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GLIWICE

KNURÓW

GLIWICE

Podróże
Trochę
z „Amokiem”
Gliwickie kino „Amok” zaprasza
od 5 sierpnia na specjalnie przygotowane pokazy filmów pod zbiorczym tytułem : „Wakacyjne Podróże
Filmowe”. Wyprawa rozpocznie się
w Grecji, potem przez filmową Rumunię, Izrael, Chiny i Indie dotrze
do Australii. Dzieła z całego globu
wprowadzą widzów w świat egzotyki
i niezwykłych krajobrazów. Bilet na
seanse to tylko 7 zł, warto skorzystać
z tej niepowtarzalnej okazji. Ilość
miejsc ograniczona.
JB

RYBNIK

Kabaretowe
lato
W ramach cyklu „Kabaret w
PK-S’ie” 6 sierpnia na deskach Domu
Kultury w Rybniku Boguszowicah
pojawią się gwiazdy rybnickiego
humoru. PK-S powstał z inicjatywy
młodych rybniczan, skupionych
wokół działalności kulturalnej. Tym
razem ich gościem będzie Kabaret
Noł Nejm, który pokaże swoje stare,
dobrze znane publiczności skecze, jak
i zaprezentuje nowe. Impreza rozpocznie się o godz. 17 i potrwa do 19.30.
JB

RYBNIK

Reggae
na Śląsku
Śląska grupa Tabu, grająca muzykę z coraz popularniejszego nurtu
reggae, wystąpi 11 sierpnia o godz.
20 w rybnickim Klubie Kulturalnym. Zespół zagra utwory ze swoich
dwóch płyt− „Jednosłowo” i „Salut”.
Dynamiczna mieszanka jamajskich
rytmów z zaangażowanymi tekstami
z pewnością spodoba się słuchaczom
w każdym wieku.
JB

www.obiektywni.pl

Zbiórka

teatru

6 sierpnia Park Chopina w Gliwicach wypełni głos Stanisławy
Celińskiej. Przy akompaniamencie
m.in. klarnetu i gitary, znana aktorka wyśpiewa utwory z programu −
„Domofon czyli śpiewnik domowy
Stanisław y C.” Jest to pierwszy
koncert z cyklu „Parkowe lato”. W
każdy weekend sierpnia gliwiczanie
będą mogli posłuchać muzyki z
kręgu piosenki teatralno-poetyckiej. Impreza, organizowana przez
Prezydenta Miasta Gliwice, ucieszy
z pewnością nie tylko miłośników
dobrych tekstów.
Początek koncertu o godz. 19.30
JB

Nie zapomnij
5 VII I – Mię dzy

nar odo wy Dz ień

Piwa i Piwowara
6 VIII – Dzień Mu
sztardy
10 VIII – Dzień Prz
ewodników
i Ratowników Gó
rskich
11 VII I – Dz ień
Ko nse r wa tor a
Zabytków

KNURÓW

Podpięta
Dla 40-letniej mieszkanki bloku
przy ul. Staszica skończyło się El
Dorado. W ubiegłą środę kontrolerzy
ujawnili w jej mieszkaniu nielegalny
pobór prądu. Poszkodowanym jest
gliwicki Vattenfall, a postępowanie w
sprawie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie. Kradzież energii jest
przestępstwem ściganym przez kodeks karny i jak każda inna kradzież
zagrożona jest karą nawet do 5 lat
pozbawiania wolności.
/g/

SZCZYGŁOWICE

Wypił
i prowadził
Mowa o 27-letnim knurowianinie, który w ubiegłą środę wybrał
się w podróż samochodem. Finał był
taki, że mężczyzna spowodował po
pijaku kolizję - uderzył w barierki
na wiadukcie, na ul. Lignozy. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Knurowie poddali kierowcę badaniu,
które wykazało 1,3 promila.
/g/

PŁAWNIOWICE

Interaktywna galeria, dostępna
dla każdego, kto potrafi i lubi robić zdjęcia. Każda praca podlega
ocenie, zarówno przez grono
ekspertów, jak i zwykłych użytkowników. Miłośnicy fotografii,
chcący udoskonalić swoje dzieła,
mają możliwość skorzystania z
rad udzielanych przez znawców
tematu. Każde zdjęcie można
komentować, warunkiem dobrej
krytyki jest rzetelność oceny. Za
rzeczowy komentarz oraz publikację zdjęć uczestnicy otrzymują
punkty.
Szybko rozwijająca się społeczność fotografów wreszcie znalazła
profesjonalne miejsce wymiany
prac i myśli.
JB
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Twist nad
jeziorem
W niedzielę 7 sierpnia w malowniczej scenerii zamku w Pławniowicach wystąpi zespół Chrząszcze
w programie „Twist i szał”. Artyści
wykonają zarówno piosenki z repertuaru grupy The Beatles, jak i
rodzimych Skaldów. Muzyka z lat
60. i 70. z pewnością porwie do tańca zmęczonych deszczową pogodą
słuchaczy. Koncert rozpocznie się o
godz. 20.
Bilety-cegiełki do nabycia przed
rozpoczęciem koncertu.
JB

Od 8 do 10 sierpnia w w yznaczonych punktach miasta
zaplanowano kolejną zbiórkę
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
W trosce o ochronę środowiska
naturalnego każdy kto posiada w
domu starą pralkę, lodówkę, telewizor czy monitor komputerowy
będzie mógł bezpłatnie pozbyć się
nieużywanego sprzętu. Dodatkowo
w ramach zbiórki przyjmowane będą
zużyte akumulatory i baterie.
Organizatorzy zbiórki proszą,
aby oddawany sprzęt był kompletny,
natomiast drobne elementy powinny
zostać zapakowane.
Zbiórka zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem:

Patr yk i Wojtek, jeśli tylko
jest pogoda, doskonal
ą umiejętność jazdy
na deskorolce na pob
liskim skateparku koło
Urzędu Miasta.

8 sierpnia (poniedziałek)
16:00 – 17:00 – plac przy OSP na ul. 1
Maja i Wilsona
17:10 – 18:10 – parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej
18:20 – 19:20 – parking przy Intermarché na ul. Szpitalnej
19:30 – 20:30 – parking przy sklepie
Biedronka na ul Witosa
9 sierpnia (wtorek)
16:00 – 17:00 – parking przy Kościele NMP Królowej Świata na ul.
Zwycięstwa
17:10 – 18:10 – targowisko miejsce w
Szczygłowicach przy al. Piastów
18:20 – 19:20 – parking przy Szkole
Podstawowej nr 3 na ul. Michalskiego
(Krywałd)
19:30 – 20:30 – parking hurtowni
elektrycznej przy ul. Wilsona i Niepodległości

Pani Renata Rokitowska skorzystała
z rzadkiego w te wakacje słońca i postanowiła wykonać szereg
prac domowych, m.in. rozwiesiła
pranie.

10 sierpnia (środa)
16:00 – 17:00 – parking przy Ratuszu
na ul. Niepodległości
17:10 – 18:10 – boisko Szkoły Podstawowej nr 1 od strony ul. ks. Koziełka
18:20 – 19:20 – przy skrzyżowaniu ul.
Dworcowej i Rybnej
(poniedziałek i wtorek) i od 16:00 do
19:20 (środa)
Harmonogram zbiórki może ulec
zmianie.
oprac. DC

GLIWICE

Jazz
w Ruinach
Julio Cortazar twierdził, że jazz
to coś poza narodowym obyczajem,
poza niewzruszonymi tradycjami,
językiem i folklorem: coś z przeszłości,
coś z głębi, z dołu, coś, co godzi Meksykanów i Norwegów, i Rosjan, i Hiszpanów. Spragnionych ciekawej muzyki,
Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz
Club zaprasza na rozpoczynający się
5 VIII Międzynarodowy Festiwal
Jazz w Ruinach. W Gliwicach pojawią
się wybitni przedstawiciele gatunku.
Oprócz koncertów organizatorzy
polecają także warsztaty muzyczne
i wystawy fotografii. Imprezę zapoczątkuje koncert grupy Entropy,
zaraz po nich na scenie pojawi się Jan
Melecha Quartet. Start o godz. 19.
Szczegółowe informacje na stronie
www.jazzwruinach.pl

W niedzielę po mszy św. ku czci św.
Krzysztofa w knurowskim koście
le
pw. Matki Bożej Częstochowskiej
poświęcono samochody, którym
i
kierowcy jak co roku licznie zapełn
ili kościelny plac.

nia grządek, żeby zakaliśmy podczas piele
zrobiło
Czesława Pieniaka spot
d jesienią. – Dobrze, że
prze
cze
jesz
sły
wyro
sadzone kwiatki
prac działkow ych.
z wykonać większość
tera
na
moż
ie,
eczn
się słon
Fot. i not. Dawid Ciepliński

JB

Przegląd Lokalny Nr 31 (961) 4 sierpnia 2011 roku

aktualności
NIEBOROWICE

Poranne dachowanie
Trasa Gliwice-Rybnik nie należy do najszczęśliwszych.
Szczególnie na jej nieborowickim odcinku często dochodzi
do kolizji i wypadków. W ubiegłą sobotę dachował tam fiat
albea...
Do zdarzenia doszło około godz.
8.00. 40-letni knurowianin, kierujący
fiatem 126 p podczas wykonywania
manewru skrętu w lewo zderzył
się z fiatem albea, który dachował
i wpadł do rowu. Poszkodowanego
w wypadku 27-letniego kierowcę z
Knurowa przetransportowano do
szpitala. Kierowca malucha wyszedł

z wypadku bez szwanku.
W akcji ratunkowej wzięły udział
zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowa. Okoliczności
zdarzenia bada policja.
To nie jedyny wypadek, który
wydarzył się w ostatnim czasie na
ul. Rybnickiej w Nieborowicach.
- Kierujący mercedesem sprinterem,

mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla nie
dostosował prędkości do panujących
na drodze warunków i uderzył w tył
fiata seicento, prowadzonego przez
46-letniego mieszkańca Radlina mówi sierżant sztabowy Arkadiusz
Ciozak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- Ten z kolei uderzył w tył forda kuga.
Obrażeń ciała doznała pasażerka
fiata seicento.
/pg/, foto: JRG Knurów

Fiat albea dachował i wylądował w pobliskim rowie

KNURÓW

Gorący sezon na kolei
Szlak kolejowy Knurów-Szczygłowice, mimo że nieczynny, wcale nie stracił
na popularności. Bywa tu familijnie, zwłaszcza kiedy za demontaż torów
zabierają się ojcowie z synami, a także turystycznie, kiedy na gościnne
„występy” przyjeżdżają złodzieje z odległych miejscowości...
Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zastępy JRG Knurów,
policja i katetki pogotowia

Foto: Archiwum PL

reklama

Funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Rybniku wespół z policjantami z VI Komisariatu
w Gliwicach nie ustają w wysiłkach, by uchronić przed
złodziejami to, co jeszcze pozostało ze szlaku kolejowego Knurów-Szczygłowice. Rozkradane są elementy
torów, uziemienie, linie trakcyjne...
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o kontroli skupu
złomu w Knurowie, która ujawniła 70 kg pociętej na
kawałki liny nośnej. Prowadzona przez punkt dokumentacja pozwoliła policji ustalić sprzedawcę.
Ostatnio sokiści z Rybnika złapali na gorącym
uczynku trzech sprawców kradzieży 50 metrów liny
nośnej. Ponadto zabezpieczyli na miejscu nożyce do
cięcia metalu, samochód osobowy ford mondeo oraz...
pistolet gazowy! Ujęci to: 24-letnia Roksana M. z Rudy
Śląskiej, 29-letni Wojciech B. i 32-letni Janusz G.
Przegląd Lokalny Nr 31 (961) 4 sierpnia 2011 roku

Kilka dni później w ręce sokistów wpadł 36-letni
mieszkaniec Głubczyc. Na terenie nieczynnej stacji
Knurów-Szczygłowice mężczyzna zdążył zrzucić na
ziemię 32-metrowy drut ślizgowy sieci trakcyjnej.
Funkcjonariusze znaleźli przy złodzieju nożyce do cięcia drutu, młotek i linkę parcianą. Zakutego w kajdanki
delikwenta sokiści przekazali do VI Komisariatu Policji
w Gliwicach, gdzie prowadzone są dalsze czynności.
Wykruszająca się z tygodnia na tydzień konkurencja rozzuchwala kolejnych śmiałków. W ubiegłą sobotę
do zatrzymanych kolegów po fachu dołączyli mieszkańcy powiatu gliwickiego (48-, 28- i 18-latek). Wartość
poczynionych przez nich strat to kilka tysięcy złotych.
Postępowanie prowadzi VI KP w Gliwicach.
/pg/
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KNURÓW. NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA

