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aktualności
Knurów

pilChowiCe

spóźnione
wakacje

Klienci mają gest

To wielka sztuka zatrzymać się w wirze
zakupów i pochylić nad losem tych, których
życie nie oszczędziło. Na szczęście są
jeszcze tacy ludzie. Dzięki ich hojności Dom
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
w Pilchowicach pozyskał dary o wartości
1295,42 zł
Zbiórka publiczna odbyła się od
10 do 12 sierpnia. Klienci Hipermarketu Auchan w Gliwicach przy
ul. Rybnickiej mogli wrzucać część
swoich zakupów (artykuły spożywcze
i przemysłowe) do specjalnych koszy,
umiejscowionych obok punktu obsługi klienta. Zebrane w ten sposób
dary zostaną wykorzystane przez niepełnosprawnych mieszkańców DPS,
prowadzonego przez Zakon Ojców

Knurów

pobił

22 sierpnia przy ul. Lotników
doszło do sprzeczki, w wyniku której
18-latek pobił 35-letniego mieszkańca
Knurowa. Knurowianin trafił do
szpitala z dotkliwymi obrażeniami
ciała. Krewkiemu koledze grozi od 3
miesięcy do 5 lat w przypadku lekkich
obrażeń, i od roku do 10 lat w przypadku ciężkich. Sprawą zajmie się sąd.

jb

mistrz szachowy

poszukiwany!

Organizatorzy Festynu Rodzinnego zapraszają do udziału w turnieju szachowym, który odbędzie się w
dniu festynu tj. 01.09.2012 r. Zapisy
do 31.08 w klubie Lokatorek lub na
festynie.

gliwiCe

podróż
z Bachem

Kamilianów w Pilchowicach.
- Zbiórka była kolejną inicjatywą hipermarketu, który już od 2 lat
wspomaga nasz Dom. Dziękujemy
wszystkim za wsparcie naszych działań - mówi Ewa Domagalska z DPS w
Pilchowicach.
/g/

ryBniK

Dni muzyki
organowej

Wrzesień w Rybniku należy do
muzyki poważnej. Przez cały miesiąc miłośnicy dźwięków czystych
i harmonijnych będą mogli wziąć
udział w licznych koncertach. To
już dwudziesta siódma odsłona Dni
Muzyki Organowej. Pierwszy koncert z cyklu już 4 września o godz.
18.45 w kościele pw. Matki Boskiej
Bolesnej w Rybniku. Wystąpią Helga
i Kathi Sambs z Austrii, grające na
f letach prostych i Zespół Muzyki
Dawnej „Parnassos”. Zespół tworzą
absolwenci Akademii Muzycznej
w Katowicach. Artyści wykonują
muzykę przedromantyczną, opartą
na zasadach stworzonych przez kodyfikatorów barokowych. Idealnie
odpowiada ona temu, co tworzono
przez wiekami. Wstęp wolny.

MAM
PY TANIE

jb

2

Folk z całego
świata

31 sierpnia o godz. 19 w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu rozpocznie
się koncert galowy XXV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Na scenie
wystąpią zespoły z całego świata,
m.in. z Argentyny, Wenezueli, Rosji i
Francji. Gościem specjalnym będzie
Golec Orkiestra. MSFF to największe
wydarzenie tego typu w Europie, gromadzi rzesze fanów kultury ludowej.
Piękna muzyka, różnobarwne stroje
i możliwość poznania bogactwa kulturowego wielu regionów świata. Nie
trzeba brać walizek, by odbyć podróż
dookoła globu. Zabrze na kilka dni
stanie się stolicą folku. Bilety − 15, 25
i 35 zł. do nabycia w kasie DMiT lub
on-line www.bilety.dmit.com.pl.

moto show

Nieznany sprawca 26 sierpnia
włamał się do samochodu marki Renault Master, zaparkowanego przy ul.
Witosa. Złodzieja nie interesował sam
pojazd, ale to co miał w środku. Jego
łupem padło radio CD. Właściciel
samochodu nie krył zdziwienia, kiedy
okazało się, że z pojazdu zniknął także stolik turystyczny i namiot. Czyżby
złodziej wybierał się na wakacje?
jb

Knurów

Będzie
remont?

Kolejne włamanie do piwnicy,
tym razem przy ul. Krasickiego. 25
sierpnia nieznany sprawca przeciął
skobel i nie niepokojony przez nikogo
wyniósł narzędzia, m.in. wiertarkę i
piłę tarczową. Właściciel oszacował
straty na 1700 zł. Włamywacz jeszcze
nie został odnaleziony.
jb

jb

jb

XIII Gliwicki Festiwal Bachowski zbliża się nieubłaganie do końca.
Przed nami ostatni koncert z cyklu.
4 września w kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Kościelnej
wystąpią m.in. Frank de Bruine,
który zagra na oboju barokowym,
Arkadiusz Goliński na skrzypcach,
wiolonczelistka Anna Firlus. Artyści zabiorą słuchaczy w muzyczną
podróż z Bachem. Barokowy klimat
muzyki pełen zadumy i dostojeństwa
z pewnością wzbogaci przestrzeń
średniowiecznego kościoła, górującego nad miastem. Piękna muzyka w
pięknej scenerii. Bilety do nabycia w
Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej lub w miejscu koncertu,
godzinę przed rozpoczęciem.

