tych, na terenie których
znajdują się konkurencyjne placówki
medyczne. W skład Zespołu wchodzi
Szpital Miejski w Knurowie oraz 11
przychodni rejonowych i poradnie
specjalistyczne.
Oferta usług medycznych Zespołu jest największą na terenie miasta,

14

a większość spośród Poradni Specjalistycznych jest jedynymi tego typu
placówkami w mieście i okolicy.
Od prawie stu lat Szpital Miejski
w Knurowie oferuje swoje usługi
mieszkańcom miasta i okolic, będąc
jedyną tego typu placówką w południowej części Powiatu Gliwickiego.
Każdego roku pod opiekę lekarzy i
pielęgniarek szpitala trafia ponad 10
tys. pacjentów. Wielu z nich docenia nie tylko fachowe umiejętności

personelu, lecz też miłą - jak na placówkę służby zdrowia - atmosferę w
nim panującą.
Usługami podstawowej opieki
zdrowotnej ZOZ-u w Knurowie objętych jest ponad 31 tys. pacjentów.
Znajdują się pod opieką dobrze sobie
znanych lekarzy i pielęgniarek, spośród których większość to mieszkańcy Knurowa i najbliższych okolic.
Dzięki ich niełatwej i nie zawsze
docenianej pracy knurowianie od

lat mogą znaleźć na terenie miasta
pomoc w tej dziedzinie, która jest i
będzie najważniejsza w życiu człowieka - zdrowia.
Do osiągnięć i sukcesów należy
zaliczyć:
•
od z n a cze n ie pla cówk i
tytułem „Szpitala Przyjaznego Dziecku” - przyznanego Oddziałowi
Położ niczo -Noworod kowemu 4
kwietnia 2007 roku przez Komisję do
spraw Promocji Szpitali/Oddziałów
Przyjaznych Dziecku Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią;
•
wyróżnienie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie w kategorii zarządzania energią oraz odpadami przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska - 25 października 2002
roku;
•
przyjęcie Szpitala w Knurowie do Krajowej Sieci Promujących
Zdrowie decyzją Rady Polskiej Sieci
Szpitali Promujących Zdrowie - 23
maja 2003 roku;
•
uzyskanie certyfikatów:
ISO 9001:2000 w 2007 roku, ISO
14001:2004 w 2008 roku, PN-N
18001:2004 w 2008 roku.
Zakres certyfikatów obejmował
realizację usług medycznych z zakresu stacjonarnej i ambulatoryjnej
specjalistycznej opieki zdrowotnej,
podstawowej opieki zdrowotnej,

diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
Zatr udnianie kolejnych specjalistów - z tytułami naukowymi
i wybitnymi osiągnięciami - oraz
w y posażenie Szpitala w najnowocześniejsze sprzęty i aparaturę
medyczną pozwala nie tylko na poszerzenie zakresu oferowanych usług
medycznych, lecz także podnosi
prestiż placówki.
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Knurowie jest nie tylko największą
placówką medyczną na terenie gminy, ale również - po kopalniach - jednym z największych pracodawców w
Knurowie. W placówkach Zespołu
pracuje 480 osób.
Budynek Szpitala, który rozpoczęto stawiać przed prawie 100 laty
jest jednym z piękniejszych, jeśli
nie najpiękniejszym, budynków w
mieście, stanowiąc jeden z jego najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej uwiecznianych w publikacjach
poświęconych miastu elementów. W
górniczym mieście, w dużej części
dzięki ofiarności okolicznych kopalń
w latach 1985-1990 dobudowano
budynki umożliwiające poszerzenie
oferty usług medycznych oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców Knurowa.
/Oprac. na podst. wniosku
o przyznanie Lauru Knurowa/
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sport
Piłkarski turniej oldbojów
o puchar prezydenta Knurowa

