KATOWICE

świat w 3d
Zatrzymane na kliszach ludzkie
twarze i cuda natury z czterech
st ron św iat a , w ykon a ne pr zez
najlepszych fotografów z National
Geographic, można podziwiać od
27 sierpnia w Centrum Handlowym
3Staw y w Katowicach. Projek t
przygotowywany przez 2 lata to
ponad 30 trójwymiarowych starannie wyselekcjonowanych zdjęć.
W ramach wystawy, 3 września o
godz. 13, organizatorzy zapraszają
na spotkanie z Olgą Morawską, autorką książki „Góry na opak, czyli
rozmowy o czekaniu”.
JB
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rydułtowy. dNi miasta

doda i tabu
Od 3 do 4 września na terenach
rekreacyjnych przy ulicy Bema 126
potrwają Dni Miasta Rydułtowy.
Na gości czeka dużo atrakcji m.in.
pokaz baniek mydlanych, turniej
gier komputerowych oraz pochód
„Jazdy na byle czym”. Zwieńczenie
każdego dnia to występ gwiazdy, w
sobotę − koncert Dody, w niedzielę
− bluesowego zespołu Tabu. Wstęp
wolny.
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Z pewnością mile zaskoczeni będą pracownicy
i wychowankowie Niepublicznego Przedszkola Wesołe Nutki;
placówka pięknieje podczas termomodernizacji

i po waKacJacH...

witaj szkoło...
...i przedszkole. W czwartek rozpoczyna
się nowy rok szkolny. – Byle do czerwca –
pocieszają się uczniowie
Każda z placówek w uroczysty
sposób rozpoczyna kolejny rok nauki. Będą więc akademie i okolicznościowe apele. Podniosłości służy
świadomość, że 1 września to też
dzień, który w Polsce ma znaczenie
symbolu – ze względu na rocznicę

wybuchu II wojny światowej.
Większość z knurowskich gimnazjów, podstawówek i przedszkoli
zaskoczy wychowanków zmianami.
Placówki wykorzystały bowiem
wakacje na większe bądź mniejsze
remonty i naprawy.
/bw/

Nie zapomnij

1 IX − Mi ęd zyn aro do
wy Dz ień
Pokoju, Dzień Kombata
nta, Święto Wojsk Obrony Przeci
wlotniczej
3 IX – Dzień Energety
ka
5 IX − Dzień Postaci z
Bajek
8 IX − Dzień Dobrych Wia
domości,
Dz ień Wa lki z An alfa
bet yzm em ,
Dzień Marzyciela

Magdalenę Sienkiewicz spotkali
śmy biegając ą na boisku MSP
nr 7
w Knurowie. – Biegam codzien
nie od sierpnia dla zdrowia, pop
raw y
kondycji i utrzymania figury –
mówi.

www.bloogniecodzienny.
bloog.pl

ważNe!

gdzie jest owczarek?
W nocy z 30 na 31 sierpnia,
z posesji przy ul. Koziełka znikł
długowłosy owczarek niemiecki.
Właściciel czworonoga podejrzewa
kradzież, gdyż - jak twierdzi - znikła
także smycz. Pies wabi się Misiek.
- Jeżeli ktoś go zobaczy, może go
do siebie przywołać. Pies reaguje

e elementy zabawowe,
Ogana pojawiły się now
ą
Na placu zabaw przy ul.
awią im jeszcze większ
użą się dzieciom i spr
ysł
prz
no
pew
na
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któ
frajdę.

Fot. i not. Dawid Ciepliński
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Dama polskiego kabaretu Maria
Czubaszek sięgnęła po najnowsze zdobycze techniki i założyła
blog niecodzienny. Zabawnie,
inteligentnie, czasami szyderczo
komentuje najnowsze wydarzenia
polityczne i społeczne. Nie waha
się nazywać głupotę głupotą i w
razie potrzeby krzyknąć: „Król jest
nagi”. Dialog z bliżej nieokreśloną
„córką sąsiadki” jest pretekstem do
przeniesienia sytuacji codziennych
w kontekst kabaretowy.
Maria Czubaszek nie zachęca do
czytania swoich tekstów, najczęściej mówi: „Kto już mnie lubi, to
mnie lubi. Kto mnie nie lubi, to
mnie nie polubi”.
JB

na imię i nie zrobi krzywdy - mówi
właściciel.
Dla uczciwego znalazcy wyznaczono wysoką nagrodę. Wszelkie
informacje należy kierować pod
numery telefonu: 608 365 505 lub 32
235 00 00.
/g/

nekrolog

PANI
BARBARZE TELINDZE
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
Pracownicy Miejskiego
Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie
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Knurów. Złomiarze wzięli na cel... prosektorium

Nie ma dla nich świętości
Złomiarze porozcinali siatki w oknach prosektorium. Pikanterii dodaje
fakt, że w środku, na przygotowanie do pochówku, czekało ciało.
- Moim zdaniem to tak, jakby zdewastować nagrobek albo jakiś pomnik
- komentuje wybryki złomiarzy dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji Mieczysław Kobylec
O prosektorium i domu przedpogrzebowym co jakiś czas przypominają sobie „kolekcjonerzy” metali i zwykli chuligani. Pracownik
prosektorium Grzegorz Krzysztof
przypomina sobie ubiegłoroczne
zdarzenie, kiedy ktoś próbował dostać się do środka kaplicy, wkopując
drzwi wejściowe.
W niedzielę około godz. 16.00
pan Grzegorz przyjechał do prosektorium przygotować do pochówku
oczekujące tam ciało. - O, tu jeszcze
nie zdążyli rozciąć siatki, tylko zbili
aluminiowe listwy - pokazuje ramę
okienną prosektorium.
- A tu, proszę zobaczyć, porozcinane siatki na owady - prezentuje
pracownik MZGLiA Tadeusz Hareńczyk.
Ktoś zwęszył łatwy zarobek i
postanowił pozbawić siatki przeciw
owadom aluminiowych elementów.
Łupem złodziei padły też magnesy
z gabloty przy prosektorium. Na
miejscu pozostały tylko plastikowe
obudowy i kałuża moczu.
Pan Grzegorz natychmiast poinformował o odkryciu policję.
Niestety, ta nie potraktowała jego
zgłoszenia serio, ponieważ jest

- Co za tupet?! - dziwili się w poniedziałek
Tadeusz Hareńczyk i Grzegorz Krzysztof

Powiat. Wilcza

Kolizji od groma

tylko... pracownikiem. - Powiedzieli,
że zgłosić to powinien administrator. Minęły 24 godziny i nie sądzę,
żeby cokolwiek teraz udało im się
ustalić...
MZGLiA zgłosił sprawę nazajutrz, dostarczył na komisariat
stosowne pismo. - Szacujemy straty
- mówi Tadeusz Hareńczyk. Z doświadczenia wie, że finał sprawy
będzie jeden - umorzenie...
- W sobotę młodzi w wieku 13-14
lat skakali po dachu prosektorium.

Jak tu weszli? Wjechałem na plac
i zamknąłem drzwi od samochodu. To ich spłoszyło - mówi pan
Grzegorz.
- Tędy weszli, dla zabawy, bo
może będzie widać co jest w środku
- wtóruje mu starszy mężczyzna.
Grzegorz Krzysztof przywołuje niedawną historię: - Chłop pił
piwo pod drzwiami prosektorium.
Zwróciłem mu uwagę, to usłyszałem: „chciałem się, k...wa, schronić
przed deszczem...”

Tekst i foto: Paweł Gradek

Tylko w poniedziałek na terenie powiatu gliwickiego drogówka
odnotowała 4 wypadki i aż 18
kolizji. Do jednej z nich doszło na
ul. Rybnickiej, na wysokości zjazdu
na Wilczę. Na szczęście, oprócz

pogruchotanej maski wozu, nikomu
nic się nie stało. Na miejscu pojawili
się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowa, którzy
zneutralizowali olej znajdujący się
na jezdni

Knurów

Knurów

/g/, foto: JRG Knurów

Herbatka

Przyszła
kryska...

Ręka sprawiedliwości dosięgła w końcu 17-latka... W ubiegły
poniedziałek na ul. Lotników policjanci zatrzymali nieletniego,
podejrzewanego o kradzież telefonu komórkowego młodocianej
knurowiance. Zatrzymanie to efekt
realizacji sprawy sprzed kilku
miesięcy.
/g/

Dziewiąte przykazanie smakoszów herbaty mówi, że miłość
do tego napoju dokonuje się na
trzech poziomach: serca, radości
współdzielenia oraz planowego
działania. To, co zdarzyło się 24
sierpnia w supermarkecie przy ul.
Witosa można uznać za ostatni poziom miłości do naparu. Nieznany
sprawca skradł z supermarketu 24
opakowania herbaty o wartości
253 zł. Teraz pewnie, parafrazując
wieszcza Mickiewicza, pije z chińskich ziół ciągnione treści...
/g/

Knurów

Foto: Paweł Gradek

Powrót
z niczym

Knurów. Awans zawodowy 7 nauczycieli

Już nie kontraktowi, a mianowani
Grupa siedmiu nauczycieli, w obecności dyrektorów
szkół odebrała z rąk zastępcy prezydenta Knurowa
Piotra Surówki akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego
To jedna z liczniejszych grup,
mogąca cieszyć się awansem zawodowym, dlatego podniosły moment
ślubowania odbył się w sali sesyjnej
knurowskiego ratusza.
Nauczyciele odczytali słowa
roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą

powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do
pełni rozwoju osobowości ucznia
i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji Rzeczy-
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Knurów

Wsteczny

Mieszkanka powiatu gliwickiego nie będzie mile wspominać
wizyty na knurowskim targu. Nie
dość, że nic nie kupiła, to jeszcze
straciła. Złodziej wyciągnął jej z
torebki portfel z dokumentami i gotówką 170 zł. Jakby tego było mało,
łupem padł jeszcze jeden - tym razem córki. Ta oprócz dokumentów
straciła 300 zł.
/g/

1000 zł kosztowała mieszkańca Szczygłowic skrzynia biegów
do renaulta. Sęk w tym, że nie
ma ani pieniędzy, ani skrzyni.
Wszystkiemu winien nieuczciwy
sprzedawca, oferujący akcesoria
samochodowe na jednym z portali
aukcyjnych. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/g/

reklama

pospolitej Polskiej”.
Z życzeniami i gratulacjami pospieszył wiceprezydent Surówka, a
także dyrektorzy szkół, sprawujący
opiekę nad rozwojem nauczycieli.
W gronie awansowanych znaleźli
się: Wojciech Kempa (MG-2), Beata
Stanielewicz (MG-2), Kinga Piechaczek (MG-1), Katarzyna Machnik
(MSP-1), Joanna Kucyniak (MSP-2),
Andrzej Wesołowski (MSP-2) i Antoni Tomecki (MG-2).

/pg/
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Nowy sprzęt w knurowskim szpitalu

Pompa do diagnoz
i operacji

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 1.09.2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów

Pochwały zbiera pompa ssącopłuczącą Hamou Endomat z modułem
SCB wraz z osprzętem. Zakupione
kosztem 33 tys. zł urządzenie ma
służyć do leczenia pacjentek przyjmowanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
– Nowy sprzęt pomoże w zabiegach laparoskopii i histeroskopii, które
wykonujemy codziennie – mówi dr Sitkiewicz. – To bardzo udany zakup. Pracuje 24 godziny na dobę. Będzie służyć
zarówno do przeprowadzania operacji
jak i zabiegów diagnostycznych.
Zakup pompy został dofinansowany z funduszu prewencyjnego
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
na Życie S.A. Ordynator chwali sobie
wyposażenie oddziału. – Obecnie jesteśmy zaopatrzeni w wysokiej jakości
sprzęt. Dzięki temu możemy prowadzić dokładne badania i pracować na
bardzo dobrym poziomie – podkreśla
dr Sitkiewicz.
DC

Histeroskopia

umożliwia bezpośrednią wizualizację
jamy macicy, pozwala m.in. na pobranie
celowanych wycinków, bezpieczne usunięcie polipów i mięśniaków podśluzówkowych, przegród i zrostów. Jest efektywną i bezpieczną metodą w leczeniu
łagodnych zmian wewnątrz jamy macicy.
Metoda ta wyróżnia się wysoką efektywnością terapeutyczną, możliwością

Foto: www.szpitalknurow.pl

Przyda się do stawiania diagnozy i operacji. Jest nie do zdarcia
– pracuje 24 godziny na dobę. – Świetny sprzęt! – nie ma
wątpliwości dr nauk medycznych Marek Sitkiewicz, ordynator
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w knurowskim szpitalu

- Nowy sprzęt dobrze przysłuży się pacjentkom
- zapewniają lekarze
szybkiego powrotu pacjentki do normalnej
aktywności po zabiegu oraz znacznym
skróceniem czasu hospitalizacji.