ZaBrZe

gliwiCe

prZysZowiCe

nie zapomnij

esteta

30 VIII – Międzynar
odowy Dzień
Pamięci Osób Zaginio
nyc h
31 VIII – Dzień Blo
gów
1 IX – Dzień Kom
bat ant a, Mię dzynarodowy Dzień
Solidarności z
Ofiarami Faszyzmu
i Ter ror yzmu
5 IX – Dzień Postac
i z Bajek

Nieznany sprawca włamał się na
prywatną posesję w Przyszowicach
i oblał farbą kostkę brukową oraz
drzwi garażowe. Nie wiadomo co
było przyczyną takiego zachowania.
Może chciał poprawić estetykę otoczenia? Właściciel obliczył straty na
600 zł. Poszukiwania sprawcy wciąż
trwają. Do całego zdarzenia doszło
26 sierpnia.

gliwiCe

Kino pod
chmurką

1 września do Parku
Handlowego Arena
w Gliwicach zjadą
fani motoryzacji.
To już piąta edycja
arena Moto Show

Imprezę podzielono na 9 sekcji
tematycznych, m.in. bezpiecznej
jazdy, motocyklową, prezentacyjną i dziecięcą. − Jednak główną
atrakcją staną się pokazy lowridera. Pojazd o niewiarygodnie niskim
zawieszeniu, zmodyfikowanym za
pomocą systemu hydraulicznego.
Auto w trakcie pokazu dosłownie
tańczy w rytm muzyki. Układ
zawieszenia umożliwia „skoki”,
których pasażer długo nie zapomni
− mówią organizatorzy. Chętni
będą mogli także skorzystać z darmowego toru gokartowego oraz
zobaczyć pokaz motoryzacyjnych
legend czyli samochody marki
Ferrari i Lamborgini.
− Stworzymy także podstrefę
„przyszłości”, gdzie zaprezentujemy bolidy skonstruowane przez
studentów Politechniki Śląskiej
(Silesia Greenpower) oraz prototyp
supersamochodu Arrinera. Ponadto zagości wystawa oldmobili, na
których widok niejeden uczestnik
imprezy z sentymentem pomyśli o
„tych latach co minęły”. Wszystkich
serdecznie zapraszamy! − zachęcają organizatorzy Moto Show
W czasie imprezy działać będzie studio plenerowe Antyradia.
Dziennikarze na żywo będą nadawać prosto z parkingu przy Arenie. Imprezę poprowadzi Joanna
Zientarska z Antyradia. Start o
godz. 13. Wstęp wolny.
jb

jb

Rusza kino plenerowe. Film w
towarzystwie zachodzącego słońca z
pewnością skusi wielu mieszkańców
powiatu gliwickiego. 2 września o
godz. 18.30 na Placu Grunwaldzkim
pokazane zostaną filmy „Madagaskar” i „To skomplikowane”. Kino
pod chmurką potrwa przez cztery
kolejne niedziele września. Projekcje
są bezpłatne.
jb

gliwiCe

Tatuaże

Czy w Knurowie jest potrzebna
galeria handlowa?
Karolina Bismor z Knurowa:
Jestem stałą bywalczynią galerii
handlowych, ale uważam, że w
Knurowie nie są potrzebne. Szczególnie, że przecież mamy blisko do
Gliwic, a tam galerii jest kilka. Po
co następne? Knurów to za małe
miasto, jest zbyt mało mieszkańców. Nie sądzę, aby nowej udało się
przyciągnąć kupujących.
Not.jb

Sztuka tatuażu staje się coraz
bardziej popularna. Muzeum Tatuażu w Gliwicach przy ul. Krupniczej zaprasza na wystawę kolekcji
Piotra Wojciechowskiego. Ten jeden
z najbardziej utytułowanych polskich tatuatorów zgromadził sporo
eksponatów związanych z historią
tatuażu, m.in. plemienne narzędzia
do tatuowania z różnych stron świata,
księgozbiór publikacji dotyczących
tatuażu od XVIII w., czy japońskie
drzeworyty. Wojciechowski to również redaktor naczelny miesięcznika
„Tatuaż”. Wystawa jest czynna od
poniedziałku do piątku, w godzinach
od 10 do 18, w soboty od 10 do 15.
jb
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aktualności
Czuchów

W sierpniu doszło do dwóch
wypadków w KWK
„Knurów- Szczygłowice”

Skoda weszła w szkodę

Foto: Archiwum PL

Na zakręcie,
przy wjeździe do
Czuchowa doszło do
groźnego wypadku.
Poszkodowanego
zabrał do szpitala
śmigłowiec
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego.
W akcji ratunkowej
uczestniczyli m.in.
strażacy z Jednostki
RatowniczoGaśniczej
w Knurowie

Śmigłowiec przetransportował poszkodowanego do szpitala

Do w y padku doszło w
poniedziałek, kilka minut po
godz. 10.00. Przemierzająca
ul. Gliwicką skoda niespodziewanie zjechała na zakręcie
na przeciwległy pas ruchu i
uderzyła w drzewo.
Na miejsce natychmiast
przyjechało pogotowie oraz
strażacy z JRG Knurów, JRG
Rybnik i OSP Czerwionka,
którzy zabezpieczyli miejsce
wypadku i usprawniali ruch
na ul. Gliwickiej. Stan kierowcy był na tyle poważny,
że przetransportowano go do
szpitala śmigłowcem LPR.

