POWER PLAY

RUSZYŁA
KLASA

„A”

szczegóły na stronie 5

to jest już koniec
Działający od kilkunastu lat klub Power Play zamyka podwoje.
W miejsce lokalu rozrywkowego powstanie salon meblowy
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Nie idzie na muzyczną łatwiznę, odrzuca
propozycje udziału w bijących rekordy
popularności programach telewizyjnych.
- Powiedziałem kiedyś, że trzymam się
jak najdalej kiczu, przerostu formy nad
treścią oraz prymitywnych sztuczek –
potwierdzam to z całą
odpowiedzialnością - mówi
knurowianin Michał Gasz,
od przeszło roku wokalista
zespołu ShaleyesH

W miniony
weekend
rozpoczął się
nowy sezon
piłkarski
w klasie
„A”

Terminarz rundy jesiennej

znajdziecie na stronie 15
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Hałaśliwe sąsiedztwo przy ul. Żwirki i Wigury

ZARWANE
noce
- Ten hałas jest nie do zniesienia. Dzwonię wtedy do
dyspozytora kopalni. Jak trafi się opryskliwy, to powie:
co mam zrobić? Wstrzymać wydobycie? - narzeka Teresa
Skoczyńska z domu przy ul. Żwirki i Wigury.
Kopalnia obiecuje rozwiązać hałaśliwy problem
jeszcze w sierpniu

Udana zabawa na boiskach szkolnej „Siódemki”

RODZINNY FESTYN
radości

więcej na stronie 16

Występy artystyczne, konkursy, a przede wszystkim piękna słoneczna
pogoda sprawiły, że X Festyn Parafialny przy parafii Matki Bożej
Częstochowskiej był taki, jakim wymarzyli go sobie organizatorzy - rodzinny

WRZESIEŃ 2011

Wytnij i skorzystaj
z promocji “WRZESIEŃ 2011”
w Przeglądzie Lokalnym
- tylko z tym kuponem
zapłacisz połowę ceny
za ogłoszenie
* dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2 w wydaniach Przeglądu Lokalnego
ukazujących się we wrześniu 2011 r. i nie łączy się z innymi promocjami.

aktualności
POWIAT

KNURÓW

Kandydaci dłużej
wyczekiwani

Sny pod
chmurką

Przedłużony został termin zgłaszania
kandydatów na członków Powiatowej Społecznej
Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
Ustalony pierwotnie termin do
18 sierpnia został zmieniony na 9
września. Do tego dnia organizacje
pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu gliwickiego
mogą pisemnie zgłaszać jednego

przedstawiciela-kandydata na członka tej rady.
Zgłoszenia należy przesyłać pod
adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zygmunta Starego
17, 44-100 Gliwice. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 32 332 66 14.
/sisp, bw/

zda os, znajzostała wezwana do gnia
W środę Straż Pożarna
ul. Ogana. - Po
przy
kola
dsz
prze
do
ciu
dującego się przy wejś
stwowa Straż
że są to pszczo ły, a Pań
ł,
rozpoznaniu okazało się,
onów czy gniazd pszczó
kok
em
rani
zbie
się
Pożarna nie zajmuje
ją je do pasieki – wyjaśnił
iera
zab
e
któr
kie,
lars
tylko firmy pszcze
y Krzysztof Kołaczyk.
nam aspirant sztabow

KONKURS

/bw/

Ostatni
dzwonek

KNURÓW

Promile
w kamerze

GLIWICE

Pasjans
na dwóch
Maciejem w drodze na basen.
Mariusz Maciejewski z synem
a w te wakacje i wybieramy
słońc
chwil
ich
– Korzystamy z rzadk
sz.
Mariu
i
mów
się popły wać -

To będzie ostatnia okazja, aby
rozsmakować się ambitną muzyką
w parkowej scenerii. Po Stanisławie
Celińskiej, Marcie Bizoń przyszła
pora na dwóch krakusów! W najbliższą sobotę o godz. 19.30 w Parku
Chopina wystąpi duet Grzegorz
Turnau i Andrzej Sikorowski. Będzie
klimatycznie, inteligentnie i z humorem. Wstęp wolny!
/g/

Nie zapomnij

2 8 .V I I I - Ś w i ęto Lotn
ic t wa
Polskiego
2 9 .V I I I - D z i e ń S t
rażnika
Miejskiego
30.VIII - Międzynarodowy
Dzień
Pamięci Osób Zaginion
ych
31.V III - Dzie ń Soli darn
ości
i Wolności

Jeszcze tylko kilka dni pozostało
do zakończenia konkursu „Przyroda
naszego miasta”, organizowanego
przez firmę Jaworex. Do tej chwili na
konkurs wpłynęło ok. 400 fotografii.
Warto wspomnieć, iż pula nagród
pieniężnych dla zwycięzców wzrosła
do 4 tys. zł. Ponadto dla zdobywcy
pierwszego miejsca Nadwiślańska
Agencja Turystyczna ufundowała
trzydniowy weekendowy wyjazd
dla dwóch osób do wybranego hotelu
górskiego. Poza tym przewidziane są
również nagrody rzeczowe.
Wystarczy sfotografować faunę i
florę Knurowa i okolicznych miejscowości, wysłać na adres: jaworex1@
op.pl lub dostarczyć do siedziby firmy
przy ul. Witosa 15. Termin składania
prac upływa 31 sierpnia.
/g/

KNURÓW

www.kronikarp.com
Pani Krystyna Stępniewska ze
swoim pupilem, bernardynem
Aresem. - Ares mimo swojej duże
j postury jest bardzo łagodny
i bardzo lubi dzieci – opisuje chara
kter psa pani Krystyna.

Słowacki
temperament
Nie wiadomo, dokąd zajechałby
43-letni Słowak, gdyby nie reakcja
knurowskich policjantów. W sobotę, tuż po północy zatrzymali na
ul. Zwycięstwa tira. Kierowca - nasz
południowy sąsiad - nie wylewał
za kołnierz. Alkomat wskazał 2
promile...

knurowskiego
nikiem gospodarcz ym
Jan Burda jest pracow
troszkę ciężej,
lnych dni pracuje się
upa
s
cza
Pod
–
.
szpitala
y szpital dobrze się
swoje obowiązki, żeb
ale trzeba wypełniać
prezentował – mówi.
Fot. i not. Dawid Ciepliński

2

W ubiegły poniedziałek (15.08)
czwórka panów raczyła się po południu alkoholem. Niestety, czynili to
w parku przy ul. Staszica, a więc w
miejscu publicznym. Wedle prawa
czynić tego nie powinni. O przepisach przypomnieli im strażnicy
miejscy, którzy pouczyli uczestników świątecznego spotkania. Wykroczenie zostało zarejestrowane przez
kamery miejskiego monitoringu.
/bw/

KNURÓW

Łupina
po łupinie
Iście benedyktyńską robotę zadali strażnicy miejscy dwóm kobietom,
które odpoczywając na ławce w kompleksie Merkury zaśmiecały chodnik
łupinami słonecznika. Funkcjonariusze poprosili o uprzątnięcie dopiero co porozrzucanych resztek po
nasionach. Panie to uczyniły, wobec
czego interwencja skończyła się na
pouczeniu, a nie na mandacie.
Do zdarzenia doszło w sobotę
niespełna godzinę przed północą.
Śmiecące zostały namierzone przez
strażnika obsługującego miejski
monitoring.
/bw/

KNURÓW

Na okrągło

46-letni knurowianin szacuje
straty po tym, jak 18 sierpnia do jego
garażu przy ul. Ziętka ktoś się włamał. Złodziej odgiął najpierw blachę,
a kiedy miał już dostęp do metalowej
szafy, skradł z niej elektronarzędzia.
Policja szuka „zaradnego” i elektronarzędzi.

Policja apeluje o zabezpieczenie
piwnic. Złodzieje wykorzystają
każdą okazję, przekonało się o tym
ostatnio dwóch knurowian. Z piwnicy pierwszego złodziej wytoczył 4
opony o wartości 1600 zł. Wcześniej
ukręcił skobel, broniący dostępu do
mienia. Rzecz miała miejsce przy
ul. Ogrodowej.
Z kolei w piwnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego włamywacz
przeciął skobel i wyjechał rowerem
marki „Unibike”. 44-letni właściciel
poniósł straty na kwotę 2350 zł.

/g/

/g/

/g/
Dawno, dawno temu, kiedy nie było
multipleksów, a kinowych seansów
nie poprzedzały reklamy, funkcjonowała Polska Kronika Filmowa,
czyli żelazny wstęp do każdego
filmu lub bajki, wyświetlanych na
dużym ekranie. Ambicją autorów
strony jest zgromadzenie wszystkich kronik, a także tworzenie
nowych.
Można m.in. przypomnieć sobie
pożar lasów z Kuźni Raciborskiej
z 1992 roku. Polecamy!
/g/

W miniony poniedziałek po
godz. 18 patrol Straży Miejskiej
interweniował przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Powodem był mężczyzna,
który w stanie upojenia alkoholowego
leżał na ziemi przy jednym z budynków. Jak się okazało, konieczna była
interwencja lekarska. Mężczyzna
został przewieziony do szpitala.
W piątkowe popołudnie straż została wezwana na ul. Chrobrego. Tym
razem uwagę przechodniów budził...
śpiący na chodniku pan. Interwencja
funkcjonariuszy przerwała mu sny.

KNURÓW

Elektro-spec
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Foto: Paweł Gradek

aktualności
PARKING PARKINGOWI
NIERÓWNY

O tym, że parking parkingowi nierówny możemy się
przekonać dopiero, kiedy nasz samochód z niego
zniknie. Wtedy może okazać się, że parking strzeżony
był jedynie parkingiem dozorowanym lub całodobowym,
a na odszkodowanie nie mamy co liczyć

Strzeżonego (tylko)
Pan Bóg strzeże
KNURÓW

Co by tu jeszcze?
Ostatnie prace remontowe przy
Szpitalu w Knurowie ośmieliły „kolekcjonerów” złomu, którzy zwęszyli
okazję do szybkiego i tylko z pozoru
łatwego zarobku. W ubiegłą sobotę
w ręce stróżów prawa wpadło dwóch
młodocianych złodziei (15 i 19 lat),
którzy z przyszpitalnego budynku
skradli aluminiowe drzwi. Ich klę-

ska wcale nie zniechęciła innych
śmiałków. I tak, dwa dni później, z
pomieszczeń szpitala wyniesiono
grzejnik rurowy i dwa żeliwne zlewy. Knurowskim śledczym udało
się zatrzymać sprawców kradzieży
- 15- i 25-latka.
Szpital szacuje straty.
/g/

CHUDÓW, PANIÓWKI, KNURÓW

Pozazdrościli drwalom?
W Chudowie odbył się od dawna
zapowiadany, aczkolwiek przekładany z powodu niekorzystnej pogody,
pokaz dr wali. Gr upa mężczyzn
najwyraźniej pozazdrościła krzepy
Waligórze i Wyrwidębowi i postanowiła spróbować sił w bezpośrednim
starciu. Do bójki doszło 18 sierpnia
(czwartek) przy zamku.
Policjanci z knurowskiego komisariatu przez kilka dni poszuki-

wali sprawców mordobicia. Pierwsi
uczestnicy bijatyki wpadli nazajutrz.
Policjanci zatrzymali 20-, 21- i 38latka. W sobotę, przy ul. Dworcowej
w Knurowie do policyjnego aresztu
trafił 20-latek podejrzewany o udział
w bójce. Podobny los spotkał trzech
krewkich młodzieńców w wieku 17 i
18 lat, których zatrzymano w poniedziałek w Paniówkach.
Sprawę prowadzi KP Knurów.
/g/

KNURÓW

PILCHOWICE

Młody
chemik

Groźby
karalne

Kolejny sukces śledczych z knurowskiego komiariatu. W sobotę o
godz. 21.00 policjanci złożyli wizytę
w mieszkaniu 21-latka przy ul. Szpitalnej. W środku znaleźli substytuty
służące do produkcji amfetaminy.
Mężczyznę zatrzymano.

25-letni mężczyzna dwa razy się
zastanowi, zanim cokolwiek powie.
Za swój ostatni oratorski występ
grożą mu poważne konsekwencje.
15 sierpnia groził 61-latkowi śmiercią. Na szczęście nie przeszedł do
czynów - na ul. Damrota zatrzymali
go policjanci.

/g/

/g/

PANIÓWKI

To napad! Zmądrzeje?
KNURÓW

Powyższą kwestię usłyszała w
ubiegłą sobotę ekspedientka sklepu
ogólnospożywczego. Około godz.
12.40 przed ladą stanęło dwóch
zamaskowanych mężczyzn, którzy
zaczęli grozić kobiecie przedmiotem
przypominającym pistolet. Napastnicy skradli z kasy gotówkę w niewielkiej ilości. Ekspedientce na szczęście
nic się nie stało.
Sprawców napadu poszukuje
policja.

Takie pytanie zadaje sobie matka
43-letniego mężczyzny, który po
spożyciu alkoholu jest nieprzewidywalny. Ostatnio, w piątek, wywołał
w domu przy ul. Kosmonautów
awanturę, podczas której groził
matce nożem. Na miejscu interweniował patrol policji. Funkcjonariusze
założyli rodzinie „niebieską kartę”.
Sprawca awantury miał 3 promile w
wydychanym powietrzu.

/g/

/g/
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Tydzień temu redakcja Przeglądu otrzymała list od Wandy
Sobczyk, w którym knurowianka
przywołuje zdarzenie sprzed 7 lat!
- Redakcja Przeglądu Lokalnego,
rzecz jasna, nie odpowiada za
zamieszczone spoty reklamowe,
ale chciałam przypomnieć, że w
kwietniu 2004 roku mojemu wnuczkowi z rodziny Sobczyk skradziono
z parkingu, który miał być strzeżonym samochód Golf z Niemiec.
Do dzisiaj nie zwrócono nam strat
- czytamy w liście.
Kobieta nawiązuje do reklamy
parkingu, jaka od jakiegoś czasu
gości na naszych łamach. Twierdzi,
że parking nie jest, jak podaje firma - strzeżony, ale całodobowy...
- Reklama w Przeglądzie Lokalnym
jest nieprawdziwa i przestrzegam,
żeby ktoś, tak jak my w 2004 roku,
nie został oszukany - dodaje pani
Wanda.

