Szczygłowice. Dyskusyjny projekt organizacji ruchu na al. Piastów

Knurowska Rada Miasta
jednogłośnie udzieliła
prezydentowi Adamowi Ramsowi
absolutorium za 2010 rok

Przejścia nie do przejścia?
Aleja Piastów gruntownie wyremontowana po stronie nieparzystej,
więcej miejsc parkingowych, estetyczny deptak, starannie
wypielęgnowana zieleń – tak po planowanych zmianach ma wyglądać
centralny odcinek szczygłowickiego osiedla. Drogowcy przymierzają
się też do zmiany organizacji ruchu na głównym trakcie al. Piastów
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WANDALE
Przy użyciu sprayu
„ozdobili” znaki drogowe,
ogrodzenie cmentarza przy
Rakoniewskiego i samochód
porzucony po stłuczce.
Nie wiadomo, co by jeszcze
zmalowali, gdyby nie to,
że zabawę przerwało im
pojawienie się patrolu Straży
Miejskiej.
Wandale dali o sobie znać
także na skwerze przy
ul.. Klasztornej
Rakoniewskiego

w akcji

DROGA na sprzedaż
STR.

6
– Kiedy KW S.A. sprzeda
działkę, możemy zostać
bez drogi dojazdowej
– niepokoją się mieszkańcy
osiedla Ustronie Leśne

szczegóły
na stronie

DEBIUT MARZENIE
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Kreple

w strugach deszczu
Padający przez całą
niedzielę deszcz nie
pokrzyżował planów
organizatorów Festynu
Parafialnego, który już
po raz siódmy odbył
się w Farskich
Ogrodach. Były
tradycyjne kreple od
farorza, pizza i loteria
fantowa. Efekt - ponad
6 tysięcy złotych, które
zostaną przeznaczone
na dofinansowanie
półkolonii dla dzieci

szczegóły
na stronie
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Telewizja Knurów
wkracza do akcji

KNURÓW

Wyskokowo

życie kulturalne w mieście, a także
zapraszać mieszkańców do wyrażania swoich opinii na różne tematy
– mówi Karol Papała, współtwórca
projektu.
Pełne opisy programów w Telewizji Knurów oraz pierwsze odcinki
programów „Co Ty nie powiesz?”
oraz „Co widać? Co słychać?” można
zobaczyć na stronie www.telewizjaknurow.pl.

W Knurowie nie brakuje amatorów picia alkoholu pod gołym niebem.
W ostatnich dniach straż miejska kilkakrotnie interweniowała, przerywając degustację napojów wyskokowych
w miejscach publicznych. 28 czerwca o
godz.8.20 miejski monitoring wyłapał
trzech mężczyzn pijących piwo przed
jednym ze sklepów przy ul. Kosmonautów. Z kolei 1 lipca wieczorem
patrol funkcjonariuszy natknął się
na raczących się alkoholem w rejonie
cmentarza w rejonie ul. Spacerowej.
Następnego dnia po południu parę
piwoszy – mężczyznę i kobietę gaszących pragnienie piwem kamery
monitoringu zarejestrowały w parku
przy ul. Lignozy. Dla trzech osób biorących czynny, alkoholowy udział w
opisanych wydarzeniach skończyły się
one mandatem, dwie zostały wezwane
do stawienia się na posterunku straży
miejskiej, zaś u pozostałych skończyło
się na pouczeniu.

js, oprac. b

MiNa

Internetowa Telewizja Knurów wystartowała. „Gruba tuba”,
„Rozruszalnia” oraz „Blok kulturalny” - w programach pod
takimi szyldami będziemy dowiadywać się o wydarzeniach
w mieście i poznawać opinie mieszkańców

Twórcy Telewizji Knurów stawiają przede wszystkim na kulturę
i rozrywkę. Odzwierciedlają to trzy
główne pasma programowe stacji. W
Bloku Kulturalnym można śledzić
kolejne odcinki programów: „Co
widać? Co słychać?”, „Targowisko
Kultury” oraz „Galeria osobistości”.
Rozruszalnia, jako pasmo sportowe,
zawiera relacje z imprez (program

„W co się gra?”), prezentacje sportów
nietypowych oraz ekstremalnych
(„Nienormalna jazda”), a także poranny fitness („Poranna rozgrzewka”). Miejscem wyrażania opinii jest
Gruba Tuba („Co Ty nie powiesz?” i
„10 sekund, start!”). Nie zabraknie
rozrywki... w ukrytej kamerze („Raz,
dwa, trzy… Janusz patrzy!”).
- Konsekwentnie będziemy śledzić

GLIWICE

Gwiazdy
na lotnisku
W sobotę, 9 lipca, w ramach
letniej trasy koncertowej
RMF FM „Muzyka Najlepsza
pod Słońcem” na Lotnisku
Aeroklubu w Gliwicach
wystąpią Patrycja Markowska
i Agnieszka Chylińska
Impreza, która rozpocznie się o
16.30, będzie mieć charakter pikniku,
który uatrakcyjnią m.in. program animacyjny dla dzieci, występy karaoke, a
także konkursy i zabawy z nagrodami.
Nie zabraknie także wesołego miasteczka oraz strefy gastronomicznej.
Koncert Markowskiej przewidziano
na 19:30. Wstęp wolny.
Marek Węgorzewski

JAK SPĘDZIMY
WAKACJE?

Szymon Szulc: - Będę chodził
do świetlicy, jeździł na wycieczki z
MOPP-u, m.in. w Tatry, a także pływał i nurkował na basenie krytym i
na Zaciszu.

Pani Żaneta: - Z dzieckiem wkrótce jedziemy na wczasy nad morze,
a teraz wychodzimy na plac zabaw.
W chwilach, gdy pogoda nie dopisuje, gramy w gry planszowe,
bierki i domino.

KOMUNIKACJA

PKS Rybnik
nie jeździ do Gliwic
W ubiegły piątek rybnicki PKS zawiesił wszystkie kursy na trasie Rybnik
– Gliwice – Rybnik. Przewoźnik tłumaczy decyzję nierentownością linii.
Kursujące nadal na tej trasie autobusy należą do PKS-u Gliwice. Z początkiem lipca spółka wprowadziła nowy rozkład jazdy. Szczegóły na stronie
internetowej: www.pks-gliwice.pl.
/bw/

ZABRZE

Lidia Kramek: - Wybierzemy się z
synem nad morze na wczasy, gdzie
spędzimy czas w ciszy i spokoju
na plaży i na łonie natury. Podczas
reszty wakacji będziemy chodzić
na place zabaw.

Dworzec
w remoncie
Ważne dla podróżujących koleją:
do końca września potrwa remont
dworca PKP w Zabrzu. Zakres robót
obejmuje prace na dachu budynku,
elewacji zewnętrznej, roboty wewnątrz budynku, a także w przejściu
podziemnym (malowanie i izolacja).
Koszt – 462 tys. zł – poniesie dzierżawca dworca - miasto Zabrze.
/bw/

ekabaret.pl
ŻERNICA

To największy portal zajmujący
się krajowymi grupami kabaretowymi. Na stronach serwisu można
znaleźć ciekawe informacje o
najlepszych kabaretach, a także
zobaczyć ich skecze i występy.
Dodatkowo każdy użytkownik,
który zarejestruje się na stronie,
będzie mógł kupić w sklepie internetowym płyty dvd z występami
kabaretów, a także bilety na imprezy kabaretowe.
Poza czysto kabaretową tematyką
portal prezentuje inne treści związane z humorem i dobrą zabawą:
dowcipy, śmieszne reklamy, satyryczne teksty.
Marek Węgorzewski
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Wygrana
z rakiem...
...to początek walki o powrót do
pełnej aktywności zawodowej i społecznej. Właśnie z myślą o osobach,
które pokonały nowotwór, w Żernicy powstał Ośrodek Rehabilitacji
Onkologicznej. ORO, jako drugi na
Śląsku, uruchomił program ambulatoryjnej rehabilitacji po leczeniu
onkologicznym, zaakceptowany i
finansowany przez Śląski Oddział
Wojewódzkiego NFZ. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod
nr 32 239 79 83 lub na stronie www.
med-profil.pl.
/bw/

rekreacyjnie już od cztetrenuje skateboarding
nie
Marcin Goncerzewicz
zawodach, ponieważ
nie planuję udzia łu w
rech lat. – Na razie
parku. Musiałby być
skate
ci nauki na tym
iwoś
możl
ich
łbym
wielk
móg
mam zbyt
szkód. Wtedy
szą ilością różnych prze
obszerniejszy z więk
lizacji.
pomyśleć o jakiejś rywa

Jerzy Trzaskowskiego
spot kaliś my podc zas
spaceru z wnuczkiem
.
– Woln y czas dzie lę
międ zy kilku wnu czków. Dzisiaj nie pada
,
więc z Szymonem
wysz liśmy na spac er
zaczerpn ąć świeżego
powietrza – powiedzia
ł
nam pan Jerzy.
Not. Dawid Ciepliński

Marcin Krawczyk: - Pojadę w
góry na obóz do Makowa Podhalańskiego i tam będę spędzał
czas uprawiając różnego rodzaju
sporty.

Ania i Patrycja Bucior: - W tym
roku jedziemy z rodzicami na wczasy do Chorwacji, a potem - jak co
roku - do naszej babci. Nie możemy
już doczekać się wyjazdu.

Not. Dawid Ciepliński
i Justyna Bajko
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MŁODZI WANDALE NA RAKONIEWSKIEGO

Przy użyciu sprayu „ozdobili” znaki drogowe, ogrodzenie
cmentarza i samochód porzucony po stłuczce. Nie
wiadomo, co by jeszcze zmalowali, gdyby nie to, że zabawę
przerwało im pojawienie się patrolu Straży Miejskiej...
szukiwanych młodzieńców uciekających w pobliskie pole kukurydzy. Po
krótkim pościgu jeden ze sprawców,
19-latek, został ujęty. Ponieważ nie
miał przy sobie dokumentów, został
przekazany w ręce funkcjonariuszy
knurowskiego Komisariatu Policji.
Szybko ustalono również drugiego
sprawcę, jak się okazało, 16-letniego.

Straty spowodowane przez amatorów sprayu zostały oszacowane na
430 zł. Dodatkowo wyceniono też
szkodę poczynioną przez prowadzącego porzuconego fiata – naprawa
uszkodzonej latarni będzie kosztowała 200 zł.
MiNa

Jako właściciel miasto będzie odpowiedzialne za stan drogi,
m. in. jej nawierzchnię i odśnieżanie

KNURÓW

Gmina
ma Przemysłową
Po kilku latach starań ul. Przemysłowa
wreszcie w całości jest własnością
Gminy Knurów

Foto: Archiwum Straży Miejskiej w Knurowie

Zdarzenie miało miejsce w środę, 24 czerwca, pomiędzy godz. 19 a
20. Dwóch młodych knurowian, 16i 19-letni, urządziło sobie przy ul.
Rakoniewskiego wątpliwej jakości
zabawę z użyciem czarnego sprayu.
Ktoś powiadomił o ich działaniach
dyżurnego Straży Miejskiej. Patrol,
który pojawił się na miejscu, przerwał demolkę. Sprawcy uciekli w las,
porzucając gdzieś po drodze narzędzia „zbrodni” – puszki ze sprayem. Wcześniej zdążyli zniszczyć
ogrodzenie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego i dwa znaki drogowe
stojące w pobliżu Ustronia Leśnego.
Oprócz tego pokryli bazgrołami
samochód marki Fiat, który, z rozbitym przodem, porzucony przez
kierowcę stał przy uszkodzonej
latarni (najwyraźniej doszło wcześniej do kolizji). Przy okazji dwaj
knurowianie wykorzystali fakt, że
drzwi auta od strony pasażera były
otwarte i skradli stamtąd dowód
rejestracyjny pojazdu.
Ucieczka w las na nic się zdała.
Wkrótce strażnicy dostrzegli po-

Foto: Mirella Napolska

Ze sprayem w las

Bazgroły na cmentarnym murze

Potrójny pech: kierujący uszkodził auto i latarnię, a teraz musi
jeszcze ponieść koszty usunięcia farby ze spraya