Knurów. Śmierć 58-latka podczas pomiaru napięcia

Zabił
go prąd

/g/, foto: JRG Knurów

Na terenie Kopalni Węgla
Kamiennego
„Knurów-Szczygłowice” Ruch
Knurów zginął 58-letni elektryk.
Przedsiębiorstwo Poszukiwania
Nafty i Gazu z Krakowa, którego
był pracownikiem, zostało
odsunięte od prowadzenia
dalszych robót
Do w y pad ku doszło na powierzchni, w zachodniej części Ruchu
Knurów KWK „Knurów-Szczygłowice”, w sąsiedztwie zwału mułu. Tam
pod koniec czerwca pracownicy firmy Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków S.A. zakończyli prace związane
z likwidacją otworu wiertniczego. Jak
ustalił Okręgowy Urząd Górniczy,
firma bez umowy z kopalnią i bez
odpowiedniej dokumentacji rozpoczęła niwelację i utwardzanie terenu.
Kierownik ruchu zakładu górniczego
nie powiadomił o tym OUG.
W czwartkowy ranek spychacz
wykopał przewód wysokiego napięcia, którym zasilane były budynki
„Komartu”. Na miejsce wezwano kierownika wiertni i pracownika PNiG.
Podczas pomiaru napięcia w uszkodzonym kablu 6 kV elektromonter
został porażony prądem i stracił
przytomność. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, około godz.
10.15 lekarz stwierdził zgon.
Nazajutrz zarząd Kompanii Węglowej podjął decyzję o odsunięciu

Skoda dosłownie wbiła się w drzewo

Zdarzyło się 20 lat temu...

Jedni walczyli z żywiołem,
drudzy z podpalaczami

PNiG od wykonywania dalszych
robót. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że podczas pracy nie zachowano
podstawowych zasad bezpieczeństwa
- poinformował rzecznik KWSA
Zbigniew Madej.
W t y m roku to 17 w y padek
śmiertelny w górnictwie węgla kamiennego, a 5 w sierpniu.
- W ostatnich pięciu tygodniach
osiem tragicznych w skutkach wypadków miało prawdopodobnie wspólny
mianownik - nieprawidłowo zorganizowane roboty i niewłaściwy nad nimi
nadzór - zauważa rzecznik prasowy
WUG Jolanta Talarczyk.
Przypomnijmy, że do ostatniego
ciężkiego wypadku w Ruchu Knurów
doszło na początku sierpnia. Wtedy
24-letni pracownik firmy zewnętrznej (5 miesięcy pracy w górnictwie)
włożył rękę do niezabezpieczonego
kosza zasypowego agregatu pompująco-mieszającego. Obracające się
mieszadło amputowało mu prawe
przedramię.
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Niezwykle spontanicznie odpowiedzieli mieszkańcy Knurowa
na apel o pomoc dla walczących z żywiołem strażaków w
rejonie Kuźni Raciborskiej. Do Urzędu Miejskiego zgłaszali się
ludzie, ofiarując swój czas i energię, a także środki finansowe
na zakup najbardziej potrzebnych artykułów
Od największego w powojennej
Europie pożaru lasów w rejonie
Kuźni Raciborskiej minęło 20 lat.
- Pamiętam, że to było bardzo upalne
lato. Co chwilę wyły strażackie syreny,
a powietrze było bardzo zanieczyszczone, prania nie dało się na balkonie
rozwiesić, bo zaraz łapało sadzę
unoszącą się w powietrzu - wspomina
pani Beata.
Od 29 sierpnia do 5 września
1992 roku działał w Knurowie Zespół Kierowania Obroną Cywilną
Miasta pod kierunkiem prezydenta,
który zorganizował stałe dyżury
i akcję pomocy. Bezpośrednio w
akcji ratowniczo-gaśniczej wzięło
udział 365 osób z formacji Obrony
Cywilnej, niektóre z nich wielokrotnie. Przepracowały prawie 5000
roboczogodzin. Wśród walczących
z żywiołem znaleźli się pracownicy:

KWK „Knurów”, KWK „Szczygłowice”, Zakładów Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg” S.A., Lokatorsko-Własnościowaej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Spółki „Komart”,
PSS „Społem”, PRUK „Koksorem”.
Zakłady pracy wydały wiele milionów złotych, ponad 50 zasiliło budżet funduszu rekultywacji terenu
pożaru.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
i OSP Knurów brały bezpośredni
udział w gaszeniu ognia. Knurowska
pompa działała na lotnisku, umożliwiając załadunek wody do kilku
„Dromaderów” jednocześnie. W
akcję zbiórki pieniężnej i rozprowadzenia towaru włączył się Klub PLCB Radio Knurów oraz PCK.
Niestety, rozmiar leśnej hekatomby nie wszystkich zmobilizował
do walki z żywiołem. Byli i tacy,

którzy dokładali pracy strażakom.
W czasie wielkiego pożaru w Kuźni Raciborskiej na naszym terenie
paliło się aż 18 razy! Spłonęło 1,6 ha
przy szybie „Aniołki”, 2,5 ha w Krywałdzie (dzięki błyskawicznej akcji
„Dromaderów” latających do Kuźni
udało się ten pożar opanować) i 1,5
ha w Nieborowicach. Pogorzeliska
Aniołki i w Krywałdzie zabezpieczone zostały przez formacje Obrony
Cywilnej z KWK „Knurów” i „Szczygłowice” oraz Koksowni. 15 osób
czuwało, aby nie doszło do wtórnego
zapalenia.
W wyniku pożaru spłonęło 9062
ha lasu ówczesnego województwa
katowickiego. Żywioł pochłonął 3
ofiary, spłonęło 15 wozów strażackich i 26 motopomp.
/pg/



aktualności
knurów. parking świeci pustkaMi, a kierowcY...