Laparoskopia
ginekologiczna

- to metoda diagnostyczna i zabiegowa
polegająca na wykonaniu trzech niewielkich nacięć, przez które wprowadza

się do jamy brzusznej układ optyczny
i niewielkich rozmiarów narzędzia chirurgiczne. Badanie umożliwia obejrzenie zewnętrznej powierzchni narządów
jamy brzusznej i wykonywanie różnorodnych zabiegów ginekologicznych,
takich jak wyłuszczenie torbieli jajników czy mięśniaków macicy, jak również diagnostykę i leczenie zabiegowe
niepłodności oraz endometriozy.

Knurów. Remonty na drogach

Szpitalna z nowym asfaltem,
Książenicka w kostkę
Szpitalna – na odcinku od targowiska po ul. Wilsona - miała być gotowa
lada dzień. Stara, dziurawa nawierzchnia została zerwana. Zabezpieczane
i korygowane są wpusty deszczowe.
Konieczność wymiany studzienek
kanalizacyjnych sprawiła, że termin
zakończenia prac, zaplanowany na początek września, nieco się przedłuży.
Inwestorem robót jest Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Koszt wykonania nowej nakładki na
jezdni wynosi 130 tys. złotych. Połowę
tej kwoty pokrywa budżet Knurowa.
Drogowców spotkać można też
na ul. 1 Maja. Na łuku od stacji Orlen
po stary dom kultury modernizowany jest chodnik. Prace mają skończyć
się w połowie września. Wartość tych



robót to około 80 tys. zł. I w tym
przypadku kosztami dzielą się powiat
z miastem.
Przed dwoma tygodniami rozpoczął się od dawna wyczekiwany przez
zmotoryzowanych remont nawierzchni na ul. Książenickiej. Kilkudziesięciometrowemu odcinkowi drogi
przy granicy miasta dały się we znaki
szkody górnicze. Na razie drogowcom
udało się doprowadzić do porządku
jeden pas ruchu. Dotychczasową asfaltową nawierzchnię zastąpili kostką.
W środę zabrali się za drugi. Mimo to
kierowcy trochę kręcą nosami.
- Jakoś wolno im to idzie – komentują postęp prac. – Przez dniówkę
widać tu najwyżej kilku robotników, a
potem jedyne co tu pracuje, to sygnali-

Foto: Dawid Ciepliński

Knurowscy kierowcy nie mogą się
doczekać końca remontu ul. Szpitalnej.
Drogowców widać też przy ul. 1 Maja
i na Książenickiej

Ul. 1 Maja - trwa remont
chodnika
zacja świetlna regulująca wahadłowy
ruch aut...
Na pozostałym fragmencie Książenickiej, też mocno już zdezelowanym, sytuację trochę poprawiło poklejenie dziesiątek dziur i ubytków.
DC

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2004 r. Nr
80, poz. 717 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwał:
1. Nr VIII/123/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulicy Rakoniewskiego - Wilsona” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie
ul. T.Wilsona (nr ewid. 2852, 2854,2853/1 i 2853/2),
2. Nr VIII/124/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu
i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXII/317/2004 z dnia 1.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie
ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149),
3. Nr VIII/125/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXII/317/2004
z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa
(nr ewid. 1542/145),
4. Nr VIII/126/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004r. dla
działki położonej przy ulicy Szybowej (nr ewid. 1373/25),
5. Nr VIII/127/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej
(nr ewid. 849/80 i 850/80),
6. Nr VIII/128/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działki położonej przy ulicy Leśnej (nr ewid. 869/66),
7. Nr VIII/129/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działek położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46, 1461/46,
1464/46, 1466/46,1252/46),
8. Nr VIII/130/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r.
dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129,
1503/129, 1504/129 i 1505/129).
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych
zmian miejscowych planów i prognoz oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do dnia 23.09. 2011 r.
(włącznie):
− pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów;
44-190 Knurów ul. F. Ogana 5, w godzinach pracy Urzędu,
− ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów
ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów,
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:
ua@knurow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer
ewidencyjny działki).
Załączniki graficzne, obejmujące granice sporządzenia wyżej
wymienionych zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Knurów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów
http://www.knurów.bip.info.pl/.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów
w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych, w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu:
(32) 399-22-18 ÷19.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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aktualności
– Teren przed sklepem rozkopany, zero dojazdu, z dnia na dzień handel
się załamał, bo klienci nie mają jak się dostać – wylicza z goryczą w głosie
Alicja Szewczyk, właścicielka sklepu Wiola przy ul. Marynarzy.
– Robimy co możemy, by zmniejszyć problemy mieszkańców
i handlowców – bronią się budowlańcy i inwestor
KNurów. pomiędZy żalami HaNdlowców i racJami budowlańców

- Od dwóch tygodni zablokowany
mamy przejazd z ul. Szarych Szeregów
na Szpitalną. Firma, która tam remontuje, robi wszystko z doskoku. Chciałbym
złożyć skargę na nich, bo zamiast uwinąć
się z robotą u nas, to przeszli na budowę
pod ratuszem. Jak już coś rozpoczęli, to
niech skończą. Jakby tego było mało,
przyszła też ekipa z lokalówki robić bloki,
więc teraz nie mamy wjazdu, bo tak jest
wszystko pozastawiane.

piesKie życie

Wiesław

- Już drugi tydzień dzwonię do
Straży Miejskiej w sprawie dwóch
piesków z ul. Wilsona. Wilczur jest w
kojcu, a drugi uwiązany przy budzie.
Bez strawy i wody w miskach. Właściciele psów piją rozcieńczony denaturat. Ponadto hodują też gołębie i kury.
Inwentarz jest zamknięty. Jak sobie o
psach przypomną, to ukręcą gołębiowi
głowę i im rzucą raz na tydzień.
Za każdym telefonem słyszę, że

sprawa jest w toku. Od właścicieli żąda
się szczepień psów, jak oni o świecie nie
wiedzą, pieniędzy na alkohol nie mają,
tylko piją rozcieńczony denaturat, to
na szczepienia będą mieć?
Czy biurokracja ma zwyciężyć nad
życiem tych bezbronnych istot? Serce
się kraje na ten widok. Nikt z nas tam nie
zachodzi, chcemy zostać anonimowi...
Knurowianin

Andrzej Dobrowolski, zastępca
komendanta Straży Miejskiej w
Knurowie: - Strażnicy miejscy dwa
razy interweniowali w tej sprawie.
Najpierw nikogo na posesji nie zastali, a podczas drugiej interwencji
rozmawiali z właścicielem psów. W
związku z brakiem szczepień psów,
mężczyznę pouczono i nakazano mu
uzupełnić miski wodą. Fakt, upał był
wtedy duży. Stan psów nie wskazywał,
żeby były głodne czy zaniedbane. Nic
też nie wskazywało, by właściciele
znęcali się nad zwierzętami.
Not. pg

ogłoszenia

- Czuliśmy się niczym odcięci od świata - skarżą się handlowcy
z ul. Marynarzy
Przebudowa ul. Marynarzy
obejmuje nie tylko gruntowny remont nawierzchni. W ramach inwestycji
zaplanowano budowę miejsc postojowych i kontynuację istniejącej ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja (ciąg pieszy i rowerowy). Dotychczasowe
oświetlenie uliczne zostanie zastąpione nowym. W miejsce usuwanych
drzew i krzewów mają być nasadzone nowe. Efekt ma mieć wymiar zarówno estetyczny jak i praktyczny – będzie bezpieczniej. Kilkumilionowy koszt
inwestycji jest ponoszony – po połowie - przez budżety miasta i państwa.
Dofinansowanie pozyskano dzięki skutecznemu aplikowaniu o wpisanie
przebudowy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-2011 (tzw. Schetynówek).
/b/
Foto: Bogusław Wilk

Pani Alicja zjawiła się w redakcji
w ubiegłym tygodniu. – Byłam bardzo wytrwała, ale nawet anielska
cierpliwość nie przetrwałaby takiej
próby, jaka nas dotknęła – tłumaczyła. – Remont ul. Marynarzy przysporzył nam wiele problemów. Zostaliśmy zablokowani przez roboty. Dla
klientów dojeżdżających staliśmy się
wyspą, do której nie sposób dotrzeć.
To natychmiast odbiło się na obrotach sklepu. Kto nam zrekompensuje
straty, które ponieśliśmy i nadal
ponosimy?...
P r zebudowa ul. Ma r y na r z y
rozpoczęła się na początku lipca.
– W celu zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców osiedla
realizację osiedla podzielono na
trzy etapy – mówi Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji
w knurowskim Urzędzie Miasta.
– To pozwala na wyłączanie drogi
odcinkowo. Niestety, utrudnienia
w ruchu w obrębie całego osiedla
Wojska Polskiego II, a zwłaszcza w
dojeździe do poszczególnych budynków, są nie do uniknięcia.
Na pierwszy ogień poszedł odcinek równoległy do ul. 1 Maja. Roboty
prowadzi firma Skanska. To właśnie
w stronę budowlańców kieruje pretensje szefowa sklepu.
- Absolutnie nie mam nic przeciw
inwestycji. Uważam ją za konieczną.
Co więcej, nie mam wątpliwości, że
tego typu prace mają swoją specyfikę
i mogą nieść utrudnienia – mówi pani
Alicja. – Sądzę jednak, że w naszym
przypadku przeszkody są zbyt duże.
Jestem przekonana, że nie musiały
takie być, bo myślę, że można było
przyłożyć większą uwagę do naszych
potrzeb. Zdaniem naszej rozmówczyni na per t urbacje wpły wały
wprowadzane w trakcie budowy
zmiany i dodatkowe roboty.
Od takiego postrzegania prac
odżegnują się przedstawiciele wykonawcy. – Bardzo rzadko jest tak, że
budowa przebiega bez niespodziewanych korekt – usłyszeliśmy w firmie
Skanska. – Nie sposób przewidzieć
wszystkich niespodzianek, zwłaszcza
wówczas, gdy się ma do czynienia z
robotami ziemnymi. Również i w tym
przypadku konieczne okazały się
pewne dodatkowe czynności związane z podbudową.
Budowlańcy przekonują, że w
swoich działaniach nie mają krzty
złej woli: – Doskonale orientujemy
się w sytuacji. Staramy się realizować inwestycję próbując minimalizować negatywne skutki prowadzenia
robót.
- Dla mnie i pracowników sklepu
istotne są fakty – komentuje Alicja
Szewczyk. – Na początku tygodnia
złożyłam w magistracie pismo, w
którym wyrażam swój osąd sytuacji.
Liczę na konstruktywną reakcję.
- Jeśli pogoda nie pokrzyżuje
nam planów, jeszcze w tym tygodniu
na remontowanym odcinku zostanie

Foto: Archiwum A. Szewczyk

Jak pogodzić ogień z wodą

robota Na żywioł?

ogłosZeNie
Uprzejmie informujemy Mieszkańców, iż w dniu 29 czerwca 2011
roku została podjęta Uchwała Rady Miasta Knurów Nr VIII/132/11
w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dofinansowaniem objęte są następujące inwestycje:
• podłączenie budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci
cieplnej;
• zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym:
kotłów co (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo
stałe);
• zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych;
• budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
Dotacja udzielana będzie na pisemny wniosek ubiegającego się,
na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta przed realizacją
przedsięwzięcia.
Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania w roku bieżącym
powinni złożyć wnioski oraz niezbędne dokumenty w terminie do
30 września 2011 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji
jak również druki wniosków dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.knurow.bip.info.pl w zakładce menu przedmiotowe-jak załatwić sprawę w Urzędzie-sprawy Referatu Ochrony Środowiska-dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w Biurze Podawczym
tutejszego Urzędu przy ul. Ogana 5.

Lada dzień przebudowa pierwszego odcinka ul. Marynarzy
zostanie zakończona
położona nowa asfaltobetonowa
nawierzchnia – obiecuje nasz rozmówca ze strony wykonawcy.
- Otrzymaliśmy zapewnienie wykonawcy, że lada dzień przebudowa
pierwszego odcinka ul. Marynarzy
zostanie zakończona – mówi na-

czelnik Szczypka. – Czekamy na tę
chwilę, podobnie jak mieszkańcy i
handlowcy.
W drugim etapie przebudowie
poddany zostanie odcinek ul. Marynarzy od wyjazdu na ul. 1 Maja po
ul. Lotników.
Bogusław Wilk

ogłoszenie

prZetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 29b/29
o powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 87 370,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium
w wysokości 1.000,00 zł do dnia 16.09.2011 r. do godziny 10.00 w
Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.

iNFormacJa

Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną
ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.

Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje o
zamieszczeniu na stronie www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks.
Roboty 48 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu od 1.09.2011 r. do
21.09.2011 r.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.09.2011r. w
siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.
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Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
32 235 16 70 lub 32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego przetargu bez podania przyczyny.
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aktualności
Knurów. Dzień Strażnika Miejskiego

Świętowanie Dnia Strażnika Miejskiego stało się okazją do wspominek
o początkach knurowskiej formacji, liczącej 20 lat! - Powołanie Straży
Miejskiej wiązało się z wielkimi oczekiwaniami. Ówcześni radni chcieli
widzieć na ulicach Knurowa kowbojów, walczących z zorganizowaną
przestępczością - opowiada sekretarz miasta Piotr Dudło

Foto: Bogusław Wilk

Strażnik zamiast kowboja

O symbolicznym znaczeniu nekropolii przy ul. Koziełka mówili
(na zdjęciu od lewej): ks. proboszcz Andrzej Wieczorek,
ks. Bogdan Reder - proboszcz parafii św. Michała w Wilczy,
prezydent Adam Rams, arcybiskup Damian Zimoń,
starosta gliwicki Michał Nieszporek i przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok

Knurów

Stary cmentarz:
tu mówią wieki...