KNURÓW

Foto: Dawid Ciepliński

Wandale połamali drzewka

Do tej pory Gmina Knurów
rozporządzała tylko niewielkim
odcinkiem ul. Przemysłowej od
strony ul. Dworcowej. Pozostała jej
część ciągnąca się od torów kolejowych do wjazdu do nieistniejącej
już koksowni była w dyspozycji
Kombinatu Koksochemicznego
Zabrze S.A., z czego fragment był
własnością Kombinatu, a ostatni
odcinek drogi jako własność Skarbu Państwa był oddany Kombinatowi w użytkowanie wieczyste.
Odkąd zlikwidowano koksownię,
próżno było liczyć na poprawę nawierzchni na tej drodze. Kombinat
nie miał racjonalnego powodu, aby
dbać o dobry stan ulicy, z której
już nie korzystał. Z kolei gmina
nie mogła prowad zić ż ad nych
prac na drodze, która do niej nie
należała. Liczne zak łady pracy
funkcjonujące w kompleksie przy
Przemysłowej składały wnioski o
przejęcie przez gminę części ulicy,
która była w coraz gorszej kondycji.
Gmina od ponad trzech lat zabiegała o nieodpłatne przejęcie drogi. W
końcu tak się stało – część będąca
dotąd w użytkowaniu wieczystym
Kombinatu została przekazana w
użytkowanie wieczyste gminie.
Pozostała część Przemysłowej, jako
że jest to droga publiczna, z mocy

prawa również stała się własnością gminy. Tyle że poprzedniemu
właścicielowi należy się odszkodowanie. Wysokość odszkodowania
została ustalona przez biegłego
rzeczoznawcę na sumę ponad 180
tys. zł.
- To spory odcinek drogi, toteż
kwota odszkodowania również jest
spora – mówi Barbara Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa.
– Gmina podjęła próbę wynegocjowania niższej sumy, jednak w ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo z
informacją, że Kombinat podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. Zastanowimy się nad kontynuowaniem
negocjacji.
Niższa kwota odszkodowania
pozwoliłaby na w ykorzystanie
pozostałych środków chociażby na
poprawę stanu nawierzchni Przemysłowej. Jednak bez względu na
ostateczną wysokość odszkodowania pewne jest, że dla tej ulicy zaczął
się lepszy okres – wreszcie gmina ma
możliwość wykonywania remontów
cząstkowych nawierzchni czy też
odśnieżania. To dobra wiadomość,
zwłaszcza dla mieszkańców Przemysłowej i dla pracowników firm,
które mają tam swoje siedziby.
MiNa

Połamane i powyrywane z korzeniami drzewka – taki obraz
ujrzeli knurowianie we wtorkowy poranek na skwerze między
ul. Klasztorną i 1 Maja. – Jakby tajfun tędy przeszedł, to
jeszcze bym zrozumiał, ale że to dzieło ludzkie, to aż nie chce
się wierzyć – usłyszeliśmy od jednego z przechodniów
Niestety, to na pewno dzieło rąk ludzi. Z pewnością niezbyt rozumnych, za to wystarczająco
silnych, by poradzić sobie z młodymi drzewkami.
Jedne połamali, inne wyrwali z korzeniami.
- Cieszyłam się, że za parę lat ścieżka zmieni
się w fajną alejkę – kręci głową jedna z okolicznych mieszkanek. – Całą tę radość jakiś bęcwał
zniweczył w kilka chwil...
Dezaprobaty nie kryją pracownicy magistratu. – Te drzewka przyjęły się, byliśmy przekonani,
że będą prawdziwą ozdobą skweru. Niestety,
komuś taka wizja piękniejącego zakątka nie
przypadła do gustu... – komentowali urzędnicy

Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. – Dewastacja to
nie tylko strata o charakterze estetycznym, to również wymierne koszty, które ponosi budżet miasta,
czyli tak naprawdę wszyscy jego mieszkańcy.
Jak się dowiedzieliśmy, trwają działania mające ustalić, czyja to sprawka. Zdeterminowany
w tym względzie jest też samorząd - prezydent
miasta zamierza ufundować atrakcyjną nagrodę
dla osoby, która pomoże w ustaleniu sprawcy
dewastacji.
/bw/

Mniej cisów przy kapliczce
Drzewka się przyjęły, ale co z tego, skoro wyrosnąć nie dali im wandale
Przegląd Lokalny Nr 27 (957) 7 lipca 2011 roku

Postarali się o to złodzieje, którzy skradli kilka cisów zasadzonych przy kapliczce świętej Barbary
w Krywałdzie. Otaczający ją półkolem kordon z drzewek przerzedził się...
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Jednogłośne
absolutorium
dla prezydenta

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

Knurowscy radni głosują nad jedną z uchwał

zabytków”. Na spełnienie tych wymogów zarezerwowano 50 tys. zł.
10 uchwał dotyczyło zmian w
miejscow ym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
Zm ia ny dot yczą
nieruchomości w
Tuż po głosowaniu: przewodniczący Rady Jan
Trzęsiok składa gratulacje prezydentowi Ramsowi
rejonie ulic: Wilsona, Rakoniewskiego, Bojowej,
Zwycięstwa, Szybowej, Słonecznej,
Leśnej, Zielonej,
St a row iejsk iej i
Targowej.
Radni ustalili
wysokość opłaty
za wpis do rejestru
żłobków i klubów
dziecięcych prowadzonych na terenie
gminy. W tym roku
ustawowe przepisy
wzdłuż ul. Dworcowej – od ul. Granicznej do Rybnej. Pieniądze zaosz- wyznaczają górną granicę takiej
czędzono przy okazji przetargów na opłaty na 693 zł. Miejscy rajcy ustalili jej wysokość w Knurowie na 1
kilka innych inwestycji.
Radni przeznaczyli 50 tys. zł zł, „aby zachęcić (...) do tworzenia
na przedsięwzięcia mające na celu i prowadzenia żłobków lub klubów
ochronę wód i powietrza. Środki po- dziecięcych”.
Rada przyjęła „Gminny Program
chodzą z odsetek od nieterminowych
wpłat z podatku od nieruchomości Przeciwdziałania Przemocy w Rood osób prawnych. 30 tys. zł z tego dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
samego źródła trafi do dyspozycji w Rodzinie w latach 2011-2015”.
Policji jako dofinansowanie do zaku- Zatwierdziła sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Knurowie
pu nieoznakowanego radiowozu.
Pozytywną opinię uzyskał pro- za 2010 r.
jekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia działalności ZOZ-u W INTERPELACJACH
Franciszek Szafarz wyraził niew Knurowie poprzez likwidację
Przychodni Rejonowej nr 5 przy ul. zadowolenie z reakcji Generalnej
Zwycięstwa. Przychodnia zakończy Dyrekcji Dróg Krajowych i Autodziałalność z końcem roku. Jej za- strad na starania miasta o uwzględdania przejmą pozostałe cztery tego nienie Knurowa na tablicach kierunkowych na autostradzie A-4 [temat
typu placówki.
Przepisy nakładają na gminę ko- ten kilkakrotnie pojawiał się na
nieczność sporządzenia „Programu łamach Przeglądu – dop. red.]. Rozopieki nad zabytkami” i „Ewidencję czarowanie tym większe, że jadący

Sesja odbyła się 29 czerwca. Pod
głosowanie trafiło prawie 40 uchwał.
Wśród nich najważniejsza, absolutoryjna, poprzedzona zatwierdzeniem
– także mocą uchwał - sprawozdań
z wykonania budżetu i finansowego
miasta za ubiegły rok.
Radni pozytywnie zaopiniowali
bilans 2010 r. Recenzja ta znalazła
potwierdzenie w stanowisku Komisji
Rewizyjnej. Korzystna była też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach. „Kropką nad i” było
udzielenie absolutorium przez Radę
Miasta.
- Z prawdziwą satysfakcją przyjmuję ocenę mojej pracy samorządowej jednogłośnie wyrażonej przez
radnych naszego miasta – powiedział
tuż po głosowaniu prezydent Rams.
– To podsumowanie ogromnego
wysiłku całego samorządu - zespołu
pracowników Urzędu Miasta, jak i
jego jednostek.

Z(A)MIANY W STREFIE
Rada Miasta zgodziła się na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej nieruchomości
położonych na terenie gminy po południowo-zachodniej części ul. Szpitalnej (16,79 ha). Objęcie nowymi granicami KSSE nastąpi poprzez zamianę
terenów: wymienionej nieruchomości
z obszarami w rejonie skrzyżowania
ulic Szpitalnej i 26 Stycznia (16,82
ha – teren, o który sądownie stara się
zakon augustianów).
Rada pozytywnie odniosła się do
propozycji przeznaczenia 209 tys. zł
na przebudowę oświetlenia ulicznego

Foto: Bogusław Wilk

Knurowska Rada Miasta jednogłośnie
udzieliła prezydentowi Adamowi
Ramsowi absolutorium za 2010 rok

KNURÓW

/b/
Co ma piernik do wiatraka...
...czyli co ma Szczecin do Knurowa, że sprawami tego miasta i jego Portowego
Samodzielnego Publicznego ZOZ zajmować się musi knurowska Rada Miasta?
Okazuje się, że powód był – to efekt polskich przepisów. Otóż województwo
Zachodniopomorskie nosi się z zamiarem likwidacji SP ZOZ w Szczecinie.
Wystarczyło, że z usług tej placówki korzystał choć jeden pacjent z Knurowa,
by w sprawie likwidacji musiała się wypowiedzieć (wydać opinię) Rada Miasta
w Knurowie.
Knurowscy radni nie kryli irytacji z nieżyciowego prawa. – To jakieś kuriozum!
– komentowali. Kilkaset kilometrów dzielących obydwa miasta jest wystarczającym, choć nie jedynym, uzasadnieniem takiej reakcji. – To marnotrawstwo czasu
i papieru – podkreślali.
I to zapewne racja. Z placówek w dużych miastach i popularnych miejscowościach
korzystają pacjenci z różnych stron kraju. W takim wypadku, gdyby jakieś zmiany
dotyczyły szpitala w Zakopanem, to do ich zaopiniowania zobowiązane byłyby
samorządy połowy Polski. A może i całej...
informacja

Zaproszenie na Konferencje
Ojca Johna Karondukadavila
Charyzmatycznego Kapłana z Indii

Jeżeli gnębi Cię choroba,
lub czujesz wewnętrzny niepokój - przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

Z reguły na badania USG Dopplera refundowane przez NFZ czeka się
nawet ponad rok. W knurowskim szpitalu – nie dłużej niż miesiąc
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roślinność. Nieskoszona trawa bądź
nieprzycięte gałęzie krzewów mogą np.
ograniczać widoczność kierowcom.
Przewodniczący rady Jan Trzęsiok zwrócił uwagę na stan ul. Lignozy. Jego zdaniem konieczny jest
gruntowny przegląd drogi (jezdni,
chodnika, barierek i mostu) i naprawa uszkodzeń. Marek Sanecznik
wniósł o rozważenie ogrodzenia siatką placu zabaw przy ul. Mieszka I.
Przemysław Dulias dopytywał m.in.
o planowaną budowę nowych miejsc
postojowych w rejonie Orlika.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).

„Boże mój Szukam Ciebie i pragnie Ciebie dusza moja (Ps. 20.1)

USG bez kolejek
Wśród kontraktów zawartych
przez szpital w Knurowie z NFZ
na bieżący rok znalazła się również
umowa na badanie ultrasonograficzne Doppler-Duplex. To dziś podstawowe narzędzie do diagnostyki w
chorobach naczyń krwionośnych.
Dzięki niemu można m.in. ocenić
wydolność układu żylnego, ryzyko
udaru mózgu i innych chorób układu
sercowo-naczyniowego. Dopplerowskie USG wspiera diagnostykę
zawrotów głowy, szumu w uszach
czy miażdżycy naczyń. Poprzedza

autostradową „Czwórką” natkną się
na tablice wskazujące zjazd w stronę... Chudowa. Natomiast Knurów na
„Czwórce” nie istnieje. Bezskuteczne
okazały się działania miasta, nic nie
wskórała też poseł Krystyna Szumilas, wiceminister oświaty w rządzie
Donalda Tuska. Radny Szafarz zawnioskował o „nieskładanie broni”
i dalsze naciskanie w tej sprawie na
GDDKiA.
Radny Marian Gruszka wypowiedział się w imieniu mieszkańców
Ustronia Leśnego, którzy obawiają się
w przyszłości problemów z dojazdem
do swojego miejsca zamieszkania [o
sprawie piszemy szerzej na stronie
6 – dop. red.]. Jan Furgoł poprosił,
by służby i firmy odpowiedzialne za
utrzymanie zieleni zwróciły baczniejszą uwagę na zanadto wybujałą

leczenie zarówno metodami operacyjnymi, jak i nieoperacyjnymi.
Pacjentów skierowanych na bezpłatne badania jest sporo, a ośrodków je
wykonujących widocznie nie dość
dużo, skoro na badania trzeba czekać po kilka czy nawet kilkanaście
miesięcy. Inaczej jest w Knurowie
– wielu pacjentów, nawet mieszkańców naszego miasta cierpliwie czeka
na badania w innych miastach, nie
zdając sobie sprawy z możliwości
wykonania go na miejscu.
– Czas oczekiwania na badanie

Konferencje odbędą się w dniach 11-15.07.2011 r.

w Kościele p.w. Cyryla i Metodego w Knurowie

to nie więcej niż miesiąc, a zdarzają
się nawet terminy kilkudniowe – zapewnia dr nauk med. Łukasz Szczygieł, specjalista chorób wewnętrznych. – Powszechnie uważa się, że
w chorobach naczyń krwionośnych
badanie USG Dopplerowskim jest
nawet lepszą metodą diagnostyczną
niż tomografia komputerowa.
Dodatkowe informacje na temat
badania można uzyskać w szpitalu pod
numerem telefonu (32) 331 92 56.
MiNa

codziennie o godz. 18.00
Ojciec John osobiście znał Matkę Teresę z Kalkuty i w swoich
homiliach stara się przekazać m. in. fascynację jej posłannictwem.