Foto: Justyna Bajko

zbyt wygodni,
by parkować
gdzie indziej

W zaparkowaniu przy Orliku wszystko nadal
rozbija się o łut szczęścia, mimo że pod
koniec ubiegłego roku oddano do użytku
20 miejsc parkingowych. Paradoksalnie
są puste, a lokatorzy bloków nr 3 i 7
oraz użytkownicy kompleksu boisk nadal
narzekają...

Potrzebę wyczyszczenia Dworcowej mieszkańcy
mogą zgłaszać sami. Wystarczy zadzwonić pod numer
tel. 32 718 50 00 i poprosić dyspozytora o powiadomienie
odpowiednich osób

Zakurzone
nadzieje

Foto: Dawid Ciepliński

KnUrÓw

Wszędobylski kurz. Wciskający się do domów,
nosów, osiadający na ubraniach. Nie pomaga
wycieranie, zamiatanie, wciąż wraca. Mowa nie
o terenie kopalni, a o ulicy Dworcowej. − Nasze
dzieci wyglądają, jakby z dołu wyjechały
− skarżą się mieszkańcy
Lokatorzy domów przy ulicy
Dworcowej 23 i 25 powoli tracą cierpliwość. O sprawie pisaliśmy już kilkukrotnie, ale problem wciąż powraca.
− Tyle razy już prosiliśmy o pomoc, tyle razy obiecywano nam, że
sytuacja się zmieni... I co? Nic! Wciąż
to samo! A my jakoś musimy tutaj
żyć, oddychać tym kurzem. Może ten,
który odpowiada za ten stan rzeczy,
spróbuje tu z nami pomieszkać.
Wtedy na pewno zrozumienie naszą
desperację - mówią zrezygnowani.
Skąd tyle pyłu na drodze? − To
ciężarówki wyjeżdżające z kopalni
wywożą na kołach ten miał, który
potem zostaje na jezdni. Kolejne
ciężkie pojazdy rozjeżdżają go i unoszą. I tak tworzą się tumany kurzu −
wyjaśniają lokatorzy.
Pył jest na tyle duszący, że mieszkańcy starają się nie otwierać okien
od strony ulicy. Sprzątają co drugi
dzień, bo na parapetach i meblach
jest tyle kurzu, że można po nich
pisać. Mieszkańcy podkreślą, że nie
zależy im na kłótniach z kimkol-

To woła
o pomstę
do nieba!
- Kiedy czytam o wyczynach dzisiejszej młodzieży, to przychodzi mi
na myśl, że świat już się chyba kończy. Młodzież nie ma autorytetów,
nie zna twardej ręki rodzica, nie ma
dla niej żadnej świętości. Malować
farbą po kościele mogą tylko ludzie
bez zasad, degeneraci. Nikt nie jest
wiecznie młody. Ci wandale kiedyś
założą rodziny, może będą chcieli
ochrzcić dziecko. Ciekawa jestem,
jakie wtedy będą mieć samopoczu4

korzystający z boiska chce podjechać jak
najbliżej wejścia, dlatego na parkingu
robi się ciasno. Proponuję zlokalizować
wejście na boisko w innym miejscu i postawić tabliczkę informującą, że parking
przeznaczony jest dla mieszkańców
bloków z ul. Ułanów, sytuacja uległaby
poprawie. Rozwiązanie sprawy leży
w rękach prezydenta Ramsa – dodaje
Dulias.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Anna Lewandowska podkreśla, że parkingi przy
Orliku są własnością miasta, a to oznacza, że może z nich korzystać każdy.
- Zmiany lokalizacji wejścia na
Orlik nikt nie bierze pod uwagę ze
względu na istniejący tam układ
komunikacyjny i rozmieszczenie
boisk. Korzystający z nowego wejścia
przeszkadzaliby grającym - mówi za-

wiek, chcą tylko, by w końcu ktoś
im pomógł.
− My tego nie robimy złośliwie,
ale ile można żyć w takim pyle. To
jest niebezpieczne nie tylko dla naszych mebli, czy ubrań, ale przede
wszystkim dla naszego zdrowia. Czy
nie da się myć tej ulicy częściej niż
teraz? - pytają.
− Ulica jest regularnie czyszczona, ostatnio w zeszły piątek −
odpiera zarzuty rzecznik KWK
„Knurów-Szczygłowice” Zbigniew
Gałkowski. − Nie mamy jakiegoś
stałego harmonogramu, sprzątamy
w razie potrzeb. Jeśli mieszkańcy
uznają, że Dworcowa wymaga czyszczenia wystarczy, że zgłoszą to do
dyspozytora kopalni, a on przekaże
odpowiednim osobom.
Mieszkańcom zależy na dobrej
współpracy z kopalnią. Bliskie
sąsiedztwo zmusza do pokojowego
współistnienia. Oby tylko nadzieje
na pomoc nie przykryły kolejne
warstwy kurzu...
jb

