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chcieli
zadzwonić?

Knurów

święto w ogrodach
Tegoroczne Dni Działkowca w Ogrodzie im.
ks. Dzierżona mają szczególną oprawę. Nic
dziwnego – jego członkowie świętują też 80lecie działalności

Uroczystości zaplanowano w
sobotę, 8 września. Rozpoczną się
o godz. 14 w Domu Działkowca od
wręczenia pucharów, dyplomów,
nagród i odznaczeń.
Od godz. 15 centrum świętowania stanie się plac przy Domu
Działkowca. W programie imprezy
przewidziano liczne konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, występ
majoretek i orkiestry dętej KWK

W piątek 24 sierpnia ok. godz.
16 na ul. Niepodległości nieznany
sprawca wyjął z plecaka jednego z
mieszkańców Knurowa telefon Sony
Ericcson Xperia. Do tej pory nie
udało się złapać złodzieja aparatu,
którego wartość wynosi ok. 1000 zł.
Do podobnego zdarzenia doszło
we wtorkowe południe na ul. Sienkiewicza. Tym razem jednak szczęście
nie dopisało 39-letniemu mężczyźnie,
któremu spodobał się Samsung Galaxy należący do 50-letniej knurowianki i udało się go złapać. Amatorowi
cudzych telefonów grozi za to od 3 do
5 lat więzienia.
DC

Knurów. Wszyscy działkowcy zostaną poczęstowani grochówką.
O godz. 19 rozpocznie się zabawa
taneczna.
Imprezę poprowadzą Marek
„Biesiadny” Malarz i Piotr Polok.
- Zapraszamy wszystkich działkowców wraz z rodzinami – zachęca
do udziału w sobotniej zabawie
Franciszek Szafarz, prezes ROD im.
ks. Dzierżona.
/bw/

SzczygłoWice

Więcej nie pojedzie

Knurów

Metal
ich pogrążył

Wtorkow y por a nek n ie był
szczęśliwy dla dwóch knurowian,
którzy wpadli w ręce Policji, kradnąc
z kilku posesji na ul. Witosa elementy
metalowe. 56-latek i jego o trzy lata
starszy kolega chcieli je najprawdopodobniej spieniężyć w skupach złomu.
Grozi im teraz od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.
DC

We wtorek tuż po północy na al. Piastów knurowska Policja zatrzymała do
kontroli kierowcę Opla. Okazało się, że prowadzący samochód 49-letni mieszkaniec Rybnika usiadł za kierownicą pomimo sądowego zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych. Rybniczanin prędko nie usiądzie ponownie za kółkiem, ponieważ grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
DC

gierałToWice

Kurator, a może poprawczak?

Wydział ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wszczął
postępowanie przeciw 14-latkowi, który jest oskarżony o znęcanie się nad
swoim o trzy lata młodszym kolegą. Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego.
Młodemu mieszkańcowi Gierałtowic grozi teraz nadzór kuratora, a nawet
pobyt w poprawczaku.

DC

Knurów

fałszywy
dowód

W sobotę ok. godz. 11 knurowska
Policja zatrzymała na targowisku
miejskim mężczyznę handlującego
podrobionymi artykułami drogeryjnymi. 34-letni mieszkaniec powiatu
bielskiego legitymował się do tego fałszywymi danymi osobistymi. Teraz
jego prawdziwe „ja” może posiedzieć
w więzieniu 2 lata.

reklama

We wtorek wieczorem patrol
Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że w sąsiedztwie bloku przy ul.
Kazimierza 2 grupa mężczyzn pije
alkohol i... toczy bójki między sobą.
Na miejscu funkcjonariusze zastali
leżącego na trawie pana, który ani
się bił, ani pił. Nie musiał, bo już był
w stanie upojenia alkoholowego. Do
tego stopnia, że musiał zostać przewieziony do szpitala.
W niedzielę wieczorem strażnicy miejscy interweniowali przy ul.
Jedności Narodowej. Powód dał im
nietrzeźwy mężczyzna, którego nadmiar wypitego alkoholu dosłownie
rozłożył na łopatki. Tym razem w
sukurs funkcjonariuszom przyszła
żona zmęczonego pana, zabierając
swojego małżonka do domu.

/bw/

Knurów

łatwo o upadek

W ubiegły poniedziałek wieczorem patrol Straży Miejskiej został wezwany na ul. Sienkiewicza. Powodem
był leżący przed sklepem mężczyzna.
Ponieważ uskarżał się on na mocny
ból głowy, została wezwana karetka,
która zabrała go do szpitala.
Do podobnej sytuacji doszło w
czwartek, tuż po południu, w rejonie
skrzyżowania ulic Kosmonautów i
Kapelanów Wojskowych. Tym razem
poszkodowany był mężczyzna, który
upadając, uderzył głową o ziemię.
Przybyli na miejsce strażnicy miejscy
wezwali karetkę. Pechowy pan został
przebadany przez lekarza i przewieziony do domu.
/bw/

MAM
PY TANIE
GLiwice

Co myśli Pan o pomyśle, aby
wakacje, podobnie jak obecnie
zimowe ferie, zaczynały się w
zależności od województwa
wcześniej lub później?
Adrian Budny z Knurowa:
− Uważam, że to bardzo zły pomysł. Wszystkie dzieci powinny
mieć wakacje jednocześnie jak
do tej pory. Co to za frajda, kiedy jedni kończą wcześniej rok
szkolny, a inni jeszcze muszą się
uczyć? Kiedy ustalić terminy egzaminów? Każde dziecko powinno
mieć równe szanse. Niech zostanie
tak jak jest!
Not. jb

2

alkohol
kładzie
na wznak

DC

serdeczności

Panu dr Grzegorzowi Noconiowi
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej
Szpitala Miejskiego w Knurowie
oraz Pani dr Anestezjolog Elżbiecie Kamińskiej
za pomyślnie przeprowadzoną operację,
a także Personelowi medycznemu Oddziału Chirurgicznego
za troskliwą i rzetelną opiekę medyczną
dziękuje Pacjent Józef Baluszek

Knurów

Knurów

Efektowne pokazy majoretek będą
na pewno okrasą sobotniej zabawy

Ty też
będziesz
seniorem!

GLiwice

Pianistka

O Annie Fedorovej mówią, że jest
połączeniem słodkiej skromności i
dzikiej ekspresji. Jedna z najlepszych
pianistek młodego pokolenia wystąpi
na scenie Kina Amok. Fedorova to
laureatka wielu międzynarodowych
konkursów, m.in. zdobyła drugą
nagrodę i nagrodę specjalną na IV
Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla młodych pianistów
w Moskwie (Rosja) oraz pierwszą
nagrodę na Między narodow y m
Festiwalu Pianistycznym im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy. Artystka
zaprezentuje niebywałe interpretacje
utworów Mozarta, Chopina i Ravela.
Początek koncertu − 9 września
o godz. 18. Bilety w cenie 35 zł do
nabycia w kasie kina „Amok” lub
Gliwickiego Teatru Muzycznego.
jb

zaBrze

taniec

w przestworzach
Na deski Domu Muzyki i Tańca
w Zabrzu, po wakacyjnej przerwie,
wraca musical „Tarzan”. W jednej z
głównych ról knurowianin − Bartosz
Kaszuba. Spektakl to widowisko wieloelementowe, przestrzenne. Artyści
wykonują ewolucje zawieszeni na
długich lianach, często przeskakując
w jednej na drugą. Muzyka skomponowana przez Phila Collinsa zachwyca dynamizmem i energią, wzrusza
i bawi. Klimatyczna scenografia
przenosi widzów w świat dzikiej,
afrykańskiej dżungli. Spektakl już
parę dni po premierze okrzyknięto
sukcesem. Przedstawienie odbędzie
się w dniach: 8 i 9 września o godz.
18 oraz 11 i 12 września o godz. 19.
Ceny biletów wahają się 20 do 60 zł.
Można je nabyć w kasie DMiT lub
online www.dmit.com.pl.
jb

Knurów

Starość zawsze przychodzi nieproszona. Kolejne zmarszczki, brakujące siły. Niezależnie od zajmowanej
pozycji społecznej, zasobu portfela i
miejsca zamieszkania każdy kiedyś
będzie seniorem. Przypomina o tym
wystawa, która już 8 września pojawi
się na gliwickim rynku. Na zdjęciach
zobaczymy plejadę polskich artystów m.in. Jolantę Fraszyńską, Anię
Wyszkoni, Kabaret Ani MruMru i
zespół Myslovitz. Uroczyste otwarcie
ekspozycji o godz. 17.30.
jb

popił,
pojechał

W ubiegły poniedziałek rano
uwagę strażników miejskich zwrócił
samochód, który wjechał na trawnik.
Jak się okazało, kierujący pojazdem
był pod wpływem alkoholu. Sprawą
zajął się Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

/bw/
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Knurów. Pierwsze efekty akcji „Infrastruktura”

Skupy na
cenzurowanym

Urząd Transportu Kolejowego poszedł na
wojnę ze złodziejami i już odnosi pierwsze
zwycięstwa. Podczas kontroli punktu skupu
złomu w Knurowie funkcjonariusze rybnickiego
posterunku Straży Ochrony Kolei odnaleźli
pochodzące z kradzieży elementy torowe

Wypadek w Wilczy: dwie osoby trafiły do szpitala; zniszczone auto chyba na niewiele się już nada...

Wilcza, Knurów

Lądowali na
drzewie i dachu

Czarny czwartek na drogach naszego regionu - rano
doszło do groźnego wypadku na ul. Rybnickiej
w Wilczy, a po południu na Rybnickiej w Krywałdzie
dachował opel astra
godziny. W tym czasie droga pomiędzy Gliwicami i Rybnikiem była
zablokowana.
Do kolejnego wypadku doszło
ok. godz. 14 na ul. Rybnickiej w Krywałdzie. Na wysokości skrzyżowania
z ul. Powstańców kierowca opla astry
chciał wyprzedzić dwa samochody
dostawcze jadące w kierunku Kuźni
Nieborowskiej.
- Z wstępnych ustaleń wynika,
że w czasie wykonywania manewru
opel zahaczył o mercedesa, który
skręcał w ul. Powstańców i doszło
do dachowania pojazdu – mówi
Andrzej Dobrowolsk i, zastępca
komendanta Straży Miejsk iej w

Knurowie.
Kierowca opla opuścił samochód
o własnych siłach, jednak został przewieziony do knurowskiego szpitala
na obserwację.
- Samochód był na gaz, dlatego
trzeba go było odłączyć od akumulatora. Teren wokół pojazdu zabezpieczyli strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie – informuje
Dobrowolski.
Okoliczności wypadków badają
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
DC

Nieczynne szlaki kolejowe
wokół Knurowa przyciągają
złodziei złomu

zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Takie zarzuty usłyszały w sierpniu właścicielki dwóch
złomnic w Knurowie. Policjanci w
trakcie 4-miesięcznego śledztwa
udowodnili „przedsiębiorczym”
kobietom prawie 100 przestępstw,
a ponadto w skupach znaleźli elementy sieci trakcyjnych, należące
do Polskich Kolei Państwowych.
Cz y w n i k l iwe kont role w
skupach ukrócą kradzieże infrastruktury kolejowej, nie wiadomo.
Pewne jest, że w przypadku udowodnienia przestępstwa złomnice
mogą stracić koncesję na prowadzenie działalności.
/pg/
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Foto: Dawid Ciepliński

Wypadek w Wilczy miał miejsce
ok. godz. 8. - Samochód marki Daewoo podczas wyprzedzania wypadł na
pobocze, przewrócił się na bok i uderzył w drzewo – informuje Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Samochodem jechały trzy osoby.
– Dwie z nich zostały przewiezione do
szpitala w Rybniku, natomiast trzecia
po uprzednim zapewnieniu, że czuje
się dobrze została na miejscu – mówi
Gąsior. Życiu poszkodowanych nie
zagraża niebezpieczeństwo.
Prawdopodobną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość.
Akcja ratunkowa trwała dwie

23 sierpnia urzędy: Komunikacji
Elektronicznej, Regulacji Energetyki
oraz Transportu Kolejowego podjęły
współpracę na rzecz przeciwdziałania kradzieżom i dewastacjom infrastruktury technicznej, przewodów
oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.
Efektem porozumienia jest ogólnopolska akcja „Infrastruktura”, która
przyniosła już pierwsze efekty.
W ubiegły wtorek o godz. 9.00
funkcjonariusze z posterunku SOK
w Rybniku wspólnie z pracownikiem Sekcji Eksploatacji Orzesze
skontrolowali punkt skupu złomu w
Knurowie. Wśród odpadów znaleźli
elementy torowe: 3 sztuki szyn pociętych na 20-centymetrowe odcinki, 8 łubek (służą do łączenia końców
szyn), 21 wkrętów, 5 kompletów śrub
stopowych, 4 śruby łubkowe i 2 łapki
s49. Nikt nie miał wątpliwości, że
elementy pochodzą z kradzieży. Na
podstawie dokumentacji prowadzonej przez skup złomu udało się
ustalić dostawcę kolejowego mienia.
Znaleziska zostały zabezpieczone
przez funkcjonariuszy z VI Komisariatu Policji w Gliwicach.
W poniedziałek około godz.
6.30 policjanci z gliwickiej „Trójki”
zatrzymali na gorącym uczynku
4 knurowian w wieku od 17 do 43
lat, którzy rozbierali tory w rejonie
ul. Okrężnej w Gliwicach. Wartość
przygotowanych do wywiezienia
szyn ustalono na 10 tys. zł. Mężczyźni trafili do policyjnej izby
zatrzymań.
Nabycie przedmiotów pochodzących z kradzieży to paserstwo,

Na Rybnickiej próba wyprzedzania skończyła się dachowaniem - patrząc na leżący pojazd trudno
uwierzyć, że kierowca opuścił go o własnych siłach
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Knurów. dzieci mają uciechę, ale niekiedy...