Swój dzień obchodzą już po raz
drugi. Tym razem okazja do świętowania jest jeszcze jedna - 20-lecie
powstania Straży Miejskiej w Knurowie. Knurowscy funkcjonariusze
spotkali się w sali sesyjnej ratusza,
by w obecności zastępcy prezydenta
Knurowa Piotra Surówki i sekretarza
miasta Piotra Dudło podsumować
jubileusz.
- Początki Straży Miejskiej to
był prawdziwy folklor. Brakowało
ujednoliconego umundurowania.
Bywało, że strażnicy nosili mundury lotnicze - wspominał komendant
Andrzej Daroń.
Sekretarz Dudło przywołał
wielkie oczekiwania, jakie mieszkańcy i radni mieli tuż po utworzeniu Straży Miejskiej w Knurowie.
- Ówcześni radni chcieli widzieć na
ulicach miasta kowbojów, którzy
oprócz ścigania wykroczeń drogowych będą walczyć z przestępczością zorganizowaną.
Ustawa o strażach gminnych
zweryfikowała te oczekiwania. W
kompetencjach strażników miejskich leży przede wszystkim ochrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych. - W opinii ludzi jesteśmy tymi, którzy zakładają blokady
na koła, wyłudzają pieniądze od
kierowców i ścigają babcie z pietruszką - mówi komendant Daroń.
Krzywdzący stereotyp ma się
nijak do wyników pracy Straży
Miejskiej. Interwencje w sprawie
drogowych wykroczeń w dużej
mierze podejmowane są na wniosek
mieszkańców, a gros malkontentów
stanowią przeważnie ci, którzy
doświadczyli represji ze strony
funkcjonariuszy.
20 lat to kilka siedzib SM (m.in.
Merkury, Szczygłowice, piwnice



Podczas spotkania awanse zawodowe odebrało dwóch funkcjonariuszy:
starszy strażnik Mirosław Przykłota awansował na młodszego specjalistę,
a młodszy strażnik Damian Stasiak na strażnika.
Nagrody pieniężne otrzymali: zastępca komendanta Andrzej Dobrowolski,
młodszy strażnik Adam Filipiak, inspektor Mariusz Kubaszak, młodszy
strażnik Mariusz Wójcik i starszy inspektor Adrian Szykowski.

Najlepsi otrzymali nagrody pieniężne z rąk zastępcy
prezydenta Piotra Surówki
ratusza, budynek po byłym przedszkolu; aktualny i docelowy adres
to ul. Niepodległości 5), sporo ludzi,
którzy przewinęli się przez pracę
w strukturach knurowskiej straży.
Część z tych, którzy pamiętają początki, nadal pracuje. Jak słusznie
zauważył zastępca prezydenta Piotr
Surówka, obecnie Straż Miejska w
Knurowie to mieszanka doświadczenia i młodości.
Największą bolączką, nie tylko
knurowskiej Straży Miejskiej, jest
nieuregulowana sprawa uprawnień
emerytalnych...
20 lat temu żaden ze strażników
nie przypuszczał, że za oręż w walce
z wykroczeniami, posłuży im monitoring. Dzięki systemowi kamer

coraz trudniej uchować się przestępcom, wandalom i amatorom
picia pod chmurką.
Podczas uroczystości w ratuszu
wiceprezydent Surówka życzył
st rażnikom pozy t y wnego rozstrzygnięcia sprawy przywilejów
emerytalnych. - Oprócz tego, życzę
zdrowia, satysfakcji i bezpiecznej
służby. Chciałbym, aby nasi strażnicy powrócili do pięknej tradycji
trenowania piłki nożnej, a co za tym
idzie, spotykania się na murawie, a
nie tylko na gruncie służbowym...
Funkcjonariusze bez problemu mogą taką drużynę stworzyć,
bowiem obecnie pracuje ich w
Knurowie 17!
Tekst i Foto: Paweł Gradek

Metropolita katowicki w niedzielę przewodniczył nabożeństwu
dożynkowemu w Wilczy. Rolnicze
święto stało się doskonałą sposobnością, by rzucić duszpasterskim okiem
na najciekawsze miejsca Ziemi Gliwickiej. Arcybiskup obejrzał m.in.
zamek w Pławniowicach i drewniane
kościółki. Do Knurowa przybył w
poniedziałek. W rolę gospodarzy
wcielili się prezydent Adam Rams
i przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok, starosta gliwicki Michał
Nieszporek oraz ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
Cmentarz przed laty zaniedbany,
a w ostatnich latach odrestaurowany
i pielęgnowany przez knurowski
samorząd, jest jednym z najciekawszych zakątków miasta.
- To niezwykłe ustronie. Tu mówią wieki, powie to każdy, kto tu
zagląda – zauważał prezydent Rams
przywołując przeszło 700 lat historii
Knurowa.
- Pozwala odczuć prawdziwą
świętość symbolizowaną przez ko-

ściół świętego Wawrzyńca – ks. proboszcz Andrzej Wieczorek wskazywał kamienny obrys murów starego
drewnianego kościółka, który przez
wieki stał w tym właśnie miejscu.
Teraz tam, gdzie przez stulecia
znajdował się ołtarz, stoi kamienny
krzyż z końca XIX wieku, którego
fundatorem byli Jan i Rozalia Kwittek. O przemijaniu dobitnie zdają się
też mówić, znajdujące się w pobliżu,
stare groby i mogiły.
Arcybiskupowi nieobca okazała
się wiedza o pierwszej monografii
Knurowa dzieła ks. Alojzego. Kronika „Knurów i Krywałd” z lat 30.
została wznowiona – jako reprint
– na początku lat 90. Nakład rozszedł się.
– To bardzo cenne dzieło, warto
się nim dzielić – arcybiskup Zimoń
namawiał do kolejnego wydania
kroniki. – A jak się już wydrukuje, to
już pierwszy proszę o pozostanie we
wdzięcznej pamięci i o jeden egzemplarz... – śmiał się, żegnając knurowskich gospodarzy, metropolita.
Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Knurowscy strażnicy miejscy (prawie w komplecie) podczas spotkania w ratuszu

- To chwalebne, że miasto dba o święte miejsca
pamięci zachowując je na chwałę Bogu i pożytek
ludzi - arcybiskup Damian Zimoń z uznaniem
wypowiadał się o najstarszej knurowskiej
nekropolii przy ul. Koziełka

Memento mori, czyli pamiętaj o śmierci zdają się mówić stare groby...
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rozmaitości
– Komendant obozu w Nieborowicach Leutnant Schmidt wydał rozkaz, żeby (...)
Polacy wyszli z baraków, założyli ręce na głowę i biegali wokół baraków, które były
dobrze oświetlone. Obok baraku stali z karabinami gotowymi do strzału członkowie
Arbeitsdienstu i strzelali z tych karabinów do biegnących Polaków jak do zająców (...)
Zginęło 17-tu w tym 9 z Knurowa – czytamy w poruszającym oświadczeniu świadka
mordu na powstańcach śląskich w pierwszych dniach wojny w Nieborowicach

Z pewnością Niemcy mieli świadomość, że duża część ludności
mieszkającej na pograniczu, mieszcząca się w głównie w III i IV liście
narodowościowej (DVL), nie zmieniła, przez przyjęcie niemieckiej listy
narodowościowej, swych polskich
przekonań. Wiedzieli, że ludzie ci
tylko pozornie przyjęli narzucaną im
zewnętrzną powłokę.

Z kart historii Knurowa. W rocznicę wybuchu II wojny światowej

Po bitwie pod Stalingradem

Musiałem wykopać
dla nich wspólny grób
Foto: Bogusław Wilk

raźny szczegół. W czasie ekshumacji
zamęczonych i pomordowanych,
rozpoznano zwłoki ks. Władysława
Roboty − miał połamane żebra, rozłupaną czaszkę i kręgosłup (drugi
pochówek ks. W. Roboty odbył się
29 września 1946 roku).
W miarę trwającej wojny

Niepokój i niezadowolenie

Na początku września 1939 r. w obozie został
rozstrzelany Franciszek Rosoł – przypomina o tym
krzyż na dębie w pobliżu pomnika
Pomnik poświęcony „Pamięci pomordowanych przez hitlerowców w obozie przejściowym w Nieborowicach”;
trudno go znaleźć, bez pomocy okolicznych mieszkańców właściwie nie sposób trafić...

Knurów i Krywałd w okresie
dwudziestolecia międzywojennego
− to miejscowości pogranicza. Jak
postrzegał je w pierwszych dniach
wojny okupant?
Już 2 września 1939 roku starosta
rybnicki donosił: […] bardzo aktywnie zachowują się w zdobytym terenie
powstańcy. W różnych miejscowościach miała miejsce wczoraj strzelanina […]. W powiecie rybnickim − jak
słyszałem − zginęło więcej żołnierzy
niemieckich formacji, względnie zostało rannych z rąk powstańców niż
przez działania regularnych polskich
wojsk (źródło: Archiwum Państwowe
we Wrocławiu. Minderheitspolitische Lageberichte 2.09.1939, Op I
1938, k. 151-152).
Od początku wybuchu wojny
grożono, że dla Polaków nie będzie
w przyszłości, w ogóle miejsca, na
terenie Niemiec. Okupant właśnie
tu, w rejonie Knurowa i Krywałdu z
jednej strony, a Kuźni Nieborowskiej
i Nieborowic − ze strony niemieckiej,
miał określony cel. Pokazuje to

Oświadczenie Witolda Borka

dot ycz ą c e p omordowa nych
powstańców śląskich w obozie w
Nieborowicach: Oświadczenie. Ja
Witold Borek ur. dn. 17 kwietnia
1894 r. w miejscowości Godów pow.
Rybnik, zamieszkały w Knurowie,
ul. Szpitalna 16 − oświadczam niniejszym, że przebywałem jako jeniec
w hitlerowskim obozie przejściowym

dla Polaków w Nieborowicach pow.
Gliwice w okresie od 1 IX 1939 do
21 IX 1939. W tym czasie widziałem
następujący wypadek: W noc z 5 na
6 września 1939 r. Komendant obozu
w Nieborowicach Leutnant Schmidt
wydał rozkaz, żeby odczytani więźniowie tego obozu − Polacy wyszli
z baraków, założyli ręce na głowę i
biegali wokół baraków, które były
dobrze oświetlone. Obok baraku stali
z karabinami gotowymi do strzału
członkowie Arbeitsdienstu i strzelali
z tych karabinów do biegnących
Polaków jak do zająców. Rozkaz,
żeby strzelać do „polnische Banditen” dał Leutnant Schmidt. Zginęło
17-tu w tym 9 z Knurowa. Od kul tej
nocy padli niżej wymienieni Polacy
z Knurowa:
1. Fryderyk Glagla
2. Augustyn Glagla
3. Jan Herich
4. Franciszek Herich
5. Antoni Pietroszek
6. Józef Suszka
7. Ryszard Michalski
8. Teofil Biela
9. ks. Władysław Robota − były proboszcz parafii w Knurowie
Po rozstrzelaniu ich na rozkaz Leutnanta Schmidta musiałem
wykopać dla nich wspólny grób i
zasypać ich w mogile, gdzie zostali
pochowani obok baraków obozu w
Nieborowicach. Wtedy rozpoznałem
wsz ystkich pomordowanych, bo
mieszkali prawie tak jak ja stale w

Przegląd Lokalny Nr 35 (965) 1 września 2011 roku

Knurowie. Oświadczenie niniejsze
jest zgodne z tym, co widziałem
osobiście i tego byłem naocznym
świadkiem w hitlerowskim obozie dla
Polaków w Nieborowicach i dlatego

władz okupacyjnych budziły
przyjazdy Polaków z innych ziem,
w poszukiwaniu zarobku w krywałdzkiej fabryce prochu, której
produkcja przestawiona została na
potrzeby frontu. W sprawozdaniach
niemieckich czytamy: [1943] […] zatrudnienie robotników z byłej Polski
i z innych wschodnich terenów wpływa nadal niekorzystnie na stosunki
narodowościowe”. Skarżono się, że
polscy robotnicy − wbrew istniejącym przepisom − „poruszają się
swobodnie”. W raportach pojawiły
się nawet podejrzenia, że uprawiana
jest szeptana propaganda, która w
konsekwencji podcina wiarę w zwycięstwo Niemiec.