Obsługa Orlika kieruje przyjezdnych
na parking przy przy al. Lipowej. Kierowcy
wolą jednak parkować przy wejściu

Orlik przy ul. Ułanów otwarto w
listopadzie 2008 roku. Od tamtego
czasu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, także przyjezdnych,
co dla okolicznych mieszkańców
stanowi problem.
Miejsca parkingowe przy bloku
nr 3 i 7 przy ul. Ułanów notorycznie
zajmują lokatorom m.in. rodzice dowożący i odbierający dzieci z treningów. – Jesteśmy bardzo zadowoleni
z tego, że Orlik powstał. To bardzo
dobra inwestycja, na której na pewno
korzystają dzieciaki, młodzież jak i
dorośli. Nie podoba nam się jednak,
że wszyscy, którzy tu przyjeżdżają
zajmują nasze miejsca parkingowe
- mówią niezadowoleni mieszkańcy
z bloku nr 3 i 7. - Kiedy my wracamy np. z pracy, nie mamy gdzie się
zatrzymać.
Niejednokrotnie dochodziło do
wymiany zdań pomiędzy lokatorami
a zmotoryzowanymi użytkownikami
Orlika. W grudniu ubiegłego roku
miasto oddało do użytku parking

cie. Wolę o tym nie myśleć, bo chyba
bym się kolejny raz rozczarowała...

Klęska
urodzaju

- Nie ma wokół kościoła kamer,
żeby namierzyć jednego z drugim i
dosolić im taki rachunek, żeby poszło
w pięty? Nie ma patroli na mieście,
żeby wyłapać gówniarzy, co to malują
głupoty na blokach? Przecież oni robią
krecią robotę! W rankingach „Newsweeka” zdobywamy czołowe lokaty,
chwalimy się terenami inwestycyjnymi.
Gdybym był biznesmenem i miałbym tu
inwestować, to po objechaniu Knurowa
i zobaczeniu tych bohomazów poważnie
bym się zniechęcił.

- Napisaliście o bezdomnych i
co? Byli, są i będą. Taka prawda.
Dopóki państwo będzie ich utrzymywać, dawać kolejne szanse, dopóty
oni będą pić, grandzić i uprzykrzać
życie innym. Ja nie mówię, każdemu w życiu noga może się powinąć.
Nikogo za to nie można skreślać,
ale jak widzę, że nie chcą pomocy,
tylko robią dalej swoje, to przestaję
ich żałować.

Janina T.

Knurowianin

Teresa

not. /g/

przy al. Lipowej. Wydawać by się mogło, że problem został raz na zawsze
rozwiązany. Nic bardziej mylnego.
- Nic się nie zmieniło – mówi
poirytowany mieszkaniec bloku nr 7.
- Przyjeżdżam po południu z pracy i
niejednokrotnie zdarzało się, że wszystkie miejsca pod blokiem były zajęte, a ja
musiałem zostawiać samochód kawał
drogi od domu.
- Nie rozumiem tego. Mają parking, który był wybudowany specjalnie dla nich i ciężko im zostawić
samochód kawałek dalej i przejść się
na Orlik? - pyta inny lokator.
W sprawie mieszkańców z ul. Ułanów interweniował radny Przemysław
Dulias. – Myślę, że jednym z głównych
powodów tak dużego obciążenia parkingu przy Orliku jest lokalizacja wejścia
na kompleks boisk sportowych. Każdy

stępca prezydenta Piotr Surówka.
Jak udało nam się dowiedzieć, to
nie koniec miejsc parkingowych w
tym rejonie.– Gmina posiada dokumentację techniczną na budowę 36
miejsc postojowych w pobliżu sklepu
spożywczego na ul. Ułanów oraz 28
miejsc w rejonie między wejściem do
Miejskiego Gimnazjum nr 3 a parkingiem kościelnym. Budowa będzie realizowana w miarę posiadanych środków
finansowych – dodaje Surówka.
Póki co polowanie na wolne
miejsca przy ul. Ułanów trwa, a
w ysportowani i zmotor yzowani
użytkownicy kompleksu boisk ani
myślą parkować przy al. Lipowej.
Szkoda, taki kilkuminutowy spacer z
parkingu do Orlika to przecież samo
zdrowie.
Dawid Ciepliński

ogłoszenie

PrZeTArG
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1484/4,
położonej w Knurowie u zbiegu ul. Kosmonautów i Stefana Batorego.
Sprostowanie – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów informuje, że w publikacji
o przetargu dot. zbycia lokalu mieszkalnego 5 położonego przy
ul. Dworcowej wskazany został nieprawidłowy nr budynku 25,
właściwy nr to ul. Dworcowa 27.