Tematy konferencji:
1. Bóg jest Miłością.
2. Miłość przez Ducha Świętego.
3. Rodzina jest źródłem Miłości.
4. Uzdrowienia jest Jego darem.
5. Modlitwa o uzdrowienie.
Konferencje piątkowe kończą się indywidualnym
Błogosławieństwem z modlitwą o uzdrowienie!
Szczegóły w serwisie grupy pielgrzymkowej: www.marekdym.ovh.org
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- Udział w zajęciach dał dzieciom wiele korzyści
- podkreślali uczestnicy konferencji

Co czwarty maturzysta
oblał egzamin dojrzałości
W zeszły czwartek Centralna Komisja Egzaminacyjna
ogłosiła wstępne wyniki matur. Z raportu wynika,
że na 343 tys. tegorocznych maturzystów aż 84 tys.
oblało egzamin dojrzałości. Na co najmniej dwóch
przedmiotach poległo 7 proc. maturzystów – nie mają
więc prawa powtarzania matury w tym roku
Najsłabiej uczniom w tym roku
poszło z matemat yk i. „Królową
nauk”, która od 2010 roku jest ponownie przedmiotem obowiązkowym na maturze, zdało jedynie 79
proc. uczniów.
Jak podczas tegorocznych matur
w ypadli uczniowie knurowskich
szkół?
Dobrze – w porównaniu do średniej krajowej – wypadło I Liceum
Ogólnokształcące. Spośród 150 uczniów przystępujących do egzaminu
dojrzałości tylko sześciu będzie
musiało przystąpić do sierpniowej
poprawki, a zaledwie jedna osoba nie
będzie mogła powtarzać w tym roku
matury. W Technikum nr 1, spośród
66 zdających, ponownie egzamin
będzie pisało 15 osób i także jedna
osoba swoją kolejną szansę otrzyma
w przyszłym roku.
- Tegoroczną maturę oceniam
bardzo dobrze. Wielu naszych absolwentów osiągnęło świetne wyniki,

które są odzwierciedleniem poziomu,
na którym pracujemy – informuje
Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu
Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. – Ponadto, obok
średniej zdawalności i średnich wyników z przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych na obu poziomach,
uczniów oceniamy przez pryzmat ich
indywidualnych sukcesów i tu również
liczymy na udaną rekrutację na wyższe uczelnie.
Zdawalność tegorocznych matur
wynosi 95 proc. w liceum ogólnokształcącym i 76 proc. w technikum
- mówi Dorota Gumienny. Są to wyniki bardzo wysokie, dużo lepsze niż
średnia krajowa zdawalność, która
wynosi odpowiednio 86 proc. w liceach i 63 proc. w technikum.
Trochę słabiej matura wypadła
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie. Z 37 uczniów, którzy
przystąpili do matury, 10 ponownie
podejdzie do egzaminu w sierpniu, a

Na co wskazują
proroctwa biblijne
Około pół tysiąca knurowian weźmie
udział w kongresie Świadków Jehowy
w Sosnowcu. Tegoroczne spotkanie
opatrzono hasłem: „Niech przyjdzie
Królestwo Boże”
o 13.35, a w niedzielę o 13.30.
Wstęp jest wolny, nie przeprowadza się żadnych zbiórek
pieniędzy.
Na ca ł y m św iecie jest
ponad 7 500 000 Świadk ów Je how y w 2 3 6 k r aj a c h
i terytoriach. Należą oni do przeszło 107 000 zborów, działających
pod nadzorem centralnego Ciała
Kierowniczego z siedzibą w nowojorskim Brooklynie. Zainteresowani mogą uzyskać dodatkowe
informacje w Biurze Krajowym
Świadków Jehowy pod numerem
telefonu 22 739 16 26 lub adresem
pad@jw.org.pl albo na stronie internetowej www.jw-media.org.
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Dawid Ciepliński

Program kongresu

SOSNOWIEC. KONGRES ŚWIADKÓW JEHOWY

Kongres rozpoczyna się w
piątek (8 lipca) rano w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 84.
Potrwa trzy dni. Organizatorzy
– Chrześcijański Zbór Świadków
Jehowy - spodziewają się 8 tys.
uczestników. Wierni przybędą
m.in. z Częstochowy, Kędzierzyna
Koźla, Gliwic, Zabrza, Bytomia,
Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich,
Lublińca, Katowic i Jastrzębia.
Przemówienia, rozważania
i analizowanie nauk biblijnych
odbywać się będą w sesjach przedpołudniowych i popołudniowych.
Przed południem początek programu zaplanowano na godz. 9.20.
Sesje popołudniowe rozpoczną się:
w piątek o godzinie 13.50, w sobotę

14 będzie mogło poprawić swój wynik dopiero w przyszłym roku.
- Uczniowie z naszej szkoły większą nacisk kładą na przygotowania do
egzaminu zawodowego niż do matury,
dlatego tegoroczny egzamin dojrzałości nie wypadł zbyt dobrze – wyjaśnia
Grażyna Dąbrowska, dyrektor ZSZ
nr 2. - Większa część z nich myśli
bardziej o podjęciu pracy od razu po
szkole niż o kontynuacji edukacji na
studiach.
Najchętniej wybieranymi przedmiotami przez tegorocznych maturzystów były geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia i matematyka
na poziomie rozszerzonym.
Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające
również wyniki zdających egzamin
w terminie dodatkowym w czerwcu
i w sierpniu br., będą udostępnione 15
września 2011 r.

Oprac. bw

Piątek: Przed południem zaplanowano przemówienie kluczowe – „Kto
głosi dobrą nowinę o Królestwie”. Po
południu cykl przemówień na temat:
„Cuda Jezusa zapowiedzią obfitych
błogosławieństw pod rządami Królestwa”. Na zakończenie rozważania
„Co zostanie usunięte, gdy nadejdzie
Królestwo Boże?”.
Sobota: O godz. 11.30 rozpocznie
się pr zemówienie w yjaśniające
wagę chrześcijańskiego chrztu i
spełniania wymagań stawianych
poddanym Królestwa Bożego. Po
tym przemówieniu nastąpi ordynowanie nowych członków wyznania.
Po południu zostanie przedstawiona seria przemówień pod tytułem
„Strzeżmy się wrogów Królestwa!”,
a na zakończenie tej części przewidziano wykład zatytułowany „Czy
sprawujesz się w sposób godny
obywatela Królestwa Bożego?”.
Niedziela: W serii przemówień
przed południem omówionych zostanie osiem aspektów osobowości Jezusa, które wymieniono w
Biblii. Sesja poranna zakończy się
wykładem publicznym „Czy ludzie
zniszczą Ziemię?” i streszczeniem
cotygodniowego artykułu z czasopisma Strażnica. Program popołudniowy rozpocznie inscenizacja
kostiumowa relacji z Księgi Rodzaju
dotyczącej Józefa, syna patriarchy
Jakuba. Na zakończenie kongresu
wygłoszony zostanie wykład „Kiedy
Królestwo Boże zmiażdży wszystkie
inne królestwa?”.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„MĄDRA GŁOWA SKARBEM KNUROWA”

Wyniki przyjdą
wkrótce
Przeszło 1100 uczniów z 11 knurowskich
placówek oświatowych skorzystało
z zajęć w projekcie „Mądra głowa skarbem
Knurowa”. Miasto nie zapłaciło za nie ani grosza
– pieniądze, ponad 670 tys. zł, pozyskało
z funduszy unijnych i rządowych
W poniedziałek podsumowano
półtoraroczny projekt. Stało się to
podczas specjalnej konferencji w auli
Miejskiego Gimnazjum nr 3.
Przedsięwzięcie firmował Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
w Knurowie. Projekt skierowany
był przede wszystkim do uczniów
mających problemy w przyswojeniu
wiedzy i umiejętności z przedmiotów o istotnym znaczeniu na rynku
pracy i w dalszych etapach kształcenia. Mogły w nim wziąć też udział
dzieci, które nie mają kłopotów w
nauce. Cel, jaki sobie postawiono, to
zniwelowanie u uczniów trudności w
nauce, zmniejszenie dysproporcji w
osiągnięciach w nauce, a także wyrównanie szans edukacyjnych.
W projekcie uczestniczyło 1148
uczniów z siedmiu szkół podstawowych i czterech gimnazjów z Knurowa. Zajęcia były podzielone. W
pierwszych - dydaktyczno-wyrównawczych - uczestniczyło 993 dzieci.
Polegały na wyrównaniu wiedzy z
zakresu języka polskiego, angielskiego, matematyki i informatyki.
W drugich, psychologiczno-pedagogicznych, uczniowie pozbywali się
trudności związanych z poprawną
wymową, dysleksją czy dysgrafią.
– W zajęciach psychologicznopedagogicznych uczestniczyły również
dzieci niepełnosprawne, dla których
prowadzone były różnego rodzaju
terapie rozwijające ich zdolności ruchowe i intelektualne, np. dogoterapia
czyli zajęcia z psami, a także korekcyjno - kompensacyjne i logorytmiczne
– mówi Wojciech Świerkosz, dyrek-

tor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie.
- Z pewnością cały projekt to
sukces nauczycieli, koordynatorów
a przede wszystkim dzieci. Jestem
przekonany, że na jego pozytywne
wyniki nie będziemy musieli długo
czekać – dodaje dyrektor Świerkosz.
- Odzwierciedleniem działań uczniów
i nauczycieli będzie przyszły rok szkolny i wtedy będzie można zobaczyć
pełne efekty pracy.
Wartość całego projektu wynosiła 672 645 zł, z czego 85 proc. pochodziło ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, a pozostałe 15 proc.
otrzymano z budżetu państwa.
MZJOś w Knurowie już wkrótce
rozpoczyna kolejne przedsięwzięcie.
– Od sierpnia startujemy z nowym
projektem „Odlotowe i bombowe są
kompetencje kluczowe”, który będzie
polegał na rozwijaniu umiejętności
i pasji uczniów i potrwa do sierpnia
2013 roku – podsumowuje Wojciech
Świerkosz.
Dawid Ciepliński
Konkursowy wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
na przełomie lutego i marca 2009
r. Został rozpatrzony pozytywnie.
To pozwoliło knurowskiej Radzie
Miasta zatwierdzić go do realizacji
w listopadzie 2009 r.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się
1 stycznia 2010 roku. Miało trzy
edycje: pierwsza od lutego 2010 do
czerwca 2010, druga od września
2010 do stycznia 2011 i trzecia od
lutego 2011 do czerwca 2011.

reklama
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w interpelacji radnego Mariana
Gruszki.
- Jednym z rozwiązań, najbardziej
roztropnym byłoby, gdyby gmina
wnioskowała o przejęcie drogi – mówi
knurowski radny. – Wówczas może
Kompania Węglowa oddałaby tę część
gruntu, zaś gmina mogłaby wykonać
drogę.

