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KNURÓW

KNURÓW

okazja czyni złodzieja Studenci
Foto: Paweł Gradek

Z mieszkania przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej znikła biżuteria warta
kilka tysięcy złotych. Sprawcą kradzieży
okazał się... sąsiad właścicielki błyskotek

do piór!

Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Knurowie
rozpocznie szósty rok
działalności

Zapisy na nowy rok akademicki
przyjmowane są w sekretariacie
UTW w Miejskim Gimnazjum nr
2 w Knurowie przy ul. Stefana Batorego. Sekretariat czynny jest w
poniedziałki w godz. 17-18 i środy w
godz. 10-11.
Wykład inauguracyjny odbędzie
się w środę, 3 października, o godz.
17 w Kinie Scenie Kulturze.
/bw/
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Foto: Archiwum Agnieszki Czapelki

Chwila roztargnienia może naprawdę słono kosztować...

Kiedy we wtorek wieczorem kobieta wróciła do domu, zorientowała
się, że ktoś dostał się do jej mieszkania, nie czyniąc żadnych zniszczeń, i
ją okradł. O swoich spostrzeżeniach
poinformowała kr yminalnych z
Komisariatu Policji w Knurowie. Ci
natychmiast wszczęli dochodzenie
i wytypowali złodzieja. Okazał się
nim 18-latek, który mieszka w tej
samej klatce schodowej, co poszkodowana. Z ustaleń policji wynika,
że młodzieniec znalazł klucze, które
jeden z domowników zostawił w roz-

targnieniu na skrzynce na listy. 18latek skorzystał z okazji. - Zdążył się
pozbyć łupu. Część znaleźliśmy w jednym z gliwickich lombardów. Niestety,
znalazła już nabywcę. Wiemy kim
jest, dlatego próbujemy ją odzyskać,
tak jak i pozostałą biżuterię - mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach komisarz Marek
Słomski.
Podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie
prowadzi KP Knurów.

/g/, /kmp gliwice/

GLIWICE

Noc w Teatrze

22 września rusza trzecia edycja
Metropolitalnej Nocy Teatrów. Śląscy artyści przygotowali dla widzów
moc atrakcji. Teatralny maraton
rozpocznie się o godz. 12 w Ruinach
Teatru Victoria od warsztatów z papieru dla dzieci (wstęp 10 zł). O 18.30
w Gliwickim Teatrze Muzycznym −
operetka „Wesoła Wdówka” (bilety
od 26 do 41 zł). Po spektaklu, ok.
21.20 − „Serenady pod oknem” −
wspólne śpiewanie z publicznością
(wstęp wolny). Na zakończenie dnia
− lekcja śpiewu bel canto, którą
poprowadzi solistka GTM Anita
Maszczyk (bilet − 10 zł).

Nie śmiećmy! – apelują prze
dszkolaki „Siódemki”. Na słow
ach nie poprzestają. Spotkały się z ekol
ogiem, a przed tygodniem zabr
ały się za
porządki. Na skwerze po sąsie
dzku nie przetrwał ani jeden papi
erek. Tym
samym dołączył y się – pod
pedagogicznym okiem Beat
rycze Komudy
- do „Spr zątania świata”.

/bw/, Foto: Archiwum MP-7
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KNURÓW

wszedł pod busa
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegły
czwartek na przejściu dla pieszych na wysokości
parku przy ul. Dworcowej w Knurowie
Chwilę po godz. 12 nietrzeźwy
mężczyzna wszedł na „zebrę” tuż
przed nadjeżdżającym autobusem.
Został przez pojazd uderzony, ale
– jak się okazało – niegroźnie.
Na miejscu zdarzenia pojawiła

się Policja. Po rozeznaniu sytuacji
funkcjonariusze orzekli, że winę
za zajście ponosi pieszy. Sprawa
traf iła do sądu. Pieszemu grozi
grzywna.

Tekst i Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW

Wyrolowali
się

Miss szos

Pewnego dnia zatr zymała się
pod ratuszem i od razu skup
iła na sobie
uwagę. I to nie tylko tym, że
kierowca nie wyłączył świateł,
ale przede
wszystkim zalotnymi rzęsami.
Brawo za subtelny i dowcipn
y tuning. Aż
chciałoby się zatrąbić...

/g/, Foto: Paweł Gradek

W piątek, około godz. 17, strażnicy miejscy ujęli sprawców kradzieży
metalowych rolek (20 szt.) taśmociągu kopalnianego. Do zatrzymania
doszło obok nasypu kolejowego przy
ul. Niepodległości.
Sprawcy kradzieży zostali przewiezieni do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

/bw/

nekrolog

Serdeczne podziękowania
dla Kierownictwa i Załogi „ATEX” Pilchowice,
Pracownikom zakładu Foto-Buchta Zabrze,
Siostrom i Szwagierce z Rodzinami, Krewnym,
Powinowatym, Sąsiadom, Znajomym i wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
ś.p. ZENONA NOWAKA
składa Matka, Żona, Córka Ania,
Syn Mirosław z Rodzinami
i Wnuk Błażejek
2

Cisza nocna?
Zapomnij

W minionym tygodniu strażnicy
miejscy i policjanci siedmiokrotnie
interweniowali w związku z awanturami i zakłócaniem ciszy nocnej.
Funkcjonariusze uspokajali sytuację w mieszkaniach przy ulicach
Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza,
Mieszka I, Słoniny, Niepodległości,
Krasickiego i al. Piastów.
/b/

Ale sztuka!

1,15 kg waży największy praw
dziwek znaleziony w krywałdz
kim lesie
przez Bogusława Kinastowskieg
o. Knurowianin odwiedził we wtor
ek naszą
redakcję, by pochwalić się tym,
co zebrał. W kosz yku dorodne
i zdrowe
okaz y kozaków i prawdziwków.
- To największy okaz, jaki udał
o mi się znaleźć w życiu, a grzy
by zbieram
od bajtla - opowiadał pan Bogu
sław. Na grzybobrania chadzał
z wujkiem
z Gierałtowic. Teraz w poje
dynkę przemier za lasy Kryw
ałdu, Stanicy i
Nieborowic. Grzybiarz już wie,
że prawdziwka ususzy.
/g/, Foto: Paweł Gradek

Przegląd Lokalny Nr 38 (1020) 20 września 2012 roku

aktualności
Autostrada. Wypadek na węźle Sośnica

Za ślisko na pośpiech

Szczygłowice. Pogoda dla bogacza

7 września
w Szczygłowicach
padła główna
wygrana
w zdrapce „Super
7” Lotto. Konto
szczęśliwca
powiększyło
się o 77 777 zł!

Gdy służby ratownicze usuwały skutki wypadku,
przejazd autostradą był utrudniony

DC

Region. Oszustwo w sieci

Kasa prawdziwa, merc,
niestety, wirtualny

Foto: Dawid Ciepliński

Zakupy w internecie bywają ryzykowne.
Na własnej skórze przekonał się o tym
mieszkaniec okolic Knurowa. Próbując kupić
auto na jednym z zagranicznych portali
stracił prawie 20 tys. zł

Zakupy w internecie zawsze wiążą się z ryzykiem oszustwa,
szczególnie jeśli w grę wchodzą duże pieniądze
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– poinformował nas Józef Jaworek,
zastępca dowódcy JRG Knurów.
- Śliska nawierzchnia spowodowała,
że po pierwszym zderzeniu nastąpiły
kolejne.
W wyniku wypadku do szpitala
zostały przewiezione trzy osoby. Na
szczęście ich zdrowiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
– Jedną z poszkodowanych, kobietę zakleszczoną w rozbitym samochodzie, strażacy musieli uwolnić
przy użyciu sprzętu hydraulicznego
– mówi Jaworek.
W czasie usuwania skutków
wypadku występowały utrudnienia
w ruchu na autostradzie. Dokładne
przyczyny wypadku ustala Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Trzydziestokilkulatek znalazł
Mercedesa B-klasy w niezwykle
atrakcyjnej cenie. Auto z 2010 r.
zostało wycenione na 7 tys. euro.
Bariera językowa nie okazała się
problemem i kontrahenci nawiązali
kontakt mailowy.
Mężczyzna wpłacił zaliczkę
- 2 tys. euro. Potem miał czekać na
przesyłkę z samochodem i dopłacić resztę pieniędzy. Zamiast auta
przyszły maile od rzekomej firmy
transportowej, która poinformowała o przeładunkach i konieczności
dokonania kolejnych wpłat. Wizja
wymarzonego pojazdu przytłumiła
ewentualne wątpliwości klienta.
Czas jednak płynął. Po kolejnych wpłatach (w sumie prawie 20
tys. zł) kupiec zorientował się, że
padł ofiarą oszustwa. Sprawa została
zgłoszona policjantom Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
- To przykład ryzyka, z jakim
muszą liczyć się osoby dokonujące
zakupów za pośrednictwem internetu. Apelujemy o zachowanie
jak najdalej idącej ostrożności i
dokładne sprawdzanie wiarygodności sprzedających – przestrzegają
policjanci. - W przypadku kupna
pojazdu wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych może warto rozważyć
też zakup biletu lotniczego (koszt
kilkuset złotych) i osobiście obejrzeć
nabywany przedmiot.
DC, /kmp gliwice/

Foto: Paweł Gradek

Auta mocno ucierpiały,
ludzie na szczęście
uszli z życiem

Foto: JRG Knurów

W ubiegły czwartek padało od
rana. Jezdnia była mokra i śliska.
Nie wszyscy z kierowców wzięli
to pod uwagę. Tuż po godzinie
dziewiątej na wjeździe z A1 na
A4 w kierunku Katowic doszło do
zderzenia czterech samochodów.
Ucierpiała też... laweta.
Na miejscu jako pierwsze pojawiły się dwa zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej i Pogotowie
Ratunkowe z Knurowa. Chwilę
później dojechały kolejne trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej
z JRG Gliwice.
- Prawdopodobną przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości
do warunków panujących na drodze

Foto: JRG Knurów

Jazda ze zbyt dużą prędkością po śliskiej jezdni to igranie
z losem. I szafowanie życiem. Nader boleśnie przekonali się
o tym uczestnicy wypadku na autostradowym węźle Sośnica