Rada na wakacje
To była ekspresowa sesja. W ciągu 25
minut radni przegłosowali 10 uchwał,
z czego połowa dotyczyła zmian w
gminnym budżecie
Dwie wiązały się z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Obwód głosowania nr 13 uzupełniono
o nazwy nowo utworzonych
ulic: Chabrowej, Stokrotki
i Kwiatowej. Rada Miasta
pozytywnie odniosła się do
utworzenia obwodu głosowania nr 21 w knurowskim
szpitalu.
Radni udzielili pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w kwocie 30
tys. zł na realizację projektu
budowy chodnika w ciągu
ul. Zwycięstwa na odcinkach:
od ul. Rybnickiej do posesji
nr 17 przy ul. Zwycięstwa
oraz od drogi leśnej do ul.
Bojowej - łącznie około 450
m. W myśl kolejnej uchwały
zadanie to przejęła gmina.
Z m i a ny w g m i n ny m
budżecie dotyczyły m.in.
zwiększenia środków na:
pr z ebudowę śm iet n i k a i

punktów poboru wody na
cmentarzu przy ul. 1 Maja,
utrzymanie OSP Knurów,
budowę garażu przy ul. Niepodległości 5, modernizację
szatni przy MSP-9 i MG-3
oraz budowę miejsc postojowych w rejonie kompleksu
boisk sportow ych ORLIK
2012.
Rada Miasta zatwierdziła ponadto projekt „Koleżanko i Kolego, nauczymy
Was wszystkiego!”, mający
na celu wyrównywanie szans
edu k ac y jnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
e du k ac y jnyc h . P rog r a m
współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu
państwa, a realizować będzie
go Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych w Knurowie.
/g/

Cent r u m Wydoby wcze Zachód przeprowadzi ło przeta rg
na naprawę uszkodzeń wiaduktu
kolejowego nad ul. Wilsona. Jedynym kryterium branym pod uwagę

przez zamawiającego była cena.
Prawdopodobnie prace naprawcze
przeprowadzone zostaną jeszcze w
tym roku.
/g/, foto: Marek Węgorzewski

ogłoszenie

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza 29b/29
o powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 87 370,00 zł.
Obrady Rady Miasta zainaugurowało
i zakończyło uderzenie w dzwon

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 22.08.2011 r. do godziny
10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.

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

Szpital pod telefonem

Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 22.08.2011r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 11.00.

Niejednokrotnie przyjmowaliśmy od knurowian sygnały
o trudnościach z dodzwonieniem się do szpitala w Pilchowicach.
Wygląda na to, że problem został rozwiązany – od niedawna
placówka ma nowy numer z centralą telefoniczną
Pilchowicki Szpital Chorób Płuc
im. Św. Józefa ma trzy oddziały,
funkcjonuje też przy nim Zespół
Domowego Leczenia Tlenem oraz
Przyszpitalna Poradnia Chorób Płuc
i Gruźlicy. Z tej ostatniej korzysta
wielu pacjentów, także z Knurowa.
W przypadku zamiejscowych chorych ważną sprawą jest m.in. telefoniczna łączność z placówką – chcąc
się zarejestrować lub odwołać wizytę
w poradni, teoretycznie łatwiej jest
zadzwonić niż wybrać się autobusem do Pilchowic. Teoretycznie
– bo w praktyce, zdaniem niektórych pacjentów, bywało inaczej. Do
wszystkich szpitalnych jednostek
działał tylko jeden wspólny numer
telefonu (32 235 65 27).
- W ogóle nie można się było tam
dodzwonić – skarżyła się niedawno
jedna z Czytelniczek. – Od tygodnia
usiłuję – bezskutecznie. Jak człowiek
chce zamówić wizytę, bo różnie to
bywa, nie ma szans na zrobienie tego
przez telefon. Nawet by przełożyć termin, trzeba jechać d Pilchowic. A nie
jest to łatwe, bo autobusy z Knurowa
do Pilchowic nie jeżdżą często.
Nam też w przeszłości nie dopisywało szczęście przy próbach połączenia się z pilchowickim szpitalem.
Jednak w ubiegłym tygodniu udało
się to już za pierwszym razem. Jak
poinformowała osoba, która ode-
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Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
32 235 16 70 lub 32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy Mieszkańców, iż w dniu 29 czerwca 2011
roku została podjęta Uchwała Rady Miasta Knurów Nr VIII/132/11
w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dofinansowaniem objęte są następujące inwestycje:
• podłączenie budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci
cieplnej;
• zakup i montaż niskoemisyjnych urządzeń grzewczych, w tym:
kotłów co (elektrycznych, gazowych, olejowych, na paliwo
stałe);
• zakup i montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych;
• budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
Dotacja udzielana będzie na pisemny wniosek ubiegającego się,
na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta przed realizacją
przedsięwzięcia.
Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania w roku bieżącym
powinni złożyć wnioski oraz niezbędne dokumenty w terminie do
30 września 2011 roku.

brała telefon, od niedawna szpital ma
nową centralę telefoniczną (32 331 99
00) i nowe numery telefonu, do wyboru, do koloru –do każdego oddzia-

łu z osobna. Numer na rejestrację do
poradni to 32 331 99 10. Dodzwoniliśmy się tam bez problemu.
MiNa

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji
jak również druki wniosków dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.knurow.bip.info.pl w zakładce menu przedmiotowe-jak załatwić sprawę w Urzędzie-sprawy Referatu Ochrony Środowiska-dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w Biurze Podawczym
tutejszego Urzędu przy ul. Ogana 5.
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KNURÓW. CO DALEJ Z BEZDOMNYMI?

Życie od nowa
Foto: Paweł Gradek

Miesiąc temu, po 11 latach działalności, przestała istnieć
noclegownia dla bezdomnych. Wbrew wszelkim obawom
ten fakt zmotywował większość z nich do udomowienia się

KNURÓW

Mało ławek?
Są sprawy, które co pewien czas
wracają bumerangiem w interwencjach
Czytelników. Jedną z nich jest kwestia
ławek na przystanku autobusowym
„Szpitalna”, zwanym popularnie Fochem

Zamiast noclegowni bezdomni często wybierali
alkohol, a co za tym idzie pobyt w melinach
Mimo to dyrekcja Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej jest
ostrożna w optymizmie. - Tak naprawdę dopiero nadchodząca zima
zweryfikuje ilu z naszych podopiecznych się udomowiło - podkreśla
dyrektor MOPS Małgorzata CisekSopel.
Do końca czerwca z noclegowni
korzystało 13 z 28 skierowanych.
Meta w Caritasie dawała im poczucie
stabilizacji. Nie interesowali się niczym, cieszyła ich wolność. Wszelkie
próby aktywizacji bezdomnych (prace społecznie użyteczne, indywidualny program wychodzenia z bezdomności) nie przynosiły oczekiwanych
efektów. Zimą liczba bezdomnych
wzrastała nawet do 40! - Przyjeżdżali
do Knurowa z całej Polski - oczywiście tylko ci, którzy byli związani z
miastem ostatnim meldunkiem - bo
dowiadywali się od kolegów, że mamy
dobre warunki - wspomina dyrektor
Cisek-Sopel.
Sielanka skończyła się 30 czerwca. Caritas, prowadzący na zlecenie
gminy noclegownię, nie był już

zainteresowany kontynuowaniem
działalności tego typu. Bezdomni
narzekali, że MOPS kieruje ich do
całodobowych schronisk w Będzinie, Ustroniu Polanie, Dąbrowie
Górniczej... - Tutaj, w Knurowie jest
nasze miejsce, rodzina, groby bliskich
- mówili zgodnie.
Brak noclegowni w Knurowie
zmotywował większość z nich do
udomowienia się. Ci najbardziej
schorowani, z zasiłkiem stałym,
mimo że początkowo krytycznie nastawieni do pobytu w całodobowych
schroniskach, teraz nie wyobrażają
sobie życia nigdzie indziej.
Są i tacy, którzy zamienili noclegownię na dom - wrócili do swoich
rodzin.
O ile jeszcze kilka miesięcy temu
bra kowało chętnych do wzięcia
udziału w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności,
ta k tera z MOPS za notowa ł ju ż
pierwsze sukcesy. - Mamy dwóch
panów, w tym jednego niepełnosprawnego, którzy wynajęli pokoje.
Z naszą pomocą opłacają czynsz

KNURÓW

Kropla w morzu
Trzy lata temu w knurowskim szpitalu przestała
działać poradnia urazowo-ortopedyczna. - Narodowy
Fundusz Zdrowia nie chciał nam zakontraktować
poradni tłumacząc, że ortopedów w Knurowie jest za
dużo - wyjaśnia prezes zarządu Szpital w Knurowie
sp. z o. o. Michał Ekkert
Sk utek był nat ych m iastow y - kolejki do poradni ortopedycznych w Unii Brackiej, szczególnie
zimą, wydłużyły się. - Odwoływaliśmy się od tej niekorzystnej dla
nas decyzji. Niestety, bezskutecznie
- dodaje prezes Ekkert.

Pod koniec ubiegłego roku pojawiło się światełko w tunelu. Dzięki umowie podpisanej z NFZ, 1
st ycznia 2011 roku rozpoczę ła
działalność poradnia urazowo-ortopedyczna. Zatrudniono 3 specjalistów, zajmujących się diagnostyką
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- chwali dyrektorka.
Dwaj podopieczni, którzy niedawno zakończyli unijne szkolenia,
znaleźli schronienie u znajomych.
Czy znajdą pracę? Czas pokaże. Ważne, że znaleźli motywację do życia na
własny rachunek, inaczej.
- Kilku panów już cztery razy zdążyło zmienić schronisko. Mają problem z utrzymaniem trzeźwości. Trzy
osoby nie chciały od nas skierowań do
całodobowych schronisk. Są na miejscu, w Knurowie, mieszkają kątem
u kolegów lub na melinach - mówi
dyrektor MOPS. Dodaje, że w lipcu
nie otrzymała żadnego zgłoszenia
ze Straży Miejskiej o koczowiskach
bezdomnych.
- Oczywiście to wszystko nie
usypia naszej czujności. Cały czas interesujemy się naszymi podopiecznymi. Wcześniej niż w latach ubiegłych
ruszymy w teren z patrolem Straży
Miejskiej w poszukiwaniu melin i
koczowisk - zapewnia dyrektor Cisek-Sopel.

– Pamiętam, że dawniej na przystanku Foch przy targowisku było
pięć ławek, a od jakiegoś czasu są tylko dwie – uskarża się knurowianka.
– To zdecydowanie za mało. To jest
przystanek, na którym zatrzymują
się autobusy jadące w obie strony,
ludzie często się tam przesiadają.
Nieraz widzę tam rodziców z małymi dziećmi, albo starsze, schorowane osoby – stoją, bo już wszystkie
miejsca są zajęte. Dużo ludzi wraca
z targu z zakupami też często muszą
czekać na stojąco. Czemu jest tam
tak mało ławek? Nie można postawić
ich więcej?