Rewanż za ligę
Tradycją stały się już turnieje o
puchar prezydenta rozgrywane na
zakończenie ligowych zmagań organizowanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Zgodnie z tym
zwyczajem, trofeum prezydenta było
główną nagrodą turnieju piłkarskiego oldbojów. Wzięło w nim udział
pięć drużyn, a w najlepszych nastro-

jach halę MOSiR w Szczygłowicach
opuszczali reprezentanci Intermarche, którzy w pokonanym polu pozostawili Concordię, Old Stars, PTK
Holding i Osiedle Szczygłowice.
- Drużyna Intermarche wzięła
rewanż za zmagania ligowe, pokonując m.in. mistrzów ligi – Old
Stars. Mistrz uplasował się dopiero

Uczestnicy turnieju
na trzecim miejscu, a druga lokata
przypadła oldbojom Concordii – relacjonuje Waldemar Jachimowski.
Najpierw w roli widzów, a następnie
w roli wręczających nagrody wystą-

pili m.in. Piotr Surówka (zastępca
prezydenta Knurowa), Jerzy Pach
(przewodniczący Komisji Sportu) i
Tomasz Rzepa (zastępca przewodniczącego Komisji Sportu).

PiSk
Foto: MOSiR Knurów

Końcowa klasyfikacja:

Piłkarze Concordii przed
kolejnym meczem

Foto: MOSiR Knurów

Drugi dzień obchodów święta Knurowa rozpoczął się od porannej rywalizacji koszykarzy. Na boisku „Orlik” rozegrano turniej uczniów szkół
podstawowych oraz konkurs rzutów osobistych.
Wyniki turnieju:
MMS - Lepsi od NBA 4:3 i 1:0, KTK - Times Girls 8:2 i 5:1, Times Girls
– MMS 2:1 i 1:1, KTK - Lepsi od NBA 1:0 i 3:0, MMS – KTK 2:2 i 3:1, Times
Girls - Lepsi od NBA 6:2 i 1:3.
Zwycięski zespół – KTK – wystąpił w następującym składzie: Martyna Napierała, Krzysztof Juszczyński, Nikola Chrupek i Dominik Maśliński.
Rozgrywki grupowe konkursu rzutów
osobist ych w yg rali:
Dominik Szymański,
K r z y s z t of M a l i c h ,
Antek Błaszkiewicz i
Krzysztof Juszczyńsk i. W pó ł f i n a ła ch
Juszczyński zwyciężył
Szymańskiego i Malich pokonał Błaszkiewicza, z kolei w finale
po zaciętym boju, o
jedno trafienie lepszy
okazał się Krzysztof
Juszczyński.
PiSk
Reprezentacja KTK

Finałowy turniej Orlik Cup

Skuteczny EFS

Dni Knurowa były doskonałą okazją do rozegrania finałowego turnieju
piłkarskiego Orlik Cup. Zwycięzcą pierwszej edycji tych rozgrywek została
drużyna EFS, natomiast na miano „czarnego konia” turnieju zasłużył zespół
Damy Radę. Dwie najlepsze drużyny dwukrotnie spotkały się w turnieju finałowym. W potyczce grupowej padł remis, natomiast w finale EFS wygrał 4:1.
Miano króla strzelców wywalczył Dawid Gajewski (EFS), zdobywca 5 goli.
TS Vibovit - FC Apinex Czerwionka 4:0
Intermarche A – Mistral 2:1
TS Vibovit – Mistral 3:0
Intermarche A - FC Apinex Czerwionka 1:0
- półfinały
EFS - Intermarche A 5:1
TS Vibovit - Damy Radę 1:2
- mecz o 3 miejsce
TS Vibovit - Intermarche A 2:1
- finał
EFS - Damy Radę 4:1
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9:5

4

6

9:7

PTK Holding

4

4

4:5

Osiedle Szczygłowice

4

1

3:13

2.

Concordia

3.

Old Stars

4.
5.