Witold Borek spisał swoje wojenne doświadczenia
w oświadczeniu w latach 60.
podpisuję go z całą świadomością.
Witold Borek.
Na oświadczeniu widnieje data:
Knurów 10 (lub 12?) stycznia 1966
r. Jest opatrzone pieczątką „Szpital
Miejski w Knurowie, woj. katowickie” − oświadczenie podpisane zostało w obecności lekarza knurowskiego
− Edwarda Turskiego.
Na granicy polsko-niemieckiej
incydenty wywoływali już w sierpniu 1939 roku bojówkarze spod
znaku Freikorps Ebbinghaus. Warto
tu przy okazji przywołać dość wy-

mieszkańcy Śląska zaczęli ujawniać swoje wrogie nastawienie wobec
niemczyzny, tym bardziej, że VI
armia niemiecka walcząca na Wschodzie składała się w głównej mierze z
Górnoślązaków. W korespondencji do
swych rodzin donosili oni o faktycznej sytuacji na froncie, „wybielając”
oczywiście klęskę pod Stalingradem.
Jednak mieszkańcy oczywiście wiedzieli swoje… Jak wspomina nieżyjąca już pracownica krywałdzkiej
fabryki prochu, zaczęto pozdrawiać
się: „Dzień dobry”, a nie jak do tej
pory pozdrowieniem hitlerowskim.
Do wzmocnienia się wśród ludności
przekonania o niemieckiej klęsce,
przyczyniły się również kontakty jej
stałych mieszkańców z robotnikami
„wschodnimi” (Ostarbeiter) oraz
jeńcami wojennymi pracującymi w
knurowskiej kopalni i krywałdzkiej
prochowni. Mimo że robotnicy −
jeńcy mieszkali w odosobnieniu
(w barakach), to miejscowi zawsze
znajdowali sposobność, aby z nimi
porozmawiać, czy udzielić pomocy.
Pod koniec wojny knurowianie opowiadali sobie żart:
− Kiedy skończy się wojna?
− Za 11 lat, kiedy Hitler pójdzie na
emeryturę.
− Jak wygląda życie w Berlinie?
− Niemcy opanowali piwnice, cudzoziemcy − ulice, Anglicy − powietrze.
Przez cały okres II wojny, w
dokumentacji dotyczącej oświaty
w byłym przedwojennym powiecie
rybnickim

Mnożyły się skargi

że dzieci za mało się uczą.
Należało więc − jak czytamy w
ówczesnych źródłach − domagać
się przynajmniej tego, aby dzieci
nauczyły się czytać i pisać po niemiecku (dzieci z rocznika 1933 objęte
zostały edukacją niemiecką przez
cały okres wojny).
Bardzo szeroko i starannie prowadzono akcję organizowania przedszkoli. Przedszkola zabierały bowiem
dzieci spod opieki i wychowawczego
wpływu rodziców.
Jednym z zarzutów jakie stawiano Ślązakom wcielany m do
Wehrmachtu, był ten, że starali się
opóźniać, jak się tylko dało, odkomenderowanie na front. Uważali, że
po co mają ginąć za obcą sprawę!
Wszyscy oczekiwali końca wojny…
Maria Grzelewska

reklama



Najpierw w podniosłej, potem
w biesiadnej atmosferze rolnicy
obchodzili święto plonów – wszystko
w promieniach sierpniowego słońca.
Honory gospodarzy XII Dożynek
Powiatu Gliwickiego i Gminy
Pilchowice czyniła społeczność Wilczy

Foto: Bogusław Wilk

aktualności
Na czele korowodu Orkiestra Dęta „Szczygłowice”

Wilcza. Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Pilchowice

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Archiwum Starostwa Powiatowego

starostowie obdzielili boch- też cieszyć się prowadzący uroczynami chleba przedstawicieli stości – samorządowiec i społecznik
samorządów – gmin powia- Winfr yd Ficoń oraz Magdalena
tu gliwickiego. – Nieście ten Fiszer-Rębisz z Wydziału Promocji
plon i dzielcie sprawiedliwie Starostwa Powiatowego.
– zastrzegli. Obietnicę taką
Po oficjalnej odsłonie uroczyzłożyli m.in. starosta gli- stości sceną zawładnęli artyści.
wicki Michał Nieszporek, Publiczność zabawiali: zespół New
prezydent Knurowa Adam For You, kabaret To Nie My, Jesika
Rams, wójt gminy Pilchowi- i Maria Szymków. Wieczorem do
ce Joanna Kołoczek-Wybie- wspólnej zabawy skutecznie zarek i zastępca wójta gminy chęcała i przygrywała Kabaretowa
Gierałtowice Janusz Korus. Grupa Biesiadna.
Świadkami ważnych dla
Było czego posłuchać i na co
Wśród obdarowanych bochnem chleba
pracujących na roli chwil popatrzeć. Uwagę uczestników doz tegorocznego ziarna byli samorządowcy były setki gości, wśród któżynek zwracały ekspozycje rolnicze
z Knurowa - prezydent Adam Rams
rych nie zabrakło znanych i drobnego inwentarza (gdyby nie
i przewodniczący RM Jan Trzęsiok
postaci, m.in. sekretarz staklatki, ozdobne ptactwo
Uroczystości zainaui króliki nie uchroniłyby
gurowała dziękczynna
się przez zagłaskaniem...),
msza św. w kościele pod
wyroby rękodzielnicze,
wezwaniem św. Mikoróżnorodne stoiska. Dzieci
łaja. Przewodniczył jej
oblegały wesołe miasteczarcybiskup Damian Ziko, dorośli dawali się skusić
moń, metropolita Archismakołykom serwowanym
diecezji Katowickiej.
przez bufet.
Po n a b o ż e ń s t w i e
Dożynki zostały zorsformowano korowód,
ganizowane przez Radę i
który skierował się w
Zarząd Powiatu Gliwickiestronę miejscowego stago, Radę i Wójta Gminy
dionu. Przema rszowi
Pilchowice przy współNa scenie Kabaretowa Grupa Biesiadna
przewodziła Orkiestra
pracy z parafią pw. św.
Dęta „Szczygłowice”.
Mikołaja w Wilczy oraz
Każda miejscowość i organizacja nu w Ministerstwie Edukacji Naro- Radą Sołecką Wilczy.
/bw/
starała się zaznaczyć swoją obec- dowej Krystyny Szumilas, senator
ność w oryginalny sposób. Podziw Marii Pańczyk-Poździej, posłów Jana reklama
publiczności wzbudzały nieba- Kaźmierczaka i Aleksandra Chłopka
nalne korony dożynkowe, śmiech oraz pierwszego starosty powiatu gliwzniecały humorystyczne scenki wickiego Zbigniewa Pańczyka.
Gromkie brawa zebrali twórcy
rodzajowe. W przystrojonych stosownie do okazji bryczkach drogi wspaniałych koron dożynkowych i
Wilczy przemierzali starostwie autorzy najlepszych scenek rodzadożynek – Stefan Bondza z Wilczy jowych i mostków. Oklaskami nai Teresa Barwiak z Żernicy - oraz grodzono też laureatów odznaczenia
„Zasłużony dla rolnictwa”.
abp Zimoń.
Niekłamanym uznaniem mogli
Star ym, dobr ym obyczajem

Podziw wzbudzały piękne korony dożynkowe

Starostowie mieli przywilej jazdy bryczką
Dożynki to miłe podsumowanie
pracowitego sezonu na roli

Foto: Bogusław Wilk

sprawiedliwie

Foto: Bogusław Wilk

Plon należy dzielić

Foto: Archiwum Starostwa Powiatowego

Wspaniałe wrażenie - jak zwykle - zrobiły
na publiczności Wrazidloki
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Chłopcy z krainy os
Trójka uczniów knurowskiej
„Dwójki” zauważyła dziwny kopczyk niedaleko jednego z nagrobków
na cmentarzu. Wkrótce okazało
się, że przy kopczyku roi się od os.
– To strasznie kąśliwe owady, mogły
pogryźć wielu ludzi, bo w upale
wyglądały na strasznie nerwowe
– tłumaczą nam Damian Głowacki,
Paweł Górski i Patryk Szpitalny.
Ktoś doradził im, by zgłosili
się do strażaków. To też zrobili.
Dorosłych chyba jednak nie przekonała argumentacja bardzo młodych
knurowian. Niezrażeni tym chłopcy
udali się do Straży Miejskiej.
− Bo okazało się, że są tam
jeszcze trzy takie jakby ule pełne os

– tłumaczą swoją konsekwencję. Trochę to trwało, ale udało się. Po kilku
dniach zarządca cmentarza usunął
gniazda os.
− Wreszcie można spokojnie
przejść między nagrobkami! − ucieszyła się pani, która przyszła na grób
męża.
Jak się okazuje, nie była to pierwsza interwencja chłopców. Wcześniej
zgłaszali m.in. nielegalne wysypiska
śmieci i palące się łąki. Skąd u nich
takie zainteresowanie społecznymi
sprawami?
− Chcemy zostać strażakami!
Już w tym roku planujemy zapisać
się do Ochotniczej Straży Pożarnej
– mówią młode zuchy.

informacja własna wydawcy

Justyna Bajko

Chudów. Dożynki Gminy Gierałtowice

Gwiazdy na święto
Dziękczynne
nabożeństwo,
występy, koncerty,
wreszcie efektowny
pokaz sztucznych
ogni znaczyły Dożynki
Gminy Gierałtowice.
Świętowano w
niedzielę w Chudowie
W u rocz ystościach wzię ł y
udział setki mieszkańców Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i
Przyszowic. Nie zabrakło gości z
ościennych miejscowości. Skusiła
ich piękna pogoda i wiele atrakcji.
Dożynki zainaugurowała msza
święta dziękczynna w chudowskim
kościele. Po nabożeństwie uczestnicy święta plonów przenieśli się na
miejscowy stadion.
Starym zwyczajem starostowie
dożynek – Artur i Anna Nocoń z
Chudowa - przekazali bochny chleba, wypieczonego z tegorocznego
ziarna, przedstawicielom samorządu. Z ich rąk chleb przyjęli wójt
Joachim Bargiel i przewodniczący
Rady Gminy Marek Błaszczyk.
Dalsza część popołudnia i wieczoru należała do artystów. Na
scenie zaprezentowały się gminne
chóry i Orkiestra Dęta przy OSP
Przyszowice, Zespół Folklorystyczny Przygoda i zespół Marakuja.

Foto: Jerzy Miszczyk

Knurów. Wielkie sprawy małych ludzi

Efektowne korony i piękny śpiew chórzystów
- były okrasą dożynek w Chudowie

Starostowie dożynek Artur i Anna Nocoń przekazali
bochen chleba przewodniczącemu RG Markowi Błaszczykowi
i wójtowi Joachimowi Bargielowi
W czasie dożynek dzieci się nie nudzą
- to stara i sprawdzona prawda

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Justyna Bajko

Foto: Stefan Skrzypczyk

Dzięki trójce chłopców odwiedzający
groby bliskich na knurowskim
cmentarzu nie muszą bać się... os.
Młodzi przyjaciele zadziałali, bo... chcą
zostać strażakami

Owację zebrał Andrzej Sikorowski,
lider krakowskiej grupy Pod Budą,
występujący z córką Mają.
Po gwiazdach wieczoru niebo
ponownie się zaskrzyło. Tym razem
za sprawą efektownego pokaz u

sztucznych ogni.
Finałem rolniczego święta była
zabawa taneczna w rytm przebojów
w ygr y wanych i w yśpiewanych
przez zespół Fajer.

/bw/

reklama
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rozmaitości
cZasy się ZmieNiaJĄ, JedNo pytaNie poZostaJe NieZmieNNe...

Jak odnaleźć wielką miłość?
Kiedyś młodzi nie musieli się zastanawiać nad wyborem
przyszłego małżonka – robili to za nich rodzice. Było prościej,
ale czy lepiej?
małżeństwa Z roZsĄdKu

W kulturze ludowej kwestia doboru przyszłego współmałżonka była dość prosta
– dominowały małżeństwa
aranżowane. Zazwyczaj ostateczną decyzję podejmowali
nie sami młodzi, ale ich rodzice. Rodzina zainteresowanego kawalera prosiła o pośrednictwo swata. Do tej roli
wybierano osobę powszechnie
szanowaną w danej społeczności. Swat udawał się do
domu upatrzonej panny, żeby
złożyć ofertę matrymonialną.
W zależności od tego, czy propozycja małżeństwa została
zaakceptowana czy odrzucona obie strony przyjmowały
właściwy sposób zachowania
się. Uczucia i emocje musiały
znaleźć ujście w granicach
tego, co zwyczajowo wypadało, a co nie.
Czasy się zmieniają, odmienne są też zwyczaje. Przywiązanie do tradycji osłabło,
młodzież stała się bardziej
samodzielna i niezależna.
Otwarci na nowe style życia
są zarówno ludzie młodzi,
jak i osoby dojrzałe. Postawy
liberalne powszednieją. To
w znacznej mierze wynik
zmiany warunków i tempa
życia oraz dostępności mediów - filmów, seriali telewi-

zyjnych, internetu. Wszystkie
te przeobrażenia kulturowe
siłą rzeczy dosięgły też sferę
prywatną.
Można się zastanawiać,
czy w czasach telefonów komórkow ych i por tali społecznościowych instytucja
swata byłaby przydatna? Jak
znaleźć miłość w świecie, w
któr ym wszystkie chwyty
dozwolone?