O to, czy można się wkrótce
spodziewać kolejnych ławek na
przystanku, zapytaliśmy dyrektora
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji, Mieczysława Kobylca. Wygląda na to,
że póki co, wszystko zostaje tak jak
dotychczas.
- Nie planujemy dostawienia
dodatkowych ławek – mówi dyrektor. – Jeżeli ktoś chce usiąść, może
przecież skorzystać z poczekalni,
gdzie wzdłuż ściany jest cały rząd
ławek. Nie ma potrzeby dostawiania
kolejnych na zewnątrz.
Not. MiNa

Tekst i foto: Paweł Gradek

oraz leczeniem chorób i urazów
narządu ruchu. - Poradnia czynna
jest w poniedziałki, środy i czwartki zarówno do południa, jak i po
południu. Średni czas oczekiwania
to 2 tygodnie. W nagłych przypadkach lekarz może podjąć decyzję i
przyjąć pacjenta od ręki - zapewnia
prezes Ekkert i nie ukrywa, że
zapotrzebowanie jest ogromne, a
pacjenci przyjmowani są pomimo
wyczerpanego na ten rok limitu.
We wtorek, 2 sierpnia, zadzwoniliśmy do rejestracji. W
słuchawce usłyszeliśmy, że ortopedzi przyjmują 2 razy w tygodniu
w różnych godzinach, natomiast
najbliższy wolny termin to połowa... września.
/pg/

Szkoda pracy
Mieszkańcy bloku przy ul. Konopnickiej 2 i administracja załamują
ręce. Ekipa robotników jeszcze nie zakończyła ocieplania budynku, a już
znalazł się szkodnik, który pomalował sprayem gotową część elewacji.
- Szkoda słów - nie kryje złości dyrektor MZGLiA Mieczysław Kobylec. - Po
zakończeniu robót napis zostanie zamalowany. Trochę to jednak potrwa.
foto: Marek Węgorzewski
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KNURÓW. SYLWETKA

Kryminalna
Wydaje się, że policjant to męski zawód. Nie do końca,
bo choć panowie w mundurach, owszem, ciągle liczebnie
dominują, to wśród funkcjonariuszy jest coraz więcej
kobiet. Przy okazji Święta Policji poprosiliśmy jedną z nich,
sierż. szt. Monikę Warych, by opowiedziała co nieco o
swojej pracy

Sierż. szt. Monika Warych - jedna z czterech kobiet - policjantów
w knurowskim komisariacie
Jest jedną z czterech kobiet-policjantów w miejscowym komisariacie.
W tym zawodzie pracuje od 11 lat,
prawie od początku, bo od 2001 r.
– w Knurowie. Szczupła, drobna
szatynka, sierżant sztabowy Monika
Warych z Wydziału Kryminalnego
na co dzień chodzi po cywilu. Mundur zakłada od święta – na akademie,
mianowania.
Praca jest ciekawa, codziennie
dzieje się coś innego – jakiś wyjazd, nowi świadkowie. Wiadomo,
czasami się przeżywa pewne rzeczy
i trzeba sobie umieć z tym radzić.
Ta praca to nie tylko akta i numer
sprawy, ale przede wszystkim ludzie.
– My, kobiety z Kryminalnego, zazwyczaj bierzemy dużo spraw rodzinnych
– mówi sierż. szt. Warych. – Być może
dlatego, że mamy łatwiejszy kontakt
psychologiczny z ludźmi, większą
empatię. Koledzy zajmują się głównie sprawami kradzieży, rozbojów,
oszustw, choć rodzinnymi też.

JEDEN MUNDUR NA DRUGI
Jak mówi, o wyborze profesji
zadecydował w dużej mierze przypadek. Nie było to dziecięce marzenie
ani jasno wyznaczony cel, do którego
dążyła. Choć pewną podpowiedź co
do zawodu knurowska policjantka
wyniosła z domu. Ojciec także pracował w służbach mundurowych,
więc dorastająca Monika co nieco
o tym zawodzie wiedziała. Była też
harcerzem. Kiedy wstąpiła do policji,
śmiała się, że jeden mundur zamieniła na drugi. Wybór nie był jednak
oczywisty. W grę wchodziła jeszcze
praca nauczyciela, dziennikarza.
Studia, które skończyła – polonistyka – z pozoru są odległe od
pracy w policji. – A jednak czy będąc
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nauczycielem, czy policjantem, komuś się pomaga. W większości spraw
rodzinnych nieszczęściom winien jest
przede wszystkim alkohol. Na tym
wszystkim najbardziej cierpią zupełnie niewinne dzieci. Trzeba je chronić,
aby ucierpiały jak najmniej.

MĘSKI ŚWIAT
Pod względem liczebności kobiet
w służbach mundurowych daleko
nam jeszcze do unijnych standardów.
I właściwie nie wiadomo, czemu jest
tak mało policjantek. Może odstrasza
je męskie środowisko, może myślą, że
w tej pracy czekałaby na nie zbyt duża
porcja stresu? Może obawiają się (niesłusznie), że trudno będzie pogodzić
tę pracę z życiem rodzinnym? Jednak
knurowskiej policjantce płeć bynajmniej nie utrudnia funkcjonowania
w środowisku zawodowym.
– Na kolegów zawsze mogę liczyć.
Wiem, że mi pomogą, służą radą, są
cierpliwi. Tu trzeba być sobą, koledzy
to cenią. Wiadomo, że kobiety i mężczyźni często mają różne podejście
do pewnych spraw. Uzupełniamy się
wzajemnie, z korzyścią dla wszystkich. Tam, gdzie potrzeba łagodności,
działamy my z koleżanką, tam, gdzie
konieczna jest stanowczość – koledzy.

PRZEDE WSZYSTKIM CZŁOWIEK
Aby być dobrym policjantem,
sprawność fizyczna nie wystarczy.
– W mojej pracy na pewno ważna
jest cierpliwość – podkreśla sierżant
sztabowa. – Trzeba spokojnie wysłuchać świadków, nie można dać się
sprowokować do nerwowych reakcji.
Ważne, by nie oceniać. Pośpiech nie
może nami rządzić w osądzaniu
ludzkich zachowań. Nie możemy

zbyt szybko oceniać, trzeba zachować
dystans, zimną krew. Dokładnie czytać akta, poznawać sytuację, zadbać
o czas dla świadków. A jednocześnie
starać się załatwiać sprawy terminowo. I pamiętać, że najważniejszy w
tym wszystkim jest człowiek.
Chwile zawodowej satysfakcji
nie są może spektakularne, ale cieszą. Najprzyjemniejsze momenty w
pracy wiążą się ze świadomością, że
udało się poprowadzić sprawę tak, by
zapewnić świadkom bezpieczeństwo.
Albo kiedy ktoś po wizycie na komisariacie wie już, jak rozwiązać sprawę, która wydawała się beznadziejna.
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy i udaje
się jej udzielić.
Każdy dzień jest inny. Do tego
ciągle pojawiają się nowe przepisy,
odgórne zarządzenia – trzeba być
na bieżąco. W pracy pomaga też doświadczenie, duża praktyka.
- Ważne, by wzajemnie sobie
pomagać, satysfakcją jest też świadomość, że można liczyć na innych.
Bo taka służba to praca w zespole.
Aby wszystko było jak należy, zespół
musi być zgrany. I tutaj, w Knurowie,
tak jest.

PO GODZINACH – RODZINA
Praca jest interesująca i angażująca, a jednak, jak przekonuje
policjantka, można ją oddzielić od
życia prywatnego. – Gdybym nie
miała rodziny, być może byłoby więcej pracy po godzinach, jednak dzieci
sprawiają, że łatwo oddzielić jedno od
drugiego. Rodzina jest bardzo ważna.
Gdy człowiek spełnia się w życiu rodzinnym, wszystko inne gra – chce się
pomagać innym, pracować.
Jeśli coś z pracy zostaje w głowie
po godzinach, to pewna „prewencyjna” wrażliwość na detale, dbałość
o to, aby być w domu dla bliskich
coraz lepszym, unikać pewnych
zachowań.
Od sześciu lat w Knurowie nie
tylko pracuje, ale i mieszka. Na
komisariacie poznała męża – był
świadkiem w jednej ze spraw. Mają
dwoje dzieci, pięcioletnią córkę i
dwuipółrocznego synka. Wolny czas
Monika Warych spędza z rodziną
– na wspólnych spacerach, wyjściach
na działkę, wyjazdach, zabawie z
dziećmi. Lubi wieś, uwielbia góry.
Mąż jest zadowolony z tego, że
żona ma ciekawą pracę. – Jak jest
stres, mogę liczyć na jego wsparcie,
choć wiadomo, nie mogę się z nim
dzielić szczegółami z pracy, bo to
tajemnica zawodowa. Mąż wie, że
czasami muszę zostać w pracy dłużej,
że czasami bywa niebezpiecznie. Ale
wierzy, że zawsze dam radę.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Telewizja
z uśmiechem
Bardziej czytelne i lepiej widoczne będą po
wakacjach symbole informujące o wieku,
poniżej którego widzowie nie powinni
oglądać telewizyjnej audycji. W połowie lipca
KRRiTV przyjęła w tej sprawie odpowiednie
rozporządzenie
Prawdopodobnie od września
zmieni się wygląd oznaczeń chroniących małoletnich przed niepożądanymi treściami. Będą bardziej czytelne i widoczne. Audycje przeznaczone
tylko dla osób pełnoletnich, zamiast
czerwonego kółka, oznaczone będą
kwadratem tej samej barwy. Dodatkowo będzie on zawierał biały
klucz. Programy dla wszystkich,
także najmłodszych widzów, zostaną oznaczone zielonym kwadratem
z uśmiechniętą „buźką”. Zmianie
ulegną też symbole informujące o
wieku, poniżej którego nie powinno
oglądać się danej audycji. Żółty trójkąt zostanie zastąpiony różnokolorowymi kwadratami – niebieskim z
cyfrą „7”, żółtym z liczbą „12” oraz
pomarańczowym z „16”.

OGLĄDANIE Z GŁOWĄ
Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów
zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi
małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w
sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc. Inne audycje mogące
negatywnie wpływać na małoletnich
mogą być rozpowszechniane tylko
w godzinach 23-6. Ustawa nakłada
na nadawcę obowiązek oznaczenia
takich programów odpowiednim
symbolem, który będzie widoczny
przez cały czas trwania programu
lub w przypadku radia zapowiedzią
słowną, która informuje o zagrożeniach wynikających z treści emisji
radiowej.
Prawdopodobnie także pod koniec września w życie wejdzie rozporządzenie KRRiTV dotyczące
oznaczeń audycji, w których zastosowano lokowanie produktu (tzw.

product placement). Są to audycje,
w których towary i usługi pojawiają
się w celach marketingowych, np.
zachwalana w rozmowie przyprawa do potraw. Od pewnego czasu
nagminnie wykorzystują to polskie
seriale. Widzowie często narażeni są
na oglądanie scen z topornie wkomponowanymi produktami czy nawet
polecanie promowanych produktów
przez aktorów.

KRYPTOREKLAMA
Oznaczenie programów wymusiła na nadawcach unijna dyrektywa
o audiowizualnych usługach medialnych, dlatego audycje telewizyjne,
w których zastosowano product
placement, muszą zawierać specjalny
symbol graficzny. Będzie to napis o
treści „Audycja zawiera lokowanie
produktu”, znajdujący się na pomarańczowym tle. Będzie on wyświetlany na początku, na końcu, a także
po wznowieniu audycji po przerwie
reklamowej przez co najmniej cztery
sekundy, zajmując przynajmniej
5 proc. ekranu. Znak pojawi się
też podczas trwania napisów końcowych. W audycjach radiowych,
zawierających product placement,
pojawi się komunikat czytany przez
lektora.
Rozporządzenie KRRiTV nakłada też obostrzenia, na podstawie których lokowanie produktu nie może
nadmiernie go eksponować, ani też
bezpośrednio zachęcać do jego nabycia. Zakazuje również umieszczania
w yrobów ty toniow ych, napojów
alkoholowych, produktów leczniczych, substancji psychotropowych
i środków odurzających, gier hazardowych oraz świadczeń zdrowotnych
udzielanych wyłącznie na podstawie
skierowania lekarza.
Marek Węgorzewski

Roman Stasiak: - Nie zwracam uwagi
na symbole, bo moje dzieci są już dorosłe, więc nie muszę kontrolować tego, co
oglądają. Ostatnio jestem coraz bardziej
zdegustowany tym, co się w naszej telewizji
dzieje. Ciągłe kłótnie, spory, mało ambitnych
programów. To powoduje, że jestem coraz
większym przeciwnikiem telewizji.
Adelajda i Eugeniusz: - Symbole mogą być,
ale i tak wszystko zależy od rodziców. Według
nas oznaczenia te mają bardzo małe znaczenie, bo jak wszyscy wiedzą dzieci i tak mają
sposoby, żeby zobaczyć program. Niekiedy
zdarza się, że dobry film, który nadaje się do
obejrzenia przez młodzież, jest oznaczony
czerwonym kółkiem, z drugiej strony jest dużo
filmów zawierających przemoc, gdzie trup ściele się gęsto i one mają kółko pomarańczowe.
Kamila Gniewek–Zielińska: - Dla mnie mogłoby tych oznaczeń nie być. Wiem, co jest
dobre dla mojego dziecka, tak samo jak to, co
ja chcę oglądać. Mój 2-letni syn ogląda tylko
bajki na kanale, który przeznaczony jest dla
dzieci w jego wieku. A oznaczenia – nie możemy się sugerować tylko nimi, bo to tak jakby
kierowca jadąc samochodem nie patrzył na
drogę, tylko na same światła.
Not. i foto: Justyna Bajko & Marek Węgorzewski
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WAKACJE TO DLA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT CZAS SZCZEGÓLNEJ TRAUMY...

zwierząt. Starania o poprawę bytu
czworonogów przebiegają również na
gruncie prawnym. − Jedyną receptą
na zmniejszenie ilości zostawianych
zwierząt jest elektroniczne znakowanie – twierdzi Przemysław Plucik.
Podobnego zdania jest również
Magda, wolontariuszka schroniska.
− Uważam też, że kastracja i sterylizacja we wszystkich schroniskach w
dużym stopniu może zmniejszyć ilość
bezdomnych psów.