Kurz się kłębi,
piasek gryzie
Od miesiąca dzieci cieszą się z placu
zabaw wygranego przez knurowskich
internautów w konkursie firmy
Nivea. Jednak ta radość jest trochę
zmącona. – W upalne dni aż drapie
w gardle od unoszącego się kurzu,
a piasek mocno „gryzie” – słychać
skargi. – Czy da się coś z tym zrobić?

Placyk z miejsca przypadł
do gustu bawiącym się
na nim maluchom

drapie. Skoro czują to rodzice stojąc
na obrzeżach, to co dopiero dzieci w
centrum placyku – zauważa Katarzyna, mama pięcioletniego Mateusza.

zainterweniować i zdziałać coś więcej
w tej sprawie – dodaje.

Skok przez wodę

się na chodniku małe bajorka nie jest
łatwe, szczególnie dla starszych osób.
− Zdarzyło się, że ktoś wpadł w taką
kałużę, a że woda w niej brudna...
− opowiada starsza knurowianka. −
Ja muszę omijać, chodzić dookoła, nie
mam siły skakać, już nie te lata.
Zbliża się zazwyczaj kapryśna
deszczowa jesień. Mieszkańcy obawiają się, że bajorko pod ich oknami
stanie się już stałym elementem
krajobrazu.
− Teraz to przynajmniej wychodzi
słońce i jakoś to wszystko wysycha. Ale
jak zrobi się zimno, mamy budować
kładkę? − zastanawiają się.
Starsza pani mieszkająca przy
Dworcowej zauważa jeszcze jeden
problem. Tym razem estetyczny.
− Wodę, która zbiera się na ulicy,
przejeżdżające ciężarówki rozpryskują na wszystkie strony, choć najczęściej
trafia ona na ściany naszych domów.
Niezbyt miły widok.
Ulica Dworcowa administrowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Dyrektor Jan
Osman dowiedział się o całej sprawie
od nas.
− Przyjrzymy się tej studzience i
jeśli będzie taka potrzeba, na pewno
ją wyczyścimy − deklaruje.
Dyrektor Osman dotrzymał słowa. Już następnego dnia po naszym
telefonie, na Dworcowej pojawił
się ciężki sprzęt. Trwa udrażnianie
studzienki.

Knurów

Ulica Dworcowa nie ma szczęścia.
W zeszłym numerze pisaliśmy
o problemie czyszczenie ulicy z miału
kopalnianego, tym razem mieszkańcy
zgłosili zatkaną studzienkę...
− Po lewej stronie jezdni nie ma
studzienki, a ta, która jest, nie daje
rady. Kiedy pada deszcz, ulica jest
zalana, a woda prawie podchodzi pod
nasze domy − skarżą się mieszkańcy.
Z tym problemem zmagają się od

dawna. − Studzienkę zgłaszaliśmy już
kilka razy, ciągle obiecywali, że coś z
tym zrobią, ale jak na razie nie widać,
żeby cokolwiek się działo − narzekają
knurowianie.
Przeskakiwanie przez tworzące

Drogowcy zapewnili, że rozwiążą problem
i wygląda na to, że dotrzymają słowa



Knurów

Komin na żyletki
Komin Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej przy al. Lipowej, zwany przez
niektórych knurowską wieżą Eiffla,
zostanie rozebrany w przyszłym tygodniu

Foto: Dawid Ciepliński

Nivea świętowała 100-lecie. Jubileusz uczciła fundując 100 placów
zabaw jako nagrodę w specjalnym
konkursie. Jeden z nich wygrali dla
Knurowa internauci.
W połowie wakacji plac zabaw,
zlokalizowany w pobliżu szkolnej
„Siódemki”, został udostępniony
dzieciom. Maluchy szybko go polubiły.
- Takich miejsc nigdy za wiele,
fajnie że jest – powiedziała nam
pani Anna, doglądająca bawiącej
się córki.
- Tym bardziej że został zdobyty
wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem mieszkańców – dopowiada pani
Marzena.
Zjeżdżalnie, drabinki czy huśtawki rzadko stoją nieużywane. Gwar
i dziecięce okrzyki radości niosą się
po okolicy.
– Wszystko byłoby super, gdyby
nie ten kurz... Dokucza w słoneczne
dni - mówi Jerzy, tata czteroletniej
Uli.
- Po kwadransie w gardle gryzie i

Zdaniem rodziców problemem
jest piasek. Nowy został wysypany
na początku czerwca. – Poprzedni
nie stwarzał takich problemów, tak
samo jak ten na placu zabaw przy ul.
Szpitalnej. Jest zupełnie innej jakości
– zauważa Katarzyna.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, nie kryje zaskoczenia.
– Do tej pory nikt nie zgłaszał
żadnych uwag co do tego placu zabaw.
Wydawać by się mogło, że wszystko
działa bez zarzutu – mówi.
Naczelnik Lewandowska zapewnia jednak, że sygnał rodziców
nie przejdzie bez echa. Wystąpi
do w ykonawcy o udostępnienie
informacji na temat materiałów, z
których był wykonany plac zabaw.
– Dopiero wtedy będziemy mogli

Foto: Paweł Gradek
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jb

Z knurowskiego pejzażu miał
zniknąć najpierw w lutym, jednak warunki pogodowe uniemożliwiły rozpoczęcie rozbiórki. W międzyczasie z
komina ściągano nadajniki kolejnych
operatorów telefonii komórkowej.
PEC Jastrzębie-Zdrój wystąpiło do
Urzędu Miasta o przedłużenie terminu rozbiórki do końca sierpnia. Zgodę
otrzymało. Dziś już wiemy, że nowy
termin przerósł jego możliwości.
Wydział Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa nie
kryje zaskoczenia zwłoką PEC-u.
- Nie wywiązało się z umowy, dlatego
wysłaliśmy pismo i czekamy na wyjaśnienie tej sytuacji - mówi zastępca
naczelnika wydziału Maria Baron.
Konkurs na w ykonanie roz-

biórki komina PEC ogłosiło 1 sierpnia. Na oferty czekało 3 tygodnie.
Kierownik Zakładu Cieplnego w
Knurowie Janusz Walczyk tłumaczy
zwłokę spełnieniem wymogów bezpieczeństwa, jakie stawia starostwo
powiatowe przy tego typu pracach
rozbiórkowych. Zapewnia, że 60metrowy stalowy komin na trójnogu
zniknie w przyszłym tygodniu.
Jego los podzieli także 26-metrowy komin stalowo-osłonowy
w kotłowni osiedlowej przy ul.
Sienkiewicza. Zanim to się jednak
stanie, PEC musi ustalić projekt
przeniesienia wkładu kominowego
i uzyskać zatwierdzenie projektu
budowlanego.
/pg/

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 16/GD/12 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy ul. Niepodległości przewidzianych do oddania
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
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Koszmar nocy letniej
I po wakacjach. Mieszkańcy bloków przy ul.
Piłsudczyków odetchnęli z ulgą. Bijatyki pijanych,
roztrzaskane butelki, przekleństwa - to wszystko
zakłócało im ciszę nocną przez ostatnie miesiące.
- Zbyt rzadko pojawiają się tu patrole - uważa pani
Agnieszka
Nocne pijatyki
i bijatyki nie dają
spać okolicznym
mieszkańcom

Wielokrotnie dzwoniłam do Straży
Miejskiej, informowałam o zakłócaniu nocnej ciszy. Przyjeżdżali,
kontrolowali, ale odnoszę wrażenie,
że zbyt rzadko.
Uważa, że częstsze kontrole
przydałyby się w weekend, wieczorami, kiedy „zabawa” pod blokami
trwa w najlepsze.
Zastępca komendanta Straży
Miejskiej Andrzej Dobrowolski
dobrze zna problem mieszkańców

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.09.2012 r. w godz.
od 16.00 do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
- ul. Słoniny
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa

reklama

ul. Piłsudczyków. Potwierdza, że
często napływają stamtąd zgłoszenia, funkcjonariusze interweniują,
wystawiają mandaty za spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym.
- Bywa i tak, że patrol udaje się na
miejsce, a tam już nikogo nie ma
- zauważa. - Reagujemy na każde
zgłoszenie, nawet anonimowe, dlatego zachęcam do współpracy.
Tylko w tym roku strażnicy
miejscy ujawnili 221 wykroczeń
dotyczących spożywania lub usiłowania spożywania alkoholu w
miejscach publicznych. 79 osób
ukarano mandatem, 3 wniosk i
o ukaranie miłośników napojów
wyskokowych trafiły do sądu.
W miejscach, gdzie zosta ł y
zamontowane kamery miejskiego
monitoringu, udało się ograniczyć
spożywanie alkoholu. Przykładem
chociażby Oczko Wodne. - Zaczyna się od jednego piwa pod sklepem,
a kończy na niszczeniu mienia
- dodaje Dobrowolski.
Coraz częściej, w obawie przed
utratą koncesji na sprzedaż alkoholu, na współpracę z funkcjonariuszami decydują się sprzedawcy.
Informują o przypadkach spożywania trunków w obrębie sklepów.
Często udostępniają stróżom prawa zapisy kamer przemysłowych.
Dzięk i temu k ilka wniosków o
ukaranie trafiło już do sądu.
Ograniczenie czasu pracy sklepu jest niemożliwe. Zgodnie z
prawem określa go uchwała Rady
Miasta. W Knurowie sklepy monopolowe mogą być otwarte do
godz. 24.00, a za zgodą właściciela
nawet całą dobę. Próba cofnięcia
zezwoleń na sprzedaż alkoholu
jest możliwa, ale musi być podparta niezbitymi dowodami (np.
zarejestrowany moment sprzedaży alkoholu nieletnim). Niewielu
decyduje się świadkować w takich
sprawach.

KNuRów

kolejny. – Przydałoby się teren po
sąsiedzku raz na jakiś skosić.
Zarządcą i właścicielem terenu
jest Kompania Węglowa S.A. Do zamknięcia wydania nie udało nam się
skontaktować z jej rzecznikiem.
DC

nie próżnowali
w wakacje

Foto: Justyna Bajko

Zdaniem naszych rozmówców
problem istnieje od jakiegoś czasu.
– Trawa wyrosła na ponad metr.
Gdy liczne osty kwitną, ich puch leci
do naszych działek – skarży się jeden
z działkowiczów.
- Kiedy mocniej wieje, nie sposób
się od tego opędzić – wtóruje mu

dyŻury radnych
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

oset kwitnie
„pod różą”

- Czy ktoś mógłby skosić trawę przed naszymi
ogródkami? - pytają działkowcy z Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Pod Różą”
w Szczygłowicach

ogłoszenie

•
•
•
•
•

SzczyGŁowice
Foto: Paweł Gradek

O całodobowym sklepie i jego
bardzo młodej k lienteli głośno
było podcz as ubieg łorocznego
spotkania Rady Osiedla Wojska
Polskiego II. - Znam te twarze, to
młodzież z Miejskiego Gimnazjum
nr 3! Ustawiają się w kolejce po
alkohol, piją, a później awanturują
się! - alarmowała wówczas jedna z
mieszkanek.
- Robią co chcą, ostatnio wyrwali kosz na śmieci i wstawili go
do klatki. Pod blokiem wygląda,
jakby dzikie świnie poryły. Ławki
sprzed bloku mają zniknąć. Należy
też skrócić godziny pracy sklepu!
- wtórowała jej druga.
Wtedy, na wniosek mieszkańców, zlikwidowano nieczynny kiosk,
gdzie wieczorami zbierała się młodzież. To nie rozwiązało problemu
nocnych awantur. Młodzi przesiadują teraz na przyblokowych ławkach
lub pod nocnym sklepem.
- Zdarza się, że obsługa sprzedaje alkohol nieletnim i pijanym.
Od godz. 23.00 do 2.00 trwa koszmar. Młodzież jest głośna. W ubiegłą sobotę (25 sierpnia - przyp.
red.) była tu bijatyka pijanych
- opowiada pani Agnieszka. - Patrol, jeśli już pojawi się na miejscu,
to wtedy, gdy wszyscy się rozejdą.