NIE WIDZIAŁ, BO MALOWAŁ
ŁAZIENKĘ
Do listu dołączony był Przeglądowy artykuł sprzed 7 lat, opisujący
kradzież. Przypomnijmy. W nocy
z 16 na 17 kwietnia 2004 roku,
z parkingu strzeżonego u zbiegu
ul. 1 Maja i Witosa (os. Wojska Polskiego II) znikł volkswagen golf IV
(srebrny metalik).
- Strażnik był zdziwiony, że nie
ma samochodu - opowiadał wtedy
wnuk pani Wandy. Mało tego, miał
mu powiedzieć, że naprawiał nawet
ogrodzenie, uszkodzone w miejscu,
gdzie stał volkswagen, jednak nie
zauważył zniknięcia samochodu.
- Szef parkingu powiedział mi, że
kradzieże się zdarzają i że jest mu
przykro, a strażnik stwierdził, że
nic nie widział, bo malował w nocy
łazienkę w tym budynku, który stoi
na parkingu.
Mężczyzna nie dał wiary w
uszkodzone ogrodzenie. Twierdził,
że złodziej musiał wyjechać samochodem przez bramę.
Właścicielka firmy, do której
należy parking, do czasu wyjaśnienia sprawy przez Policję wstrzymała się wówczas od komentarza.
Wody w usta nabrała także knurowska Policja, zasłaniając się dobrem śledztwa. Ówczesny zastępca
komendanta Komisariatu Policji
w Knurowie - Wojciech Kołodziej
- przyznał jedynie, że „nieczęsto się
zdarzają” kradzieże aut z parkingów
strzeżonych.

ówczesnego wicekomendanta Kołodzieja.
- Takie historie należą do rzadkości. Z ostatnich 10 lat jestem w
stanie wymienić tylko dwa przypadki
kradzieży z parkingu strzeżonego
przy ul. Łużyckiej i Toruńskiej w
Gliwicach.
Komendant z k nu rowskiego
komisariatu Maciej Kawa sięga do
policyjnego archiwum.
- Na naszym szczeblu sprawa
została umorzona z powodu niewykrycia sprawcy kradzieży. Akta sprawy zostały przekazane do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
gdzie pracuje komórka ds. kradzieży
samochodów. Nie mam zielonego pojęcia jaki był dalszy finał tej sprawy.
Jeżeli Komenda Wojewódzka bierze
akta sprawy, to prawdopodobnie
miała kogoś, komu mogła tę kradzież
przypisać - mówi komendant Kawa.
Dzwonimy do Iwony Kondraciewicz, właścicielki firmy, do której
należy parking. Jest zdziwiona naszym telefonem. Mówi, że rozumie
żal pani Wandy, jednak firma przeprosiła oraz wykazała inicjatywę, by
sprawa kradzieży znalazła pozytywny finał. - Nie jest to temat, na który
chcę rozmawiać - ucina.
Pytamy o profil parkingu, czy
jest jak w reklamie - strzeżony, czy
jak informuje tablica przy wjeździe
- całodobowy. Nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi. - Zarówno
wtedy jak i teraz obowiązuje regulamin, z którym każdy, kto zostawia u
nas samochód powinien się zapoznać
- dodaje właścicielka.

Subtelna różnica między parkingiem strzeżonym a całodobowym nie daje nam jednak spokoju.
Jak się okazuje, ma kluczowe znaczenie w przypadku ewentualnej
kradzieży lub uszkodzeniu auta.
- Dość klarowną sytuację mamy
właściwie tylko wtedy, gdy parking
jest wyraźnie oznaczony jako strzeżony. W razie kradzieży lub uszkodzenia auta stojącego na takim parkingu, prowadzący go przedsiębiorca
ma właściwie niewielkie szanse
na uwolnienie się od odpowiedzialności odszkodowawczej względem
właściciela pojazdu. Nic nie pomoże
zapis w regulaminie parkingu, zgodnie z którym właściciel parkingu nie
odpowiada za utratę pojazdu - czytamy w poświęconej takiej kwestii
publikacji Gazety Podatkowej.
Zostawianie samochodu na
parkingu strzeżonym to zawarcie
umowy przechowania. Właściciel
takiego parkingu zobowiązuje się
do oddania auta w stanie niepogorszonym (bez uszkodzeń). W
przypadku kradzieży kluczowym
dowodem może być kwit za parkowanie z wpisanym numerem
rejestracyjnym pojazdu lub zapis w
książce parkingowej.
Wśród at r ybutów parking u
strzeżonego powinny się znaleźć
m.in. budka wartownicza, ogrodzenie parkingu ze wszystkich
stron, wyraźnie oznaczona osoba
pilnująca samochodów, brama ze
szlabanem, kolczatki na jezdni, albo
inne zabezpieczenia mechaniczne
lub elektroniczne oraz wywieszony
regulamin parkingu strzeżonego.
Lwia część parkingów to tylko
miejsca postojowe. Decydując się
na pozostawienie samochodu na
parkingu niestrzeżonym lub dozorowanym zawieramy umowę najmu
miejsca postojowego. Taka umowa
nie zawiera żadnego zobowiązania
do pilnowania ani też przechowywania samochodu. Reasumując,
właściciel parkingu nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne
zniszczenia i kradzieże.
Po naszym telefonie, na prośbę
właścicielki parkingu przy ul. 1
Maja, z treści reklamy „wypadło”
określenie „strzeżony”, a zastąpiło
je „całodobowy”.
Paweł Gradek

MINĘŁO 7 LAT...
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz
Marek Słomski potwierdza słowa
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KNURÓW

Parking
w petach
- Nie mieszkam w Knurowie, ale
tu pracuję, więc obchodzi mnie to,
co się w tym mieście dzieje i jak ono
wygląda. Dzień w dzień przystaję w rejonie parkingu pomiędzy przystankiem
autobusowy i Biedronką na osiedlu
Wojska Polskiego. I codziennie mnie i
setki podróżnych oraz przechodniów
wita podobny obrazek: pełno petów i
śmieci na parkingu i w jego najbliższym
otoczeniu. Pozostałości po papierosach
uzbierałoby się pewnie z wiadro. To
chyba wystarczający dowód, że żadna
miotła już tam dawno nie zajrzała.
Przyznam, że trochę mnie to obrusza,
ale jakoś się wstrzymywałem. Do dzisiaj, gdy okazało się, że przechodzących
w tym rejonie wita nader okazała...
kupa. No to już chyba przesada! Czas
najwyższy, żeby jakaś sprzątająca ekipa
zajrzała w ten zakątek miasta...

Ścieżki
trochę mylą
- Jestem zapalonym rowerzystą. Jeżdżę sporo po Knurowie, więc mam swoje
przemyślenia co do ścieżek rowerowych
w naszym mieście. Chcę się nimi podzielić, bo wydają mi się istotne dla całkiem
sporej grupy amatorów jazdy na dwóch
kółkach. Przede wszystkim warto byłoby
zainwestować trochę w farbę i zdecydowanie bardziej wyraziście oznakować
pasy przeznaczone dla rowerzystów.
Uważam, że obecne oznakowanie jest
niewystarczające, a potwierdzeniem
mojej opinii są liczne nieporozumienia
pomiędzy rowerzystami a pieszymi,
wchodzącymi sobie w paradę. Na pomyłki wpływ ma też niekonsekwencja
– ścieżka rowerowa raz jest wyznaczona od strony jezdni, to znów dalej od
niej. Teoretycznie nie powinno to mieć
specjalnego znaczenia, w praktyce jednak ma, dlatego tak ważne jest wręcz
„łopatologiczne” oznaczenie. Jeszcze
jedno: skrzyżowanie przy małym Tesco
– ulic 1 Maja i Kosmonautów. Tam też
przydałoby się zdecydowanie bardziej
wyraziste oznakowanie części jezdni z
przeznaczeniem dla rowerzystów. Aktualne nie jest dobre. Tutaj już nie chodzi
tylko o nieporozumienia, ale o groźbę
wypadku z udziałem rowerzystów i kierowców aut. To tyle moich przemyśleń
na teraz. Myślę, że stosunkowo niedużym nakładem sił i kosztów sytuację
dałoby się poprawić. Zyskają wówczas
nie tylko amatorzy jednośladów, ale
także piesi i zmotoryzowani.
Knurowianin

Jeszcze w tym roku na odcinku ul. Dworcowej
(od ul. Granicznej do Rybnej) powstanie 21 słupów
oświetleniowych. To kolejna inwestycja w ramach zadania
„Uzupełnianie oświetlenia w mieście”. Wcześniej pojaśniało
przy ul. Wilsona 3 i 5
Przetarg na przebudowę oświetlenia przy ul. Dworcowej odbędzie
się 30 sierpnia.
- Oświetlenie wykona miasto, ponieważ wysłużone słupy są własnością
gminy i gmina płaci za ich eksploatację - tłumaczy naczelnik Wydziału
Inwestycji Ewa Szczypka.
Oprócz 21 słupów oświetleniowych wymieniony zostanie kabel.
Naczelnik Szczypka nie ukrywa, że
miasto przymierza się do wymiany
oświetlenia na dalszym odcinku
ul. Dworcowej. - Jeżeli w przyszłorocznym budżecie znajdą się na to
pieniądze, będziemy chcieli kontynuować prace projektowe - dodaje.
W ramach zadania „Uzupełnianie oświetlenia w mieście” nowe
słupy stanęły przy ul. Wilsona 3 i 5.
Ponadto nowe oświetlenie wykonane
będzie przy remontowanej ul. Marynarzy i Szarych Szeregów.
W fazie przygotowania dokumentacji projektowej jest oświetlenie
rejonu osiedla Fińskie Domki. Tu,
podobnie jak wzdłuż chodnika, na
450-metrowym odcinku ul. Zwycięstwa, pojaśnieje najprawdopodobniej
w przyszłym roku. Jak podkreśla
naczelnik Szczypka, wszystko zależy
od posiadanych środków.
/pg/

Stare słupy spełniły swoje
zadanie - wkrótce zostaną
zastąpione przez nowe

Foto: Paweł Gradek

Foto: Bogusław Wilk

Jaśniej na Dworcowej

Not. bw

J.

KNURÓW

Piętnować
kierowców
-pijaków

Urząd chce być lepszy
Załatwiający formalności w magistracie cenią sobie kompetencje
i uprzejmość urzędników. Życzyliby też sobie, aby ich sprawy realizowano
w możliwie najkrótszym czasie – wynika z ankiety przeprowadzonej przez
knurowski Urząd Miasta

- W ubiegłym tygodniu na wylotówce z Rybnika w stronę Orzesza
zginęła 23-letnia kobieta. Jechała
prawidłowo matizem, gdy z przeciwka
uderzył w nią volkswagen transporter.
Dziewczyna, matka maleńkiego dziecka, zginęła. Zabił ją facet, który w
ogóle nie powinien kierować autem, bo
miał zabrane prawko za jazdę po alkoholu i spowodowanie wypadku. Jasny
szlag mnie trafia, gdy słyszę o czymś
takim. Co to jest w Polsce za prawo, co
to za sądy i policja, które nie potrafią
wyegzekwować własnych decyzji! Bo
to nie pierwszy taki przypadek, gdy
kierowca-pijak bez zabranego prawa
jazdy rozbija się po drogach. Co to za
kraj, który nie umie zadbać o bezpieczeństwo ludzi... Pisaliście parę razy
o takich pijackich debilach, których
sądy pozwalają podawać z imienia i
nazwiska. Piszcie o tym jak najwięcej
i najczęściej. Ja bym takich nie tylko po
nazwisku, ale z gębą na zdjęciu opublikował. Na ich koszt oczywiście...
Stanisław S.
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Badania trwały trzy miesiące.
Ankietę wypełniły 82 osoby – pobierając ją w urzędzie bądź za pośrednictwem internetu.
- Oceniały knurowski urząd pod
względem zadowolenia z jakości
obsługi, terminowości załatwiania
spraw, jakości informacji przekazywanych przez urzędników, a także
zrozumiałości formularzy urzędowych, kompetencji i wiedzy urzędników, czynników wpływających na
jakość obsługi klienta oraz wizerunku
urzędu, jaki funkcjonuje wśród mieszkańców Knurowa – tłumaczy sekretarz Knurowa Piotr Dudło. - Ponadto
respondenci mieli możliwość zaproponowania zmian w organizacji działalności magistratu, które ich zdaniem
pozwoliłyby podnieść efektywność i
jakość pracy Urzędu Miasta.

NIEŹLE, ALE...
Zdecydowana większość (81
proc.) respondentów wyraziła zado-

wolenie z jakości świadczonych przez
knurowski magistrat usług.
Ankietowani uznali, że kluczowe
dla profesjonalnej obsługi w urzędach są przede wszystkim: uprzejmość i kultura osobista urzędników,
czas oczekiwania na przyjęcie przez
urzędnika (oczywiście im krótszy
tym lepiej) oraz pomoc w wypełnianiu urzędowych dokumentów.
Odnosząc to do knurowskiego Urzędu Miasta wymienione czynniki
wzbudziły zadowolenie u 72 proc.
ankietowanych. Niezbyt zadowoleni
ze spełniania tych kryteriów byli
pozostali respondenci.
Uwagi, wyrażające nieprzychylne
nastawienie klientów do UM, były
w ynikiem głównie negaty wnego
sposobu załatwienia sprawy danego
klienta, zbyt długiego oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika,
braku uprzejmości obsługującego
urzędnika, a nawet... złego nastroju
respondenta.