W poszukiwaniu
utraconego domu
Na początku lipca do rybnickiego
schroniska trafił pies, błąkający się
w okolicach elektrowni. Nie miał ani
obroży, ani czipa. Nikt go nie szukał,
nikt o niego nie pytał. Zadbany,
przyjacielski, z rzadko spotykanej
w Polsce rasy dogo canario. W jaki
sposób znalazł się na ulicy? Niestety
Tiger, bo takie imię nadano mu w
schronisku, pewnie przeszkodził
komuś w wyjeździe, znudził się swoim właścicielom. Porzucony, długo
nie potrafił odnaleźć się w nowym
miejscu.

CZAS PORZUCANIA
Czas wakacyjnej beztroski to
dla wielu zwierząt moment traumatyczny. Wyjeżdżający wypoczywać
właściciele bez skrupułów porzucają
zdziwione całą sytuacją zwierzęta. Z
ciepłego domu nagle przenoszone są
do świata zimnego i obcego. Świata
głodu i tułaczki.
−W okresie letnim ilość porzucanych zwierząt w Polsce wzrasta o
około 30 proc. − mówi Janina Szymanek z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gliwicach. − W najgorszej
sytuacji są koty, traktowane gorzej niż
psy, a przecież i te nie mają lekko −
dodaje. Pomimo tych alarmujących
danych, schronisko w Rybniku nie
widzi związku między wakacjami a
nadmiarem bezpańskich knurowskich psów.
− Na terenie Knurowa nie zauważono zwiększonych ilości porzuconych
psów w czasie wakacji, miesięcznie z
rejonu miasta trafia do nas od 10 do
15 czworonogów − informuje Przemysław Plucik, dyrektor rybnickiego
schroniska.
Według badań przeprowadzonych przez CBOS ponad 75 proc.
osób posiadających zwierzęta wy-

Foto: Archiwum schroniska w Rybniku

W czasie wakacji w samym tylko powiecie gliwickim
kilkanaście zwierząt traci na zawsze swój dom. Giną, bądź
trafiają do schroniska nieświadome nieuchronności losu,
który je czeka

JAK ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ PORZUCANYCH ZWIERZĄT?

jeżdża na wakacje, w tym 72 proc.
oddaje zwierzę pod opiekę rodziny
bądź znajomych, nikt nie przyznał
się do porzucenia. Biorąc pod uwagę
dane o zwiększającej się liczbie czworonogów w schroniskach, można
przypuszczać, że badani ukrywają
takie zachowanie, uważając je za
naganne moralnie, wstydliwe. W tym
przypadku wiedza i świadomość popełnianej krzywdy nie powstrzymuje
ludzi przez jej wyrządzaniem. Na
jednym z for poświęconych zwierzętom internautka pyta: − Zawsze mnie
zastanawia, co kieruje tymi ludźmi −
czy oni mogą potem spokojnie spędzać
urlop wiedząc, co zrobili swojemu
zwierzakowi? Jak można potem wrócić do normalnego życia?

ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ
Kiedy pies traktowany jest jak
rzecz, wyrzucenie go nie stanowi
problemu. Ot, pozbywa się zwierzęcia podobnie jak popsutej zabawki.

− Porzucający zwierzęta to nieodpowiedzialni ludzie bez serca, bezczelni
w swym postępowaniu. Czworonóg
im się po prostu znudził − zauważa
Przemysław Plucik. Magda, wolontariuszka w rybnickim schronisku
dodaje: − Ludzie wyrzucają zwierzęta, bo te najczęściej przeszkadzają im
w wyjazdach, a np. pozostawienie psa
w hoteliku na czas wyjazdu właścicieli
kosztuje i to czasem nie mało.
Sposoby porzucania zwierząt
zadziwiają brakiem pomysłowości: przerzucanie przez ogrodzenie
schroniska, przy wiązy wanie do
drzewa, by zwierzę nie pobiegło
za samochodem, bądź po prostu
wyrzucanie z samochodu. − Jadąc
poza miasto, rozglądajmy się po
poboczach. Być może od tego zależy
życie jakiegoś psiaka, przywiązanego
do drzewa... − apeluje pani Agnieszka
z Gliwic.
Porzucenie − to dla czworonoga
początek nowego nieuchronnego

Pomagaj tak,
jak KNUR-owski Wolontariusz
Stowarzyszenie Cztery Poru Roku skupiające ludzi
zainteresowanych szeroko pojętym wolontariatem, rozpoczyna realizację projektu − „Pomagaj tak, jak KNURowski Wolontariusz”. Od sierpnia, na terenie Knurowa
stowarzyszenie przeprowadzi kampanię społeczną,
mającą na celu promowanie idei wolontariatu wśród
mieszkańców miasta i okolicznych gmin. Z każdym
rokiem przybywa w Polsce chętnych osób, angażujących się w dobrowolną, bez wynagrodzenia pracę na
rzecz innych ludzi bądź organizacji pozarządowych.
Głównym zamierzeniem stowarzyszenia Cztery Pory

NOWA USTAWA

etapu. Pojawia się samotność - bo
nagła pustka przeraża - nadzieja, że
może jednak pan wróci, może to tylko taki żart, chwilowe zapomnienie.
Niestety jeszcze się nie zdarzyło, by
ktoś wrócił. Porzucane są zarówno
psy rasowe, jak i kundelki. Stare,
schorowane i szczeniaki. Kiedy pies
przestaje być żywą istotą, a staje się
niepotrzebną zabawką, nie ma znaczenia pochodzenie i wiek. Bez świadomości, że zwierzę odczuwa emocje,
ludzkie postępowanie zawsze będzie
naznaczone obojętnością. Porzucone
zwierzę zachowuje się jak zagubione
dziecko, biega oszalałe w kółko,
rozglądając się na boki, podbiega
do przechodniów, bądź przeciwnie
ucieka od nich.

W związku z nasilającym się
zjawiskiem porzucania zwierząt
zapoczątkowano akcję przestancie.
org, której celem jest promowanie
alternatywnych i odpowiedzialnych
rozwiązań, walki z bezdomnością
zwierząt. Przygarniając czworonoga,
stajemy się odpowiedzialni za jego
los. Kiedy nie możemy, z różnych
przyczyn, opiekować się psem, najpierw powinniśmy spróbować poszukać mu nowego domu. Pomagają w
tym strony internetowe, m.in. www.
adopcje.org. Jeżeli wyjeżdżamy i nie
mamy z kim zostawić czworonoga, z
pomocą przychodzą specjalne hotele
dla zwierząt, bądź też tzw. petsitterzy czyli profesjonalni opiekunowie

W sejmie złożono nowelizację do
obowiązującej ustawy, która zakłada
m.in. obowiązek sporządzania przez
gminy corocznych planów opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności (sterylizacja,
opieka nad wolnożyjącymi kotami,
umowy ze schroniskami, a nawet czipowanie zwierząt). − Nowy projekt to
również zwiększenie kary za znęcanie
się nad czworonogami do lat 3 oraz
zniesienie ograniczeń grzywny, czyli
teoretycznie może ona wynieść nawet
kilkaset złotych – ostrzega Grzegorz
Lindenberg, koordynator projektu.
Może większe konsekwencje
zmniejszą ilość cierpiących zwierząt.
Na efekty, niestety, jeszcze będzie
trzeba poczekać. Pozostaje uświadamianie, edukacja humanitarna−
organizowanie specjalnych lekcji o
właściwym traktowaniu zwierząt.

SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
Tiger, w niecałe 3 tygodnie po
pobycie w schronisku, znalazł nowe
miejsce.
− Dom, w którym jest kochany
przez swoich właścicieli, dla których
zabranie psa na urlop nie jest problemem. Tiger tydzień temu wrócił
z wczasów ze swoją nową rodziną.
– informuje Magda, wolontariuszka
rybnickiego schroniska.
Tiger miał szczęście, ale w schronisku jest wiele psiaków, które nadal
czekają na miłość. Niektóre znajdują
domy bardzo szybko, inne czekają
miesiącami, a nawet latami.
Justyna Bajko

ogłoszeie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na:
- najem lokalu użytkowego o pow. 17,14 m2 przy ul. Staszica 1 (I
piętro) w Knurowie,
- najem garażu murowanego o pow. 16,42 m2 przy ul. Parkowej w
Knurowie.
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu
reklama

Roku jest, aby poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców na temat działalności społecznej i promocję
wolontariuszy, ten stan zaistniał także Knurowie.
W czasie trwania projektu powstanie bezpłatna i
elektroniczna publikacja pt. „Wolontariusz w knurowskiej społeczności lokalnej”, informująca o najbardziej
aktywnych społecznikach w Knurowie. Ostatnim akcentem kampanii i zarazem podsumowaniem, będzie
pierwszy knurowski Dzień Wolontariusza, planowany
na 5 grudnia 2011 r.
oprac. JB
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Z deszczem, ale bez procentów
Mimo nie najlepszej pogody piknik w Nieborowicach przyciągnął
sporo uczestników. Liczne konkursy, pokazy, występy lokalnych
zespołów, a wszystko pod szyldem promującym zdrowy tryb
życia bez alkoholu

Zespół „Ferajna”

Pokaz umiejętności strażackich OSP Żernica
Z niedzielnej imprez y
mogą być zadowoleni główni
organizatorzy, czyli Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholow ych
w Pilchowicach. – Piknik był
wstępem do miesiąca trzeźwości, jakim jest sierpień. Jedynym
minusem była niestety pogoda,
ale mimo deszczu dużo osób
pojawiło się na naszej imprezie
– nie kryje zadowolenia Jolanta
Kowol, przewodnicząca komisji. – Piknik po raz pierwszy
został zorganizowany całkowicie bez alkoholu i chcielibyśmy,
żeby w przyszłych latach było
podobnie. Mamy jednak nadzieję, że za rok będzie jeszcze
lepiej, i że tym razem będzie
więcej słońca.
Festyn rozpoczął się ok.
godz. 15 i trwał do późnego
wieczora. Przygotowano wiele
atrakcji, m.in. konkurs sztafet
rodzinnych, plastyczny, taneczny czy lepienia w glinie.
Oprawę muzyczną zapewniły lokalne zespoły. Rockowe
brzmienie kapeli Ferajna, występ Janiny Libery czy zespołu
A-due gwarantowały dobrą
zabawę od początku do końca pikniku. Poza tym młodzieżówki Ochotniczej Straży
Pożarnej z Żernicy i Wilczy
zaprezentowały swoje umiejętności. Wszyscy byli pod
wielkim wrażeniem zręczności, jaką wykazali się młodzi
strażacy.
Jedną z najciekawszych
konkurencji niedzielnego pikniku był konkurs pod hasłem

„Drink 0 %” na najlepszy drink
bezalkoholowy. Komisja, w
skład której weszły: Krystyna
Szumilas – Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej, Małgorzata Kowalcze
– dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w
Zabrzu i Halina Sak – asystentka posła Jana Kaźmierczaka orzekła, że najlepszego
drinka przygotował Krystian
Dudek. Jego drink „Ala chłodzik ” otrzymał największą
ilość punktów, zaś on sam zaszczytny tytuł pierwszego barmana. Zapytaliśmy zwycięzcę
o przepis na udanego drinka.
– Najlepiej robić spontanicznie.
Myślałem, że będzie ciepło, więc
wybrałem arbuza, który jest
idealnym owocem orzeźwiającym. Poza tym chciałem zrobić
coś bardziej oryginalnego, ponieważ zazwyczaj w drinkach
używana jest pomarańcza,
grejpfrut – wyjaśnia zwycięzca
konkursu. Miejsce na pudle
zajął „Ananasowy drink” Gabrieli Sapik, a na najniższym
stopniu podium uplasował się
drink „Kokosowo-orzechowy”
Ruty Cieślik. Warto dodać, że
wyróżniony został też drink
„Orzeźwiający ufoludek” Marcina Warzochy z Knurowa.
Dodatkowo każdy chętny
mógł poddać się bezpłatnym
badaniom spirometrycznym,
mierzącym objętość i pojemność płuc, a także skonsultować się z lekarzem w sprawie
efektywnego sposobu walki z
nałogiem palenia papierosów.