Turnieje piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych

W niedzielny poranek

Wyniki:
- grupa A
EFS - Damy Radę 1:1
Team Stalmet – Intermarche 2:1
EFS – Intermarche 2:1
Damy Radę - Team Stalmet 1:0
EFS - Team Stalmet 4:0
Damy Radę – Intermarche 3:0
- grupa B
TS Vibovit - Intermarche A 1:1
Mistral - FC Apinex Czerwionka 1:2

4

4

PiSk

Lodowe Szarady i…

…Hugo Wraca Do Polsatu – to zwycięzcy kolejnych edycji rozgrywek przeprowadzonych
na „Orliku” w ramach Dni Knurowa. Pierwsi z nich zwyciężyli w kategorii uczniów szkół
gimnazjalnych, a drudzy okazali się najlepsi wśród uczniów szkół podstawowych
Foto: MOSiR Knurów

Turniej koszykówki

9:3

Intermarche

Uczestnicy turnieju dla gimnazjalistów
Foto: MOSiR Knurów

Osiągniętych wyników
gratuluje Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa
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1.

Wyniki:
Old Stars
– Osiedle Szczygłowice 5:0
PTK Holding
– Concordia 2:1
Intermarche – Old Stars 3:1
Osiedle Szczygłowice
– PTK Holding 1:1
Intermarche – Concordia 1:1
PTK Holding – Old Stars 1:2
Osiedle Szczygłowice
– Concordia 1:4
PTK Holding
– Intermarche 0:1
Old Stars – Concordia 1:3
Intermarche
– Osiedle Szczygłowice 4:1

Uczniowie szkół podstawowych

Wyniki:
- szkoły podstawowe
APN Knurów – MSP-6 2:0, KS Concordia Knurów – Hugo Wraca Do Polsatu 0:2, HWDP - APN 2:0, Concordia – MSP-6 4:0, APN - Concordia 0:2,
HWDP – MSP-6 3:1.
Klasyfikacja: 1. Hugo Wraca Do Polsatu, 2. KS Concordia Knurów, 3. APN
Knurów, 4. MSP-6.
Skład zwycięskiej drużyny: Antek
Błaszkiewicz, Grzegorz Górka, Dawid
Herzig, Kamil Bismor, Bartosz Kutypa,
Marek Ratajczak, Mateusz Wende.
- szkoły gimnazjalne
Biedronki – OPI 2:2, OPI - Lodowe
Szarady 0:1, Lodowe Szarady - Biedronki 3:1.
Klasyfikacja: 1. Lodowe Szarady,
2. OPI, 3. Biedronki.
Skład zwycięskiej drużyny: Wojciech
Bylak, Łukasz Rogowski, Karol Róg,
Mateusz Bylak, Paweł Nauka, Łukasz
Czarnecki.
PiSk
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sport
Turniej szermierczy z okazji Dni Knurowa

Ani się obejrzeliśmy, a w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji odbył się trzeci turniej szermierczy z okazji Dni
Knurowa. Trzeci i najlepszy, bowiem organizatorzy z roku
na rok starają się go udoskonalać i wzbogacać
o atrakcyjne nagrody

Trzeci – najlepszy
O knurowskim turnieju zaczyna
się mówić w klubach z całej Polski.
Powód? Uczestnicy rozgrywek organizowanych przez Andrzeja Michalewicza wespół z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji mają stworzone
idealne warunki do zaprezentowania
swych umiejętności, a na najlepszych
czekają nagrody, jakich w innych turniejach zdobyć nie sposób. Pasjonat
szermierki – Andrzej Michalewicz
doskonale zdaje sobie sprawę z tego,
że żyjemy w takich czasach, a nie
innych i zawodników trzeba w jakiś

sposób zachęcić do tego, by wybrali
start akurat w Knurowie, a nie w
innym mieście. Organizacja
turnieju, który ma pokazać
szermierkę na najwyższym poziomie wymaga olbrzymiego
poświęcenia czasu
i środków. Andrzej Michalewicz potrafił
zarazić swoi m pomysłem władze
Turniej szermierczy z okazji Dni Knurowa już
po raz trzeci zgromadził w hali MOSiR czołowe
szpadzistki i szablistki