Ankietowani z reguły nie poprzestawali na krytyce. Przedstawiali własne propozycje zmian w
organizacji pracy Urzędu. Uwagi
dotyczyły m.in. godzin pracy urzędu, ilości i obszerności formularzy
urzędowych.

zówki, uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania znalazły odbicie
w ich codziennej pracy – usłyszeliśmy
w knurowskim magistracie. Zmiany
mają skrócić czas pobytu interesantów
w Urzędzie i czas ich oczekiwania na
załatwienie ich spraw. To wszystko
zaś w oczekiwanej, przyjaznej atmosferze.
Jaki będzie efekt tych poczynań
okaże się w przyszłym roku. Do
weryfikacji posłuży kolejne badanie.
Rozpocznie się 1 września i potrwa
do końca czerwca przyszłego roku.
/bw/

LEPSZE LEPSZE
NIŻ DOBRE
- Pamiętając, iż zadowolenie to subiektywna opinia klienta, na
którą wpływ ma wiele
czynników, pracownicy Urzędu Miasta
dołożą jednak
starań, żeby
zasadne
wska-

- Badanie opinii klientów magistratu spełnia
swoje zadania – zapewnia sekretarz miasta
Piotr Dudło
Przegląd Lokalny Nr 34 (964) 25 sierpnia 2011 roku

KNURÓW. HAŁAŚLIWE SĄSIEDZTWO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY

Zarwane noce

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności
Jeszcze we wrześniu knurowianie
będą mogli bawić się w klubie

- Ten hałas jest nie do zniesienia. Dzwonię wtedy do dyspozytora kopalni.
Jak trafi się opryskliwy, to powie: co mam zrobić? Wstrzymać wydobycie?
- narzeka Teresa Skoczyńska z domu przy ul. Żwirki i Wigury.
Kopalnia obiecuje rozwiązać hałaśliwy problem jeszcze w sierpniu

- Do widoku za oknem
można się przyzwyczaić,
do hałasu w żaden
sposób - mówią
lokatorzy domu przy
ul. Żwirki i Wigury

KNURÓW

Power Play:
to jest już koniec
Działający od kilkunastu lat klub Power
Play zamyka podwoje. W miejsce lokalu
rozrywkowego powstanie salon meblowy

4 lata temu rodzina Skoczyńskich
wprowadziła się do budynku przy
ul. Żwirki i Wigury 5. - Było trochę
obaw, że będziemy mieć kopalnię po
sąsiedzku i nie będzie spokoju. Sąsiedzi z góry nas uspokajali, że nie jest
tak źle, że to żaden problem - opowiada Teresa Skoczyńska.
Gehenna zaczęła się po dwóch,
niczy m niezmąconych, latach...
- Piszczy taśma, którą transportują
węgiel. Wałki ciężko chodzą. Mąż, co
27 lat przepracował na kopalni, podejrzewa, że te wałki są do wymiany.
Sąsiedzi z góry też zaczęli narzekać na
ten hałas - opowiada pani Teresa.
Zazwyczaj w takich sytuacjach
jedynym wyjściem był telefon do dyspozytora kopalni. Jeśli Skoczyńscy lub
ich sąsiedzi mieli szczęście trafić na
wyrozumiałego, to przy taśmie błyskawicznie pojawiała się ekipa, która
smarowała wałki i problem znikał na
jakiś czas. - Jak trafi się opryskliwy,
to powie: co mam zrobić? Wstrzymać
wydobycie? - dodaje knurowianka.
Zarwane noce to zmora całej rodziny. Pani Teresa choruje na cukrzycę, ma guza w żołądku. Mieszkający z
nią wnuk czeka na przeszczep serca.
W pokoju, którego okna wychodzą

na taśmę, próbuje zasnąć dwoje dzieci
w wieku 3 i 8 lat...
- Tych okien nie idzie otworzyć.
Tak się kurzy! Kiedyś jeszcze lali
szlauchem, teraz już nie - zwraca
uwagę wnuk pani Teresy.
Słoneczna pogoda nie zachęca
dzieci do przesiadywania w domu.
Biegną do ogródka i tam się bawią.
- Prosiliśmy, że tu są małe dzieci i
kurzy się na nie, to usłyszeliśmy przekleństwa. Mówią, że mają swojego
pracodawcę...
Pytamy Skoczyńskich jak sobie
radzą. - Zamykamy okna i siedzimy w
tej duchocie. Nie mamy innego wyjścia
- mówi zrezygnowana pani Teresa.
Odwiedziliśmy ich w czwartek.
Nie było głośno. - Kilka minut wcześniej była Straż Miejska. Uspokoiło się,
ciekawe na jak długo...
Strażnic y inter weniują przy
ul. Żwirki i Wigury bardzo często.
Zastępca komendanta Andrzej Dobrowolski zwraca uwagę na kwestię
techniczną problemu. - Jeżeli wałki
przenośnika taśmowego są posmarowane, hałasu nie ma. Pracownicy kopalni zobowiązali się polewać dojazd
na bieżąco, zwłaszcza teraz, kiedy
zrobiło się sucho. W razie potrzeby
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będziemy interweniować, taka nasza
praca - dodaje.
Prawdopodobnie nie będzie to
konieczne, a problem Skoczyńskich
i ich sąsiadów niebawem zniknie.
Rzecznik prasowy KWK „KnurówSzczygłowice” Zbigniew Gałkowski
udał się na wizję w terenie i stwierdził, że uciążliwy hałas, słyszalny
bardziej w godzinach wieczornych,
generuje praca... dmuchawy na osadzark i mułowe, a nie jak wszyscy twierdzą, przenośnik taśmowy.
- Dmuchawa musi działać non-stop,
dlatego zwróciliśmy się do producenta
i konstruktorów o jej wygłuszenie.
Czynimy wszystko, żeby stało się to
jeszcze w sierpniu - zapewnia.
Co do nadmiernego zapylenia,
ma je ograniczyć regularne zraszanie
wodą kopalnianego terenu.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Decyzja o zamknięciu lokalu
wywołała zdziwienie wśród wielu
mieszkańców Knurowa, zwłaszcza młodszej generacji. Jak pisze
internauta Srebrny Motylek na forum Wirtualnego Knurowa (www.
wirtualnyknurow.pl) to spore zaskoczenie: - Wow!!! zaskoczenie!!!
Power Play czy Supernova raczej
nie świecą pustkami. Gdzie to nasza
knurowska młodzież będzie się teraz
„bawić”???
Jednak są też osoby, które widzą
plusy zamknięcia klubu. - No to
jak Powera likwidują to tylko ulga
dla mieszkańców ulicy Kapelanów
Wojskowych i okolicznych. W końcu
skończą się te nieprzespane noce z
piątku na sobotę i soboty na niedzielę. Oszaleć można co się po dyskotekach działo. A nie wspominając co
się działo kilka lat temu jak pobili
chłopaka koło szklarza po dyskotece
- pisze Karola 8526.
Prace remontowe trwają już
w najlepsze, lecz klub nadal funkcjonuje. Będzie dostępny do końca
września. O przyczyny zamknięcia
lokalu zapytaliśmy właściciela.
- Lokal jest niedochodowy i
dlatego została podjęta taka decyzja
– wyjaśnia Sylwester Skóra. – Ta

część, w której znajdował się parkiet,
zostanie przeznaczona na salon
meblowy, natomiast bar na lewo od
wejścia będzie dalej funkcjonował.
Internauci zastanawiają się
teraz, czy będzie jakieś miejsce w
mieście, do którego mieszkańcy
Knurowa będą mogli w y jść w
weekend.
- Cóż, pomijając fakt samego
klubu, rodzaju muzyki i choćby
małoletniego ostatnio wizerunku
poszczególnych imprez , to lokal ten był charakterystycznym
punktem mapy Knurowa. Wiele
pokoleń zdzierało parkiet i wiele
wspomnień różnego rodzaju pozostało w pamięci ludków. Krajobraz
rozrywkowej pustyni jaką niewątpliwie jest Knurów poszerzy swe
granice – pisze Zderzacz Hadronów LHC.
Właściciel Power Play’a, doskonale znający specyfikę branży,
nie wyklucza otwarcia kolejnego
lokalu. – Wydaje mi się, że można
by otworzyć coś w budynkach na
ul. Szpitalnej, ale wszystko jest
na razie we wstępnych planach
i nie wiadomo, czy pomysł wypali
– mówi Sylwester Skóra.
DC

ogłoszenie

INFORMACJA
INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW
na rok szkolny 2011/2012
Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie (MZJOś) z siedzibą przy Al. Lipowej 12
informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 można składać
w terminach:
od 16.08.2011 r. do 15.09.2011 r. – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
od 15.09.2011 r. do 15.10.2011 r. – słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb
społecznych.
Wnioski można pobrać w knurowskich szkołach, w siedzibie MOPS, w MZJOś w Knurowie oraz za
pośrednictwem Internetu na stronie:
http://www.knurow.edu.pl (zakładka=>Pomoc materialna o charakterze socjalnym)
Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać w Miejskim Zespole Jednostek
Oświatowych w Knurowie przy Al. Lipowej 12 (pok. 315) lub pod numerem telefonu 32 235-27-04.
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Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. ZMIANA ZASAD W KONKURSIE „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”

Kto tu (nie) gra fair play?
Trwa druga tura w głosowaniu na wybudowanie placu zabaw
w konkursie Nivea. Organizator wprowadził nowe zasady.
Wywołały spore oburzenie u głosujących
Do tej pory, aby wziąć udział w
konkursie, wystarczyło zarejestrować się w serwisie i oddawać głos
(raz na dobę dla wyrównania szans)
na wybraną przez siebie gminę, w
której chcieliśmy zobaczyć nowo
wybudowany plac zabaw.
Co sprytniejsi, którym zależało,
aby ich miejscowość znalazła się
wśród setki laureatów obdarowanych
przez znaną firmę kosmetyczną oryginalną nagrodą, zakładali kilka kont
lub poprosili znajomych bądź rodzinę
o udostępnienie im swoich i oddawali
po kilka, czasem kilkanaście głosów
codziennie. Taka strategia to tylko
jeden z pomysłów, jakimi wykazali
się mieszkańcy pierwszych 25 zwycięskich gmin, laureatów lipcowej
edycji akcji.
To jednak już historia. Organizator zaostrzył regulamin. Wszystkie
konta założone przed drugą turą
zostały poddane weryfikacji. Obostrzenia polegały m.in. na konieczności udostępnienia numeru telefonu
komórkowego, na który podczas
zakładania konta wysyłano kod
weryfikacyjny. Głosowanie stało się
możliwe dopiero po przyjęciu przez
system tego kodu.
Regulaminowe novum nie spodobało się internautom. Wyrażają je
dobitnie w dyskusji na forum Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl).
- Rozumiem, że głosowanie powinno odbywać się według zasady
fair play, ale takie zmiany jakie w tej
chwili zostały wprowadzone (nr tel.)

KNURÓW

w trakcie trwania konkursu to jest
już nieczyste zagranie Nivei wobec
nadal głosujących. Teraz może być,
że place, które już wygrały głosowały
jak chciały (czysto, nieczysto) - pisze
wrona25.
Wtóruje mu golarz_filip: - Pfff
dziś numer telefonu, za t ydzień
numer konta albo seria dowodu.
Konkurs coraz mniej przypomina
konkurs, a bardziej wyścig o plastron
głupoty i krętactwa.
Skutek zmian sprowadzał się do
tego, że głosujący, posiadający jeden
telefon komórkowy, mógł oddać wyłącznie jeden głos. To postawiło w
trudniejszej sytuacji mniejsze gminy,
preferując duże miasta.
Urażeni zostali też ci, którzy nie
posiadają komórek.
- Nivea nie pomyślała. Mogli
wprowadzić to od początku... Teraz
przez to cierpimy. Też znam osoby,
które nie posiadają komórek. Czyli
co, teraz mam pytać znajomych o
użyczenie swojej komórki? – zastanawia się internauta lukas2401.
Pojawiły się też domysły, że weryfikacji zostały poddawane konta z
jednym IP. To też dyskutanci uznali
za niesprawiedliwe. W takim wypadku w jednym domu musiałoby być
kilka komputerów, każdy z osobnym
połączeniem z internetem.
Takim obrotem sprawy nie kryje
oburzenia Balbina: - Przeważnie
w domu jest jeden komputer, jedno
IP, średnio 4-osobowa rodzina, ale
tylko jedna miałaby szansę głosować,
reszta bez praw obywatelskich????

Zwyczajny - z pozoru - mammobus kryje
bardzo zaawansowaną technologicznie
aparaturę medyczną

Panie się badały
Pięć dni trwała akcja bezpłatnych badań mammograficznych
prowadzonych przez gliwickie Centrum Onkologii.
W tym czasie mammobus stojący obok przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego odwiedziło ponad 200 pań
Była to druga w tym roku wizyta
mammobusu w Knurowie.
– W styczniu zainteresowanie
było mniej więcej na takim samym
poziomie – mówi Mirella Cieluch,
starszy technik elektroradiologii z
Centrum Onkologii w Gliwicach.
– Z badań skorzystały głównie knurowianki i szczygłowiczanki.
Badanie mammograficzne jest
proste, krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania
podczas mammografii jest niska i
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bezpieczna dla zdrowia, i nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania, prócz chęci poddania
się badaniu.
- Przyjazd mammobusu do Knurowa to znakomity pomysł – usłyszeliśmy od jednej z pań tuż po
badaniu. – Takie inicjatywy warto
powtarzać, żeby jak najwięcej kobiet
mogło z nich skorzystać i zadbać o
swoje zdrowie.
DC
Foto: Dawid Ciepliński

Albo moje 2 szwagierki, które nie
mają komputera, ale mają wnuki i
chcą głosować moimi rękami udostępniwszy mi swoje dane - to co
- bez praw obywatelskich, bo nie
stać ich na komputer???? A poza tym
- nie zmienia się reguł gry w trakcie jej trwania. Dlaczego 25 miast
uzyskało swoje miejsce w finale na
innych zasadach? To po prostu jest
niesportowe.
Jakby tego było mało, pojawiły
się problemy z uzyskaniem kodu
weryfikacyjnego. Nie wszyscy dostawali go w tym samym czasie.
- Ja czekałam na kod około 6
godzin – skarży się Max. Marekdym
nie miał takich problemów: - W moim
przypadku sms-y przychodziły bez
opóźnień (kilkanaście sekund).

