knuRów

(bez)sen nocy letnich

Emocjonujące i głośne bywają
knurowskie noce. Przekonują się o tym
miejscowi strażnicy miejscy wzywani
do interwencji
Najbardziej urozmaicone pod
tym względem bywają weekendy. W
ostatnią sobotę (o godz. 22.50) patrol
straży i policji zmuszony był tonować
hałasujących lokatorów w mieszkaniu przy ul. Kopernika.
Pół godziny później funkcjonariusze udali się na ul. Kilińskiego,
gdzie również doszło do zakłócenia
ciszy nocnej. Tym razem skończyło
się na pouczeniu właścicielki lokalu,
w którym do zdarzenia doszło.
Nie minęła godzina, a konieczna
była następna wizyta w miejscu, gdzie

knuRów

Przebudzony
Nie dane było pospać dłużej
panu, któremu słodkie sny przerwali
knurowscy strażnicy miejscy. Pechowo dla mężczyzny sen zmorzył
go przed jednym z lokali przy ul.
Szpitalnej. Wczesna pora – godz. 7.10
– nie była dla straży dobrą wymówką.
Jak się okazało, pan był w stanie po
spożyciu alkoholu. Być może to tłumaczy wybór miejsca do spania...
/bw/

GLiwiCE

bigbeat
na Starówce

W sobotę, 23 lipca, na gliwickiej
Starówce wystąpi zespół „Nasi Starzy”. Grupa umiejętnie łączy polski
bigbeat z lat 60. z hawajskim ukulele.
Znane przeboje w nowych aranżacjach przeniosą widzów w niezapomniany świat dancingów. Początek
koncertu o godz. 20. Wstęp wolny.
JB

Miastodzieci.pl

decybele przekraczały dopuszczalny
poziom. Mowa o przydomow ym
ogródku przy ul. Słoniny. W stosunku do zakłócających ciszę nocną
funkcjonariusze nie poprzestali na
pouczeniu, za konieczne uznali też
ukaranie mandatem.
Emocji, niestety, tych niedobrych,
nie brakowało w niedzielę wieczorem
(godz. 22.30) w mieszkaniu przy ul.
Krasickiego. Dopiero interwencja
Straży Miejskiej i Policji uspokoiła
awanturującą się rodzinę.
/bw/

Foto: www.zamek-ogrodzieniec.pl
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Foto: JB, MW, DC

OGRODZiEniEC

wakacje
z duchami
Zamek w Ogrodzieńcu zaprasza najmłodszych na niesamowitą
przygodę wśród zjaw i białych dam.
Opowieści o zjawiskach nadprzyrodzonych, spacer wśród owianych legendą zamkowych murów - wprowadzą uczestników wędrówki w nastrój
średniowiecznych dziwności.
Wycieczki obywają się w każdy
wakacyjny weekend, koszt - 18 zł.

Miłosz, Daniel i Igor,
gdy tylko jest ładna pog
oda, pędzą na Zacisze.
Chłopcy oprócz kąpieli
w basenie uwielbiają
też gry i zabaw y. Spotk
liśmy ich, gry toczyli sza
achowy pojedynek.
Kąpielisko w czasie wa
kacji jest czynne codzie
nnie od 10 do 18.

JB

Nie zapomnij
19 lipca

PiLCHOwiCE

– Dzień Czer wo
nego
Kapturka
23 lipca – Dzień
Włóczykija
24 lipca – Dzień
Policjanta
25 lipca – Dzień
Bezpiecznego
Kierowcy

pŁawniowice

Urząd
do oceny

Nieznana szerszej publiczności
muzyka operetkowa i musicalowa
tym razem zawita do Pławniowic.
Cieszący się dużym powodzeniem
cyk l „Pałacowe lato muzyczne”,
przyciąga mieszkańców i letników
nie tylko dobrą muzyką, ale także
urokliwym miejscem. W położonym
nad brzegiem jeziora zamku, 24 lipca
o godz. 20, wystąpi orkiestra salonowa pod dyr. prof. Hilarego Drozda
z programem: „W krainie operetki
i musicalu”.
Bilety-cegiełki w cenie 15 zł
do nabycia przed rozpoczęciem
koncertu.

Urząd Gminy w Pilchowicach
poddaje się ocenie interesantów.
Po raz pierwszy mieszkańcy gminy
Pilchowice mają sposobność zaopiniowania pracowników urzędu, a
także podania ewentualnych uwag i
podpowiedzi.
Ocenie służy specjalna ankieta.
Składa się z kilku pytań. Dotyczą
one zarówno funkcjonowania poszczególnych referatów (m.in. czasu
realizacji danej sprawy i zgodności
z oczekiwaniami), jak i stosunku
urzędników do interesantów. Pracownicy urzędu liczą, że ankieta
przysłuży się polepszeniu świadczonych usług.
Kwestionariusz jest anonimowy.
Można go znaleźć na stronie www.
pilchowice.pl, bądź uzyskać w sekretariacie urzędu.

Opera nad
jeziorem

JB

JB

Golf w kozłowie

n
na dobr ze zjeść – cieszy się jede
- W końcu jest miejsce, gdzie moż
w
rty
otwa
co
ero
dopi
o
dzi
Cho
e.
z pacjentów szpitala w Knurowi
i
lik ofer uje m.in. domowe obiady
plac ówc e bufet. Kameralny loka
pani
wnia
zape
−
dzie
znaj
się
też
kawa
własnej roboty ciasto. - Pyszna
Wioletta, właścicielka bufetu.

Knu row iani n Ro bert Potera spędza
dużo czasu z córką
Mar tą. My spotkaliśmy ich podc zas
poranneg o spac eru, korzystających z
ładnej pogody.

To jedno z nielicznych miejsc w
sieci, tworzonych przez rodziców
dla rodziców. Głównym tematem
portalu są dzieci i ich sprawy.
Codziennie aktualizowana strona
dostarcza wielu cennych informacji
na temat zajęć pozalekcyjnych,
gier i zabaw oraz różnych możliwości spędzenia aktywnego czasu
z dziećmi. Co szczególnie ważne
w okresie wakacyjnym, na portalu
można znaleźć również propozycje wycieczek dostosowanych do
wieku dziecka.
Dodatkowo każdy użytkownik ma
możliwość skorzystania z porad
psychologa a także z tzw. „giełdy
mamy”.
jb

2

Pole utworzył Gliwicki Klub
Golfowy. Działa na terenie Ośrodka
Sportowo-Rekracyjnego „Platan”.
Nie jest duże (60 na 200 metrów),
ale daje możliwości nauki: ma maty
do wybijania piłki, putting green do
nauki celności, bunkier z piaskiem,
gdzie ćwiczy się trudne uderzenia z
piasku oraz tzw. chipping area, czyli
kosze, do których się trafia.
Pole od 11 lipca udostępniane
jest wszystkim chętnym. Można tu
zarówno przyjść ze swym sprzętem,
jak i go wypożyczyć, można ćwiczyć
samemu, jak i pod kierunkiem trenera. Odpłatnie można nabyć żetony
do maszyny, która w ydaje piłki
treningowe.

Źródło: internet

W Kozłowie (gmina Sośnicowice) ruszyło
Treningowe Pole Golfowe. To pierwsze w okolicy
miejsce, gdzie trenować można grę w golfa

Pole czynne jest w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 16-20. Zakup
żetonu do maszyny do wydawania
piłek kosztuje 5 zł (2,5 zł dla członków Klubu).
W lipcu i sierpniu członkowie
klubu nieodpłatnie będą prowadzić
akcję wstępnego szkolenia i wprowadzania w arkana golfa.

na co dzień trenują w knurowDawid Nowak i Sebastian Dmowski
nie mają treningów doskonalą
Gdy
ia.
skim klubie piłkarskim Concord
swoje umiejętności na „Orliku”.

/sisp,bw/

Przegląd Lokalny Nr 29 (959) 21 lipca 2011 roku

aktualności
Foto: Paweł Gradek

szczyGŁowice. pkp na celownikU zŁodziei

po kolei grabią
mienie kolei

Do zdarzenia doszło w czwartek, 14 lipca, około godz. 7.20
rano, na drodze krajowej nr 78.
Jak podaje policja, kierowca samochodu marki Mitsubishi Space
Star skręcając w lewo zderzył się z
wyprzedzającym go akurat autem
marki Hundai Getz. Wskutek tego
hundai, kierowany przez 44-letniego mieszkańca Katowic, wpadł w
poślizg, zderzył się z toyotą yaris,
po czym dachował i wpadł do
przydrożnego rowu. Toyota również wpadła w poślizg i wjechała

dzony brat tego ostatniego był... jednym z dwóch ujętych w opisywanym
powyżej zdarzeniu sprzed kilkunastu
dni. Widocznie nawet wypadek przy
pracy bliskiego krewnego nie był w
stanie ostudzić jego zapału.
Kradzieże trakcji kolejowej to w
Knurowie odwieczny problem.
– Praktycznie co tydzień zdarza
się, że ktoś jest tam zatrzymywany
– mówi podkom. Słomski. – Rozkradane są elementy torów, uziemienie,
linie trakcyjne.
W pobliżu torowiska żyją wręcz
całe pokolenia, które z takiego podkradania uczyniły sposób na dodatkowy zysk. Mają zaprzyjaźnione punkty
skupu, w których spieniężają łup.
Trakcyjne kradzieże bywają procederem rodzinnym, bywają i towarzyskim. Zdarza się, że ich przygod-

nymi współsprawcami są koledzy od
kieliszka, niekoniecznie z Knurowa
czy okolic. Wśród zatrzymanych
policja odnotowała m.in. mieszkańca
Gorzowa Wielkopolskiego, osobę z
województwa lubelskiego i z Częstochowy.
Tory w Szczygłowicach są, co
prawda, od dawna nieużywane, co
potencjalni złodzieje mogą traktować
jako zachętę. Jednak, jak ostrzega policja – sieć trakcyjna jest pod napięciem. Z kolei właścicielom punktów
skupu, do których zgłaszają się złodzieje chcący spieniężyć ukradzione
elementy sieci trakcyjnej, funkcjonariusze przypominają, że paserstwo
jest przestępstwem, za które można
trafić za kratki – nawet na 3 lata.
Mirella Napolska

knuRów

aukcyjny oszust

Kolejna osoba została oszukana przez przestępcę działającego za pośrednictwem internetu. Tym razem padło na knurowianina. Kupił on na aukcji
kartę graficzną, zapłacił przelewem 480 zł, ale nabytej karty nie otrzymał. W
ubiegłym tygodniu zgłosił sprawę policji.
MiNa

knuRów

złodzieje rowerów

kosiarz

W poniedziałek, 18 lipca nieznany sprawca wszedł na teren jednego
z ogródków działkowych przy ul.
Szpitalnej, wyłamując drzwi dostał
się do altany, z której skradł sprzęt
wart w sumie 1200 zł. Łup złodzieja
to m.in. kosiarka, podkaszarka i
nożyce ogrodowe. Czyżby i on miał
swoją działkę?
MiNa

do rowu. W wypadku kierowca
toyoty oraz jej 24-letni pasażer
doznali fizycznych obrażeń. Policja
apeluje – osoby, które są w posiadaniu informacji mogących pomóc w
wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, są proszone o pilny kontakt
z Wydziałem Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (tel. 32 336 92 90, e-mail:
ruch-drogow y@gliwice.slaska.
policja.gov.pl ).
MiNa

knUrÓw, paniÓwki

Knurowski odcinek trakcji kolejowej kusi złodziei – znowu
doszło do kradzieży jej elementów

knuRów

Policja poszukuje
świadków

Manewr skrętu w lewo
zapoczątkował kraksę z udziałem
trzech samochodów

Złodzieje gdyby tylko mogli,
rozkradliby torowisko do
gołej ziemi

Z da rzenie mia ło miejsce w
Szczygłowicach, w piątek, 8 lipca.
Dwaj mężczyźni zasadzili się na
mienie PKP pod osłoną nocy. Mieli
pecha – zostali zauważeni przez
policjantów patrolujących ten teren.
Na widok mundurowych złodzieje
rzucili się do ucieczki. Policyjny patrol działał w porozumieniu ze Strażą
Ochrony Kolei, która poinformowana o uciekinierach włączyła się do
akcji. Złodzieje szybko wpadli w ręce
funkcjonariuszy SOK, a za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. Grozi
im do 5 lat pozbawienia wolności.
– Sprawcy nie byli wcześniej
karani, ale byli znani policji – informuje podkom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – To nie pierwsza ich
kradzież tego typu.
Wbrew pozorom, bycie przyłapanym na gorącym uczynku to nie
jest najgorsza rzecz, jaka może się
przytrafić się kolejowym złodziejom. Przestrogą dla nich powinno
być tragiczne zdarzenie, do którego
doszło w Knurowie w zeszłym roku.
50-letni mężczyzna podczas próby
przecięcia przewodu trakcyjnego
poniósł śmierć. Niedługo potem
inny mężczyzna usiłujący dokonać
kradzieży spadł ze słupa trakcyjnego
i złamał kręgosłup. Co ciekawe, ro-

nieborowice. wypadek na dk78

Ci zawsze są tam, gdzie cykliści,
a lato jest zapewne ich ulubioną porą
na skoki. Jeden z nich pojawił się w
piątek, 15 lipca na skwerze przy ul. 1
Maja. Około godz. 22 skradł nie tylko
rower górski, ale i plecak właściciela
zawierający m.in. dokumenty oraz
200 zł gotówki. Pokrzywdzony poniósł 960-złotową stratę.
Pecha miał również 31-letni
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właściciciel biało-czarno-niebieskiego roweru Giant Rincon. Przed
utratą pojazdu nie uchroniło go
nawet zapięcie rowerowe. Jak podaje
policja, 19 lipca o godz. 11.55 ujawniono, że nieznany sprawca skradł
ów rower przy ul. Kapelanów. Szkoda, jaka spotkała poszkodowanego
cyklistę, to 900 zł.
MiNa

uwaga na
kieszonkowców!