KNURÓW

Droga na sprzedaż

Foto: Mirella Napolska

- Kiedy KW S.A. sprzeda działkę, możemy zostać bez drogi
dojazdowej – niepokoją się mieszkańcy osiedla Ustronie
Leśne

Pół wieku temu nikt nie zawracał sobie głowy kwestiami własnościowymi - konsekwencje tych
zaniedbań odczuwane są dzisiaj

KNURÓW. PRZYRODA W OBIEKTYWIE

Foto: Grzegorz Jaworski

Ptasie tematy

Taki tytuł nosi kolejna odsłona
wystawy fotograficznej,
towarzyszącej konkursowi
„Przyroda naszego miasta”
Chętni do udziału w konkursie, organizowanym
przez firmę „Jaworex” mogą zgłaszać się do końca sierpnia. Dotąd swoje prace (w sumie 56) zaproponowało 10
uczestników. Do konkursu mogą przystąpić zarówno
amatorzy, jak i profesjonaliści – wszyscy, których fascynuje
utrwalanie za pomocą obiektywu przyrody Knurowa i
okolic. Szczegóły i regulamin – na stronie www.jaworex.
com.pl (w zakładce „konkurs”). Honorowy patronat
nad konkursem objął Okręg Śląski Polskiego Związku
Fotografów Przyrody. Konkursowi towarzyszy wystawa
prac organizatora – Grzegorza Jaworskiego, który od lat
fotografuje knurowską przyrodę. Można je podziwiać w
witrynie salonu meblowego firmy, przy ul. Witosa. Od
czwartku (7.07) bohaterami wystawy są ptaki.

Aby trafić do Ustronia Leśnego,
trzeba skręcić z ul. Rakoniewskiego
w niepozorną, leśną drogę. Parterowy pawilon pośród lasu na pierwszy
rzut oka przypomina zaciszny ośrodek wczasowy. Mieszka tu dziesięć
rodzin, wśród nich wiele osób w
podeszłym wieku. Leśną sielankę
burzy im niepokój o drogę dojazdową do osiedla. Kiedy wprowadzali
się tu w latach 60., nikt nie zastanawiał się, do kogo ta droga należy
– takie były czasy. Jednak czasy się
zmieniły, zaś grunt, na którym znajduje się używana przez nich droga
dojazdowa, jest własnością Kompanii Węglowej S.A. Od dobrych paru
lat mieszkańcy Ustronia Leśnego
obawiają się, że któregoś dnia zostaną pozbawieni możliwości dojazdu.
Obawy te nabrały realnego kształtu,
odkąd działka została wystawiona
na sprzedaż.
- Jak tę drogę zamkną, to my będziemy chyba musieli helikopterem do
domu latać – żartują gorzko mieszkańcy, choć wcale im nie do śmiechu.
Jak mówią, z ich postulatów o przejęcie drogi nic nie wyszło. Z planów,
jakie otrzymali od KW S.A. wynika,
że po sprzedaży działki zamiast dotychczasowej drogi powstałaby inna
– na obrzeżach gruntu kopalni, tuż
przy istniejącej już, wąskiej i mniej
uczęszczanej drogi dojazdowej należącej, według słów mieszkańców,
do Lasów Państwowych. Tyle, że w
miejscu planowanej drogi w tej chwili rosną wieloletnie drzewa.
– Kto nam tę drogę zbuduje?
Kto wytnie te drzewa? Kompania
Węglowa? Nowy właściciel? – pytają
retorycznie mieszkańcy osiedla.
Sprawa była podnoszona podczas
ostatniej sesji Rady Miasta Knurów

W PLANIE JEST ZABEZPIECZENIE
O słuszność niepokojów mieszkańców Ustronia Leśnego i o to, jak
gmina może wesprzeć ich sprawę
zapytaliśmy Barbarę Zwierzyńską,
zastępcę prezydenta Knurowa.
- W gminnym planie zagospodarowania przestrzennego są zabezpieczone dwie drogi dojazdowe do osiedla
Ustronie Leśne przy ul. Rakoniewskiego – mówi Barbara Zwierzyńska.
– Zapisy w planie sprawiają, że drogi
dojazdowe muszą zaistnieć także
fizycznie – jeżeli Kompania Węglowa
jako właściciel sprzeda działkę, wówczas jej nowy posiadacz będzie zobowiązany do zapewnienia dojazdu.
To jedyne zabezpieczenie, jakie
jest możliwe ze strony gminy, ale
wydaje się wystarczające. Nabywca
nieruchomości, chcąc inwestować na
tym terenie, musi to robić tak, aby
wszystko było zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Ewentualność przejęcia drogi
przez gminę nie jest wykluczona,
choć na razie jest to raczej mało prawdopodobne. Gmina z reguły przejmuje drogi publiczne, zaś tu mamy do
czynienia z drogami dojazdowymi,
zatem gmina nie jest zobowiązana do
ich przejęcia. Jednak wszystko zależy
od rozwoju sytuacji.
– Kwestię mieszkańców Ustronia
Leśnego mamy na uwadze i w zależności od tego, jak sprawa się potoczy,
będziemy reagować – zapewnia Barbara Zwierzyńska.
Mieszkańcom osiedla pozostaje
tymczasem czekać na rozwój wypadków. – Jak nam gmina nie pomoże, to
chyba się zwrócimy o pomoc do najstarszych górali –mówi jeden z nich.
MiNa

informacja własna

MiNa

KNURÓW

Foto: Sławomir Sulecki

Śluby małżeńskie

6

Niezw yk le rzad ko zdarza
nam się wkraczać w sferę prywatności osób publicznych, ale tym
razem nie sposób się oprzeć. Sposobność dał nam moment szczególny – taki, kiedy to prywatność
nabiera wymiaru publicznego.
Właśnie w minioną sobotę publicznie, przed setkami świadków
zgromadzonych w knurowskim
kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, „miłość,
wierność i uczciwość małżeńską”
ślubowali sobie Dawid Rams i
Elżbieta Kroczek. Pan Dawid
od niespełna roku jest radnym
Rady Powiatu Gliwickiego, więc
nieobca jest mu umiejętność
kompromisu. – Życie we dwoje
wynosi tę zdolność do rangi sztuki
– śmieje się świeżo upieczony
małżonek.
/bw/
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ZŁOTY JUBILEUSZ KOPALNI

KWK Szczygłowice
stuknęło 50 lat
Wydobywa węgiel od 1 lipca 1961 roku. Nadal uchodzi
za zakład z dobrymi perspektywami. Kopalnia Węgla
Kamiennego Szczygłowice może fedrować do swojego
stulecia
Decyzja o budowie kopalni została podjęta w 1957 r. Po czterech
latach budowy zakład ruszył. W
dniu otwarcia KWK Szczygłowice
ogłoszona była najnowocześniejszą
kopalnią w Europie.
Początkowo zatrudniała 706
osób. Wydobywała 6 tys. ton węgla
na dobę. Po 10 latach podwoiła
w ydobycie, by w rekordow ym
1983 r. dostarczać prawie 13 tys.
ton węgla na dobę. W latach 80.
wydobywała średnio 4 mln ton
rocznie. W 1987 r. zakład zatrudniał ponad 9200 osób.
„Złota epoka” dla górnictwa
minęła po przemianach politycznych i społeczno-gospodarczych
1989 r. W kolejnej dekadzie KWK
Szczygłowice zmniejszała zatrudnienie i wydobycie. Nie ominęły jej
przekształcenia własnościowe. W
latach 1993-2003 funkcjonowała
w ramach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. Od ośmiu lat wchodzi
w skład Kompanii Węglowej S.A.
W 2009 r. nastąpiło połączenie
kopalń Knurów i Szczygłowice.

Obecnie zakład działa jako „Oddział KWK Knurów-Szczygłowice
Ruch Szczygłowice”.
Aktualnie w kopalni zatrudnionych jest około 3900 osób (z
których 2900 to pracujący pod
ziemią). Roczne wydobycie sięga
2,8 mln ton węgla. Przy takim
wydobyciu zasoby węgla pozwolą
funkcjonować kopalni do 2060 r.
Nadające się do eksploatacji pokłady szacowane są na 136 mln ton (z
ogółem 670 mln ton tzw. zasobów
bilansowych kopalni).
Z kronikarskiego punktu widzenia 50-lecie kopalni minęło 1
lipca. Tradycja jednak wygrywa
– na świętowanie najlepsza jest
Barbórka. I to właśnie górnicze
święto będzie doskonałą okazją,
by nawiązać do pięknego jubileuszu. Póki co, kopalni-jubilatce
winszujemy i życzymy: sto lat!
Minimum...

Uchwała Rady Ministrów
z 1957 r. zatwierdzająca
wstępny projekt budowy
kopalni Szczygłowice

/bw/

Foto: Archiwum

Bez kopalni nie byłoby szczygłowickiego osiedla
– od półwiecza trwa swoista symbioza zakładu
i mieszkalnej dzielnicy

Lata 60. – na zdjęciu pierwsze kierownictwo kopalni
Szczygłowice; w środku Paweł Tkocz – projektant,
budowniczy i pierwszy dyrektor zakładu
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Przejścia nie do przejścia?

Aleja Piastów gruntownie wyremontowana po stronie nieparzystej, więcej
miejsc parkingowych, estetyczny deptak, starannie wypielęgnowana
zieleń – tak po planowanych zmianach ma wyglądać centralny odcinek
szczygłowickiego osiedla. Drogowcy przymierzają się też do zmiany
organizacji ruchu na głównym trakcie al. Piastów
Od pomysłu do realizacji
droga bywa kręta i daleka, ale
cel jest określony: gruntowna
modernizacja al. Piastów - od
wiaduktu kolejowego przy byłym
inkubatorze przedsiębiorczości

po ul. Parkową. Termin przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia uzależniony jest od finansów
miasta (wstępnie mówi się o
kosztach około 2,8 mln zł). W
tym roku roboty na pewno się nie

Koncepcja organizacji ruchu na Al. Piastów

rozpoczną. Na razie zajęcie mają
projektanci, od których gmina
wymaga, by opracowali projekt
spełniający oczekiwania mieszkańców i możliwości budżetu.
Moder nizacja będ zie
wyzwaniem dla drogowców
- zarówno ze strony miasta

(zarządcy nitki al. Piastów po
nieparzystej stronie) jak i powiatu (zarządcy głównej trasy
al. Piastów). Administratorzy
już teraz przymierzają się do
kompleksowego uporządkowania ruchu na tej ważnej części
osiedla.

AZYL NA WYSPACH

Na zlecenie Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach i
knurowskiego Urzędu Miasta
projektanci przygotowali projekt organizacji ruchu na al.
Piastów. Zakłada on:
• likwidację skrzyżowania

– w pobliżu wiaduktu kolejowego - gminnej „odnogi” al.
Piastów (bocznej, od strony
budynku byłego inkubatora
przedsiębiorczości) z jej powiatową (główną) trasą;
• wykonanie nowego połączenia głównej al. Piastów z ul.
Kołłątaja (skrzyżowanie takie
f unkcjonowało przed kilku
laty). Z myślą o jadących od
strony Knurowa i chcących
skręcić w ul. Kołłątaja na jezdni zostałby wydzielony pas z
lewoskrętem (podobnie jak na
skrzyżowaniu al. Piastów z ul.
Kilińskiego). W tym celu jezdnia musiałaby być poszerzona
do 9 m;
• uporządkowanie przejść
dla pieszych na al. Piastów
wraz ze specjalnymi azylami
– wysepkami na jezdni;
• likwidację przejścia przez

al. Piastów zlokalizowanego
bezpośrednio za wiaduktem
kolejowym (patrząc od strony
Knurowa).
Z d a n ie m p r ojek t a nt ów
wprowadzenie tych zmian poprawi bezpieczeństwo na powiatowym odcinku drogi wzdłuż
wieżowców. Przyczynią się do
tego lewoskręty i dwumetrowej
szerokości wysepki z azylem
dla pieszych. Prawdopodobnie
również mniejsza prędkość
pojazdów, wymuszona oznakowaniem i nowymi obiektami na
jezdni utrudniającymi ewentualne – niezgodne z przepisami
– manewry wyprzedzania.