Siódemka dała
szczęście i pieniądze

Przepis na wygraną był banalnie prosty. Wystarczyło kupić w
kolekturze Totalizatora Sportowego
zdrapkę za 2 zł, zdrapać farbę i trafić
na siódemki. Te czerwone podwajały przypisaną wygraną. Szczęśliwiec ze Szczygłowic wzbogacił się
w ten sposób o 77 777 zł. O jego
szczęściu informuje wielki banner
rozwieszony na jednym z domów
przy ul. 1 Maja.
Szczęśliwa zdrapka została zakupiona w kolekturze przy ul.
Górniczej.
– Pan przyszedł w czwartek tuż
przed zamknięciem. Poprosił o pięć
zdrapek – wspomina Anna Kostrzewska ze szczęśliwej kolektury.
– W czterech trafił po 2 zł, piątej
nie zdążył zobaczyć, spieszył się do
domu.
Gracz pojawił się nazajutrz
rano. – Niech pani sprawdzi, czy to
możliwe – poprosił, jeszcze jakby
nie wierzył, że naprawdę wygrał.
Wygrał. – Ma szczęście, gdyż tuż
przed moim urlopem „zdrapał” 300
zł – śmieje się pani Anna.
Informacja o wygranej rozeszła
się wśród graczy lotem błyskawicy.
- Wzrosła sprzedaż zdrapek. Do
tej pory nie cieszyły się większym
zainteresowaniem. Teraz ludzie
przychodzą i dopytują o nie. W ciągu
dnia sprzedałem ich aż 100 - mówi
Marek Węgorzewski z kolektury
przy ul. 1 Maja.
Apetyty na wygraną rozbudziła
informacja o szczęśliwcu, którą
Lotto wydrukowało na odwrocie
każdego zakładu.
Knurowianie, zwłaszcza ci po
50., są stałymi gośćmi kolektur
Totalizatora Sportowego. Grają,
obstawiają i zdrapują ze zmiennym
szczęściem.
Dwa lata temu, też we wrześniu,

w kolekturze przy ul. Batorego padła rekordowa wygrana w loterii Joker. Szczęśliwiec kupił zakład za 2,5
zł, a wygrał 3 615 059 zł i 10 groszy.
- Mieliśmy wysokie wygrane, ale
milionowych jeszcze nie było. Wygrała osoba, która grywa regularnie,
ale nic więcej powiedzieć nie mogę usłyszeliśmy wtedy od pani Brozig,
pracownicy najstarszej kolektury
w mieście.
Kolektura w Szczygłowicach
uchodzi za szczęśliwą. Przed trzema
laty padła tu „6” w lotto. – Zwycięzca
wzbogacił się o 1,2 mln zł – mówi
Anna Kostrzewska. Jeszcze większy
fart miał gracz, który także w Szczygłowicach za trafioną „6” wygrał na
początku lat 90. – To byłaby kwota
odpowiadająca dzisiejszym kilku
milionom.
Jak mówi pani Anna, „5” trafia
się prawie co tydzień. We wtorek
obok plakatu o wygranej 77.777
zł pojawił się drugi. Tym razem
szczęśliwiec cieszy się z przeszło 5
tys. zł. Właśnie za „5” w lotto.
Z doświadczeń knurowskiego
miliardera sprzed 16 lat wiemy, że
euforię szybko mąci pytanie, co
zrobić z bajońską sumą. Mężczyzna wygrał wtedy 2,5 mld starych
zł (250 tys. zł nowych). Wykupił
mieszkanie na własność, dwa razy
zmienił samochód i kupił domek
w górach. Resztę podzielił między
dzieci. Kiedy w 2002 roku zapytaliśmy go, co zrobiłby z tymi pieniędzmi, mając dzisiejsze doświadczenie,
odpowiedział bez wahania: - Wpłaciłbym wszystko na lokatę w banku.
Tam zarabiałyby na siebie i na moją
rodzinę do dzisiaj. Żyłbym spokojnie
z renty i odsetek bankowych.
Z 2,5 miliarda zostało mu wtedy
jedynie kilka tysięcy złotych.

/pg/, bw



Foto: Jan Furgoł

aktualności
KnUrÓW

dVd i domorosły
Bruce Lee

Policjanci z knurowskiego komisariatu mieli
w weekend pełne ręce roboty. Efekt? Pięciu
zatrzymanych, którzy w najbliższym czasie
staną przed obliczem sądu i usłyszą wyroki
W sobotę około 14.00 dzielnicowy ujął 39-letniego knurowianina,
który wyniósł ze sklepu ze sprzętem
elektronicznym 4 odtwarzacze DVD
o wartości ponad 1500 zł. Mężczyzna
ani myślał za to wszystko płacić.
Kolejny zatrzymany pewnie naoglądał się sporo filmów akcji. Kiedy mundurowi interweniowali w

Zmagający się z cierpieniem parafianie cenią sobie
coroczne spotkania w Dniu Chorego

KRYwAłd. dzIeŃ CHORegO U św. ANtONIegO

Niosąc krzyż codzienności

Jak rozpatrywać
skargi?

Sakrament namaszczenia chorych niesłusznie kojarzy się z czasem
ostatecznym.
- Sakramenty są dla żywych, nie
dla martwych – zaznacza ksiądz Kamieński. – To pomoc, obecność Chrystusa, który pragnie wejść w sytuację
ludzi chorych.
Po mszy świętej ksiądz proboszcz
zaprosił na spotkanie przy dobrej
kawie i ciastku.
- Już drugi raz tutaj jestem –
mówi pani Elżbieta, uczestniczka

więcej nie pojadą

Pomimo akcji uświadamiających i próśb
ze strony policji nadal zdarzają się kierowcy,
którzy po spożyciu alkoholu siadają
za kółkiem. W ostatnim tygodniu
w okolicach Knurowa zatrzymano
trzy takie osoby. Rekordzista miał 4,8
promila alkoholu we krwi

4

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
zaprasza na szkolenie wyjaśniające „Jak
rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym
postępowaniu administracyjnym”
Szkolenie przyda się zwłaszcza pracownikom administracji publicznej.
− Jego celem jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania
uproszczonego, a mianowicie trybu
rozpatrywania skarg i wniosków.
Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką
postępowania skargowego i poznają
najnowsze zmiany, które weszły w życie w dniu 11.04.2011 r. − wyjaśniają
organizatorzy szkolenia.
Uczestnicy zastanowią się m.in.
jak rozgraniczyć skargi od wniosku,

jaki charakter prawny ma postępowanie skargowe i wnioskowe, czy jak
postępować ze skargą pieniacką.
Szkolenie odbędzie się 27 września w godz. 9-15 w siedzibie Fundacji
(Knurów, ul. Dworcowa 38 a). Koszt
290 zł netto (każda osoba zgłoszona
z tej samej instytucji otrzyma 10%
zniżkę). Zapisy przyjmowane są do
22 września. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.
fundacja.knurow.pl.
jb

ogłoszenie

gIeRAłtOwICe, wIlCzA, pRzYszOwICe

Do pierwszego zatrzymania
doszło niedzielnego popołudnia
w Gierałtowicach na ul. Obrońców Granicy. W oko Policji wpadł

Foto: Justyna Bajko

- Sakramenty są dla żywych, symbolizują
Chrystusa, który chce wejść w sytuację
chorych - przekonuje ks. proboszcz
Kamieński

/g/, /kmp gliwice/

KnUrÓW

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego ponad 60 parafian
przyjęło sakrament namaszczenia chorych w krywałdzkiej
świątyni. – Krzyż jest wpisany w nasze życie – mówił ks.
Marek Kamieński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego. – Przychodzimy tu, by oddać Chrystusowi
nasze troski i bóle
Cierpienie, choroba rzadko są
wyborem, raczej smutną koniecznością. W codziennych zmaganiach
z bólem, własnymi ograniczeniami
trudno odszukać sens, pewną celowość. A jednak, jak zapewnia ks.
Marek Kamieński, cel jest.
- Cierpienie zawsze pozostanie
tajemnicą, ale dla nas, ludzi wierzących, ma ono sens, bo jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa, który zbawił świat
poprzez swoją mękę, swoje cierpienie.
– wyjaśnia ksiądz proboszcz. - Mógł
wybrać inną drogę, ale w cierpieniu
jakoś najpełniej objawiła się miłość
Boga do człowieka.
Trudno jest znosić chorobę bez
cienia rozpaczy, bez pytań „dlaczego ja?”.
- Kto przyjmuje cierpienie godny
jest najwyższego uznania, jest bohaterem – zaznacza ksiądz Kamiński.
– Przyczynia się do zbawienia świata,
bo dzięki swojej chorobie może uczestniczyć się w dziele Chrystusa. Dlatego
jeśli już dostępujemy cierpienia, to przynamniej chciejmy je ofiarować Bogu.
Dzień Chorego w krywałdzkiej
parafii już na stałe wpisał się w parafialny kalendarz. Przychodzą nie tylko
chorzy. Ulgę znajdują też ich rodziny,
które towarzyszą cierpiącym, słuchają
ich codziennych narzekań, smarują
obolałe plecy i zdrętwiałe nogi. Za nich
także modlono się w czasie tego dnia.

sprawie jego nieobyczajnego zachowania, pseudokarateka rzucił się na
policjanta. Teraz za kratkami może
spędzić nawet 3 lata.
Kryminalni rozwikłali ponadto
zagadkę włamania do jednej z hurtowni i zatrzymali trzech mieszkańców
Knurowa w wieku od 15 do 18 lat.

poruszający się na rowerze 43-latek.
Jak się okazało zatrzymany miał 0,8
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Stracił prawo jazdy, a

Dnia Chorego – Miło przyjść, porozmawiać. Na co dzień ciągle gdzieś się
biegnie, nie ma czasu na spotkanie,
rozmowę.
Ludziom chor ym często doskwiera samotność, poczucie, że
mało kto rozumie ich sytuację. Takie
spotkania, jak to w krywałdzkiej
świątyni, pomaga przetrwać ten
trudny czas i dostrzec w nim coś
więcej niż tylko codzienne żmudne
pokonywanie bólu.
Justyna Bajko

dodatkowo grozi mu rok pozbawienia wolności.
Z takimi samymi konsekwencjami będzie musiał się liczyć kolejny nietrzeźwy rowerzysta, którego
drogówka z Gliwic zatrzymała ok.
godz. 19.30 na ul. Karola Miarki w
Wilczy. 42-latek miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Wyczyny tej dwójki pobił jednak 34-latek, który wpadł w ręce
funkcjonariuszy w poniedziałkowy
poranek w Przyszowicach. Niechlubny rekordzista prowadził samochód mając 4,8 promila alkoholu
we krwi. Oprócz utraty prawa jazdy
grożą mu teraz 2 lata pozbawienia
wolności.
DC

Urząd Miasta
Knurów

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE KNUROWA

Informujemy Mieszkańców że przeprowadzony zostanie odbiór
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych
przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony logiem
ﬁrmy ALBA prowadzącej zbiórkę.
Odbiór będzie prowadzony bezpłatnie od mieszkańców oraz
odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych
przez odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników
i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki,
w których były przetrzymywane, przeterminowane leki, oleje i smary,
opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane
urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp.
Zbiórka na terenie miasta będzie prowadzona według następującego harmonogramu:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

24.09.2012 r. (poniedziałek)
plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 18.20-19.20)
parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 19.30-20.30)
25.09.2012 r. (wtorek)
parking przy Kościele NMP Królowej Świata na ul. Zwycięstwa
(godz. 16.00-17.00)
targowisko miejskie przy al. Piastów (godz. 17.10-18.10)
parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego
(godz. 18.20-19.20)
parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości
(godz. 19.30-20.30)
26.09.2012 r. (środa)
parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 16.00-17.00)
parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka
(godz. 17.10-18.10)
ul. Rybna (godz. 18.20-19.20)

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania
z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych.
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Porzucone? Na pewno. Bezpańskie?
Niezupełnie - o to, do kogo należą
zdekompletowane ciągniki muszą
sobie wyjasnić bank z komornikiem

KNURów. CIĄgNIKI stOJĄ NA pARKINgU Od ROKU, A...

właściciel
jak kamień
w wodę

-Na osiedlu Wojska Polskiego
obok Biedronki stoją od roku dwa
ciągniki w połowie rozebrane.
Zajmijcie się tą sprawą - prosi pan
Wiesław Żebrowski z Knurowa
właściciela - bank. Kiedy znikną z
parkingu przy ul. Witosa, nie wiadomo. Najpierw bank musi dojść
do porozumienia z komornikiem.
Chyba, że wcześniej wyręczą ich
nasi nieocenieni złomiarze.