Organizator Andrzej Michalewicz i trener Maciej Chudzikiewicz

Knurowa oraz sponsorów i w efekcie
wiadomo już, że w naszym mieście
odbędą się kwalifikacje do rankingu
Mistrzostw Polski w szabli.
III Turniej Szermierczy z okazji
Dni Knurowa zgromadził 81 szpadzistek i szablistek. Rywalizacja

odbywała się w trzech kategoriach: szpadzistek roczniki 1996-1998, szpadzistek
roczniki 1993-1995 i szablistek
roczniki 1993-1995.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyły: Angelika Wątor (TMS
Sosnowiec, szabla 1993-1995), Kinga Majnusz (Piast Gliwice, szpada
1996-1998) i Jagoda Zagała (Piast
Gliwice - szpada 1993-1995).
W turnieju wystąpiły dwie knurowianki: Małgorzata Turek (szabla)
i Paulina Michalewicz (szpada), które

Foto: archiwum UKS Eugen

Wyciskanie sztangi
Uczniowski Klub Sportowy Eugen Knurów po raz kolejny zorganizował Otwarte Mistrzostwa Śląska
do lat 18 oraz Puchar Śląska w wyci-

O prym na Śląsku
skaniu sztangi. W imprezach, które
mają swe miejsce w kalendarzu Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness
i Trójboju Siłowego wystąpiło 73 zawodników (w tym 16 zawodniczek).
Wartościowe wyniki na podeście
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
osiągnęły m.in. Patrycja Małkowska
i Natalia Mikucka. Pierwsza z nich
- triumfatorka niedawnego Pucharu
Polski – poprawiła rekord Śląska w
kategorii do 48 kg, wyciskając sztangę ważącą 42,5 kg. Z kolei Natalia
Mikucka została pierwszą rekordzist-

PiSk
Foto: Anna Nycz

Pover Kuźnik Chorzów przed UKS
Eugen Knurów. Otwarcia turniejów
dokonał Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa wraz z Jerzym
Pachem, przewodniczącym Komisji
Sportu Rady Miasta. W Knurowie
gościł również przedstawiciel PZKFiTS – Wojciech Kardynalski.
Organizator dziękuje za naszym
pośrednictwem tym, którzy pomogli
w przygotowaniu turniejów: Urząd
Miasta Knurów, MOSiR, ZZG w
Polsce KWK Szczygłowice, ZZG
w Polsce KWK Knurów, UPOS System, Maria Brzyska Dom Przyjęć
U Marysi.
PiSk

Reprezentacja UKS Eugen Knurów
ką Śląska w kategorii +75 kg, wyciskając 47,5 kg. W Mistrzostwach
Śląska klasyfikację drużynową – zarówno wśród juniorek, jak i juniorów
– wygrali reprezentanci UKS Eugen.
W kategorii żeńskiej, knurowianki