Foto: Dawid Ciepliński

Roślinność wybujała sporo ponad
oczekiwanie działkowców...

Knurowskie placówki oświatowe przywitały
uczniów odświeżonymi łazienkami, szatniami
i nowymi klasami. Teraz uczniom pozostaje tylko
się uczyć
− Na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 4 wykonano początkowy etap
uporządkowania gospodarki wodnościekowej − informuje Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych. − Finiszuje
też zabudowa tarasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz trwa II etap
modernizacji budynku MSP-2.
Oprócz zakrojonych na szeroką
skalę inwestycji, przeprowadzono
też mniejsze remonty. W MSP-1
wykonano piłkochwyty przy boisku,

natomiast w MSP-4 instalację ciepłej
wody w łazienkach. MG-3 zyskało
nowe ładniejsze sanitariaty, zaś MG-1
wygodniejsze szatnie. Zadbano także
o Miejskie Przedszkole nr 3. Wybrukowany podjazd z pewnością ułatwi
dojazd do placówki.
W większości knurowskich szkół
wykonano prace typowo estetyczne:
pomalowano sale, zaplecza gospodarcze i sanitariaty.
jb

podziękowanie

Paweł Gradek
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TAK dla transplantacji: dramatyczny apel knurowskiego lekarza

Proszę Boga i ludzi,
aby dali mi nowe życie

w przeświadczeniu,
że doczekam
transplantacji
serca (...).
Czekam
i odmierzam
kolejne dni,
tygodnie,
miesiące. Wiem,
że mogę nie
doczekać.
Proszę Boga
i ludzi, aby dali
mi nowe życie...
– wyznaje
dr Andrzej
Michalski
z Knurowa
w dramatycznym
kryzys w transplantologii. Chodzi o
apelu do kolegów- małą ilość dawców.
Rocznie w naszy m k raju na
lekarzy. Prosi ich
przeszczep czeka kilkaset pacjentów.
Doczekuje się niewielu. W ubiegłym
o zwiększenie
roku „drugie życie” otrzymało 80
starań i zgłaszanie osób (w 2006 roku było ich 95, a w
2008 r. tylko 61).
organów
W Polsce na milion mieszkańdo przeszczepów. ców wykonuje się 2,1 przeszczepów
serca, podczas gdy np. w Hiszpanii
– Dajcie nam
– 5,2, Czechach – 6,7, a w Austrii
– 8,2.
więcej nadziei!

Pierwszej na świecie udanej transplantacji serca dokonał zespół
południowoafrykańskiego kardiochirurga Christiaana Barnarda
(1922-2001) w 1967 roku w Kapsztadzie (RPA). Biorcą był Louis
Washkansky (1913-1967), urodzony w polskie wsi Słobódce.
Pierwszą w Polsce próbę przeszczepu serca przeprowadził zespół
profesorów Jana Molla, Antoniego Dziatkowiaka i Kazimierza
Rybińskiego w Łodzi w 1969 r.
Wykonawcą pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca był
prof. Zbigniew Religa – miała ona miejsce 5 listopada 1985 r.
w Zabrzu.
Źródło: wikipedia.org
Foto: OLPRESS

- Żyję

Apel został dostrzeżony nie tylko
na Facebooku. W sobotę (1 września) pojawił się w telewizyjnych
„Faktach” TVN w porze największej
oglądalności. O problemie rozpisały
się serwisy internetowe. Wywołał
poruszenie. Nie tylko „zwykłych”
ludzi, ale i środowiska lekarskiego.
- Ten list jest takim sygnałem,
który nie może być tylko dzisiaj, jutro.
On musi każdego dnia do naszego
zawodowego sumienia, lekarskiego powiedzieć: czy ja zrobiłem wszystko, żeby
- Kraje dużo mniejsze niż Polska, uratować kolejnego chorego – przyznał
takie jak: Austria, Czechy, Litwa, w „Faktach” prof. Marian Zembala,
Dr n. med. Andrzej Michalski Belgia czy Holandia, mają dużo wybitny kardiochirurg i szef Śląskiego
to znany, nie tylko mieszkańcom większą aktywność transplantacyjną Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Bardzo emocjonalnie zareagomiasta, lekarz - specjalista chorób – zauważa dr Michalski. - Identywewnętrznych, ordynator Oddziału fikują dużo więcej dawców, którzy wali knurowianie.
- Panie doktorze, cała moja rodzisą przecież i na naszych oddziałach
Interny II w knurowskim szpitalu.
Od ponad roku jego szpitalny ga- intensywnej opieki, neurochirurgii, na życzy szybkiego powrotu do zdrobinet stoi pusty. Posłuszeństwa od- neurologii, ratownictwa i innych, wia oraz wytrwałości w oczekiwaniu
gdzie rozpoznanie na serce. Jesteśmy z myślami z panem
mówiło mu – jak się
okazało nieuleczal- Każdego roku w naszym śmierci mózgu do- – napisała pani Anna w komentarzu
nie chore - serce. Żyje kraju na przeszczep cze- kumentuje zakoń- na miastoknurow.pl.
- Ma pan jeszcze wiele do zrobiedzięki pompom pod- ka kilkaset pac jentów. czenie ziemskiego
trzymującym pracę Doczekuje się niewielu. życia człowieka, ale nia na tym Bożym padole – argumenzniszczonego narzą- W ubiegłym roku „drugie często dzięki trans- tuje Krzychu. – Wielu ludzi czeka na
życie” otrzymało 80 osób
du. Drugim domem (w 2006 roku było ich 95, plantacji możliwość pana pomoc (...).
- Nie mam wątpliwości, że wyuratowania życia
stało się dlań Śląskie a w 2008 r. tylko 61)
innego potrz ebu- grasz walkę z czasem i chorobą – odC e nt r u m C h o r ó b
j ą c e g o c h o r e g o . zywa się pan Janusz, kolega doktora
Serca w Zabrzu.
- Jestem doświadczonym leka- Przyczyny tej sytuacji upatrywane są z licealnej ławki.
- Serce na pewno się znajdzie
rzem, mam 43 lata i jeszcze przed m.in. w zbyt małej aktywności leka–
przekonuje
Janek.
rzy,
którzy
nie
są
zainteresowani
zgłarokiem, będąc ordynatorem prowaDr Michalski czeka i wierzy. Od
dziłem oddział wewnętrzny, szkoląc szaniem organów do przeszczepu.
nowe pokolenia lekarzy, ucząc i Doktor odwołuje się do lekarskiej czasu do czasu wychodzi na krótki
spacer. W towarzystwie żony, lekapokazując Im na własnym przykła- solidarności.
- Koleżanki i Koledzy Aneste- rzy i innych pacjentów.
dzie, że wspaniały zawód lekarza
- Największym moim marzeniem
tylko wtedy ma prawdziwą wartość, zjolodzy, nie poddawajcie się apatii
jest,
żeby wyjść na własnych nogach
i
zobojętnieniu.
To
przecież
Wasza
kiedy pozwala ratować chorego człoi poczuć się wyleczowieka od choroby i związanego z nią praca , tak trudna
W Polsce na milion miesznym – w słowach dra
cierpienia. Dzisiaj to ja bardzo po- i o d p o w i e d z i a l n a
kańców wykonuje się 2,1
trzebuję Waszej pomocy! Na Waszą n ajbard z ie j sł u ż y p r z e s z c z e p ó w s e r c a , Michalskiego czuć
pomoc czekają także chorzy, którzy ratowaniu życia i podczas gdy w Hiszpanii wiarę w powrót do
podobnie jak ja żyją nadzieją! – czy- zdrowia. Czekam na – 5,2, Czechach – 6,7, a zdrowia. Nie tylko
dla siebie i bliskich,
tamy w liście do „Przyjaciół Lekarzy Waszą pomoc. Cze- w Austrii – 8,2.
lecz dla dobra tych,
– Anestezjologów, Dyrektorów Szpi- kam każdego dnia
któr y m pośw ięci ł
tali”, który ukazał się przed kilkoma wspólnie z rosnącą
dniami na Facebooku, na koncie grupą kilkudziesięciu młodych cho- lata pracy. - Żeby móc wrócić do akrych, którzy bez transplantacji, bez tywności, do życia, które wcześniej
„Tak dla transplantacji”.
miałem, do pomagania ludziom...
Dr Michalski zwraca uwagę na Waszej pomocy muszą zginąć.

List otwarty do moich Przyjaciół Lekarzy
– Anestezjologów, Dyrektorów Szpitali.
Koleżanki i Koledzy!
Jestem doświadczonym lekarzem, mam 43 lata i jeszcze przed
rokiem, będąc ordynatorem prowadziłem oddział wewnętrzny, szkoląc nowe pokolenia lekarzy, ucząc i pokazując Im na
własnym przykładzie, że wspaniały zawód lekarza tylko wtedy ma prawdziwą wartość, kiedy pozwala ratować chorego
człowieka od choroby i związanego z nią cierpienia. Dzisiaj
to ja bardzo potrzebuję Waszej pomocy! Na Waszą pomoc
czekają także chorzy, którzy podobnie jak ja żyją nadzieją!
Niebawem minie rok, od kiedy żyję tylko dzięki temu, że moje
nieuleczalnie uszkodzone serce, dzięki pomocy Zespołu lekarzy i
personelu medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
zostało czasowo zastąpione mechaniczną sztuczną lewą komorą
serca. Ten przyjazny choremu szpital rok temu stał się moim nowym
domem, a dzięki mojej żonie i Bliskim, świat wokół mnie i innych
pacjentów oczekujących podobnie jak ja na transplantację, przestałem widzieć moją przyszłość w najbardziej czarnych barwach.
Żyję w przeświadczeniu, że doczekam transplantacji serca,
ponieważ tylko ona gwarantuje mój powrót do aktywnego
życia zawodowego, rodzinnego, społecznego. Czekam i odmierzam kolejne dni, tygodnie, miesiące. Wiem, że mogę nie
doczekać. Proszę Boga i ludzi, aby dali mi nowe życie tutaj,
w Zabrzu.
Koleżanki i Koledzy.
Z niepokojem obserwuję wielki kryzys, jaki dotknął nasz kraj
w zakresie aktywności donacyjnej. Kraje dużo mniejsze niż
Polska, takie jak: Austria, Czechy, Litwa, Belgia czy Holandia,
mają dużo większa aktywność transplantacyjną. Identyfikują
dużo więcej dawców, którzy są przecież i na naszych oddziałach
intensywnej opieki, neurochirurgii, neurologii, ratownictwa i innych, gdzie rozpoznanie śmierci mózgu dokumentuje zakończenie ziemskiego życia człowieka, ale często dzięki transplantacji
możliwość uratowania życia innego potrzebującego chorego.
Rozmawiam z wieloma Kolegami i słyszę, że niedobrze się dzieje, bowiem aktywność transplantacyjna w Polsce drastycznie
zmalała w minionych dwóch latach. Słynne kiedyś z aktywności transplantacyjnej województwa opolskie, dolnośląskie,
śląskie bardzo niepokojąco zredukowały aktywność donacyjną.
My - chorzy – czekamy, wiedząc jak wiele zależy od ambitnego środowiska anestezjologic znego i Jego w ysiłku dla ratowania innych, t ak że t akich jak ja pac jentów.
Koleżanki i Koledzy Anestezjolodzy, nie poddawajcie się apatii i zobojętnieniu. To przecież Wasza praca, tak trudna i odpowiedzialna najbardziej służy ratowaniu życia i zdrowia.
C zekam na Waszą pomoc. C zekam każdego dnia wspólnie z rosnącą grupą kilkudziesięciu młodych chorych, którzy bez transplantacji, bez Waszej pomocy muszą zginąć.
Czekam na Waszą pomoc każdego dnia modląc się również w Waszej intencji do naszego wspólnego Boga, Boga zdrowych i Boga
takich jak ja, ciężko chorych. Czekamy na Waszą pomoc każdego
dnia, dajcie nam więcej nadziei!
W imieniu własnym i czekających na transplantacje chorych
dr n. med. Andrzej Michalski, specjalista chorób wewnętrznych - Ordynator Oddziału Wewnętrznego Nr 2 Szpitala
Powiatowego w Knurowie
(Facebook, konto „Tak dla transplantacji”)

/bw/
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Awans przed
pierwszym dzwonkiem

Foto: Justyna Bajko

Po pozytywnym zdaniu egzaminu siedmioro
nauczycieli kontaktowych z knurowskich placówek
oświatowych otrzymało awans na nauczyciela
mianowanego