Drobni złodzieje liczący na nieuwagę
swoich ofiar czyhają na nas na każdym
kroku
Kieszonkowcy latem nie robią
sobie urlopu – przeciwnie, wykorzystując wakacyjne rozluźnienie
potencjalnych pokrzywdzonych są
szczególnie aktywni i, niestety, zbierają obfite plony.
W ubiegłą sobotę, 16 lipca około
godz. 9.40 nieznany sprawca wykorzystał osobę spacerującą z małym
dzieckiem przy ul. Szpitalnej. Z torby
przypiętej do wózka skradł portfel
zawierający pieniądze i dokumenty.
Straty zostały oszacowane na 110 zł.
Również w sobotę na knurowskim
targowisku ofiarą kieszonkowca
padła młoda osoba – dwudziestosześciolatka. Skradziono jej portfel
z pieniędzmi, dowodem osobistym
i kartą bankomatową. Gotówki nie
było wiele, toteż straty oszacowano
na 19 zł, choć utrata wiary w ludzką
uczciwość jest bezcenna.
53-latek z Żor zapewne nie będzie
miło wspominał wizyty w Knurowie.
W poniedziałek, 18 lipca około godz.
9 rano przy ul. Szpitalnej złodziejowi
wpadła w oko jego saszetka, zawierająca, jak się okazało, około 1000
zł gotówki oraz dokumenty. Straty
poniesione przez okradzionego to
1090 zł.

Do ulubionych miejsc drobnych
złodziejaszków należą szatnie basenowe. Jak zanotowała policja, w
czwartkowe popołudnie, 14 lipca,
nieznany sprawca odwiedził pływalnię w Paniówkach. Skradł z szatni
portfel, należący do 36-latka, w
którym oprócz gotówki był dowód
osobisty, dowód rejestracyjny samochodu, prawo jazdy, karta bankomatowa. Łączna strata poniesiona przez
okradzionego to 170 złotych oraz starania związane z koniecznością wyrobienia nowych dokumentów. Gdy
wybieramy się na pływalnię, warto
nie zabierać ze sobą cennych rzeczy,
ograniczając się najlepiej do stroju
kąpielowego, czepka i drobnych na
bilet wstępu. Podobnie rzecz się ma
w przypadku wszelkiego plażowania
– relaksując się opalaniem czy kąpielą, nie sposób zachować nieustanną
czujność. W zeszłą niedzielę w Knurowie, na terenie kąpieliska przy ul.
Niepodległości nieznany sprawca
wykorzystał nieuwagę jednego z wypoczywających i skradł mu nie tylko
portfel, ale i telefon komórkowy.
Straty poszkodowanego wyceniono
na 350 zł.
MiNa

niEbOROwiCE

po fajki i flaszkę

Nie wiadomo do końca, czy nieznany jeszcze sprawca niedawnej kradzieży
w Nieborowicach poczuł w sobie żyłkę handlową, czy też jest nałogowcem i
postanowił zaspokoić głód. Dość, że w środę, 13 lipca wypychając okna włamał się do lokalu gastronomicznego, skąd skradł wódkę, papierosy oraz bilon.
Straty właścicieli lokalu to ponad 5 tys. zł.
MiNa

3

Foto: Arch. PKM Gliwice
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Knurów. Remont trwa

Ostatni etap
przy ratuszu

Prace prowadzone latem przy knurowskim
ratuszu będą kropką nad „i” w modernizacji
otoczenia miejskiego budynku przy
ul. Niepodległości

Dlaczego
ścięto drzewa?

podstawówkę, potem liceum, nawet na
studiach skrypty się powielało. A teraz
wolna amerykanka – czemu, a może
komu, to służy?

za dalsze starania. Trzeba naciskać na
urzędasów w Warszawie. Dotąd, aż
pójdą po rozum do głowy i ustąpią pod
naciskiem argumentów.

A-4 bez
Knurowa

Koszmar
działkowca:
wandale
i złodzieje

Ikarusy zjeżdżają
do lamusa

Już wkrótce na okoliczne drogi wyjadą nowe
autobusy zakupione przez Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Do dyspozycji
pasażerów zostanie oddanych 10 autobusów marki
Scania

Matka

P. M.

Podręczniki
– kiedyś było
dobrze
- Jestem załamana. Kompletuję
podręczniki dla dziecka w gimnazjum
i wpadam w rozpacz. Ceny są kosmiczne. Już mi poszło 300 zł, a to nie koniec.
Dlaczego nauczyciele domagają się
nowych książek? Dlaczego uczniowie
nie mogą korzystać z podręczników, z
których uczyli się ich rok starsi koledzy? Za moich czasów jeden i ten sam
komplet służył kilku rocznikom. Był
używany, dopóki kartki się nie rozleciały. I jakoś się dało – skończyłam tak



Foto: Bogusław Wilk

- Dosłownie ścięło mnie z nóg, jak
zobaczyłam, że po drzewach przed
ratuszem zostały tylko pniaki. Rosły
tam odkąd pamiętam, dodając uroku
ratuszowi. Czy nie szkoda tych pięknych iglaków? Nie wierzę, że dobry
architekt zieleni nie dałby sobie rady
stworzyć rozwiązania, które pozwoliłoby zachować drzewa...

Jadący A-4 tablic kierunkowych
do Knurowa nie zobaczą,
dowiedzą się za to, gdzie zjechać
do Chudowa

- Ma rację radny Szafarz, że domaga
się, by na autostradzie A-4 znalazły się
tablice kierujące na Knurów. Mnie też do
białej gorączki doprowadza widok znaku
kierującego do Chudowa i świadomość,
że mojego miasta, jakieś 40 razy większego od tej sympatycznej miejscowości,
na autostradowych kierunkowskazach
nie ma. Choć - nawet na chłopski rozum
– powinno być. Przy zjeździe na Rybnickiej koniecznie. Dlatego ściskam kciuki

Andrzej

- Jakbym mógł, to bym nogi z d...
powyrywał tym draniom, co połamali
drzewka na skwerze przy Klasztornej
[o sprawie pisaliśmy dwa tygodnie
temu – „Wandale w akcji” – dop.
red.]. Matoły, no, matoły! Takie same,
jak ci, co mi pokradli i poniszczyli
drzewka na działce. Wpadli w nocy
na czereśnie, połamali całe gałęzie. A
kilka dopiero co posadzonych drzewek
potraktowali z buta – jedne zadeptując, inne łamiąc. Człowiek nawet się
domyśla, kto to mógł być, ale przy tym
dzisiejszym prawie to guzik może zrobić. Nic tylko złapać takiego, nie wołać
policji, tylko samemu wymierzyć sprawiedliwość – wiem, że to samosąd, ale
szlag mnie trafia z bezsilności...

Foto: Mirella Napolska

kamer, przekazujących obraz wnętrza autobusu do monitora umieszczonego w kabinie kierowcy.
PKM Gliwice ma w planach kupić dodatkowe pojazdy: sześć 12-metrowych i dwa 15-metrowe. Są jednak
perturbacje. Przetarg, ogłoszony w
maju, został unieważniony. Zgłosiła się bowiem tylko jedna firma,
a kwota przez nią zaproponowana
znacznie przewyższała sumę, jaką
PKM chciał przeznaczyć na nowe autobusy. Wkrótce zostanie ogłoszony
następny przetarg.
DC

Komunikacja

MiNa

Teren przed ratuszem
zmienił się w plac budowy

Trwają wakacyjne remonty

Dziewiątka
zmienia się

Trwają prace remontowe w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9 i w Miejskim Gimnazjum nr 3
w Knurowie. Potrwają do 22 sierpnia
Renowacja podzielona została na
trzy etapy. - Pierwszy polega na wymianie
okien oraz centralnego ogrzewania w MSP
nr 9 i siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej Bibliotece. Remontowany będzie
praktycznie cały segment od strony Orlika
- informuje nadzorujący prace w szkole
Florian Wosz z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.
Środki na remont szkół pozyskane
zostały z budżetu gminy oraz Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji i pożyczki.
Uczniowie rozpoczną nowy rok
szkolny w odnowionym budynku.
Remonty o zróżnicowanym zakresie trwają w pozostałych szkolnych
placówkach Knurowa. Budowlańcy
spieszą się, by zdążyć z robotami przed
końcem wakacji.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Nowe Scanie to przegubowe i niskopodłogowe, 18-metrowe, pojazdy.
Ich zakup pozwoli odejść na zasłużoną emeryturę starym i wysłużonym
do cna Ikarusom.
Autobusy wyjadą na drogi pod
koniec lata. Pokażą się na trasach, które PKM Gliwice obsługuje w ramach
KZK GOP.
Pojazdy w yposażone są m.in.
w skuteczny system schładzania i
ogrzewania powietrza. Są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Mają zabudowany system
monitoringu, na który składa się 6

Od półtora roku kierowcy cieszą się z możliwości korzystania z
parkingu na tyłach miejskiego ratusza, choć sam wjazd od strony ul.
Niepodległości pozostawia na razie
wiele do życzenia. To się wkrótce
zmieni – w czerwcu znowu ruszyły
prace tym w rejonie. To ciąg dalszy
inwestycji mającej uczynić okolice
ratusza funkcjonalnymi i atrakcyjnymi estetycznie.
– W ubiegłym roku mieliśmy
przerwę w pracach spowodowaną
brakiem środków, w tym roku udało
nam się wygospodarować fundusze
na dokończenie tego zadania – mówi
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
Po przeprowadzonych w ubiegłych latach robotach kanalizacyjnych i budowie parkingu, w ostatnim
etapie pozostało wykonanie nowej
nawierzchni wokół samego ratusza
oraz przy budynku będącym siedzibą
Straży Miejskiej i naszej redakcji.
Pojawią się nowe wpusty uliczne do
odprowadzania wód deszczowych,
zaś dotychczasowe zostaną wyregulowane. Przed ratuszem zostanie
położona kostka granitowa, a schody
prowadzące do jego głównego wejścia
będą zastąpione podjazdem. Pojawią
się też nowe słupy oświetleniowe.

Niektórzy knurowianie sygnalizowali nam, że są zaniepokojeni
wycięciem drzew, jakie rosły przed
ratuszem. Obawiają się, że cały plac,
łącznie z dotychczasowym trawnikiem, zostanie zabetonowany. Urzędnicy uspokajają: zieleniec pozostanie,
a w miejsce wyciętych drzew będą
nasadzone nowe. I zapewniają: ma
być ładnie – na skwerku pojawią się
m.in. 2 świerki, 7 wiśni osobliwych i
22 różaneczniki.
Plac budow y przekazano 17
czerwca. Wykonawca ma na dokonanie robót trzy miesiące – do 17 września. Koszt ostatniego etapu prac przy
ratuszu to około 400 tys. zł.

W budynku zwracają uwagę m. in. nowe okna
reklama

Oburzony działkowiec
Not. bw
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aktualności
bądź czUJny – nie daJ się nabraĆ

Oszustwa „na wnuczka”, których ofiarą padają
najczęściej osoby starsze, to już klasyka przewrotnej
przestępczości. Niejednokrotnie ostrzegaliśmy przed
nimi na naszych łamach. Jednak ciągle zdarzają się
osoby, które dają się wykorzystać złodziejom, ci
tymczasem uciekają się do coraz bardziej wymyślnych,
„ulepszonych” metod działania...
O ciągle popularnych oszustwach
metodą „na wnuczka” wielokrotnie
pisaliśmy na naszych łamach, bo też
często do nich dochodzi, także w
Knurowie. Podstawowy scenariusz
wygląda mniej więcej tak: do starszej (często także samotnej) osoby
dzwoni przestępca podający się za
wnuczka (siostrzeńca, syna, etc.) i
prosi o pilną pomoc finansową z takich czy innych powodów. Gotówka
jest „potrzebna” z reguły natychmiast
– tak, by potencjalna ofiara działając
pod presją czasu nie zdążyła zwęszyć
podstępu. „Wnuczek ” informuje,
że po jej odbiór zjawi się zaufany
posłaniec. Ofiara, która wręczy nieznajomemu pieniądze, często nigdy
ich nie odzyskuje.
Medialne ostrzeżenia chyba robią swoje – widocznie zwykła metoda
„na wnuczka” nie jest już tak skuteczna jak dawniej, bo oszuści uciekają się
do coraz bardziej wyrafinowanych
sposobów, z podszywaniem się pod
policję włącznie.