/pg/

wódka zabija!
śMIeRtelNe OFIARY w CzeCHACH, pOlsCe I słOwACJI

Od niedzieli w Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu z
Czech o mocy pow yżej 20 proc.
Kontrole sklepów, pubów, restauracji i placówek handlujących alkoholem wszczęli inspektorzy sanepidu,
policjanci, służby celne. To reakcja
na doniesienia zza południowej
granicy, gdzie na skutek spożycia
sfałszowanego alkoholu zmarło ponad 20 osób, a kilkadziesiąt kolejnych walczy o życie w szpitalach.
Przed kupnem i spożywaniem
trunku niewiadomego pochodzenia ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Katowicach. Podobnie gliwiccy
policjanci.
- Podczas kontroli drogowych
stróże prawa będą zwracać szczególną
uwagę na przewożony bagaż i ładunek
wszystkich pojazdów. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach podjęli
już działania operacyjne – informuje
gliwicka KMP.
Do wtorku śląski sanepid przebadał kilkanaście próbek czeskiego
alkoholu przejętego przez celników w
Cieszynie od obywateli Czech. Tylko
dwie spełniały normy. Na butelkach
nie było znaków skarbowych i akcyzy, tylko na niektórych naklejone
były etykiety.
Trefny alkohol zza granicy to
norma. Tylko w pierwszym półroczu
celnicy przejęli 27 tys. litrów w samym tylko województwie śląskim.
Decyzja Głównego Inspektora
Sanitarnego o zakazie sprzedaży na

Już 4 ml alkoholu
metylowego może
spowodować utratę
wzroku.
Dawka śmiertelna
to tylko 30 ml

Komunikat
terenie Polski alkoholi pochodzących
z Czech nie dotyczy wina i piwa.
/bw/

Objawy zatrucia

alkoholem metylowym to najpierw ból głowy, nudności i zawroty. Potem
następuje spadek ciśnienia krwi, pojawia się ból brzucha, zaczerwieniona
skóra i przekrwione spojówki.

W związku z przekazaną przez
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
informacją o licznych przypadkach
zatruć (w tym przypadkach śmiertelnych) alkoholem metylowym
niewiadomego pochodzenia, które
wystąpiły w Republice Czeskiej,
również w regionach przygranicznych, Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kr yzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach ostrzega przed spożywaniem alkoholu pochodzącego z
nielegalnych źródeł.
Służba Dyżurna WCZK w Katowicach

KNURów. sKRzYŻOwANIe UlIC zwYCIĘstwA I MICHAlsKIegO

Poloneza czas

... usunąć - o niczym innym
nie marzą mieszkańcy bloku
nr 9 przy ul. Ułanów. O zmorze przyblokowego parkingu
(bezpańskim polonezie) pisaliśmy w połowie sierpnia
(PL nr 33/2012). Samochód
stoi na parkingu od kilku lat.
Z jego kół dawno uszło powietrze, na podwoziu zatrzymuje się sporych rozmiarów
roślinność. Właściciel zapadł
się pod ziemię. Ktoś powiedział, że wyprowadził się w
nieznane. Straż Miejska ustaliła, że delikwent nie dopełnił
obowiązku meldunkowego.
- Znamy już adres jego byłej żony. Mieszka w Zabrzu.
Z jej pomocą spróbujemy
ustalić aktualny adres pobytu
właściciela poloneza - mówi
komendant Daroń.

Przegląd Lokalny Nr 38 (1020) 20 września 2012 roku

A po co ten dziwny krawężnik
Oj, udało się drogowcom zaskoczyć kierowców. Nawet jeśli
tego nie chcieli. Zamontowany przez nich dodatkowy krawężnik
u zbiegu ulic Zwycięstwa i Michalskiego budzi spore emocje
- Na skrzyżowaniu zabrano pas
jezdni ograniczając go sztucznym
krawężnikiem wysokim na 20 cm – informuje redakcję mailowo Zbigniew
Marek. - Teraz ciągniki z naczepami
i przegubowce mają mniej miejsca do
wykonania zakrętu do Szczygłowic.
Nowa inwestycja zostanie rozjeżdżona przez skręcające samochody.
Proponuję wykonać cykliczne zdjęcia
skrzyżowania w Krywałdzie, ukazujące niszczenie nowej bezmyślnej
inwestycji.
- Kto wpadł na ten pomysł i po
co? – zastanawia się pan Eugeniusz.
Wtórowali mu Czytelnicy, którzy w
tej sprawie do nas dzwonili.
Odpowiedzi usiłowaliśmy dociec

w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. Nikt z naszych rozmówców nie był skłonny wyjaśnić od
razu. Do zamknięcia wydania gazety

odpowiedź nie dotarła. Ciekawe, czy
zdąży zanim ciężarówki rozjeżdżą
plastikowy krawężnik...

DC

Foto: Bogusław Wilk

Dwa czerwone ciągniki, zaparkowane w bliskim sąsiedztwie kiosku Ruchu, nie powinny
nikogo dziwić - wszak stoją na
parkingu. Tylko spostrzegawczy
dostrzegą w tej sytuacji coś dziwnego. Ciągniki stoją tam od dawna. Gdy się im przyjrzeć uważniej,
okaże się, że w jednym brakuje
podzespołów skrzyni biegów, w
drugim zbiornika paliwa. Wokół
wala się sporo śmieci.
W po łow ie cz er wc a St r a ż
Miejska zwróciła uwagę na niepokojący stan techniczny porzuconych pojazdów. Dzięki Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK) funkcjonariuszom udało
się ustalić personalia właściciela
ciągników. Na adres knurowianina wysłali kilka wezwań, jednak
korespondencja wracała.
- 22 lipca strażnicy udali się w
miejsce zamieszkania właściciela
pojazdów, by osobiście dostarczyć
mu wezwanie. Zastali tam jedynie
jego żonę, która poinformowała,
że 7 marca mężczyzna wyprowadził się z domu i nie wiadomo,
gdzie obecnie przebywa - mówi
komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń.
Kobieta okazała funkcjonariuszom dokument, z którego wynika, że ciągniki zajął komornik,
działający przy sądzie w Dąbrowie
Górniczej.
Miesiąc później Straż Miejska
wysłała do kancelarii komorniczej
pismo nakazujące jak najszybsze
z abezpiecz enie roz k rada nych
ciągników. W międzyczasie okazało się, że z pozoru bezpańskie
ciągnik i mają jeszcze jednego

Skażone alkoholem metylowym trunki to śmiertelna
trucizna. Podrabiana wódka zabiła w Czechach ponad
20 osób. W Polsce zmarły cztery. W Śląskiem kilka osób
walczy o życie

Foto: SilentBobxy2/Wikimedia

Foto: Paweł Gradek

aktualności

Żadnej z obserwowanych przez nas ciężarówek
nie udało się skręcić bez ścinania łuku po linii ciągłej

5

aktualności

14 września, w dniu urodzin ks. Popiełuszki, biegacze spotkają się przy jego mogile, by złożyć mu hołd

Pielgrzymi-biegacze składają kwiaty na grobie
ks. Jerzego

Knurów, Katowice, Warszawa. Pielgrzymka do grobu ks. Popiełuszki

Biegacze złożyli hołd ks. Jerzemu

Siódmy raz biegacze pod egidą Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii
świętych Cyryla i Metodego w Knurowie udali się na pielgrzymkę biegową do grobu
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
16 Grudnia 1981 Roku i NSZZ
Solidarność przy KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Knurów.
Tegoroczna pielgrzymka (13-14
września) rozpoczęła się od nabożeństwa w kościele Podwyższenia
Krzyża Św iętego w Katowicach
Brynowie. Po mszy jej uczestnicy
sformowali korowód, który pod
przewodem orkiestry dętej udał się
przed pomnik poległych górników
przy kopalni „Wujek”.
Przed pomnikiem zebrało się
sporo osób. Byli wśród nich prezy-

dent Knurowa Adam Rams, przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok wiceprezydent Katowic Marcin
Krupa, starosta Powiatu Gliwickiego Michał Nieszporek, dyrektor
katowickiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej Andrzej Drogoń, a także przedstawiciele kopalni
Wujek i Katowickiego Holdingu
Węglowego.
K rót k ą u rocz ystoś ć prowadził Stanisław Płatek - legendarny przywódca Solidarności. Ideę
pielg rz y m k i prz y woła ł Ma ria n

Gruszka. Ksiądz Andrzej Wieczorek, proboszcz knurowskiej parafii
świętych Cyryla i Metodego, odczytał list arcybiskupa Wiktora Skworca skierowany do pielgrzymów.
Rola star terów przy pad ła w
udziale prezydentom Ramsowi i
Krupie oraz dyrektorowi Drogoniowi. Na pierwszym odcinku biegu
– do pomnika powstańców śląskich
- biegaczom towarzyszyła młodzież
z Knurowa oraz pracownicy IPN.
- W podwarszawskich Jankach
czekali na nas rowerzyści z war-

Foto: Bogusław Wilk

- Po raz pierwszy pobiegliśmy w
2006 r. To wówczas postanowiliśmy,
że rok w rok 14 września, czyli w
dniu urodzin kapelana Solidarności,
będziemy spotykać się na modlitwie
przy jego grobie. To przyrzeczenie
spełniamy do dziś – mówi Marian
Gruszka, prezes POAK w Knurowie, a zarazem pomysłodawca
biegowej pielgrzymki.
Od kilku lat w organizacji biegu
współuczestniczą – oprócz POAK
- Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek ” poległych

Hołd poległym górnikom złozyli m.in. prezydent Knurowa Adam
Rams, przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok i starosta gliwicki
Michał Nieszporek

szawskiej Akcji Katolickiej. Na
placu Wilsona nasza śląska grupa
połączyła się z warmińsko-mazurską, po czym wspólnie dobiegliśmy
do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki
– wspomina Marian Gruszka.
Wspólną modlitwę przy grobie
prowadził proboszcz miejscowej
parafii - ks. Prałat Tadeusz Bożełko.
– Potem, zgodnie z coroczną,
uświęconą już tradycją, spotkaliśmy
się w Domu Pielgrzyma Amicus, by
wspólnie podsumować nasze dzieło
w hołdzie ks. Jerzego – dodaje Marian Gruszka.
/b/

Uczestnicy Pielgrzymki
Biegowej

Zabrzmiał dzwonek - biegacze startują, przed nimi blisko 300 km
do pokonania

Edward Włodarski, Szymon
Masarczyk, Czesław Kostrzak,
Zbigniew Kołodziejczyk, Leszek Kroczek, Marian Gruszka, Rafał Michalski, Adam
Gr yman, Tomasz Szaf r on,
Wojciech Szwed, Jacek Gorol,
Piotr Nowak, Grzegorz Wójcik,
Ireneusz Czapiga, Ireneusz
Niezgoda, Krystian Meisner,
Damian Badura, Kajetan Mazuro, Piotr Legierski, Grzegorz
Kocoń, Dariusz Kitel, Barbara
Ruszkowska, Barbara Golec.