Knurowscy internauci nie szczędzą starań, by na liście
laureatów konkursu znalazł się plac zabaw położony w
sąsiedztwie przedszkolnej „Dwunastki” i MSP-7
reklama

KOREKTA KOREKTY
Obiekcje głosujących wpłynęły
na organizatora. Nivea skorygowała
regulamin po raz wtóry, umożliwiając głosowanie osobom nieposiadającym komórek. „Bezkomórkowcy”
podczas logowania mają podać
numer telefonu stacjonarnego. Organizator zapewnia, że skontaktuje się
w ciągu 48 godzin i poda kod stacjonarny, który umożliwi weryfikację
4 kont po uprzednim potwierdzeniu
danych podanych podczas rejestracji
(imię i nazwisko oraz adres e-mail).
Jednocześnie utrzymana została weryfikacja przez telefon komórkowy.
Zadzwoniliśmy do Nivei z prośbą
o wyjaśnienie dotyczące wprowadzanych zmian.
– Firma ma zastrzeżenie w regulaminie, że może dokonywać
zmian w trakcie trwania konkursu,
a weryfikacji kont dokonaliśmy dla
potwierdzenia uczciwości głosowania, ponieważ napływały duże ilości
głosów rodząc podejrzenia o głosowaniu ustawianym automatycznie
na komputerze – przekazano nam w
odpowiedzi.
Internauci nadal mają zastrzeżenia. Tym razem dotyczące możliwości weryfikacji tylko 4 kont po
podaniu numeru telefonu stacjonarnego. To ich zdaniem w gorszej
sytuacji stawia rodziny liczne, w
których większość domowników
to „bezkomórkowcy”. - Musieliśmy
przyjąć jakąś ogólną, wypadkową
liczbę – wyjaśnia Nivea.
Knurowianom zmiany specjalnie nie zaszkodziły. Nawet chyba
przeciwnie – pomogły mobilizując
głosujących. Od w prowad zenia
zmian, czyli 16 sierpnia, Knurów
pnie się w górę. We wtorek zajmował
46 pozycję.
Jak przewiduje marekdym miasto będzie dalej poprawiać pozycję. - Knurów będzie szedł w górę!
Miejscowości w okolicy 47 miejsca
mają przyrosty od 500-600 głosów.
Knurów powyżej 900!
Jeśli knurowianie dalej będą
głosować w takim tempie nowy plac
zabaw dla dzieci stanie się rzeczywistością.
Dawid Ciepliński
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Nie idzie na muzyczną łatwiznę, odrzuca propozycje
udziału w bijących rekordy popularności programach
telewizyjnych. - Powiedziałem kiedyś, że trzymam
się jak najdalej kiczu, przerostu formy nad treścią
oraz prymitywnych sztuczek – potwierdzam to z całą
odpowiedzialnością - mówi knurowianin Michał Gasz,
od przeszło roku wokalista zespołu ShaleyesH
WYWIAD

Gasz szaleje

Paweł Gradek: - Zdarza Ci się
oglądać programy typu „X-Factor”, „Mam talent” czy „Must be
the music”? Myślisz, że będą z tego
prawdziwe gwiazdy?
Michał Gasz: - Z ogromnym
szacunkiem odnoszę się do obecności
na naszym rynku jedynego, mądrego
i najbardziej wartościowego programu jakim jest... „Szansa na sukces”.
Uczestnik może w pełni pokazać swoje możliwości - zarówno warsztatu
wokalnego oraz interpretacyjnego.
Każdy jest sobą w 100 proc. Kameralny klimat zdobiony obecnością
fantastycznego Wojciecha Manna
cieszy każdego widza. Komercyjne
programy typu: „X-Factor”, „Idol”
lub „Mam talent” są przede wszystkim skupione na produkcji show,
w którym uczestnicy są wyłącznie
elementem wielkiej kampanii sprzedaży kolorowego zjawiska w celu
konkurowania z innymi stacjami oraz
skupiania uwagi reklamodawców.
Niestety, nie mogą decydować o
swoich występach. Nie mogą być w
pełni sobą. Rozmawiałem wielokrotnie z dobrymi znajomymi z polskiego
szołbiznesu i zgodnie stwierdzili, że
podpisane kontrakty były wielką pomyłką. Prosty przykład Alicji Janosz,
Hani Stach, Krzysztofa Zalewskiego,
czy Macieja Silskiego. Złe pomysły
producentów, kontraktowe blokady,
brak promocji doprowadzają do
destrukcji kariery zanim jeszcze
dotknie procesu kiełkowania. Wielokrotnie proponowano mi udział w
programach „Idol” lub „The Voice
of Poland”, ale z pełną świadomością rezygnowałem z podobnych

imprez rozrywkowych. Nie ma nic
lepszego, jak wolny wybór oraz
pełna odpowiedzialność za to, co się
robi. Już wkrótce będę uczestniczył
w specjalnym odcinku „Szansy...”
poświęconemu twórczości zespołu
Genesis. Serdecznie zapraszam.
- Kiedy rozmawialiśmy 4 lata
temu mówiłeś, że wszystko co
osiągnąłeś zawdzięczasz rodzicom
i „Szansie na sukces”. Jak wykorzystałeś szansę daną Ci przez
Elżbietę Skrętkowską i co w Twojej
dotychczasowej karierze uważasz
za sukces?
- Z przyjemnością powtórzę:
wszystko zawdzięczam rodzicom
i „Szansie na sukces”. Do budowania mojego życiorysu przyczyniają
się również dobrzy ludzie, których
spotykam na swojej drodze. Zawsze
wspiera mnie moja żonka Małgosia.
To jest cenne.
Krok po kroku zdobywam doświadczenia w teatrach, telewizji,
projektach reprezentujących różne
gatunki muzyczne. Rozsądnie spełniam swoje marzenia.
- Twoja współpraca z Piotrem
Rubikiem trwa już ładnych kilka
lat. Jak ją oceniasz? Nie bałeś się,
że przylgnie do Ciebie łatka piosenkarza sacro-polo?
- Oczywiście, że nie! Co tak
naprawdę oznacza termin „sacropolo”? Szukam w książkowych,
współczesnych wersjach encyklopedii i nie znalazłem najmniejszej
wzmianki. To pojęcie zostało stworzone i używane jest przez żyjących
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w nieświadomości, ograniczonych w
wiedzy na temat bogatej twórczości
Piotra Rubika zawistnych, samozwańczych krytyków. Twórczość
Piotra dotyczy kilkuset dojrzałych,
ambitnych kompozycji, często zapisanych w partyturach na kilkudziesięcioosobowy skład orkiestry
symfonicznej, chóry oraz solistów.
W tym gąszczu znajdziemy m.in.
muzykę filmową, przeboje znanych
gwiazd oraz dżingle popularnych
programów telewizyjnych. Niestety,
część „wyśmienitych melomanów”
kojarzy Rubika z trzema tzw. „klaskanymi” przebojami o miłości i w tym
tkwi ich zasadniczy problem. Motywy
religijne i rytmiczne narzędzia zwane
klaskaniem były wykorzystywane w
muzyce od wieków, a współcześnie
m.in. w twórczości gospel. Warto
podkreślić, że kompozycje Piotra dotykają każdej sfery życia, a motywy
religijne i odniesienia człowieka do
nich pojawiają się tylko w 40 proc.
utworów. Współpracuję z Rubikiem
od 4 lat i jestem w pełni przekonany,
że to był dobry wybór. To dobry człowiek i świetny kumpel oraz bardzo
utalentowany kompozytor. Bardzo
szanuję Rubika i jego ciężką pracę, za
którą jest uczciwie wynagradzany (co
boli pewną rzeszę nieudaczników).
Zwiedziliśmy razem ponad 20 miast
Kanady oraz USA. Obecnie wspólnie
zdobywamy sprzyjające nam tłumy
fanów na Słowacji (ostatni koncert
liczył ponad 8000 widzów). Każda
trasa koncertowa jest bezcenną
przygodą. Pracujemy nad najnowszą
płytą, która dotyka życia znanego
podróżnika Marco Polo. Libretto
napisał Zbigniew Książek. Polecam
z całą odpowiedzialnością!
- Od jakiegoś czasu występujesz pod szyldem ShaleyesH. Co to
za projekt? Domyślam się, że dla
fanów twórczości Piotra Rubika
był sporym zaskoczeniem…
- Wychowałem się w otoczeniu
ciężkich brzmień. Uwielbiam artystów, którzy reprezentują mądrość
w sferze muzycznej oraz tekstowej.
Od dawna chciałem współtworzyć
projekt, który sieje dojrzałe przekonania i przelewa to wszystko na swoją twórczość. Powiedziałem kiedyś,
że trzymam się jak najdalej kiczu,
przerostu formy nad treścią oraz prymitywnych sztuczek – potwierdzam
to z całą odpowiedzialnością. Na
szczęście poznałem świetnych ludzi i
w pełni wypełniają to, za czym tęskniłem. ShaleyesH to pięciu dojrzałych
facetów, którzy wiedzą czego chcą.
Od lat każdy z nas indywidualnie

konstruował muzyczne pomysły.
Inspirowały nas takie kapele jak:
Queen, Tool, King Crimson, Alice In
Chains, Radiohead, Dream Theater,
Rush, Pantera, Tomahawk, Dave
Mathews Band.
Mechanik, Mumin, Lufcik i Rzepinho znali się od dziecka. Bawili się
w niejednej piaskownicy, wymieniali
się zabawkami oraz bronili swoich
podwórkowych praw. Rok temu
w kwietniu zadzwonili i zaproponowali współpracę. Szybko podjęliśmy
decyzję o powstaniu projektu. Uroczyście chrzciliśmy nasze dziecko.
Wiedzieliśmy, że ma zagwarantowaną nader szaloną przyszłość.
Materiał instrumentalny był gotowy.
Moim zadaniem było napisanie melodii, zaaranżowanie partii chórków
oraz ubranie całości w teksty. Chłopaki skutecznie walczyli o przychylność sponsorów oraz ich szlachetne
wsparcie. Zgodnie uznaliśmy, że 1
maja 2010 r. będzie datą powstania
zespołu. Zagłosowano i w ybrano imię SzalejesZ – rzeczownik w
rodzaju męskim. Pobawiliśmy się
czcionką i pojawił się ShaleyesH.
W listopadzie 2010 wskoczyliśmy
do studia. Gotowy album oddaliśmy
publiczności 1 czerwca 2011.
Dla fanów Rubika zaskakującą,
miłą niespodzianką jest moje prawdziwe oblicze. Umiejętnie staram się
krzewić w ich sercach szacunek do
gatunków jakie reprezentuję. Osiąga
to dobry skutek. Zainteresowanie rośnie zarówno w Polsce jak i u naszych
południowych sąsiadów. Wielu z nich
ma naszą płytę na swoich półkach.
- Wydaliście płytę, zagraliście
na prestiżowym festiwalu „Rock
for People”, a słuchacze przyrównują Was do Comy i Braci. Spore
osiągnięcia jak na przeszło roczną
działalność…
- Dotychczasowe doświadczenia
utwierdzają nas w przekonaniu, że to
co robimy ma sens. Teraz pracujemy
nad promocją w naszym bardzo dzikim, nieprzewidywalnym szołbiznesie. Konstruujemy trasę koncertową
oraz pracujemy nad drugim albumem. Bardzo w to wierzymy.
- Po występach w Apogeum,
BA Doo, Human Dr ive, TomQ
ciśnie się na usta pytanie, czy ShaleyesH to kolejny przystanek na
Twojej drodze na szczyt, czy ekipa
z którą ten szczyt chcesz zdobyć?
- Nareszcie znalazłem świetną,
profesjonalną ekipę oraz prawdziwych przyjaciół w jednym. Tworzymy
wielką rodzinę. Wraz z naszymi żonami, dziećmi spotykamy się na wspólnych wypadach, uroczystościach i
elegancko świętujemy. To bardzo
pozytywnie wpływa na kreatywność.
Jako zespół mamy konkretny plan i
wspólnymi siłami spełniamy swoje
marzenia. Płyty, teledyski, koncerty,
obecność na rynku muzycznym to
nasz długoterminowy plan.

- Nowy zespół to nie jedyna
zmiana w Twoim życiu, zmieniłeś
stan cywilny. Co na to fanki?
- Bardzo miłe jest to, że pomimo
zmiany stanu cywilnego ogromna
rzesza pań nadal wspiera mnie
dobrym słowem i obecnością na
koncertach. Przecież chodzi tu wyłącznie o szacunek do szeroko pojętej
t wórczości. Prawdziwie szczere
intencje.
- Jesteś na bieżąco z dokonaniami knurowskiej sceny muzycznej?
- Tak, bardzo często spotykam
się z knurowskimi ekipami. Bardzo
istotne są kontakty z dobrymi, starymi znajomymi. Koncerty, próby, rozmowy, wspólne jammowanie, świętowanie. Jednym z takich miejsc są
sale prób w naszej „Siódemce”, nad
którymi pieczę ma Witold Kozaczkiewicz (patron knurowskiej sceny oraz
edukacji muzycznej). Stara gwardia
Apogeum, nowa Orion Prophecy,
często wymienia się doświadczeniami w przyjaznych kątach szkolnych
podziemi. Zawsze trzymam kciuki za
reprezentantów knurowskiej sceny.
Życzę im powodzenia!
- Co byś poradził tym wszystkim, którzy stoją przed dylematem, czy związać swoje życie ze
sceną?
- Jeżeli czujesz, że muzyka jest ci
bardzo bliska, budzi w tobie szereg
dobrych emocji, jeżeli marzysz o
profesjonalnej karierze... idź tą drogą. Korzystaj z doświadczeń innych
oraz z rad sprawdzonych, zaufanych
specjalistów. Pisz, komponuj, śpiewaj i graj. Jeżeli słyszysz wokół, że
masz talent... nie bój się wyzwań. Nie
poddawaj się. Ucz się bez przerwy
i wytrwale. Stara prawda dotyczy
zarówno debiutantów oraz starych
wyjadaczy. Uczymy się całe życie.
Najważniejsze w tym wszystkim
jest to, by młode knurowskie talenty
otrzymywały solidne wsparcie od
władz miasta oraz lokalnych przdsiębiorców. Wiele rodzin żyje skromnie
i często rodzice ledwo wiążą koniec
z końcem. Jeżeli tylko opiekunowie,
nauczyciele zauważą uzdolnione
wokalnie, tanecznie, aktorsko perełki... róbmy wszystko, by im pomóc.
Róbmy wszystko, by ich kariery nie
kończyły się w granicach miasta, czy
powiatu. Najistotniejsze jest wsparcie finansowe i warsztatowe.
Tak niewiele trzeba, by poczuć
dumę i spokój sumienia, oglądając po
kilku latach z uśmiechem na twarzy
knurowskich artystów w telewizji, w
teatrach, czy też na ogólnopolskich
festiwalach. Knurów stać na wiele.
Udowodniono to już wielokrotnie.
Wspierajmy talenty, bo to one potem
przyczynią się do rozgłosu i promocji
naszego pięknego miasta. To moje
ogromne życzenie. Wierzę, że tak będzie. Trzymam kciuki i pozdrawiam.
Rozmawiał Paweł Gradek
Foto: Anna Paterek
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KNURÓW. KOMPLEKS BOISK ZYSKUJE ZAPLECZE