Śląski prekUrsor

Kilka przypadków, w których
przestępca podawał się za policjanta przygotowującego zasadzkę
na oszusta, zgłoszono ostatnio na
północy Polski. Jak podaje „Gazeta
Wyborcza”, pewna starsza pani ze
Szczecina odebrała któregoś dnia telefon od rzekomego funkcjonariusza,
który, jak twierdził, chciał złapać na
gorącym uczynku groźnego oszusta.
Mężczyzna namówił staruszkę na
„współdziałanie”. Kiedy odebrała
kolejny telefon od oszusta podającego się tym razem za wnuczka,
umówiła się z nim i wręczyła 3 tys.
zł w przekonaniu, że w ten sposób
pomaga policji, a pieniądze zaraz do
niej wrócą. Nic z tego.
Podobnych przypadków zanotowano w północnej Polsce zaledwie
kilka, ale działanie przestępców
było tak wyrafinowane, że Komenda
Główna Policji postanowiła nagłośnić rzecz w całym kraju. Póki co, nic
nie wiadomo o tym, jakoby przypadki z „wnuczkiem w policyjnej skórze”
ostatnio wydarzyły się na Śląsku. A
jednak...
– Cztery lata temu mieliśmy podobny przypadek, można powiedzieć,
prekursorski wobec tych ostatnich
notowanych na północy kraju – przypomina podkom. Marek Słomski,

Foto: Łukasz Kupka

Oszust jak wilk
w owczej skórze

knUrÓw. podpaTrzone na drodze

Dwuznaczne znaki
To może być intrygujące doświadczenie. Dla
kierowców jadących od Knurowa w stronę
Czerwionki-Leszczyn przez Krywałd
Sytuacja dotyczy ul. Zwycięstwa
w Krywałdzie, a ściślej - drogi wojewódzkiej 924. Dostrzegł ją Łukasz
Kupka, nasz były redakcyjny kolega.
Krótko po rozpoczęciu ul. Zwycięstwa - jadąc w kierunku Żor
- kierujący pojazdem widzi znak
informujący o odległości dzielącej go
od Czerwionki-Leszczyn i Żor.
- Na tym pier wszym znaku to dystans odpowiednio 9 i 21
km – mówi Łukasz. – Drugi znak
stoi przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Michalskiego. I ten

pokazuje odpowiednio 6 i 20 km...
Wniosek z tego, że Czerwionka zbliżyła się o 3 km, natomiast Żory zaledwie
o 1 km. To intrygująca zagadka.
Jest jeszcze jeden szczegół. – Odkryłem mianowicie, że rzeczywista
odległość pomiędzy tymi dwoma
znakami wynosi 1,27 km – dodaje
Łukasz. - Tyle przynajmniej pokazuje
mój licznik na rowerze, a uważam, że
jest prawidłowo ustawiony.
Ciekawe jakimi miernikami posługiwali się drogowcy...
/bw/

Według policyjnych szacunków przestępcy metodą „na
wnuczka” wyłudzili ponad 6 mln zł...
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. – Jego ofiarą padła pewna 73-latka z Pyskowic.
Było tak: początkowo oszust
próbował dość tradycyjnym wariantem metody „na wnuczka” wyłudzić
niebagatelną sumę 30 tys. zł. Kobieta
była czujna – zadzwoniła do krewnych, w tym do zięcia, za którego
podawał się oszust i w ten sposób
zdemaskowała niecne zamiary przestępcy. Gdy ten zadzwonił ponownie,
poinformowała go o swoim odkryciu. Przyłapany na kłamstwie oszust
okazał się jednak sprytniejszy. Błyskawicznie zmienił strategię, podając
się właśnie za policjanta będącego
na tropie oszustów. Przekonana o
rzekomym współdziałaniu ze stróżami prawa kobieta oddała wówczas
obcemu mężczyźnie 30 tys. zł...

Jak się nie daĆ „wnUczkowi”?

Z kolei ostatnimi czasy gliwicka policja zanotowała przypadki
oszustów podszywających się pod
pracowników aptek, mających dostarczyć ważne (i kosztowne) leki
osobom, których akurat nie ma w
domu. Sąsiad lub współpracownik nieobecnego klienta wykładał
bez wahania pieniądze na paczkę
lekarstw, która okazywała się bezwartościowa. Gdy rzekomy odbiorca
leków wracał, okazywało się, że wcale
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ich nie zamawiał, a tymczasem po
oszuście ślad zaginął.
Nie wiadomo, jak duża
jest ilość oszustw nigdzie nie
odnotowanych. Problem w
tym, że ofiary zetknąwszy
się z przestępcą grającym na
emocjach, działając pod presją czasu, potem wstydzą się
własnej naiwności i wolą nie
ujawniać tego, co je spotkało.
– Jedna z podstawowych zasad,
o której zawsze należy pamiętać, jest
taka: nie przekazuje się pieniędzy
ani rzekomym przyjaciołom dzieci,
wnuków czy innych krewnych, ani
żadnym innym nieznanym osobom
– przestrzega podkom. Słomski.
Aby nie dać się wpuścić w maliny,
warto mieć świadomość, że policjanci, robiąc zasadzkę na oszusta,
nigdy nie wymagają od obywatela,
aby wykładał prywatne pieniądze.
Dysponowanie czyimiś funduszami
jest w wypadku funkcjonariuszy
nie do pomyślenia. Toteż działanie
sugerowane przez „wnuczków w policyjnej skórze” jest absolutnie niedopuszczalne, gdy mamy do czynienia
z prawdziwymi stróżami prawa. Ci,
chcąc złapać przestępcę na gorącym
uczynku, użyliby jako wabika „służbowych” banknotów, nigdy gotówki
starszej pani...

To nie jedyny przypadek drogowej dezinformacji. Na
początku ubiegłego roku pisaliśmy o tablicy przy nowo wybudowanym rondzie na ul. Dworcowej. Mówi ona, że kierowcy poruszają się
drogą wojewódzką nr 925. W rzeczywistości ulica Dworcowa leży w ciągu
DW 921, a droga oznaczona numerem 925 łączy Rybnik z Rudą Śląską.
Zarząd Dróg Wojewódzkich niespecjalnie przejął się pomyłką – tablica do
dzisiaj wprowadza kierowców w błąd.
Kilka lat temu na drodze DK78 (Rybnik – Gliwice) w Nieborowicach kierowcy
natrafiali na znak mówiący, że do Gliwic jest 9 km. Po czym po przejechaniu
2 km ich oczom ukazywał się kolejny znak, tym razem informujący, że do
celu mają już tylko... 12 km.
reklama

tekst i foto: Mirella Napolska

5

aktualności
Wybory coraz bliżej

Drażnią mnie pięknie brzmiące,
ale nierealne, obietnice

- Nie mogę obiecać, że rozwiążę każdy problem, ale mogę zapewnić, iż każdej sprawie poświęcę
swój czas i żaden ze zgłoszonych problemów nie zostanie bez odpowiedzi – mówi Ewa Jurczyga.
Knurowianka, radna Powiatu Gliwickiego, zdecydowała, że będzie ubiegać się o mandat poselski

Bogusław Wilk: - Co Panią przekonało do podjęcia decyzji o kandydowaniu do Sejmu RP?
Ewa Jurczyga: - Paradoksalnie do
decyzji o kandydowaniu w najbliższych
wyborach skłoniło mnie to, co wielu od
polityki odpycha. Mianowicie jakość
debaty publicznej oraz osobiste niezadowolenie ze sposobu działalności naszych
przedstawicieli w Parlamencie. Jednak
zamiast biernie się temu przyglądać
i narzekać postanowiłam skorzystać
z propozycji, jaką otrzymałam i będę
ubiegać się o mandat poselski. Myślę,
że moja dotychczasowa - już prawie
10-letnia - praca na rzecz powiatu gliwickiego wzbogaciła mnie o nową wiedzę
i umiejętności, które z pożytkiem dla
mieszkańców Knurowa i całego powiatu
mogę wykorzystać w Sejmie.
- Co chciałaby Pani osiągnąć poprzez działalność w Parlamencie RP?
- Przede wszystkim chciałabym
pokazać mieszkańcom, że aktywność
posła w regionie nie musi ograniczać się
do obecności na ważnych dla mieszkańców uroczystościach. Moim celem jest
również zorganizowanie profesjonalnego
i dobrze działającego Biura Poselskiego.
Nie mogę obiecać, że rozwiążę każdy
problem, ale mogę zapewnić, iż każdej
sprawie poświęcę swój czas i żaden ze
zgłoszonych problemów nie zostanie bez
odpowiedzi. Tak działam od trzech kadencji jako radna powiatowa i tak chciałabym działać jako parlamentarzystka.
Wyjątkowo drażnią mnie obietnice,
które pięknie brzmią, ale nie mają szansy
realizacji. Dlatego też nie będę mówić, że
jeśli zostanę posłanką, to zapobiegnę np.
reformie zmuszającej rodziców 6-latków
do wysyłania swych pociech do szkół
- mimo, iż jestem jej przeciwna. Takich
deklaracji składać nie będę, bo nie mogę
wziąć odpowiedzialności za ich realizację, ale zobowiązuję się do informowania
wyborców o swojej bieżącej działalności.
Będę uzasadniała wszystkie ważne decyzje, jakie podejmę, zarówno za pośrednictwem strony internetowej jak i spotkań
w regionie. Analizując wynagrodzenia,
jakie otrzymują parlamentarzyści, uważam organizację takich spotkań za rzecz
najzupełniej oczywistą.
- Z wcześniejszych słów wynika, że
krytycznie ocenia Pani poziom dyskusji w polskim życiu politycznym...
- Moim zdaniem podstawowym
problemem dyskusji polityków w Polsce
jest koncentracja na osobistych przy-



tykach, a nie na realnych problemach.
Czasami mam wrażenie, że politycy
nie są w stanie zrozumieć, że ktoś może
mieć inne zdanie w danej sprawie, a
każda odmienność poglądów powoduje
agresywną dyskusję o emocjonalnym
charakterze. Tymczasem celem dyskusji
powinno być znalezienie rozsądnego
rozwiązania, a nie forsowanie własnej
wizji nawet wbrew logice. Spór i różnica
zdań jest czymś naturalnym, jednak
chciałabym, żebyśmy zamiast jałowych
awantur potrafili się - jak mawiał ks.
Tischner - „pięknie różnić”. Parafrazując
Woltera, mogę się z kimś nie zgodzić,
ale zawsze będę broniła czyjegoś prawa
do posiadania własnego zdania. Jestem
przekonana, że zrozumienie tej prostej
reguły poszanowania odmienności czyichś poglądów zmieniłoby jakość debaty
politycznej w Polsce na lepsze.
- Co Pani sądzi o okręgach jednomandatowych? Obecnie głosując na
kandydata do Parlamentu, siłą rzeczy
wybieramy partię, która go popiera.
- Jestem zwolenniczką okręgów
jednomandatowych, ponieważ taki
system jest znacznie prostszy i bardziej
zrozumiały dla wyborcy. Często zdarza się, że w wyborach do Parlamentu
obywatele głosują na partie, a nie na
konkretnych ludzi, co bywa zgubne. Jak
ostatnio mogliśmy zauważyć, politycy
w przeciągu kilku miesięcy potrafią być
w trzech różnych partiach politycznych,
więc czasem głos na partię jest głosem
straconym, bo dzięki niemu wejdzie
do Sejmu osoba, która zmieni barwy
partyjne, gdy tylko będzie to dla niej
korzystniejsze. Jednomandatowe okręgi
wzmocniłyby poczucie wyboru konkretnych ludzi, a nie partii. To, że obywatele
wolą sprawdzonych uczciwych ludzi,
zamiast oddania decyzji w ręce ludzi
ustalających miejsca na listach wyborczych, widać na przykładzie samorządów
lokalnych. Prezydentami takich miast
jak Wrocław, Gdynia, Poznań, Gliwice,
a także Knurów, są bezpartyjni fachowcy,
którzy chcą działać, a nie bawić się w
wielką politykę - i mam nadzieję, że tak
moją kandydaturę potraktują wyborcy.
Idę do wyborów w imieniu samorządowców, ażeby dobre praktyki zarządzania
regionem reprezentować przy Wiejskiej i
tam skutecznie działać na rzecz rozwoju
samorządności.
- Przy okazji ostatnich wyborów
samorządowych przez kraj przetoczyła
się dyskusja o ewentualności ogra-

niczenia kadencji dla urzędujących
wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Czy Pani zdaniem należy wprowadzić
taki limit, np. do dwóch kadencji?
- Zdecydowanie jestem przeciwna
ograniczeniu ilości kadencji dla wójtów,
burmistrzów i prezydentów. Jest to dla
mnie pomysł irracjonalny. Dlaczego
prezydent, który zarządza miastem od
powiedzmy ośmiu lat, zna doskonale
swoich współpracowników, jest w trakcie
realizacji dużych inwestycji i w dodatku
cieszy się zaufaniem mieszkańców, miałby być zmuszony do zakończenia swojej
działalności? Uważam, że bezpośrednie
wybory na prezydentów miast są najlepszą wyrocznią i zarazem czynnikiem
mobilizującym dla władz samorządowych. Nie wiem, po co mielibyśmy komplikować sobie życie, jeśli mieszkańcy są
zadowoleni z działalności Prezydenta
- jak to ma miejsce na przykład u nas
w Knurowie i cieszy się On tak ogromnym poparciem - to dlaczego odgórne
regulacje prawne miałyby ingerować w
wolę obywateli. Tak długo czekaliśmy
na demokrację w naszym kraju, więc nie
psujmy jej bezmyślnymi przepisami.
- „Obywatele do Senatu” – to pomysł prezydentów największych miast,
by stworzyć własną grupę kandydatów
do Senatu. Chcą popierać postaci,
które nie są jednoznacznie kojarzone
z partiami politycznymi. Co Pani
sądzi o takim – nie stosowanym do
tej pory – sposobnie uzyskania wpływu na decyzje w Parlamencie przez
samorządy?
- To bardzo ciekawa inicjatywa,
której mocno kibicuję. Jak już wspomniałam, sama idę do wyborów jako
reprezentantka interesów samorządów,
których to interesów należy bronić ostatnio bardziej niż zwykle. Na przykład
pomysł ministra finansów Rostowskiego,
który chciałby ograniczyć samorządom
możliwość zaciągania kredytów stanowi
moim zdaniem realne zagrożenie dla
dynamicznego rozwoju miast i gmin.
Projekt, którego jednym z liderów jest
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
jest potrzebny, jednak ogranicza się do
wyborów do Senatu, natomiast samorządy muszą być reprezentowane również
w Sejmie. Partią, która podziela wizję
silnego samorządu jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które zaprosiło na swoje
listy bezpartyjnych samorządowców w
tym i moją skromną osobę.
- Czy Pani zdaniem Knurów jest
miastem dobrze rozwijającym się?
Jakie – dla jego najlepszej przyszłości
– należałoby ustanowić priorytety?
- Jako mieszkanka Knurowa jestem
zadowolona z rozwoju naszego miasta w
przeciągu ostatnich kilku lat. Miasto jest
dobrze zarządzane, a w kilku dziedzinach może posłużyć za wzór. Proszę spojrzeć na to, jak wyglądają nasze szkoły i
przedszkola. Wszystkie placówki przeszły
termomodernizację, ale również wnętrze
tych obiektów jest cały czas zmieniane, co
niewątpliwie korzystnie wpływa na uczniów i nauczycieli. W Knurowie powstają
nowoczesne i bezpieczne obiekty sportowe, a nasza młodzież może realizować
swoje pasje artystyczne dzięki możliwościom, jakie stwarza Centrum Kultury.