Knurów. Parafia wspiera zdolną młodzież

Foto: Dawid Ciepliński

Stypendia pomnożą talenty

„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie” –
czytamy w przypowieści o talentach w Ewangelii św. Mateusza. Podobnie
jest z wyróżnionymi stypendystami. Tylko od nich zależy, czy swoje
talenty pomnożą. Pomóc im w tym mają otrzymane stypendia
To już 11 edycja akcji parafii
Matki Bożej Częstochowskiej na
rzecz zdolnej młodzieży. W tym
roku wyróżnionych zostało dziewięcioro knurowian.
Wszyscy spełnili wyśrubowane
kryteria. Atutem była m.in. wysoka
średnia ocen.
Komisję stypendialną tworzyli
proboszcz Jan Buchta, Joachim
Machulik i Marek Grabowski. Jak


przyznali, byli pod wrażeniem talentu, ale też zapału do nauki młodych
parafian.
– Te stypendia to przede wszystkim wsparcie dla pragnień i marzeń
tych młodych ludzi – mówi proboszcz
Buchta. – Mamy nadzieję, że te środki
pomogą im się rozwijać. Wykorzystają je na zdobywanie wiedzy i poszerzanie swoich horyzontów.
– To naprawdę bardzo utalento-

wana młodzież, posiadająca różne
pasje, od sportowych po artystyczne
– mówi Joachim Machulik. – Życzę
im, by stale się rozwijali i osiągali
jeszcze lepsze wyniki.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w ubiegły czwartek
w salkach parafialnych. Uczniowie
obiecali, że po pierwszym semestrze
ujawnią wyniki w nauce.
DC

Przez 10 lat parafia pomogła kilkudziesięciu młodym, zdolnym i
pracowitym uczniom i studentom
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rozmaitości
Knurów. Ulica Koziełka w pamięci mieszkańców

Powiat Gliwicki

Lód trzymał
do Bożego Ciała

Monety z zabytkami

Drewniane kościółki w Wilczy, Żernicy
i Poniszowicach zdobią trzy
okolicznościowe numizmaty wydane przez
Powiat Gliwicki i Mennicę Górnośląską

i Poniszowic nabrały dodatkowej
wartości. Równoważnej 8 talarom
powiatowym. Na tyle opiewają okolicznościowe numizmaty, promujące zabytki Powiatu Gliwickiego.
Pamiątkowe monety zostały wykonane w trzech rodzajach materiału
– w mosiądzu, mosiądzu oksydowanym i w czystym srebrze.

/bw/

Foto: Mennica Górnośląska

Foto: Bogusław Wilk

Drewniane kościółki są wiekowe i piękne. Budzą zainteresowanie i
podziw turystów. Należą do atrakcji
turystycznych powiatu gliwickiego.
Są chlubą mieszkańców kilkunastu
okolicznych miejscowości, m.in.
Rudzińca, Rachowic, Smolnicy,
Zacharzowic i Sierakowic.
Za sprawą Mennicy Górnośląskiej i gliwickiego Starostwa Powiatowego świątynie z Wilczy, Żernicy

Kościół św. Michała Archanioła w Żernicy – w ocenie internautów portalu
naszemiasto.pl to najpiękniejsza świątynia w Gliwicach i okolicy
Drewniane kościoły
w powiecie gliwickim wchodzą w skład Szlaku Architektury Drewnianej w
województwie śląskim. Szlak obejmuje 93 zabytkowe obiekty – kaplice,
kościoły, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, skanseny, spichlerze,
a także pałacyk myśliwski i młyn wodny. Cała trasa liczy 1060 km.
/sisp, b/

Foto: Archiwum Hildegardy Sznapki

Kościelna, Herman Göring Strasse, Juliana
Marchlewskiego - tak na przestrzeni lat nazywała się
dzisiejsza ulica ks. Alojzego Koziełka. Wiążą się z nią
wspomnienia, którymi podzielił się z nami pan Paweł
Wodok

1954 rok - kondukt pogrzebowy przemierza wybrukowaną ulicę Juliana Marchlewskiego

Pod koniec sierpnia opisywaliśmy historię kamienicy państwa
Ringów. Parter liczącego prawie 100
lat budynku zajmowały w latach 50. i
60. dwa sklepy.
- W pierwszym z nich można
było kupić telewizory, radia, rowery,
później pralki i lodówki. W drugim
handlowano porcelaną, szkłem i
zabawkami - opowiadał Krzysztof
Lipski, który mieszkał tam od 1954
roku.
- Nie mam zdjęć, bo mało kto miał
wtedy aparat fotograficzny, ale pamiętam, że w domu Ringów mieścił się
sklep z zaopatrzeniem robotniczym.
Jak któryś z pracowników kopalni

rezygnował z przydziału węgla, dostawał talon, który mógł zrealizować w
tym sklepie. Co ciekawe, za towar i tak
musiał zapłacić - śmieje się pan Paweł
i przywołuje ówczesny asortyment:
radia, rowery, motorowery, lodówki
i pralki „Franie”.
Kilka domów dalej, gdzie dziś
mieści się piekarnia Klimka, był fotograf. - Kampa się nazywał. Nie pamiętam imienia. Wiem, że przeniósł
się stamtąd do Gierałtowic - dodaje
Wodok.
Z sentymentem wraca do czasów,
kiedy w miejscu dzisiejszego skweru
(vis-à-vis byłego Domu Kultury) był
staw.

Prosimy o zdjęcia

Jeśli w Twoim w domowym archiwum są fotografie pokazujące dawną ul. Koziełka – pamiętaj
o Przeglądzie Lokalnym. Chcemy przypomnieć
niegdysiejszy wygląd jednego z najciekawszych
knurowskich traktów. Przywołać obraz, a może i
atmosferę, tego zakątka Knurowa przed dziesiątkami lat. Jeśli możesz, pomóż nam, a wspólnie
ocalimy go od zapomnienia...
Udostępniając stare fotografie zyskasz więcej
niż satysfakcję. Archiwalne zdjęcia zeskanujemy

- Kiedy zamarzał, pracownicy
pobliskiej rzeźni wycinali z niego lód.
Sporo tego było. Bloki lodu przekładali trocinami, żeby się nie ślizgały.
Wykorzystywali go do chłodzenia
mięsa. Inni rzemieślnicy także z
niego korzystali. Bywało i tak, że ten
lód utrzymywał się nawet do Bożego
Ciała. Dla nas, dzieciaków, to było
coś. Biegaliśmy tam, żeby choć trochę
uszczknąć tego lodu i polizać - wspomina knurowianin.
A propos Bożego Ciała przypomniał sobie, że tradycyjny ołtarz
ustawiany był we wnęce, tuż obok
sklepu Bartosza przy ówczesnej ul.
Marchlewskiego.
/pg/

– do każdego użyczonego oryginału damy Ci
elektroniczną wersję fotografii. Idealną do powiększenia i wydrukowania, doskonałą pamiątkę
na kolejne długie lata. Nie koniec na tym – posiadacze najciekawszych zdjęć zostaną obdarowani
upominkami.
Zapraszamy do naszej redakcji. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Chcesz o
coś dopytać – prosimy o telefon pod nr. 32 332
63 76.

reklama
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rozmaitości
Knurów. Świętowali działkowcy z ROD Witrel

Z działką jak z dzieckiem: trzeba o nią dbać

Puchary, wyróżnienia, a przede
wszystkim dobra zabawa złożyły
się na obchody dożynkowe,
świętowane w Rodzinnych
Ogrodach Działkowych Witrel

Zwycięzca konkursu na wzorową działkę - Antoni Kuklewicz

Świętowano w sobotę. Na uroczystość w Domu Działkowca przybyli działkowcy z rodzinami, a także
zaproszeni przezeń prezydent Knurowa Adam Rams, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach oraz
przedstawiciele Polskiego Związku
Działkowców – Janina Banasik, Stanisław Kalisz i Zdzisław Prejzner.
- Dożynki to znakomita okazja,
by złożyć państwu życzenia zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności
– mówił prezydent Rams. Po raz
kolejny zapewnił, że w Knurowie
działkowcy mogą spać spokojnie i nie
obawiać się orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego.
Przed kilkoma tygodniami TK
orzekł, iż 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych są
niezgodne z Konstytucją. W całej
Polsce na użytkowników działek
padł blady strach. Boją się, że działki
zostaną im odebrane.
– Niezależnie od decyzji jaka
zostanie podjęta w sprawie ogródków

działkowych, w Knurowie nie są one
zagrożone - podkreślił prezydent
Rams. - Co więcej, pragnę powiedzieć,
że nasze knurowskie działki bardzo
pięknie wpisują się w przestrzeń
miasta.
Z nagrody i uznania za najpiękniejszą działkę mógł się cieszyć
Antoni Kuklewicz. – Nie spodziewałem się wygranej – powiedział
Przeglądowi.
Jak uczynić swój ogródek wzorowym? Mistrz zdradził receptę:
– Wystarczy często przychodzić i dbać
o całe otoczenie – wyjaśnia. Proste?
Proste, gdyby nie to, że: – Wbrew
temu co się powszechnie sądzi, pracy
na działce zawsze jest sporo i trzeba
trochę czasu na jej pielęgnację poświęcić – dodaje pan Antoni.
Gdy ceremonialnej części stało
się zadość, działkowcy rozpoczęli
zabawę. Muzyka, śpiew, rozmowy i
oczywiście tańce znaczyły resztę ich
tegorocznego święta plonów.

Władze miasta, przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców oraz działkowcy podczas dożynek w
ROD Witrel
ogłoszenie

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„ODLOTOWE I BOMBOWE SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE”

Foto: arch. MZJOś

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

reklama

Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym
2012-2013 w siedmiu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach z terenu Gminy Knurów rozpoczyna
się III edycja projektu „Odlotowe i bombowe są
kompetencje kluczowe” współfinansowanego z
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Tak jak do tej pory w ramach poprzednich
edycji, uczestnicy III edycji będą podnosić poziom
swojej wiedzy oraz rozwijać najważniejsze kompetencje kluczowe poprzez uczestnictwo w bardzo
popularnych i ciekawych kółkach zainteresowań.
Tematyka kółek to między innymi zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka polskiego,
języków obcych, przedmiotów ścisłych, historii, geografii, kółka muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne
oraz dziennikarskie.
W październiku i listopadzie odbędą się jednodniowe wyjazdy edukacyjne związane z tematyką realizowanych kółek pozalekcyjnych celem poszerzenia
i ugruntowania nabytej wiedzy.
Trzecia edycja projektu „Odlotowe i bombowe
są kompetencje kluczowe” potrwa do 14 grudnia
2012 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Beneficjent: Gmina Knurów
Realizator: Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych

Foto: arch. MZJOś
Budżet projektu: 1 359 270,00 zł
Czas realizacji: 1.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 032 235 27 07
e-mail:odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl

Projekt „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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aktualności
Świeże, wypieczone z tegorocznego ziarna,
bochny chleba trafiły na ręce sołtysów

Na trasie korowodu zasłużone brawa
zebrały piękne korony i... wieńczarki

Moc talentu, zero tremy i świetna zabawa – występy
dzieci sprawiły im i ich rodzicom wielką radość

Dożynki w Gminie Pilchowice

Wspólne święto,
wspólna radość

Było jak trzeba, po Bożemu: nabożeństwo, korowód,
piękne korony, chleb wypieczony z tegorocznego
zboża, dobra zabawa. Tak wyglądały I Gminne
Dożynki. Honory gospodarzy czynili żerniczanie
Do tej pory każde sołectwo świętowało osobno. To, oczywiście, ma
swój czar, ale tym razem mieszkańcy
miejscowości tworzących gminę postanowili spróbować odmiany. Udało
się – dożynki Anno Domini 2012 z
pewnością należały do udanych.
Uroczystości rozpoczęto mszą
świętą dziękczynną w kościele Świętego Krzyża w Żernicy. Po nabożeństwie sformował się barwny korowód,
w którym szczególną uwagę zwracały przepiękne korony dożynkowe.
Uczestnicy udali się – oklaskiwani
przez zgromadzonych wzdłuż trasy
przemarszu - w stronę miejscowego
Domu Kultury.
Na miejscu mieszkańców gminy
Starostowie dożynek

Tomasz i Zuzanna Dudek, z rolnictwem związani są od lat. Początkowo pracowali w gospodarstwach
swoich rodziców, a od 2006 r.
we własnym. Koncentrują się na
produkcji roślinnej i hodowlanej
(uprawa zbóż i roślin okopowych,
głównie ziemniaków). Ich gospodarstwo jest całkowicie zmechanizowane.