Dobra zabawa trwała
do późnych godzin
W cenie 5 zł chętni mogli zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy
czy cholesterolu oraz zbadać
tkankę tłuszczową. – Muszę
powiedzieć, że badania okazały się strzałem w dziesiątkę,
ponieważ punkt cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi
Jolanta Kowol.
Honorowy patronat nad
imprezą objęli: eurodeputowani Małgorzata Handzlik i Bogdan Marcinkiewicz, posłowie
Tomasz Tomczykiewicz i Jan
Kaźmierczak, wójt gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek, starosta gliwicki Michał
Nieszporek, wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek.
Głównym organizatorem imprezy byli Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pilchowicach, zaś współorganizatorami: Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, sołtys i
Rada Sołecka wsi Nieborowice
oraz Koło Gospodyń Wiejskich
z Żernicy.

Badania spirometryczne cieszyły
się dużym zainteresowaniem

reklama

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Komisja sędziowska miała twardy orzech do zgryzienia
przy wyborze najlepszego drinka
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GLIWICE

KNURÓW

Muzyka
bez granic

Hektary na
jednorodzinne

7 sierpnia o godz. 19 pojawi się na
gliwickiej starówce zespół Čači Vorba.
Przełamująca granice artystyczne
grupa, zaskakująco łączy „etniczny
twist” i „rumuński rock ’n’roll ”,
wprowadzając słuchaczy w nastrój
bałkańskiego wesela.
reklama

Na razie to tylko wizja, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
ziści się już za kilka lat. W rejonie ul. Rakoniewskiego, w okolicach
cmentarza, ma powstać nowe osiedle domków jednorodzinnych
W Knurowie rosną nowe osiedla. Nie, jak niegdyś, bloki z wielkiej
płyty, ale szeregowce i domy jednorodzinne. Do finału zmierza budowa
domów szeregow ych na Osiedlu
Czterech Pór Roku, część budynków
wykonanych przez dewelopera jeszcze czeka na potencjalnych właścicieli. Tymczasem wszystko wskazuje na
to, że za kilka lat duże osiedle powstanie w rejonie cmentarza po północnej
stronie ul. Rakoniewskiego.
- Rzeczywiście, na tym terenie jest
planowana zabudowa jednorodzinna

Knurów wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XLVI/678/10 z dnia
21.04.2010 r. oraz oczekiwaniami
społecznymi” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Według nowej koncepcji zagospodarowania terenu na terenie
ograniczonym ulicami Wilsona i
Rakoniewskiego zostanie wydzielonych 179 działek pod wolnostojące
domki jednorodzinne (ich łączna
powierzchnia to prawie 20 ha). Plan
przewiduje także 14 działek z zabudową bliźniaczą (w sumie 1,1 ha)
oraz 5,76 ha zieleni nie urządzonej.
Na pierwsze zabudowania na tym
terenie trzeba będzie jednak jeszcze
poczekać co najmniej 3-4 lata, o ile
znajdą się chętni na ich realizację.

– potwierdza Krystyna Kostelecka,
naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta
Knurów. – Jednak realizacja tych
planów – choćby zmiana przeznaczenia w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, wydzielenie
poszczególnych działek budowlanych,
przeprowadzenie procedury zbycia w
drodze przetargu – wymaga czasu.
Krokiem w kierunku urzeczywistnienia tych wizji była niedawno przyjęta uchwała Rady Miasta
Knurów w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania. O wprowadzenie
zmian wnioskowała Agencja Nieruchomości Rolnych, która dysponuje
częścią tego obszaru. W dotychczasowym planie zagospodarowania tereny ANR figurowały jako usługowe.
„Wniosek ten jest zgodny z oczekiwaniami i polityką przestrzenną Gminy

MiNa
KNURÓW

egenda
ranica koncepcji

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE CMENTARZA PRZY UL. RAKONIEWSKIEGO

ranica obszaru objętego planem
ontynuacja drogi
ZENIE TERENÓW
rogi dojazdowe
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SoftGIS s.c.
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informacja własna

Lifting szkolnych wnętrz
W ubiegłym numerze
pisaliśmy o pracach
modernizacyjnych w
szkołach podstawowych
i przedszkolach. Tym
razem pod lupę wzięliśmy
powiatowe placówki
oświatowe
Pracownia chemiczna przechodzi gruntowną metamorfozę
Foto: Dawid Ciepliński

Przy Liceum Ogólnokształcącym (ul.
1 Maja) w dalszym ciągu trwa budowa hali
sportowej. Kapitalnego remontu doczekała
się wreszcie pracownia chemiczna, gdzie
ponadto zaplanowano wymianę umeblowania i wyposażenia. Natomiast w budynku Technikum wyremontowane zostaną
korytarze i hole na pierwszym piętrze, a
także niski parter. Podobne prace trwają w
sąsiadującym z Technikum Zespole Szkół
Specjalnych. Tam oprócz nowych korytarzy
i holi, odnowiona będzie również klatka
schodowa.
Tradycyjnie dla Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 wakacje to okres wzmożonych
prac modernizacyjnych. Już od nowego
roku szkolnego uczniowie będą mogli skoUczniowie liceum nie mogą się doczekać finału budowy hali rzystać z wyremontowanych łazienek.
sportowej
DC, /sisp/

Foto: Justyna Bajko

Karolina Bańka z Knurowa

Filip Małek z Czerwionki-Leszczyn

Maja Stodolnik z Knurowa

Patryk Folwarczny z Czerwionki-Leszczyn

ur. 26.07.2011, 4070 g, 56 cm

ur. 26.07.2011 r., 3750 g, 54 cm

Aleksandra Ołowiak z Gliwic

ur. 23.07.2011, 3420 g, 54 cm

ur. 27.07.2011 r., 2690 g, 50 cm

ur. 27.07.2011 r., 3200 g, 52 cm

Szymon Stachowicz ze Stanowic

Jessica Hajduk z Knurowa

Adrian Kossakowski z Knurowa

Michał Matuszyński z Knurowa

Patryk Pindur z Chudowa

ur. 27.07.2011, 3820 g, 55 cm

ur.28.07.2011 r., 3200 g, 49 cm

ur. 29.07.2011 r., 3700 g, 54 cm

ur. 29.07.2011 r., 3850 g, 54 cm

ur. 29.07.2011 r., 3490 g, 54 cm

Wiktoria Szczerba-Żułkiewicz z Knurowa

Emilia Zaręba z Czerwionki

ur. 29.07.2011 r., 4000 g, 56 cm

Lena Kręplewska z Knurowa

ur. 29.07.2011 r., 4280 g, 59 cm

ur. 30.07.2011 r., 2280 g, 47 cm
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Wakacje
bez nudy

4.08-10.08.2011 r.
CZWARTEK-ŚRODA
KINO NIECZYNNE
- PRZERWA WAKACYJNA
ZAPOWIEDZI:
Larry Crowne - Uśmiech
losu od 19.08

Okoliczne instytucje dbają, by
dzieci ciekawie i zdrowo spędzały
letnią kanikułę
MOPP

-Auta 2 od 19.08

-Drzewo życia od 2.09

www.kinoscenakultura.pl

Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej poleca wycieczk i. Ucz est n ic y w y ja z dów
op ł ac ają je dy n ie w s t ę py,
resztę kosztów ( przejazd i
opiekę) pokrywa MOPP. Zapisy w sekretariacie MOPP (
Knurów, ul. Lipowa 12, tel.
32 235 27 13 w godz. 9-13).
Co ważne, rodzice muszą
wypełnić druk zawierający:
zgodę na w y jazd i PESEL
dziecka.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA NR 31/2011

WYCIECZKI MOPP
(wszystkie w godz. 9-16)
9.0 8 – Bielsko - Biała:
tor saneczkowy. Schronisko
na Dębowcu
11.08 – Ustroń – Leśny Park
Niespodzianek
16.08 – Bielsko–Biała – Kozia
Góra (szlakiem do schroniska)
18.08 – Ochaby Wielkie – park
dinozaurów, park miniatur

Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
zachęca do wzięcia udziału w
zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych. Osiedlowe kluby
organizują warsztaty plastyczne,
gry i zabawy, oglądanie filmów,
czytanie bajek oraz – przy odpowiednich warunkach pogodowych − turnieje sportowe
na boiskach szkolnych. Ciekawym świata podróżnikom
LWSM umożliwia uczestnictwo
w jednodniowych wycieczkach.
Najbliższe wycieczki: 10.08.2011
Krasiejów koło Ozimka (jurapark, warsztaty edukacyjne),
17.08.2011 – Ochaby ( park miniatur, oceanarium) i 24.08.2011
– Olsztyn koło Częstochowy
(szopka ruchoma, zwiedzanie
miasta). Nie zabraknie również
atrakcji dla kinomaniaków. 29
lipca i 12 sierpnia planowane
są wyjazdy do Cinema City w
Gliwicach. Ochłodę w upalne
wakacyjne dni dzieci znajdą na
basenie w Paniówkach − 5 i 19

sierpnia. Więcej informacji w
klubach: Gama – tel.32 235 10
15, Lokatorek – tel. 32 235 19 08,
Maluch - tel. 32 235 17 65.

MOSIR
Ośrodek poleca „Wakacje
z ORLIK-iem”, relaks w aQuaRelaksie i Kąpielisku Leśnym
„Zacisze”. Program imprez
MOSiR-u na bieżąco publikujemy na stronach sportowych.

GOK GIERAŁTOWICE
Młodzi mieszkańcy gminy
Gierałtowice mają do wyboru
wyjazdy w terminach: 4 sierpnia do Wieliczki, 11 sierpnia
– opactwo Cystersów oraz w
czwartym tygodniu sierpnia do
Szyndzielni Bielsko-Biała. Należy pośpieszyć się z decyzją o
wzięciu udziału w wycieczkach,
zostały ostatnie wolne miejsca.
Szczegółowe informacje pod
numerem 32 30 11 511.
Justyna Bajko

źródło: Internet

-Kac Vegas w Bangkoku
od 12.08

LWSM

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA
Okazałe dinozaury zachęcają
do zwiedzania juraparku w Krasiejowie

Relaks w cieniu palm

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 29/2011
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b r z m i a ł o : „G ó r o t w ó r ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Dariusz Mieczkowski. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Palmiarnia już od kilku
lat zachwyca coraz to bardziej egzotycznymi zbiorami
roślin. Przekraczając próg,
odwiedzający przenoszą się
w dziwny, wielobarwny świat
f lory i fauny. Przy szumie
kaskad i głosach ptaków mogą
nie tylko odpocząć, ale przede
wszystkim zobaczyć ponad 6
tys. gatunków roślin z całego
świata. Deszczowe lato z pewnością zwiększy popularność
palmiarni. Choć przez chwilę
zwiedzający poczują się jak w
tropikalnym, gorącym lesie.
Trwający ponad pięć tygodni remont wreszcie się
zakończył. 5 sierpnia palmiarnia otworzy swe podwoje dla
zwiedzających. Zachęcające
ceny biletów oraz bogactwo
zbiorów z pewnością przyciągną nowe rzesze zwiedzających. Prace modernizacyjne i
pielęgnacyjne były konieczne.
Wymieniono m.in. poszycie
dachowe.
− Ma to na celu polepszenie
komfortu zwiedzających, ale
przede wszystkim zapewnienie lepszych warunków „życia”
tropikalnym roślinom (chodzi
głównie o warunki świetlne) −
informuje Justyna Przybysz,
rzecznik prasowy Miejskiego

o powierzchni wykończonej
antypoślizgowo, dzięki czemu
schody staną się bezpieczniejsze dla zwiedzających − mówi
Justyna Przybysz.
Kolekcja palmiarni powiększyła się o rośliny owadożerne. Wprowadzone zmiany

Foto: Internet

Palmiarnia, ciesząca się sporą
popularnością wśród mieszkańców
Gliwic i okolic, znowu jest otwarta
dla zwiedzających. Nie trzeba wyjeżdżać
w tropiki, by rozkoszować się cieniem
palm

Palmiarnia zaprasza już od 5 sierpnia
Zarządu Usług Komuna l- zaskoczą z pewnością również
nych w Gliwicach. Ukończono tych, przed którymi egzotyczrównież prace związane z ne zbiory nie miały do tej pory
ociepleniem budynku i zmia- tajemnic. Ceny biletów nie
ną koloru elewacji gmachu ulegną zmianie: bilet normaladministracyjno – biurowego. ny− 5 zł, bilet ulgowy− 3,50 zł,
Modernizacja z pewnością ko- dzieci do lat 4 i osoby po 75
rzystnie wpłynie na estetykę roku życia − wstęp bezpłatny,
budynku i zmniejszy kosz- bilet rodzinny (rodzice i dzieci
ty eksploatacji. Oprócz prac do lat 16) − 10 zł. Palmiarnia
typowo konserwatorskich, jest czynna od poniedziałku
wykonano także te mające do piątku w godzinach od 9 do
poprawić bezpieczeństwo od- 18, w weekendy od 10 do 18.
wiedzających palmiarnię.
W przyszłym roku plano− D o k o n a n o w y m i a - wane są kolejne prace, tym rany schodów wejściowych do zem związane ze stworzeniem
palmiarni od strony Parku podwodnego świata ryb.
Chopina. Zamiast kamienia
Justyna Bajko
pojawiły się płyty granitowe

11

ogłoszenia
Środkowy szereg obok InterMarche. Stan
surowy, zamknięty. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

HANDEL I USŁUGI

31/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
31/11

2-pokojowe, os. 1000-lecia, po remoncie, dobra cena, 43 m 2 . LOKUS. Tel.
793 993 293
31/11

3-pokojowe, os. WP I, 56 m2, 1 piętro. LOKUS. Tel. 793 993 293

Tanio wynajmę pomieszczenia magazynowe w Knurowie. Tel. 793 003 767,
792 001 764
31-32/11

Ul. Lotników, 2-pokojowe, po remoncie.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
31/11

www.m3biuro.pl

10-odw.