DYSKUSJE NA PRZEJŚCIACH

Czy proponowane zmiany
zostaną wcielone w życie? To
się jeszcze okaże. Siła argumentów projektantów musi się
bowiem zmierzyć
Istniejące przejście dla pieszych
z siłą przyzwy- projektanci przewidują likwidację,
czajeń wielu okomieszkańcy chcą je zachować

Blok nr 8

licznych mieszkańców.
Mowa o przejściach dla
pieszych. Autorzy projektów
założyli, że zlikwidowane zostanie przejście na al. Piastów
między blokami 6 i 8. Zamiast
tego miałoby powstać nowe – na
wysokości klatki A bloku nr 6.
- Taka lokalizacja przejścia
pozwala na wyposażenie go w
azyl dla pieszych, dzięki czemu
możliwe jest przejście pieszego
w dwóch etapach przez jezdnie
o szerokości 3 metrów każda
– wyjaśniają projektanci.
Na takie umiejscowienie nie
chce zgodzić się pokaźna grupa
mieszkańców. – Usytuowanie
przejścia dla pieszych na wysokości klatki A bloku nr 6 mija
się z celem, gdyż przejścia dla
pieszych powinny uwzględniać
istniejące ciągi komunikacyjne,
a nie utrudniać poruszanie się
nimi – kontrują szczygłowiczanie, sygnatariusze pisma,
które w połowie czerwca trafiło

do knurowskiego magistratu.
– Od wielu lat składamy prośby
dotyczące utworzenia nowego
przejścia dla pieszych pomiędzy
blokami nr 4 i nr 6, ułatwiającego przejście przez jezdnię
dla pacjentów korzystających
z Poradni nr 3 mieszczącej się
przy al. Piastów 4b oraz przede
wszystkim dla dzieci uczęszczających dla szkół mieszczących
się w Szczygłowicach.
Zdaniem szczygłowiczan
nowe przejście powinno zostać
utworzone vis-à-vis wejścia
do Poradni, kilkanaście metrów przed sk rzyżowaniem
al. Piastów i ul. Kołłątaja. To
z kolei nie bardzo odpowiada
projektantom. – W przypadku lokalizacji przejścia przed
skrzyżowaniem, bliżej budynku
nr 4, nie zostanie zapewnione
bezpieczeństwo pieszym – wyProponowana przez
mieszkańców lokalizacja
przejścia dla pieszych

jaśniają. – Musieliby bowiem
przejść trzypasmową jezdnię
o łącznej szerokości 9 metrów.
Tym samym byliby narażeni
na potrącenie przez pojazd na
całej długości przejścia.
W celu uniemożliwienia
przekraczania jezdni poza wyznaczonymi miejscami pracownicy BSiPK przewidzieli w
projekcie zabudowanie segmentowych barier ochronnych.
Niezależnie od zastrzeżeń
wobec opisanego, projektowanego nowego przejścia dla
pieszych, mieszkańcy nie godzą
się na likwidację istniejącego
przejścia pomiędzy blokami nr
6 i 8. – To jedno z najbardziej
uczęszczanych przejść dla pieszych na al. Piastów – argumentują. – Stanowi najlepsze
dojście do kompleksu ogródków
działkowych „Pod Różą”. Korzystają z niego dzieci z bloków
nr 6 i 8, uczęszczające do szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz

rodzice odprowadzający dzieci
do przedszkola.

KOMPROMIS MILE WIDZIANY

Argumenty za i przeciw
proponowanej organizacji ruchu wytaczano podczas spotkania zainteresowanych stron
w knurowskim magistracie.
Doszło do niego 16 czerwca.
W dyskusji udział wzięli m.in.
naczel n i k Ewa Szcz y pka i
Marek Sobieszek z Wydziału Inwestycji Miejskich UM
Knurów, Aleksandra Wielgosz
– wicedyrektor ZDP w Gliwicach i Antoni Kowalski z
BSiPK, przedstawiciele Biura
P rojek t owego A LDA or a z
reprezentujący mieszkańców
osiedla Zdzisław Błaszczyk
z Rady Nad zorczej LWSM
i Roman Szczerbak z Rady
Osiedla.
Istniejące przejście dla
pieszych - przewidziane
do likwidacji

Blok nr 4

Blok nr 6

Projektanci, drogowcy i
urzędnicy za priorytet uznają bez pieczeńst wo. Z tego
punktu widzenia projekt organizacji ruchu postrzegają
jako zdecydowanie wart wdrożenia. Liczą, że przekonają
mieszkańców do swojej wizji.
– Różnica zdań sprowadza
się w zasadzie do około 40
metrów, które dzielą proponowane lokalizacje przejść.
Jednak w tym przypadku większe bezpieczeństwo wydaje się
być dobrą rekompensatą za
niedogodności, czyli stosunkowo niewielkie nadrobienie
drogi – wyjaśniają swój punkt
widzenia urzędnicy. Zapewne
nieodległa przyszłość pokaże,
czy uda się znaleźć rozwiązanie zadowalające wszystkie
strony dyskusji.
Bogusław Wilk

Wiadukt kolejowy
Źródło: Materiały Biura Studiów i Projektów Komunikacji

SZCZYGŁOWICE. DYSKUSYJNY PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA AL. PIASTÓW

Al. Piastów (powiatowa)

reklama

Były Inkubator
Przedsiębiorczości

ul. Kołłątaja

Al. Piastów (gminna)

Górnicze spotkanie
po latach
W sobotę, 2 lipca, w restauracji „Szmaragdowa” w Gierałtowicach spotkali się byli
– emerytowani, choć nie tylko - pracownicy
oddziału MDE-3 kopalni Szczygłowice
Do Gierałtowic zjechało około 40 osób, niektórzy z daleka - z zagranicy.
- Spotkanie przebiegło w miłej koleżeńskiej
atmosferze – powiedział Przeglądowi Bronisław
Zaremba. – Tak sympatycznej, że pojawiły się
deklaracje, iż spotkamy się ponownie.
Zebrani wiele ciepłych słów kierowali do
Stefana Makselona: - Chcemy serdecznie podziękować naszemu koledze Stefanowi za zorganizowanie
tego spotkania – podkreślali, życząc zarazem wielu
sił do przygotowania kolejnego zjazdu.
- Na pewno przyjedziemy – zapewniali uczestnicy sobotniego spotkania po latach.
/bw/
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KONKURS NA DRZEWO ROKU

Lipa Witula na pięć

Rosnąca
w Przyszowicach
lipa Witula została
sklasyfikowana
na piątym miejscu
w ogólnopolskim
konkursie na
Drzewo Roku
Głos na Witulę oddało 1005 internautów.
Na 11 miejscu znalazła
się lipa ze Stanicy (366
głosów). Trzeci „reprezentant” powiatu gliwickiego w prestiżowym
konkursie – wiąz rosnący w Poniszowicach
– miał poparcie 1031
głosujących. To dało 4
miejsce w Polsce.
Drzewem Rok u
2011 został dąb Grot
– chluba Dęblina (3396
głosów).
/bw/
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Wakacje z MOPP
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zaprasza na wycieczki krajoznawcze.
Dzieci i młodzież opłacają wyłącznie
wstępy - przejazd i opiekę zabezpiecza
MOPP
Informacje i zapisy w sekretariacie MOPP
(Knurów, al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13 w godz.
9–13). Co ważne: rodzic musi wypełnić druk zawierający m.in. zgodę na wyjazd i pesel dziecka.
W razie rezygnacji dziecka z wycieczki konieczne jest niezwłoczne
powiadomienie o tym organizatora.
/-/

WYCIECZKI
(wszystkie w godz. 9-16)
12.07 – Rabsztyn – ruiny zamku,
Olkusz - muzea: afrykanistyczne i
wikliny, skamieniałości,
14.07 - Zator - Park Dinozaurów, 19.07
- Moszna – zamek (polski Disneyland),
park, stadnina koni, 21.07 – Żory
– Europark,
26.07 – Opole – Zoo,
9.08 - Bielsko-Biała: tor saneczkowy,
schronisko na Dębowcu,
11.08 - Ustroń - Leśny Park Niespodzianek,
16.08 - Bielska- Biała - Kozia Góra
(szlakiem do schroniska),
18.08 - Ochaby Wielkie - park dinozaurów, park miniatur.

GIERAŁTOWICE. WAKACYJNE PROPOZYCJE GOK

Nie siedź w domu, jedź na wycieczkę
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza
dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych wycieczkach
krajoznawczych
W lipcu zaplanowano pięć
wyjazdów. Za pierwszy cel – 6
lipca – wybrano Jura Park Krasiejów.
Kolejne wycieczki: Zbrosławice – stadnina koni (8 lipca),
Ustroń – Leśny Park Niespodzianek (12 lipca), Wisła Stecówka (21 lipca), Radzionków
– Muzeum Chleba (28 lipca).
Szczegółowe informacje
można uzyskać w GOK – tel. 32
30 11 511.

KNURÓW

Wakacje z LWSM
Dział Społeczno-Kulturalny LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie zaprasza dzieci i młodzież
do klubów osiedlowych w czasie wakacji
W ramach zajęć świetlicowych organizowane są warsztaty
plastyczne, gry i zabawy, konkursy sprawnościowe, oglądanie
filmów, czytanie bajek oraz - przy
odpowiednich warunkach pogodowych - turnieje sportowe na
boiskach szkolnych.
Lubiący podróżować będą
mieć okazję uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach.
Odbędą się one w terminach:
13.07. 2011 - Mi lówka (leśny
gród i pokaz corridy), 20.07 .2011
- Bochnia (kopalnia soli i osada
oracz y), 27.07. 2011 - Ustroń
(L eśny Pa rk Niespod zia nek),
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).
Przewidziano też wyjazdy do
kina Cinema City w Gliwicach (15
i 29 lipca oraz 12 sierpnia 2011 r.)
i na basen w Paniówkach (8 i 22
lipca oraz 5 i 19 sierpnia 2011 r.).
Dodatkowe informacje w klubach (Gama - tel. 32 235 10 15, Lokatorek – tel. 32 235 19 08, Maluch
– 32 235 17 65).
Oprac. b

GLIWICE. WARTO ZAJRZEĆ NA RYNEK

„Ulicznicy” na starówce
Gliwicka starówka w okresie wakacyjnym stanie się miejscem spotkania
sztuki z ulicą. W sobotę, 9 lipca, w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Artystów Ulicy, na rynku w Gliwicach o godz. 19 wystąpi grupa teatralna
V.O.S.A Theatre. Przestrzeń miejska na tych kilka chwil zamieni się w pełną
poezji i malowniczych obrazów krainę dziecięcych snów.
Na niedzielę zaplanowano spektakl francuskiej grupy taneczno- akrobatycznej Freak Frasques.
Oprócz występów pod gołym niebem, organizatorzy proponują również
udział w projekcjach filmowych. Najbliższe seanse 7 lipca (czwartek) na
Zamku Piastowskim i 8 lipca (piątek) w Trynku.

/bw/

Ustroń zaprasza do Leśnego
Parku Niespodzianek

Justyna Bajko

Foto: Mirella Napolska

Adam Pitura z Knurowa

Paulina Tomczyk z Czerwionki

Julia Szymliczek z Knurowa

Martyna Żur z Orzesza

Kamil Babczyński z Ornontowic

ur. 28.06.2011 r., 3170 g, 51 cm

ur. 28.06.2011 r., 3030 g, 52 cm

ur. 28.06.2011 r., 2180 g, 46 cm

ur. 28.06.2011 r., 2460 g, 50 cm

ur. 29.06.2011 r., 3550 g, 54 cm

Lena Baron z Knurowa

Zuzanna Kiałka z Leszczyn

Maria Loch z Gliwic

Adrian Mazur z Czerwionki

Dawid Pelka z Pilchowic

ur. 29.06.2011 r., 3250 g, 56 cm

ur. 29.06.2011 r., 3070 g, 52 cm

ur. 29.06.2011 r., 3470 g, 52 cm

ur. 29.06.2011 r., 3620 g, 55 cm

ur. 30.06.2011 r., 3470 g, 52 cm
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Delﬁn Plum
- godz. 16:30

8-11.07.2011 r.
(piątek - poniedziałek)

Uwikłanie
- godz. 18:00, 20:15
13.07.2011 r.
(środa)

Delﬁn Plum
- godz. 15:00, 16:45

Delﬁn Plum
- godz. 15:00, 16:45
Uwikłanie
- godz. 18:15, 20:30
14.07.2011 r.
(czwartek)
Delﬁn Plum
- godz. 10:00, bilety - 8 zł
Delﬁn Plum
- godz. 16:30

Uwikłanie
- godz. 18:15, 20.30
12.07.2011 r.
(wtorek)
Delﬁn Plum
- godz. 10:00, bilety - 8 zł.