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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Knurów. Przy ul. Jęczmiennej powstaje budynek handlowo-usługowy

Inwestycja bez kompleksów
Zamysł projektanta był taki, by nawiązać do tego,
co było, a jednocześnie zerwać z trendem klocków
z blachy. Dlatego budynek handlowo-usługowy
przy ul. Jęczmiennej swoim wyglądem przypomina
zabudowania starej cegielni
Zaprowadzi do niego łagodny podjazd, a na piętro można będzie wjechać windą.
- Część magazynową i połowę
parteru przeznaczymy na potrzeby
BUD-EXPERTU, od którego uwolnimy siebie i mieszkańców ul. Koziełka,
gdzie do chwili obecnej znajduje się
siedziba firmy – mówi Buczak.
Reszta parteru przeznaczona
będzie pod wynajem. Plan zakłada
otwarcie tam dwóch sklepów powiązanych z branżą budowlaną.
- Firmy dzięki temu będą wzajemnie się uzupełniać. Chcemy też
rzucić wyzwanie hipermarketom
branży budowlano-instalacyjnej,
gdzie klient jest anonimowy, ma niewielkie wsparcie merytoryczne, jest
w zasadzie zdany na siebie. Każdy,
kto remontuje mieszkanie czy buduje
dom, oczekuje fachowej porady, której
często brakuje w wielkich sklepach.
Tu właśnie widzimy miejsce dla
niewielkich hurtowni budowlanych,
instalacyjnych, elektrycznych.
Piętro zajmą biura i gabinety

Foto: Marek Powiecka

Kiedy współwłaściciel starej
manufaktury doszedł do wniosku,
że w XXI wieku nie ma ona racji
bytu, podjął decyzję o jej rozbiórce
i sprzedaży terenu inwestorom. Jednym z pierwszych, który postanowił
wykorzystać potencjał tej lokalizacji,
był Krzysztof Buczak, właściciel hurtowni budowlanej BUD-EXPERT z
Knurowa.
Od połowy czerwca przy ul. Jęczmiennej powstaje budynek handlowo-usługowy o łącznej powierzchni 1240 m 2 . Projekt jest dziełem
knurowskiego architekta Marka
Powiecki.
- Chcieliśmy, żeby współgrał z
tym, co tu wcześniej było, wierzymy,
że mieszkańcom spodoba się koncepcja budowanego obiektu - podkreśla
Krzysztof Buczak i przyznaje, że
ma dość widoku nieestetycznych
klocków z blachy, jakie powstają
wokół.
Dwukondygnacyjny budynek
przy ul. Jęczmiennej pozbawiony
będzie barier architektonicznych.
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Wygrał z operatorem
- Zawziąłem się i utarłem im nosa - z dumą
obwieścił pan Zdzisław, machając nam
przed nosem pismem z Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w sprawie operatora sieci
T-Mobile

Foto: Paweł Gradek

Foto: Dawid Ciepliński

Deweloper w iście ekspresowym
tempie wznosi budynek przy
ul Jęczmiennej...

Batalia z operatorem zakończyła się sukcesem knurowianina

lekarskie. Obecnie trwają pierwsze
rozmowy z potencjalnymi najemcami.
Budowa ruszyła 18 czerwca i
prowadzona jest w imponującym
tempie. Deweloper zapewnił, że prace zakończą się 18 października, czyli
po 4 miesiącach. Otwarcie budynku
handlowo-usługowego zaplanowano
na listopad.
- Mamy szansę zerwać ze stereotypem miasta-sypialni. Całe życie tu
mieszkam, współpracuję z wieloma
lokalnym przedsiębiorcami. Cieszę
się, że Knurów się rozwija i chcę w tym
procesie uczestniczyć - podsumowuje
Krzysztof Buczak.
Dla Krzysztofa Kotulskiego,
współwłaściciela starej cegielni to,
co dzieje się obecnie przy ul. Jęczmiennej, to krok do przodu. - Czasy
się zmieniły i kto stoi w miejscu, ten
tak naprawdę się cofa. Wiem, że z
początkiem przyszłego roku ruszy
przy Jęczmiennej budowa hurtowni
motoryzacyjnej - dodaje.

Zł y z powodu notor ycznego
braku zasięgu na osiedlu Wojska
Polskiego I, udał się do powiatowego
rzecznika konsumentów. Ten zasugerował panu Zdzisławowi poinformować o wszystkim Urząd Komunikacji
Elektronicznej.
Na początku sierpnia knurowianin otrzymał pismo z UKE:
(...) Uprzejmie informuję, że operator otrzymał wystąpienie Urzędu
w Pani (chodzi o małżonkę pana
Zdzisława - przyp. red.) sprawie. W
wystąpieniu tym wnosiłem o przedstawienie wyjaśnień w poruszonych
przez Panią kwestiach i o znalezienie
rozwiązania powstałego sporu.
(...) Operator przyznaje, że doszło do wyłączenia stacji bazowej,
co przyczyniło się do zmniejszenia
poziomu sygnału sieci T-Mobile. Jednocześnie Operator wyjaśnia jednak,
że dokonana weryfikacja parametrów
sieciowych dla Państwa adresu nie
wykazała utraty możliwości inicjowania połączeń.
Niemniej dążąc do polubownego
rozwiązania sporu, Operator postanowił przychylić się do Pani roszcze-

nia i rozwiązać umowę bez naliczenia
opłaty wyrównawczej, ze skutkiem
na dzień 4 sierpnia 2012 r. Ponadto,
podjęto decyzję o skorygowaniu nieopłaconej faktury z lipca 2012 r. w
kwocie 29,26 zł.
Kilka dni później pan Zdzisław
znalazł w skrzynce fakturę korygującą. Nie kryje zadowolenia z sukcesu,
zwłaszcza że wszyscy mu powtarzali,
że nie wygra z operatorem.
- Zawziąłem się też dlatego, że 2
lata temu wybrałem sobie na Mikołaja
komórkę. Miała być z GPS-em. Podpisałem umowę, wróciłem do domu
i wtedy okazało się, że w telefonie są
jedynie mapy, bez funkcji nawigacji
- opowiada knurowianin.
W sk lepie usłyszał, że skoro
umowa została podpisana, to nic
więcej nie da się zrobić. - Wtedy
odpuściłem, teraz zawziąłem się i
utarłem im nosa - dodaje zadowolony
pan Zdzisław.
Przekonuje innych poszkodowanych, by nie bali upomnieć się o
swoje.
/pg/

reklama

/pg/

...tak będzie wyglądać już w listopadzie
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Ofert w bród,
chętnych brakuje