Bardzo ważną sprawą jest również to, że
duże nakłady kierowane są nie tylko na
to, co widoczne i czym można się pochwalić, ale również na to, czego nie widać, a
co jest niezwykle ważne dla egzystencji
wszystkich mieszkańców. Mam tu na myśli niezwykle kosztowne uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej. Jeżeli chodzi o priorytety dla miasta w najbliższej
przyszłości, to uważam, że powinniśmy
postarać się zjednoczyć środowisko knurowskich przedsiębiorców. W naszym
mieście działa wiele firm rozumiejących
ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto byłoby pojedyncze działania
przedsiębiorców zintegrować tak, jak
to ma miejsce np. w Fundacji na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa.
- Knurów to miasto, w którym
spory wpływ na życie miasta mają
spółdzielnie mieszkaniowe. Co Pani
sądzi o zamierzeniach skutkujących
ich likwidacją?
- Nie chciałabym się autorytarnie
wypowiadać o zawiłościach prawa
spółdzielczego, gdyż nie jestem jego
znawczynią, natomiast niewątpliwie kolejny raz nasi aktualni posłowie próbują
znaczną część Polaków „uszczęśliwiać
na siłę”. Skupię się tylko na problemie
przekształcania zasobów spółdzielczych
we wspólnoty. Aktualnie prawo na
to pozwala, jednak potrzebna jest do
tego wola mieszkańców konkretnych
nieruchomości. Jeżeli mieszkańcy danej
nieruchomości taką wolę wyrażą, to
mogą przekształcić się we wspólnotę
mieszkaniową. Natomiast projekt nowej
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
zakłada, że wszystkie nieruchomości, w
których przynajmniej jedno mieszkanie
stanowi tzw. odrębną własność, staną
się automatycznie wspólnotami! Tak
więc szykuje nam się klasyczny przykład
zarządzania nakazowego. Parlament odbiera ludziom możliwość podejmowania
decyzji o podstawowym dla bytu każdej
rodziny znaczeniu. Przypomnę tylko, że
dotyczy to około 10 mln Polaków.
- Dla Polski, a szczególnie uprzemysłowionego Śląska, spore znaczenie
może mieć tzw. pakiet klimatyczny. Z
polskiego punktu widzenia postrzegany jest jako ogromne zagrożenie
m.in. dla naszego górnictwa. Co w
tym zakresie powinni zrobić polscy
posłowie – zarówno w Sejmie RP jak i
Europarlamencie?
- Pakiet klimatyczny, którego celem
jest obniżenie o 20 proc. emisji dwutlenku
węgla do 2020 roku stanowi realne zagrożenie nie tylko dla polskiego górnictwa,
ale dla całej gospodarki. Jest to wyzwanie
głównie dla polskich eurodeputowanych,
którym na razie udało się odroczyć w
czasie wprowadzenie ograniczeń emisji.
Na szczęście Komisja Europejska co
roku będzie mogła dodać kolejne sektory
przemysłowe do listy uprawnionych do
otrzymywania darmowych zezwoleń na
emisję CO2 , Polscy europosłowie oraz
rząd powinni poczynić starania na rzecz
dodania górnictwa do jednego z tych
sektorów. Jeżeli Komisja Europejska
akceptuje fakt, że Francuzi mocą ustawy
przekwalifikowali raka do grupy... ryb,
a Portugalczycy marchewki do grupy
owoców tylko po to, żeby ich rolnicy

mogli w większym stopniu korzystać z
dotacji unijnych, to powinna zrozumieć,
że Polska nie chce pozbawić się niezależności energetycznej, którą posiada dzięki
bogatym pokładom węgla kamiennego.
- Nie sposób nie zapytać o tzw.
parytet wyborczy dla kobiet. Czy gwarantowany przepisami zakres udziału
pań w życiu politycznym to rzeczywiście skuteczny sposób na ich realny
udział we współrządzeniu?
- Moim zdaniem reprezentantami i
reprezentantkami władzy powinni być
ludzie kompetentni, uczciwi, pracowici,
oddani sprawie. Żadna z wymienionych
zalet nie jest uzależniona od płci, wieku,
pochodzenia czy innych cech. Należy
jednak pamiętać, że czasami kobiety
posiadające takie same kompetencje
jak mężczyźni są gorzej traktowane, np.
gorzej zarabiają. Nie wiem, czy parytet to
skuteczny sposób na zwiększenie udziału
kobiet w życiu publicznym, ale na pewno
dyskusja o parytecie zwróciła uwagę na
problem słabej reprezentacji kobiet na
najwyższych szczeblach władzy. Zwróćmy uwagę, że do tej pory tylko jedna
kobieta piastowała urząd Premiera RP,
żadna kobieta nie była nigdy Marszałkiem Sejmu. A z naszego podwórka:
w Radzie Miasta zasiadają tylko dwie
panie. Myślę, że 30-procentowy parytet
to krok w dobrym kierunku. Jako rozwiązanie czasowe może zaktywizować
kobiety do działalności publicznej, nie
jestem jednak zwolenniczką parytetu
jako stałego rozwiązania czy też jego
zwiększenia do 50 proc.
- Jeśli panie zyskają większy niż do
tej pory udział w życiu politycznym,
czy przełoży się to na wyższy poziom
naszej klasy politycznej, a w konsekwencji również na lepsze decyzje i
rządzenie?
- Klasa człowieka zależy od jego
kultury osobistej, dobrych manier i
odpowiedniego wychowania wyniesionego z domu rodzinnego. Nie można
powiedzieć, że kobiety są w tych aspektach lepsze od mężczyzn. Wydaje mi się
jednak, że kobiety są mniej rywalizujące,
bardziej skłonne do współpracy i to może
być element zmieniający wizerunek
polityków w oczach społeczeństwa. Jeśli
chodzi o lepsze decyzje i rządzenie, to
potrzeba nam przede wszystkim profesjonalizmu i kompetencji rządzących
i tym powinniśmy się kierować przy
nadchodzących wyborach. Nie głosujmy
na jakieś kategorie społeczne jak: partia,
kobieta, związkowiec, młody. Wybierzmy ludzi kompetentnych, uczciwych i
aktywnych, bo to te cechy zadecydują o
tym, czy w naszej polityce wreszcie coś
się zmieni. Mam nadzieję, że wybory na
początku nowej dekady w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE mogą być
nowym otwarciem na polskiej scenie politycznej. Chyba wszyscy byśmy sobie tego
życzyli i jest to nasz wspólny cel. Potrzeba
do tego jednak odwagi wyborców, ażeby
zaufać ludziom dotychczas nieobecnym
w „wielkiej polityce”, ale wierzę, że to się
uda, ponieważ Polacy niejednokrotnie
udowodnili odwagę w realizacji swoich
marzeń o lepszym kraju.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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aktualności
Wybory coraz bliżej

Wszystko zależy od ludzi...

- Jestem przykładem kobiety, która zdecydowała się na działalność publiczną z wewnętrznej
potrzeby – mówi Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Knurowianka, sprawująca mandat poselski od 10 lat, będzie ubiegać się o kolejną kadencję do izby
niższej Parlamentu
Bogusław Wilk: - Za Panią dwie
parlamentarne kadencje. Czy będzie się Pani ubiegać o kolejną?
Krystyna Szumilas: - Tak, chciałabym kontynuować prowadzoną
działalność.
- Oświata?
- Edukacja. To bardzo ważna
dziedzina życia społecznego. Zabrzmi
to górnolotnie, lecz prawdziwie: od
prawidłowej edukacji zależy przyszłość dzieci i naszego kraju.
- Kilkanaście lat uczyła Pani
w szkole, kilka lat kierowała Pani
miejską oświatą, przewodniczyła
sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży, wreszcie jest Pani
wiceministrem edukacji – krótko
mówiąc: zna ją Pani od podszewki.
Proszę powiedzieć, czy wdrożona w
1999 r. reforma oświaty powołująca
gimnazja to – z perspektywy minionych 12 lat – dobry pomysł?
- Od 2000 r. Polska uczestniczy w
Programie Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów (tzw. badanie
PISA). Jego celem jest uzyskanie
danych o umiejętnościach uczniów,
którzy ukończyli 15 lat. Były już cztery takie badania, wkrótce zostanie
przeprowadzone piąte. Jak się okazuje, z badania na badanie wyniki są
coraz lepsze. Zmiany więc przynoszą
efekty.
- Znamy opinie nauczycieli i rodziców, którzy sceptycznie oceniają
taki model polskiej oświaty. Argumentują, że program gimnazjalny
powiela to, czego nauczano w podstawówkach, a z kolei w szkołach
średnich – liceach i technikach – powtarza się program gimnazjum.
Innymi słowy: uczniowie dreptają
w miejscu...
- Proponujemy inne spojrzenie.
Łączenie programowe przedszkoli
i szkół podstawowych, tworzących
pierwszy stopień edukacji, oraz gimnazjów i liceów – jako jego drugi
szczebel. Współpraca przedszkoli i
szkół podstawowych jest łatwa do
przeprowadzenia, bowiem obie placówki prowadzone są przez samorządy gminne. Trudniej z gimnazjami i

liceami, ponieważ pierwsze prowadzą
gminy, a drugie powiaty. Takie spojrzenie jest ważne, bowiem nawiązuje
ono do światowej tendencji dzielącej
edukację na tę dla dzieci młodszych
(do 12 roku życia) i starszych. Każda
z tych dwóch grup ma swoją specyfikę. Trzeba ją uwzględniać w procesie
edukacji, pamiętając przy tym, aby
nauczanie pozostało procesem logicznie ciągłym.
- Zbliżamy się do tego modelu?
- Od dwóch lat wdrażana jest
nowa podstawa programowa, która
zakłada kontynuację, a nie powtarzanie programu. W pewnym sensie
wymusza ona na gimnazjach coraz
wyższy poziom nauczania. Oddala
ewentualną przesadną łagodność
wobec gimnazjalistów wynikającą ze
świadomości, że w liceach ponownie
będą przerabiać gimnazjalny program.
- Wyborcy dając swojemu kandydatowi mandat poselski liczą, że
będzie to inwestycja, która przysłuży się ich „małej ojczyźnie”.
Tymczasem na posłach spoczywa
odpowiedzialność zajmowania się
przede wszystkim sprawami „globalnymi”, krajowymi...
- Myślę, że parlamentarną działalność należy postrzegać zarówno
lokalnie, jak i globalnie. I umieć to
odpowiednio wyważyć. Właśnie edukacja jest tego idealnym przykładem.
- Udaje się Pani połączyć jedno
i drugie?
- Trzeba się liczyć z oczekiwaniami i wymaganiami wyborców.
Absolutnie nie wolno ich lekceważyć.
Znam opinie, oczekiwania i konkretne sprawy, bowiem spotykam się z
mieszkańcami regularnie. Nie są mi
też obce problemy gmin, ponieważ
wielu samorządowców o nich mówi
doszukując się ich rozwiązania za
pośrednictwem parlamentarzystów.
- Jako wyborca wolałaby Pani
popierać kandydatów w okręgach
jednomandatow ych, czy wedle
obecnej ordynacji?
- Utożsamiam się z wyborami w
okręgach jednomandatowych. Zresztą

Polsko-czeski
barok

W lipcowy, niedzielny wieczór Kościół
Akademicki przy ulicy Gliwickiej wypełnią
dźwięki muzyki barokowej. W ramach projektu
„Polsko –czeski dialog kulturalny”, polscy i czescy artyści wystąpią ze wspólnym programem:
„Muzyczna podróż po barokowej Europie”.
Wspólne muzykowanie w rybnickim kościele
uświetni występ wybitnego polskiego klarnecisty Dawida Jarzyńskiego. Koncert rozpocznie
się o godz.18.
JB
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Rybnik

sami takie zmiany zaproponowaliśmy. Staramy się dojść do takiego modelu ordynacji wyborczej. Warto przy
tym pamiętać, że polityka to mimo
wszystko „gra zespołowa”. Wskazana
jest umiejętność kompromisu. Nawet
największa indywidualność musi nauczyć się działać kolektywnie.
- A co Pani powie na inicjatywę
„Obywatele do Senatu”? Prezydenci
największych miast chcą wskazać
swoich kandydatów do Izby Wyższej, a tym samym zyskać realny
wpływ na decyzje Parlamentu, tak
istotne dla samorządów.
- Ten zamysł pokazuje, że w Polsce
każdy może korzystać z dobrodziejstw
demokracji w sposób, jaki uzna za
właściwy. Każdy może się zorganizować. Ważne, by takie ugrupowania
miały własną propozycję programową
oraz potrafiły się porozumiewać i
współpracować.
- A propos samorządów... Ograniczać ustawowo ilość kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów,
czy tego nie robić?
- Każdy pomysł w tym względzie
ma dobre i gorsze strony. Wymaga
dogłębnego rozważenia. To, że taki
zamysł ograniczenia kadencyjności
nie został ustawowo wprowadzony
dowodzi, iż jest traktowany szczególnie rozważnie.
- Knurów jest miastem dobrze
rozwijającym się? Jak Pani uważa?
- Nasze miasto ma niewątpliwe
atuty. To dobre miejsce do życia dla
mieszkańców. Atrakcyjne pod względem gospodarczym. Świetna lokalizacja (bliskość autostrad i dużych miast)
daje spore możliwości. Bez wątpienia
Knurów się rozwija – to duża szansa
dla jego mieszkańców na jeszcze lepsze życie.
- A jak Pani postrzega przyszłość miasta?
- Myślę, że zarówno powinniśmy
kultywować piękne tradycje, jak i dążyć do nowoczesności. Należy umiejętnie połączyć te dwie sfery: bogatą
historię i postęp. Dbać o edukację,
budować poczucie dumy, lokalny
patriotyzm. Mamy XXI wiek, miesz-