NauKowcy Zamiast
swata

Swat pełnił dawniej nie
tylko rolę matrymonialnego
akwizytora i notariusza w
jednym. Przede wszystkim
był doradcą, którego głównym
zadaniem było doprowadzenie
do korzystnych dla obu stron
zaręczyn. Oprócz urody i
charakter u przyszłej żony
czy przyszłego męża bardzo
liczyła się jej/jego pozycja
społeczna oraz majętność.
W dzisiejszym świecie
większy nacisk kładzie się
na sprawy uczuciowe. Ludzie
zawierając małżeństwo chcą
kierować się romantyczną
miłością, stworzyć stadło z
drugą połówką. Mogą zdać się
na rzeszę ekspertów, którzy za
pomocą mniej lub bardziej naukowych narzędzi pomagają
im w odnalezieniu odpowied-

niej osoby. Autorytet wiejskiego swata zastąpiony zostaje
autorytetem dyplomowanego
psychologa, seksuologa bądź
astrologa opiekującego się
danym serwisem matrymonialnym.
Inter net daje ogrom ne
możliwości. W zależności od
naszego wyznania, wieku czy
orientacji seksualnej możemy
zarejestrować się na wybranym portalu i po wypełnieniu
testu doboru partnerskiego
(często ze zdjęciem) zakomunikować światu, że szukamy
partnera życiowego.
Różnica jest też w zapłacie. Swatowi dziękowano
zazwyczaj obdarowując go
alkoholem, natomiast usługi
wirtualnych biur matrymonialnych przeliczane są na
pieniądze.

biuro albo sZybKa
raNdKa

Poszukiwanie partnera życiowego we współczesnej kulturze zostało „zaadoptowane”
przez sektor usługowy. Widać
to nie tylko na przykładzie
mnożących się jak grzyby po
deszczu internetowych serwisów matrymonialnych. Renesans przeżywają też popularne
w początkach lat 90. biura
matrymonialne z siedzibami

w realnej rzeczywistości.
W Knurowie nie ma tego
rodzaju „stacjonarnego” biura, najbliższe znajdują się
m.in. w Zabrzu, Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej
i Katowicach. Ceny ich usług
wahają się od kilkudziesięciu
do nawet kilkuset złotych.
Innym sposobem na znalezienie partnera może być
udział w przejętym z Zachodu
„fast datingu” (z ang. - szybkim randkowaniu). Spotkania
te organizowane są w Polsce
w większych miastach przez
wyspecjalizowane firmy. Podczas takiej szybkiej randki
uczestnik w ciągu około godziny poznaje kilka bądź kilkanaście osób. Z jedną osobą
rozmawia się przez 5–7 minut,
po czym następuje zamiana
miejsc i naprzeciwko pojawia
się inny (panie siedzą przy
stolikach, panowie zmieniają
miejsca) potencjalny kandydat na partnera, męża. Koszt
takiej randki to 35 – 70 zł. W
cenę wliczana jest analiza formularzy wzajemnego wyboru
i... lampka szampana.

prawdziwej miłości, mogą
to uczynić w trakcie urlopu.
Właśnie z myślą o pracoholikach rynek matrymonialny
stworzył wczasy dla singli.
Choć, jak się okazuje, single
niekoniecznie tłumnie się na
nie zgłaszają.
Tę wstrzemięźliwość potwierdzają knurowskie biura
podróży. Tłumaczą ten stan
rzeczy brakiem zainteresowania: - Zwykle klienci chcący
wykupić wczasy dla pojedynczej osoby nie pytają o wyjazdy organizowane typowo dla
singli. Wybierają standardowe
wyjazdy – mówi Beata Pogorzelska z Centrum Turystycznego Paradise. Niestety, ma

to swoją cenę. – W większości
przypadków konieczna jest
dopłata do pokoju 1-osobowego przez co taki wyjazd jest
droższy o kilkaset, a nawet
1000 złotych, oczywiście w
zależności od oferty.
Charakter yst yczne, że
single wybierają na ogół wycieczki objazdowe, a nie pobytowe, które preferują pary
i rodziny.
Czasy i obyczaje się zmieniają, swatów dzisiaj ze świecą szukać, bo zastępują ich
psychologowie, jednak jedno
pozostało bez zmian – ponadczasowe poszukiwanie
miłości i życia we dwoje.
Klaudia Firek

konkurs

dla sympatycZNeJ paNNy
Krysi...

Ci, którzy na co dzień są
tak zapracowani, że nie znajdują czasu na poszukiwanie

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

wiktor palusiński z gierałtowic
ur. 17.08.2011 r., 3400 g, 54 cm

marcel piątkowski z Knurowa

ur. 18.08.2011 r., 3090 g, 50 cm

aleksander puc z czerwionki

ur. 18.08.2011 r., 3600 g, 57 cm

małgorzata matusak z wilczy

ur. 19.08.2011 r., 3490 g, 56 cm

maria satoła z Knurowa

ur. 19.08.2011 r., 3400 g, 53 cm

reklama

aleksandra gilewska z gliwic

ur. 20.08.2011 r., 2900 g, 49 cm
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Jakub Klar z Knurowa

ur. 20.08.2011 r., 3645 g, 56 cm

łucja pawlukiewicz z Knurowa

ur. 20.08.2011 r., 4320 g, 55 cm
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rozmaitości

rozrywka NR 35/2011

- do wyGraNia podwójNy BilEt do kiNa

kNurów, katowicE, warszawa

Bieg pamięci
ku czci męczenników
stanu wojennego

W dniach 13-14 września biegacze z Knurowa
pobiegną do grobu ks. Jerzego Popiełuszki.
Pielgrzymka będzie mieć uroczystą oprawę. Start
sprzed pomnika poległych górników KWK „Wujek”

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 Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 33/2011

35

informacja

1-07.09.2011 r.
CZWARTEK-ŚRODA

Harry Potter i Insygnia
Śmierci cz. II
- godz. 15.30, 17.45

Drzewo Życia
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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b r z m i a ł o : „ S z t u c e r ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Stefan Wróbel.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Marian Gruszka,
prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej
w Knurowie:
- Ws z y s t k o
zaczęło się w
2006 roku.
Wówczas po raz pierwszy nasz
oddział Akcji Katolickiej postanowił uczcić męczenników
stanu wojennego. Miejsce i czas
rozpoczęcia tego wyjątkowego sposobu pielgrzymowania
- jakim jest bieg - był przemyślany. Pomnik dziewięciu
poległych z „Wujka” i grób ks.
Jerzego ma głęboki wymiar
i przejmujący przekaz. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego to miejsce, w którym
gromadzimy się na modlitwie przed każdą pielgrzymką.
Krzyż mocno zaznaczył się w
życiu ks. Jerzego. Z kolei święto
Podwyższenie Krzyża Świętego,
dzień narodzin błogosławionego ks. Jerzego, stał się celem
corocznego pielgrzymowania.
W tym czasie przeżywaliśmy
25. rocznicę męczeńskiej śmierci. Wspominamy również wyjątkowe wydarzenie, jakim
była beatyfikacja ks. Jerzego
Popiełuszki. W tych ważnych
dla naszego narodu wydarzeniach, uczestniczyliśmy poprzez
wysiłek i modlitwę.
informacja

W corocznym pielgrzymowaniu przyświeca nam i wzmacniają słowa Pisma Świętego:
„Ci co zaufali Bogu, otrzymują
skrzydła jak orły biegną bez
zmęczenia”. Tak będzie i tym
razem. Sił dodaje nam świadomość, że pielgrzymka wypada
w 30 lat po pacyfikacji KWK
„Wujek”. W naszą inicjatywę
zaangażował się NSZZ „Solidarność” ze wszystkimi swoimi
strukturami: Komisją Krajową, Regionem Śląsko-Dąbrowskim, Sekretariatem Górnictwa
i Energetyki, Sekcją Krajową
Górnictwa Węgla Kamiennego,
MOZ NSZZ Solidarność KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch
Knurów oraz Społecznym Komitetem Pamięci Górników KWK
Wujek Poległych 16 Grudnia
1981. Organizacyjnie wspierają
nas również Katowicki Holding
Węglowy, Urząd Miasta Knurów, Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej oraz Instytut Pamięci
Narodowej Oddział Katowice.
Nie sposób pominąć stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat
– z prezesem Włodzimierzem
Gwiżdżem, knurowskiej Caritas
pod przewodnictwem Aleksandra Szendzielorza, a także ks.
proboszcza Andrzeja Wieczorka,
bez którego trud organizacyjny
niełatwo byłoby ogarnąć... Dzię-

ki wsparciu tych organizacji i
instytucji możliwe jest przeprowadzenie kolejnej pielgrzymki
biegowej.
13 września o godz. 7.00
zgromadzimy się w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego
na mszy świętej, po zakończeniu której po raz pierwszy
będziemy mogli ucałować relikwie bł. ks. Jerzego.
Następnie udamy się pod
pomnik bł. Jana Pawła II,
gdzie ks. proboszcz Ireneusz
Tatura poprowadzi modlitwę,
a zaproszeni goście i przedstawiciele naszej sztafety złożą
kwiaty. Stałym punktem jest
przemarsz całej grupy pielgrzymów spod kościoła pod
pomnik poległych górników
na czele z orkiestrą dętą KWK
„Wujek”. To tu odbywają się
oficjalne uroczystości prowadzone przez kustosza Krzysztofa Puszczyka. Tradycyjnie
pod pomnikiem złożymy symbolicznych dziewięć róż.
Sztafetę tworzą sympatycy i członkowie Akcji Katolickiej z Knurowa, górnicy
K W K „ K n u ró w - S z c z y g ł o wice”, gór nicy KWK „Wujek”, podopieczni Caritas z
Knurowa oraz przedstawiciel
Instytutu Pamięci Narodowej
Od d ział Katow ice . Jak co
roku na odcinku od pomnika
poległych górników do pomnika Powstańców Śląskich
pobiegnie młodzież z Katowic
i Knurowa oraz grupa z IPN.
Po dotarciu do Warszawy do
sztafety przyłącza się grupa
rowerzystów z Warszawskiej
Akcji Katolickiej. Wspólnie
pokonujemy ostatnie 19 km.
W pobliżu kościoła pw. Stanisława Kostki dołącza się do
nas grupa Warmińsko-Mazurską. Razem staniemy nad
mogiłą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wspólnie odmówimy
modlitwę i będziemy przeżywali radość ze szczęśliwie
zakończonej pielgrzymki.
Not. b

Uczestnicy pielgrzymki:
Edward Włodarski , Adam
Hasa, Szymon Masarczyk,
Czes ł aw Kostr zak, Zbi gniew Kołodziejczyk, Witold Kuć, Marian Gruszka,
Rafał Michalski (IPN), Ewelina Maj, Natalia Suchaj,
Kajetan Mazuro, Sebastian
Susło, Piotr Jegierski, Rob e r t N a w r a t , Wo j c i e c h
Szwed, Jacek Gorol, Piotr
Nowak, Grzegorz Wójcik,
Ryszard Kieroński, Artur
Plago.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Centrum. 2-pokojowe na I piętrze. Cena:
139 tys. AS. Tel. 501 533 977

35/11

Do wynajęcia lokal o pow. 50 m2 C.H. Planeta, I piętro. Tel. 510 939 242
35-36/11

Do wynajęcia sklep, 30 m , na ul. Koziełka.
Tel. 662 281 335
2

33-35/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

35/11

Dom w zabudowie szeregowej w Knurowie,
330 tys. AS. Tel 501 533 977
35/11

Dwupokojowe, Piłsudczyków, 48,5 m2, 133
tys. LOKUS. Tel. 793 679 367
35/11

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10
12-43/11

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

34-43/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

Działka budowlana w Knurowie 119 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

34-35/11

Gierałtowice. Do wynajęcia mieszkanie,
120 m2. AS. Tel. 501 533 977

35/11

Kamienica 812 m 2 na działce 2056 m 2 .
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

35/11

Kawalerka 36 m2. Cena: 108 tys!!! AS. Tel.
501 533 977

35/11

Kawalerkę w Knurowie zamienię na 2-pokojowe z balkonem. Tel. 792 530 131
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
01-odw.