- Coś jest nie tak z moim wzrokiem. Jakoś nie widzę
siebie w pracy – tak w swoich skeczach mawiał znany
komik Teddy Bergerson. Z pewnością w rozwiązaniu
tego problemu pomogłaby mu wizyta w Punkcie
Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach,
gdzie na zainteresowanych czekają oferty pracy
stałej, sezonowej oraz krótkoterminowej

Biuro w Czerwionce-Leszczynach działa już blisko dwa lata i w
tym czasie pomogło wielu poszukującym w znalezieniu zatrudnienia.
Swoim zasięgiem obejmuje także
Knurów.
Oferty pracy są zróżnicowane,
tak jak zróżnicowany jest lokalny
rynek pracy. Najwięcej wakacyjnych
propozycji dotyczy prac krótkoterminowych na umowę zlecenie czy
umowę o dzieło. Spośród nich wymienić można prace takie, jak: kolportaż
ulotek reklamowych, wykładanie
towarów w supermarketach czy akcje
promocyjne. Zróżnicowane są także
stawki, jakie pracownik otrzymuje;
przykładowo przy kolportażu ulotek
reklamowych zarobić można od 4 do
5 zł brutto za godzinę, przy wykładaniu towarów od 8 do 10 zł brutto.

Na koncert czy do Holandii?

Więcej zarabiają hostessy lub
promotorzy, ich w ynagrodzenie
waha się od 10 do 14 zł brutto za
godzinę. Czasami trafiają się szczególnie ciekawe propozycje zarówno
pod kątem specyfiki pracy jak i
warunków zatrudnienia, np. pomoc
przy organizacji koncertu zespołu
Guns N’ Roses, gdzie zatrudnienie
znalazła spora grupa młodych ludzi,
kierowanych przez Punkt Pośrednictwa czy wsparcie przy pakowaniu
paczek żywnościowych dla wojska.
Ci, którzy w czasie wakacji chcą
także pozwiedzać, mogą wyjechać za
granicę. Jedna z ostatnich propozycji
dotyczyła dwutygodniowego wyjazdu na wrześniowe zbiory gruszek w
Holandii.
- Podczas tego typu prac można

Knurów

Knurów. w Izbie Przyjęć pacjent pacjentowi nierówny

Tu nie obowiązuje
kolejka
W Punkcie Pośrednictwa Pracy na chętnych czeka zatrudnienie

połączyć przyjemne z pożytecznym, zarobić pieniądze, poznać ciekawych ludzi
oraz zdobyć doświadczenie. Co więcej,
Punkt Pośrednictwa Pracy pomoże
w podjęciu zatrudnienia każdemu,
kto tego zatrudnienia szuka, nie tylko
przez wskazanie ofert pracy, ale także
poprzez pomoc w napisaniu CV, udział
w warsztatach czy poprzez inne metody
aktywizacji zawodowej – wyjaśnia Izabela Liszka, pośrednik pracy.

stanowisku merchandisera - mówi
przedstawiciel agencji merchandisingowej Mer Service Janusz Semeniuk.
Na bieżąco współpracuje z Punktem
Pośrednictwa Pracy i tam zgłasza zapotrzebowanie na pracowników.
− Gwarantujemy zatrudnienie na
umowę zlecenie, płatną zawsze do 10
dnia kolejnego miesiąca, a także wprowadzenie i przeszkolenie na terenie
obiektu − zapewnia Semeniuk.

Wsparcie agencji

Rejestracja? To proste!

Punkt Pośrednictwa Pracy współpracuje z wieloma pracodawcami i
agencjami na terenie województwa
śląskiego i nie tylko.
- Jesteśmy agencją otwartą zarówno na młodzież jak i pozostałe osoby
chcące podjąć dodatkowe zatrudnienie na stanowisku merchandisera
(wykłada towar na półki sklepowe
- przyp. red.). Prowadzimy zarówno
leasing pracowniczy jak i stały miesięczny serwis w sklepach Tesco na

Koniec wakacji nie oznacza braku
oferty pracy. Te nadal są i w dalszym
ciągu będą się pojawiać. Rejestracja
w Punkcie Pośrednictwa Pracy jest
bardzo prosta i oczywiście darmowa.
Wystarczy przyjść i wypełnić ankietę.
Biuro znajduje się w CzerwionceLeszczynach przy ul. Księdza Pojdy 35
(I piętro w budynku Pałacu), tel. (32)
425-76-31, czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach 7.00-14.00.