Wyniki zawodniczek i zawodników UKS Eugen:
V Mistrzostwa Śląska juniorek do lat 18
- Patrycja Małkowska – 1 miejsce w kat. 48 kg, wynik – 42,5 kg,
- Karolina Szczot – 1 miejsce w kat. 56 kg, wynik – 35 kg,
- Adam Ropelewski – 1 miejsce w kat. 60 kg, wynik – 77,5 kg,
- Katarzyna Woźniak – 1 miejsce w kat. 67,5 kg, wynik – 52,5 kg,
- Sara Kociołek – 1 miejsce w kat. 75 kg, wynik – 37,5 kg,
- Kamil Wiśniowski – 1 miejsce w kat. 75 kg, wynik – 65 kg,
- Natalia Mikucka – 1 miejsce w kat. +75 kg, wynik – 47,5 kg,
- Marlena Gulajska – 2 miejsce w kat. 44 kg, wynik - 32,5 kg,
- Paulina Mularczyk – 2 miejsce w kat. 48 kg, wynik – 25 kg (debiut),
- Wojciech Widuch – 2 miejsce w kat. 60 kg, wynik – 52,5 kg,
- Anna Radzikowska – 2 miejsce w kat. 67,5 kg, wynik – 50 kg,
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otrzymały puchary prezydenta Knurowa za popularyzację szermierki
i rozsławianie miasta na arenach
sportowych.
Szablistka Małgorzata Turek,
reprezentująca na co dzień Bushido
Rybnik, zakończyła rywalizację na
drugim miejscu, z kolei szpadzistka
Paulina Michalewicz (Piast Gliwice) mogła mówić o sporym pechu,
bowiem trafiła m.in. na późniejszą
zwyciężczynię i ostatecznie została
sklasyfikowana na 28. miejscu.

wyprzedziły Wiking Starachowice i
Azory Kraków, natomiast w męskiej
za gospodarzami uplasowały się
Azory Kraków i Wiking Starachowice. W drużynowym Pucharze Śląska
kobiet i mężczyzn zwyciężył UKS

- Paweł Kłósko – 2 miejsce w kat. 67,5 kg, wynik – 85 kg,
- Tomasz Czarkowski – 2 miejsce w kat. 90 kg, wynik – 120 kg,
- Maciej Łój – 3 miejsce w kat. 90 kg, wynik – 110 kg,
- Łukasz Przybył – 4 miejsce w kat. 67,5 kg, wynik – 80 kg.
Puchar Śląska
- Adriana Łosik – 1 miejsce w kat. open, wynik – 75 kg,
- Arkadiusz Wesoły – 1 miejsce w kat. masters 90 kg, wynik – 175 kg,
- Piotr Słapa – 2 miejsce w kat. 110 kg, wynik – 200 kg,
- Adam Wyżgoł – 3 miejsce w kat. 100 kg, wynik – 175 kg,
- Janusz Bajdel – 3 miejsce w kat. 110 kg, wynik – 170 kg,
- Michał Pietras – 3 miejsce w kat. 125 kg, wynik – 150 kg,
- Krzysztof Gąsiorowski – 4 miejsce w kat. 75 kg, wynik – 125 kg,
- Tomasz Dyrcz – 4 miejsce w kat. 90 kg, wynik – 155 kg,
- Jarosław Rokita – 5 miejsce w kat. 75 kg, wynik – 100 kg.

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE
WYNIKI:

Naprzód - Społem
3:2
Zaborze - Rachowice
1:0
Młodość - Zamkowiec
2:1
Gwiazda - Sośnica
4:2
Fortuna - Czarni
2:0
Piast - Start
2:2
Orzeł - Olimp
3:0 (vo)
Wilki - Sokół
3:3

TABELA PO 30. KOLEJCE:

1. FORTUNA GLIWICE
2. MKS ZABORZE
3. ORZEŁ STANICA
4. WILKI WILCZA
5. NAPRZÓD ŻERNICA
6. KS 94 RACHOWICE
7. GWIAZDA CHUDÓW
8. PIAST PAWŁÓW
9. ZAMKOWIEC TOSZEK
10. SPOŁEM ZABRZE
11. SOŚNICA GLIWICE
12. MŁODOŚĆ RUDNO
13. CZARNI PYSKOWICE
14. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE
15. START KLESZCZÓW
16. OLIMP SZCZYGŁOWICE