Szatnie z dobrej ligi
Za kilka tygodni sportowcy– amatorzy i ci bardziej profesjonalni
– korzystający z kompleksu boisk przy al. Lipowej będą mieć
do dyspozycji szatnie, sanitariaty i natryski. W zdecydowanie
lepszych warunkach przebierać się będą też uczniowie
Po adaptacji nowe zaplecze dostaną do dyspozycji zawodnicy,
trenerzy, sędziowie i obsługa techniczna oraz uczniowie „Dziewiątki”.
Remontowane pomieszczenia znajdują się w budynku szkoły. Roboty
ruszyły przed paroma dniami.
- Przebudowie zostanie poddanych 600 m2. Znajdą się w nich
sportowe szatnie, sanitariaty, natryski, pokoje trenerów i sędziowski, a
także zaplecze techniczne i magazyny
– wylicza Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
Na inwestycje przeznaczono
milion złotych.
- Cały obiekt będzie dostępny
i dostosowany dla osób niepełnosprawnych – dodaje dyrektor
Stolarek. – Z myślą o nich zostaną
zamontowane odpowiednie natryski,
WC, pochylnia oraz rampa najazdowa z urządzeniem transportowym dla
osób poruszających się na wózkach.
Przypomnijmy, że na kompleks
przy al. Lipowej składają się boiska
Orlika (m.in. do piłki ręcznej, koszy-

kówki, piłki nożnej sześcioosobowej,
siatkówki plażowej), pełnowymiarowa płyta piłkarska ze sztuczną
nawierzchnią i tenisowy kort. Ponadto w zimie (od dwóch sezonów)
na połówce Orlika montowane jest
lodowisko.
Równolegle z pracami „mosirowskimi” w budynku prowadzone
są roboty, których rezultatem będą
nowe szatnie dla uczniów szkoły.
Spory zakres koniecznych robót

sprawia, że w pierwszych tygodniach
nowego roku szkolnego placówka
będzie mogła zaoferować uczniom
nieco prowizoryczne warunki do
przebierania się. Niedogodności zostaną w pełni zrekompensowane po
oddaniu nowych szatni, które będą
zdecydowanie lepsze od użytkowanych dotychczas (m.in. nowe szafki,
wieszaki, kolorowa wykładzina).
/bw/
Foto: Bogusław Wilk

DLA PRZEGLĄDU
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Adaptacyjne prace są kontynuacją rozbudowy kompleksu przy
al. Lipowej. Inwestycja prowadzona jest z wykorzystaniem
zasobów szkolnej „Dziewiątki”. Nowo powstałe zaplecze
sportowe będzie niezależne od szkoły (osobne wejście).
Oczywiście wszystkie obiekty sportowe służyć będą zarówno sportowcom jak i uczniom szkoły. Warto dodać, że
trwają prace projektowe kolejnego, pełnowymiarowego,
boiska, które również stanie się częścią kompleksu. Łatwiej będzie zaparkować – jeszcze w tym roku powstaną nowe miejsca postojowe w rejonie
pobliskiej hydroforni. W przyszłości planujemy zbudować kolejne – przy
skwerze w sąsiedztwie siedziby MZJOś i istniejącego parkingu opodal kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.
Not. bw

Budowlańcy przyszłe szatnie remontują, a nawet... przekopują
reklama

SZCZYGŁOWICE. LATO W JASKINI

Dziewczyny lubią wędkować
Karina Bejnarowicz wygrała zawody wędkarskie
dla dzieci i młodzieży „Lato z wędką”,
które odbyły się w sobotę na stawie „Jaskinia”
w Szczygłowicach

Klasyfikacja końcowa:
1. Karina Bejnarowicz, 2. Mart yna Kie łb, 3. Daniel Nykiel,
4. Julia Szewczyk, 5. Paweł Zając,
6. Patryk Walder, 7. Michał Hornik,
8. Dawid Grondalski, 9. Michał
Budny, 10. Krystian Zygała.

Rywalizowało 30 wędkarzy w
wieku od 7 do 15 lat. Przez kilka
godzin na różne sposoby próbowali wyłowić coś ze stawu. Jak
się okazało, najlepsze tego dnia
były dziewczyny. Wygrała Karina
Bejnarowicz, która wyprzedziła
Martynę Kiełb.
Organizatorzy Koła Wędkarskiego przy KWK „Szczygłowice”
nie poprzestali na wędkowaniu.
Wszystkim młodym wędkarzom
zafundowali grillowane kiełbaski
i lody. Każdy uczestnik zawodów
otrzymał nagrody. Darczyńcami
byli: MOSiR, Kopalnia „KnurówSzczygłowice” i dorośli wędkarze
ze Szczygłowic.
Wśród gratulujących wyników i
osiągnięć byli: wiceprzewodniczący
knurowskiej Rady Miasta Jerzy
Pach, prezes Koła Wędkarskiego
Leszek Rejkowicz i reprezentujący
MOSiR Grzegorz Skopek.
- Cieszymy się z przebiegu i
wyników zawodów – powiedział
Przeglądowi prezes Rejkowicz. – Z
satysfakcją zauważyliśmy, że dzieciom i młodzieży kibicują dorośli
– rodzice i znajomi.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski
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Duża, nieduża - każda złowiona rybka wędkarza cieszy...
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rozmaitości
Zamki w Ogrodzieńcu i Rabsztynie, szlaki Koziej Góry, tor saneczkowy
i Leśny Park Niespodzianek, jurapark, kopalnia soli, stadnina koni,
a nawet pokaz corridy – to tylko część wyjazdowych atrakcji,
które młodym knurowianom zorganizowały Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej i Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
KNURÓW. ALEŻ DZIECI SOBIE POJEŹDZIŁY...

Wycieczki organizowane przez
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnie Mieszkaniową cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem
ze strony dzieci.
- Wszystkie wycieczki, które
zaplanowaliśmy odbyły się bezproblemowo. Z wyjazdów skorzystało
ogółem 256 osób – podsumowuje
Irena Panek z LWSM. – Ponadto
dzieci wyjeżdżały do kina Cinema
City w Gliwicach i na basen w Paniówkach.
Oprócz tego dzieci i młodzież,
które nie korzystały z form wyjazdowych spędzały wolny czas na
zajęciach organizowanych w klubach
spółdzielczych Gama, Lokatorek
i Maluch. Dzieciaki brały udział
m.in. w warsztatach plastycznych,
konkursach sprawnościowych czy
też t ur niejach tenisa stołowego
i piłkarzyków. – Łącznie z zajęć organizowanych w klubach każdego dnia
korzystało od 40 do 80 osób – dodaje
Irena Panek.
Podobnym zainteresowaniem
cieszyły się wakacje organizowane
dla dzieci przez MOPP. – Zapotrzebowanie było ogromne. Zawsze na
każdej wycieczce mieliśmy pełny
autokar i kilku opiekunów dla dzieci
– wyjaśnia dyrektor MOPP Jolanta
Leśniowska. – To bardzo dobra

forma wypoczynku dla tych, którzy
zostali w mieście na wakacje.
Dzieci odwiedzały nie tylko
parki rozrywki. Wycieczki miały
też charakter dydaktyczny. - Organizowaliśmy je według programu
historyczno-przyrodniczego, żeby
oprócz wypoczynku dowiedziały się
czegoś ciekawego, co poszerzy ich
dotychczasową wiedzę – mówi Jo-

Foto: Archiwum LWSM

Foto: Archiwum MOPP

Zamki, sanki i corrida

lanta Leśniowska. – Zainteresowanie
było ogromne. Nie ukrywam, że równie wielce nas to cieszy. Postaramy
się, by w przyszłym roku na dzieci
czekało jeszcze więcej atrakcji.
Co istotne, główny koszt wyjazdów brali na siebie organizatorzy.
Uczestnicy ponosili tylko niewielką
ich część.
DC

Przysz o!"

reklama

W GÓRNICTWIE

KSZTA$C%CA W SYSTEMIE
ZAOCZNYM W ZAWODACH:

Technik Bezpiecze#stwa i Higieny Pracy
(3semestry/1,5 roku)
Technik Górnictwa Podziemnego
(4 semestry/2 lata)
Technik przeróbki kopalin sta ych
(3 semestry / 1,5 roku)

reklama
KSZTA$C%CE W SYSTEMIE
ZAOCZNYM W ZAWODZIE:

Technik Górnictwa Podziemnego
(6 semestrów/3 lata)

WSZYSCY TEGOROCZNI ABSOLWENCI NASZEJ SZKO Y
OTRZYMALI ZATRUDNIENIE W KOPALNIACH KW S.A.
ul. Szpitalna 8, 44-190 KNURÓW
tel. 32 216 37 79, 697 978 111
tel./fax 032 216 37 78
e-mail: sekreteriat@kos.edu.pl
www.kos.edu.pl

Przegląd Lokalny Nr 34 (964) 25 sierpnia 2011 roku

Praca
w budownictwie!
Nie masz uprawnie!?
Wst p do nas na
KURSY MASZYN BUDOWLANYCH

Najbli szy kurs ju 5 wrze!nia!

DZIA" KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784

9

rozmaitości
konkurs

ROZRYWKA NR 34/2011
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA
Litery z pól oznaczonych
kropką, czy tane wierszami,
ut worzą rozw ią za nie. 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 32/2011 brzmiało: „Mądrala”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Gabriela
Woźniak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

KONKURS

Ubierz Syriusza!
Kto to taki? Oficjalna maskotka dzieci
Unii Europejskiej. Nazwy użyczyła jej
najjaśniejsza gwiazda. Finlandia i Holandia
ubrały Syriusza nawiązując do swojej
kultury i tradycji. Teraz kolej na Śląsk!
W Finlandii Syriusz jest
narciarzem, w Holandii trzyma bukiet tulipanów. Organizatorzy konkursu liczą na kreatywność śląskich twórców,
których projekty wypromują
nasz region. Zwycięzca konkursu wyjedzie do Parlamentu
Europejskiego w Br ukseli
na zaproszenie europosłanki
Małgorzaty Handzlik.

34

Ko n k u r s a d r e s ow a ny
jest do wszystkich, jednakże
ze szczególnym uwzględnieniem szkół plastycznych
i studentów kierunków artystycznych. Technika wykonania prac jest dowolna. Może
być to rysunek ołówkiem, obraz olejny, kolaż itp. Jednym z
wymogów jest format: A4 lub
A3. Każdy uczestnik może

zgłosić tylko jedną pracę.
Projekty należy przesyłać
do 20 września na adres: Biuro
Poselskie Tomasza Głogowskiego, ul. Opolska 1, 42-600
Tarnowskie Góry z dopiskiem
„Ubieram Syriusza” lub składać osobiście.
Oprac. /g/

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Antoni Szczotka z Gliwic

Agnieszka Nowakowska z Gierałtowic

Julia Procel z Gliwic

Julia Radomska z Knurowa

Kacper Czerwiński z Wilczy

ur. 12.08.2011 r., 3840 g, 54 cm

ur. 14.08.2011 r., 2100 g, 47 cm

ur. 14.08.2011 r., 3300 g, 50 cm

ur. 14.08.2011 r., 3340 g, 55 cm

ur. 16.08.2011 r., 2280 g, 47 cm

reklama

10

Lucyna Buchalik z Rybnika

Aleksander Kowalczyk z Knurowa

Natalia Loda z Orzesza

ur. 17.08.2011 r., 4040 g, 55 cm

ur. 17.08.2011 r., 3260 g, 54 cm

ur. 17.08.2011 r., 2900 g, 50 cm
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rozmaitości
CHUDÓW

Barwny korowód,
prezentacje
dożynkowych koron,
muzyczne
oraz kabaretowe
występy i sporo
dodatkowych
atrakcji zapowiadają
organizatorzy
tegorocznego święta
plonów powiatu
gliwickiego

Przygoda
na dożynkach
Muzyczne występy, liczne atrakcje, a w finale
efektowny pokaz ogni sztucznych zapowiadają
organizatorzy dożynek gminy Gierałtowice
Czyja korona najpiękniejsza? Dowiemy
się podczas niedzielnych dożynek

KNURÓW. STUDIO ZAPRASZA...

Zostań artystą!
We wrześniu rusza Studio Piosenki i Musicalu
przy Centrum Kultury w Knurowie
- Warsztaty wokalno-tanecznoteatralne mają na celu przygotowanie
dzieci i młodzieży do całorocznych
zajęć w Studio – mówi Agnieszka
Bielanik-Witomska. - Zajęcia będą

prowadzone przez profesjonalistów
w dziedzinie śpiewu, aktorstwa i
tańca. Serdecznie zapraszamy.
ck

W tym roku gminne święto plonów odbędzie się w Chudowie – w
niedzielę, 28 sierpnia. Zainauguruje
je dziękczynne nabożeństwo w miejscowym kościele pod wezwaniem
Matki Boskiej Królowej Aniołów
(godz. 14). Oficjalne rozpoczęcie
zaplanowano na godz. 15.30 na stadionie chudowskiej Gwiazdy. Ceremonię okraszą występy gminnych
chórów i Orkiestry Dętej OSP w
Przyszowicach.
W programie przewidziano sporo atrakcji. Rozstrzygnięty zostanie
konkurs na najpiękniejszą koronę
dożynkową. Ze sceny uczestników
rolniczego święta bawić będą zespoły Przygoda z Rybnika, Marakuja
i Fajer. Gwiazdą wieczoru będzie

25.08.2011 r.
CZWARTEK

Andrzej Sikorowski, lider grupy Pod
Budą. O godz. 21.30 zaplanowano pokaz ogni sztucznych. Chwilę później
rozpocznie się zabawa taneczna.
Występy to nie wszystko. Organizatorzy – samorząd Gminy Gierałtowice – polecają wystawy drobnego
inwentarza i – to oferta dla smakoszy
– przysmaki kuchni regionalnej.
/bw/

Targi pracy
i ekożywności
W ramach Dożyn e k G m i n nyc h
odbędą się Małe
informacja własna wydawcy
Targi Pracy. Do
przejrzenia ofert
zachęca Gminne
Centrum Informacji.
Z kolei jak jeść
smacznie i zdrowo podpowiedzą
organizatorzy
Targów Żywności
Ekologicznej.

Święto
Plonów
w Wilczy
Tym razem honory gospodarza
dożynek czynić będą mieszkańcy
Wilczy. Uroczystości rozpoczną się od
nabożeństwa w miejscowym kościele
pod wezwaniem św. Mikołaja (godz.
14). Po mszy św. jej uczestnicy skierują
się barwnym korowodem w stronę
stadionu. To tutaj od godz. 16.30 publiczność bawić będą śpiewacy, muzycy i
kabarety. Wystąpią New For You, kabaret To Nie My, Jesika, Maria Szymków
i Orkiestra Dęta KWK Szczygłowice.
Gdy zacznie zmierzchać (ok. godz.
20) rozpocznie się zabawa taneczna z
Kabaretową Grupą Biesiadną.
Wśród dodatkowych atrakcji organizatorzy polecają uwadze bawiących
się wystawy drobnego inwentarza i
rolnicze, wesołe miasteczko i laserowy
pokaz. Jak na święto plonów przystało
będzie okazja posmakować tego, czym
w tym roku ziemia obrodziła.
/bw/

informacja własna wydawcy

Foto: Bogusław Wilk

DOŻYNKI POWIATU
GLIWICKIEGO

Auta 2
- godz. 10.00, 16.00, 18.00

Lary Crowne
- Uśmiech losu - godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

M-3, Sienkiewicza, 50.5 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367
34/11

M-3, w dobrym stanie, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 993 293
34/11

M-4, Marynarzy, 62 m2, 195 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
34/11

M-4, Sokoła, 60.5 m2/ Piłsudczyków, 62 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367
34/11

Skupujemy auta za gotówkę, do 3 tys. Tel.
660 481 277
34/11

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412
33-36/11

Sprzedam Brava, 98 r., cena do uzgodnienia. Tel. 660 481 277
34/11

M-4, Ułanów, 71 m2/ Dyw. Kościuszkowskiej, 76 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna bez nałogów. Tel. 724 882 412
33-36/11

34/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
*** Komfort – pół bliźniaka – 350 000 – Knurów *** 48 m2 – 133 000 – Wojska Polskiego
*** 57 m2 – 120 000 – k/Merkury. BND, tel.
604 978 090
34/11

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.