Jak święto, to święto... I
Gminne Dożynki okazały
się świetną, integrującą
mieszkańców, imprezą

reklama
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i gości z ościennych miejscowości
przywitali wójt Joanna Kołoczek-Wybierek i przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ogórek.
Zgodnie z uświęconą przez lata
tradycją starostowie dożynek przekazali bochen chleba, wypieczonego
z tegorocznego zboża, na ręce gospodarza gminy. W tym roku honor ten
przypadł w udziale starostom Tomaszowi i Zuzannie Dudek. Oddając
chleb wójt Kołoczek-Wybierek państwo Dudkowie poprosili, by podzieliła go sprawiedliwie. Chwilę później
prośbie tej stało się zadość – kolejne
bochny trafiły do siedmiu sołtysów
jako przedstawicieli rolników.
Świadkami tej podniosłej chwili
były m.in. minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas i europosłanka Małgorzata
Handzlik.
Nie obyło się bez
publ icz ne go
docenienia
rolników. Na
wniosek wójta
odznakę „Zas ł u ż ony d l a
r o l n i c t w a ”,
przyznawaną
przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2012 r.,
otrzymali: Gerard Urbanik, Edward
Niepsuj, Zofia Losza, Jerzy Garczorz,
Artur Grzonka, Stefan Fojcik i Józef
Szendzielorz.
Zasłużone brawa zebrali laureaci konkursów dożynkowych na
„Scenki rodzajowe” i „Mostki”. Za
„scenki” pierwsze miejsce przyznano
Henrykowi Skudzie z Żernicy, drugie – Kołu Gospodyń Wiejskich ze
Stanicy, a trzecie – Adamowi Kampe
ze Stanicy. Spośród mostków najbardziej spodobały się dzieła autorstwa

Dożynki

zostały zorganizowane przez wójt
gminy Pilchowice Joannę KołoczekWybierek, Radę Gminy i Parafię
pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Żernicy.
Ws p ó ł o r g a n i z a t o r z y: G m i n ny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach i
Sołectwo Żernica.

żerniczan – Tomasza Dudka, Marcina Dyrszki i Krystiana Świętka.
Część rozrywkowa dożynek rozpoczęła się od występu Orkiestry
Dętej KWK „Knurów” i Chóru Parafialnego z Żernicy. Efektowny pokaz
taneczny dali też uczniowie Fabryki
Tańca. Do późnego wieczoru trwała zabawa taneczna przy rytmach
wygrywanych przez zespół New For
You.
Sporo działo się też poza
sceną . Prawdziwy raj miały
dzieci przebierające między
atrakcjami
wesołego miasteczka, grami
i konkursami
(z elementami
socjoterapii),
prowadzonymi
przez instruktorów Świetlicy Wiejskiej. Dorośli też nie narzekali, tym
bardziej że organizatorzy zadbali nie
tylko o strawę dla ducha, lecz i przysmaki dla podniebienia.
Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: minister Krystyna
Szumilas, europosłanka Małgorzata
Handzlik i wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk.
Patronami medialnymi byli:
Przegląd Lokalny i Nasza Gmina.
Ewa Lukoszek, bw

Foto: Andrzej T. Knapik
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Galaktikos
na wesoło

Foto: Dawid Ciepliński

knurów. wyStąPi kabaret moralnego niePokoJu

Kabaret Moralnego Niepokoju wyruszył
w najnowszą trasę Galaktikos w styczniu
2011 r. Odwiedził ponad 50 miast, w
tym Chicago, Nowy York, Los Angeles,
Londyn, Madryt i Paryż. 10 października
wystąpi w Kinie Scenie Kulturze

Pierwsza konkurencja, czyli połowy ryb, odbywała się pod czujnym okiem członków koła

knurów. udane wędkowanie

złowione, upieczone, zjedzone...
KMN gwarantuje przeszło dwie
godziny humoru na najwyższym
poziomie. Z udziałem Orkiestry
Moralnego Niepokoju i gości specjalnych. Ze spodziewanymi niespodziankami...
Widzowie przeniosą się m.in. do
studia radiowego, gdzie słuchowisko
literackie zilustruje dźwiękami nie
do końca trzeźwy realizator, poznają
rasowego warszawskiego wieśniaka,

zobaczą jak nasi rodacy próbują
kupić w Londynie kebab z jagnięciny, nie mówiąc ani be ani me po
angielsku.
Będą nowe piosenki i filmowe
wstawki. I dziewczyna. Chcesz wiedzieć więcej, przyjdź do Kina Sceny
Kultury w środę, 10 października.
Występ rozpocznie się o godz. 21.
Bilety po 50 zł (dostawki: 45 zł).
ck

„Wędkowanie na Moczurach” to tradycja, kultywowana pospołu przez
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Koło Wędkarskie nr 28. W sobotę odbyła się siódma
odsłona wędkowania
- Zawody się udały – mówi Urszula Krawczyk, przewodnicząca
stowarzyszenia. – Obawialiśmy się
trochę o pogodę, ale niebiosa nam
sprzyjały.
Wędkowano, ale nie tylko. Były
też konkurs wiedzy o środowisku i

zawody rekreacyjno-sportowe.
- Impreza została sfinansowana ze
środków Gminy Gierałtowice i funduszy własnych stowarzyszenia – mówi
przewodnicząca Krawczyk. – Bardzo
dziękujemy gminie za wsparcie, jakiego udziela nam co roku.

Po zawodach rozdano dyplomy
nagrody, po czym wszyscy – zawodnicy, organizatorzy i kibice - spotkali
się przy ognisku.
- Pieczone kiełbaski smakowały
wyśmienicie – przyznali zgodnie.
DC

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Tymoteusz Kruk z Knurowa

ur. 10.09.2012 r., 3740 g, 55 cm

igor znaniecki z rudy śląskiej

ur. 13.09.2012 r., 2940 g, 52 cm

0

emilia nowak z zabrza

ur. 11.09.2012 r., 2970 g, 51 cm

mateusz Placek z leszczyn

ur. 15.09.2012 r., 2900 g, 51 cm

franciszek kiełkowski z wilczy
ur. 12.09.2012 r., 3230 g, 53 cm

michał Struzik z czerwionki

ur. 15.09.2012 r., 2900 g, 48 cm

Tomasz Górny z Gliwic

Paweł Jabłoński z leszczyn

ur. 13.09.2012 r., 3300 g, 53 cm

ur. 13.09.2012 r., 2910 g, 54 cm

kacper targosz z knurowa

Sebastian karwowski z knurowa

ur. 15.09.2012 r., 3690 g, 55 cm

ur. 16.09.2012 r., 2680 g, 48 cm
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ROZRYWKA nr 38/2012 - Do wygrania podwójny bilet do kina
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. 36/2012 brzmiało: „Trójskok ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Adelajda Knapik. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

38

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W związku z trwającą procedurą cyfryzacji Kina Sceny Kultury,
jesteśmy zmuszeni pr zedłużyć
ok r e s je go zamk nię c ia. Mamy
nadzieję, iż ogromne zmiany jakościowe projekcji jakie pojawią się
po cyfryzacji, wynagrodzą naszym
widzom tak długą przerwę repertuarową!
www.kinoscenakultura.pl

Gierałtowice

Szlifuj
talent
dla sztuki

informacja własna wydawcy

Gminny Ośrodek
Kultury
w Gierałtowicach
zaprasza lubiące
malować dzieci
i młodzież
na warsztaty
artystyczne

- Z ajęc ia pr z eznacz one są
dla dzieci i na stolatków, któ re chcą rozwijać swój talent –
usłyszeliśmy w gierałtowickim
GOK-u. – To także doskonała
propozycja dl a osób chcąc ych
dostać się do liceum plastycznego.
Spot k a n ie orga n i z ac y jne odbędzie się w sobotę (22 wrześn i a) o g o d z . 10 w s i e d z i b i e
ośrodka przy ul. Korfantego 7.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (tel. 32 301 15
11) lub bezpośrednio w biurze w
godz. 7-15.

/bw/

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), Justyna Bajko
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, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
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ogłoszenia
Mieszkanie 52 m2 sprzedam lub zamienię
na kawalerkę. Tel. 663 492 286

Handel i Usługi

37-38/12

OKAZJA, 4-pokojowe 70 m 2, 134.000 zł
- Biuro M3. Tel. 603 773 313

38/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

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

38-43/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
38/12

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, częściowo umeblowane, 61,7 m2, Knurów, os.
WP II. Tel. 506 342 864
38-40/12

Sprzedam dobrze zagospodarowany ogródek działkowy w ROD „Jedność”.
Tel. 504 928 295
38/12

Sprzedam działki budowlane w Knurowie.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
38/12

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach
34,5 m2, niski czynsz 250 zł + woda. Tel.
504 608 576

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

37-39/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

Sprzedam M-3 w Knurowie osiedle Pocztowa, 47 m 2, 145 tys. do negocjacji. Tel.
788 222 508

1-48/12

37-38/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/12-odw.

Transport cały kraj 1,5 t. Tel. 666 852 100

Sprzedam M-4, 51 m 2, po remoncie, ul.
Kapelanów Wojskowych 12, 170 tys. (do
negocjacji). Tel. 512 110 439, 502 130 344

37-40/12

38/12

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

Sprzedam, odstąpię prosperującą pizzerię,
małą gastronomię w centrum Knurowa. Tel.
698 440 497

1/12-odw.

38/12

WP II. 2 pokojowe, 136 tys. Tel. 512 393 052
www.as.silesia.pl

38/12

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

Wynajmę lokal o pow. 50 m2, 1300 zł. Tel.
512 393 052 www.as.silesia.pl

1/12-odw.

38/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

MOTORYZACJA
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe o pow. 52 m2, 130 tys. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

38/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

38/12

Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

21-40/12

Do wynajęcia garaż w Knurowie, 25 m . Tel.
788 644 309

38/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
200 m2, ul. 1 Maja. Tel. 516 135 544

38/12

38-43/12

Restauracja „Mała Toscania” poszukuje
kucharza/kucharkę z doświadczeniem,
barmankę, osobę do obsługi małej gastronomii, osobę do dowozów w weekendy. Tel.
534 394 973 po godz. 12.00
37-38/12

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666

Studenta, studentkę wymagane prawo
jazdy, samochód służbowy, branża IT,
podstawa + prowizja. Tel. 666 663 090
rekrutacja.promesa@gmail.com

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

Zatrudnię murarza. Tel. 666 852 100

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

Zatrudnię pielęgniarkę opieki długoterminowej. Tel. 660 311 766, 600 023 547

Szukam pracy w budownictwie lub inne. Tel.
32 236 84 02

Zatrudnię płytkarza. Tel. 666 852 100

19-43/12

2-odw.

37-41/12

38-39/12

1/12-odw.

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej. Tel. 693
262 584

38/12

38/12

Zatrudnimy rzetelne osoby z Knurowa do
roznoszenia ulotek. Tel. 32 236 71 13

37-40/12

36-39/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

31-39/12

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el. szyby, el.
lusterka – podgrzewane, radio CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna kierownica, 2x
airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi
na dach na narty. Stan bardzo dobry. Tel.
662 688 010

2

1/12-odw.

37-41/12

Przyjmę elektromonterów z uprawnieniami
do 1 kV. Tel. 693 347 980

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

3-pokojowe, 60 m 2 , balkon, 165.000 zł
- Biuro M3. Tel. 603 773 313

Bojków. Wynajmę lub sprzedam bez pośredników w całości lub osobno domek,
dom z warsztatem i działkę budowlaną.
Tel. 503 838 802

1/12-odw.