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

69
67
57
53
49
47
46
42
41
40
37
35
31
28
17
13

66:24
68:26
75:49
67:39
60:41
60:44
56:50
41:49
55:45
57:63
47:59
47:61
65:78
42:64
23:86
30:81
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Rodzinny rajd rowerowy
Knurów – Chudów – Knurów.
Na takiej trasie odbył się tegoroczny
rodzinny rajd rowerowy zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
- Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, próbę pokonania dystansu podjęła się 25-osobowa grupa cyklistów – relacjonują
organizatorzy. - Początek jak i koniec

trasy przewidziano na ką pielisku
leśnym „Zacisze”. Po przyjeździe
do Chudowa, uczestnicy rajdu mogli
zobaczyć wioskę Wikingów, poznać
ich kulturę, obyczaje i tradycje.
Najmłodszy uczestnik rajdu Miłosz Spruch miał zaledwie 2 lata, a
najstarszy Henryk Liduch – 63.
Głównym sponsorem imprezy
był Bank BGŻ.
PiSk

Grand Prix Knurowa
W SKACIE SPORTOWYM

Foto: organizatorzy turnieju

Najlepsi z najlepszych

Przed tygodniem zamieściliśmy końcowe klasyfikacje kolejnej,
piątej edycji rozgrywek o Grand Prix Knurowa, a dzisiaj
prezentujemy czołowych „szakciorzy” biorących udział w tym
turnieju. Stoją od lewej: Jacek Zacher (4. miejsce), Stefan Dylus
(6), Józef Fojt (najstarszy zawodnik - 87 lat), Wojciech Napierała
(3), Jerzy Makselon (w zastępstwie Michała Szczeciny odebrał
puchar ze zwyciestwo), Dariusz Skowron (w zastępstwie
Bogumiła Wolnego odebrał puchar za 2 miejsce), Piotr Arent (5).

informacja
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Turniej (dyscyplina)

Data

Godzina

Kategoria

Miejsce

Gry i zabawy dla dzieci

23.06/ 7.07/ 21.07/ 4.08/
12.08/ 18.08

11:00

Szkoły Podstawowe

Orlik
- poliuretan

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych

24.06/ 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
Orlik - trawa
Ponadgimnazjalne

Wakacyjny Turniej
Koszykówki

9.07/ 24.07/ 6.08/ 25.08

11:00

Szkoły Podstawowe
Orlik
Szkoły Gimnazjalne
- poliuretan
Kategoria Open

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

Turniej Badmintona

13.07/ 28.07/ 20.08

11:00

Kategoria:
Orlik
dziewczyny
- poliuretan
Kategoria: chłopcy
Kategoria: Open

Orlik
- poliuretan
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Ślubowanie i… klaps

Nawiązując do relacji sprzed tygodnia z Mistrzostw Śląska WOPR w Łazach, OM WOPR w Knurowie
dziękuje za pomoc sponsorską następującym firmom: Sanit, Wega, UPOS System, LWSM.

Lista osób, które otrzymały patent „Młodszego Ratownika WOPR”
Karolina Adamczuk, Michał Bylak, Dominik Czerwiński, Patryk Dusza, Katarzyna Gaik, Dariusz
Janik, Patryk Kleta, Gabriela Kőnig, Anna Leśniowska, Kinga Ludwig, Martyna Nowak, Agnieszka
Pakura, Tomasz Płaszczyk, Jagoda Przybyła, Agata Rzepa, Katarzyna Stychno, Krzysztof Szkatuła,
Agnieszka Trzaska, Karolina Zajonc.
Lista osób, które otrzymały patent „Ratownika WOPR”
Marcin Baran, Tomasz Bartoszek, Grzegorz Głodzik, Dawid Kolarczyk, Izabela Kowalczyk, Mariusz
Łukaszczuk, Aleksandra Pawliczek, Karolina Pawliczek, Kamil Seliga, Joanna Włoch, Krzysztof
Zawistowski, Krzysztof Stoppel, Przemysław Hajduk.