Chcąc jak najlepiej uczyć dzieci, knurowscy nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

Szukam nauczyciela i mistrza.
Niech przywróci mi wzrok słuch i
mowę.
Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i
pojęcia.
Niech oddzieli światło od ciemności
− pisał Tadeusz Różewicz. Nauczyciel
musi ciągle się doskonalić, zmagać z
niewiedzą własną i innych. Być nie
tyle przekazicielem treści, co raczej
przewodnikiem. Sprawiać, by uczniowie nie bali się kreatywnie myśleć. To
trudne zadanie, ale właśnie takiego
nauczyciela szukają dzieci i czasami
mają szczęście na niego trafić.
29 sierpnia w knurowskim Ratuszu zastępca prezydenta miasta Piotr
Surówka oraz kierownik Pionu Kadrowo-Organizacyjnego Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych
Tomasz Lewicki wręczyli siedmiorgu
nauczycielom akty nadania stopnia
nauczyciela mianowanego.
− Chciałabym wam pogratulować osiągnięcia kolejnego, bardziej
poważnego etapu, wymagającego
więcej dojrzałości i zaangażowania −
mówił Piotr Surówka. − Życzę wam
w imieniu swoim i prezydenta Ramsa,
aby ten zapał, który teraz was wypełnia, nie przygasł w tych trudnych dla

oświaty chwilach.
Prezydent Surówka podziękował
także obecnym na uroczystości dyrektorom placówek, w których pracują nowo mianowani pedagodzy.
− To dzięki waszej pracy i trosce
dziś tutaj jesteśmy. Byliście nie tylko
opiekunami stażystów, ale także ich
wsparciem i głosem doradczym −
dodał prezydent.
Po podziękowaniach nauczyciele
złożyli symboliczne ślubowanie:
Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i
opiekuna młodzieży, dążyć do pełni
rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Wygłoszenie przysięgi i wręczenie aktów uroczyście zapoczątkowało nowy etap zawodowej kariery.
Choć w polskiej oświacie kryzys,
prezydent Surówka zauważył, że
na szczęścia Knurowa nie dotknął.
Nowo mianowani nauczyciele z
pewnością przyczynią się do rozwoju placówek oświatowych, wnosząc
swoje umiejętności i pasję.
jb

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Sylwia Alczyńska – nauczyciel języka angielskiego i Mariusz Grotnik – nauczyciel wychowania
fizycznego w MSP-1, Antonina Kijas-Sienkiewicz – nauczyciel wychowania
fizycznego w MG-2, Tatiana Sikora – nauczyciel psycholog w MG-1, Marta
Łaskarzewska – nauczyciel języka angielskiego w MSP- 6 oraz Przemysław
Kopiecki i Zbigniew Rabczewski - nauczyciele wychowania fizycznego w
MG-3.
***
Liczba nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (stan z dnia
1 sierpnia 2012 r.): nauczyciele stażyści – 20, nauczyciele kontraktowi – 58,
nauczyciele mianowani – 112, nauczyciele dyplomowani – 193.

Knurów

Szkoło, dokąd zmierzasz?

Choć może nie spektakularne, to jednak są − zmiany! Oświata wciąż na nowo
się definiuje. Przyśpieszający świat wymaga dostosowania się do jego tempa.
Co uległo przeobrażeniu w knurowskich placówkach oprócz nowych sal i
wyremontowanych korytarzy? Pierwszy dzwonek z pewnością zabrzmiał już
w nieco innej szkole niż ta, w której rządził w czerwcu
Pierwszy września zazwyczaj
zaskakuje uczniów. Po dwóch miesiącach wakacji trudno wrócić do
szkolnej rzeczywistości − rannego
wstawania i odrabiania lekcji. W
knurowskich placówkach różnie witano ten dzień. Tradycyjnie albo tak,
jak w Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7, pogadanką „Bezpieczna droga
do szkoły”. Widok policjanta z pewnością zaskoczył uczniów, choć mł.
asp. Janusz Szydło jest dobrze znany
małym knurowianom z akcji służących bezpieczeństwu dzieci.
Szkoła ulega permanentnym
przeobrażeniom. Ministerstwo Edukacji reformy uważa za konieczność,
by obudzić nieco skostniały system i na powrót uczynić placówki
oświatowe miejscem przyjaznym
i bezpiecznym, odpowiadającym
światowym standardom.

Sześciolatek idzie do szkoły!

Ministerialny pomysł, aby dzieci
rozpoczynały naukę w szkole podstawowej już w wieku 6 lat wzbudził
sporo kontrowersji w Polsce. Przeciwni mu rodzice zakładają stowarzyszenia, m.in. „Ratuj maluchy”,
pikietują pod Sejmem, by zatrzymać
reformę. Sprzeciw argumentują

ochroną dzieciństwa przed przedwczesnym wkroczeniem w świat
„dorosłej” nauki.
Obecnie w knurowskich szkołach w I klasie jest 71 sześciolatków,
153 w przedszkolnych zerówkach
i 189 w oddziałach przy szkołach
podstawowych. W roku szkolnym
2012/2013 rodzice wciąż jeszcze
mają wybór, czy posłać dziecko do
pierwszej klasy, oddziału zerowego
w szkole czy zerówki w przedszkolu.
Za 2 lata wolność w tej kwestii zostanie znacznie ograniczona.
− Od września 2014 r. wszystkie
sześcioletnie dzieci będą objęte już
obowiązkiem szkolnym, tj. wszystkie będą uczęszczały do klas I szkół
podstawowych − informuje Danuta
Wieczorek, starszy referent Pionu
Systemowo-Administracyjnego w
Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych.

Etyka czy religia?

Taki dylemat w Knurowie mają
uczniowie tylko Miejskiego Gimnazjum nr 2.
− Mamy obowiązek zapewnić
uczniom lekcje etyki, jeśli rodzice
taką potrzebę zadeklarują − mówi
Teresa Niźnikiewicz, wicedyrektor

Przegląd Lokalny Nr 36 (1018) 6 września 2012 roku

placówki. − W zeszłym roku z tej
możliwości skorzystało 7 uczniów, w
tym na razie 3.
W innych szkołach, dyrektorzy
zorganizują zajęcia z etyki, jeśli uczniowie wyrażą taką chęć.

Informacje mniej jawne

System Informacji Oświatowej
gromadzi dane o uczniach i nauczycielach. Od kilku lat ulega ciągłym
modyfikacjom.
− W obecnym kształcie dane te
są przekazywane z placówek oświaty
organowi prowadzącemu (gminie
lub starostwu powiatowemu - przyp.
red.), ten natomiast właściwemu
kuratorowi oświaty, a kurator Ministerstwu Edukacji Narodowej−
wyjaśnia Danuta Wieczorek. − W
modernizowanym SIO dane będą
przekazywane przez każdy z podmiotów bezpośrednio do bazy danych,
prowadzonej przez MEN.
Dzięki tym zmianom informacje
drażliwie będą bardziej utajnione,
a wiedza na temat potrzeb dziecka
pełniejsza.

Gdzie ten kryzys?

W tym roku w Polsce pracę ma
stracić ponad 7 tys. nauczycieli,

szkoły są zamykane, a klasy likwidowane. Niż
demograficzny
pustoszy polską
oświatę, ale nie
w K nu r ow i e .
Miasto pozostaje zieloną wyspą
na mapie kryzysu.
− Dzięki staraniom władz Dla pierwszoklasistów szkoła to pierwszy poważny
miasta i dyrekto- krok ku dorosłości
rów szkół i placówek oświatowych,
tralne, wyjazdy edukacyjne czy
żaden z nauczycieli nie stracił pracy.
warsztaty.
Również liczba szkół pozostaje na
tym samym poziomie. Zmniejszyła
Zielona wyspa
się tylko liczba klas w szkołach podKnurowska oświata ma się
stawowych o 2, natomiast w gimnanieźle. Reformy są wprowadzane,
zjach o 3 − informuje Wieczorek.
wciąż pojawiają się nowe programy

Nowe możliwości

Już od września uczniowie Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
skorzystają z projektu unijnego
„Edukacja dla rozwoju”. Program
zakłada pomoc w nadrabianiu zaległości edukacyjnych oraz ułatwia
projektowanie zawodowej ścieżki.
Oprócz zajęć na terenie szkoły
zaplanowano także spektakle tea-

unijne pomagające szkołom w staniu się „kuźnią talentów”. Tempo
zmian sprawia, że pierwszoklasiści, którzy dzisiaj po raz pierwszy
zakładają tornister, po raz ostatni
zdejmą go zapewne w zupełnie
innej rzeczywistości edukacyjnej.
Już teraz mówi się coraz głośniej o
rezygnacji z papierowych książek...
ale to dopiero pieśń przyszłości.
Tekst &foto: Justyna Bajko



rozmaitości
Knurów

ogłoszenie

W szafach przejaśniało

Zapraszamy do nas – szkoły z tradycjami

Foto: Dawid Ciepliński

Można było przynieść ubrania, książki, płyty bądź
ozdoby. Ile się chciało. Na sprzedaż, wymianę albo...
prezent

Paniom w to graj - „Szafa Party” okazała się świetnym pomysłem

Na pomysł z „Szafą Party” wpadły licealistki Alicja Kostelecka i
Katarzyna Markiewicz. – Udało się
w innych miastach, dlaczego miałoby
nie wypalić w Knurowie – mówią.

Wypaliło.
W piątkowe popołudnie Filia
Dziecięca i Młodzieżowa MBP przy
al. Lipowej otworzyła podwoje dla
chcących przewietrzyć swoje szafy.

Odzew przerósł oczekiwania
organizatorek. – Byłyśmy mile zaskoczone, że przyszło tak dużo ludzi
– mówi Katarzyna Markiewicz.
Lud zie poprz y nosi li st roje,
książki, płyty CD, a nawet biżuterię.
Transakcja goniła transakcję. Jedni
handlowali, inni się wymieniali, a
niektórzy byli skorzy do obdarowywania.
– Świetny pomysł, wart ponowienia – nie miały wątpliwości Oliwia
i Klaudia.
- Tak się to wszystkim podoba,
że następnym razem potrzeba będzie
znacznie więcej miejsca – przewidywała Monika.
- Cieszymy się z odzewu. Powtórzymy akcję. Może tym razem
w Szczygłowicach – zastanawia się
Katarzyna.

Nasza szkoła istnieje od 1999 r. Nasi słuchacze dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy zdają maturę, a najlepsi kontynuują
naukę na wyższych uczelniach. Lekcje prowadzą wykwalifikowani nauczyciele − egzaminatorzy matur. Potrafią oni
stworzyć na zajęciach serdeczną, miłą atmosferę − u nas
uczysz się z przyjemnością.
Zadzwoń do nas i przekonaj się, jakie promocje przygotowaliśmy dla Ciebie.

DC

Dla Przeglądu
Marian Gruszka, pomysłodawca
biegu: - Nasz bieg to szczególna
forma pielgrzymowania i pielęgnowania pamięci o męczennikach
stanu wojennego. Pomysł zrodził
się w Knurowie na spotkaniach
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, stąd też ogromne zaangażowanie emocjonalne i organizacyjne
knurowian. W naszą inicjatywę zaangażował się NSZZ „Solidarność”
ze wszystkimi swoimi strukturami:
Komisją Krajową, Regionem Śląsko-Dąbrowskim, Sekretariatem
Górnictwa i Energetyki, Sekcją
Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego, MOZ NSZZ Solidarność KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Knurów oraz Społecznym
Komitetem Pamięc i Górników
KWK Wujek Poległych 16 Grudnia
1981. Organizacyjnie wspierają
nas również Katowicki Holding
Węglowy, Urząd Miasta Knurów,
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej
oraz Instytut Pamięci Narodowej
Oddział Katowice. Dzięki wsparciu
tych organizacji i instytucji możliwe jest przeprowadzenie kolejnej
pielgrzymki biegowej.
13 września o godz. 7 zgromadzimy się w kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego na mszy świętej,
po zakończeniu której po raz kolejny będziemy mogli ucałować
relikwie bł. ks. Jerzego.
Następnie udamy się pod pomnik bł. Jana Pawła II gdzie ks.
proboszcz Ireneusz Tatura poprowadzi modlitwę, a zaproszeni
goście i przedstawiciele naszej
sztafet y złożą kwiat y. Stał ym
punktem jest przemarsz całej
grupy pielgrzymów spod kościoła
pod pomnik poległych górników
na czele z orkiestrą dętą KWK
„Wujek”. To tu odbywają się oficjalne uroczystości prowadzone
przez kustosza Stanisława Płatka.
Tradycyjnie pod pomnikiem złożymy symboliczne dziewięć róż.
Od pomnika poległych górników
do pomnika Powstańców Śląskich
pobiegnie młodzież z Katowic i
Knurowa oraz grupa z IPN. Po
dotarciu do Warszawy do sztafety
przyłącza się grupa rowerzystów
z Warszawskiej Akcji Katolickiej i
wspólnie pokonujemy ostatnie 19
km. W pobliżu kościoła p.w. Stani-



informacja własna wydawcy

sława Kostki jak co roku połączymy
się z grupą Warmińsko-Mazurską i
wspólnie dobiegniemy do grobu bł.
ks. Jerzego.
Patronat honorowy objęli: J.E.
Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Prezydent Miasta
Katowice Piotr Uszok, Prezydent
Miasta Knurów Adam Rams, Przewodniczący Społecznego Komitetu
Pamięc i Górników K WK Wujek
Poległych 16 Grudnia 1981 Roku
Stanisław Płatek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz
Kamiński.
Not. bw