kańcy Knurowa – szczególnie młodzi
- mają ogromny potencjał i warto,
by został odpowiednio wydobyty i
wykorzystany.
- A knurowskie kopalnie? Czy to
nie przeżytek rodem z XX, a nawet
końca XIX wieku?
- W żadnym wypadku. To bardzo
ważny element dawnego, ale i obecnego pejzażu miasta.
- Górnictwo obawia się, że padnie ofiarą tzw. pakietu klimatycznego. Przyjęcie go przez Polskę
odbiłoby się rykoszetem także na
knurowskich kopalniach.
- Należy szukać złotego środka.
Tak negocjować, by nie stracić tego,
co dobre.
- Mawia się, że „kobiety łagodzą
obyczaje”. Czy ta zasada sprawdza
się w polityce?
- Bez wątpienia. Obecność pań
zazwyczaj dobrze wpływa na wszelkiego rodzaju dyskusje. Wszystkie
strony polemiki czy dysputy starają się
zachować jak należy pamiętając, że
w naszej tradycji obecność pań zobowiązuje do właściwego zachowania.
Sądzę, że ta zasada działa nie tylko w
odniesieniu do tzw. klasy politycznej.
- Czy wobec tego parytet wyborczy, który ma skutkować większym
udziałem kobiet w życiu politycznym, przyniesie dobre skutki? Polepszy się jakość rządzenia?
- Jestem przykładem kobiety,
która zdecydowała się na kandydowanie do samorządów – gminnego
i powiatowego, a później do Sejmu.
Nie było to podyktowane ani przepisami, ani jakimś przymusem – była

to osobista decyzja wynikająca z
wewnętrznej potrzeby uczestnictwa w
życiu publicznym. Sądzę, że to dobry
motor do działania. A co do parytetu
– wydaje mi się, że to dobry sposób
zaktywizowania pań. Idealna byłaby
równowaga...
- Czy jest możliwa do osiągnięcia?
- Trudno powiedzieć. Najważniejsze, by do Parlamentu trafiali najlepsi
– niezależnie od płci.
- Niestety, popularna jest opinia, że poziom naszej klasy politycznej pozostawia wiele do życzenia.
- Wszystko zaczyna się i kończy na
ludziach. To od nich zależy rzeczywistość. Odnosi się to również do sfery
publicznej. Osoby publiczne muszą
pamiętać, że żyjemy w świecie, w którym olbrzymie znaczenie mają media.
Granica pomiędzy zachowaniem się
niekonwencjonalnym a kompromitacją bywa bardzo cienka. Medialna
tendencja do upraszczania przekazu
bywa dla polityków zdradliwa. Muszą
więc ze szczególną starannością dbać
o wizerunek i brać odpowiedzialność
za słowa i czyny.
- Media oceniają, ale decydujący
głos będzie należeć do wyborców...
- Oczywiście. I życzę sobie i innym
przede wszystkim właściwych decyzji.
Dobrych wyborów, bo przełożą się
one na przyszłość Knurowa, Śląska
i Polski. Bardzo mocno zachęcam do
udziału w głosowaniu. Pamiętajmy, że
każdy głos ma znaczenie. Każdy może
decydować o naszej przyszłości...
Rozmawiał Bogusław Wilk



aktualności
Bądźmy bezpieczni nad wodą

Wskazane trzeźwe
ciało i umysł
Co roku słyszymy o kolejnych utonięciach lub podtopieniach podczas letnich wakacji.
Lek komyślność, braw ura,
brak właściwej oceny sytuacji,
lekceważenie obowiązujących
przepisów, kąpiel w niedozwolonych i niestrzeżonych
miejscach to główne grzechy
nieszczęśliwych wypadków
nad wodą.
Co zrobić, żeby zapobiec
podobnym sytuacjom i kolejnym takim tragediom?
- Przede wszystkim należy użytkować kąpieliska, na
których można się kąpać i na
których znajduje się ratownik
WOPR-u, a także stosować się
do wydawanych przez niego
poleceń – mówi Jerzy Pach,
wiceprzewodniczący Rady
Miasta, a zarazem honorowy
prezes k nurowsk iego Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. - Nie należy
również korzystać z akwenów
niestrzeżonych, które nie są
dostosowane do kąpieli.
W razie zagrożenia życia
drugiej osoby każdy z nas jest
zobligowany do udzielenia
jakiejkolwiek pomocy tonącemu.
– Jeżeli znajdujemy się
kąpielisku strzeżonym, trzeba
niezwłocznie wezwać ratow-
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Nie wchodzić do wody „pod wpływem”, w żadnym wypadku nie
skakać „na główkę” przy niezbadanej głębokości kąpieliska,
zdecydowanie lepiej trzymać się strzeżonych akwenów – to
zasady niby znane, ale każde lato pokazuje, że lekceważone.
Z wodą nie ma żartów – pamiętajmy o tym

Najbezpieczniej pod okiem ratowników - jak na Kąpielisku Leśnym „Zacisze”;
w Knurowie co roku przybywa wyszkolonych woprowców
ników, którzy jak najszybciej
udzielą fachowej pomocy poszkodowanemu – mówi Jerzy
Pach. Gdy nieszczęśliwy wypadek ma miejsce na niestrzeżonym kąpielisku, należy od
razu powiadomić odpowiednie służby ratownicze, które
pośpieszą do nas z pomocą.
Dodatkowo w tym roku,
podobnie jak w latach ubieg ł ych, b ę d ą orga n i z owane wspólne patrole straży
miejskiej i ratowników na
niestrzeżonych akwenach,
monitorujące, czy ktoś nie

pływa w niedozwolonych i
nieprzystosowanych do tego
miejscach.
Wystarczy moment nieuwagi, dosłownie jedna chwila
i nieszczęście gotowe. Dlatego
nad wodą zawsze należy zachować rozsądek, to zapewni
bezpieczeństwo nam i naszym
bliskim, a także pozwoli uniknąć tragedii. Ponadto przestrzegajmy podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą,
a wtedy wrócimy do domu
wypoczęci i zadowoleni.

Pamiętaj!
Kilka najważniejszych zasad, jakich należy
przestrzegać nad wodą, aby uniknąć niebezpieczeństwa:
1. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i
innych środków odurzających.
2. Nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się
na słońcu – może to grozić szokiem termicznym bądź
utratą przytomności.
3. Nie wolno się kąpać zaraz po jedzeniu – należy
odczekać przynajmniej godzinę.
4. Do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik.
5. Gdy przy kąpielisku widzimy czerwoną flagę lub jej
nie ma, kąpiel jest zabroniona.
6. Nie skaczemy do wody na „główkę”, tym bardziej
jeśli nie znamy głębokości kąpieliska. Może to doprowadzić do urazów kręgosłupa, kalectwa, a nawet
śmierci.
7. Po wejściu do wody należy najpierw schłodzić okolicę
serca, karku i twarz.
8. Do wody najlepiej wchodzić w grupie lub przynajmniej z drugą osobą.
9. Nie należy przepływać czy wypływać na otwarty
akwen bez asekuracji.
10. „Dzikie kąpieliska” mają nieznane dno i głębokość.
Woda w nich może być skażona.
11. Korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się,
że jest on sprawny, a przebywające na nim osoby,
które nie umieją pływać, są we właściwy sposób
zabezpieczone.

W maju utonęło w Polsce 50 osób,
w czerwcu 75,
a od początku lipca już 63...

reklama

Dawid Ciepliński

Knurów

Zabawa w plenerze

Foto: Archiwum Mariana Gruszki

„Rodzinne Spotkania przy Muzyce” – to nieoficjalna
nazwa coraz popularniejszych weekendowych zabaw
w sąsiedztwie kręgu
Zwłaszcza w niedzielne po-

W niedzielne popołudnia na skwerze przy kręgu
można posłuchać muzyki; dzieci preferują
bardziej ruchliwe rozrywki...



południa skwer pomiędzy ul. 1
Maja i Ogana tętni życiem. Także za sprawą Centrum Kultury i
lokalnych społeczników, którzy
sporo czynią, by świąteczny wypoczynek kojarzył się możliwie
atrakcyjnie.
- To ogromna satysfakcja
i przyjemność widzieć rozradowane dzieci i zadowolonych
rodziców – mówi Marian Gruszka, prezes knurowskiej Akcji
Katolickiej, mający swój udział
w propagowaniu Rodzinnych
Spotkań.
Jeśli pogoda nie pokrzyżuje
planów, także i najbliższa niedziela upływać będzie pod znakiem muzycznego relaksu.
/b/
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aktualności
knUrÓw. Jeszcze Trzy miesiące...

kanalizacyjne roboty
przy klasztornej

Foto: Dawid Ciepliński

Po ulicach Szarych Szeregów
i Marynarzy kolejną, w ostatnim czasie,
ulicą w Knurowie, na której trwają
prace budowlane, jest Klasztorna
Po odnowionej drodze kierowcy
pojadą jesienią

Koloniści mile wspominają dzień spędzony
w Knurowie

knUrÓw. sądowi Ławnicy sprezenTowali mŁodzieży...

Chwile bez troski

Roboty są prowadzone w ramach
projektu pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy
Knurów - budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych”. Prace
rozpoczęły się 28 czerwca. Mają na
celu rozdział ścieków bytowych od
ścieków deszczowych oraz umożliwić
odprowadzanie ścieków bytowych
mieszkańcom, którzy wcześniej nie
mieli takiej możliwości.
Wykonawca zerwał już asfalt i
teraz przygotowuje się do budowy

kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, a także przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową osadnika i separatora podczyszczającego
ścieki deszczowe przed odprowadzeniem ich do Potoku Knurówka.
Prace wraz z odtworzeniem nawierzchni potrwają do końca października. Do tego czasu wszyscy,
a przede wszystkim kierowcy, będą
musieli się uzbroić się w cierpliwość.
DC

knuRów

Masz talent
– nie wahaj się go użyć

Foto: Tomasz Rak

Od września rusza Studio Piosenki
i Musicalu przy Centrum Kultury
w Knurowie

Był grill, kontakt z żywą naturą, zwiedzanie ciekawych miejsc,
ale przede wszystkim dobra zabawa. tak wyglądał dzień
spędzony w Knurowie przez podopiecznych zabrskiej Fundacji
„Zaufanie”. Było to możliwe dzięki Radzie Ławniczej oraz
grupie ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach
Akcja została zorganizowana
spontanicznie.
- Spotkaliśmy się w zupełnie
innym celu i nagle jakoś tak wyszło,
że wspomniałam o problemach z
pozyskaniem sponsorów na prowadzone przez moją fundację półkolonie
– mówi Janina Obwiosło, prezes
Fundacji „Zaufanie”. Od słowa do
słowa ławnicy Sądu Okręgowego w
Gliwicach postanowili przeprowadzić spontaniczną zbiórkę pieniędzy.
Wówczas pojawiła się też propozycja
zaproszenia podopiecznych fundacji
do Knurowa.
Przejazd ufundowano z zebranych środków. Ciepły posiłek zapewnił Jan Furgoł – ławnik i przewodniczący Rady Ławniczej Sądu

Okręgowego, a jednocześnie knurowski radny. Słodycze ufundowały
ławniczki Barbara Dang i Jolanta
Brol. Swoją cegiełkę dołożył właściciel „Łowiska” Eugeniusz Furgoł z
rodziną, zapewniając kiełbasę z grila,
napoje i lody. Podpiecznych fundacji
zaprosił do swojego zwierzyńca.
Uczestnicy półkolonii po zjedzonym posiłku zwiedzali zwierzyniec
nad stawem oraz łowili ryby. Na
wyciągnięcie ręki mieli sarny, jelenie,
muflony, daniele, dzikie kaczki i gęsi.
Pod opieką dorosłych karmili zwierzęta. Na koniec wizyty w „Łowisku”
każdy otrzymał w prezencie odblaski.
Po południu uczestnicy półkolonii
udali się do kościoła św. Antoniego
na Krywałdzie, gdzie radny Furgoł

z klerykiem Grzegorzem Wieczorkiem przybliżyli im historię kościoła
oraz f igur y Pięk nej Madonny z
Knurowa.
– Gest ławników Sądu Okręgowego świadczy o wrażliwości tych
ludzi oraz o zdrowym spojrzeniu na
problemy dzieci z rodzin ubogich.
W czasach postępującej znieczulicy
społecznej pokazali łańcuch dobrej
woli – chwaliła inicjatywę ławników
prezes Obwiosło.
Jan Furgoł podkreśla, że ławnicy
organizując akcję udowodnili, że są
również społecznikami: – Pomimo
bardzo skromnego uposażenia, jakie otrzymujemy za wielogodzinną
pracę w sądzie, potrafimy się dzielić
z innymi.
tekst & Foto: Marek Węgorzewski

reklama

Poprzedni sezon studio zwieńczyło brawurowym
wykonaniem musicalu „Koty”
Zainteresowani ciekawymi zajęciami oferowanymi przez Studio
Piosenki i Musicalu mogą wziąć
udział w trzydniowych warsztatach
wokalnych, tanecznych i teatralnych. Zaplanowano je w dniach
29-31 sierpnia w Domu Kultury

w Szczygłowicach. To propozycja
dla dzieci i młodzieży w wieku od
6 do 16 lat.
Zapisy prowadzi sekretariat DK
w Szczygłowicach – tel. 323326384.
Szczegółowych informacji udziela
Agnieszka Bielanik-Witomska pod
nr. tel. 693955913.
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aktualności
knUrÓw. „comeniUs” w mG-1 – GimnazJaliŚci znaJą korzyŚci

rumunia to taki piękny kraj...
- Udział w europejskim programie
edukacyjnym przyniósł wiele ciekawych i nowych doświadczeń, mnóstwo
pozytywnych wrażeń – słyszymy

w Miejskim Gimnazjum nr 1 im.
Jana Pawła II w Knurowie. - Przede
wszystkim zmotywował młodzież do
nauki języków obcych, zmobilizował

Efektem działań gimnazjum była ciekawa ekspozycja
w knurowskim Kinie Scenie Kulturze

do większej aktywności, włączył
do działania rodziców, zaangażował wszystkich nauczycieli naszego
gimnazjum. Na dodatek zmienił
dotychczasowe, czasem krzywdzące,
opinie o kraju partnerskim oraz jego
mieszkańcach.
Uczniowie i nauczyciele na własne oczy przekonali się jak wygląda
współczesna Rumunia. Poznali kraj
i jego mieszkańców.
- Interesująca kultura i bogata
historia wywierają wrażenie, jakiego nie dostarczy żaden przewodnik
turystyczny ani najlepszy podręcznik
szkolny - zapewniają.
W ramach współpracy prezentowano wiadomości o kulturze, historii, obyczajach i zwyczajach własnych
regionów. Mówiono o tradycjach
narodowych, bohaterach, a także
tradycjach kulinarnych, strojach i
tańcach regionalnych.
Efektem działań była m.in. ciekawa ekspozycja w holu knurowskiego
Kina Sceny Kultury. Wypełniały