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

Mechanika, wulkanizatora zatrudnię. Tel.
602 342 826

31-39/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

38/12

35-39/12

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

Dam pracę

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

2-pokojowe, ok. Lotników, sprzedam - Biuro
M3. Tel. 603 773 313

38/12

Mężczyzna, 39 lat wykształcenie średnie
techniczne, szuka pracy jako przedstawiciel handlowy, kierowca magazynier,
sprzedawca. Prawo jazdy kategorii B, obsługa sprzętu biurowego, doświadczenie,
dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, bdb. organizacja pracy.
umiejętność pracy w zespole. uczciwość i
profesjonalizm. Tel. 790 619 580

1/12-odw.

35-39/12

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor srebrny, podgrzewane manetki. Stan idealny.
Tel. 662 688 010
35-39/12

INFORMACJA
W związku z ujawnieniem przeszkody formalno-prawnej dot.
dojazdu do nieruchomości nr 1741/19 Prezydent Miasta Knurów,
działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, odwołuje zaplanowany na dzień 18.09.2012 r. przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Wilsona działki
nr 1741/19.

edukacja
j. angielski – korepetycje. Tel. 663 379 982

37-41/12

KREDYTY KONSOLIDACYJNE OD 50.000
RATA 889 zł. Infolinia: 801 614 100

36-39/12

Kursy, szkolenia BHP. Kurs wózków jezdniowych. Tel. 693 529 964, 785 062 973
Do wynajęcia lokal handlowy w Knurowie.
Tel. 32 235 11 40

38/12

Do wynajęcia nieduży domek z garażem w
październiku. Tel. 788 644 309

38/12

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899
35-39/12

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100
37-40/12

12

SZUKAM PRACY

36-43/12

1-51/52/12

37-40/12

38-40/12

Emeryt „złota rączka” szuka pracy. Wykonuje wszelkie prace naprawcze oraz
przydomowe. Tel. 604 775 450

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Najtańsza chwilówka w mieście do 1000 zł.
Bez Biku! Tel. 32 236 71 13

37-40/12

Matematyka – kursy maturalne, korepetycje. Tel. 692 845 849

Gierałtowice, wynajmę 120 m2, na działalność lub do zamieszkania. Tel. 501 533 977
www.nieruchomosciknurow.pl

37/12-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

36-39/12

38/12

Emer y tka szuka pracy w charakter ze
niani lub opiekunki, pomoc domowa. Tel.
793 953 727

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587

Emerytowana nauczycielka z doświadczeniem zaopiekuje się dziećmi lub prowadzeniem domu. Tel. 668 966 707

38-39/12

36-39/12

37-42/12
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kilkanaście godzin przed meczem Leszka Drogosza.
Na mecz reprezentacji do
Knurowa przyjechał m.in.

sta) podziękowania za ciepłe
przyjęcie obu reprezentacji,
natomiast Mieczysław Gołąb,
który wystąpił również w roli
kierownika polskiej kadry
otrzymał puchar od Vaclava
Chocholouska, sekretarza generalnego czeskiej federacji.
Polsko-czeska konfrontacja składała się z jedenastu
walk. W jednej z nich wystąpił wychowanek Concordii
– Sebastian Szkatuła, który
uległ remis:2 rywalowi zza
Foto: Jan Pluta

Foto: Piotr Skorupa

Prezes Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia
- Mieczysław Gołąb wykorzystał kolejną szansę na zorganizowanie w Knurowie imprezy
pięściarskiej i zaprosił reprezentacje Polski oraz Czech. Pomysłowi prezesa przyklasnęła
dyrekcja Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji i towarzyskie spotkanie „młodzieżówek” mogło odbyć się na ringu
w w yremontowanej hali w
Szczygłowicach. Na trybunach
zasiadło około dwustu miłośników szermierki na pięści,
którzy zobaczyli kilka ciekawych walk, a wcześniej chwilą
ciszy uczcili pamięć zmarłego

Lewy prosty – od tego
ciosu rozpoczyna się bodaj
większość bokserskich akcji
ofensywnych

Foto: Piotr Skorupa

Międzynarodowa
wymiana ciosów

sport

W loży VIP zasiedli m.in. Mieczysław Gołąb (prezes BKS
Concordia), Zbigniew Kicka (nasz pierwszy medalista
mistrzostw świata) i Jerzy Rybicki (prezes Polskiego
Związku Bokserskiego)

gRANd pRIX KNUROwA
w sKACIe spORtOwYM
WYNIKI Z 11 WRZEŚNIA:
1. Bernard Wróbel
2. Bernard Musiolik
3. Piotr Palica
4. Zdzisław Mral
5. Jan Pikus
6. Jacek Zacher
7. Edward Nowak
8. Ryszard Nosiadek
9. Jan Kowalski
10. Jerzy Makselon

- 2.452 pkt
- 2.306 pkt
- 2.131 pkt
- 2.073 pkt
- 1.979 pkt
- 1.962 pkt
- 1.950 pkt
- 1.874 pkt
- 1.812 pkt
- 1.801 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Palica
- 4.187 pkt
2. Jerzy Makselon
- 4.139 pkt
3. Bernard Musiolik
- 3.596 pkt
4. Jan Kowalski
- 3.546 pkt
5. Ryszard Nosiadek
- 3.511 pkt
6. Jacek Zacher
- 3.381 pkt
7. Zbigniew Ciszewski
- 3.184 pkt
8. Edward Nowak
- 3.072 pkt
9. Jan Pikus
- 3.030 pkt
10. Zdzisław Mral
- 3.028 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 25 września o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
informacja

prezes Polsk iego Związku
Bokserskiego – Jerzy Rybicki,
który w superlatywach wypowiadał się o knurowskich
działaczach sportowych i władzach miasta, które chętnie
angażują się w organizację
imprez bokserskich. Sternik
polskiego boksu przekazał
na ręce Jerzego Pacha (wiceprzewodniczący Rady Mia-

Przed głównym sportowym „daniem” wieczoru zaprezentowali
się m.in. wychowankowie BKS Concordia: Daniel Sierotowicz
(z lewej) i Dawid Kostrubała

południowej granicy.
Werdykty 2:1 lub 2:remis
odnotowaliśmy w czterech
pierwszych pojedynkach. Po

KlAsA „B” - pOdOKRĘg zABRze

Piotr Skorupa

WYNIKI WALK
WYNIKI 4. KOLEJKI
- GRUPA 1:

WYNIKI 4. KOLEJKI
- GRUPA 2:

MKS II Kończyce - Pogoń
Ziemięcice 4:0, KS Bojków
- Piast Pawłów 1:2, Jedność
II Przyszowice - Orzeł Paczyna 4:0, Sośnica Gliwice
- Naprzód Świbie 3:3, Leśnik
Łącza – Olimpia Pławniowice
1:1, Start Przezchlebie - Sokół Łany Wielkie 0:4.

Concordia II Knurów - Napr zód Łubie 2:0, Korona
Bargłówka - Młodość Rudno
1:3, LKS 45 Bujaków - Victoria Pilchowice 8:1, Quo
Vadis Makoszowy - Walka
Makoszowy 5:1, Drama Kamieniec - UKS Biskupice 4:1,
Kłodnica Gliwice - Tempo II
Paniówki 5:0.

1. Sokół
2. Jedność II
3. Sośnica
4. Olimpia
5. Naprzód
6. Kończyce II
7. Piast
8. Leśnik
9. Bojków
10. Pogoń
11. Orzeł
12. Start

10
9
8
6
6
6
5
5
5
4
0
0

1. Drama
2. Młodość
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Concordia II
6. Quo Vadis
7. Biskupice
8. Tempo II
9. Korona
10. Walka
11. Naprzód
12. Victoria

10
10
10
7
6
6
5
4
4
3
1
0

BIegI

Noga się kręciła...
Ponad 200 uczestników
zebrał I Nocny Bieg Uliczny
na 10 k m w CzerwionceLeszczynach. Świetnie wypadli knurowianie.
Rekord życiowy osiągnęła Ela Lewicka (AKB – czas:
41:22), co dało jej czwarte
miejsce wśród pań, a drugie
w kategorii wiekowej M30.
Drugie miejsce w M20 zajęła Bogumiła Kondzielnik
(Sokół, 43:36)Kategorię M60
w yg r a ł Cz e s ł aw Nowa k ,
prezes AKB (41:21). Piąte
miejsce w całej stawce za-
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nich Czesi prowadzili 6:2, a
następnie warunki w ringu
zaczęli dyktować „biało-czerwoni”. Jak się później okazało,
podopieczni Zbigniewa Rauby
wszystkie kolejne walki wygrali jednogłośnie na punkty,
a w ostatniej nasz reprezentant
zakończył pojedynek już w
drugim starciu. Efekt? Wygrana w całym meczu 16:6.
Z loży VIP walki obserwowała m.in. Aniela Krasnożon,
wdowa po trenerze Jerzym
Krasnożonie oraz Zbigniew
Kicka, wieloletni szkoleniowiec knurowskich pięściarzy,
a przed laty pierwszy polski
medalista mistrzostw świata.
Na widowni nie zabrakło
też delegacji ze słowackiego
Svitu – miasta partnerskiego,
a na trybunach zasiedli też
byli pięściarze knurowskiej
drużyny. My dostrzegliśmy
Bogdana Daniela ka, Marka Komana, Janusza Pierlejewskiego, Dariusza Wróbla,
Bogdana Wyrzychowskiego,
a także pierwszego prezesa
BKS Concordia – Krzysztofa
Leśniowskiego.
Dodajmy, że przed międzynarodową wymianą ciosów odbyły się dwie walki
towarzyskie, w których Daniel
Sierotowicz (BKS Concordia)
pokonał Dawida Kostrubałę
(BKS Concordia), a Jacek Wyleżoł (BKS Concordia) zremisował z Szymonem Białasem
(MOSM Tychy).

jął Piotr Bieliński (Sokół,
33:56). M icha ł Bziu k iew icz (Sokół, 37:10) zają ł
11 miejsce w M20, Kopeć
Andrzej (AKB, 38:48) był
w niej 13, a Dawid Gołyś
19 (41:09). W z awodach
wystąpili też: Mariusz Łada
(AKB - 44:59), Grzegorz
Kwaśniok (45:23), Damian
Baluch (46:07), Zbigniew
Kopszak (47:06), Patrycja
Grabarczyk (58:37), Marek
Powiecka (1:05:21).