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

31-32/11

22-34/11

MOTORYZACJA

01-odw.

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

31/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
31/11

31/11

1-51/52/11

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

Kompleksowe docieplenia budynków, remonty mieszkań, łazienki, mycie elewacji,
klinkier. Tel. 665 639 146
29-34/11

M o n t a ż p a n e l i p o d ł o g o w y c h . Te l .
792 708 779
31-32/11

29-34/11

RÓŻNE
31-33/11

31-34/11

Autoskup. Tel. 602 342 826
18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
1-odw.

30-31/11

Dom wolnostojący, na działce 3000 m 2,
nowy dach, okna, widok na las. M3. Tel.
603 773 313

Doradca klienta. Tel. 667 014 235

31/11

Działka budowlana w Knurowie, 119 tys.,
Atrium. Tel. 791 862 794
30-31/11

31/11

ZDROWIE I URODA

Działki na Farskich Polach. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

FIRMA KOMSTAL PRZYJMIE PANIĄ DO
PRACY NA STANOWISKO SEKRETARKI.
CV (ZE ZDJĘCIEM) PROSIMY O PRZESŁANIE NA ADRES e-mail: komstal@
komstal.pl

31/11

29-31/11

Gierałtowice, lokal na działalność gospodarczą 120 m2 (I piętro). Tel. 604 497 626

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

31/11

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

29-34/11

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

27-34/11

3-odw.

31/11

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

Dom w Gierałtowicach w stanie surowym,
215 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

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

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

17-31/11

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki.
Tel. 609 775 488, 783 775 488

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

31/11

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 51 m2, Tel. 601 469 273

25-31/11

Zatrudnię księgową/księgowego. Biuro
Rachunkowe Pilchowice. CV na biuro@
jurczyga.com

DAM PRACĘ

31-33/11

Do wynajęcia lokale przy ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

Dom dwurodzinny, działka 1250 m2, nowe
okna, dach. M3. Tel. 603 773 313
Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

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

Zatrudnię emeryta do prac fizycznych.
Knurów. Tel. 32 221 19 53, 32 221 40 86,
604 282 216

28-35/11

Do wynajęcia kiosk handlowy w Knurowie
o pow. 30 m2, tel. 695 072 461

12-43/11

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

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

31/11

31/11

BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10

10-odw.

Wynajmę mieszkanie w Knurowie, dwupokojowe. Tel. 793 003 767, 792 001 764

31/11

Bełk. Działka o pow. 1500 m 2 , położona pod lasem. Cena 120 tys. AS. Tel.
501 533 977

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

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
31/11

Oddam ziemię w dzierżawę w Książenicach. Tel. 601 469 273
31/11

Ok. Gliwic – wolnostojący, działka 800 m2.
2000r. Biuro M3.Tel. 534 130 534

30-32/11

Masaż w domu klienta – leczniczy, akupresura, shiatsu. Tel. 607 961 721

Zatrudnię do prac brukarskich. Tel.
609 775 488, 783 775 488

30-31/11

31/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka, korepetycje. Tel.
692 845 849
28-32/11

31/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442
24-33/11

Ok. kina. Kamienica 812 m2 na działce 2056
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
31/11

Ok. Pilchowic, 970 m 2 . 108 0 0 0. Tel.
661 303 910
31/11

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

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

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 501 533 977 lub
32 337 00 22
31/11

Przyszowice, dom o pow. 200 m2, działka
1500 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
31/11

Sprzedam dom. Farskie Pola, 380 tys. AS.
Tel. 501 533 977
31/11

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie, po
remoncie, przy ul. Kaz. Wielkiego. Tel.
601 979 222
31/11

Sprzedam działkę budowlaną na Koziełka
w Knurowie. Tel. 887 644 337 (po godz.
16.00)
Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
33-odw.

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

31/11

Sprzedam działkę budowlaną w Stanicy,
pow. 5000 m2, z możliwością podziału.
Tel. 605 414 734
31-33/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, parter.
Tel. 660 481 277

SPRZEDAM
Komplet wypoczynkowy (sofa dwuosobowa, rozkładana + 2 fotele) w kolorze
beżowym, używany, zadbany. Cena 550
zł. Tel. 696 444 726
30-34/11

MEBLE (długa, niska półka pod RTV,
komoda z szufladami i barkiem, witryna,
dwie półki wiszące, stół), kolor ciemny
mahoń. Używane. Tel. 696 444 726
30-34/11

31-32/11

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 37 m2,
centrum, Knurów. Tel. 793 572 622

SZUKAM PRACY

31/11

12

Sprzedam mieszkanie w Knurowie w okolicy InterMarche. 56,9 m2, cena 200 000 zł.
Tel. 603 719 318

Emerytka (umiarkowana grupa inwalidzka)
poszukuje pracy. Doświadczenie w prowadzeniu biura – kancelaria adwokacka. Tel.
506 216 181

31/11

26-31/11
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sport
KS CONCORDIA

Za południową granicą drużyna
Intermarche zajęła drugie miejsce

Foto: archiwum zespołu

Łukasz Spórna (na pierwszym planie) strzelił
w minionym tygodniu trzy bramki w dwóch
meczach kontrolnych Concordii
trenerowi otrzymali m.in. wychowankowie: Dawid Wiercioch (rocznik 1993), Michał
Łyziński (1995), Paweł Jaroszewski (1994).
Po zmianie stron na boisku oglądaliśmy inną jedenastkę Concordii, w której
jedynym juniorem był Patryk
Wiszniowski (rocznik 1993).
Doświadczenie tym razem
było atutem knurowian i na
efekty nie trzeba było długo
czekać. Z wyniku 0:2 szybko
zrobiło się 3:2 dla Concordii,
a na listę strzelców wpisywali

się: Mateusz Gołębiewski i
dwukrotnie Łukasz Spórna.
Druga część meczu z Ciochowicami zakończyła się
w ygra ną naszego zespołu
3:1, a w ostatecznym rozrachunku mecz zakończył się
remisem 3:3.
W sobotę knurowianie
zmierzyli się w Szombierkami
Bytom, wygrywając 2:0, po
golach Łukasza Spórny i Jarosława Kupisa. Ten ofensywnie
grający duet strzelił latem już
po trzy gole.
Piotr Skorupa

PLAN LETNICH SPARINGÓW
CONCORDII KNURÓW:
20 lipca - Jedność Przyszowice – 3:0
(Damian Tkocz, Jarosław Kupis, Łukasz Żyrkowski)
23 lipca – Jedność Grabownia 2:1
(Mateusz Gołębiewski, Jarosław Kupis)
27 lipca - Przyszłość Ciochowice 3:3
(Łukasz Spórna 2, Mateusz Gołębiewski)
30 lipca - Szombierki Bytom 2:0
(Łukasz Spórna, Jarosław Kupis)
3 sierpnia - Wilki Wilcza (wynik podamy za tydzień)
6 sierpnia - Carbo Gliwice

Mario Alberto Kempes kojarzy się polskim
kibicom przede wszystkim z meczem Argentyna
– Polska w finałach mistrzostw świata z roku 1978.
Ten argentyński napastnik strzelił wtedy dwie
bramki „biało-czerwonym”, a nasi piłkarze – mimo,
że wykonywali rzut karny (Kazimierz Deyna) – nie
byli w stanie pokonać bramkarza gospodarzy i
przegrali 0:2.
Kibice, którzy przyszli na środowy mecz Concordii Knurów z Przyszłością Ciochowice mogli
zauważyć w przerwie, że naszymi piłkarzami zajął
się trener w koszulce z napisem na plecach „Kempes”.
To jednak nie król pola karnego Mario Alberto, a po
prostu – Wojciech Kempa. Dla kolegów i przyjaciół
PiSk
– Kempes.

Foto: Piotr Skorupa

Trener Kempes

Piłkarze
Concordii
słuchają
wskazówek
„Kempesa”

Drugie miejsce
Intermarche
w Czechach
Dużym sukcesem drużyny
Intermarche Knurów zakończył się udział w międzynarodowym turnieju piłkarskim
„Velytrend Pohar” w czeskiej
miejscowości Proskovice nieopodal Ostrawy. Knurowianie
w stawce aż 53 zespołów zajęli
drugie miejsce, choć trzeba
przyznać, że po pierwszym
dniu zawodów nic nie wskazywało na to, że odegrają w nich
większą rolę. W czterech spotkaniach grupowych drużyna
dowodzona przez Marcina
Polywkę zdobyła tylko 5 punktów i o jej awansie do drugiej
fazy musiały zadecydować
dodatkowe rzuty karne. Więcej
powodów do optymizmu dała
natomiast postawa drugiej
knurowskiej drużyny – Apteka
Św. Barbary. Jej piłkarze przeszli jak burza fazę grupową,
strzelając rywalom 9 goli i nie
tracąc żadnego.
W drugim dniu turnieju,
jako pierwsi do boju stanęli
piłkarze Apteki. Po ciężkim
boju mecz z drużyną Flemingova United zakończył
się bezbramkowym remisem
i serią rzutów karnych. W
nich nie lada wyczynu dokonał bramkarz Apteki Łukasz
Kruszkiewicz. Nie dość, że
nie dał się pokonać ani razu,
to jeszcze sam pokazał swoim
partnerom, jak strzelać rzuty
karne. Po jego trafieniu Apteka wygrała ten mecz 1:0.
Zespół Intermarche również awansował do najlepszej
„16” turnieju pokonując Bożkov Team 4:1.
Rewelacy jnie broniący

Łukasz Kruszkiewicz został
pokonany po raz pierwszy
dopiero w 1/8 finału. Niestety dla jego drużyny był to
jedyny gol meczu, co oznaczało pożegnanie z turniejem.
– Zespół Apteki był prawdziwą
rewelacją zawodów i trudno
nam wszystkim pogodzić się z
faktem, że strzelając 10 goli i
tracąc tylko jednego, odpada
się z turnieju – powiedział
Marcin Polywka.
Na osłodę tego rozczarowania drużyna Intermarche
po zaciętym pojedynku pokonała 2:1 Jokerit Koprivnice i
awansowała do ćwierćfinału.
Wydawało się, że 3. zespół
knurowskiej ligi halowej dopiero się rozkręca, gdyż w
kolejnym meczu nie dał szans
drużynie Ulice, wygrywając
pewnie 3:0. Nie był to koniec
popisów knurowian, którzy w
półfinale okazali się lepsi od
zespołu Tlapicky Hukvaldy
wygrywając 1:0. To, czego nie
potrafiła dokonać cała koalicja
drużyn czeskich, zrobiła do-

piero w finale słowacka ekipa
Lipino Żylina, która pokonała
Intermarche 4:1. – Po niemrawej grze w pierwszym dniu turnieju nasza drużyna sprawiła
sporą niespodziankę docierając
aż do finału. Jest to duży sukces
nie tylko drużyny Intermarche,
ale całego środowiska futsalu w
Knurowie – powiedział Marcin Polywka.
Ciekawostką jest, że do
Proskovic liczących tylko 1250
mieszkańców, zjechało na ten
turniej aż 550 zawodników.
Składy knurowskich zespołów:
- Intermarche - E. Szolc,
Ł. Porada, A. Nakonieczny,
M. Mularczyk, P. Kośmider,
A. Niewiedział, M. Szatka, M.
Dyka, A. Kasprzyk, R. Szlaga,
K. Calov, Ł. Winiarczyk,
- Apteka Św. Barbary - Ł.
Kruszkiewicz, D. Kramorz,
R. Makowski, D. Jabłoński,
M. Szymański, S. Mateja, J.
Gendarz, M. Michniewski, D.
Łakota.
WJ