Foto: Archiwum MG-1

Projekt Partnerski „Comenius”, realizowany przez
gimnazjalną „Jedynkę” i szkołę Movila Moresii, dobiegł
końca. trwał dwa lata. Na pewno znacznie dłużej potrwa
przyjaźń młodych knurowian z rówieśnikami w Rumunii

interesujące rezultaty przyniósł udział gimnazjalistów
w projekcie plastycznym pt. „Jak skopiować mistrza”
ją albumy i zdjęcia dokumentujące
pobyt uczniów „Jedynki” w Rumunii, prace plastyczne inspirowane
dziełami rumuńsk ich art ystów,
przepisy kulinarne rumuńskich dań
regionalnych, historie rodzinne,
prezentacje bohaterów narodowych
krajów partnerskich, prace uczniów
o szkołach i miastach partnerskich
oraz efekty działań artystycznych
inspirowanych sztuką ludową.
Okazją do podsumowania projektu była uroczystość wieńcząca rok
szkolny. To wówczas gimnazjaliści
zaprezentowali wiązankę tańców
regionalnych i narodowych, odbyła
się też projekcja filmu z wizyty mło-

dzieży knurowskiej w Rumunii. Pokaz oglądali rodzice i uczniowie oraz
zaproszeni goście reprezentujący
władze miasta, placówki, instytucje
oświatowe oraz duchowieństwo.
- Udział w europejskim projekcie
edukacyjnym był dużym wyzwaniem,
jednak ze względu na wartość dydaktyczną i wychowawczą stał się ogromną inwestycją w rozwój uczniów i
szkoły – nie ma wątpliwości dyrektor
szkoły Barbara Hankus. - Projekt ten
zainspirował do podejmowania kolejnych zadań w zakresie współpracy
międzynarodowej jako strategicznego
kierunku pracy gimnazjum.
Oprac. b

Foto: Mirella Napolska i Justyna Bajko

martyna musiał z czerwionki-leszczyn
ur. 6.07.2011 r., 3020 g, 51 cm

bartosz mandrela z Łanów wielkich
ur. 9.07.2011 r., 2200 g, 49 cm

Marcelina Gamrat z wilczy,

ur. 12.07.2011 r., 3370 g, 52 cm
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aleks szombierski z żernicy

ur. 7.07.2011 r., 3020 g, 54 cm

Dawid Lizak z knurowa

ur. 9.07.2011 r., 4020 g, 57 cm

Patrycja Gaura z Rybnika,

ur. 12.07.2011 r., 2840 g., 49 cm

lucyna kurpanik z Gierałtowic
ur. 8.07.2011 r., 3220 g, 52 cm

oliwia Tota z knurowa

Lena Skowron z knurowa

ur. 8.07.2011 r., 3020 g, 50 cm

zuzanna skorupa z bełku,

ur. 10.07.2011 r., 3800 g, 53 cm

ur. 11.07.2011 r., 4020g, 58 cm

małgorzata mitko z księżnic,

borys mroczkowski z Gliwic-sośnicy,

ur.12.07.2011 r., 3290 g, 54 cm

ur. 12.07.2011 r., 2950 g, 50 cm

milena adamus z ornontowic
ur. 9.07.2011 r., 2600 g, 52 cm

dariusz Śmieja z knurowa,

ur. 11.07.2011 r., 3630 g, 56 cm

anna dyjak z knurowa,

ur. 13.07.2011 r., 3270 g., 54 cm
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21.07.2011 r.
CZWARTEK

22-28.07.2011 r.
PIĄTEK-CZWARTEK

Wakacje
bez nudy

rozmaitości
Drapieżne
ptaki to jedna
z wielu atrakcji
Leśnego Parku
Niespodzianek
w Ustroniu

Okoliczne instytucje dbają, by
dzieci ciekawie i zdrowo spędzały
letnią kanikułę
Beat The World
- godz. 16:00, 20:00

Strefa X
- godz. 18:00

Spisek
- godz. 18:00

Melancholia
- godz. 19:45

www.kinoscenakultura.pl

MOPP

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 29/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Wycieczki

(wszystkie w godz. 9-16)
26.07 – Opole – ZOO
9.08 – Bielsko - Biała:
tor saneczkowy. Schronisko
na Dębowcu
11.08 – Ustroń – Leśny Park
Niespodzianek
16.08 – Bielsko–Biała – Kozia
Góra (szlakiem do schro niska)
18.08 – Ochaby Wielkie – park
dinozaurów, park miniatur

LWSM

Lokatorsko–Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
zachęca do wzięcia udziału
w zajęciach stacjonarnych
i w yjazdow ych. 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. Najbliższy
wyjazd 27.07.2011 do Ustronia,
w planach zabawa z Leśnym
Parku Niespodzianek. Kolejne
wycieczki: 3.08.2011 – Ogrodzieniec, 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 − 22 lipca oraz 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

informacja własna wydawcy

Siatkówka plażowa

No 1: Tomek & Tomek

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 27/2011

29
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brzmiało: „Przędza”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Ma r ia n Ma rcz a k .
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W środowe przedpołudnie
rywalizowano na Orliku podczas kolejnego turnieju siatkówki plażowej. Do rozgrywek
przystąpiły cztery pary.
Najlepszą okazali sie Tomasz Siwiec i Tomasz Włosz-

kiewicz. Zwyciężyli oni wszystkie pojedynki. Na drugim
miejscu rywalizację zakończy-

ła para Przemysław Rokitowski
- Adrian Chojnicki.

Marek Węgorzewski

WYNIKI:
1 - Tomasz Siwiec/ Tomasz Włoszkiewicz, 2 - Przemysław
Rokitowski/ Adrian Chojnicki, 3 - Michał Gierzok/ Sebastian
Mokszanj, 4 - Aleksander Klof/ Radosław Mirota
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel.
664 455 253

8-odw.

M - 4 B a t o r e g o, 47 m 2 , LO K U S . Te l.
793 679 367

29/11

M-4, Idealny stan. Cena 238 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

29/11

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367

29/11

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

29/11

M-5, Piłsudczyków 71 m /Szpitalna 64,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
2

29/11

Mieszkanie do wynajęcia, Knurów (60 m2).
Tel. 509 831 333

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

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 722 046 222

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

22-34/11

28-35/11

DAM PRACĘ

29/11

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

01-odw.

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

1-51/52/11

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
gruzu, przeprowadzki. Tel. 603 198 006
20-29/11

E l e k t r y k – t a n i o i s o l i d n i e . Te l .
692 933 799

29-30/11

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

33-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach, 90 tys. AS.
Tel. 501 533 977
Bełk. Działka o pow. 1500 m 2 , położona pod lasem. Cena 120 tys. AS. Tel.
501 533 977

29/11

Centrum. 4-pokojowe wynajmę, 950 zł +
media. AS. Tel. 501 533 977
29/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą, 32 m2. Tel. 501 606 957

26-29/11

Dom, ul. Przedwiośnia – nowy, wykończony, do zamieszkania. SPRZEDAM.
Tel. 600 073 556

29-34/11

29-30/11

M o n t a ż i n s t a l a c j i g a z o w y c h . Te l .
601 922 685

Domek Fiński sprzedam, do negocjacji. Tel.
506 545 267, 32 235 20 70

28-29/11

29/11

REMONTY BUDOWLANE: kafelkowanie,
docieplenia, elewacje, gładzie, sufity, tynki,
malowanie, zabudowy płytami K-G, panele
itp. Tel. 609 707 419, 724 649 643

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367

3-odw.

26-30/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442

24-33/11

28-29/11

Sprzedam mieszkanie 60,3 m2 Ziętka, bez
pośredników. Tel. 604 759 761

26-29/11

Sprzedam mieszkanie M -3 na os.
1000-lecia, 57 m 2, 120 tys., Atrium. Tel.
791 862 794
28-29/11

www.vigvam.pl

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

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

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
119 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

Dom 127 m 2 , działka 760 m2, Farskie.
LOKUS. Tel. 793 679 367

29/11

29/11

28-29/11

29/11
29/11

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2 w
Knurowie. Umeblowane. Tel. 603 356 653

28-29/11

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2 w
Knurowie. Umeblowane. Tel. 603 356 653
28-29

29/11

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

29/11

Matematyka, fizyka, korepetycje. Tel.
692 845 849

28-32/11

Firma budowlana zatrudni do działu technicznego pracowników z uprawnieniami
praca@ewmar.eu; Tel. 32 330 27 82

26-29/11

Firma Komstal przyjmie panią do pracy na
stanowisko sekretarki. CV (ze zdjęciem)
prosimy o przesłanie na adres e-mail:
komstal@komstal.pl

29-30/11

Firma Metall-Bau Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni konstruktora budowlanego z okolic Gliwic. Kontakt: 32 235 69 28
lub metal-bau.bujok@wp.pl

29/11

O p e r a t o r k o p a r k o - ł a d o w a r k i . Te l .
609 775 488, 783 775 488

29/11

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

26-29/11

29-30/11

Zamienię mieszkanie w Knurowie na ul.
Jagiełły 54,5 m2 na mieszkanie o podobnym metrażu w Szczygłowicach. Tel.
512 029 296

29/11

MOTORYZACJA

27-34/11

Gierałtowice. Do wynajęcia lokal 120 m2.
AS. Tel. 501 533 977

29/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

28-29/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

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

27-30/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

3-47/11

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

1-odw.

41-odw.

SZUKAM PRACY

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

33-odw.

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

29/11

M-3 K. Wielkiego 40 m2/Sienkiewicza, 50,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

29/11

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

Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy
ul. Staszica 1 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.

Kobieta z doświadczeniem w charakterze
opiekunki dla dzieci (opiekowała się już
trojgiem dzieci) podejmie się opieki nad
kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

21-30/11

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

M-3, Okazja M-3 od zaraz, 153 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

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

29/11

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).

26-31/11

M-3 Stwosza, 38 m2. 134 tys./A. K. i Mieszka I. OKAZJA. LOKUS. Tel. 793 679 367

29/11

12

Do prac brukarskich. Tel. 609 775 488,
783 775 488

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

Knurów (Farskie Pola). Sprzedam działkę budowlaną ogrodzoną 1200 m 2 . Tel.
609 108 244

29-30/11

EDUKACJA

Wynajmę parter domku jednorodzinnego.
Tel. 501 008 959, 699 456 345

29/11

Wybrukuję do 50 m2 – szybko, tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

27-30/11

29/11

ul. Lotników, 2-pokojowe, po remoncie.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

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

Stemple budowlane. Tel. 603 198 006

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

Do wynajęcia mieszkanie na os. 1000-lecia. 3 pokoje, 1 piętro. Tel. 602 799 911

29/11

SPRZEDAM

29/11

Sprzedam mieszkanie M-4, 65 m2, łazienka
i wc osobno, ul. Puszkina. Cena 170 tys.
Tel. 510 354 637

29/11

27-30/11

29-33/11

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

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

28s-odw.

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

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

29/11

29/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

17-30/11

26-29/11

29/11

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

12-43/11

25-30/11

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

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

Ok. kina. Kamienica 812 m2 na działce 2056
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10

29/11

10-odw.

10-odw.
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Krzysztof Marczuk w towarzystwie trenerów: Sławomira Pelca (z lewej),
który doskonali umiejętności walki w „parterze”, i Sławomira Tokarza,
specjalisty od walki w „stójce”

MMA

Pobił rywali i wystąpi
w Mistrzostwach Polski

Spartan Knurów

Zgrupowanie
w Wiśle
Od 21 do 29 sier pn ia
Spartan Knurów organizuje
zgrupowanie w wyjątkowym
miejscu. Tym miejscem bez
wątpienia jest ośrodek „Start”
w Wiśle, w którym wielokrotnie gościła m.in. reprezentacja
polskich piłkarzy, pięściarzy,
zapaśników, lekkoatletów i

przedstawicieli wielu innych
dyscyplin.
Knurowianie będą mieli
tam znakomite warunki do
treningu, wszak będą mogli
korzystać z basenu, sauny, siłowni oraz sal do uprawiania
sportów walki.

informacja

PiSk

niaczy, a Mistrzostwa Polski
odbędą się prawdopodobnie w
październiku w Warszawie.