Skład pielgrzymki: Edward Włodarski, Szymon Masarczyk, Czesław
Kostrzak, Zbigniew Kołodziejczyk,
Leszek Kroczek, Otylia Grosicka,
Marian Gruszka, Rafał Michalski,
Adam Gryman, Tomasz Szafron,
Kajetan Mazuro, Piotr Jegierski,
Wojciech Szwed, Jacek Gorol, Piotr
Nowak, Grzegorz Wójcik, Ireneusz Czapiga, Ireneusz Niezgoda,
Krystian Meizner, Damian Badura,
Grzegorz Kocoń, Dariusz Kitel i
Barbara Ruszkowska.
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aktualności
dożynKi gminy gierałToWice

przeżyli je wspólnie
Uroczyste nabożeństwo, występy i koncerty,
w tym ten najbardziej oczekiwany, gwiazdy wieczoru
– zespołu Lombard - liczne atrakcje dla dzieci
i dorosłych oraz kończący imprezę pokaz sztucznych
ogni. Tak wyglądało święto plonów w Gierałtowicach
W nied ziel nych doż y n k ach
wzięły udział setki mieszkańców z
Gierałtowic, Chudowa, Paniówek i
Przyszowic oraz gości z ościennych
miejscowości. Uroczystości zainaugurowała msza św. dziękczynna w

kościele Matki Bożej Szkaplerznej
w Gierałtowicach. Po nabożeństwie
odświętny korowód na dożynkowy
plac poprowadziła Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach.

Zgodnie z tradycyjnym ceremoniałem starostowie – Czesław Matysik i Ewelina Kłosek - przekazali
bochny chleba, wypieczone z tegorocznego ziarna, na ręce wójta Joachima Bargiela i przewodniczącego
Rady Gminy Marka Błaszczyka. O
oprawę muzyczną tej chwili zadbał
gierałtowicki chór Skowronek pod
dyr. Beaty Stawowy.
Zasłużonego podziwu doczekały się twórczynie dożynkowych
koron. To panie z Kół Gospodyń
Wiejskich. Gromkie oklaski nagrodziły gospodynie z Gierałtowic,
Chudowa, Paniówek i Przyszowic.
Gdy oficjalnej odsłonie uroczystości stało się zadość, sceną zawład-

Bez pracy nie ma kołaczy - tę odwieczną prawdę zgodnie
przywoływali rolnicy i samorządowcy

nęli artyści. Rozpoczęła Orkiestra Parafialna ze Świbia. Burzę braw zebrała
grupa Just Relax, która przypomniała
polskie i światowe przeboje.
Z wrodzoną swadą i humorem
zebranych czarowała Monika Organiściok z Chudowa, Ślązaczka Roku
z 1994 r.
Ciekawie było też poza sceną.
Goście wręcz oblegali stoiska gospodyń z Chudowa i Gierałtowic oraz
hobbystów z Polskiego Związku Filatelistów. Prawdziwy raj miały dzieci.
Mogły przebierać w atrakcjach.
Gorąco przyjęto gwiazdę wieczoru – zespół Lombard. Muzycy nie

zawiedli. Dali energetyczny koncert,
porywając zebrane przed sceną tłumy
do wspólnej, żywiołowej zabawy w
rytmach rocka. Z niezapomnianym
hitem sprzed lat – „Przeżyj to sam”.
Na koniec zaiskrzyło. Za sprawą
efektownego pokazu sztucznych
ogni, w huczny i efektowny sposób
wieńczących Święto Plonów Anno
Domini 2012.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Dożynki to znakomita okazja do wspólnego świętowania dla całej
gminy
reklama

Dynamiczny koncert gwiazd rocka - zespołu Lombard
- usatysfakcjonował setki fanów, świetnie bawiących się
przed sceną

reklama
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aktualności
zaproSzenie

Zaczyna się od wygłupów przed lustrem, śpiewania do dezodorantu,
imieninowych występów przed rodziną. Wystarczy odrobina odwagi, by
zgłosić się na jeden z naborów do grup działających przy Centrum Kultury,
przedpokój z lustrem zamienić na salę taneczną, dezodorant na mikrofon,
a brawka rodziny na gromkie oklaski publiczności
charakteru, która daje więcej niż
wielogodzinne ślęczenie przed komputerem czy przesiadywanie na ławce
pod blokiem.
Za kilka dni ruszą nabory do zespołów działających pod egidą Centrum Kultury. Oferta jest naprawdę
różnorodna, więc z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie.

Foto: Dawid Ciepliński

dla każdego coś

Takie ewolucje tylko z Wesołą Kompanią

Sztukateria otwiera swoje podwoje także dla najmłodszych. 11
września (wtorek) o godz. 16.00 rozpoczną się zapisy na zajęcia utaneczniające, adresowane do 6 i 7-latków.
Nieco starsi (od 10 do 12 lat)
mogą tego samego dnia przyjść na
casting do hip-hopowego zespołu
Hipnoteria. Początek o godz. 17.15.
Szczegółowych informacji instruktorzy udzielają pod numerem
telefonu 32 332 63 93.

Foto: Paweł Gradek

sztuKateria jaK MaGnes

Wrazidloki wracają po dłuższej przerwie i zapraszają na nabór do
zespołu

To idealna trampolina do przyszłych karier. Zresztą, co tu dużo mówić, wystarczy wziąć pierwszy z brzegu
wywiad z piosenkarką, aktorem, tancerzem, w którym wspominają swoje
początki, by przeczytać o babci, która

zaprowadziła ich za rękę do Domu
Kultury, o tremie przed pierwszym
publicznym występem, o dyscyplinie
trzymanej przez trenerów...
Uczestnictwo w zajęciach artystycznych to dla młodych szkoła

Tu pod okiem wykwalifikowanej
kadry szlifuje się przede wszystkim
umiejętności taneczne. Na sali lustrzanej, gdzie odbywają się treningi,
powstają wymyślne choreografie, za
które zespoły zbierają laury na znaczących festiwalach i przeglądach.
Już 6 września (czwartek) o godz.
16.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla zespołu tanecznego Marzenie
I, II i III oraz dla grupy początkującej z
roku szkolnego 2011/2012. Dzień później mile widziani są amatorzy tańca w
stylu break dance oraz locking, którzy
ukończyli 15 lat. Casting do Wesołej
Kompanii ruszy o godz. 16.00.

reaKTyWacja WrazidloKóW

Powstały w 1995 roku z inicjatywy Stefanii Grzegorzycy. Pierwszy
skład zespołu wypatrzyła z tłumu
ładnie śpiewających uczniów. I tak
narodził się zespół, który został
okrzyknięty wizytówką Knurowa i
zaskarbił sobie sympatię publiczności. Ostatnio było o nich cicho, ale już
10 września (poniedziałek) o godz.
16.30 odbędzie się w Domu Kultury
w Szczygłowicach spotkanie organizacyjne adresowane do wszystkich
chętnych dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
- Jeśli lubisz tańczyć, śpiewać, wspaniale się bawić i mile spędzać czas,
przyjdź. Dzieci śpiewają śląskie pieśni, tańczą w strojach ludowych, a co
najważniejsze odnoszą spore sukcesy.
Wkraczając w grono rozśpiewanych,
wrazidlatych dzieci można poczuć się
jak w jednej wielkiej rodzinie - zachęcają instruktorzy. Zajęcia odbywać
się będą dwa razy w tygodniu.

co, gdzie, Kiedy?

SpoTKania organizacyjne i zapiSy
• 6 września (czwartek), godz. 16, Sztukateria – zespoły taneczne
Marzenie I, II, III oraz grupa początkująca z roku szkolnego
2011/2012;
• 7 września (piątek), godz. 16, Sztukateria – Wesoła Kompania,
amatorzy tańca w stylu break dance i locking (15-lat i starsi);
• 10 września (poniedziałek), godz. 16.30, Dom Kultury w Szczygłowicach – Wrazidloki (dla dzieci 3-8-letnich);
• 10 września, godz. 17, Dom Kultury w Szczygłowicach – Studio
Piosenki i Musicalu;
• 11 września (wtorek), godz. 16, Sztukateria – zapisy na zajęcia

taneczne dla 6- i 7-latków; godz. 17.15 – Hipnoteria (hip-hop dla
10-12-latków);
• 14 i 21 września (piątek), godz. 17, MSP-9 – zespół majoretek
Iluzja;
• 17 września (poniedziałek), godz. 16.30, MSP-9 (sala lustrzana)
oraz 18 września, godz. 16.30 w Domu Kultury w Szczygłowicach– zajęcia z tańca dla dzieci 5-6-letnich
• 17 września, godz. 18.45, MSP-9 – latino solo dla pań, godz. 20
– taniec towarzyski (pary); 18 września, godz. 20 w DK Szczygłowice – taniec towarzyski (pary).

muSical, muSical

Kto chociaż raz widział efekt finalny pracy adeptów Studia Piosenki
i Musicalu, ten miał okazję przenieść
się w inny świat. Instruktorzy tworzą
widowiska dopracowane w każdym
calu: imponujące scenografie, zawodowe choreografie, piękne głosy.
Nad wszystkim czuwają: Agnieszka
Bielanik-Witomska i choreograf
Małgorzata Ochabowicz. Studio
rozpoczyna nowy sezon od zebrania
organizacyjnego, na które zaprasza
dzieci i młodzież wraz z rodzicami.

Foto: Justyna Bajko

emilia melerska z Knurowa

ur. 29.08.2012 r., 3520 g, 54 cm

0

piotr Stolarski z Sośnicowic

ur. 28.08.2012 r., 3300 g, 55 cm

Hanna figura z Knurowa

ur. 30.08.2012 r., 3600 g, 54 cm

do iluzji marSz

Maszerują od 2006 roku i za
każdy m razem budzą ogromne
zainteresowanie widzów. Grupa
majoretek „Iluzja” ma już na koncie
znaczące sukcesy, a także zagraniczne występy. Ćwiczą w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 pod czujnym
okiem Pauliny Przesdzing. Grupa
wykonuje układy marszowo-taneczne, prezentuje efektowne popisy żonglerskie z pałeczkami marszowymi.
Dziewczęta występują do repertuaru
Orkiestr Dętych, a także z własnym
programem tanecznym.
Najbliższe nabory do „Iluzji”
odbędą się 14 i 21 września o godz.
17.00 w MSP-9. - Zapewniamy dobrą
zabawę i ciężką pracę - obiecuje instruktorka. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem 723 516 291
lub gg: 7317687.

Solo i W paracH

Instruktorka tańca Jolanta Cybulska przygotowała ofertę zarówno
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Zna się
na rzeczy - jest wielokrotną mistrzynią Śląska w tańcu towarzyskim,
posiada najwyższą, międzynarodową
klasę „S” w tańcu sportowym.
17 września o godz. 16.30 zaprasza na spotkanie w sali lustrzanej
MSP-9 dzieci w wieku 5-6 lat. Dzień
później o 16.30 do Domu Kultury w
Szczygłowicach.
Dorośli mogą wziąć udział w
zajęciach dla par i latino solo dla
pań. Spotkanie dla tych ostatnich
odbędzie się w MSP-9 17 września
(poniedziałek) o godz. 18.45. O godz.
20.00 instruktorka czeka na pary.
Dzień później zajęcia dla par odbędą
się w DK Szczygłowice. Początek o
20.00. Szczegóły można uzyskać w
sekretariacie DK (32 332 63 84) oraz u
Jolanty Cybulskiej (515 093 369).
/pg/

martyna cwajna z Knurowa

ur. 29.08.2012 r., 3640 g, 55 cm

olaf latała z ornontowic

ur. 30.08.2012 r., 3300 g, 51 cm

Foto: Dawid Ciepliński

oliwier rajca z dębieńska

ur. 28.08.2012 r., 3420 g, 56 cm

Odbędzie się 10 września (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Kultury w
Szczygłowicach.