Foto: archiwum zespołu

Wynik osiągnięty w meczu sparingow ym nie jest
istotny – to dość popularne
stwierdzenie polskich trenerów i piłkarzy. Niektórzy tak
bardzo kodują sobie to zdanie
w pamięci, że później, gdy
przychodzi walczyć o punkty,
oni wciąż myślą, że rezultat
nie jest sprawą najważniejszą.
W Concordii nikt tego lata
nie mówi, że na wyniki trzeba
zaczekać, że teraz ważniejsze
są inne detale. Knurowianie
mimo okresu przygotowawczego chcą każdy mecz wygrywać. Obojętnie z kim grają
i obojętnie w jakim składzie
występują. Podopieczni Wojciecha Kempy chcą nauczyć się
wygrywać. Już teraz, bo to co
teraz posiądą, może przydać
się w walce o punkty.
Dzisiaj knurowianie mają
już za sobą pięć meczów kontrolnych. Wyniku wczorajszego w momencie pisania tego
tekstu nie znaliśmy, a wcześniejsze kończyły się trzema
wygranymi i jednym remisem.
Bilans, który może cieszyć.
Miniony tydzień to kolejne dwie gry towarzyskie.
Najpierw w środę Concordia
zmierzyła się z 4-ligową Przyszłością Ciochowice. Wyżej
notowani rywale rozpoczęli z
dużym animuszem i pierwszą
odsłonę wygrali 2:0. Knurowianie tradycyjnie już rozpoczęli mecz w składzie, w
którym nie brakowało piłkarzy zdobywających dopiero
doświadczenie w dorosłej piłce. W kilku sytuacjach właśnie
tego doświadczenia zabrakło
i tym samym wynik był taki,
jaki był.
W bramce Concordii testowany był 19-letni Paweł
Krasoń z Piasta Gliwice, a
ponadto szansę pokazania się

Foto: Piotr Skorupa
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Co powinien zrobić Jerzy Dudek?
Mateusz Bojczuk:
Najlepiej dalej kontynuować
swoją karierę, nie zawieszać.
Szkoda, że Real nie przedłużył mu umowy, mimo tego, że
głównie siedział tam na ławce
rezerwowych, ale zebrał tam
dużo doświadczenia i mógłby
się jeszcze wiele nauczyć.

Łukasz Witrak:
Powinien skończyć karierę. To
co już miał pokazać, to pokazał. Mógłby spróbować teraz
prowadzić jakiś klub jako menadżer lub objąć stanowisko
trenera bramkarzy juniorów,
które proponował mu Real
Madryt.

Matusz Szumichora:
Myślę, że najlepszym wyjściem dla Jerzego Dudka byłby powrót do Polski, gra dla
jednego z klubów rodzimej
ekstraklasy i zakończenie kariery tutaj w kraju. Najlepiej do
Górnika Zabrze, ale jeśli grałby
dla jakiejś innej drużyny to też
byłoby fajnie.

JERZY DUDEK

Gra w golfa i pomaga potrzebującym.
Czy stanie jeszcze między słupkami?
Rozpoczął się sierpień,
a wraz z nim drugi miesiąc
letniej kanikuły. W naszym
przypadku kanikuły bardziej
deszczowej niż słonecznej. Kibice jednak nie mają powodów
do narzekań. W naszym kraju
ruszyły przecież rozgrywki na
najwyższych szczeblach, a te
zespoły, które grają w niższych
ligach, zbroją się po zęby, by
jak najlepiej wystartować w
nowym sezonie. Sympatycy
piłki nożnej, a kadry narodowej w szczególności mają jeszcze jeden temat do rozmów.
To oczywiście wyniki losowania grup eliminacyjnych do
Mundialu, który w 2014 roku
odbędzie się w Brazylii. „Biało-czerwoni” o przepustki do
udziału w tych mistrzostwach
świata rywalizować będą z
Anglią, Czarnogórą, Ukrainą, Mołdawią i San Marino.
Już pierwsza z wymienionych
reprezentacji powoduje, że
prawdziwy kibic czuje ciarki
na plecach. Z Anglią mamy
przeróżne skojarzenia. W
pamięci tkwią nam wciąż dotkliwe porażki i mecz legenda
z roku 1973. Ówczesny remis
wywalczony na Wyspach dał
nam upragniony awans do
mistrzostw świata w Niemczech, gdzie „Orły Górskiego”
stanęły na podium. To odległa
historia. Ta nieco bliższa, nie
tylko jeżeli chodzi o datę,
ale również nas knurowian
i mieszkańców okolicznych
gmin, związana jest z Jerzym
Dudkiem. To przecież bramkarz, który przez wiele lat
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mieszkał na szczygłowickim
osiedlu, w 2005 roku wywalczył klubowy Puchar Europy.
Co to ma wspólnego z Anglią?
Ano to, że nasz golkiper wygrał elitarną Ligę Mistrzów
broniąc barw angielskiego
k lubu – FC Liverpool. Od
pamiętnego triumfu wychowanka Concordii Knurów na
stadionie w Stambule minęło
już sześć lat. Nasz bohater
w tak zwanym międzyczasie miał okazję zapisać się w
historii innego znakomitego
klubu – Realu Madryt. Dzisiaj
Jerzy Dudek korzysta ze wspomnianych na wstępie wakacji.
- Ich początek był intensywny i nie miałem czasu na
nudę – pisze nasz bramkarz
na swojej stronie internetowej.
- Najpierw zostałem ambasadorem marki Castrol. Potem
ogłoszono mnie ambasadorem
wolontariatu UEFA EURO
2012 oraz Przyjacielem EURO.
Będę pomagał w promocji
turnieju, kreowaniu atmosfery
wokół EURO. Na to my wszyscy, kibice reprezentacji, mamy
przecież największy wpływ.
W te wakacje pierwszy raz
pojechaliśmy na urlop całą
rodziną. Wzięliśmy także nasze małe dziewczyny. Zwykle
lataliśmy z Tomkiem Rząsą
i moim bratem Darkiem, ale
obaj są bardzo zapracowani i
nie mogli udać się z nami na
urlopy. W Turcji spędziliśmy
fajne chwile, po czym wróciliśmy na Śląsk.
Czytając to co pisze Jerzy
Dudek trudno nie odnieść

wrażenia, że najbardziej utytułowany sportowiec z Knurowa zaczyna powoli myśleć
o sportowej emeryturze. Potwierdzają to kolejne zdania
autorstwa byłego reprezentanta Polski.
- Miniony sezon w Realu
Madryt był dla mnie bardzo
ciężki pod wieloma względami.
Nowy trener, nowe motywacje,
a potem nieszczęsna kontuzja,
po której przez kilka tygodni
dochodziłem do pełnej sprawności. Podjąłem decyzję, że
odchodzę z Madrytu, ale do
dziś nie zdecydowałem jeszcze,
czy to mój ostatni sezon w roli
profesjonalnego piłkarza.
Przez ostatnie tygodnie
chciałem maksymalnie wypocząć, zajmując się czymś
zupełnie innym niż piłka.
Poświęcałem wiele czasu na
konsultacje, zbieranie myśli,
a wszystko po to, by podjąć
konkretne decyzje.
Niedawno zapowiedziałem, że do 30 lipca będę się
zastanawiał nad swoją przyszłością, ale nadal po cichu
liczę na to, że zgłosi się po mnie
klub z dużymi celami. Do tej
pory miałem sporo zapytań od
drużyn, które nie mają ambicji
walczyć o najwyższe lokaty w
swoich krajach. A ja zawsze
grałem o mistrzostwo, o awans
do europejskich pucharów. Nie
chcę decydować się na występy
w pierwszym lepszym klubie,
dlatego dam sobie jeszcze więcej czasu.
Czekam na lepsze oferty,
ale jeśli one nie nadejdą, to po

prostu więcej czasu poświęcę
rodzinie i grze w golfa. I będę
czuł się z tym bardzo dobrze.
Zawieszę karierę, ale to nie
oznacza jej końca...
Piłka nożna jest pasją Jerzego Dudka od najmłodszych lat. Od kilku ma nowego
sportowego „konika”. Jest nim
golf.
- Ostatnio wziąłem udział
w mistrzostwach Polski klubów
golfowych, gdzie poszło mi bardzo dobrze – kontynuuje Jerzy
Dudek. – Często gram w golfa,
co jest także wspaniałą okazją
do udziału w akcjach charytatywnych. Tę dyscyplinę uprawia wielu wspaniałomyślnych,
dobrych ludzi. Trzy lata temu
wpadliśmy na pomysł organizacji meczu, połączonego ze
zbieraniem pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Pierwszy
turniej golfowy rozegraliśmy
pod Krakowem w Valley Golf i
udał się znakomicie. Rok temu
kontynuowaliśmy rozpoczętą
tradycję, tym razem 20 km od
Częstochowy w klubie golfowym Rosa, zbierając pieniądze
na zalane wskutek powodzi
szkoły w tym mieście.
W tym roku także wybraliśmy to miejsce. Zbieramy pieniądze dla dzieci z ośrodków
pomocy społecznej, z rodzin
patologicznych.
Gra w golfa daje Jerzemu
Dudkowi wielką frajdę, a pomoc potrzebującym ogromną
satysfakcję. Czy wychowanka
Concordii zobaczymy jeszcze
między słupkami?
Piotr Skorupa

Łukasz Fedec:
Jurek powinien zakończyć już
karierę, ponieważ swoje już
osiągnął, ma na koncie liczne
trofea, a teraz niech cieszy się
życiem i rodziną.

Łukasz Niedziela:
Nie powinien wracać do polskiej ligi, tylko czekać na ofertę
z jakiegoś klubu z silnej ligi
zagranicznej. Widziałbym go
w lidze niemieckiej i tam teraz
mógłby spróbować swoich sił.

Not. Dawid Ciepliński

Jerzy Dudek
w telegraficznym skrócie
data urodzenia – 23.03.1973 w Rybniku
1985 – rozpoczął treningi w zespole trampkarzy Górnika
Knurów
1992 – debiut w zespole seniorów Concordii Knurów
1996 – debiut w ekstraklasie w barwach Sokoła Tychy
1996 – debiut w młodzieżowej reprezentacji Polski
1996 – podpisanie kontraktu z Feyenoordem Rotterdam
1998 – debiut w seniorskiej reprezentacji Polski
1999 – mistrzostwo Holandii
1999 – Superpuchar Holandii
2001 – podpisanie kontraktu z FC Liverpool
2002 – zagrał w finałach mistrzostw świata
2003 – Puchar Ligi Angielskiej
2005 – zwycięstwo w Lidze Mistrzów
2006 – Puchar Anglii
2007 – podpisanie kontraktu z Realem Madryt
2008 – mistrzostwo Hiszpanii
2008 - Superpuchar Hiszpanii
2011 – Puchar Króla
Ponadto wygrywał plebiscyty na najlepszego bramkarza
i najlepszego piłkarza ligi holenderskiej oraz najlepszego
piłkarza w Polsce. Był też nominowany do nagrody UEFA dla
najlepszego bramkarza na Starym Kontynencie.
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Domeną kibiców jest doping, jednak coraz częściej
sympatycy poszczególnych
k lubów pił karsk ich organizują turnieje, w których
sami rywalizują. Do jednego
z takich turniejów doszło
na knurowskim „Orliku” i
sąsiadującym z nim boisku
ze sztuczną nawierzchnią,
ad m i n i s t row a ny m pr z e z
Miejsk i Ośrodek Sportu i
Rekreacji.
W piłkarskiej rywalizacji
uczestniczyli kibice Górnika
Zabrze, wsza k k nurow ianie stanowią pokaźną część
Torcidy.

Foto: Piotr Skorupa

Turniej kibiców
Górnika Zabrze
W knurowskim
turnieju
uczestniczyli
młodzi...