PiSk

Początek lipca dla wielu oznaczał początek wakacji. Dla Aleksandry Bańbor
z Sekcji Pły wackiej TKKF
Szczygłowice początek wakacji zbiegł się z najważniejszym dotychczas startem
sportowym. 14-latka z Knurowa wystąpiła wszak w Mistrzostwach Polski. – Zawody
odbyły się na 50-metrowym
basenie w Dębicy – relacjonuje
Dariusz Brachaczek, kierownik SP TKKF Szczygłowice.
– Ola wypadła w nich bardzo
dobrze, bowiem w konkurencji
50 metrów stylem dowolnym
osiągnęła najlepszy wynik w
województwie śląskim. Okazało się jednak, że do zakwalifikowania się do finału
zabrakło jej czterech setnych
sekundy i ostatecznie uplasowała się na 19. miejscu, bijąc
przy okazji rekord życiowy.
Ponadto Ola była rezerwową
w finale B na 100 metrów stylem dowolnym, zajmując 18.
miejsce w Polsce. To świadczy

o tym, że udział w Mistrzostwach Polski należy uznać za
udany, wszak pamiętać trzeba
o tym, że rywalizowano na
basenie 50-metrowym.
Dodajmy, że na 200 metrów stylem dowolnym Alek-

sandra Bańbor została sklasyfikowana na 33. miejscu,
natomiast w konkurencji 400
metrów stylem dowolnym
zajęła 34. miejsce.
PiSk

Aleksandra Bańbor

Skat sportowy

Zdzisław Mral
na podium
Knurów był gospodarzem
IV Grand Prix Okręgu Zabrze
w skacie sportowym. Rywalizacja odbyła się w klubie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Gama”, gdzie
przy stołach zasiadło 81 „szkaciorzy”.
KOŃCOWA
KLASYFIKACJA:
1. Zdzisław Abramek – 3.006
pkt – Guido Zabrze
2. Zdzisław Mral – 2.976 pkt
– LWSM Knurów
3. Edward Nowak – 2.817
pkt - LKS Jedność 32 Przyszowice
4. Piotr Magner – 2.612 pkt
- LKS Jedność 32 Przyszowice
5. Edward Nowak – 2.582 pkt
- LWSM Knurów
6. Grzegorz Pasieka – 2.535
pkt – KS Orkan Kamionka
7. Dariusz Gołyś – 2511 pkt
– TKKF Szczygłowice
8. Józef Myrczik – 2.499 pkt
- Szombierki Bytom
9. Tadeusz Kamczyk – 2.422
pkt - niezrzeszony Knurów
10. Jacek Zacher – 2.410 pkt
- LWSM Knurów
11. Bolesław Konstanty – 2.409
pkt - KS Łabędy Gliwice
12. Adam Dudziński – 2.408
pkt - LWSM Knurów
13. Piotr Kaszuba – 2.364 pkt
- KS Łabędy Gliwice   

Patera dla
najstarszego
uczestnika
turnieju trafiła
do 89-letniego
Józefa Foita

Organizatorzy zabezpieczyli nie tylko odpowiednie
lokum, ale i nagrody. Mogli
na nie liczyć m.in. ci, którzy
uplasowali się na podium, a
także najstarszy zawodnik,
którym okazał się Józef Foit
z Knurowa (89 lat). Nestor
wśród miłośników gry w skata
otrzymał pamiątkową paterę ufundowaną przez knurowski Urząd Miasta. Wśród
fundatorów nagród należy
wymienić również LWSM w
Knurowie.
PiSk

Foto: archiwum organizatora

– Można powiedzieć, że „Mara”
szedł, jak przecinak eliminując kolejnych rywali. Dariusza
Kazimierczuka pokonał przez
jednogłośną decyzję sędziów,
Pawła Dudziuka przez poddanie po uderzeniach w parterze,
Nikodema Szmalenberga przez
niezdolność do walki, Arkadiusza Żabę po kombinacji ciosów
kolano plus „młotki”.
Dodajmy, że Krzysztof
Marczuk wystąpił w kategorii
wagowej 84 kg, turniej odbywał
się bez jakichkolwiek ochra-

Cztery setne sekundy...

Foto: archiwum organizatora

Reprezentant Spartana
Knurów – Krzysztof Marczuk
wygrał turniej eliminacyjny do
Mistrzostw Polski MMA. Rywalizacja o prawo startu w krajowym czempionacie odbyła się
w Tychach, gdzie rywalizowano
systemem każdy z każdym.
- Krzysiek po każdej walce
odczuwał zmęczenie i doznawał
kolejnych kontuzji, jednak mimo
to rozpoczynał kolejne pojedynki
niezwykle zdeterminowany i
z chęcią zwycięstwa – relacjonuje trener Sławomir Tokarz.

Pływanie

Foto: SP TKKF

Foto: Spartan Knurów

sport

Najlepsza trójka IV Grand Prix
Okręgu Zabrze w skacie sportowym

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
Klasa okręgowa

W minionym sezonie klasy okręgowej nasza
uwaga koncentrowała się na grupie I, wszak w
niej rywalizowały dwa zespoły z naszego terenu:
Concordia Knurów i Tempo Paniówki. Nowe
rozgrywki rozpoczną się 13 sierpnia i tym razem
przyglądać się będziemy również beniaminkowi
– Jedności Przyszowice. Organizator rozgrywek
na szczeblu klasy okręgowej – Śląski Związek
Piłki Nożnej w Katowicach – dokonał już podziału drużyn na poszczególne grupy i okazuje
się, że Concordia będzie w grupie I naszym
jedynakiem. Zespół Tempa został przerzucony
do grupy IV, gdzie spędził wcześniejsze sezony.
Do tej samej grupy zakwalifikowano beniaminka – Jedność Przyszowice, a to oznacza, że

Terminarz rundy jesiennej
- grupa I
1. kolejka - 13-14 sierpnia

Rozwój II Katowice - Concordia Knurów
Unia Bieruń Stary - Śląsk Świętochłowice
Sokół Orzesze - LKS Bełk
Pogoń Imielin - Ogrodnik Cielmice
Orzeł Mokre - Sokół Wola
Krupiński Suszec - Stal Chełm Śląski
Czarni Piasek - GKS II Katowice
MKS Lędziny - Unia Kosztowy

2. kolejka - 20-21 sierpnia

Concordia Knurów - Krupiński Suszec
Śląsk Świętochłowice - Unia Kosztowy
GKS II Katowice - MKS Lędziny
Stal Chełm Śląski - Czarni Piasek
Sokół Wola - Rozwój II Katowice
Ogrodnik Cielmice - Orzeł Mokre
LKS Bełk - Pogoń Imielin
Unia Bieruń Stary - Sokół Orzesze

3. kolejka - 24 sierpnia

Czarni Piasek - Concordia Knurów
Sokół Orzesze - Śląsk Świętochłowice
Pogoń Imielin - Unia Bieruń Stary
Orzeł Mokre - LKS Bełk
Rozwój II Katowice - Ogrodnik Cielmice
Krupiński Suszec - Sokół Wola
MKS Lędziny - Stal Chełm Śląski
Unia Kosztowy - GKS II Katowice

4. kolejka - 27-28 sierpnia

Concordia Knurów - MKS Lędziny
Śląsk Świętochłowice - GKS II Katowice
Stal Chełm Śląski - Unia Kosztowy
Sokół Wola - Czarni Piasek
Ogrodnik Cielmice - Krupiński Suszec
LKS Bełk - Rozwój II Katowice
Unia Bieruń Stary - Orzeł Mokre
Sokół Orzesze - Pogoń Imielin

5. kolejka - 3-4 września

Unia Kosztowy - Concordia Knurów
Pogoń Imielin - Śląsk Świętochłowice
Orzeł Mokre - Sokół Orzesze
Rozwój II Katowice - Unia Bieruń Stary
Krupiński Suszec - LKS Bełk
Czarni Piasek - Ogrodnik Cielmice
MKS Lędziny - Sokół Wola
GKS II Katowice - Stal Chełm Śląski

6. kolejka - 10-11 września

Concordia Knurów - GKS II Katowice
Śląsk Świętochłowice - Stal Chełm Śląski
Sokół Wola - Unia Kosztowy
Ogrodnik Cielmice - MKS Lędziny
LKS Bełk - Czarni Piasek
Unia Bieruń Stary - Krupiński Suszec
Sokół Orzesze - Rozwój II Katowice
Pogoń Imielin - Orzeł Mokre

7. kolejka - 17-18 września

Stal Chełm Śląski - Concordia Knurów
Orzeł Mokre - Śląsk Świętochłowice
Rozwój II Katowice - Pogoń Imielin
Krupiński Suszec - Sokół Orzesze
Czarni Piasek - Unia Bieruń Stary
MKS Lędziny - LKS Bełk
Unia Kosztowy - Ogrodnik Cielmice
GKS II Katowice - Sokół Wola

14

kibice będą mogli emocjonować się derbami na
szczeblu gminy Gierałtowice. Do tego frapującego spotkania dojdzie w ramach 7. kolejki
zaplanowanej na 17 i 18 września.
Knurowianie sezon zainaugurują wyjazdową
konfrontacją z rezerwami Rozwoju Katowice,
które kilka tygodni temu zdobyły Puchar Polski
na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Jako
ciekawostkę dodajmy, że „pierwszy garnitur”
Rozwoju prowadzi były zawodnik Concordii
– Mirosław Smyła, a poza tym w kadrze tego
klubu jest związany niegdyś z naszym zespołem
– Jacek Wiśniewski, a niewykluczone, że niebawem dołączy do niego Łukasz Winiarczyk.

Foto: Piotr Skorupa

Tempo wraca do grupy IV
– będą derby gminy Gierałtowice

PiSk

8. kolejka - 24-25 września

Śląsk Świętochłowice - Concordia Knurów
Sokół Wola - Stal Chełm Śląski
Ogrodnik Cielmice - GKS II Katowice
LKS Bełk - Unia Kosztowy
Unia Bieruń Stary - MKS Lędziny
Sokół Orzesze - Czarni Piasek
Pogoń Imielin - Krupiński Suszec
Orzeł Mokre - Rozwój II Katowice

9. kolejka - 1-2 października

Concordia Knurów - Sokół Wola
Rozwój II Katowice - Śląsk Świętochłowice
Krupiński Suszec - Orzeł Mokre
Czarni Piasek - Pogoń Imielin
MKS Lędziny - Sokół Orzesze
Unia Kosztowy - Unia Bieruń Stary
GKS II Katowice - LKS Bełk
Stal Chełm Śląski - Ogrodnik Cielmice

10. kolejka - 8-9 października

Ogrodnik Cielmice - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - Sokół Wola
LKS Bełk - Stal Chełm Śląski
Unia Bieruń Stary - GKS II Katowice
Sokół Orzesze - Unia Kosztowy
Pogoń Imielin - MKS Lędziny
Orzeł Mokre - Czarni Piasek
Rozwój II Katowice - Krupiński Suszec

11. kolejka - 15-16 października

Concordia Knurów - LKS Bełk
Krupiński Suszec - Śląsk Świętochłowice
Czarni Piasek - Rozwój II Katowice
MKS Lędziny - Orzeł Mokre
Unia Kosztowy - Pogoń Imielin
GKS II Katowice - Sokół Orzesze
Stal Chełm Śląski - Unia Bieruń Stary
Sokół Wola – Ogrodnik Cielmice

12. kolejka - 22-23 października

Unia Bieruń Stary - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - Ogrodnik Cielmice
LKS Bełk - Sokół Wola
Sokół Orzesze - Stal Chełm Śląski
Pogoń Imielin - GKS II Katowice
Orzeł Mokre - Unia Kosztowy
Rozwój II Katowice - MKS Lędziny
Krupiński Suszec - Czarni Piasek

13. kolejka - 29-30 października
Concordia Knurów - Sokół Orzesze
Czarni Piasek - Śląsk Świętochłowice
MKS Lędziny - Krupiński Suszec
Unia Kosztowy - Rozwój II Katowice
GKS II Katowice - Orzeł Mokre
Stal Chełm Śląski - Pogoń Imielin
Sokół Wola - Unia Bieruń Stary
Ogrodnik Cielmice - LKS Bełk

14. kolejka - 5-6 listopada

Pogoń Imielin - Concordia Knurów
Śląsk Świętochłowice - LKS Bełk
Unia Bieruń Stary - Ogrodnik Cielmice
Sokół Orzesze - Sokół Wola
Orzeł Mokre - Stal Chełm Śląski
Rozwój II Katowice - GKS II Katowice
Krupiński Suszec - Unia Kosztowy
Czarni Piasek - MKS Lędziny

15. kolejka - 12-13 listopada

Concordia Knurów - Orzeł Mokre
MKS Lędziny - Śląsk Świętochłowice

Fragment meczu Jedność Przyszowice – Concordia Knurów sprzed czterech lat.
W nowym sezonie oba kluby grać będą w różnych grupach klasy okręgowej, a więc
do bezpośredniej walki o punkty nie dojdzie. W zamian piłkarze tych zespołów
spotkali się wczoraj w grze kontrolnej (o jej przebiegu poinformujemy za tydzień)
Unia Kosztowy - Czarni Piasek
GKS II Katowice - Krupiński Suszec
Stal Chełm Śląski - Rozwój II Katowice
Sokół Wola - Pogoń Imielin
Ogrodnik Cielmice - Sokół Orzesze
LKS Bełk - Unia Bieruń Stary

Jedność 32 Przyszowice - Gazobudowa Zabrze
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - KS 94 Rachowice
MOSiR Sparta Zabrze - Gwarek Zabrze
Fortuna Gliwice - Carbo Gliwice
Walka Makoszowy - Polonia II Bytom
Orzeł Miedary - Ruch II Radzionków
Silesia Miechowice - ŁTS Łabędy

Terminarz rundy jesiennej
- grupa IV

4. kolejka - 27-28 sierpnia

1. kolejka - 13-14 sierpnia

Jedność 32 Przyszowice - Gwarek Zabrze
Tempo Paniówki - Ruch II Radzionków
KS 94 Rachowice - Gazobudowa Zabrze
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Carbo Gliwice
MOSiR Sparta Zabrze - Piast II Gliwice
Fortuna Gliwice - Polonia II Bytom
Walka Makoszowy - ŁTS Łabędy
Orzeł Miedary - Silesia Miechowice

2. kolejka - 20-21 sierpnia

KS 94 Rachowice - Jedność 32 Przyszowice
Polonia II Bytom - Tempo Paniówki
Gazobudowa Zabrze - Silesia Miechowice
ŁTS Łabędy - Orzeł Miedary
Ruch II Radzionków - Walka Makoszowy
Piast II Gliwice - Fortuna Gliwice
Carbo Gliwice - MOSiR Sparta Zabrze
Gwarek Zabrze - Tarnowiczanka Stare Tarnowice

3. kolejka - 24 sierpnia

Tempo Paniówki - Piast II Gliwice

Jedność 32 Przyszowice - Tarnowiczanka Stare T.
Carbo Gliwice - Tempo Paniówki
Gazobudowa Zabrze - ŁTS Łabędy
Ruch II Radzionków - Silesia Miechowice
Polonia II Bytom - Orzeł Miedary
Piast II Gliwice - Walka Makoszowy
Gwarek Zabrze - Fortuna Gliwice
KS 94 Rachowice - MOSiR Sparta Zabrze

5. kolejka - 3-4 września

Tempo Paniówki - Gwarek Zabrze
MOSiR Sparta Zabrze - Jedność 32 Przyszowice
Tarnowiczanka Stare T. - Gazobudowa Zabrze
Fortuna Gliwice - KS 94 Rachowice
Walka Makoszowy - Carbo Gliwice
Orzeł Miedary - Piast II Gliwice
Silesia Miechowice - Polonia II Bytom
ŁTS Łabędy - Ruch II Radzionków