Uwikłanie
- godz. 18:00, 20:15
Zapowiedzi:
* Beath The World – od
15.07
* Spisek – od 15.07
* Melancholia – od 22.07

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura
daje ci świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin
dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina, pyszny tor t urodzinowy, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solen i za nt a i uczest n i ków zabaw y. To n ie wsz yst ko, bo wiem w zanadrz u jest jeszcze wspaniał y bajkow y seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

ROZRYWKA NR 27/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

KNURÓW

Kąpielisko Leśne Zacisze zaprasza
24 czerwca rozpoczął się
sezon letni na Kąpielisku
Leśnym Zacisze (Knurów, ul.
Niepodległości 109).
- W tym sezonie, podobnie
jak w latach ubiegłych, obiekt
czynny będzie codziennie od

godziny 10.00 do 18.00 – mówi
Marcin Kasprzyk z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Na terenie obiektu bezpłatnie
można korzystać z boiska do
siatkówki plażowej, piłki nożnej
plażowej, placu do gry w koszy-

kówkę oraz stołu do tenisa.
W sezonie 2011 obowiązują następujące ceny:
- ulgowy - 1 zł,
- normalny - 3 zł.
Dzieci do lat 6 korzystają
z obiektu bezpłatnie.
PiSk

reklama

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 25/2011

brzmiało: „FALSTART ”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Renata Mroc z e k . G r a t u luje my! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Ziemia ogrodowa, piasek, żwir, kamień.
Transport. Koparka. Tel. 605 895 507

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

23-27/11

27/11

ok. Knurowa. Nowy dom, 650 tys. AS. Tel.
501 533 977

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach, 90 tys. AS.
Tel. 501 533 977

27/11

Par ter, dom przy ul. Niepodległości z
działką o pow. 700 m2. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

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

Sprzedam dom. Farskie Pola, 380 tys. AS.
Tel. 501 533 977
27/11

27/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą, 32 m2. Tel. 501 606 957
26-29/11

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367
27/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; 667 360
802, 32 270 00 10
12-43/11

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.

27/11

Dom, ul. Przedwiośnia – nowy, wykończony, do zamieszkania. SPRZEDAM.
Tel. 600 073 556
27-28/11
2

Działka 967 m – 110.000. Tel. 661 303
910
27/11

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367
27/11

Działki na Farskich Polach. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
27/11

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200
1-51/52/11

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

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

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685
26-27/11

Sprzedam garaż murowany w Knurowie
przy ul. Targowej, sektor A. Posiada instalację elektryczną, stan dobry. Cena do
negocjacji. Tel. 508 225 089
26-27/11

Sprzedam M- 4 osiedle WP II. Tel. 692
834 693

AIB S.J. w Knurowie, ul. Przemysłowa 22
poszukuje pracowników na stanowisko
wytłaczarza. Zainteresowanych prosimy o
składanie podań w sekretariacie.
27/11

Firma budowlana zatrudni do działu technicznego pracowników z uprawnieniami
praca@ewmar.eu; Tel. 32 330 27 82
26-29/11

26-27/11

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

Leroy Merlin Gliwice przy CH Auchan
zatrudni na umowę zlecenie krawcową
do szycia zasłon, firan dla klientów oraz
szycia wzorników na ekspozycje sklepu.
Kontakt: 32-238- 58- 55 lub cs0541@
leroymerlin.pl

26-29/11

26-27/11

Sprzedam M- 4, 55 m 2 w Knurowie, ul.
Szpitalna 28. Tel. 790 564 200
27-28/11

Pilnie montażystów stolarki okiennej i
drzwiowej, rolet, bram. Tel. 32 330 27 82
26-29/11

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem. Tel. kontaktowy: 601631631, 601641641, 506644425,
500183102
26-27/11

Zatrudnię emeryta do prac fizycznych.
Knurów. Tel. 32 221 19 53, 32 221 40 86,
604 282 216
25-30/11

Zatrudnię księgową/księgowego. Biuro
Rachunkowe Pilchowice. CV na biuro@
jurczyga.com
17-30/11

Zatrudnię z doświadczeniem do ociepleń murarzy, tynkarzy, kafelkarzy. Tel.
515 181 584, 32 330 27 82
26-29/11

ul. Lotników, 2-pokojowe, po remoncie.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
27/11

WP II. 3 pokoje, balkon. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052
27/11

Wynajmę parter domku jednorodzinnego.
Tel. 501 008 959, 699 456 345
27-28/11

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

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

MOTORYZACJA

27/11

Kawalerka 36 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512
393 052
27/11

Kawalerkę własnościową w Knurowie
zamienię na jedno lub dwupokojowe z
balkonem. Tel. 792 530 131
25-28/11

Lokal handlowy do wynajęcia (ogrzewanie,
woda, kanalizacja). Knurów, ul. Witosa 29
(I piętro 80 m2). Tel. 601 416 434

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
27-30/11

27/11

Meble na wymiar, kuchnie, szafy – tanio.
Tel. 666 852 100

DAM PRACĘ

27/11

27/11

Ładne, 2-pokojowe, 138 tys. AS. Tel. 512
393 052

23-27/11

27/11

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

Ładny, dwurodzinny dom w Bojkowie.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

reklama

1-odw.

27/11

27-30/11

ZDROWIE I URODA

Remonty od A do Z. Tel. 517 517 140
27-28/11

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

Remonty, łazienki, kompleksowo. Materiały, transport, doradztwo, projekty. Tel.
666 852 100
23-27/11

M-2 Sienkiewicza, 36 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367
27/11

M-3 K. Wielkiego 40 m2/Sienkiewicza, 50,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

27/11

26-30/11

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

Stolarstwo. Tel. 790 898 442

27/11
24-33/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

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

SPRZEDAM
27-30/11

Tanio sprzedam 3-letni garaż blaszany. Tel.
502 176 064
25-27/11

27/11

3-47/11

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

M-4 Batorego, 47 m 2, LOKUS. Tel. 793
679 367

41-odw.

M-4, Idealny stan. Cena 238 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
27/11

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367
27/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel. 664
455 253
8-odw.
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SZUKAM PRACY

Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 7 lipca 2011 r.
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr VIII/131/11 z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie: „Zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów REJON FOCH dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej”

27/11

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

INFORMACJA

Stemple budowlane. Tel. 603 198 006

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

Emerytka (umiarkowana grupa inwalidzka)
poszukuje pracy. Doświadczenie w prowadzeniu biura – kancelaria adwokacka. Tel.
506 216 181
26-31/11

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

27/11

21-30/11

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

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

27/11

10-odw.

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

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

27/11

10-odw.

Nowy dom na granicy Gliwic i Knurowa.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 236
84 02

27/11

22-34/11

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję
o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwałą Nr VIII/131/11 z dnia
29 czerwca 2011r. dokumentu pn. „Zmiana fragmentu miejscowego
planu zagos-podarowania przestrzennego miasta Knurów REJON
FOCH dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej”.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42
pkt.2 oraz podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust.3 przywołanej
ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy
ul.Niepodległości 7 pokój nr 3 - w godzinach pracy Urzędu.
Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej
Urzędu Miasta Knurów.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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5. TURNIEJ PIŁKARSKI OLDBOJÓW IM. ALFREDA OLKA

Gdyby nie porażka z Górnikiem
Górnik Zabrze i GKS Katowice – z tymi zespołami
przyszło rywalizować oldbojom Concordii Knurów w
turnieju Auder Cup, który
już po raz piąty był poświęcony pamięci Alfreda Olka.
Wśród rywali Concordii aż
roiło się od znanych nazwisk
piłkarzy, którzy w przeszłości
byli królami strzelców ligi,
czy reprezentantami Polski
(Jan Furtok, Marek Koniarek,
Henryk Bałuszyński, Dariusz
Koseła, Józef Dankowski).
Knurowianie mieli w swych
szeregach jednego zawodnika,
który w przeszłości grał w

ekstraklasie – Romana Skorupę. Były piłkarz m.in. Odry
Wodzisław i Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski
był najskuteczniejszym zawodnikiem Concordii, strzelając najpierw honorowego gola
w meczu z Górnikiem Zabrze
(1:5), następnie raz trafił do
siatki katowickiego GKS-u
(5:2) i wreszcie w meczu o
trzecie miejsce dwukrotnie
pokonał bramkarza Polonii
Bytom (4:7).
Wspom niana pier wsza
porażka z Górnikiem Zabrze
praktycznie odebrała knurowianom szansę walki o awans

do finału. Concordia nie zaprzepaściła jednak okazji i
wyprzedziła w swej grupie
GKS Katowice, uzyskując
tym samym prawo gry w meczu o trzecie miejsce.
Tak zwany „mały finał”
rozpoczął się od typowej wymiany ciosów i co kilkadziesiąt sekund bramkarze wyciągali piłkę z własnej „sieci”.
Ostatecznie więcej amunicji
zachowali na to spotkanie
bytomianie, a to oznaczało,
że Concordii pozostało się
cieszyć ze zdobycia czwartego
miejsca.
Za ekipą z Knurowa tym

razem uplasowały się zespoły
Piasta Gliwice, Ruchu Chorzów
i wspomnianej „GieKSy”.
W turnieju, który został
rozegrany na stadionie Górnika Zabrze, wystąpiło siedem zespołów, a w nich kilku
piłkarzy, którzy przed laty
bronili barw klubu z Knurowa: Piotr Weniger, Maciej
Mioduszewski (Piast Gliwice), Mirosław Smyła (Polonia
Bytom), Marek Kostrzewa,
Józef Dan kowski, Henr yk
Bałuszyński, Dariusz Ogoński
(Górnik Zabrze).

TAK, TO ONI PRZED LATY BRONILI BARW
KNUROWSKIEGO KLUBU

Józef Dankowski

Tekst i foto: Piotr Skorupa

WYNIKI

Organizator turnieju Herbert Kaschek tradycyjnie już
bukietem kwiatów powitał wdowę po Alfredzie Olku

grupa A:
Concordia Knurów - Górnik Zabrze 1:5 (Skorupa - Bałuszyński
3, Orzeszek, Dragan), GKS Katowice - Korona Kielce 3:0 (vo),
Concordia Knurów – GKS Katowice 5:2 (Skowron, Popek, Skorupa i dwie samobójcze - Adamus, Chmielowski), Górnik Zabrze
- Korona Kielce 3:0 (vo), Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:1,
Concordia Knurów - Korona Kielce 3:0 (vo)
grupa B:
Piast Gliwice - Ruch Chorzów 0:0, Polonia Bytom - Śląsk Wrocław 0:2, Piast Gliwice - Śląsk Wrocław 1:5, Polonia Bytom
- Ruch Chorzów 4:1, Piast Gliwice - Polonia Bytom 5:9, Ruch
Chorzów - Śląsk Wrocław 1:3,
mecz o 3. miejsce:
Concordia Knurów - Polonia Bytom 4:7 (Skorupa 2, Szczepanik,
Wiercioch - Grzesik 3, Lasyk 2, Polak 2),
finał:
Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0, w karnych 3:2.

Ryszard Wosiak, Piotr Weniger i Roman Skorupa

Concordia Knurów:
Elizeusz Szolc - Zbigniew Kuśmierz, Dariusz Skowron, Roman
Skorupa, Tadeusz Dabkowski, Andrzej Malcherczyk, Ryszard
Wosiak, Robert Szczepanik, Andrzej Popek, Wojciech Kluska,
Adam Piejko, Piotr Rolnik, Marek Wiercioch.