3-pokojowe, Ułanów, II piętro, 190.000, M3.
Tel. 603 773 313
34/11

Do wynajęcia sklep, 30 m2, na ul. Koziełka.
Tel. 662 281 335
33-35/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
34/11

Dom dwurodzinny, nowe okna, dach,
działka 1250 m2. Spr zedam M3. Tel.
603 773 313
34/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

Dom na sprzedaż, okolice Szpitalnej. BN
C-Columbus. Tel. 606 613 232
34/11

01-odw.

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Dom w zabudowie szeregowej w Knurowie.
Sprzedam. AS. Tel 501 533 977
34/11

1-51/52/11

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

34/11

28-35/11

M-5, Piłsudczyków, 71 m2/ Szpitalna, 64.5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
34/11

M-5, Ułanów, 72 m2/ Łokietka, 70 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

ZDROWIE I URODA

34/11

34/11

34/11

Dam pracę płytkarzowi, gipsiarzowi. Tel.
505 614 951

Mieszkanie 65 m 2, 3 pokoje w Knurowie
sprzedam. Cena 170 tys. Tel. 510 354 637

34/11

34-35/11

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

Mieszkanie do wynajęcia 51 m2, centrum
Knurowa. Tel. 601 469 273
34/11

Mieszkanie M-3, 54 m2, 120 tys. Atrium.
Tel. 791 862 794

EDUKACJA

34-35/11

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

34-36/11

P a r t e r d o m u s p r z e d a m . M 3 . Te l .
600 636 119

34-35/11

34/11

Praca dla instalatora wod-kan, co i gaz. Tel.
697 094 168
34

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

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

29-34/11

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 665 722 945
34-35/11

34-35/11

Ocieplanie. Tel. 531 289 339
32-39/11

Ocieplenie domów, podbitki, adaptacje
poddaszy, gładzie, malowanie, izolacje
poziome, ścianki działowe, remonty. Tel.
602 407 190
32-34/11

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776
34/11

Dwupokojowe, Piłsudczyków, 48,5 m2, 133
tys. LOKUS. Tel. 793 679 367
34/11

Działka budowlana w Knurowie 119 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794
34-35/11

DZIAŁKA ok. Gliwic 1000 m2, atrakcyjna
cena. Tel. 661 303 910
34/11

Działka pod działalność gospodarczą,
Czerwionka-Leszczyny, BN C-Columbus.
Tel. 606 613 232
34/11

Farskie Pola. Sprzedam działki. AS. Tel.
501 533 977
34/11

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

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
35-40/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521
3-47/11

Us ługi remontowo - budowlane w pe ł nym zakresie oferuje firma WAGNERO
z tradycjami – Knurów i okolice. Tel.
608 335 372
41-odw.

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

Wybrukuję chodniki, tarasy. Tanio, szybko,
solidnie. Tel. 509 933 604
33-34/11

34-35/11

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

Mieszkanie M-4, WP II, 61,70 m2, I p., 185
tys. Tel. 604 227 196

34/11

Kompleksowe docieplenia budynków, remonty mieszkań, łazienki, mycie elewacji,
klinkier. Tel. 665 639 146

DAM PRACĘ
AS Nieruchomości zatrudni pracownika.
Wymagany samochód. Tel. 502 772 197

M-5, Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 501 533 977 lub
32 337 00 22

33-odw.

Gierałtowice, lokal na działalność gospodarczą 120 m2 (I piętro). Tel. 604 497 626
27-34/11

Gierałtowice. Do wynajęcia lokal na działalność i do zamieszkania, 120 m2. AS. Tel.
501 533 977
34/11

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

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

32-35/11

34-35/11

Zatrudnimy sprzątaczki (mile widziane
emerytki). Tel. 664 040 345

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

29-34/11

RÓŻNE

34/11

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

Sprzedam M-4, I piętro, WP II lub zamienię
na mniejsze. Cena 205 tys. do negocjacji.
Tel. 512 371 428
34/11
2

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

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064
34-36/11

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

34-37/11

10-odw.

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

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

34-35/11

10-odw.

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

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 236 84 02
22-34/11

34/11

WP II, 2-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
34/11

2

2

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

www.m3biuro.pl

34/11

34/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

Wynajmę 4-pokojowe w centrum. Nieumeblowane. AS. Tel. 501 533 977

34/11

34/11

Kawalerkę w Knurowie zamienię na 2-pokojowe z balkonem. Tel. 792 530 131

Wynajmę nowe lokale na działalność. AS.
Tel 501 533 977
34/11

32-36/11

Knurów. Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS. Tel 512 393 052
34/11

MOTORYZACJA

M-2, Sienkiewicza, 36 m 2. LOKUS. Tel.
793 679 367
34/11

M - 3 , J a g i e ł ł y, 3 8 m 2 . LO K U S . Te l .
793 679 367
34/11

M-3, Jedn. Narodowej, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367
34/11

M-3, K. Wielkiego 40 m2, 128 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

12

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

M-4, w dobrym stanie, 56 m2. LOKUS. Tel.
793 993 293

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
31-34/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

34/11

18-37/11

M-3, Mieszka I, 50,5 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

34/11

1-odw.
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sport
UKS EUGEN

Zbliża się kolejny
bieg uliczny
Foto: UKS Eugen

Heintze mistrzem
małopolskiego TKKF

25 września ulicami naszego miasta przebiegnie spora
rzesza amatorów joggingu. W
grupie tej znajdą się też zapewne wytrawni biegacze, którzy
10-kilometrową trasę pokonają

może w 34, może 36 minut.
- Zapraszam na ten bieg
wszystkich knurowian. I tych,
którzy chcą sprawdzić się na
trasie, jak i tych, którzy chcą
kibicować – mówi dyrektor

imprezy, Czesław Nowak.
W tym roku odbędzie się
już 19. edycja knurowskiego
biegu ulicznego. Z kolei po
raz 16. o tytuł mistrza Polski
rywalizować będą górnicy.
- Wystartujemy tradycyjnie o godzinie 12.00 spod hali
MOSiR w Szczygłowicach,
a zapisy trwać będą już od
godziny 8.00 w dniu biegu
– informuje Nowak.
PiSk

SKAT SPORTOWY

Nowy sezon czas zacząć
6 września (wtorek) w
klubie LWSM „Gama” rozpocznie się cykl turniejów skata
sportowego.
- Na całość rozgrywek
składać się będzie 20 turnie-

PiSk

lat, wynik – 30 kg) i Paulina
Mularczyk (kategoria open 18
lat, wynik – 40 kg).
Poza podium znaleźli się:
Arkadiusz Wesoły – 5. miejsce
(weteran, waga 83 kg, wynik
– 147,4 kg) i Łukasz Przybył –
6. miejsce (junior 18 lat, waga
74-93 kg, wynik – 105 kg).
Dodajmy, że zawody w
Krakowie odbywały się w międzynarodowej obsadzie.

Foto: Pędziwiatr

Wyczynu naszego juniora nikt
nie powtórzył, jednak drugie
lokaty w y walczyli: Dorota
Tomaszewska (kategoria open
23 lata, wynik - 37,5 kg), Remigiusz Szymik (kategoria junior
16 lat, waga 53-66 kg, wynik
– 60 kg) i Tomasz Tomaszewski
(kategoria junior 16 lat, waga
74-93 kg, wynik – 57,5 kg).
Miejsca na najniższym
stopniu podium wywalczyli:
Emilia Flis (kategoria open 16

liczne nagrody – informuje Zarząd sekcji skata przy
LWSM w Knurowie.
Turnieje rozpoczynać się
będą o godzinie 16.30.

Jeszcze o sztafecie
na Woodstock

Reprezentacja UKS Eugen Knurów na mistrzostwa małopolskiego TKKF
w wyciskaniu sztangi
Najlepszym zawodnikiem
mistrzostw małopolskiego
TKKF w wyciskaniu sztangi,
w kategorii open 16 lat został
Adrian Heintze. Reprezentant
UKS Eugen Knurów startował
w kategorii wagowej 74-93 kg i
zakończył zawody z wynikiem
105 kg.
Wraz z Adrianem Heintze
do stolicy Małopolski wyjechało siedmiu innych reprezentantów knurowskiego klubu.

jów, jednak do ostatecznej
klasyfikacji zaliczanych będzie
15 najlepszych wyników osiągniętych przez poszczególnych
zawodników.
Na zwycięzców czekają

PiSk

W malowniczo położonym
Ustroniu odbył się 21. Bieg Romantyczny. W tej niecodziennej rywalizacji na dystansie
trzech kilometrów uczestniczyli m.in. reprezentanci
Amatorskiego Klubu Biegacza
z Knurowa.
- Muszę powiedzieć, że
byłem na tym biegu po raz
pierwszy, ale bardzo mi się
spodobał – relacjonuje prezes
AKB, Czesław Nowak. – Trzeba było biec parami, a ostatnie
300 metrów trzeba było pokonać trzymając się za ręce.
Do Ustronia zjechało 120
par biegaczy, a na piątym
miejscu w klasyfikacji open
zakończyli imprezę Elżbieta
Lewicka z Łukaszem Sztuką.
Czesław Nowak wraz z Lucyną Niezgodą zajęli czwarte
miejsce w kategorii wiekowej,
a na dalszej pozycji sklasyfikowani zostali Alicja Niezgoda z
Przemysławem Niezgodą.
PiSk

Foto: archiwum

Romantyczne bieganie
Uczestnicy knurowskiej sztafety wraz
z reprezentacją telewizyjnej „Panoramy”
W Knurowie nie milkną
echa kolejnej edycji festiwalu „Przystanek Woodstock” i
związanej z nim sztafetą biegową. Jej organizator i jednocześnie uczestnik – Bogdan
Leśniowski pragnie za naszym
pośrednictwem podziękować
wszystkim uczestnikom owej

sztafety za trud i czas poświęcony na popularyzację biegania.
Słowa podziękowania kierowane są pod adresem następujących osób: Małgorzata
Wiśniewska, Anna Morawska,
Marta Budzyńska, Martyna
Pietruszka, Katarzyna Kowalska, Bogumiła Sztulpa,

Edward Włodarski, Tadeusz
Ruta, Marcin Waniek, Radosław Masłowski, Maksymilian
Maszenda, Rafał Stańczyk,
Karol Eismont, Krzysztof Chałupka, Przemysław Grzesica,
Marek Młynarski, Mateusz Bis
i Leszek Kroczyk.
PiSk

informacja

Romantycznie do mety. Elżbieta Lewicka
z Łukaszem Sztuką
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KLASA OKRĘGOWA

Foto: Piotr Skorupa

Patryk Wiszniowski
i Dariusz Link to jedni
z najmłodszych
w kadrze Concordii.
Drugi z nich zdążył
już strzelić w zespole
seniorów pierwszą
bramkę

Honorowe
trafienie
17-latka
Po udanej inauguracji sezonu
i zwycięstwie na wyjeździe z rezerwami
Rozwoju Katowice, Concordia nie
sprostała przed własną publicznością
Krupińskiemu Suszec
W wyjściowym składzie
Concordii – porównując go z
meczem w Katowicach – nastąpiła jedna zmiana. Nieobecnego z przyczyn prywatnych
Jarosława Kupisa zastąpił w
ataku Marcin Grzegorzyca. I to
on w 2 minucie zaprezentował
nietuzinkowe umiejętności
techniczne, które pozwoliły mu
minąć w polu karnych kilku
rywali. Finalizacja tej akcji
pozostawiła jednak wiele do
życzenia, bowiem podanie do
innego zawodnika Concordii,
które miało otworzyć drogę do
bramki okazało się niecelne.
W 9 minucie przed szansą
na strzelenie gola stanęli goście,
a dokładnie Tomasz Kuś. Na
szczęście dla gospodarzy, na linii strzału ustawiony był Paweł
Jaroszewski. Ta nieudana akcja
nie zniechęciła piłkarzy Krupińskiego w dążeniu do strzelenia gola. W 12 minucie po raz
pierwszy w dogodnej sytuacji
na oddanie strzału znalazł się
Grzegorz Świenty i uderzeniem
z 16 metrów udowodnił, że
lewą nogą strzela tak, że prawonożni zawodnicy mogą mu tej
umiejętności zazdrościć. W tej
sytuacji bramkarz Concordii
Paweł Zarzycki był jednak na
miejscu. Nie minęła minuta i
goście zaatakowali ponownie.
Tym razem swoją lewą flanką.
Gdy ograli Łukasza Pilca, znaleźli w polu karnym Grzegorza

14

Świentego i ten po raz kolejny
użył lewej nogi. Tym razem
skutecznie i zrobiło się 0:1.
Jak się później okazało
Grzegorz Świenty wpisał się
do sędziowskiego protokołu
jeszcze dwa razy. Najpierw w
69, a następnie w 74 minucie. To
nie były jednak kolejne bramki
tego zawodnika. Tym razem
napastnik Krupińskiego dał
się poznać, jako piłkarz ostro
walczący o piłkę, nie zawsze
przestrzegający zasad fair play.
Za łamanie przepisów zobaczył
dwie żółte kartki i Concordia
przez ostatnich 16 minut grała
z przewagą jednego zawodnika.
Grzegorz Świenty udał się do
szatni przy stanie 0:2, bowiem
w doliczonym czasie gry pierwszej połowy goście po raz drugi
znaleźli sposób na pokonanie
Pawła Zarzyckiego. Po rzucie
wolnym w ykony wanym ze
środkowego sektora boiska najwyżej do piłki wyskoczył Przemysław Brychlik. Po główce
futbolówka skozłowała jeszcze
pod tułowiem interweniującego bramkarza i w ten sposób
podopieczni Pawła Sibika objęli
dwubramkowe prowadzenie.
Przed drugą połową kibice
miejscowych upatrywali szansę dla Concordii na strzelenie
bramek w... zachodzący m
słońcu, które miało utrudniać interwencje bramkarzowi
Krupińskiego. Ten jednak