18

O 32 osoby powiększyło się grono
członków Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów. 19 młodszych ratowników i
13 ratowników złożyło przed tygodniem uroczyste ślubowanie. – Ratownicy stanowią w naszym mieście
silną grupę osób przygotowanych
w każdej chwili do niesienia pomocy
innym – mówi Adam Rams, prezydent
Knurowa. – Nowym ratownikom młodszym i ratownikom gratuluję wyboru
tego odpowiedzialnego zajęcia. W Knurowie mamy dwie kryte pływalnie i odkryte
kąpielisko, zatem ich wiedza i umiejętności
będą wykorzystywane na tych obiektach.
Prezes OM WOPR – Jerzy Pach poinformował, że każdy ratownik społecznie odpracuje
określoną ilość godzin na wspomnianych
basenach.
Świadkami ślubowania obok rodziców byli
m.in. przedstawiciele władz miasta, Rady
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Obrony Cywilnej.
Kierownikiem zakończonych kursów był
Adam Kubica, natomiast instruktorami
– Alicja Stachura i Wiesław Ciszewski.
PiSk; FOTO: Piotr Skorupa
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

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

19-25/09

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

WĘGIEL EKO - GROS ZEK , 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

Marynarzy M-5, 71 m2, 215 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

25/09

25/09

01–odw.

Ziemia z transportem. Tel. 0 605 895 507

23-25/09

Pilchowice. Dom wolnostojący w stanie
surowym zamkniętym. Pow. 146 m2, działka
921 m2. Cena 520 000 (do neg.) N&Cz, tel.
0 609 158 084

25/09

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

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

01-odw.

25-26/09

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

Sprzedam M-4, 60 m , Szarych Szeregów.
Tel. 0 626 618 056
2

MOTORYZACJA

25/09

23-26/09

25/09

Lotników M-3, 46 m 2, 185 tys. komfort.
Lokus, tel. 0 793 679 367

01-odw.

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

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

Auto - skup dostawcze, osobowe. Tel.
0 665 888 777
23-32/09

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

25/09

Sprzedam mieszkania 39 m i 49 m . Tel.
0 510 131 491
2

2

24-25/09

S p r z e d a m m i e s z k a n i e M - 3 . Te l .
0 510 089 762
22-25/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu

25/09

01-odw.

SPRZEDAM
Kredyt do 20 000 na oświadczenie ZŁÓŻ
WNIOSEK PR ZEZ TELEFON, Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko biedronki), tel.
032  235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
(naprzeciwko poczty), tel. 032 421 04 73
24-25/09

Kredyty bez zaświadczeń ZUS, US, bezwiekowo, nieuregulowane wojsko Knurów
Szpitalna 2 (naprzeciwko biedronki), tel.
032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
(naprzeciwko poczty), tel. 032 421 04 73
24-25/09

Kredyty dla rolników na oświadczenie! Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko biedronki), tel.
032 235 01 37, Czerwionka ul. Parkowa 1
(naprzeciwko poczty), tel. 032 421 04 73

D r ew n o ko m i n kowe (d ą b, b uk). Te l.
0 665 502 898

19-25/09

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

SPR ZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST BOLDER 4, NEW LINE W KOLO R Z E C Z E RW O N O C Z A R N Y M . W
KOMPLECIE ZNAJDUJĄ SIĘ: GONDOLA, SPACERÓWKA, FOTELIK SAMOCHODOWY BOBBIWAY Z ADAPTERAMI
(W TYM SAMYM KOLORZE). CENA 950
ZŁ. GRATIS DODAJĘ PARASOLKĘ. TEL.
0 695 614 334, 0 601 302 001
20-25/09

turystyka

25/09

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

22-26/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

22-30/09

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

Firma Katex przyjmie do pracy mężczyznę w charakterze ślusarza. Tel. 032 236
41 26

25/09

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE KNUROWA

Informujemy Mieszkańców że przeprowadzony zostanie odbiór  
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych  
przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony logiem firmy  
prowadzącej  zbiórkę jak na zdjęciu poniżej.