Zajęcia taneczne to żelazny punkt oferty Sztukaterii
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rozmaitości

rozrywKa NR 36/2012 - 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. 34/2012 brzmiało: „Żartowniś”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Gabriela Woźniak. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
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„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

Knurów, Gliwice. 10-lecie teatru wit-wit

pieskie życie i serca dwa
Wit-Wit tworzą doświadczeni artyści i aktorzy. Przez lata związani z
Gliwickim Teatrem Muzycznym, występujący na deskach największych
polskich scen. Prawdziwe autorytety
dla zakochanych w aktorstwie młodych talentów. I chętnie zdradzający
najmłodszym tajniki sztuki.
- Przed dekadą rozpoczęliśmy
działalność edukacyjną dzieci i młodzieży. I czynimy to po dziś dzień. Z
tą samą energią co przed laty. I radością, jaką dają nam nasi wspaniali
i utalentowani podopieczni – mówi
Ewa Witomska, dyrektor Teatru WitWit, chwalącego sobie współpracę ze
szkolną „Siódemką” w Knurowie.
W ciągu 10 lat przez teatr przewinęły się setki dzieci z Knurowa i
okolic. Dla wielu z nich aktorstwo
to całe życie. Spotkają się w niedzielę, 16 września, w Gliwickim Teatrze Muzycznym, by wziąć udział
w koncercie jubileuszowym.

Foto: Archiwum Wit-Wit

Są młodzi. Na najlepszej drodze, by zwojować najsławniejsze
sceny. Rozjeżdżają się po świecie, lecz pamiętają, że zaczynali
w Knurowie i Gliwicach. Lada dzień zjadą się, by wspólnie
świętować 10-lecie swojego „matecznika” – Teatru Wit-Wit
i GTM Junior

Tego samego dnia (niedziela) o
godz. 11 w GTM zostanie wystawiona
bajka muzyczna pt. „Pieskie życie”.
Wystąpią aktorzy Teatru Wit-Wit.
- To barwny spektakl z żywą i
wartką akcją. Pełen zabawnych sytuacji i gagów. Uwrażliwia dzieci na los
zwierząt, uczy obowiązkowości i odpowiedzialności – mówi Witomska.
Widzom dorosłym Teatr WitWit proponuje komedio-farsę pt.
„Jedyna miłość Oskara”. W tytułowej roli wystąpi Jarosław Tyran,
aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
Reż yserem spek ta k lu jest Beata Deutschman, laureatka Złotej
Maski dla najlepszej aktorki woje-

wództwa śląskiego w 2010 r. Sztuka
zostanie wystawiona 17 września
(poniedziałek) o godz. 18 w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
- Przeżywamy nasz jubileusz w
twórczy sposób. Knurowianie pojawią
się na scenie i na widowni. Wierzę, że
wszyscy wyniosą wyłącznie pozytywne emocje – mówi Ewa Witomska.
Z myślą o kolejnych młodych
talentach Teatr Wit-Wit rozpoczyna
nabór do grup przedszkolnej, szkolnej i
młodzieżowej. Spotkanie organizacyjne i zapisy zaplanowano na 19 września
(środa) o godz. 16 w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7 w Knurowie.
/bw/

Dla Czytelników Przeglądu Lokalnego mamy podwójne zaproszenia
(po jednym na poszczególne imprezy) na bajkę „Pieskie życie”,
spektakl „Jedyna miłość Oskara” i koncert jubileuszowy.
Aby wziąć udział w losowaniu wystarczy odpowiedzieć na konkursowe pytanie, wypełnić kupon i dostarczyć go do redakcji (Knurów, ul. Niepodległości 5) do 11 września 2012 r.

Gra w przedstawieniach sprawia dzieciom
(i dorosłym aktorom) autentyczną frajdę...

- Usłyszymy m.in. Andrzeja Skorupę - znanego z pierwszoplanowych
ról w „High School Musical”, „Hair”,
„Tarzan”, Martynę Sojkę – zwyciężczynię „Szansy na sukces”, Martynę
Budnik z „Bitwy na głosy” (drużyna Natalii Kukulskiej), Dominikę

Kaczmarczyk – Jane w „Tarzanie”
– wylicza dyrektor Witomska. - Nie
zabraknie knurowian – Marty Kozak i Adama Woronowskiego.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.
Poprowadzą go dziennikarz TVP Ziemowit Pędziwiatr i Ewa Witomska.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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ogłoszenia
Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor srebrny, podgrzewane manetki. Stan idealny.
Tel. 662 688 010

Handel i Usługi

35-39/12

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

26-39/12

edukacja
ANGIELSKI Z PASJĄ. Korepet ycje i
kursy. Pr zygotowanie do matur y. Tel.
508 143 970

36-37/12

Hiszpański – tłumaczenia i korepetycje. Tel.
535 803 828

34 – 36/2012

Matematyka – korepetycje, kursy maturalne (2 godz. + 2 godz. gratis). Tel.
692 845 849
32-36/12

SZUKAM PRACY

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

Piekarnia „Śliwiński” zatrudni piekarza,
2400 zł netto. Tel. 660 969 382

15-44/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu
o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na zadanie:
„Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze wojewódzkiej nr 921
- ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach na długości ok. 400 m na potrzeby projektu pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków
w Gminie Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można
w siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32) 301 15 21.
Termin składania ofert upływa 13.09.2012 r o godz. 9.00.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

35-37/12

Praca w barze na weekendy – Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

33-36/12

Przyjmę płytkarza. Tel. 666 852 100

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

Atrakcyjne działki budowlane, ul. Jordana
– sprzedam. Tel. 32 235 11 40

1/12-odw.

35-36/12

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

Bojków. Dom dwurodzinny sprzedam Tel.
512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

1/12-odw.

36/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899

27-51/52/12

35-39/12

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

35-36/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej. Tel. 693
262 584
36/39/12

Zatrudnię stolarza z kwalifikacjami. Tel.
666 852 100
35-36/12

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

33-36/12

Dam pracę

36/12

Krywałd. Dwurodzinny dom, 485 tys. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl
36/12

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

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

21-40/12

Kupię dom – może być do remontu lub
działkę. Tel. 661 367 475

36/12

Mieszkanie do sprzedania lub wynajęcia.
Tel. 792 077 077

35-36/12

Mieszkanie do wynajęcia 70 m2, po remoncie, nowe okna i c.o. Tel. 601 771 672
34-36/12

OKAZJA 4-pokojowe mieszkanie 70 m 2,
135.000 zł. M3. Tel. 603 773 313
36/12

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

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

36-39/12

36/12

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

Sprzedam dom w Żernicy. M-Kwadrat. Tel.
509 096 594

1-51/52/12

35-36/12

Piekarnia „Śliwiński” zatrudni piekarza,
2400 zł netto. Tel. 660 969 382

35-37/12

Praca w barze na weekendy – Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

33-36/12

Przyjmę płytkarza. Tel. 666 852 100

35-36/12

Zatrudnię stolarza z kwalifikacjami. Tel.
666 852 100
35-36/12

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

33-36/12

Sprzedam mieszkanie 47 m2, 2-pokojowe,
Knurów, ul. Jagiełły 7. Tel. 501 351 282
35-37/12

Sprzedam mieszkanie 63 m 2, 3 pokoje,
IV piętro, ul. Wilsona. Cena 160 tys., bez
pośredników. Tel. 784 327 227
34-37/12

Nowość! Nie posiadasz zdolności kredytowej nie szkodzi, u nas pewna pożyczka
2000 zł. Tel. 32 236 71 13

33-36/12

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

INFORMACJA

Wynajmę od października nieduży dom z garażem i ogrodem. Tel. 0049 6251680583

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 29.08.2012 r.
do 18.09.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

36/12

35-36/12

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

31-39/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
34-37/12

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

31-39/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

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

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
35-39/12
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sport
3 liGa KoBiet

Snajperski
popis pytko
Naprzód Żernica odniósł
drugie z rzędu zwycięstwo. I
to w identycznych rozmiarach,
jak na inaugurację, strzelając
rywalkom aż pięć bramek.
Strzelecki popis dała kapitan
Naprzodu Justyna Pytko, która cztery razy wpisała się na
listę strzelczyń.
PiSk

Justyna Pytko
przyjmuje gratulacje
za snajperski popis
od Agata Foltyn (nr 11)

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI 2. KOLEJKI

oldboje ivetu
zagrają dalej
Na knurowskim „Orliku”
odbył się Turniej o Puchar Prezydenta Knurowa w piłce nożnej
oldbojów. Tegoroczny turniej
stanowił zarazem część ogólnopolskiego projektu pod nazwą
„Orlik Polska”, nad którym
patronat sprawuje Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Założeniem
projektu jest wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny w
całym kraju w dwóch kategoriach wiekowych: +16 i +35 lat.
Zwycięzca krajowych zmagań
ma z kolei wziąć udział w rozgrywkach międzynarodowych.
W knurowskim turnieju
oldbojów wzięły udział cztery
zespoły, a walka o pierwsze
miejsce rozegrała się pomiędzy
drużynami Ivetu i Concordii.
Przed bezpośrednim pojedynkiem każda z ekip odniosła po dwa zw ycięstwa,
pokonując FC Knurów i PTK
DB Schenker.
Po tych spotkaniach lepszym
bilansem bramkowym legitymowali się oldboje Concordii,
którym do turniejowego zwycięstwa potrzebny był minimum remis. W decydującym pojedynku
nie było jednak kalkulowania i
każdy z zespołów walczył o wygraną. Pierwsi bramkę zdobyli
piłkarze Ivetu, jednak po chwili
za sprawą Marka Wierciocha był
już remis.
Do końca pierwszej połowy
Concordia miała jeszcze dwie
znakomite okazje do objęcia
prowadzenia, ale akcje dwóch
na jednego zostały źle wykończone. W drugiej połowie decydujące trafienie zadał najskuteczniejszy strzelec w historii
knurowskich rozgrywek halowych - Krystian Kijak i mimo
ataków Concordii to Ivet sięgnął
po końcowe zwycięstwo.
– Wygrana nie przyszła
nam łatwo, bo Concordia zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko. Cieszymy się z wygrania
turnieju regionalnego, jednak
nasza drużyna powstała po to,
by zajść w tych rozgrywkach jak

najdalej, dlatego mamy nadzieję
wygrać także finał wojewódzki
– powiedział kapitan Ivetu,
Robert Kasiński. Należy dodać,
iż organizacja wspomnianego
turnieju na szczeblu województwa została zaproponowana
przez koordynatorów projektu
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i

Rekreacji w Knurowie, tak więc
8 września nasze miasto będzie
gościć najlepsze śląskie zespoły
w kategorii powyżej 35 lat.
Zwycięzcy knurowskiego
turnieju zagrali w składzie:
Marian Przybyszewski, Tomasz
Nowosielski, Daniel Tałajkowski, Krystian Kijak, Robert
Kasiński, Leszek Kastelik, Mieczysław Szerląg.
Królem strzelców turnieju
został Marek Wiercioch z 8
trafieniami.
Nagrody wręczał wiceprzewodniczący Rady Miasta
- Jerzy Pach.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI:
Concordia Oldboje – FC Knurów 6:3
(D. Skowron, Z. Kapustka, R. Szczepanik, A. Michalski, M. Wiercioch, Hołysz – W. Jachimowski, P. Rolnik, M. Lubczyk)
Ivet – PTK DB Schenker 6:0
(T. Nowosielski 2, K. Kijak 2, L. Kastelik, R. Kasiński)
Concordia Oldboje – PTK DB Schenker 12:1
(M. Wiercioch 6, Hołysz 3, E. Kołtko 2, R. Szczepanik – M.
Kwinta)
Ivet – FC Knurów 6:0
(K. Kijak 2, D. Tałajkowski 2, L. Kastelik, T. Nowosielski)
Concordia Oldboje – Ivet 1:2
(M. Wiercioch – L. Kastelik, K. Kijak)
FC Knurów – PTK DB Schenker 7:2
(M. Lubczyk 2, P. Rolnik 2, W. Jachimowski, D. Flis, K. Nieradzik
– R. Nowosielski, B. Święch)
1.
2.
3.
4.

Ivet
Concordia Oldboje
FC Knurów
PTK DB Schenekr

9
6
3
0

14-1
19-6
10-11
3-25

informacja

Piast Leszczyny - Naprzód Żernica 2:5
Bramki dla zwyciężczyń: Pytko 4, Szulik.
Naprzód: Łabądź (Wojtaszek), Foltyn, Pytko, Nalepka, Szulik,
Pawlik, N. Sosna (Kurzal), Botor, Czekała (M. Sosna), Fliszkiewicz, Sienkiewicz (Napierała).
Jaskółki Chorzów - Polonia Tychy 2:2, UKS Gamów – Tygryski
Świętochłowice 0:6, KKS Zabrze II - LKS Goczałkowice Zdrój
0:6, Czarni II Sosnowiec – (pauza).