– mimo kilku groźnych akcji
– aż do 86 minuty zdołał zachować czyste konto. Honor
gospodarzy uratował 17-letni
Dariusz Link, który wszedł na
plac gry w 83 minucie.
Wcześniej golkipera gości
bezskutecznie próbowali pokonać Łukasz Spórna (49 i 65 minuta) oraz Łukasz Żyrkowski
(52 i 60 minuta). W końcówce
bliski doprowadzenia do remisu był jeszcze Wojciech Kempa,
ale skończyło się tylko na wywalczeniu rzutu rożnego.
Wczoraj zespoły rozegrały
kolejną serię spotkań. Knurowianie wyjechali do Czarnych
Piasek, a już w sobotę zagrają
u siebie z MKS-em Lędziny
(godz. 17.00).
Piotr Skorupa

WYNIKI 2. KOLEJKI (GRUPA 1):
Concordia Knurów - Krupiński Suszec 1:2
0:1 Świenty 13’
0:2 Brychlik +45’ (głową)
1:2 Link 86’
Concordia:
Zarzycki, Pilc, Mikulski (żk), Bagiński, Jaroszewski, Spórna,
Kempa, Salwa 46’ Gałach, Żyrkowski, Gołębiowski 83’ Link,
Grzegorzyca 46’ Osmański.
Sokół Orzesze - Rozwój II Katowice 4:1
GKS II Katowice - MKS Lędziny 3:1
Czarni Piasek - Stal Chełm Śląski 4:3
Unia Bieruń Stary - Sokół Wola 3:1
Śląsk Świętochłowice - Unia Kosztowy 1:5
LKS Bełk - Pogoń Imielin 1:1
Ogrodnik Cielmice - Orzeł Mokre 6:2
1. Unia Bieruń Stary
Krupiński Suszec
3. GKS II Katowice
4. Czarni Piasek
5. Pogoń Imielin
6. Ogrodnik Cielmice
7. MKS Lędziny
8. Orzeł Mokre
9. Concordia Knurów
10. Sokół Orzesze
11. Unia Kosztowy
12. Sokół Wola
13. LKS Bełk
14. Stal Chełm Śląski
15. Rozwój II Katowice
16. Śląsk Świętochłowice

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0

5:1
5:1
4:2
5:4
4:1
6:5
2:3
4:7
3:3
4:5
5:2
5:3
3:4
3:7
2:6
1:7

Dwie porażki
Po znakomitej inauguracji (4:0 z Ruchem II Radzionków) piłkarze Tempa
Paniówki doznali wysokiej,
bo 1:5 porażki z rezerwami
Polonii Bytom.

A po meczu
znowu
będzie bal
Krupiński Suszec. Z tym
rywalem piłkarze Concordii
kończyli miniony sezon w roli
gospodarza. To był dziwny
mecz. Może nie tyle mecz, co
jego otoczka, bowiem odbywał
się bez udziału publiczności.
Taka była kara dla knurowskiego klubu nałożona przez
Wydział Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej za
przerwany mecz z Czarnymi
Piasek.
Tamta konfrontacja z Krupińskim zakończyła się porażką knurowian 2:4.
Minęło kilka tygodni i na
inaugurację sezonu do Knurowa przyjechał... Krupiński
Suszec. Tym razem mecz odbył się z udziałem publiczności i goście chcąc powtórzyć
wyczyn z rundy wiosennej,
znowu ogołocili gospodarzy
z punktów.
Trzeba przyznać, że drużyna z powiatu pszczyńskiego
ma patent na nasz zespół. Do
tej pory odbyły się trzy mecze
pomiędzy Concordią i Krupińskim i za każdym razem
knurowianie schodzili z boiska pokonani. 2:4, 1:4 i 1:2 to
wyniki tych konfrontacji. Ten
ostatni, z soboty wydaje się naj-

mniej upokarzający. Ale biorąc
pod uwagę letnie wzmocnienia Concordii to uważam, że
ta porażka boli najbardziej.
Z drugiej strony, ta porażka
może dać wiele dobrego, pod
warunkiem, że ktoś wyciągnie
z niej odpowiednie wnioski.
Ci, którzy byli w sobotę na
Stadionie Miejskim widzieli,
że knurowianie pod względem
fizycznym zdeklasowali rywala. Podopieczni Pawła Sibika
– tak, tak, tego samego, który
dość nieoczekiwanie znalazł
się przed kilkoma laty w kadrze na japońsko-koreański
Mundial – oddychali „rękawami” na długo przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Ale
mimo szybkiej zadyszki i gry
w dziesiątkę zdołali wygrać.
Wspomniany Paweł Sibik
wziął w sobotę rewanż na Wojciechu Kempie, który kilka
lat temu ograł go w Rogowie,
gdy ten próbował wprowadzić
tamtejszy k lub do III ligi.
Teraz między tymi trenerami
jest remis, ale w tabeli wyżej
sklasyfikowany jest Krupiński. I to zawodnicy z Suszca
śpiewali w sobotę: A po meczu
znowu będzie bal!
Piotr Skorupa

informacja

Bez zw ycięstwa pozostaje beniaminek – Jedność
Przyszowice, który w drugiej
kolejce przegrał 1:3 z innym
beniaminkiem z Rachowic.
PiSk

WYNIKI 2. KOLEJKI (GRUPA 4):
Polonia II Bytom - Tempo Paniówki 5:1
KS 94 Rachowice – Jedność 32 Przyszowice 3:1
Ruch II Radzionków - Płomień Połomia 2:1
Carbo Gliwice - Sparta Zabrze 1:0
Piast II Gliwice - Fortuna Gliwice 1:3
ŁTS Łabędy - Orzeł Miedary 0:0
MKS Kończyce - Silesia Miechowice 5:0
Gwarek Zabrze - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 2:0
1. MKS Kończyce
2. Polonia II Bytom
3. Fortuna Gliwice
4. KS 94 Rachowice
5. Gwarek Zabrze
6. Orzeł Miedary
7. Tempo Paniówki
8. Tarnowiczanka St. Tarnowice
9. Carbo Gliwice
10. Ruch II Radzionków
11. Płomień Połomia
12. Sparta Zabrze
13. ŁTS Łabędy
14. Jedność Przyszowice
15. Piast II Gliwice
16. Silesia Miechowice

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0

6:1
8:4
6:4
4:2
3:1
1:0
5:5
1:2
1:1
2:5
4:4
3:3
2:3
2:4
3:6
0:6
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ZBIGNIEW KOSMALA, PREZES KS CONCORDIA:

Z początkiem letniej kanikuły minął rok od momentu
objęcia przez Zbigniewa Kosmalę stanowiska prezesa w
Klubie Sportowym Concordia
Knurów.
Jaki to był rok? – Trudny
– krótko odpowiada sternik
klubu.
Gdy przed rokiem członkowie klubu pytali – wtedy
jeszcze kandydata na stanowisko prezesa – Zbigniewa
Kosmalę o plany i pomysł na
prowadzenie klubu, ten odpowiedział, że plan sportowy będzie obejmował m.in. walkę o
awans do 4. ligi i wprowadzenie drużyny juniorów do tak
zwanej „emki” (Śląskiej Ligi
Juniorów Starszych). Dzisiaj
każdy kibic wie, że seniorzy
awansu nie wywalczyli. Nie
tak, jak prezes sobie wyobrażał, zaprezentowali się też
juniorzy.
- Powtórzę raz jeszcze, że
to był trudny rok – kontynuuje
Zbigniew Kosmala. – Zespół
seniorów rozpoczął sezon z trenerem Marcinem Domagałą,
który miał dobrą wizję prowadzenia drużyny, ale ta wizja nie
przełożyła się na wyniki, jakich
oczekiwaliśmy. Ostatecznie
rundę jesienną zakończyliśmy
w dolnych rejonach tabeli. W
międzyczasie daliśmy kolejną
szansę trenerowi Wojciechowi
Kempie i z rundy wiosennej
możemy być zadowoleni.
Zespół juniorów to osobny
temat. Dzisiaj wiem, że nie
wywalczyliśmy awansu z kilku
powodów, jednak nie chciałbym wszystkich ujawniać.
Przed nami kolejne trudne
zadanie, bowiem czeka nas
wybór nowego trenera dla
najstarszego młodzieżowego
zespołu. Jesteśmy już po rozmowach z rodzicami kilku
piłkarzy, którym zależy, by
drużyna juniorów prezentowała odpowiedni poziom i my
jako zarząd klubu zrobimy

Foto: Piotr Skorupa

To był trudny rok

Prezes Concordii, jako były sędzia piłkarski,
przyglądał się kilku letnim sparingom od „środka”.
A przy okazji – jak widzimy – Zbigniew Kosmala
wypatrywał dla swojego klubu lepszych dni,
miesięcy, a może i lat
wszystko, by tak właśnie było.
Wracając do minionego
sezonu można powiedzieć, że
awansu do „emki” nie uzyskaliśmy, jednak z poczynionych
obserwacji wynika, że w nowych rozgrywkach będziemy wprowadzać do drużyny
seniorów kilku obiecujących
wychowanków.
Słowa prezesa potwierdzają fakty, wszak od początku
rozgrywek szansę gry w wyjściowym składzie seniorów
otrzymał 17-letni Paweł Jaroszewski.
Latem na Dworcową wróciło kilku doświadczonych

zawodników. I znowu pojawił
się temat awansu. No bo jeżeli
nie teraz, to kiedy?
- Wiem, że ci zawodnicy,
którzy do nas przyszli, przyglądali się naszym wynikom
od dłuższego czasu i właśnie
teraz zdecydowali się na powrót – mówi prezes Concordii.
- To efekt tych wiosennych
występów i dobrej prasy, jaką
mieliśmy w tym roku.
Ci zawodnicy zdecydowali
się na stałe wrócić nie tylko do
Concordii, ale i do Knurowa.
Oni chcą z naszym miastem
związać się pracą zawodową.
Dzięki współpracy z Urzędem

Miasta mają warunki do gry
w piłkę, a dzięki Kompanii
Węglowej osiągnęli stabilizację
zawodową.
Na ten trudny pierwszy rok
prezesury Zbigniewa Kosmali
złożyły się nie tylko słabsze
niż zakładał wyniki sportowe,
ale i wpadka organizacyjna, po której sędzia przerwał
mecz z Czarnymi Piasek (klub
nie zatrudnił pracowników
ochrony, a dwóch pseudokibiców wtargnęło na murawę).
Dla knurowskiego klubu było
to przykre doświadczenie,
wszak mecz, który piłkarze
Concordii prowadzili 1:0 zakończyłem się walkowerem na
korzyść Czarnych, a ponadto
Śląski Związek Piłki Nożnej
ukarał nasz klub nakazem
rozegrania jednego meczu bez
udziału publiczności.
- Czynimy starania, by we
współpracy z firmą ochroniarską zapewnić bezpieczeństwo
na naszych meczach – zdradza
Zbigniew Kosmala. - Zrobimy
wszystko, by nie powtórzyła się
historia z poprzedniej rundy,
gdy dwóch nieodpowiedzialnych pseudokibiców zakłóciło
porządek i sędzia postanowił
przerwać mecz.
Po tamtym incydencie
miasto pomogło nam w temacie uzupełnienia ogrodzenia
obiektu i mam nadzieję, że
wyniki osiągane przez naszą
drużynę w nowym sezonie
przyciągną prawdziwych kibiców na trybuny Stadionu
Miejskiego.
P i e r w s z y r ok r z ą d ów
Z big n ie w a Ko sma l i pr z y
Dworcowej nie za kończył
się zapowiadanym sukcesem
sportowym. O dotkliwej porażce też nie może być mowy.
Historię zostawmy jednak na
boku, bowiem nowy sezon
nabiera rozpędu. - Cieszy to,
że w okresie letnim mieliśmy
do dyspozycji około 30 piłkarzy. A cel na ten sezon konkretnie określimy po rundzie
jesiennej. Jeżeli będziemy w
czołówce to na pewno postaramy się walczyć o awans do
IV ligi - kończy prezes knurowskiego klubu.

KLASA „A” Podokręg Zabrze

Ruszyła klasa „A”
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Kacper Laxa, Radosław Bujok,
Patryk Wiszniowski, Sebastian
Sujecki, Adrian Maksymiec.
Naprzód: Mateusz Cybulski, Radosław Jachimow-

1. KOLEJKA

9. KOLEJKA

– 20-21 sierpnia

- 1-2 października

10. KOLEJKA
- 8-9 października

WJ

Pyskowice - Rudziniec
Łany Wielkie - Kończyce II
Stal - Gierałtowice
Wilcza - Wielowieś
Górnik II - Zaborze
Toszek - Ciochowice II
Bojszów - Chudów
Radonia - Społem

3. KOLEJKA

11. KOLEJKA

- 3-4 września

- 15-16 października
Zaborze - Wilcza
Gierałtowice - Radonia
Chudów - Stal
Rudziniec – Łany Wielkie
Wielowieś - Pyskowice
Społem - Górnik II
Ciochowice II - Bojszów
Kończyce II - Toszek

4. KOLEJKA

12. KOLEJKA

- 7 września

- 22-23 października

Pyskowice - Chudów
Ciochowice II - Gierałtowice
Kończyce II - Społem
Rudziniec - Zaborze
Łany Wielkie - Wielowieś
Toszek - Wilcza
Bojszów - Górnik II
Stal - Radonia

ski, Sebastian Jonda, Mateusz
Kląskała, Dominik Bartoszew icz , Da n iel Wit kowsk i,
Grzegorz Nowak.

Wilcza - Pyskowice
Zaborze - Radonia
Gierałtowice - Bojszów
Chudów - Toszek
Wielowieś - Górnik II
Społem - Stal
Ciochowice II – Łany Wielkie
Kończyce II - Rudziniec

- 27-28 sierpnia

Chudów - Ciochowice II
Wilcza - Bojszów
Gierałtowice - Kończyce II
Zaborze - Łany Wielkie
Górnik II - Stal
Radonia - Pyskowice
Wielowieś - Toszek
Społem - Rudziniec

Piotr Skorupa

PiSk

2. KOLEJKA
Pyskowice - Giarałtowice
Chudów - Społem
Rudziniec - Wilcza
Łany Wielkie - Górnik II
Ciochowice II - Zaborze
Toszek - Radonia
Bojszów - Stal
Kończyce II - Wielowieś

Foto: Waldemar Jachimowski

pozwolił r y wa lizować ja k
równy z równym ze starszymi
kolegami, a mecz zakończył
się remisem 2:2. Oba zespoły
bez problemów wygrały także
mecze z dwoma pozostałymi
drużynami o nazwach Duma
Kata lonii oraz GKS K nurów. Decyzją organizatora
Naprzód oraz APN Knurów
uznane zostały za zwycięzców
w dwóch kategoriach wiekowych: starszej i młodszej oraz
otrzymały nagrody w postaci
pucharów i dyplomów.
Zwycięskie drużyny zagrały w składach:
APN Knurów: Paweł Sawicki, Kacper Karasz, Dawid
Kołodziej, Grzegorz Suchanek,

Gwiazda Chudów.
Po pierwszej kolejce w najlepszych nastrojach są Wilki,
które bez problemu rozprawiły
się z rezerwami MKS Kończyce
(dawna Gazobudowa Zabrze).
Drużyny z Chudowa i Gierałtowic rozpoczęły od porażek.
W najbliższy weekend
startuje klasa „B”. Pełny terminarz znajdziecie na naszych
łamach za tydzień.