24-27/09

25/09

Solidny fachowiec podejmie się remontu (kafelkowanie, malowanie, tapeto wanie, podwieszanie sufitów, itp.) Tel.
0 784 041 499

Szukam pracy w charakterze malarz, tapeciarz. Tel. 032 236 84 02

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

Malowanie domów, mieszkań, elewacji, gładzie itd. Praktyka zagraniczna Norwegia,
Niemcy. Tel. 0 508 244 915

07-51/52/09

SZUKAM PRACY

25-26/09

24-25/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

25-26/09

Drewno opałowe, kominkowe, łupane – dowóz gratis. Tel. 0 609 770 989

24-25/09

23-42/09

Oddam gruz za darmo. Tel. 0 510 939 652

22-25/09

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

Ocieplanie, elewacje. Tel. 0 793 689 955

oddam za darmo

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel.
032 255 14 64, 0 501 354 553
20-25/09

1-pokojowe, komfortowe sprzedam. Nieruchomości M3, tel. 0 508 055 825

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

2-pokojowe sprzedam. Nieruchomości M3.
Tel. 0 508 055 825

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

3-pokojowe sprzedam. Nieruchomości M3,
tel. 0 508 055 825

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

25/09

25/09

25-26

25-28/09

24-30

25/09

4-pokojowe sprzedam. Nieruchomości M3,
tel. 0 508 055 825

25/09

18-25/09

Agencja Nieruchomości M3 zaprasza
do nowo ot war tego biura w Knurowie
przy ul. Witosa 15, tel. 032 235 00 55,
0 516 055 825
25/09

Do wynajęcia lokal w salonie fryzjerskim.
Tel. 0 603 357 803

24-27/09

Domy w Bełku 260.000, w Stanicy 230.000 i
Żernicy 220.000 sprzedamy Nieruchomości
M3, tel. 0 603 773 313
25/09

Emerytka szuka pokoju do wynajęcia. Tel.
0 506 216 971
25-26/09

Gierał towic e. Dział ka mieszkaniowa,
pow. 941 m2. Media w drodze. Druga linia
zabudowy. Cena 70 000 zł. N&Cz, tel.
0 609 158 084
24-25/09

Koziełka, M-4, 63 m , 172 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367
2

25/09

Kupię dom w Knurowie i w okolicy, może być
do remontu lub działkę. Tel. 0 790 699 666

25/09

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

24-26/09

Przegląd Lokalny Nr 25 (851) 25 czerwca 2009 roku

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

Odbiór będzie prowadzony bezpłatnie od mieszkańców,   oraz  
odpłatnie od małych i  średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych  
przez odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych: zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i
pojemniki, w których były przetrzymywane, przeterminowane  leki,
oleje i smary, opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.
Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według następującego harmonogramu:
dzień 1 – 1.07.2009r. (środa)
1. plac  przy  OSP  na  ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
2. parking  przy  targowisku  miejskim  na  ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking  przy  „InterMarche” na  ul. Szpitalnej  (godz. 18.20-19.20)
4. parking  przy  sklepie  „Biedronka”  na  ul. Witosa (godz. 19.30-20.30)
dzień 2 – 2.07.2009r. (czwartek)
1. parking  przy  Kościele  Matki Boskiej  Królowej  Świata  na  ul. Zwycięstwa (godz.
16.00-17.00)
2. targowisko  miejskie  przy  Al. Piastów  (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 18.20-19.20)
4. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości (godz.
19.30 -20.30)
dzień 3 – 3.07.2009r. (piątek)
1. parking  przy  Ratuszu  na  ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)
2. boisko Szkoły Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)
3. ul. Rybna  (godz. 18.20 -19.20)

W roku 2009 zostanie przeprowadzona jeszcze dwukrotnie
zbiórka odpadów niebezpiecznych poprzez MPZON w miesiącu  
wrześniu i grudniu. Szczegółowe harmonogramy zbiórki zostaną  
wcześniej podane do wiadomości Mieszkańców.  
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych.
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