1. Tygryski
2. Naprzód
3. Goczałkowice
4. Zabrze II
5. Czarni II
6. Polonia
7. Jaskółki
8. Gamów
9. Piast

6
6
4
3
1
1
1
0
0

dwie wygrane walki
jacka wyleżoła
Czterech pięściarzy Concordii Knurów wystąpiło w
turnieju Grand Prix Puchar
Polski PZB w Grudziądzu. W
najlepszym nastroju wracał do
Knurowa Jacek Wyleżoł, który
po dwóch zwycięstwach dotarł
do półfinału i ostatecznie zajął
trzecie miejsce.
Zawodnik Concordii wystąpił w kategorii wagowej 64
kg i w eliminacjach wygrał
jednogłośnie z Damianem
Faleckim (KSZO Ostrowiec),
w ćwierćfinale również jednogłośnie pokonał Patryka Dygacza (Sztorm Szczecin), by w
półfinale przegrać na punkty
z Mateuszem Kosteckim (PKB
Poznań).
Klubowi koledzy Jacka
Wyleżoła pożegnali się z turniejem nieco wcześniej. Dawid
Torzecki (kat. 64 kg) pokonał
w eliminacjach 2:1 Aleksandra
Nadolnego (Sako Gdańsk),
a w walce ćwierćfinałowej

przegrał jednogłośnie z
Marcinem Latochą (Róża
Karlino).
Rober t Sz y bel ( k at .
64 kg) przegrał pojedynek eliminacy jny
z Tomaszem Królem
(Sz tor m Sz cz eci n)
podobnie, jak Piotr
Pyra (kat. 75 kg),
który musiał uznać
w y ż s z o ś ć P aw ł a
Michalika (Legia
Warszawa).
Reprezentantów BKS-u do
startu w Grudziąd z u pr z y gotow ywa l i t renerz y Bogd a n
Da n iela k i Z big n iew
Kicka.
PiSk

Jacek Wyleżoł
po dwóch wygranych
walkach zajął
w Grudziądzu
trzecie miejsce

Foto: Jan Pluta

Foto: Waldemar Jachimowski

Koronę króla strzelców wywalczył kapitan oldbojów Concordii
– Marek Wiercioch, a puchar za turniejowe zwycięstwo
Ivetu odebrał Robert Kasiński (w tle). Nagrody wręczał
wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jerzy Pach

8 września 2012, godz. 18.00
Hala Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach
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Reprezentacja BKS Concordia
na turniej GP PZB
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Foto: Piotr Skorupa

To zdjęcie zrobiliśmy
Jackowi Wiśniewskiemu
16 czerwca w czasie
piłkarskiego turnieju
oldbojów Auder Cup
w Knurowie. Niebawem
będziemy świadkami
jego debiutu w MMA…

zamienił korki
na rękawice
Pamiętacie Jacka Wiśniewskiego? Młodsza część kibiców
zapewne nie pamięta, ale ci
nieco starsi na pewno przypominają sobie mecze, gdy pod
koniec XX wieku w Concordii
Knurów występował rosły,
dobrze zbudowany obrońca. O
takich zawodnikach mówi się,
że wkładają głowę tam, gdzie
rywal boi się włożyć nogę. Jacek Wiśniewski nie był nigdy
mistrzem Polski, nie grał też
w europejskich pucharach, a i
selekcjonerzy pomijali go, gdy
przygotowywali powołania
do reprezentacji. Mimo to
były piłkarz Concordii zdobył
ogromny szacunek wśród kibiców, bowiem wychodząc na

plac gry nie kalkulował. Jego
postawę na boisku cechowały
przede wszystkim waleczność,
ambicja i nieustępliwość. A
że w piłkę grać potrafił to z
Knurowa przeniósł się do Górnika Zabrze i dzisiaj w swym
piłkarskim CV ma m.in. około
dwieście występów w ekstraklasie.
Tak naprawdę Jacek Wiśniewsk i na począt ku swej
przygody ze sportem miał też
do czynienia z boksem. „Szermierkę na pięści” trenował w
Walce Zabrze-Makoszowy.
Teraz – niejako na zakończenie
sportowej kariery – postanowił wrócić do ringu i od razu
został wrzucony na tak zwaną

głęboką wodę, bowiem wraz z
takimi tuzami, jak Marcin Różalski, Mariusz Pudzianowski
czy Jan Błachowicz weźmie
udział w KSW 20. Galę zaplanowano na 15 września w Ergo
Arenie w Gdańsku-Sopocie,
a ry walem „Wiśni” będzie
Kamil Waluś, którego rekord
w MMA wynosi 2-1-0. Były
piłkarz Concordii jest starszy
od rywala o 15 lat i wyższy o 2
centymetry. Kamil Waluś jest
z kolei zdecydowanie cięższy,
bowiem waży 120 kg, a więc 16
kg więcej od Wiśniewskiego.
Do pojedynku pozostało
kilka dni, a więc możemy rozpocząć odliczanie…
Piotr Skorupa

iV liGa

po raz pierwszy
na zero z tyłu
W piątej kolejce 4-ligowego
sezonu beniaminek z Przyszowic wyjechał do Żywca i wygrał
na trudnym terenie 2:0. Do tej
konfrontacji piłkarze Jedności i
Czarnych-Góral przystępowali
w zupełnie odmiennych nastrojach. Przyszowiczanie mieli przecież w pamięci dwie
ostatnie porażki z GTS-em
Bojszowy 1:3 i z rezerwami
GKS-u Katowice 3:5, natomiast gospodarze byli po meczu, w którym na wyjeździe
wygrali z ówczesnym liderem
– Nadwiślanem Góra 1:0.
W sporcie często obowiązuje prawo serii, jednak
wielu przekonało się o tym,
że przed kolejnym w ystępem nie war to wracać do
historii, a najważniejsze, by
skoncentrować się na tym,
co przed zespołem. I z takim założeniem udali się do
Żywca piłkarze z Przyszowic.
Jak się okazuje, przyniosło
to wymierny efekt w postaci

trzeciego już w tym sezonie ności bez wątpienia można
zwycięstwa.
nazwać Rafała Hajoka, który
- Mecz mógł się podobać, bo dwukrotnie znalazł sposób na
był prowadzony w szybkim tem- pokonanie bramkarza rywali.
pie i obfitował w sytuacje podDodajmy, że w sobotę
bramkowe. Mnie najbardziej nie mógł wystąpić pauzujący
cieszy znaczna poprawa gry za cztery czerwone kartki
naszego bloku defensywnego Marcin Pastor, a obowiązki
– mówi trener Jedności, Michał zawodowe Tomasza Wańka
Skowron. – Wróciliśmy z Żyw- spowodowały, że i z tego piłca z komplekarza nie mógł skorzystać
z przymruŻeni
em oK a
tem punktów,
sz kolen iow ie c
jednak Góral
Jedności.
potwierdził w
D e biut z atym meczu, że
notował z kolei
należy do zem łod zie ż ow iec
- C o zamaw ia
w pubie Dawid Zdral, wyspołów bardzo piłkar
z Jedności Przy
szowice pożyczony przed
dobrze zorga- po wyg
ranym meczu z
Czar- kilkoma dniami z
nizowanych i nymiGóral?
ich wygrana
Gwarka Tarnow- Oczywiście dw
a Żywce! skie Góry.
przed tygodniem z liderem na pewno
Po triumfie nad
nie była dziełem przypadku. Czarnymi-Góral, czas na koNaszym atutem była z kolei lejnego przedstawiciela Podnie tylko skuteczne gra w beskidzia. W sobotę Jedność
obronie, ale i szybko wypro- zmierzy się u siebie z Rekordem
wadzane ataki.
Bielsko-Biała.
Piotr Skorupa
„Ojcem” w ygranej Jed-

Dwa Żywce
poproszę…

WYNIKI 5. KOLEJKI
Czarni Góral Żywiec - Jedność Przyszowice 0:2
0:1 Hajok 19’ (rzut wolny), 0:2 Hajok 83’.
Jedność:
Piechota, Hutka 73’ Nakonieczny, Lokwenc, Piotrowicz, Kowalski 61’ Zdral, Mnochy 68’ Musioł, Hajok, Wiercioch, Szołtysek,
Frankowski 76’ Goczoł, Sosna.
GKS II Katowice - GKS 1962 Jastrzębie 0:1, GTS Bojszowy - KS
Wisła 2:3, MRKS Czechowice-Dziedzice - Forteca Świerklany
1:1, Rekord Bielsko-Biała - Nadwiślan Góra 0:3, Iskra Pszczyna
- Gwarek Ornontowice 1:1, Unia Racibórz - Polonia Marklowice
1:0, Drzewiarz Jasienica - AKS Mikołów 1:0.

1. Jastrzębie
2. Nadwiślan
3. Wisła
4. Rekord
5. Iskra
6. Jedność
7. Forteca
8. Czarni Góral
9. Bojszowy
10. Gwarek
11. GKS II
12. Mikołów
13. Polonia
14. Drzewiarz
15. Unia
16. MRKS
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19-letni Łukasz Mandok
z Górnika Zabrze dołączył
przed k ilkoma dniami do
kadry Jedności Przyszowice.
Rosły defensor przed rokiem
debiutował w zespole Górnika Zabrze występującym
w Młodej Ekstraklasie. Stałego miejsca w tej drużynie
jednak nie wywalczył i teraz
podjął rywalizację w 4-ligowej Jedności.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

mandok dołączył
do jedności

Łukasz Mandok (z prawej) zamienił Górnika na Jedność,
ale niewykluczone, że jeszcze zobaczymy go w klubie
z Roosevelta

Z ostatniej chwili

michalski za prędkiego
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice ma nowego trenera. Obowiązki dotychczasowego wychowanka młodych
pływaków Sławomira Prędkiego przejął Mateusz Michalski,


wielokrotny medalista Igrzysk
Paraolimpijskich w pływaniu i
Mistrzostw Świata w Pływaniu
Osób Niepełnosprawnych.
Kierownictwo sekcji, która
w tym roku zdobyła cztery

medale, w tym dwa złote, na
Mistrzostwach Polski liczy, że
pod okiem nowego trenera uda
się poprawić te wyniki.
Więcej o nowym trenerze i
planach szczygłowickiej sekcji
na nowy sezon w kolejnym wydaniu Przeglądu Lokalnego.
DC
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wychowankowie concordii
kontra Borussia dortmund

Wracając do dzisiejszego meczu Piast – Borussia
warto dodać, że goście zza
zachodniej granicy przyjechali na Śląsk z zawodnikami, których wiek nie
przekracza 23 lat.
PiSk

KlaSa a

Drużyna Wilków Wilcza jest już samotnym liderem. Podopieczni Zbigniewa
Matuszka w czwartej kolejce
stracili co prawda pierwsze
punkty, jednak i tak zajmują
pierwszą lokatę. Za ich plecami plasuje się inny zespół z naszego terenu – Orzeł Stanica.
Beniaminek obchodzi w tym
roku 60. urodziny i dobra postawa zespołu na pewno cieszy
sympatyków tego klubu.

KlaSa „B” - podoKręG zaBrze

Specjaliści
od remisów

Foto: Piotr Skorupa

Samotne
wilki

Marcina Brosza (z prawej) i Dariusza Dudka często
można spotkać na turniejach trampkarzy i juniorów,
gdzie oklaskują występy młodych adeptów piłki nożnej

PiSk

WYNIKI 3. KOLEJKI
Wilki Wilcza - Carbo Gliwice 5:0, Ruch Kozłów - Orły
Bojszów 4:0, Społem Zabrze
- Przyszłość II Ciochowice
1:1, Naprzód Żernica - Zryw
Radonia 4:2, Orzeł Stanica Zamkowiec Toszek 5:2, Start
Kleszczów -Gwiazda Chudów 1:0, Stal Zabrze - Amator
Rudziniec 5:3, MKS Zaborze
- Tęcza Wielowieś 2:2.