Kapitan Concordii Marek Wiercioch (z prawej) odbiera
gratulacje od Zygmunta Anczoka, Stanisława Oślizły
i Herberta Kaschka

Henryk Bałuszyński

Dariusz Ogoński

Mirosław Smyła

Marek Kostrzewa

Roberta Szczepanika próbuje powstrzymać
Mirosław Widuch

Przy piłce Roman Skorupa, strzelec czterech bramek
dla Concordii

informacja własna wydawcy

O piłkę walczą Jerzy Wijas i Marek Wiercioch
Adam Piejko – podobnie jak inni
uczestnicy turnieju – się nie
oszczędzał i w pewnym
momencie musiał skorzystać
z pomocy masażysty

Jan Furtok (na pierwszym planie) nie miał łatwego
życia w konfrontacji z knurowianami
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APN Knurów (rocznik 2000)

APN KNURÓW WYGRAŁA TURNIEJ NA SŁOWACJI

przak, Sawicki,
M a k s y m i e c) ,
Ceska Trebova
12:3 (Tanistra
6, Maj 3, Kacprzak, Maksymiec, Laxa), ZS
Svit 20:2 (Tan ist r a 5, Maj
5, Maksymiec
4, Kołod ziej
2, Bujok, Kacprzak, Karasz,
Sujecki).
W finale rywalem k nurowian była Ceska
Trebova. Wynik tej potyczki
- 8:2 dla APN
(bramki: Tanistra 3, Maksym ie c 3, M aj,
Kołodziej).
Barw knurowskiego klubu
w słowackim turnieju bronili: Radosław Bujok, Dawid
Kołodziej, Piotr Gradowski,
Aleksander Tanistra, Kamil

Tegoroczne Dni Knurowa
przeszły już do historii, jednak my na moment wracamy
na naszych łamach do tego, co
działo się wtedy na „Orliku”.
Oddajmy głos przedstawicielom Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji: - Podczas
Dni Knurowa, przed kocertem
zespołu „KOMBII” zorganizowaliśmy na „Orliku” mecze
piłki nożnej. Za pośrednictwem „Przeglądu Lokalnego” chcemy podziękować za
pomoc Ryszardowi Nowakowi, Andrzejowi Smolce oraz
trenerowi Damianowi Mehlichowi. Dzięki współnej akcji
udało nam się zachęcić prawie
50–osobową grupę miłośników gry w piłkę do rozegrania
pokazowych meczów.
Na mniejszym boisku młodzi wychowankowie Damiana

Mehlicha rozegrali serię meczów, w których uczestniczyło 21 piłkarzy knurowskiej
Concordii.
Na dużym boisku nieco
starsza grupa pod opieką
Ryszarda Nowaka pokonała
„młodzież” Andrzeja Smolki
9:4. Piłkarze stworzyli cieka-

we widowisko, a mieszkańcom
Knurowa, którzy obserwowali
mecze idąc na koncert „KOMBII” zafundowali kilkanaście
bramek.
Teraz wspólnie z MOSiRem zachęcamy do korzystania
ze sportowej oferty zajęć przygotowanej na letnią kanikułę.
Oprac. PiSk

Radosław Bujok
i Aleksander Tanistra
Maj, Paweł Sawicki, Kacper
Karasz, Daniel Kacprzak, Sebastian Sujecki, Kacper Laxa,
Adrian Maksymiec, Grzegorz
Suchanek.

Foto: MOSiR

K nu rów od lat współpracuje ze słowacką miejscowością Svit. W ramach
owej współpracy za naszą
południową granicą gościli
młodzi adepci piłkarstwa z
APN Knurów. Podopieczni
Andrzeja Płatka uczestniczyli
tam w turnieju o puchar Dusana Galisa, udzielając swym
rywalom surowej lekcji. Młodzi knurowianie (rocznik 2000
i młodsi) w czterech meczach
strzelili aż 55 bramek i zasłużenie sięgnęli po wspomniane trofeum. APN odniosła
sukces zespołowy, a ponadto
organizatorzy turnieju przyznali naszym piłkarzom dwie
nagrody indywidualne. Po
miano króla strzelców Aleksander Tanistra, a najlepszym
bramkarzem został uznany
Radosław Bujok.
W fazie grupowej reprezentanci Akademii Piłki Nożnej rozgromili kolejno: FC Svit
15:5 (bramki: Tanistra 4, Maj
3, Kołodziej 3, Laxa 2, Kac-

Foto: APN

55 bramek w czterech meczach

„Pokazówka” przed koncertem

Foto: MOSiR

Foto: APN

sport

PiSk

Debiut marzenie Anny Cory
Przed tygodniem informowaliśmy o tytule mistrza
Polski kickboxera Mateusza
Szopińskiego. Dzisiaj wracamy do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie obok Mistrzostw
Polski rozegrano również
Puchar Polski. Właśnie w tej
imprezie debiut marzenie zanotowała Anna Cora z Fight
Clubu Knurów.
- W tej ogólnopolskiej
imprezie zorganizowanej pod
patronatem PZKB brali udział
uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych, czyli kadeci,
juniorzy, seniorzy i weterani
– relacjonuje trener knurowskich kickboxerów, Grzegorz
Sobierajski. - Semi contact
tzw. point fighting jest formą
walki, gdzie dwaj zawodnicy
walczą ze sobą w celu zdobycia większej ilości punktów
używając prawidłowych i kontrolowanych technik ręcznych
i nożnych. Jest to dyscyplina
techniczna kładąca równy nacisk na szybkość i poprawność
technik, a ich punktowanie

oparte jest na zasadzie kontrolowanych akcji. Jest to walka
przerywana, a po każdej udanej akcji następuje przyznanie
przez sędziów punktów.
Anna Cora w pierwszym
pojedynku skrzyżowała rękawice z bardziej doświadczoną
Renatą Tobiasz (KS Polonia
Rzeszów). - Ania wygrała
dwurundowy pojedynek na
punkty 15:12 i wywalczyła
złoty medal wśród juniorek
w kategorii wagowej 55 kg
– kont y nuuje zadowolony
szkoleniowiec knurowskiego
Fight Clubu. - Drugi pojedynek, jaki stoczyła był walką
pokazową z wielokrotną medalistką mistrzostw Polski,
Europy i zdobywczynią medali
w Pucharze Świata, Kornelią
Kieloch ze Stowarzyszenia
Kick-Boxingu Beskid Dragon.
Dla zaczynającej przygodę z
tym sportem zawodniczki było
to doskonałe doświadczenie.
Nasza fighterka dobrze poradziła sobie w tym pojedynku i
organizator uhonorował obie

zawodniczki pamiątkowymi
dyplomami i medalami.
Sporo kontrowersji odnotowano w pojedynku innego
zawodnika knurowskiego klubu - Dawida Majcherczaka.
– To utalentowany zawodnik,
który potwierdził wysoką formę w walce ćwierćfinałowej
w kategorii wagowej do 69 kg
z zawodnikiem organizatora
imprezy OKSW Dragon, Adrianem Ostatkiem – mówi pan
Grzegorz. – W pewnym momencie Dawid miał dwupunktową przewagę, jednak na pół
minuty przed końcem walki,
w kontrowersyjnej sytuacji,
został zdyskwalifikowany za
– zdaniem sędziów - nieprzepisowe kopnięcie. Taki werdykt wyeliminował Dawida z
dalszej rywalizacji.
Fight Club Knurów reprezentantował również Mateusz
Szopiński, który zajął pierwsze miejsce wśród juniorów
(waga +94 kg), bez toczenia
pojedynku, bowiem nie było
dla niego rywala.
PiSk
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Początek
przygotowań

Foto: Fight Club Knurów

KICKBOXING

- 11 lipca

Anna Cora i Mateusz Szopiński wywalczyli
w Ostrowcu Świętokrzyskim Puchar Polski
w kickboxingu

Pływalnia nieczynna
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie informuje, że w dniach 4-17 lipca

Pływalnia Kryta aQuaRelax
przy ul. Szpitalniej 23 będzie
nieczynna.

W ubiegłym tygodniu zawodnicy Concordii Knurów
spotkali się na tradycyjnym
zakończeniu sezonu, po czym
udali się na piłkarski urlop.
Na pierwszym treningu
przed nowym sezonem klasy
okręgowej spotkają się 11 lipca. Serię gier kontrolnych rozpoczną 20 lipca od konfrontacji z Jednością Przyszowice.
Obecnie działacze szukają
jeszcze rywala dla Concordii
na 23 lipca.
Kolejni sparingpartnerzy
to: Przyszłość Ciochowice
(27 lipca), Szombierki Bytom
(30 lipca), Wilki Wilcza (3
sierpnia) i Carbo Gliwice (6
sierpnia).
PiSk

W tym okresie w obiekcie
są wykonywane niezbędne
roboty remontowe niemożliwe do przeprowadzenia w
okresie normalnej pracy.
/-/
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Półmetek Grand Prix
Sukces młodych siatkarek
TKKF Szczygłowice
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył
się Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt. O zw ycięstwo
rywalizowały cztery zespoły,
a wśród nich reprezentujący
nasze miasto TKKF Szczygłowice. Młode zawodniczki
szczygłowickiej sekcji uległy
jedy nie zespołowi A ZS-u
Gliwice, zajmując drugie miejsce. - Chciałbym podziękować swoim podopiecznym za
wspaniałą postawę na boisku.
Wcześniejsze zwycięstwo w 53.
Wojewódzkim Zlocie Ognisk i
Klubów w Rybniku, a teraz 2.
miejsce w knurowskim turnieju, w konfrontacji z renomowanymi drużynami bardzo

cieszą. Praca na treningach
z dziewczętami nie idzie na
marne. Zwycięstwa starszych
dziewcząt są motywacją dla
młodszych, które w tym roku
rozpoczęły zajęcia w MSP-4,
MSP-7 oraz w Hali Sportowej
MOSiR w Knurowie zapisując się do naszej sekcji piłki

siatkowej – powiedział Marek
Siwek, trener siatkówki w
TKKF Szczygłowice.
Oprócz zajęcia 2. miejsca
do zespołu TKKF-u trafiło
również wyróżnienie indywidualne, bowiem tytuł najlepszej atakującej zdobyła
Gabriela Małota. Najlepszą
zawodniczką turnieju została
natomiast Martyna Radzikowska z AZS-u Gliwice.
WJ

WYNIKI
TKKF Szczygłowice - Rachowice 2:0 (25:14, 25:20), Jastrząb
Jastrzębie – AZS Gliwice 0:2 (14:25, 21:25), Jastrząb Jastrzębie TKKF Szczygłowice 1:2 (25:19, 21:25, 14:16), Rachowice - AZS Gliwice 0:2 (14:25, 11:25), Rachowice – Jastrząb Jastrzębie 0:2 (19:25,
17:25), AZS Gliwice – TKKF Szczygłowice 2:0 (25:21, 26:24).
TKKF Szczygłowice wystąpił w składzie:
Justyna Wydra (kapitan), Patrycja Tekielak, Gabriela Małota,
Oktawia Sałasińska, Karolina Klaczka, Justyna Gąsiewicz,
Sonia Konopka.

Knurowianie daleko

Czołówka klasyfikacji Grand Prix
po trzech z sześciu turniejów:
- dziewczęta młodsze - Karina Dyndał - 38 pkt, Ewelina Lewandowska – 38 pkt, Magdalena Matonia – 27 pkt, Beata Mason – 27
pkt, Marzena Adamska – 25 pkt, Agnieszka Dubiel – 25 pkt,
- dziewczęta starsze - Gabriela Małota – 39 pkt, Patrycja Tekielak – 39 pkt, Justyna Wydra – 27 pkt, Marta Tekielak – 25 pkt,
Patrycja Rybicka – 25 pkt, Oktawia Sałasińska – 15 pkt,
- chłopcy młodsi - Przemysław Rostkowski – 42 pkt, Wojciech
Zaręba – 27 pkt, Hubert Młynarski – 25 pkt, Mateusz Wrażeń
– 22 pkt, Sebastian Dmowski – 22 pkt, Bartłomiej Barzak – 16
pkt,
- chłopcy starsi - Marcin Hanak – 27 pkt, Artur Hanak – 27 pkt,
Michał Gierzok – 18 pkt, Sebastian Mokszan – 18 pkt, Tomasz
Siwiec – 15 pkt, Tomasz Włoszkiewicz – 15 pkt, Łukasz Karliński
– 15 pkt.