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

32-36/11

Knurów. Mieszkanie z ogrodem i garażem.
Sprzedam. AS. Tel 501 533 977

Poszukujemy 3-pokojowego mieszkania do
wynajęcia, bez mebli. AS. Tel. 501 533 977
lub 32 337 00 22
35/11

34-35/11

34-35/11

35/11

Sprzedam M-4 w Szczygłowicach, 67 m2.
Tel. 606 919 066
34-37/11

Sprzedam mieszkanie 60,3 m 2 Knurów,
Ziętka. Tel. 604 759 761

Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

34-37/11

35-37/11

Sprzedam mieszkanie M3 w Szczygłowicach, 41 m2. Wiadomość 667 642 306

Matematyka, fizyka – korepetycje. Tel.
692 845 849

Tanio 2-pokojowe w Szczygłowicach.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

35/11

SPRZEDAM
Sprzedam komplet wypoczynkowy (dwa
fotele oraz sofa dwuosobowa, rozkładana) kolor jasno-beżowy, używany,
w bardzo dobrym stanie, sofa rozłożona
max. 20 razy. Tel. 696 444 726
35-36/11

35-36/11

35/11

M-2, Sienkiewicza, 36 m2, 97 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

35/11

MOTORYZACJA

M-3 A.K. 43 m 2 / Sienkiewicza, 50,5 m 2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

RÓŻNE

M-3 w dobrym stanie, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 993 293
35/11

M-3, Jedn. Narodowej, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

35/11

M-3, K. Wielkiego 40 m , 128 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
2

35/11

M-3, Mieszka I, 50,5 m2 / Jagiełły, 38 m2
LOKUS. Tel. 793 679 367

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

3-47/11

35/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

M-4, Marynarzy, 62 m , 195 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
2

35/11

10-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
10-odw.

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna bez nałogów. Tel. 724 882 412

M-4 Szpitalna, 54 m2/Ułanów 71 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
M-4 w dobrym stanie, 56 m2. LOKUS. Tel.
793 993 293

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

33-36/11

35/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

SZUKAM PRACY

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412

M-4 Lotników 48,5 m2/ Dywizji K. 62 i 73,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

35/11

34-36/11

35-odw.

35/11

35-40/11

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

Emerytka szuka pracy: opieka nad dzieckiem (mam doświadczenie) lub opieka
i pomoc osobom starszym – sprzątanie,
zakupy, pranie, wyjście na spacer, kontakt z placówkami służby zdrowia. Tel.
781 719 783

35/11

41-odw.

35-39/11

34-35/11

Wynajmę nowe lokale na działalność. AS.
Tel 501 533 977

32-39/11

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

34-35/11

35-36/11

Wynajmę lub sprzedam pomieszczenia
magazynowe w Knurowie – tanio. Tel.
792 001 764, 793 003 767

33-odw.

3-odw.

Osoby do roznoszenia reklam - gazetek,
tel. kontaktowy: 601 641 641, 601 631 631,
500 183 102, 506 644 425

Sprzedam M-4 75 m 2 po kapitalnym remoncie. Cena 215 000 do negocjacji. Tel.
600 251 779

35/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

35-36/11

Sprzedam dom. Farskie Pola. AS. Tel.
501 533 977

WP II, 2-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

Firma Komstal zatrudni panią na stanowisko sekretarki. CV (ze zdjęciem) prosimy
przesłać na adres: komstal@komstal.pl;
więcej informacji pod nr tel. 32 236 45 80

S p r ze dam d o m w G i er a ł tow i c ac h w
stanie surowym, 215 tys., Atrium. Tel.
791 862 794

35/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

DAM PRACĘ

Sprzedam 2-pokojowe 46 m2, bez pośredników. Cena 139 000 – do negocjacji. Tel.
531 840 001

35/11

Knurów. Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

EDUKACJA

33-36/11

ZDROWIE I URODA

Szukam pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub osoby starszej (z doświadczeniem, po kursie opiekunki z certyfikatem).
Tel. 501 385 666

28-35/11

Pilnie montażystów stolarki okiennej i
drzwiowej, rolet, bram. Tel. 32 330 27 82

32-35/11

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem. Tel. kontaktowy:
601 641 641, 601 631 631, 500 183 102,
506 644 425

34-35/11

Prac a na stacji Or len w Knurowie w
charakterze pracownika zewnętrznego.
Poszukiwani emeryci lub osoby uczące się.
CV proszę przesłać na adres: sp966@tlen.
pl lub dostarczyć osobiście na stację.

35/11

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel.
32 255 14 64, 501 354 553

35-39/11

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488
34-35/11

Przyjmę sprzedawcę na stację paliw BP w
Knurowie. Oferty proszę składać na adres
BP Concordia, ul. 1 Maja 55, 44-194 Knurów lub email: 460@bpsc.nazwa.pl

35/11

Restauracja zatrudni kelnerki i kucharza
lub osobę lubiącą i umiejącą gotować. Tel.
604 546 087 po 12.00

35-36/11

Zatrudnię do pracy w kuchni i kierowcę z
własnym samochodem do rozwozu pizzy.
Tel. 505 448 208

35-36/11

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 665 722 945

34-35/11

Zatrudnię z doświadczeniem do ociepleń,
murarzy, tynkarzy, kafelkarzy. Tel. 32 330
27 82, 515 181 584

32-35/11

M - 4, S o ko ł a, 6 0. 5 m 2 . LO K U S. Tel.
793 679 367

35/11

M-5 LOKUS. Tel. 793 679 367

35/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m2/ Łokietka, 65 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

35/11

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

Mieszkanie 65 m 2, 3 pokoje w Knurowie
sprzedam. Cena 170 tys. Tel. 510 354 637
34-35/11

Mieszkanie M-3, 54 m , 120 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794
2

34-35/11

Mieszkanie M-4, WP II, 61,70 m , I p., 185
tys. Tel. 604 227 196
2

34-36/11

Odstąpię salę zabaw. Knurów, ul. Szpitalna
25 a. Tel. 505 448 208

35-36/11
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sport
Biegi

Katorżnik
nie ma lekko
Foto: prywatne archiwum

Bywa, że sportowa rywalizacja przybiera dziwną formę.
Swego rodzaju „dziwactwem”
– w pozytywnym tego słowa
znaczeniu – można nazwać
Bieg Katorżnika, który od
siedmiu lat gromadzi w Lublińcu prawdziwych twardzieli,
co to nie boją się ani wody, ani
błota, ani... smrodu wydobywającego się z rowu melioracyjnego, w którym trzeba się
zanurzyć, bo to część trasy.
Wśród wspomnia nych
twardzieli nie brakuje mieszkańców Knurowa. Jednym z
nich jest Szymon Masarczyk.
– W tegorocznej edycji już po
raz trzeci wziąłem udział w
tym kultowym biegu – mówi.
– Podobnie, jak inni uczestnicy twierdzę, że organizatorzy
przygotowali w tym roku najtrudniejszą trasę. Męczyła nie
tylko fizycznie, ale i psychicznie, bo ciągle trzeba było wskakiwać i wychodzić z rowów
melioracyjnych wypełnionych
„czarną wodą”, w której czaiły
się gałęzie, korzenie i konary.
We znaki dawały się też długie
odcinki błotne.

Fragment meczu Stary
Knurów – Lipino Żylina

Szymon Masarczyk
Najlepszym zawodnikom
pokonanie trasy zajmowało
ponad 2 godziny. Szymon
Masarczyk został sklasyfikowany na 26. miejscu z czasem
2 godziny i 30 minut.
- W Biegu Wyrośniętego
Katorżnika, w kategorii wiekowej 14-18 lat wzięli udział
także mój brat Wojciech i kuzyn Piotr, którzy odpowiednio
zajęli bardzo dobre 5. i 14.
miejsce – uzupełnia Szymon
Masarczyk.
PiSk

Knurów gościnny
dla Słowaków
Największy od wielu lat
w naszym mieście piłkarski turniej zorganizowały w
przedostatnią sobotę sierpnia
T K K F Sz cz yg łow ice ora z
Miejsk i Ośrodek Spor tu i
Rekreacji. Na nowym boisku
ze sztuczną nawierzchnią (ul.
Ułanów) zgromadziło się aż

18 zespołów, które najpierw
rywalizowały w grupach eliminac y jnych, a następnie
najlepsza „szesnastka” grała
systemem pucharowym. W
tym licznym gronie pojawiła
się także jedna zagraniczna
drużyna, którą było słowackie Lipino Żylina. Jak się

okaza ło, nasi południow i
sąsiedzi byli najlepsi w całej
imprezie pokonując w finale
Vibovit Knurów. Pierwsze
mecze Słowaków nie wskazywały na końcowe zwycięstwo, gdyż najpierw ulegli
oni Teamowi Arttelekom, a
następnie byli bliscy odpad-

UKS Millenium Gliwice – Team Arttelekom 1:6
Murzyńska Gra Zabrze – Black&Decker 6:1
PTK DB Schenker – Fumar Komorowice 0:1
Intermarche – Play Boys 6:3
Charon Gliwice – Soft Processing Ornontowice 7:2
Emiter Gliwice – Vibovit 3:8
Stary Knurów – Lipino Żylina 4:5
Apteka Św.Barbary – Voltage Bielsko-Biała 1:2
ćwierćfinały:
Murzyńska Gra Zabrze – Fumar Komorowice 3:4
Intermarche – Team Arttelekom 6:3
Voltage Bielsko-Biała – Lipino Żylina 3:7
Vibovit – Charon Gliwice 1:1 k.5:4
półfinały:
Vibovit – Intermarche 5:4
Lipino Żylina – Fumar Komorowice 7:4
o 3. miejsce:
Fumar Komorowice – Intermarche 7:6
finał:
Lipino Żylina – Vibovit Knurów 7:3

Nowy sezon
czas zacząć

niętych przez poszczególnych
zawodników.
Na zwycięzców czekają
liczne nagrody – informuje Zarząd sekcji skata przy LWSM w
Knurowie.
Turnieje rozpoczynać się
będą o godzinie 16.30.
PiSk

Igor Mecich (najlepszy bramkarz turnieju)
w towarzystwie Jerzego Pacha
(wiceprzewodniczącego knurowskiej Rady Miasta)
oraz Marcina Polywki (organizatora turnieju)

Połączyli przyjemne z pożytecznym

kategorii sklasyfikowana została Elżbieta Lewicka. Jej
czas to 36 minut i 24 sekundy.
Pani Elżbiecie tradycyjnie już
na trasie towarzyszył Łukasz
Sztuka, który osiągnął identyczny czas.
Ponadto w biegu przełajowym udział wzięli: Mariusz
Łada (czas: 37.48) i Ryszard
Mojsiejczuk (czas: 42.12).
PiSk

Siedmioosobowa reprezentacja Klubu Biegacza Sokół wróciła z zagranicznego
zgrupowania. Knurowianie
do jesiennych startów przygotowywali się we włoskiej
miejscowości Finale Ligure.
Obóz trwał od 13 do 21 sierpnia, a w jego programie oprócz
zajęć sportowych znalazło się
miejsce i czas na odpoczynek
i zwiedzanie tak urokliwych
miejsc, jak Monte Carlo.
Kadrę biegaczy tworzyli:
Michalina Mendecka, Marek Lewczuk, Piotr Bieliński,
Michał Bziukiewicz, Rafał

Gałuszka, Kamil Klonowski i
Piotr Szymczak.
Po powrocie do k raju,
pierwszy sprawdzian formy
nastąpił w Chorzowie, gdzie
odbył się mityng lekkoatletyczny. Znakomicie na dystansie 1500 metrów zaprezentował się Łukasz Mika, który
wygrał swoją serię z czasem
4.03.40. Czwarte miejsce zajął
Kamil Klonowski – 4.07.60
(rż), a szósty był Rafał Gałuszka – 4.10.40.
W drugiej serii Piotr Bieliński uplasował się na miejscu
piątym z czasem 4.29.00.

Z kolei na dystansie 800
metrów w ystąpiły: Michalina Mendecka (czas: 2.33)

Foto: KB Sokół

„Przełajowa
ósemka”
W Blachowni koło Częstochowy rozegrano jedenastą
edycję „Przełajowej ósemki”, a na starcie nie zabrakło
przedstawicieli Amatorskiego
Klubu Biegacza z Knurowa.
Najlepszy wynik – 33 minuty
i 57 sekund – osiągnął prezes
Czesław Nowak, który w kategorii wiekowej zajął drugie
miejsce.
Na trzecim miejscu w swej

Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Wyniki 1/8 finału:

Skat sportowy

6 września (w torek) w
klubie LWSM „Gama” rozpocznie się cykl turniejów skata
sportowego.
- Na całość rozgrywek składać się będzie 20 turniejów,
jednak do ostatecznej klasyfikacji zaliczanych będzie 15
najlepszych wyników osiąg-

nięcia z turnieju w meczu z
zespołem Stary Knurów. W
spotkaniu tym knurowscy 17latkowie prowadzili już 4:2,
ale zespół z Żyliny wygrał w
dramatycznej końcówce 5:4.
W spotkaniach ćwierćfinałowych najciekawszym meczem
okazał się pojedynek Vibovitu
z Charonem Gliwice, gdzie o
końcowym sukcesie musiały
zdecydować rzuty karne. W
nich lepsi okazali się knurowianie, a decydujący strzał
zawodnika z Gliwic obronił
Bartłomiej Poręba. Dwa pozostałe zespoły z Knurowa,
które znalazły się w tej fazie
turnieju: Team Arttelekom i
Intermarche, zagrały miedzy
sobą. Po dobrym meczu lepsi
okazali się ci drudzy i po
chwili w półfinale spotkali się
w kolejnym bratobójczym meczu z Vibovitem, przegrywając
jednym golem. Finałowe spotkanie Lipino Żylina – Vibovit
było popisem słowackiego
bramkarza Igora Mecicha,
który w wielu beznadziejnych
sytuacjach ratował Słowaków
od utraty gola i zasłużenie
został uznany najlepszym
bramkarzem turnieju.
W finale pocieszenia Intermarche pomimo zdobycia
sześciu goli uległo Fumarowi
Komorowice.

i Bog usława Kond ziel ni k
(czas: 2.39).