Stal – Toszek 0:0
Wilcza - Kończyce II 5:1
Zaborze – Chudów 3:0
Górnik II – Rudziniec 2:0
Bojszów – Pyskowice 3:2
Radonia – Łany Wielkie 7:0
Wielowieś - Ciochowice II 0:1
Społem – Gierałtowice 4:2

Wakacyjna gra na Orliku
W kolejnym wakacyjnym
turnieju piłki nożnej organizowany m przez Miejsk i
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie wzięły udział
4 zespoły. Zawodnicy tych
drużyn różnili się wiekiem,
wobec cz ego orga n i z ator
prz y zna ł m łodsz y m d r użynom handicap w postaci
większej ilości zawodników
na boisku. W ten sposób najmłodsza drużyna zawodów
reprezentująca APN Knurów
przystąpiła w sile ośmiu graczy do meczu ze starszymi o
2-3 lata sześcioma zawodnikami Naprzodu. Liczniejszy
skład zespołu prowadzonego
przez trenera Andrzeja Płatka

W miniony weekend rozpoczął się nowy sezon piłkarski w klasie „A”. W porównaniu z ubiegłymi rozgrywkami,
nasz teren ma na tym szczeblu o dwóch przedstawicieli
mniej. Jedność Przyszowice
awansowała przecież do klasy
okręgowej, natomiast Orzeł
Stanica został zdegradowany
do klasy „B”. W ten sposób
pozostały trzy zespoły: Wilki
Wilcza, LKS 35 Gierałtowice i

Pyskowice – Łany Wielkie
Stal - Ciochowice II
Wilcza - Społem
Górnik II - Gierałtowice
Toszek - Rudziniec
Bojszów - Kończyce II
Radonia - Chudów
Wielowieś - Zaborze

5. KOLEJKA

13. KOLEJKA

- 10-11 września

- 29-30 października

Stal - Pyskowice
Wilcza – Łany Wielkie
Gierałtowice - Chudów
Zaborze - Kończyce
Górnik II - Toszek
Radonia - Bojszów
Wielowieś - Rudziniec
Społem - Ciochowice II

Zaborze - Pyskowice
Gierałtowice - Wilcza
Chudów - Górnik II
Łany Wielkie - Toszek
Rudziniec - Bojszów
Społem - Wielowieś
Ciochowice II - Radonia
Kończyce II - Stal

6. KOLEJKA

14. KOLEJKA

- 17-18 września

- 5-6 listopada

Pyskowice - Ciochowice II
Łany Wielkie - Społem
Stal - Wilcza
Rudziniec - Gierałtowice
Kończyce II - Chudów
Toszek - Zaborze
Bojszów - Wielowieś
Radonia - Górnik II

Pyskowice - Toszek
Stal - Rudziniec
Wilcza - Chudów
Zaborze - Społem
Górnik II – Ciochowice II
Bojszów - Łany Wielkie
Radonia - Kończyce II
Wielowieś - Gierałtowice

7. KOLEJKA

15. KOLEJKA

- 24-25 września

- 12-13 listopada

Wilcza - Radonia
Zaborze - Bojszów
Gierałtowice – Łany Wielkie
Chudów - Rudziniec
Górnik II - Pyskowice
Wielowieś - Stal
Społem - Toszek
Ciochowice II - Kończyce II

Gierałtowice - Zaborze
Chudów - Wielowieś
Rudziniec - Radonia
Łany Wielkie - Stal
Społem - Pyskowice
Ciochowice II - Wilcza
Kończyce II - Górnik II
Toszek - Bojszów

8. KOLEJKA

16. KOLEJKA

- 28 września

- 19-20 listopada

Pyskowice - Kończyce II
Rudziniec - Ciochowice II
Łany Wielkie - Chudów
Toszek - Gierałtowice
Bojszów - Społem
Stal - Zaborze
Radonia - Wielowieś
Górnik II - Wilcza

Pyskowice - Bojszów
Łany - Radonia
Rudziniec - Górnik II
Chudów - Zaborze
Gierałtowice - Społem
Toszek - Stal
Kończyce II - Wilcza
Ciochowice II - Wielowieś
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Rodzinny
festyn radości

Uczestników festynu do zabawy zachęcali
organizatorzy - ks. proboszcz Jan Buchta
i Joachim Machulik - oraz patron honorowy
- prezydent Adam Rams z małżonką

Występy artystyczne, konkursy, a przed wszystkim piękna
słoneczna pogoda sprawiły, że X Festyn Parafialny przy parafii
Matki Bożej Częstochowskiej był taki, jakim wymarzyli go sobie
organizatorzy - rodzinny
Zaczęło się magicznie.
Sztuczki iluzjonisty Czarodzieja Andro zachwyciły nie
tylko najmłodszych, choć to
akurat ci najmniejsi mieli
szanse wspólnego występu na
scenie razem z magikiem.
Blok artystyczny rozpoczęły dziewczyny z Music Joy.
Po nich na scenie pojawił się
Boys Dance z DPS Zameczek.
Wspólnie z nimi zebrani na
boisku śpiewali znane piosenki. Niezwykły taneczny
pokaz zaprezentowali najmłodsi uczestnicy festynu
– dziewczynki ze szkoły tańca Shock Dance. Zachwyciła,
ja k z w yk le Sylw ia Lipk a ,
której solow y w ystęp jest
już stałym punktem festynu
parafialnego.
Fantastycznym przeżyciem był show przygotowany
przez orkiestrę dętą KWK
„Knurów” pod batutą Mariusza Kowalczyka. Górniczemu
zespołowi towarzyszyli soliści:
Marta Kozak, Sylwia Lipka,
Grzegorz Kania, Magda Soczawa i Michał Gasz. Występ
nagrodziła owacja na stojąco.

Marta Kozak z orkiestrą „KWK Knurów”
Magda Soczawa i Michał Gasz
- stworzyli niezapomniany duet

Zwycieżczyni głównej
nagrody Ewa Dąga
– To był prawdziwy strzał
w dziesiątkę – oceniła pomysł
pani Joanna. Z naszą rozmówczynią zgodził się pan Grzegorz: – Myślałem, że to będzie
zwykły występ orkiestry, którą
swoją drogą uwielbiam, jednak
to co wymyślili muzycy zasługuje na najwyższe uznanie.
Znamienne, że podziwialiśmy
talenty wyrosłe na naszym
knurowskim podwórku.

Dla Przeglądu:
Joachim Machulik, Wspólnota Rodzin Domowego Kościoła: - To tak niedawno, bo w 2003
roku, po kilkuletniej przerwie miał miejsce drugi
parafialny festyn, a tu już za nami mały jubileusz,
jakim był miniony 10 festyn. Dzieląc się radością z
wszystkimi, którzy uczestniczyli w niedzielnym jak
i w poprzednich festynach, chcę wyrazić podziękowanie tym, którzy swym wsparciem i życzliwością
sprawili, że to niedzielne popołudnie na gościnnym terenie MSP-7
dało wiele zadowolenia rozbawionym dzieciom i żywo reagującym
na występy dorosłym. Te podziękowania w imieniu organizatorów
- ks. proboszcza Jana Buchty i Wspólnoty Rodzin Domowego
Kościoła - kieruję do wszystkich sponsorów. Jestem wdzięczny
prezydentowi miasta, panu Adamowi Ramsowi, za objęcie festynu
po raz kolejny patronatem honorowym, co zostało wyrażone przez
zaangażowanie służb miejskich Centrum Kultury i MOSiR-u. To, że
te ofiarowane różnego rodzaju dary zostały przyjęte przez uczestników imrezy w formie udziału w loterii, różnych grach, zakupach
pozwoliło zrealizować wymiar charytatywny festynu. Będą mogły
otrzymać pomoc m.in. rodziny w trudnej sytuacji materialnej, a
część kwoty zostanie przeznaczona na Parafialny Fundusz Stypendialny i dofinansowanie wyjazdu rekolekcyjnego dla rodzin.
Liczba 10, a tyle za nami festynów, to też okazja, aby wyrazić
podziękowanie redakcji Przeglądu Lokalnego za zapowiedzi jak
i relacje po festynie, które przyczyniają się do tego, że tak wiele
osób w tych festynach bierze udział. TWK Waldex i portal informacyjny MiastoKnurow.pl wraz z Gościem Niedzielnym to także
patroni medialni, których zaangażowanie dobrze służy tej imprezie
– im również dziękujemy. Honory należą się też artystom, których
występy tak zachwycały widownię. Warto docenić gest występujących knurowian, którzy nie życzyli sobie wynagrodzenia. Każdy
zauważył radosne i rozbawione dzieci. To zasługa kilkunastoosobowej grupy młodzieży oazowej i przygotowanych przez młodzież
konkursów, gier i zabaw, w których dzieci otrzymywały nagrody.
Za ten młodzieńczy entuzjazm - młodzieży i dzieciom serdecznie
dziękujemy. Tak różnorodna życzliwość i wsparcie pozwala nam
wszystkim tworzyć wspólnotę festynową, która dobrze się z sobą
czuje i bawi. W tym miejscu prośba, aby wszyscy, którzy otrzymali
ulotki na festynie wzięli udział w głosowaniu na plac zabaw w
konkursie „Nivea” przy ulicy Armii Krajowej. Zagłosowanie będzie
pięknym gestem dla dzieci, aby mogły cieszyć się z zabawy na nim
(a wierzę, że go wygramy) w ciągu całego roku.
Not. mw

Wśród setek uczestników
niedzielny czas mile spędzali
prezydent Knurowa Adam
Ra ms i proboszcz pa ra f ii
pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej Jan Buchta.
Dużo ciepłych słów za świetną
organizację zbierał Joachim
Machulik ze Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła.
Atrakcyjnie było nie tylko
na i przed sceną. Świetnie
rozchodziły się losy loterii
fantowej. Niczy m magnes
na smakoszy działały pyszne
wypieki i potrawy serwowane
przez stoiska gastronomiczne.
Kiermasz książek też znajdował wielu amatorów. Konkursy, gry i zabawy angażowały
dzieci i nastolatków. Wesołe
miasteczko bezustannie tętniło życiem.
Organizatorzy i uczestnicy połączyli przyjemne z pożytecznym. To drugie czynili
promując udział Knurowa
w akcji „100 placów zabaw
na 100 lat Nivea”. Do głosowania na miasto w internetowym konkursie zachęcali
samorządowcy i społecznicy,
a wolontariuszki ze Stowarzyszenia Cztery Pory Roku
rozdawały ulotki instruujące
jak to czynić.
Kulminacją festynu było
losowanie nagród. Właścicieli znalazły artykuły gospodarstwa domowego, obrazy, meble, a nawet zestaw do
masażu. Fortuna nagrodziła
zaangażowanie zdobywczyni
głównego fantu – telewizora
- która zainwestowała w zakup
aż 19 losów.
Gwiazdą wieczoru była
Kapela Bawarska „Bayerock”.

Rodzinne świętowanie zakończyła wspólna modlitwa.
Wymiernym plonem festynu okazało się około 12 tysięcy
złotych. Pieniądze zostaną
przekazane m.in. na pomoc
dla rodziny w trudnej sytuacji
materialnej, wzbogacą Parafialny Fundusz Stypendialny
oraz przysłużą się organizacji
wyjazdu rekolekcyjnego dla
rodzin Oazy.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Gwiazda wieczoru - kapela
bawarska „Bayerock”

Podziękowania

Sponsorzy festynu: „Centrum Kultury” - Knurów, Hurtownia „Lampart”, Pieczywo u „Zbyszka”, „KOMART”, KWK „KNURÓW”, SM Knurowianka, MOSiR- Knurów, Złotnictwo Marek Starościk, Pracownia
Złotnicza Barbara Cyprys, Księgarnia „Merkury”, AIB Ślęczka, Szpura, Dytko, UPOS System, JAWOREX
mebel design Knurów ul. Witosa, Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, NSZZ „Solidarność” KWK
Knurów, ZZG KWK „Knurów”, Sanit, Pracownia Jubilerska Ewa Pietroszek, MAR-MEDICA ul. Witosa 31/A,
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy, Protos,
Sklep Sisters, Zakład Fotograficzny AiP Barchańscy, Sklep „Amper”, Kwiaciarnia „LOTOS”, Kwiaciarnia
„Pasja”, Kwiaciarnia „U Basi”, G.H. Kurowscy, Ewa Jurczyga, Apteka „Za grosze”, Piekarnia T. Gilner Gierałtowice, Cukiernia T. Czech, Foto – Color K. Kroczyk, Sklep Odzieżowy „Alicja”, Salon Fryzjerski – Ilona
Krzemińska, Salon Fryzjerski Damsko-Męski Agata Kaleta, Laboratorium Analityki Medycznej dr.n.med.
Joanna Świerczyna, Sklep „Iza”, Firma Handlowa Roman Szczepanik i Grzegorz Gąsiorowski, Drogeria
„Ziaja”, Sklep Obuwniczy „Mar-kam”, Dako - „Złoty Kurczak” Knurów, Sklep „ELEKTOR”, „Raise Hit”,
Fryzjerstwo Męskie Helena Głodzik, ZUH Radiotechnik H. Glania, Sklep spożywczy „ Domino”, Zakład
Optyczny Celina Trzaska, Restauracja „Mała Toscania”, Kwiaciarnia Halina Klimas, Zakład Fryzjerski Ela
Szczepańska, S.C. Cukiernia – Lodziarnia Warzecha –Knurów, M.H, Nastula-Zakład Zegarmistrzowski,
książki religijne, Sklep Przemysłowy Sylwia, Apteka św. Barbary, F.H.U. Maria Brzyska, Śląska Sieć
Metropolitalna Sp. o o. Gliwice, TIM III Knurów, Zakład Fryzjerski „Alicja”, Sklep Sawa
Patroni medialni: Przegląd Lokalny, TV kablowa Waldex, Miejski Portal Informacyjny www.Miasto
Knurów.pl, Gość Niedzielny