– Oktawia Sałasińska, wyprzedzając aktualne liderki
Patrycję Tekielak i Gabrielę
Małota. – Szybkim krokiem
dotarliśmy do półmetka rozgrywek. Zainteresowanie siatkówką na Orliku nie słabnie i
myślę, że okres wakacyjny nie
zaszkodzi frekwencji. Wśród

rywalizujących zawodników
i zawodniczek widać większe
umiejętności tych, którzy na co
dzień trenują w sekcji TKKF
Szczygłowice, jednak najważniejsza jest dobra zabawa
– powiedział Zbigniew Rabczewski, trener koordynator z
knurowskiego MOSiR-u.
WJ

I Grand Prix
w Koszykówce
W pierwszym turnieju z cyklu Grand Prix w
koszykówce zwyciężyła dwójka Krzysztof Danek
/ Maciej Pawlik plasując się tuż przed parą Paweł
Szkatuła / Michał Szabasz. Na trzecim miejscu rywalizację ukończyli Sławomir Kaźmierczak / Miłosz
Dąbrowski.
Oprac. PiSk

SKAT SPORTOWY

Najlepsi w IX Grand Prix Knurowa
Przed tygodniem zamieściliśmy ostateczne wyniki kolejnej edycji Grand Prix Knurowa w
skacie sportowym. Dziś czas na zdjęcie najlepszych.
Foto: organizatorzy

IX Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w siatkówce
plażowej to turniej, którego
areną było Kąpielisko Leśne „Zacisze”. Wzięła w nim
udział rekordowa ilość 23
par. Była to kolejna edycja
mistrzostw, których współorganizatorem był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
O wysokim poziomie turnieju świadczy fakt, iż zawodnicy czołowych drużyn na co
dzień grają w drugoligowych
zespołach. W turnieju udział
wzięła także para z Knurowa.
Niestety pomimo ambitnej
postawy Michał Gierzok i
Sebastian Mokszan nie zdołali
uplasować się na punktowanych pozycjach. Jak ciężko
jest zdobyć punkty rankingowe w RMMŚ przekonują
się ubiegłoroczni mistrzowie.
Jastrzębska para Mariusz Jajus
i Paweł Cieślar ze skromnym
dorobkiem zajmuje po dwóch
turniejach odległe miejsce. Jeszcze w tym roku planowane
jest, po raz pierwszy w Knurowie, rozegranie turnieju piłki
siatkowej plażowej mikstów,
również z serii Mistrzostw
Miast Śląska w Siatkówce Plażowej – informuje Zbigniew
Rabczewski, koordynator za-

28 zawodników wzięło
udział w kolejnych turniejach
siatkarskiego Grand Prix organizowanego przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w K nurowie. W kategorii
młodszej dziewcząt po raz
dr ugi triumfowały Karina
Dyndał i Ewelina Lewandowska, które dzięki wygranej
objęły także prowadzenie w
klasyfikacji generalnej. Wśród
chłopców najlepszy okazał się
duet Przemysław Rostkowski
– Wojciech Zaręba, któr y
również wygrał po raz drugi.
Pierwszy z tych zawodników
jako jedyny wziął udział we
wszystkich dotychczasowych
turniejach i prowadzi zdecydowanie w punktacji ogólnej
mając nad swoim partnerem
aż 15 punktów przewagi. W
kategorii starszej dziewcząt
wygrała para Justyna Wydra

KLASYFIKACJA TURNIEJU
1. Piotr Barciewicz / Piotr Fengler (Żywiec), 2. Piotr Wesołowski /
Sebastian Osiński (Gliwice), 3. Adam Potempa / Rafał Borkowski
(Tychy), 4. Tomasz Przywara / Jakub Przywara (Żory), 5. Piotr
Kosiński / Grzegorz Osiecki (Jastrzębie-Zdrój), 6. Krzysztof Błachut / Adrian Wiewióra (Czechowice-Dziedzice), 7. Piotr Kożuch
/ Jacek Kacperek (Sosnowiec), 8. Dawid Małysza / Karol Jaciów
(Rybnik), 9. Marcin Zimończyk / Piotr Wojaczek (Rybnik), 10.
Mariusz Jajus / Paweł Cieślar (Jastrzębie), 11. Bartosz Stach /
Jarosław Pietrzyk (Sosnowiec), 12. Marek Okręglicki / Tomasz
Bobek (Jastrzębie-Zdrój).

wodów. – Chciałbym przy
okazji podziękować dziewczętom z Miejskiego Gimnazjum
nr 3 w Knurowie za pomoc w
przeprowadzeniu zawodów.
Dzięki nim organizacja turnieju przebiegała na najwyższym
poziomie.

Nagrody dla najlepszych
drużyn wręczyli: zastępca przewodniczącego Rady Miasta Jerzy Pach, dyrektor MOSiR-u
Krzysztof Stolarek oraz przewodniczący Komisji Oświaty i
Kultury Tomasz Rzepa.
WJ

Stoją od lewej: Bogdan Litwin (Prezes LWSM Knurów), Józef Fojt (89-latek – najstarszy
uczestnik rozgrywek), Ryszard Nosiadek (5. miejsce), Janusz Myszka (1. miejsce),
Wojciech Napierała (6. miejsce), Kazimierz Fąfara (2. miejsce), Piotr Arent (3. miejsce),
Stefan Dylus (4. miejsce)

SKAT

IV Grand Prix O/Zabrze
Okręg Zabrze Polskiego Związku Skata jako organizator i Klub Skata LWSM Knurów jako
gospodarz zapraszają na IV Grand Prix O/Zabrze. Kierownikiem turnieju jest Czesław Antończyk,
a rywalizację zaplanowano na 9 lipca w klubie „Gama” (ul. Kapelanów Wojskowych 2).
Zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu: 503 92 69 79.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Marek Węgorzewski, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski, Justyna Bajko
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Przegląd Lokalny Nr 27 (957) 7 lipca 2011 roku

15

KNURÓW

Kreple w strugach deszczu
Padający przez całą niedzielę deszcz nie pokrzyżował planów organizatorów
Festynu Parafialnego, który już po raz siódmy odbył się w Farskich Ogrodach.
Były tradycyjne kreple od farorza, pizza i loteria fantowa. Efekt - ponad 6 tysięcy
złotych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie półkolonii dla dzieci
Festyn tradycyjnie już
rozpoczęli honorowi krwiodawcy, którzy w przykościelnych salkach czekali na
chętnych gotowych oddać
życiodajną krew. W sumie
zebrano niemal 5 litrów krwi.
Tę ilość bezcennego daru
życia oddało 11 osób. Wśród
nich były 4 osoby, które zrobiły to po raz pierwszy.
Pomimo ciągłego deszczu
od samego początku nie brakowało chętnych do wsparcia
parafialnego dzieła pomocy.
Na scenie występowali Irena
& Piotr, podopieczni DPS
Zameczek i Sylwia Lipka,
uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 3. Punktualnie o 15:30
Remigiusz Rączka - gwiazda
kulinarna Telewizji Silesia
- rozpoczął „Śląskie gotowanie”. Kucharz przygotował
węgierskie Langosze. Nie
brakowało chętnych do skosztowania tego przysmaku.
Na farskich ogrodach pojawili się też strażacy i policja. W związku z nienajlepszą
pogodą musieli ograniczyć
swój pokaz do udostępnienia
wozów. Każdy mógł przymierzyć policyjny kask, usiąść za
kierownicą wozu, uruchomić
sygnał alarmowy czy poczuć
się jak... więzień. Furorę robi-

Atrakcyjne nagrody były dobrą zachętą
do udziału w loterii fantowej

Mimo deszczu, przy stolikach było
trudno znaleźć wolne miejsce
Dla Przeglądu

ły też policyjne okulary symulujące stan nietrzeźwości.
O godz. 17 nastąpiło oficjalne otwarcie festynu. Proboszcz Andrzej Wieczorek
wraz z prezesem Akcji Katolickiej Marianem Gruszką
przywitali zebranych. Tradycyjnie już pojawiły się już
„Kreple od Farorza”, pizza na
podstawie przepisu ks. Sebastiana oraz mała gastronomia.

Remigiusz Rączka w swoim kuchennym żywiole
- przygotowane przezeń potrawy szybko
znajdowały chętnych do posmakowania

Przeciwwagą dla chłodnej aury okazały się
gorące rytmy i przeboje - na scenie Irena&Piotr
z zespołem

Kreple, których przygotowano
około 800 sztuk, szybko się
rozeszły. Pomimo deszczu ludzie chętnie ustawili się także
do stoiska z losami. Sprzedano
ich 1200. Swoje stanowisko
miał też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Można było
tam uzyskać informację na
temat działalności ośrodka i
zakupić ozdoby własnoręcznie
wykonane przez podopiecz-

nych knurowskiego MOSP-u.
W popołudniowo - wieczornej części festynu na scenie wystąpili: Orkiestra Dęta
KWK „Knurów” pod batutą
Mariusza Kowalczyka oraz
Hanys Band, który nie tylko
zagrał na śląską nutę, ale także
bawił publiczność dowcipami.
Ostatnim występem artystycznym był Duet Karo. Całość
prowadził Marek „Biesiadny”
Malarz.
Festyn zakończyło losowanie nagród. Swojego właściciela znalazły m.in. rowery,
DVD oraz główna nagroda
– telewizor LCD. Swojej radości nie krył zwycięzca telewizora Daniel Kuklewicz.
Jak się okazało telewizor jest
pierwszym z jego... weselnych
prezentów, bowiem pan Daniel
16 lipca stanie na ślubnym
kobiercu. Festyn zakończyło
błogosławieństwo proboszcza
Andrzeja Wieczorka.
Podczas festynu zebrano
około 6 tys. zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na dofinansowanie dwóch turnusów półkolonii dla dzieci. Pierwszy
rozpoczął się już 4 lipca.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Marian Gruszka, prezes Akcji Katolickiej w
Knurowie: - Tegoroczny festyn okazał się czasem niezwykłej próby ze względu na pogodę,
która tym razem nas nie rozpieszczała. Rzęsisty deszcz i zimno, choć uciążliwe, jednak nie
zniweczyły ogromu przygotowań organizatorów oraz determinacji knurowian, by dobrze
się bawić. W szczytnym przecież celu, jakim
jest dofinansowanie półkolonii dla dzieci. Nieocenione w tym
czasie próby okazało się doświadczenie i umiejętności naszych
grup parafialnych, kierowanych przez Józefa Potempę, Barbarę
Skapczyk i Bogdana Kamińskiego.
Uczestnicy festynu na pewno nie żałowali. Utrzymana w konwencji śląskiej biesiady impreza przypadła im do gustu. Wspaniale
zaprezentowali się występujący na scenie – orkiestra, młodzież i
podopieczni DPS Zameczek. Efektownie pokazali się policjanci i
strażacy, godne uznania było działanie krwiodawców. Świetnym
„przewodnikiem”, jak zwykle ze swadą i humorem, był prowadzący
Marek „Biesiadny” Malarz. Gość specjalny, Remigiusz Rączka,
dwoił się i troił przygotowując specjały, które natychmiast znajdowały chętnych do posmakowania. Ćwierć tysiąca porcji rozeszło
się w mig. Furorę zrobił bogracz dzieła pani Marii Brzyskiej.
Bardzo dobrze przyjął się złocisty napój z chmielu własnej produkcji, ale na bawarskim przepisie. Ogromne i pozytywne emocje
towarzyszyły konkursom i loterii.
Wyraźnie dało się odczuć poczucie wspólnoty. Knurowianie i
goście spoza miasta, którzy nas odwiedzili, naprawdę dobrze się
bawili. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania festynu – z miastem, powiatem, Centrum Kultury,
MOSiR-em i Stowarzyszeniem Moja Gmina Nasz Powiat. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się uczestnikom zabawy, bo to
dzięki nim radosne chwile staną się udziałem dzieci, uczestników
parafialnych półkolonii. Dziękuję...

Not. bw

PODZIĘKOWANIA
Sponsorzy festynu:
Górnicy i Dyrekcja KWK „Knurów”, Urząd Miasta Knurów, Starostwo Powiatu Gliwickiego, Centrum Kultury, MOSiR Knurów,
Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz Powiat”, Auto Serwis „SZYMECKI”, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, PPUH ”KOMART”, Wójt Gminy
Gierałtowice, Piekarnia „Na Rogu” Kapica, „Grupa Biegowa”
Bogdana Leśniowskiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka”, Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie, Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo Kredytowa SKOK, Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa, PGŻ „PROTOS”, Bank Spółdzielczy,
Zakład Zegarmistrzowski i sklep „Sygnet” Urszula i Arkadiusz
Cyprys, FHU „U Marysi”, Skład Budowlany Bud-Expert, Firma
ADEX Akumulatory – Jaworzno, BAT-PROFI Akumulatory – Będzin, INTER – TEAM – Przyszowice, Inter – Cars – Gliwice, Zbigniew Chorchiel – przedstawiciel firmy EXIDE, Bartosz Pleśniak
– przedstawiciel firmy BOSH, Bar Restauracyjny„GWAREK” J.
Jurczyka, Fotografia A.P. Barchańscy Zakład Fotograficzny, Nadleśnictwo Rudziniec, Związek Zawodowy „KADRA”, Stacja Obsługi
i Sprzedaży Akumlatorów, Związek Zawodowy Górników, Biuro
Tłumaczeń „Inter 2” Tunk Lisek, Agencja Reklamowa „OFERTA”
Leszek Michalski, Piekarnia „Słowik”, Firma „SEPO” z Knurowa,
Firma „ZUBIT” z Gliwic, Firma PW „SAMTRANS”, Firma „SANIT”
z Gliwic, Sklep „SISTERS”, Firma EL-REM Adam Kaczmarek,
Piekarnia „MAK”, Centrum Ogrodnicze „OGRÓD”, Piekarnia „Cipold”, Piekarnia Jezusek z Gierałtowic, Sklep mięsny „Zdrzałek”,
Hurtownia Elektryczna TIM 3, Rodzinny Ogród Działkowy “Szyb
Wschód”, Restauracja „Letnia”, Stowarzyszenie Diabetyków.