PiSk

Zawodnicy Sokoła w czasie zgrupowania
na południu Europy zwiedzili Monte Carlo

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Basen pełen talentów
26 młodych zawodników w wieku od 9 do 16 lat, należących
do sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice, od 22 do 31 sierpnia
uczestniczyło w obozie w Zakopanem. Doskonalili swoje
umiejętności pod okiem trenera Sławomira Prędkiego
ningowe 9-12 lat i 12-16 lat.
– Poziom tych dzieci jest
w miarę wyrównany. Pływają one w sekcji ok. 2-3 lat i
nie trzeba indywidualnych
zajęć, bo ich umiejętności są
zaawansowane – tłumaczy
trener Prędki.
O umiejętnościach młodych pływaków ze szczygłowickiej sekcji świadczą sukcesy, które odnieśli nie tylko
na lokalnym podwórku, ale
również w ogólnopolskich
zawodach. Wiktoria Musioł
zdobyła srebrny i brązowy
medal w Mistrzostwach Polski 13-latków w stylu grzbietowym i motylkowym, Magda Wolny zajęła 6 miejsce w
Polsce w stylu grzbietowym,

a Martyna Nowak 8 miejsce
w stylu klasycznym w finale
Mistrzostw Polski 15-latków.
Warto wspomnieć też 12-letnią Emilkę Brachaczek, która
zdobyła 3 miejsce w Wojewód z k ich M ist r z ost wach
Polski w stylu dowolnym, a
także Julkę Kaczmarczyk (3
miejsce w stylu k lasyczny
na WMP) i Julkę Świstuń (3
miejsce w stylu dowolnym
na WMP).
Obóz nie składał się tylko
z zajęć na basenie, były też
wyjścia w góry czy wizyty na
Kąpielisku Termalnym na
Polanie Szymoszkowej. Codziennie popołudniu uczestnicy obozu spotykali się w
sali judo. - Tam dzieci ćwiczą

Czasem po treningu jestem
bardzo zmęczona, ale jest
to zmęczenie mobilizujące.
Ten obóz ma pomóc nam w
osiągnięciu kolejnych sukcesów. Dla mnie będzie to pokonanie zawodników, którzy
do tej pory w zawodach stali
przede mną – mówi Emilia
Brachaczek.
13-letnia Magda Wolny,
doskonale zdaje sobie sprawę,
jak wiele nauczyła się podczas
dni spędzonych w Zakopanem. - Bardzo czekałam na
ten obóz. Mogłam się tu nauczyć pokonywania kolejnych
barier i dążenia do celu. Obóz
pomagał nam również wzmocnić psychikę. Może się wydawać, że wczesne wstawanie
jest męczące, a ja wiem, że ta
pobudka o 6:10 rano w przyszłości wyjdzie mi na dobre
– mówi Magda i dodaje - Poza
treningami odkryłam piękno
Tatr. Muszę się pochwalić, że
byłam w grupie kilku osób,
które zdobyły Giewont.
Również trener Sławomir
Prędki jest zadowolony z postępów swoich wychowanków.
– Życzyłbym zawodnikom,
żeby dobrze przepracowali sezon, zdobywając medale, które
oprócz satysfakcji dla nich będą
niosły za sobą promocję naszej
sekcji, a także miasta.

rat nad basenową niecką unosił
się nowy sufit. Robi wrażenie:
niebieski, pofalowany, gładki i
błyszczący, odbijający – niczym
lustro – to co pod nim. Zdjęcie

nie oddaje efektu. Gdy basen
zostanie ponownie otwarty
będzie można przekonać się
naocznie, że nie przesadzamy
w pochwałach.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Foto: Bogusław Wilk

Obóz był prz ygotowaniem do rozpoczynającego
się sezonu, okresem roztrenowania i szykowania formy
do imprez przypadających w
roku szkolnym. - Trzeba tak
pracować, żeby trafić z formą w najważniejsze zawody,
dlatego podczas tego obozu
kładziemy nacisk na technikę.
Codziennie rano jest trening,
podczas którego wyczyny młodych pływaków są nagrywane
specjalną kamerą. Po południu analizujemy te nagrania,
wskazujemy błędy i staramy
się je korygować – tłumaczył
nam w minioną sobotę trener
Sławomir Prędki.
Uczestników obozu podzielono na dwie grupy tre-

gibkość, a jest to jedna z najważniejszych cech pływaków
– mówił trener.
Zadowoleni z w y jazdu
są młodzi pływacy. - Bardzo
lubię chodzić po górach, a także
treningi pływackie - mówi najmłodsza uczestniczka obozu,
9-letnia Alicja Idzikowska, dla
której ten obóz był pierwszym
tego typu wyjazdem.
- Ja oprócz chodzenia po
górach uwielbiam zajęcia na
sali judo. Nigdy wcześniej nie
miałam do czynienia z tego
typu zajęciami – dodaje również 9-letnia Maja Namysłowska.
W sekcji pł y wack iej
TKKF Szczygłowice trenuje
obecnie 220 dzieci i młodzieży. Niektórzy, jak 14–letni
Michał Godula zanim odkryli w sobie talent pływacki
uprawili inne sporty: - Trenowałem koszykówkę. Niestety
sekcja się rozpadała i zastanawiałem się, co można by
zacząć trenować, w ten sposób
trafiłem do sekcji pływackiej.
Jestem bardzo zadowolony, że
mogę uczestniczyć w obozie i
rozwijać swoje umiejętności,
bo nie każdy może pływać tak
profesjonalnie.
Treningi są bardzo często
wyczerpujące dla młodych
pływaków, jednak oni wiedzą, że aby osiągnąć sukces
trzeba ciężko trenować. -

Bardzo dynamicznie zmienia się otoczenie i wnętrze
obiektu MOSiR-u przy ul. Sztygarskiej. W ubiegłym tygodniu
zajrzeliśmy na pływalnię. Aku-
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sport
Klasa „A” Podokręg Zabrze

KLASA OKRĘGOWA

Nikt nie może być pewny gry

Wyniki 3. kolejki
(grupa 1):
Czarni Piasek - Concordia
Knurów 1:2
0:1 Spórna 43’, 1:1 Żytka 53’,
1:2 Spórna 88’ (rzut karny)
Concordia:
Krasoń, Pilc, Bagiński 79’
Jaroszewski, Mikulski, Wiercioch, Gałach, Spórna, Karwowski 85’ Boroń, Kempa,
Grzegorzyca 70’ Kupis, Żyrkowski 89’ Link.
Sokół Orzesze - Śląsk Świętochłowice 0:1, Rozwój II
Katowice - Ogrodnik Cielmice 1:0, MKS Lędziny - Stal
Che łm Śląski 1:4, Pogoń
Imielin - Unia Bieruń Stary
1:3, Krupiński Suszec - Sokół Wola 6:0, Unia Kosztowy
- GKS II Katowice 1:4, Orzeł
Mokre - LKS Bełk 3:1
1. Krupiński Suszec
2. Unia Bieruń Stary
3. Concordia Knurów
4. GKS II Katowice
5. Orzeł Mokre
6. Unia Kosztowy
7. Sokół Wola
8. Pogoń Imielin
9. Śląsk Świętochłowice
10. Czarni Piasek
11. Rozwój II Katowice
12. Sokół Orzesze
13. Stal Chełm Śląski
14. Ogrodnik Cielmice
15. MKS Lędziny
16. LKS Bełk

odnotować, że grający trener
knurowskiej drużyny Wojciech Kempa przy ustalaniu
w y jściowej jedenast k i nie
trzyma się kurczowo tych
samych zawodników. Najlepszym na to przykładem jest
porów na n ie w y jściow ych
zestawień Concordii z pierwszej i czwartej kolejki. Obie
drużyny znacznie się różnią,
wszak na pięciu pozycjach
w ystąpi li inni zawod nic y
(w sobotę, w porównaniu z
meczem przeciwko Rozwojowi II Katowice nie wyszli w
podstawowej jedenastce: Za-

O j c e m z w yc i ę s t w a w
spotkaniu z Czarnymi Piasek
był kapitan drużyny Łukasz
Spórna, który dwukrotnie
pokonał bramkarza rywali.
W s ob otę w ycz y n kole g i
powtórzył Marcin Grzegorzyca.
Piotr Skorupa

Wyniki 4. kolejki
(grupa 1):
Concordia Knurów - MKS
Lędziny 3:2
1:0 Gr zegor zyca 30’, 1:1
Kapela 37’, 2:1 Grzegorzyca
47’, 3:1 Kupis 49’ (głową), 3:2
Ingram 84’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Wiercioch, Mikulski, Bagiński 46’ Wieliczko,
Żyrkowski, Gałach 46’ Kupis,
Kempa, Karwowski, Spórna,
Grzegorzyca 75’ Boroń.
Śląsk Świętochłowice - GKS
II Katowice 1:1, Stal Chełm
Śląski - Unia Kosztowy 0:2,
Sokół Wola - Czarni Piasek
2:1, Ogrodnik Cielmice - Krupiński Suszec 1:2, LKS Bełk
- Rozwój II Katowice 4:4, Unia
Bieruń Stary - Orzeł Mokre
4:2, Sokół Orzesze - Pogoń
Imielin 2:2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

12
12
9
8
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
2

13:2
12:4
8:6
9:4
9:12
8:6
7:10
7:6
3:8
7:8
7:10
6:8
7:10
7:8
5:10
8:11

Wyniki 3. kolejki
(grupa 4):

Wyniki 4. kolejki
(grupa 4):

Płomień Połomia - Polonia II
Bytom 0:7, Orzeł Miedary Ruch II Radzionków 3:0, Fortuna Gliwice - Carbo Gliwice
5:0, Tempo Paniówki - Piast
II Gliwice 1:0, Silesia Miechowice - ŁTS Łabędy 5:3, MKS
Kończyce - Jedność 32 Przyszowice 0:0, Sparta Zabrze
- Gwarek Zabrze 1:2, KS 94
Rachowice - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 0:1

MKS Kończyce - ŁTS Łabędy
1:1, Ruch II Radzionków - Silesia Miechowice 1:1, Polonia
II Bytom - Orzeł Miedary 1:1,
Piast II Gliwice - Płomień
Połomia 4:1, Carbo Gliwice Tempo Paniówki 1:4, Gwarek
Zabrze - Fortuna Gliwice 2:0,
KS 94 Rachowice - Sparta
Zabrze 2:1, Jedność 32 Przyszowice - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 2:1

1. Gwarek Zabrze
2. Tempo Paniówki
3. Orzeł Miedary
4. Polonia II Bytom
5. Fortuna Gliwice
6. KS 94 Rachowice
7. MKS Kończyce
8. Tarnowiczanka St. Tarnowice
9. Jedność Przyszowice
10. Silesia Miechowice
11. Ruch II Radzionków
12. Piast II Gliwice
13. Carbo Gliwice
14. Sparta Zabrze
15. Płomień Połomia
16. ŁTS Łabędy

rzycki, Jaroszewski, Salwa,
Gołębiowski i Kupis).
- W spotkaniu z Krupińskim Suszec rywal obnażył
nasze błędy i przegraliśmy
1:2. Ta porażka skłoniła mnie
do dokonania kilku zmian.
Czy będą kolejne? O tym zdecydują kolejne nasze mecze
– mówi Wojciech Kempa.

Foto: Naprzód Żernica

Miniony tydzień był niezwykle pracowity dla zespołów występujących w klasie
ok ręgowej, bowiem grano
i w środę, i w sobotę. Dla
knurowian nie był to problem, czego dowodem są dwa
zwycięstwa. 2:1 na wyjeździe
z Czarnymi Piasek i 3:2 u siebie z MKS-em Lędziny.
Po czterech kolejk ach
Concordia ma 9 punktów
i zajmuje miejsce na najniższy m stopniu podium.
Wszystko idzie więc zgodnie
z planem.
Jako ciekawostkę należy

Wyniki 2. kolejki:

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
2

7:2
10:6
5:1
16:5
11:6
6:4
7:2
3:4
4:5
6:10
3:9
7:8
2:10
5:7
5:15
6:9

3. liga – grupa śląska

W Żernicy panie
piłkę kopią
W Żernicy mają zespół
piłkarski występujący w śląskiej grupie 3. ligi. Niemożliwe? A jednak. Ów zespół
składa się z przedstawicielek
płci pięk nej i w mi niony
weekend po ra z pier wsz y
wystąpił w oficjalnym meczu
ligowym.
- Pierwsze treningi odbyły
się w czerwcu, a roli szkoleniowca podjęła się Joanna
Szulc – mów i prezes LKS
Naprzód Żernica, Piotr Waluga. – W kadrze mamy ponad dwadzieścia dziewcząt,
jednak cały czas prowadzimy
nabór i jeżeli w Knurowie
są dziewczęta chętne do gry
w piłkę to zapraszamy do
nas na zajęcia. Wcześniej

można zadzwonić na numer
788 462 168 i zapytać o szczegóły. Najmłodsze dziewczęta
mają u nas 14 lat, a najstarsze
24. Do najbardziej doświadczonych zawodniczek należy
Justyna Pytko, która ma za
sobą grę w KKS Zabrze.
Przed przystąpieniem do
rozgrywek na szczeblu śląskiej
grupy 3. ligi zespół Naprzodu
rozegrał mecz kontrolny, przegrywając 0:2 z Toszkiem.
Inauguracja rozgrywek ligowych wypadła już po myśli
zawodniczek Naprzodu, które
wygrały 1:0 wyjazdowe spotkanie z UKS Gamów. Bramkę na wagę trzech punktów
strzeliła Klaudia Nalepka.