/bw/

Daniel Adamiec przegrał 1:2 z Petrem Masorciciem (0:2), Sebastian Szkatuła uległ remis:2 Jakubowi Korbelowi (0:4), Natalia
Kowalska pokonała 2:1 Ester Konecną (2:4), Tomasz Smerdel
uległ 1:2 Stanislavowi Bradaciowi (2:6), Marek Pietruczuk
jednogłośnie wypunktował Victora Agateljana (4:6), Kazimierz
Łęgowski wygrał 3:0 z Dawidem Pazderą (6:6), Michał Ostrowski
wypunktował jednogłośnie Patrika Baloga (8:6), Arkadiusz Szwedowicz zwyciężył 3:0 Marka Andryska (10:6), Jordan Kuliński wygrał 3:0 z Jaroslavem Pavelką (12:6), Karol Krokos wypunktował
jednogłośnie Wojtecha Hatasa (14:6), Paweł Wierzbicki pokonał
w 2. rundzie przez RSC Martina Novaka (16:6)

Już nie Orzeł
a spartakus
W minionym sezonie śledziliśmy sportowe postępy tenisisty stołowego Orła Stanica
– Wojtka Zaparta. Obecnie
ten utalentowany tenisista
broni już barw gliwickiego
Spartakusa i z piątego miejsca
zanotował awans do półfinałów OTK. Byłe klubowe koleżanki i byli koledzy Wojtka
Zaparta startując w Zawierciu
na pierwszych Wojewódzkim
Turnieju Kwalifikacyjnym
zajęli następujące lokaty:
- kadeci - Justyna Żyła i

Julia Mrzyk zostały sklasyfikowane na miejscach 1724, Nata lia Doma ńska na
miejscach 33-46, Damiana
Gilewskiego sklasyfikowano
na miejscach 25-32, a Marcina
Molendę na pozycjach 49-64,
- juniorzy - Adrian Szymura
zajął miejsce w przedziale
17-24, Dominik Szmaj - 2532, a Michał Żyła - 33-48. W
turnieju juniorek zagrały też
kadetki: Justyna Żyła (17-24)
i Julia Mrzyk (33-40).
PiSk

teNIs stOłOwY
PiSk

WYNIKI 1. RUNDY PUCHARU POLSKI:
Orzeł Stanica - Naprzód Żernica 3:4
(Dominik Szmaj - 1,5 pkt, Michał Żyła – 1, Adrian Szymura - 0,5
- Daniel Nosiadek 2, Rajnard Dyrszka – 1, Mateusz Przybyła – 1).
Naprzód II Żernica - AKS II Mikołów 1:4



Pracowicie spędzili okres
przygotowawczy do sezonu
młodzi zawodnicy Akademii Piłki Nożnej z Knurowa,
którzy w y jecha li na obóz
do Pokrzywnej. Ta miejscowość na opolszczyźnie była
jednak tylko miejscem zakwaterowania dla 40 młodych adeptów piłkarskiego
rzemiosła z roczników 20002003. Młodzi knurowianie
trenowali na dwóch boiskach
w przygranicznych czeskich
miejscowościach Mikulovice
oraz Zlate Hory. Głównymi
elementa mi, nad któr y mi
pracowali piłkarze APN były
gra 1 na 1, technika strzału
oraz gra obronna. Poza czysto piłkarskimi zajęciami do
dyspozycji trenujących były:
sauna, basen i jacuzzi, a w

programie obozu znalazła
się także piesza w ycieczka
w góry.
Wszystkie trzy grupy Akademii rozegrały po jednym
sparingowym meczu. Piłkarze z rocznika 2000, których
trenerem jest Andrzej Płatek
pokonali 5:0 drużynę ze Skarbimierza po 3 bramkach Kamila Maja i dwóch Aleksandra
Tanistry. Grupa trenowana
przez Adama Pawlasa (rocznik
2001/02) wygrała 15:4 z Pionierem Tychy. W tym meczu
bramki zdobyli Oskar Kachel 7, Bolesław Pawlas - 4, Maciek
Bajorek - 2, Mikołaj Wojdalski
oraz Paweł Kopaczewski po 1.
Z kolei najmłodsi, 9-latkowie,
trenowani przez Krzysztofa
Nieradzika, których przeciwnikiem również była drużyna

z Tychów, pokonali swojego
rywala 7:0 po czterech golach
Jakuba Szczepanika, dwóch
Miłosza Lebiodzika i jednej
bramce samobójczej.
- Młodym piłkarzom należą się pochwały za wygranie
wszystkich kontrolnych spotkań.
Jestem zadowolony z wyników
oraz pracy na boisku zarówno w
ataku, jak i w obronie. Myślę, że
tak przepracowany obóz będzie
owocował dobrą postawą w rozgrywkach ligowych – powiedział
opiekun najmłodszej grupy
Krzysztof Nieradzik.
Należy dodać, że w rozpoczynającym się sezonie
najciekawiej zapowiada się
rywalizacja grupy Andrzeja
Płatka, która występuje w Śląskiej Lidze Trampkarzy.
Waldemar Jachimowski

Rozkojarzony jubilat
Orzeł Stanica obchodzi w
tym roku 60-lecie istnienia, a
w miniony weekend odbyła się
pierwsza część uroczystości.
Do Domu Kultury w Żernicy
zjechali zaproszeni goście, a
piłkarze byli prawdopodobnie
na tyle rozkojarzeni tym wydarzeniem, że przegrali swoje
mecze zarówno w środę, jak i
w sobotę. W efekcie tych porażek zostali zepchnięci z pozycji wicelidera na 5. miejsce.
Znakomicie radzą sobie
natomiast Wilki Wilcza, które
pozostają jedynym niepokonanym zespołem po siedmiu
seriach spotkań.
PiSk

Wilki Wilcza - Społem Zabrze
1:1, Carbo Gliwice - Orzeł
Stanica 1:0, MKS Zaborze Ruch Kozłów 2:0, Przyszłość
II Ciochowice - Naprzód Żernica 1:5, Orły Bojszów - Start
Kleszczów 2:0, Zamkowiec
Toszek - Stal Zabrze 2:1,
Zryw Radonia - Amator Rudziniec 1:3, Tęcza Wielowieś
- Gwiazda Chudów 2:2.

Ruch Kozłów - Wilki Wilcza
1:1, Naprzód Żernica - Carbo Gliwice 1:1, Stal Zabrze
- Orły Bojszów 2:0, Gwiazda
Chudów – Zryw Radonia 1:1,
Orzeł Stanica - MKS Zaborze
0:4, Start Kleszczów - Przyszłość II Ciochowice 6:2,
Amator Rudziniec - Zamkowiec Toszek 2:2, Społem Zabrze - Tęcza Wielowieś 0:3.

Okolicznościowy dyplom
i paterę prezesowi
Henrykowi Czempielowi
wręczył Waldemar Dombek
- wicestarosta powiatu
gliwickiego

WYNIKI 7. KOLEJKI

prowadziła na obiekcie rywala 2:0 i 3:1. Wydawałoby
się, że prowadząc dwiema
Ariel Mnochy
(z lewej) w meczu
z Iskrą strzelił
swoją szóstą
bramkę w tym
sezonie

bramkami, zespół z Przyszowic powinien wyjechać
z Psz cz y ny z kompletem

punktów. Tak się jednak nie
stało, wszak mecz zakończył
się remisem 3:3.
W sobotę do Przyszowic
przyjedzie Drzewiarz Jasienica.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Hokejowe wyniki Jedności

4

WYNIKI 6. KOLEJKI

WYNIKI 7. KOLEJKI

IV lIgA

Kibice, którzy byli na
siedmiu dotychczas rozegranych meczach Jedności
Przyszowice zobaczyli już
38 bramek. Drugiej takiej
drużyny na próżno szukać
w 4. lidze.
Z jednej strony postawa podopiecznych Michała
Skowrona powinna cieszyć,
bowiem we wspomnianych
siedmiu kolejkach jego podopieczni zdobyli 21 goli. Z
drugiej, wiele do myślenia daje
ilość goli straconych – 17.
Trzy z nich przyszowiczanie stracili w miniony
weekend, grając przeciwko
Iskrze Pszczyna. I wszystkie
strzelił im Bogdan Prusek,
który przed laty zdobywał
br a m k i m .i n. d la A m ic i
Wronki, Odry Wodzisław,
Sokoła Tychy czy Groclinu D y skob ol i i Grod z i sk
Wielkopolski. Nim jednak
do siatki regularnie zaczął
t ra f iać 42-latek, Jed ność

Tort w kształcie boiska
ufundowała wójt gminy
Pilchowice - Joanna
Kołoczek-Wybierek

Iskra Pszczyna - Jedność
Przyszowice 3:3
0:1 Frankowski 20’, 0:2 Hajok 28’, 1:2 Prusek 57’ (rzut
karny), 1:3 Mnochy 73’, 2:3
Prusek 74’, 3:3 Prusek 81’
(rzut karny).
Jedność:
Piechota, Hutka 77’ Zdral,
Lokwenc, Piotrowicz, Pastor,
Frankowski 80’ Goczoł, Szołtysek, Wiercioch 68’ Waniek,
Mnochy, Hajok, Sosna.
Rekord Bielsko-Biała - GKS
1962 Jastrzębie 1:4, Czarni
Góral Żywiec - KS Wisła 2:0,
GKS II Katowice - Forteca
Świerklany 2:1, GTS Bojszowy - Unia Racibórz 1:3,
Drzewiarz Jasienica - Nadwiślan Góra 1:2, MRKS Czechowice-Dziedzice - Polonia
Marklowice 0:1, AKS Mikołów
- Gwarek Ornontowice 2:2.
1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Wisła
4. Rekord
5. Jedność
6. Iskra
7. Forteca
8. Polonia
9. Czarni Góral
10. Unia
11. GKS II
12. Bojszowy
13. Gwarek
14. Mikołów
15. Drzewiarz
16. MRKS

18
16
13
13
11
11
10
10
10
9
8
7
7
5
4
1

1. Wilki
2. Zaborze
3. Zamkowiec
4. Tęcza
5. Orzeł
6. Gwiazda
7. Naprzód
8. Zryw
9. Ruch
10. Społem
11. Start
12. Amator
13. Stal
14. Orły
15. Przyszłość II
16. Carbo

15
14
14
12
12
11
11
11
9
9
9
8
7
4
4
4

porażka
„wiśni”
Przed dwoma tygodniami
awizowaliśmy
debiut Jacka
Wiśniewskiego w MM A.
Był y pił karz
Concordii
Knurów
w

Foto: konfrontacja.com

ApN trenował w Czechach

KlAsA A

Foto: Andrzej Knapik

Foto: Krzysztof Nieradzik

sport

sobotę wystąpił na gali KSW
20 w Ergo Arenie w GdańskuSopocie. Jego rywalem był
Kamil Waluś, a pojedynek zakończył się porażką „Wiśni” w
pierwszej rundzie. Dodajmy,
że w opinii wielu obserwatorów, a także Jacka Wiśniewskiego, sędzia za wcześnie
przerwał walkę.
PiSk
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Ivet najlepszy na śląsku
Knurów gościł czterech
zw ycięzców turniejów regionalnych w Turnieju Orlik
Polska w kategorii oldbojów
na szczeblu wojewódzkim.
Stawką był nie tylko tytuł najlepszej amatorskiej drużyny
piłkarskiej na Śląsku, ale też
przepustka do finału ogólnopolskiego, który zgromadzi 16
mistrzów wojewódzkich.
Jako pierwsi w szranki
stanęli reprezentujący Knurów
piłkarze Ivetu, a ich rywalem
był zespół z Żor. Wyrównana
walka trwała tylko w pierwszej połowie spotkania, która
zakończyła się remisem. W
drugiej części gry Ivet strzelił

Kapitan Ivetu
– Robert Kasiński
ma powody
do zadowolenia

lepiej niż przed rokiem
Po siedmiu kolejkach piłkarze Concordii mają już trzy
punkty przewagi nad drugą
drużyną w tabeli 4. grupy
klasy okręgowej. Knurowianie odnieśli w sobotę szóste
zwycięstwo i wciąż pozostają
niepokonani. To oznacza,
że podopieczni Wojciecha
Kempy spisują się w bieżących
rozgrywkach lepiej niż przed
rokiem. Wtedy po siedmiu
kolejkach mieli dwa punkty
mniej i na koncie porażkę z
Krupińskim Suszec.
Doskonały start Concordii
napawa optymizmem przed
kolejnymi występami, po których otrzymamy odpowiedź
na pytanie, jak knurowianie
zaprezentują się w konfrontacjach z zespołami z górnej
części tabeli, wszak dotychczas nasz zespół toczył boje z
drużynami spoza czołówki.
Przed sobotnim meczem