WYNIKI 4. KOLEJKI
Przyszłość II Ciochowice
- Ruch Kozłów 3:1, MKS Zaborze - Wilki Wilcza 3:3, Orły
Bojszów - Orzeł Stanica 1:2,
Zryw Radonia - Start Kleszczów 2:1, Gwiazda Chudów Stal Zabrze 3:1, Tęcza Wielowieś - Amator Rudziniec 5:1,
Zamkowiec Toszek - Naprzód
Żernica 4:3, Carbo Gliwice
- Społem Zabrze 1:4.
1. Wilki
2. Orzeł
3. Tęcza
4. Zaborze
5. Zryw
6. Zamkowiec
7. Start
8. Gwiazda
9. Ruch
10. Społem
11. Stal
12. Naprzód
13. Amator
14. Przyszłość II
15. Orły
16. Carbo
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Gola numer trzy
w tym sezonie
dla rezerw
Concordii strzelił
Paweł Przesdzing

Drugi mecz rezerw Concordii zakończył się drugim
remisem, a na uwagę zasługuje
przede wszystkim to, że po
dwóch kolejkach nie ma już
zespołu z kompletem punktów. Świadczy to zapewne o
wyrównanym poziomie, jaki
prezentują zespoły.
PiSk

WYNIKI 2. KOLEJKI
- GRUPA 1:
KS Bojków - Sokół Łany Wielkie 0:0, Jedność II Przyszowice - Pogoń Ziemięcice 2:1,
Sośnica Gliwice – Olimpia
Pławniowice 0:0, Naprzód
Świbie – Orzeł Paczyna 4:1,
Leśnik Łącza - Piast Pawłów
0:0, MKS II Kończyce – Start
Przezchlebie 6:0.
1. Olimpia
2. Sokół
3. Sośnica
4. Bojków
5. Naprzód
6. Jedność II
7. Kończyce II
8. Pogoń
9. Piast
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start
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WYNIKI 2. KOLEJKI
- GRUPA 2:
Concordia II - Tempo II Paniówki 1:1
B r a m k a d l a k n u r o w i a n:
Przesdzing.
Concordia:
Widera - Łyziński, Bara, Paśnicki, Pietras, Jarosławski 70’
Rędzia, Przesdzing, Piwowarczyk, Juzwuk, Modrzyński, Szlaga 80’ Talar.
LKS 45 Bujaków – Korona
Bargłówka 4:0, Quo Vadis
Makoszowy - Młodość Rudno 2:6, K łodnica Gliwice
- Walka Makoszow y 7:2,
Naprzód Łubie – UKS Biskupice 3:3, Drama Kamieniec
- Victoria Pilchowice 6:0.
1. Drama
2. Młodość
3. Bujaków
4. Biskupice
5. Kłodnica
6. Korona
7. Walka
8. Concordia II
9. Tempo II
10. Naprzód
11. Quo Vadis
12. Victoria
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rywal z nazwiskami
Przeglądając kadrę Fortuny Gliwice można odnieść
wrażenie, że to zespół, który
powinien rządzić i dzielić na
poziomie klasy okręgowej. Takich zawodników, jak Jarosław
Kaszowski, Adam Kryger czy
Rafał Andraszak mogą Fortunie pozazdrościć zespoły z
wyższych lig. Gliwiczanie mogą
też być uznawani za faworyta
rozgrywek ze względu na fantastyczną postawę w rundzie
wiosennej minionego sezonu,
gdy stoczyli przegrany ostatecznie bój o awans z Jednością
Przyszowice. Fortuna okazała
się gorsza na finiszu rozgrywek
o dwa punkty, jednak mogła
szczycić się największą ilością
strzelonych bramek (w 30 meczach zdobyła 82 gole).
Concord ia to rów nież
zespół, który był o krok od
awansu, a więc bezpośrednia
potyczka tych drużyn zapowiadała się niezwykle interesująco. – I chyba nikt nie był
zawiedziony poziomem tego
meczu – mówi trener Concordii, Wojciech Kempa. – Kibice
zobaczyli cztery bramki, a ponadto spotkanie cechowało się
dramaturgią, bowiem pierwsza
bramka padła już w 4 minucie,
a ostatnia w doliczonym czasie
gry drugiej połowy.
Fortuna potwierdziła swoje aspiracje i zawiesiła nam
poprzeczkę bardzo wysoko. Po
tym, co pokazali w meczu z
nami trudno zrozumieć, dlaczego w tabeli mają tak mało
punktów.
Po meczu miałem okazję
porozmawiać z Jarkiem Kaszowskim, który stwierdził,
że czuł się, jakby uczestniczył
w meczu na zdecydowanie
wyższym szczeblu. Chwalił
poziom i stan murawy naszego
stadionu.
Trener C oncord i i n ie
ukrywa też, że po ostatnim
gwizdku cieszył się z wywalczenia jednego punktu, ale z
drugiej strony czuł niedosyt,
bowiem były okazje ku temu,
by zgarnąć pełną pulę.
Konfrontacja z podopiecznymi byłego zawodnika Concordii – Krzysztofa Sadzawickiego rozpoczęła się po
myśli knurowian, którzy już
w 4 minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał
się Łukasz Spórna, który na
bramkę zamienił rzut karny
podyktowany za faul na Mateuszu Filipie.
Goście na gola kapitana Concordii odpowiedzieli
dwiema bramkami i wiele
wskazy wało na to, że trzy
punkty pojadą do Gliwic.
Zaskakujące było to, że
Fortuna objęła prowadzenie w
momencie, gdy grała w dziesiątkę, a knurowianie wywalczyli remis w doliczonym czasie gry, gdy okazji na strzelenie

Foto: Piotr Skorupa

cordii - Marcin Brosz i Dariusz
Dudek. W tym miejscu warto
przypomnieć, że pan Marcin
jest przecież założycielem
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej, której reprezentanci
awansowali w poprzednim sezonie do Śląskiej Ligi Trampkarzy (rocznik 2000).

Foto: Piotr Skorupa

Mimo, że niektórzy sportowcy – szczególnie piłkarze
– zamienili knurowskie kluby na inne, my nie straciliśmy ich z pola widzenia.
Wciąż śledzimy ich występy,
a jeżeli w ich sportowym życiu dzieje się coś ciekawego,
staramy się o tym informować na naszych łamach. Stąd
też piszemy w tym miejscu o
niecodziennym meczu, jaki
odbędzie się dzisiaj (czwartek) na Stadionie Miejskim
w Gliwicach. Tamtejszy Piast
zmierzy się towarzysko z
Borussią Dortmund (godz.
20.00). Jaki ten mecz ma
związek z Knurowem? Ano
taki, że na czele sztabu szkoleniowego Piasta stoją przecież wychowankowie Con-

KlaSa oKręGowa

Maciej Modliszewski (w środku) tworzył kilka lat
temu zespół Concordii m. in. z takimi zawodnikami
jak Michał Bagiński (z lewej) i Tomasz Dura

WYNIKI 5. KOLEJKI:
Concordia - Fortuna Gliwice 2:2
1:0 Spórna 4’ (rzut karny), 1:1 Sylwester 29’ (rzut karny), 1:2
Giemza 84’, 2:2 Grodoń 90’+2’.
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski (żk), Kempa, Grodoń, Gołębiowski (żk),
Spórna, Rozumek, Jaroszewski, Filip 76’ Piwowarczyk, Kozdroń
68’ Modrzyński
Górnik II Zabrze - ŁTS Łabędy 1:0, Tempo Paniówki - Orzeł
Miedary 0:1, Gwarek Zabrze - Czarni Pyskowice 1:4, Silesia Miechowice - KS 94 Rachowice 1:1, Orzeł Nakło Śląskie - Polonia II
Bytom 2:1, Sokół Orzech - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 2:1,
MKS Kończyce - Sparta Zabrze 4:1.

gola nie zmarnował obrońca
Michał Grodoń.
Dodajmy, że z zespołem
Fortuny przyjechał do Knurowa nie tylko Krzysztof Sadzawicki, ale i inni byli piłkarze
naszego klubu: Piotr Weniger
i Maciej Modliszewski.
Po meczu piątej kolejki
zapytaliśmy Wojciecha Kempę, czy może już sprecyzować
plany na bieżący sezon? – Jakiś konkretnych deklaracji nie
chcę składać, jednak z całą
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w każdym meczu
gramy o trzy punkty – usłyszeliśmy w odpowiedzi.
Dodajmy, że w sobotę Wojciech Kempa nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Łukasza

Żyrkowskiego i Roberta Metelskiego, który uczestniczył w
zajęciach na Akademii Wychowania Fizycznego.
Najbl i ż sz y m r y wa lem
Concordii będzie beniaminek
– Czarni Pyskowice.

Piotr Skorupa

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

Konkursy i turnieje z nagrodami, liczne atrakcje
dla dzieci, a przed wszystkim występy knurowskich
zespołów i solistów. Festyn spółdzielczy na
zakończenie wakacji przyciągnął wielu knurowian
Okazją do sobotniego świętowania był Między narodow y
Rok Spółdzielczości. Do zabawy
zapraszali organizatorzy: Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie,
Powszech na SKOK, Orz eskoKnurowsk i Bank Spółdzielczy
i Spó łd ziel n ia M iesz k a n iowa
Knurowianka.
Przed publicznością pierwsza
swoje spore umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta KWK
K nurów pod batutą Mariusza
Kowalczyka. Po niej efektowny
popis dał zespół Music Joy ze
Studia Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury w Knurowie i
grupa „Po Godzinach”.
Nie zabrakło atrakcji dla dzieci (do dyspozycji mia ł y m.in.
dmuchany plac zabaw, konkursy
i turnieje z nagrodami). Dorośli
w konkursie sprawdzali swoją
wiedzę o spółdzielczości.
Wieczorem na scenie ponownie rządziła orkiestra. Tym razem
jej muzycy dali wspólny koncert
z knurowskimi solistami. Mogliśmy więc usłyszeć Martę Kozak,

Za sprawą organizatorów najmłodsi
uczestnicy festynu nie mogli się nudzić

Foto: Archiwum ROD „Szyb Wschód”

Działkowcy skorzystali z okazji,
by publicznie pogratulować swoim
wyróżniającym się kolegom

Knurów

W darze niesiem
nasze zboże

− brzmią słowa dożynkowej pieśni. Świętują
rolnicy we wsiach i miasteczkach, dziękując za
dary ziemi. Do tej dziękczynnej pieśni dołączyli
się także działkowicze z Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Szyb Wschód”
Grupa „Po Godzinach”

Sonia Godoj

Michał Gasz zaśpiewał razem
z orkiestrą KWK Knurów

− Dożynki świętujemy co roku −
mówi prezes ROD Edward Kasprzak.
− Ale pierwszy raz tak uroczyście.
Święto plonów rozpoczęła polowa
msza święta, którą odprawił ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii
pw. św. Cyryla i Metodego.
− Pomimo deszczu przyszło ponad 80 osób − opowiada Kasprzak.
− Potem nastąpiło uroczyste poświęcenie działek.
Na zaproszenie działkowiczów
odpowiedział m.in. prezydent Knurowa Adam Rams, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach, radny Marian
Gruszka oraz Stanisław Kalisz, delegat
okręgu gliwickiego na nadzwyczajny

zjazd działkowców w Warszawie.
− Prezydent wręczył nagrody za
najpiękniejszy ogród, podkreślając,
że miasto stoi po naszej stronie i nie
planuje odbierania nam działek −
mówi prezes.
Po tym zapewnieniu wielu zaniepokojonych zmianami w ustawie
działkowiczów odetchnęło z ulgą.
Po części oficjalnej, działkowicze
ruszyli w tany. Przygrywał zespół Bibi.
Na parkiecie wirowały pary i nawet
najwięksi maruderzy dali się porwać
do tańca. Zabawa na ogródkach działkowych trwała do późnych godzin
nocnych, a zdarzyli się i tacy, którzy
postanowili zostać trochę dłużej. jb

Wielowieś

Tysiące osób, nie tylko rolników
i działkowców, bawiło się w Wielowsi
na Dożynkach Powiatu Gliwickiego

Sylwię Lipkę, a także podziwiać
występy Michała Gasza, Adama
Sobierajskiego i Marty Pagacz.
Wspólny duet knurowskiego tenora i absolwentki Akademii Muzycznej został nagrodzony burzą
oklasków. Brawa, aplauz i okrzyki
„Jeszcze, jeszcze!” zaowocowały
bisem niezwykłego duetu.
Dalsza część wieczoru upłynęła zebranym na zabawie przy
dźwiękach muzyki wygrywanej
przez grupę Boss.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński
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Zgodnie z uświęconą tradycją starostowie dożynek dzielili
się chlebem wypieczonym z tegorocznego ziarna; okazałe
bochny trafiły na ręce samorządowców wszystkich gmin
w powiecie

Wspólny występ Marty Pagacz
i Adama Sobierajskiego
zachwycił knurowian

Świętowano ceremonialnie, a
potem na luzie. Pierwszą część święta plonów wypełniło nabożeństwo
dziękczynne, radosny korowód dożynkowy z efektownymi koronami,
dzielenie się chlebem z tegorocznego
ziarna, nagrody i wyróżnienia. Drugą
stanowiły sceniczne koncerty, występy, pokazy, konkursy, gry i zabawy. O
dobre samopoczucie gości dbali muzycy Kapeli Biesiada, zespołów Big
Bit i King Size, Zespołu Tańca Salake

Foto: Romana Gozdek/Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Dożynki z King Size

oraz miejscowej orkiestry dętej.
Wśród przedstawicieli wszystkich gmin powiatu gliwickiego nie
zabrakło samorządowców. Honory
gospodarza czynił starosta Michał
Nieszporek. Knurów reprezentował
przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok, gminę Pilchowice wójt Joanna Kołoczek-Wybierek, natomiast
gminę Gierałtowice zastępca wójta
Janusz Korus.
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