Tym razem tytuł do swoich wypocin zapożyczyłem
od kibiców Górnika Zabrze.
To oni pokazali ostatnio, że
nie tylko nie połykają dzieci
w całości, ale są gośćmi na
poziomie. Gośćmi, którzy potrafią zorganizować imprezę i
świetnie się bawić, a przy okazji zorganizować czas wolny
najmłodszym. Tak było w
czasie knurowskiego turnieju
kibiców Górnika Zabrze.
Fani spod znaku Torcidy w
niczym nie przypominali chuliganów w bluzach z kapturami
i z zamaskowanymi klubowymi szalikami twarzami.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

...i ci nieco starsi kibice Górnika Zabrze

rowa, Tarnowskich Gór
i Zabrza, a rywalizacji przyglądał się m.in.
„Jorguś” - klubowa maskotka 14-krotnych mistrzów Polski.
P r z y ok a z ji t u rnieju do K nu rowa
przy jecha ł też m.in.
Józef Dankowski, były
piłkarz i trener Concordii Knurów, a dziś
szkoleniowiec zespołu
Górnika Zabrze w ystępującego w Młodej
Ekstraklasie i jednocześnie koordynator ds
Czym jest herb klubu dla
szkolenia młodzieży w
prawdziwego kibica, nie
zabrzańskim klubie.
PiSk trzeba nikomu tłumaczyć

Ci, którzy zakasali rękawy
i zajęli się organizacją wspomnianego turnieju udowodnili też, że nie tylko dobra zabawa nie jest im obca. Pokazali,
że potrafią zadbać i o obsadę
imprezy, i o jej budżet, co dla
wielu wytrawnych działaczy
klubowych jest problemem nie
do przeskoczenia.
Oni sami tak podsumowali to, co zorganizowali:
(...)knurowski turniej był znakomitą okazją do integracji
przy grochówce dla starszych
sympatyków i promocji kibicowania wśród najmłodszych.
O dziwo okazało się, że „ki-

bole” nie połykają dzieci w
całości i nie są trzodą, jaką
próbują zrobić z nas panowie
w źle dobranych krawatach i
spiętych minach.(...)
Krótko mówiąc, daliście
radę.
Udowodniliście, że nie
jesteście „kibolami”. Teraz
spróbujcie pójść „za ciosem”
i wyeliminujcie ze stadionów
tych, którzy psują wasz wizerunek. Wizerunek fantastycznego kibica, bez którego
widowisko sportowe jest jak...
ciepłe piwo.
Piotr Skorupa

Grali nie „Byle Jak”
W zorganizowanym przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji turnieju piłkarskim
gimnazjalistów wzięło udział
pięć zespołów. Triumfowała
zasłużenie drużyna o nazwie
„Byle Jak ”. Wbrew nazwie,
zawodnicy znali dobrze piłkarskie rzemiosło i w czterech
meczach zaaplikowali swoich
rywalom 10 goli nie tracąc
żadnego. – Ekscentryczne nazwy drużyn mogłyby sugerować, że uczestnicy podchodzą
do turniejów na luzie. Jest
jednak zupełnie odwrotnie.
Mecze charakteryzuje maksymalne zaangażowanie godne
pochwały, zwłaszcza podczas
deszczowej aury – mówią organizatorzy.

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Paweł Talar, Kamil Borawski, Szymon
Rudnicki, Michał Szczurek,
Krzysztof Górka, Grzegorz

Górka, Adam Niedbała.
Kolejny turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów odbędzie się 16 sierpnia.
WJ

informacja

Foto: Piotr Skorupa

Sympatycy „trójkolorowych” zjechali do Knurowa
już po raz drugi i jak się okazało na miejscu rywalizacji,
emocji było bez liku. Nie tylko
tych związanych z poszczególnymi meczami piłkarskimi, wszak kibice mierzyli się
również w... przeciąganiu liny.
W tym elemencie sportowej
rywalizacji prym wiodła ekipa z Przyszowic, która w finałowym „ciągnięciu” pokonała
reprezentację CzerwionkiLeszczyn.
Wróćmy jednak do piłki
nożnej, bo to ta dyscyplina
królowała w czasie zjazdu
kibiców Górnika Zabrze do
Knurowa. W kategorii do lat
12 pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Sośnicy, drugie z
Gierałtowic, a na pozycji trzeciej uplasowali się gospodarze,
a więc Knurów.
Rywalizację starszych kibiców k lubu z Roosevelta
zdominowali knurowianie.
W finale „granatowi” pokonali „żółtych” 3:2, na trzecim
miejscu turniej zakończyli kibice z Przyszowic, a na czwartym – z Gierałtowic.
Dodajmy, że w turnieju
kibiców Górnika Zabrze wzięły udział drużyny z Dębicy,
Katowic, Siemianowic, Żor,
Czerwionki-Leszczyn, Knu-

„Kibole” nie połykają
dzieci w całości

Po uczestnictwie w takim turnieju kibice chyba
łatwiej będą wybaczać niewykorzystane sytuacje
piłkarzom, którym kibicują
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Różne są pomysły na wakacje.
Państwo Nandzikowie, realizując
swoją pasję, wybrali się na wycieczkę
do Pragi. Zrobili to inaczej niż
uczyniłaby to większość z nas.
Całą trasę pokonali... rowerami

Wyjazd zaplanowali na poniedziałek, 11 lipca, na godzinę 7 rano.
– Początek podróży zależał głównie
od pogody, a ta okazała się sprzyjająca, choć zastanawialiśmy się,
czy nie przełożyć wyjazdu o jeden
dzień, gdyż w nocy w Knurowie dość
intensywnie padał deszcz – wspomina dziś z uśmiechem pani Aniela.
– Ktoś chyba nad nami czuwał, bo
na początku wszystko szło bezproblemowo – dodaje.
Pierwszy dzień to najdłuższy
dystans, jaki pokonali miłośnicy
dwóch kółek. – 130 km od Knurowa
do pola namiotowego w Skorochowie
nad jeziorem Głębinowskim pokonaliśmy w 12 godzin, w międzyczasie
robiąc krótkie przerwy na posiłek i
uzupełnienie płynów – mówi pan
Andrzej. - Na szczęście pogoda do
jazdy była idealna, mimo że było
pochmurno, nie padało i człowiek
tak się nie męczył jak podczas jazdy
w upale.

PIELGRZYMKA ROWEROWA
Kolejne dni to już pokonywanie
krótkich 40-, 50-kilometrow ych
odcinków połączonych z podziwiaGram na
kontrabasie?
Nic prostszego
– śmieje się pan
Andrzej

Czechy okazały się krajem dużo
bardziej przystosowanym dla rowerzystów niż Polska. Nie tylko z powodu dużo większej ilości ścieżek
rowerowych, ale także z powodu
wysokiej kultury jazdy jaka cechuje
naszych południowych sąsiadów.
– Po pierwsze trzeba powiedzieć, że
czeskie drogi są lepiej przystosowane
niż polskie. Każda ulica ma osobny

Pałac Trojski, ogród botaniczny
czy światowy ogród zoologiczny to
tylko niektóre z miejsc, które mieli
okazję podziwiać państwo Nandzikowie. – Jednym z ciekawszych miejsc
jest piesza uliczka pomiędzy dwoma
blokami, która jest tak wąska, że ruch
odbywa się tam wahadłowo i trzeba
czekać na zielone światło, żeby można było przez nią przejść – śmieje się
pani Aniela.
Nie mogło się obyć również bez
skosztowania słynnych czeskich
knedli. – Z tym wiążę się zabawna historia, a zawiodła nas trochę nieznajomość języka, ponieważ zamówiliśmy
knedle z borowinkami, przekonani,
że będą z borowikami, a tymczasem
okazało się, że po czesku borowinka
to jagoda, ale mimo tego obiad i tak
okazał się bardzo smaczny – śmieje
się pan Andrzej.

POWRÓT W DESZCZU
Praga urzekła ich widokami,
zabytkami i przyjazną atmosferą.
Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się
kończy. Z żalem trzeba było wracać
do domu. – Wiedząc już, że w drodze
powrotnej mogą być kłopoty z noclegiem na jednym z naszych przystanków, postanowiliśmy, że w jeden dzień
przejedziemy tyle, ile mieliśmy zrobić
w dwa dni – wyjaśnia pan Andrzej.

Praga jest urzekającym
miastem - twierdzą
zgodnie miłośnicy
rowerowych wycieczek
pas, metrowej długości, przystosowany do jazdy na rowerach, a poza
tym czescy kierowcy uważają na
rowerzystów, dają w spokoju przejechać, tak że nie trzeba się martwić,
czy coś w nas nie uderzy – chwalą
knurowianie. - Ponadto jeśli ktoś
będzie się tam wybierał i przejeżdżał
przez mniejsze wioski, musi przygotować się na to, że w godzinach
południowych, czyli od 11 do 14, lub
od 12 do 15, sklepy są pozamykane i
nie można nic kupić, dlatego warto
się zaopatrzyć w dodatkowy prowiant – przestrzega przed przykrą
niespodzianką pani Aniela.

niem widoków. Pierwsze kłopoty
na trasie przyszły trzeciego dnia.
– Ja d ąc do Kudow y-Z droju na
granicę polsko-czeską, musieliśmy
część trasy pokonać pieszo, ponieważ droga była bardzo stroma i
byłoby nam bardzo ciężko podjechać
pod górę. Śmialiśmy się z żoną, że
nasza rowerowa wycieczka zamieniła się w pielgrzymkę – mówi pan
Andrzej. Wysiłek zaprocentował
jednak później. – W wiosce Kulin,
która, można tak powiedzieć, była
przełomowym momentem, teren
zaczął się obniżać i ostatnie kilometry pokonaliśmy używając jedynie
hamulców – wyjaśnia. – Jedyne co
bolało, to nadgarstki od ciągłego
hamowania – dodaje pani Aniela.

PRAGA WITA
Foto: arch. prywatne Anieli i Andrzeja Nandzików
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Aniela i Andrzej Nandzikowie
gościli już na łamach naszej gazety
w roku 2008, kiedy to postanowili
odwiedzić inną europejską stolicę
– Wiedeń. Trasę pokonali bardzo
szybko, do miasta słynącego z licznych atrakcji i pięknych zabytków
dojechali w ciągu pięciu dni. Tym
razem na ich celowniku znalazła
się Praga.

Foto: arch. prywatne Anieli i Andrzeja Nandzików

Do Czech
na dwóch
kółkach

Panorama czeskiej stolicy

Do czeskiej stolicy dojechali
szóstego dnia. – Mogliśmy przyjechać dzień wcześniej, ale najpierw
mieliśmy kłopoty w miejscowości
Podebrady, ponieważ nie było tam
noclegu i trzeba było zboczyć trochę
z trasy i szukać miejsca na nocleg
gdzieś indziej, ponadto nie chcieliśmy
powtórzyć błędu sprzed trzech lat,
kiedy to dojechaliśmy do austriackiej
stolicy późno wieczorem i mieliśmy
niemałe problemy ze znalezieniem
naszego pola namiotowego. Woleliśmy teraz rozbić ostatni odcinek trasy
do Pragi na dwa dni – wyjaśnia pan
Andrzej.
W Pradze państwo Nandzikowie
spędzili trzy dni. – To naprawdę bardzo piękne miasto i zachęcamy każdego, kto będzie miał okazję do jego
zwiedzania – mówi pani Aniela.

informacja

I tak pierwszego dnia drogi powrotnej rowerzyści przejechali 103
km. Ten zaoszczędzony dzień mieli
przeznaczyć na odpoczynek nad jeziorem Rozkosz, ale pogoda coraz bardziej dawała im się we znaki. – Dzieci
zadzwoniły do nas i powiedziały, że
przychodzi załamanie pogody. Mając
tę informację, nie pozostało nam nic
innego, jak dostać się jak najszybciej
do przejścia granicznego i dotrzeć do
Polski – mówi pani Aniela.
Po rozbiciu namiotu w nocy
przyszła ulewa, która utrzymywała
się przez cały następny dzień i noc.
– W tym momencie wszystkie nasze
rzeczy były już okropnie wilgotne i
zostało nam tylko po jednym w miarę
suchym ubraniu. Chcieliśmy wynająć
jakiś pokój, ale niestety wszystko
było już pozajmowane i nasz namiot
był ostatnim na całym polu namiotowym. Wiedząc, że na poprawę
pogody nie ma już co liczyć, a trzeba
było w końcu wrócić jakoś do domu,
dogadaliśmy się z właścicielem pola
namiotowego, który obiecał, że przechowa nam nasze rowery, a sami
wrócimy autokarem do Knurowa
– wspomina pan Andrzej.
W tym samym momencie sprawy w swoje ręce wziął syn państwa
Nandzików, który pożyczył samochód combi i przyjechał do Kudowy
po rodziców i wszystkie ich bagaże.
– Szkoda, że pogoda się zepsuła, bo
zabrakło nam trzech dni na powrót do
kraju własnym transportem – mówią
zgodnie państwo Nandzikowie.

KOLEJNA STOLICA?
Mimo lekkiego niepowodzenia na
koniec miłośnicy dwóch kółek nie zamierzają się poddawać i sierpień również spędzą na rowerowych wycieczkach. – To będą głównie jednodniowe
wypady, do Wisły czy Ustronia – mówi
pani Aniela. – A być może w przyszłym
roku wybierzemy się do kolejnej stolicy
w Europie. Po Wiedniu, Pradze teraz
chcielibyśmy pojechać do naszych
drugich południowych sąsiadów – do
Bratysławy – dodaje pan Andrzej.
Dawid Ciepliński