Łukasz Spórna (przy piłce)
dwukrotnie oszukał w sobotę
bramkarza KS 94 Rachowice

z KS 94 Rachowice Wojciech
Kempa otrzymał prezent za
rozegranie 200. spotkań w
bar wach KS Concordia, a
następnie knurowianie ruszyli po kolejne trzy punkty.
Swą w y ż sz oś ć nad r y walem udokumentowali trzema bramkami. Dwie z nich
padły jeszcze przed przerwą,
zatem po zmianie stron nie
pozosta ło nic innego, ja k

dy z kompletem zwycięstw.
– Wygrana w turnieju wojewódzkim przyszła nam łatwiej
aniżeli triumf przed dwoma
tygodniami na szczeblu regionalnym, gdzie po ciężkim me-

czu pokonaliśmy 2:1 Oldbojów
Concordii. Osiągnęliśmy cel
minimum, ale chcielibyśmy w
rywalizacji 16 wojewódzkich
mistrzów uplasować się w
czołowej „czwórce” –powiedział kapitan zespołu, Robert
Kasiński.
Wspomniany f inałow y
turniej, nad którym patronat
sprawuje Ministerstwo Sportu i Turystyki odbędzie się w
ostatni weekend września,
a jego gospodarzem będzie
małopolska gmina Chełmiec.
Tytułu zdobytego przed rokiem bronić będzie zespół ze
Zduńskiej Woli.
Nagrody w knurowskim
turnieju wojewódzkim wręczali: Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia
- Joachi m Machu l i k ora z
kierownik obiektów MOSiR
- Marcin Kasprzyk.
Waldemar Jachimowski

Concordia - KS 94 Rachowice 3:0
1:0 Sórna 38’, 2:0 Gołębiowski 43’, 3:0 Spórna 63’ (rzut karny)
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Jaroszewski, Metelski 65’
Modrzyński, Rozumek 70’ Paśnicki, Żyrkowski, Spórna (żk),
Gołębiowski 80’ Gałach, Piwowarczyk 56 Filip (żk).
Górnik II Zabrze - Czarni Pyskowice 2:2, Orzeł Nakło Śląskie
- ŁTS Łabędy 3:3, Tempo Paniówki - Fortuna Gliwice 0:0, Sparta
Zabrze - Polonia II Bytom 2:0, MKS Kończyce - Orzeł Miedary
3:2, Gwarek Zabrze - Sokół Orzech 3:1, Silesia Miechowice
- Tarnowiczanka Stare Tarnowice 1:0.

kontrolować przebieg wydarzeń na boisku.
Po sobotnim meczu na
czoło wewnętrznej klasyfikacji
strzelców wysunął się Łukasz
Spórna, który w konfrontacji
z Rachowicami zdobył swoje
bramki numer cztery i pięć.
W najbliższy weekend
Concordia zmierzy się z Sokołem Orzech.
Piotr Skorupa

1. Concordia
2. Nakło Śląskie
3. Silesia
4. Tempo
5. Sokół
6. Górnik II
7. Czarni
8. Łabędy
9. Fortuna
10. Gwarek
11. Kończyce
12. Miedary
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

19
16
14
13
13
12
11
10
10
10
7
7
7
4
3
1

gratulacje dla rekordzisty
Przed tygodniem informowa l i śmy, ż e Wojc ie c h
Kempa (z prawej) rozegrał
200. mecz ligowy w barwach
K S C oncord ia . Prz ed sobotnim meczem knurowscy
działacze - Andrzej Michalewicz (z lewej) i Ryszard
Kempa - gratulowali jubilatowi osiągniętych wyników
i życzyli kolejnych, łącznie
z tym najważniejszym, czyli
awansem do wyższej klasy
rozgrywkowej.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

WYNIKI 7. KOLEJKI

Królem strzelców knurowskiego
turnieju został doskonale znany
tutejszym kibicom Daniel Tałajkowski

cztery gole i zdobył pierwsze
trzy punkty.
Podobny scena r iusz
miał drugi mecz, w którym
k nu row ia n ie spot k a l i się
z zespołem z k atow ick iej
dzielnicy Giszowiec. Rywale
długo prowadzili i dopiero
tuż przed przerwą gospodarzom udało się wyrównać.
Po przerwie klasę pokazał
Daniel Tałajkowski, któr y
zdobył trzy gole. Jak się potem okazało, dały one temu
z awod n i kow i t y t u ł k róla
strzelców turnieju.
Wyniki pozostałych spotkań ułożyły się w taki sposób,
że Ivet zapewnił sobie awans
już przed swoim ostatnim
meczem. Pomimo tego, jak
na zwycięzcę przystało, knurow ia nie z pe ł ną powagą
podeszli do ostatniego meczu
i wygrali pewnie z ekipą z
Ornontowic, kończąc zawo-

Foto: Waldemar Jachimowski

Knurowski Ivet osiągnął
plan minimum, teraz chce
awansować do najlepszej
czwórki w kraju

KlAsA OKRĘgOwA

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

sport

PiSk

z MłOdzIeŻOwYCH BOIsK

WYNIKI:
Ivet Knurów – Grajki Żory 6:2 (2:2)
D. Tałajkowski 2, K. Kijak, T. Czok, A. Mikrut, T. Nowosielski
– H. Furgoł 2
Homera Giszowiec – Jastrząb Ornontowice 2:0 (1:0)
R. Patek, K. Górnik
Ivet Knurów – Homera Giszowiec 6:2 (1:1)
D. Tałajkowski 3, T. Czok, R. Kasiński, K. Kijak – G. Grociak,
R. Patek
Jastrząb Ornontowice – Grajki Żory 2:3 (1:2)
R. Bieniasz, J. Langner – H. Furgoł, M. Guziuk, R. Łapiński
Ivet Knurów – Jastrząb Ornontowice 5:0 (4:0)
T. Czok 2, D. Tałajkowski, R. Kasiński, T. Nowosielski
Homera Giszowiec – Grajki Żory 9:6 (5:1)
K. Górnik 3, W. Grzejszczak 3, P. Stacha, R. Patek, A. Sndek
– C. Łapiński 3, D. Szymański, M. Guziuk, H. Furgoł
1.
2.
3.
4.

Ivet Knurów
Homera Giszowiec
Grajki Żory
Jastrząb Ornontowice
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9
6
3
0

17-4
13-12
11-17
2-10

WYNIKI:
Okręgowa Liga Juniorów
Concordia – MSPN Górnik
Zabrze 2:0, Gwarek Zabrze
– Concordia 2:1, Zagłębie
Sosnowiec – Concordia 1:2,
Concordia – Odra Wodzisław 0:3
Regionalna Liga Juniorów
Concordia – Energetyk Rybnik
1:0, Gwarek Zabrze – Concordia 2:1, Concordia – Naprzód
Czyżowice 2:1, Concordia
– KS Żory 6:0
Śląska Liga Trampkarzy
rocznik 2000: Iskra Pszczyna

- APN Knurów 2:1
(bramka dla pokonanych:
Dawid Kołodziej)
MOSiR Jastrzębie – APN
Knurów 3:1
Liga trampkarzy
rocznik 1998: Tęcza Wielowieś – Concordia 0:4, Concordia – Przyszłość Ciochowice 0:0
rocznik 1999: Stal Zabrze
– Concordia 0:11
rocznik 2000: Sparta – Concordia 0:15, Concordia –
Sośnica 3:1, Zaborze – Concordia 1:4

rocznik 2001: APN Knurów
- Piast Gliwice II 4:2
(bramki dla z w ycięzców:
Alan Sadowski 2, Adam Burliga, Maciej Bajorek)
rocznik 2002: APN Knurów
– MKS Sośnicowice 14:3
(bramki dla z w ycięzców:
Maciek Kowalik 4, Michał
Jasiński 3, Jakub Szczepanik
2, Bartek Biegański 2, Bartek
Kata, Jakub Wróbel, Paweł
Szaruga)
Concordia – Promotor Zabrze 0:15
PiSk
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Zacisze to raj dla dzikiego ptactwa

KnUrÓW

pocięli komin na żyletki

Foto: Dawid Ciepliński

Rakieta, wieża Eiffla lub po prostu komin PEC
na zawsze znikł z osiedlowego pejzażu. Jednym
żal, drudzy zastanawiają się, co powstanie
w jego miejscu

Cykliści,
szykować
rowery!

Za miesiąc do waszej dyspozycji
zostanie oddanych przeszło
210 km tras rowerowych
powstały centra turystyki rowerowej - z ławkami, stojakami na
rowery, tablicami informacyjnymi. Miejsca postojowe usytuowane są w Pławniowicach (nad
jeziorem) i Rachowicach.
Nie trzeba wyprawiać się
tak daleko, by spędzić aktywnie, więc i zdrowo, czas. W
granicach Knurowa też da się
Foto: Bogusław Wilk

Co niecierpliwsi już śmigają po nowiutkich bądź gruntownie zmodernizowanych
ścieżkach przecinających powiat gliwicki. Nie czekają na
oficjalne otwarcie. Korzystają
ze sprzyjającej aury urozmaicając ostatnie letnie dni.
Będzie gdzie jeździć i odpocząć. W Chudowie i Toszku

pojeździć. Sporo amatorów
przejażdżek kieruje się na
Zacisze. Ścieżka dydaktyczna,
staw, ranczo, możliwość spotkania leśnych zwierząt, posłuchania świergotu ptaków
– to dobry wabik nie tylko na
weekendową rekreację.
W przyszłości będzie jeszcze lepiej i przyjemniej. Miasto
przymierza się, by ten zielony
zakątek uczynić prawdziwym
centrum wypoczynkowym.
Grzegorza z Rybni k a
spotkaliśmy pod lasem przy
przejeździe na autostradą A1
chwilę po tym jak wjechał od
strony Dębieńska: - Ostatnie
dni przed rokiem akademickim,
więc trochę się kręcę po okolicy.
Tak mnie jakoś tu zniosło. Fajna okolica.
Las na krańcu ul. Rakoniewskiego też ma swoje
atuty. Lubią go rowerzyści,
chętnie zaglądają grzybiarze.
Nowe ścieżki powstają
w ramach unijnego projektu
pod nazwą: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej
dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego”. To przedsięwzięcie
realizowane przez okoliczne
samorządy z powiatem jako
liderem projektu. Koszt inwestycji wyniesie blisko 3,5
mln zł. Samorządy pokryją
15 proc. z tej kwoty, reszta to
dofinansowanie z UE.

Po wyburzeniu zabudowań przy al. Lipowej PEC
zniwelował i uprzątnął teren
oraz przekazał go miastu.
Jedyna pozostałość po ciepłowni (60-metrowy stalowy komin) służyła do maja
jako maszt dla nadajników
telefonii komórkowej. W
ubiegły czwartek rozpoczęła
się rozbiórka kolosa. Towarzyszył jej ulewny deszcz i
przekonanie, że oto kolejny

obiekt przeszedł do historii.
Pracę robotników obserwowały nawet wielbłądy i osły
ze stacjonującego nieopodal
cyrku. Komin rozbierany był
kawałek po kawałku. W tym
samym czasie robotnicy cięli
zdemontowane elementy.
Po dwóch dniach po kominie nie było śladu. Na razie
nie ma też pomysłu co dalej
z terenem przy al. Lipowej.
Atrakcyjna lokalizacja pomię-

dzy osiedlami, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego
Centrum Nowego Miasta, jest
idealna pod budowę domów
wielorodzinnych. Duża podaż
na rynku nieruchomości przy
bardzo małym popycie studzi
jednak zapędy potencjalnych
inwestorów, dlatego na razie
teren pozostanie niezagospodarowany.

/pg/, foto: Paweł Gradek,
Dawid Ciepliński

/bw/

... nie dziwią więc
wycieczki ornitologów

Cała sieć tras rowerowych liczy ponad 210 km, z czego
kilkanaście prowadzi przez zielone zakątki Knurowa
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