6. kolejka - 10-11 września

KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki
Jedność 32 Przyszowice - Fortuna Gliwice
Gazobudowa Zabrze - Ruch II Radzionków
Polonia II Bytom - ŁTS Łabędy
dokończenie na str. 15

Przegląd Lokalny Nr 29 (959) 21 lipca 2011 roku

sport
dokończenie ze str. 14

MOSiR Sparta Zabrze - Fortuna Gliwice

Piast II Gliwice - Silesia Miechowice
Carbo Gliwice - Orzeł Miedary
Gwarek Zabrze - Walka Makoszowy
Tarnowiczanka Stare T. - MOSiR Sparta Zabrze

7. kolejka - 17-18 września

Tempo Paniówki - Jedność 32 Przyszowice
MOSiR Sparta Zabrze - Gazobudowa Zabrze
Fortuna Gliwice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Walka Makoszowy - KS 94 Rachowice
Orzeł Miedary - Gwarek Zabrze
Silesia Miechowice - Carbo Gliwice
ŁTS Łabędy - Piast II Gliwice
Ruch II Radzionków - Polonia II Bytom

8. kolejka - 24-25 września

Orzeł Miedary - Jedność 32 Przyszowice Tempo
Paniówki - MOSiR Sparta Zabrze
Walka Makoszowy - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Fortuna Gliwice - Gazobudowa Zabrze
Silesia Miechowice - KS 94 Rachowice
ŁTS Łabędy - Gwarek Zabrze
Ruch II Radzionków - Carbo Gliwice
Polonia II Bytom - Piast II Gliwice

10. kolejka - 8-9 października

Jedność 32 Przyszowice - Silesia Miechowice
Fortuna Gliwice - Tempo Paniówki
Gazobudowa Zabrze - Piast II Gliwice
Carbo Gliwice - Polonia II Bytom
Gwarek Zabrze - Ruch II Radzionków
KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Orzeł Miedary
MOSiR Sparta Zabrze - Walka Makoszowy

12. kolejka - 22-23 października

Tempo Paniówki - Walka Makoszowy
Jedność 32 Przyszowice - Ruch II Radzionków
Gazobudowa Zabrze - Carbo Gliwice
Gwarek Zabrze - Piast II Gliwice
KS 94 Rachowice - Polonia II Bytom
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - ŁTS Łabędy
MOSiR Sparta Zabrze - Silesia Miechowice
Fortuna Gliwice - Orzeł Miedary

13. kolejka - 29-30 października

Polonia II Bytom - Jedność 32 Przyszowice
Orzeł Miedary - Tempo Paniówki
Walka Makoszowy - Gazobudowa Zabrze
Silesia Miechowice - Fortuna Gliwice
ŁTS Łabędy - MOSiR Sparta Zabrze

11. kolejka - 15-16 października

Tempo Paniówki - Gazobudowa Zabrze
Foto: Piotr Skorupa

Jedność 32 Przyszowice - Walka Makoszowy
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Tempo Paniówki
Gazobudowa Zabrze - Polonia II Bytom
Piast II Gliwice - Ruch II Radzionków
Carbo Gliwice - ŁTS Łabędy
Gwarek Zabrze - Silesia Miechowice
KS 94 Rachowice - Orzeł Miedary

9. kolejka - 1-2 października

ŁTS Łabędy - Jedność 32 Przyszowice
Walka Makoszowy - Fortuna Gliwice
Orzeł Miedary - MOSiR Sparta Zabrze
Silesia Miechowice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Ruch II Radzionków - KS 94 Rachowice
Polonia II Bytom - Gwarek Zabrze
Piast II Gliwice - Carbo Gliwice

Ruch II Radzionków - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Piast II Gliwice - KS 94 Rachowice
Carbo Gliwice - Gwarek Zabrze

14. kolejka - 5-6 listopada

Jedność 32 Przyszowice - Piast II Gliwice
Tempo Paniówki - Silesia Miechowice
Gazobudowa Zabrze - Gwarek Zabrze
KS 94 Rachowice - Carbo Gliwice
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Polonia II Bytom
MOSiR Sparta Zabrze - Ruch II Radzionków
Fortuna Gliwice - ŁTS Łabędy
Walka Makoszowy - Orzeł Miedary

15. kolejka - 12-13 listopada

ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki
Carbo Gliwice - Jedność 32 Przyszowice
Orzeł Miedary - Gazobudowa Zabrze
Silesia Miechowice - Walka Makoszowy
Ruch II Radzionków - Fortuna Gliwice
Polonia II Bytom - MOSiR Sparta Zabrze
Piast II Gliwice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Gwarek Zabrze - KS 94 Rachowice

Fight Club

Egzamin zaliczony
W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Knurowie,
gdzie swoją siedzibę ma Fight Club, odbyły się
egzaminy na stopnie uczniowskie w kickboxingu.
Prowadził je trener i egzaminator - Grzegorz
Sobierajski

KS Concordia

Rozpoczęło
28 piłkarzy

Piotr Karwowski przymierzał się do powrotu już
kilka miesięcy temu, jednak
ostatecznie zdecydował się na
grę w LKS 35 Gierałtowice.
Gdyby owe trio znów zakotwiczyło w Knurowie, można by

poszła na marne, bowiem
wszyscy ukończyli egzamin z
wynikiem pozytywnym.
Uczestnicy egzaminu:
- 8 stopień - Marcel Lenich, Daniel Lenich,
- 9 stopień - Daniel Kwieciński, Krzysztof Cziura,
Dominik Szymański,
- 10 stopień - Adam Andryszczyk, Mateusz Raszka.
PiSk

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Od 11 lipca trwają przygotowania piłkarzy Concordii
Knurów do nowego sezonu w
klasie okręgowej.
- W pierwszych zajęciach
ucze stniczyło 28 piłk arzy
– informuje trener Wojciech
Kempa. – Cieszę się, że na
powrót do Concordii zdecydowali się tacy zawodnicy,
jak Łukasz Pilc i Łukasz Żyrkowski. Niewykluczony jest
powrót Piotra Karwowskiego.
Ponadto testujemy dwóch
zawodników z Gierałtowic i
jednego z Unii Kosztowy, a
także kilku wychowanków:
Mateusza Osmańskiego, Dawida Wierciocha i Patryka
Wiszniowskiego.
Łukasz Pilc reprezentował
ostatnio barwy IV-ligowego
MRKS-u Czechowice-Dziedzice. Wcześniej Concordię
zamienił na III-ligową Victorię Chróścice, a następnie
był wypożyczony do Ruchu
Radzionków.
Łu kasz Ży rkowsk i odchodził z Knurowa do Piasta
Gliwice, a ostatnio wywalczył
z Energetykiem ROW Rybnik
awans do II ligi.

powiedzieć, że w Concordii nastał czas powrotów. Zimą wrócił
przecież Jarosław Kupis, a nieco
wcześniej Łukasz Spórna.
Wczoraj (środa) zespół
Concordii rozegrał pierwszy
mecz kontrolny. Ry walem
podopiecznych Wojciecha
Kempy był beniaminek klasy
okręgowej – Jedność Przyszowice (z powodów technicznych relację zamieścimy
za tydzień). Z kolei w sobotę
rywalem Concordii będzie
drużyna z Grabowni (miejsce i godzina pozostają do
uzgodnienia).

W egzaminie wzięło
udział siedmiu zawodników
naszego klubu. Składał się on
z dwóch części, testu umiejętności technicznych oraz testu
walki. Egzaminowani musieli
pochwalić się też znajomością
nazewnictwa poszczególnych
technik. Dla osób, które nie
ustrzegły się drobnych błędów
przeprowadzono dodatkowo test sprawności fizycznej. Wcześniejsza nauka nie

Foto: Fight Club

Po kilku latach
przerwy Łukasz Pilc
znowu ubiera trykot
Concordii Knurów

- Do egzaminu przystąpili
ci, którzy chcieli uzyskać promocję do 8 stopnia uczniowskiego w kickboxingu, a więc
żółtego pasa – relacjonuje
szkoleniowiec z Fight Clubu,
Grzegorz Sobierajski. - Jedynym wyjątkiem była Anna
Cora, której za zdobycie 1.
miejsca w Pucharze Polski
w Ostrowcu Świętokrzyskim
przyznano 6 stopień, a więc
pas pomarańczowy.

Egzaminator Grzegorz Sobierajski (czwarty z lewej) i uczestnicy egzaminu

Amatorski Klub Biegacza

Trzy osoby,
dwa razy podium
Były reprezentant Polski - Łukasz Żyrkowski
wraca do Knurowa
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Udany start mają za sobą
reprezentanci Amatorskiego Klubu Biegacza, którzy
w trzyosobowym składzie

udali się do Godowa, gdzie rywalizowano o puchar wójta.
Trasa biegu przełajowego
liczyła 7200 metrów, a po jej

pokonaniu okazało się, że aż
dwóch przedstawicieli knurowskiego klubu wywalczyło
miejsca na podium. Wśród
kobiet trzecie miejsce zajęła
Lucyna Niezgoda, a wśród
mężczyzn na najniższym
stopniu podium stanął Czesław Nowak.
Na dalszym miejscu zawody ukończył z kolei Przemysław Niezgoda.

PiSk

15

Knurów. Półkolonie przy parafii

Zabawa za kreple od farorza

Kąpiele i zajęcia na basenie, rozgrywki sportowe, gry, konkursy, a nawet
wycieczkę do jednostki strażackiej mają w planie uczestnicy II turnusu
półkolonii przy parafii świętych Cyryla i Metodego
Drugi turnus rozpoczął się w
poniedziałek. – Tym razem uczestniczy w nim 45 dzieci – mówi Marian
Gruszka, prezes Akcji Katolickiej w
Knurowie, współorganizującej letni
wypoczynek dzieci.

Dzieci spotykają się codziennie.
Spędzają wspólnie pięć godzin.
To czas w y pełniony ciekaw y mi
zajęciami i zabawą. – Mamy je tak
zorganizowane, że nikt z uczestników na pewno nie zazna nudy – za-

pewnia Marcjanna Staszek, która
po raz piąty opiekuje się młodymi
kolonistami. Dzieci i młodzież już
dzisiaj cieszą się na wycieczki, m.in.
do Izby Tradycji i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Leszcz przyniósł
wygraną
Szczygłowice

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski, bw

Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

Foto: Arch. PL

Rywalizowano w sobotę na stawie Jaskinia. O jak najlepszy połów
i zwycięstwo starało się 23 młodych
wędkarzy.
- Wśród uczestników były dwie
dziewczynki – mówi Leszek Rejkowicz, prezes Koła Wędkarskiego

z Rudy Śląskiej, Maxpol z Kuźni
Raciborskiej, Barbarze i Robertowi
Świerkom - właścicielom sklepu
Mini-Max, a także pomagającym
spontanicznie Stefanowi Kuchcie,
Stanisławowi Mołdochowi i Franciszkowi Bismorowi.
Drugi turnus półkolonii potrwa
do 29 lipca.

W razie deszczowej pogody aQuaRelax jest doskonałą
alternatywą dla chcących popływać

Wędkowanie na wakacjach?
Dlaczego nie... – ta forma
spędzania czasu przyciąga
coraz młodszych

Adrianna Wesołowska
złowiła mierzącego
36 cm leszcza. Jak
się okazało, była to
największa zdobycz
uczestników zawodów
pod hasłem „Wakacje
z wędką”

- Fundusze na organizację pozyskaliśmy podczas festynu, który
odbył się dwa t ygodnie temu w
Farskich Ogrodach – przypomina
prezes Gr uszka. – Dzieci mają
wspaniałą zabawę dzięki wielu
ludziom dobrej woli. Składając powtórne podziękowania tym, którzy
wsparli naszą inicjatywę, pragnę
złożyć również wyrazy wdzięczności firmom Autoklinika Jerzy Paja

przy KWK Szczygłowice. - I to właśnie one poradziły sobie najlepiej.
Adrianna Wesołowska wygrała
zawody. Drugie miejsce zajęła Oliwia
Kiełb. Na trzecim miejscu podium

znalazł się Igor Rybicki.
Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody – sprzęt wędkarski, turystyczny
i sportowy. Wręczyli je Jerzy Pach
– wiceprzewodniczący knurowskiej
Rady Miasta oraz Krzysztof Stolarek
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego, a zarazem dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
- Warto wspomnieć, że wszystkie
dzieci, niezależnie od wyniku, otrzymały upominki – podkreśla prezes
Rejkowicz. – To sympatyczna nagroda
za ich starania, jak również zachęta
do uczestnictwa w kolejnych tego typu
przedsięwzięciach.
Następne zawody odbędą się w
sierpniu.
/mosir, b/

Najlepsi uczestnicy zawodów:
Najlepsi młodzi wędkarze złowili ryby
i... nagrody; na zdjęciu z organizatorami
i samorządowcami

1. A d r i a n n a W e s o ł o w s k a , 2 .
Oliwia Kiełb, 3. Igor Rybicki, 4.
S z y m o n We s o ł o w s k i , 5 . P i o t r
Kołczyk, 6. Karina Bejnarowicz.

Knurów

aQuaRelax
znów czynny
Od rana do wieczora można korzystać
z rekreacji na terenie obiektu
knurowskiego MOSiR-u
Po dwutygodniowej przerwie
technicznej spowodowanej potrzebą
wykonania niezbędnych prac remontowych, kryta pływalnia aQuaRelax
znowu jest czynna. Podczas wakacji
aktywności i relaksu w wodzie można
zażywać przez wszystkie dni tygodnia
w godz. 10.00-22.00. W lipcu i sierp-

niu nie obowiązuje sztywny grafik
rezerwacji basenu, toteż w godzinach
otwarcia obiekt jest ogólnodostępny.
Przypominamy również, że w
czasie wakacji czynne jest plenerowe
Kąpielisko Leśne „Zacisze” (w godz.
10.00-18.00).
/-/