PiSk

TERMINY SPOTKAŃ NAPRZODU ŻERNICA:
1. kolejka – 27-28 sierpnia
KKS Zabrze II - UKS Tygryski Świętochłowice 1:3
UKS Gamów - LKS Naprzód Żernica 0:1
Gwiazda Ruda Śląska - UKS GOL II Częstochowa (nie odbył się)
1. FC AZS AWF Katowice III - KKS Czarni II Sosnowiec 6:0
LKS Goczałkowice Zdrój - KKS Polonia Tychy 2:0
2. kolejka – 3-4 września
UKS GOL II Częstochowa - LKS Naprzód Żernica
3. kolejka – 10-11 września
LKS Naprzód Żernica -KKS Czarni II Sosnowiec
4. kolejka – 24-25 września
KKS Polonia Tychy - LKS Naprzód Żernica
5. kolejka – 1-2 października
LKS Naprzód Żernica - UKS Tygryski Świętochłowice
6. kolejka – 8-9 października
KKS Zabrze II - LKS Naprzód Żernica
7. kolejka – 22-23 października
LKS Naprzód Żernica - LKS Goczałkowice Zdrój
8. kolejka – 5-6 listopada
1. FC AZS AWF Katowice III - LKS Naprzód Żernica
9. kolejka – 12-13 listopada
LKS Naprzód Żernica - Gwiazda Ruda Śląska

Czarni Pyskowice – LKS 35
Giarałtowice 4:1, Gwiazda
Chudów – Społem Zabrze
1:1, Amator Rudziniec – Wilki Wilcza 1:1, Sokół Łany
Wielkie - Górnik II Zabrze
0:2, Przyszłość II Ciochowice – MKS Zaborze 2:1,
Zamkowiec Toszek – Zryw
Radonia 0:0, Orły Bojszów
– Stal Zabrze 2:1, MKS II
Kończyce – Tęcza Wielowieś 3:3.

1. Górnik II
2. Bojszów
3. Ciochowice II
4. Radonia
5. Wilcza
6. Społem
7. Pyskowice
8. Zaborze
9. Toszek
10. Wielowieś
11. Kończyce II
12. Stal		
13. Rudziniec
14. Chudów
15. Gierałtowice
16. Łany Wielki

6 pkt
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0

Klasa „B” Podokręg Zabrze

Rewelacyjny start
naszych drużyn
W m i n iony we ekend
zainaugurowano piłkarskie
rozgrywki w zabrzańskiej
k lasie „B”. Kibiców z naszego terenu najbardziej
interesuje postawa Victorii
Pilchowice i Naprzodu Żernica w grupie I oraz Orła
Stanica i Tempa II Paniówki
w grupie II. Po pierwszej
kolejce mamy dobre wieści,
bowiem Naprzód, Tempo i
Klasa „B” – grupa I

Orzeł wygrali swoje mecze
(spotkanie Victorii zostało
przełożone na środę – wynik podamy za tydzień).
By ułatwić sympatykom
wymienionych drużyn śledzenie poszczególnych meczów zamieszczamy jesienny „rozkład jazdy” naszego
kwartetu.
PiSk

Klasa „B” – grupa II

1. kolejka

1. kolejka

2. kolejka

2. kolejka

- 28 sierpnia
Bojków – Żernica 1:3
Łącza – Ziemięcice 2:1
Paczyna – Świbie 0:2
Pławniowice – Sośnica 1:0
Przezchlebie – Pawłów 2:2
Pilchowice - Kozłów
(przełożony)
– 3-4 września
Żernica - Łącza
Pilchowice - Bojków

3. kolejka

– 10-11 września
Łącza - Pilchowice
Paczyna - Żernica

4. kolejka

– 17-18 września
Żernica - Pławniowice
Pilchowice - Paczyna

5. kolejka

– 24-25 września
Pławniowice - Pilchowice
Przezchlebie - Żernica

6. kolejka

– 1-2 października
Żernica - Pawłów
Pilchowice - Przezchlebie

7. kolejka

– 8-9 października
Pawłów - Pilchowice
Sośnica - Żernica

8. kolejka

– 15-16 października
Żernica - Świbie
Pilchowice - Sośnica

9. kolejka

– 22-23 października
Świbie - Pilchowice
Ziemięcice - Żernica

10. kolejka

– 29-30 października
Żernica - Kozłów
Pilchowice - Ziemięcice

11. kolejka

– 5-6 listopada
Żernica - Pilchowice

– 27-28 sierpnia
Kamieniec - Quo Vadis 0:2
Bujaków - Stanica 0:5
Bargłówka - Rudno 3:1
Biskupice - Paniówki II 1:4
Kleszczów - Łubie
(przełożony)
Kłodnica - Walka 1:3
- 34 września
Stanica - Walka
Paniówki II - Kamieniec

3. kolejka

– 10-11 września
Bargłówka - Stanica
Kleszczów - Paniówki II

4. kolejka

– 17-18 września
Paniówki II - Kłodnica
Stanica - Łubie

5. kolejka

– 24-25 września
Walka - Paniówki II
Biskupice - Stanica

6. kolejka

– 1-2 października
Stanica - Quo Vadis
Paniówki II - Łubie

7. kolejka

– 8-9 października
Kamieniec - Stanica
Quo Vadis - Paniówki II

8. kolejka

– 15-16 października
Stanica - Paniówki II

9. kolejka

– 22-23 października
Paniówki II - Rudno
Kleszczów - Stanica

10. kolejka

– 29-30 października
Stanica - Rudno
Bujaków - Paniówki II

11. kolejka

– 5-6 listopada
Paniówki II - Bargłówka
Kłodnica - Stanica
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Piękna, letnia pogoda zachęcała
do odpoczynku w plenerze

Szczygłowice. Śpiew, taniec i aktorstwo
w Studiu Piosenki i Musicalu

Brzechwa dzieciom,
rewia i kabaret
dla dorosłych
Atutem Studia Piosenki i Musicalu są przede wszystkim
zaskakujące pomysły, przebojowi fachowcy i gościnne
zaplecze Domu Kultury w Szczygłowicach. Ostatnio
z tych dobrodziejstw skorzystało 40 dzieci i młodzieży

Szczygłowice. Kopalni Szczygłowice stuknęło 50 lat

Pół wieku na węglu

Pierwsze sceniczne kroki pod okiem solistki
zespołu baletowego Teatru Rozrywki
w Chorzowie - Małgorzaty Ochabowicz

Pełnym atrakcji letnim festynem rozpoczęły się obchody
półwiecza kopalni „Szczygłowice”
Impreza odbyła się w parku
NOT. – To prezent dla górników
i mieszkańców całej szczygłowickiej społeczności – usłyszeliśmy od organizatorów.
- Staraliśmy się zapewnić
jak najwięcej rozrywki dzieciom i dorosłym – mówi Grzegorz Brzezinka z komitetu
organizacyjnego festynu.
Zabawie nadano biesiadny
charakter. Była więc dobra muzyka, moc smacznych potraw,
zimne napoje dla ochłody, a
to wszystko w promieniach
sierpniowego słońca.
Nic dziwnego, że parkowe
zakątki zaroiły się od szczygłowiczan i gości z ościennych
miejscowości. Świąteczny wypoczynek urozmaiciły im przygotowane przez organizatorów
atrakcje. Policjanci pochwalili
się doskonale wytresowanymi
psami, specjalistami, gdy trzeba odszukać niebezpieczne
substancje. Strażacy przybyli w pełnym rynsztunku na
bojowym wozie – kto chciał
mógł przez chwilę poczuć się
jak w akcji.
– Przyszło sporo ludzi, a to
bardzo satysfakcjonujące. Tym
bardziej, że w okolicy nie brak
innych imprez – dożynek w
Wilczy i odpustu w knurowskiej
parafii Matki Bożej Często-

chowskiej – nie kryje zadowolenia Grzegorz Brzezinka.
Sporo działo się na scenie. Najpierw pokazali się najmłodsi – członkowie zespołów
działających przy Centrum
Kultur y. Potem „rządzili ”
zawodowcy – orkiestra dęta
KWK „Szczygłowice”, solista
Grzegorz Kania, grupa Kamraty oraz gawędziarka Teresa
Szulc.
Gwiazdą wieczoru była
kapela góralska Siwy Dym.
Muzycy zaskoczyli słuchaczy wiązanką przyśpiewek,
piosenek i utworów czerpiących z tradycji ludowej – ściśle tatrzańskiej, karpackiej
– a także nowymi stylizacjami

folklorystycznymi. Finałem
festynu była zabawa taneczna
z zespołem De Facto.
Nied ziel ny fest y n był
pierwszym akcentem obchodów 50-lecia kopalni w Szczygłowicach. – W październiku
planujemy zorganizować sesję,
na której chcemy w szczególny
sposób uhonorować te osoby,
które w minionym półwieczu
wybitnie przyczyniły się do
rozwoju szczygłowickiego zakładu. Oczywiście szczególnie
uroczyście świętować będziemy
tegoroczną Barbórkę – zapowiada Grzegorz Brzezinka.
Tekst & Foto:
Dawid Ciepliński

Na scenie Siwy Dym

Do Sznupka lgnęły
wszystkie dzieci

Policyjne pokazy zrobiły spore
wrażenie na widzach

Część z nich pierwszy raz
stanęła na scenie. Pod czujnym okiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej i Małgorzaty
Ochabowicz młodzi oswajali
się ze sztuką wokalną, aktorską i taneczną, ale nie tylko...
- Uczymy dyscypliny, przełamywania tremy, a także bycia
w grupie. Te dzieci się nie znały
wcześniej, a podczas przerwy
siedzą razem i rozmawiają
- mówi Agnieszka BielanikWitomska.
Trafiliśmy na zajęcia najmłodszej grupy (6-9 lat). Ze
sceny dobiegały zwrotki piosenki znanej z filmowej adaptacji „Akademii Pana Kleksa”
- „Witajcie w naszej bajce”.
- Tak, w tym roku postawiłam na najmłodszych, co nie
znaczy, że pozostałe grupy nic
nie zrobią. Wymyśliłam zupełnie nowy musical, w którym
wykorzystamy wiersze Jana
Brzechwy i piosenki z „Aka-

demii Pana Kleksa”. Przez trzy
dni robimy z najmłodszymi
przymiarki do tego repertuaru
- opowiada Witomska.
Na scenie, oprócz ćwiczenia
układów choreograficznych,
odbywały się także m.in. zajęcia
z dykcji, ćwiczenia przepony.
Witomska nie ukrywa, że
marzy, by Studio Piosenki i
Musicalu, które nieformalnie
działa w strukturach Centrum
Kultury od kilku ładnych lat,
doczekało się oficjalnego otwarcia. Z myślą o tym rozbudowuje musical „Koty” o dwa
songi. Rozszerzoną wersję musicalu chciałaby zaprezentować
z zespołem Happy Band podczas uroczystej inauguracji.
To kolejny dowód na to,
że produkcje Studia Piosenki i
Musicalu nie są rzeczą jednorazową. - „Koty” prezentujemy na
festiwalach, festynach, a także
w Domu Kultury. Przyjechało
do nas 160 dzieci z Gliwic, żeby

Wokalna rozgrzewka
przy pianinie. Akompaniuje
Agnieszka Bielanik-Witomska

zobaczyć musical. Wszyscy
byli zachwyceni, a ja dostałam
takiego kopa, że warto robić z
tymi dzieciakami kolejne projekty - mówi instruktorka.
Gruszek w popiele nie
zasypia także trzecia, najstarsza grupa dziewcząt. Na
przełom jesieni i zimy planuje
premierę projektu muzycznofilmowego „Gwiazdy ekranu”. Rzecz z pogranicza rewii
i kabaretu adresowana będzie
do dorosłego widza.
- Nad efektem finalnym
pracuje sporo ludzi, wszyscy
wkładamy w to dużo serca.
Gosia Ochabowicz szlifuje
choreografię, ja aktorstwo i
wokal, a Daniel Ślósarczyk
dba o to, by przygotowana scenografia zagrała z muzyką i
światłem - dodaje Witomska.
To będzie intensywny i
gorący sezon!
Tekst i foto:
Paweł Gradek