stawu Zacisze). Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowano na połowę października.
Rada Miasta w prowadzi ła
stawki opłaty za korzystanie przez
Po wakacyjnej przerwie radni spotkali się na sesji przewoźników z miejskich przystanków autobusowych, przeniosła
nadzwyczajnej, by obradować nad projektami
środki niezbędne do dokończenia
szesnastu uchwał
remontu zmywalni w Żłobku PubWśród nich znalazły się te zwią- niej części Subregionu Centralnego”. licznym. Radni zgodzili się zwiękzane ze zmianami w budżecie mia- Projekt wkroczył w fazę inwestycyj- szyć wydatki na wykonanie dwóch
sta oraz zmianami w Wieloletniej ną. Obecnie trwa budowa, moderni- sztuk billboardów. Konstrukcje
Prognozie Finansowej. Radni rozpa- zacja oraz adaptacja części trasy na staną w pasie drogow ym przy
trzyli też projekt uchwały związany potrzeby ruchu rowerowego. Poza włączeniu ul. Szpitalnej do DK 78
z objęciem przez Gminę udziałów w tym ścieżka zostanie oznakowana na i posłużą promocji knurowskich
miejskiej spółce PWiK.
całym odcinku od zamku w Toszku terenów inwestycyjnych. Na ten
Jednym z punktów obrad było (punkt początkowy) do zamku w rok zaplanowano także moderniudzielenie pomocy finansowej (32 Chudowie (punkt końcowy). Trasa zację instalacji wodociągowej w
718 zł) Powiatowi Gliwickiemu na przebiegać będzie przez wszystkie ratuszu wraz z instalacją hydrantu.
realizację wspólnego projektu unij- gminy, w tym także Knurów (w re- Dotychczasowa nie nadaje się do
nego ,,Zaplecze aktywnej turystyki jonie ul. Rybnickiej, ronda Zacisze dalszej eksploatacji.
/g/
rowerowej dla mieszkańców zachod- Leśne oraz trasy dydaktycznej wokół

Z sesji Rady Miasta



Foto: Paweł Gradek

Czerwionka-Leszczyny, knurów

/-/

78-letni ojciec pana Sławomira spędził
5 godzin w Izbie Przyjęć knurowskiego
szpitala, aż w końcu przyjął go lekarz.
- A byliśmy drudzy w kolejce! - zauważa
syn. Prezes spółki Szpital w Knurowie
Michał Ekkert tłumaczy, że pacjenci ze
skierowaniem obsługiwani są w drugiej
kolejności
Syn 78-latka nie może uwierzyć
w takie traktowanie starszych. W
poniedziałek rano poszedł z ojcem
do lekarza ogólnego. Ten wypisał
skierowanie do szpitala. - Ojciec choruje na serce. Miał bardzo spuchnięte
nogi i wodę w płucach - opowiada
knurowianin.
W Izbie Przyjęć zameldowali się
przed godz. 13.00, byli drudzy w kolejce. Czekanie zaczęło ich irytować,
kiedy odkryli, że do gabinetu lekarskiego wchodzą tylnym wejściem
pacjenci spoza kolejki. Pan Sławomir zapytał dyżurującą lekarkę ile
można czekać. - Do skutku - miał od
niej usłyszeć.
Mijały kolejne kwadranse, w
międzyczasie dyżurującą lekarkę
zastąpił ktoś inny.
- Byłem wykończony tym czekaniem, a schorowany ojciec cierpiał.
Lekarz przyjął go po 5 godzinach.
Trafił w końcu na szpitalny oddział.
Zastanawiam się, czy tak powinno
być - dodaje syn 78-latka.

Prezes Michał Ekkert zauważa,
że w Izbie Przyjęć kolejka nie obowiązuje, a o przyjęciu pacjenta decyduje lekarz. W tym systemie obowiązuje za to pewna hierarchia: - W
pierwszej kolejności przyjmowane są
osoby w stanie zagrożenia życia. W
przypadku tego pana o takim stanie
nie ma mowy. Następnie pacjenci w
trybie pilnym, a na samym końcu ci
ze skierowaniem - tłumaczy prezes.
Sprawdził, że w trakcie, kiedy
senior oczekiwał na swoją kolej,
dyżurująca lekarka przyjęła 7 pacjentów w trybie pilnym, co w
przybliżeniu zajęło około 3 godziny.
Kolejne dwie 78-latek spędził oczekując na wyniki badań, zleconych
przez lekarza. - Jeśli wynik nie jest
jasny, badanie trzeba powtórzyć, a
to znowu wymaga czasu - wyjaśnia
Ekkert.
Cóż, najlepiej nie chorować, a jeśli już, to nagle. W przeciwnym razie
trzeba uzbroić się w cierpliwość.
/pg/

nekrolog

Pani
Barbarze Murawskiej - Marquardt
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
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Foto: arch. Starostwa Powiatowego

Wybory do Rady Gminy i na urząd naczelnika Knurowa sprzed 85 lat, czyli...

Gdzie dwóch się bije,
tam trzeci korzysta

W 1926 roku dobiegła końca kadencja Rady Gminy
w Knurowie. Na dotychczasowego naczelnika
Antoniego Słoninę słano skargi i zażalenia do Rybnika
i Katowic. Ta nagonka spowodowała zaskakujące
przetasowania w układzie sił nowej Rady

Inspektorat już w nowej, obszerniejszej siedzibie

Foto: arch. Marii Grzelewskiej

Gliwice

Uroczystość wprowadzenia Wiktora Mrozka na naczelnika Knurowa − 27 sierpnia 1927 roku.
Siedzą o lewej: Augustyn Foik, Jan Kwitek, Panek, Zdzisław Piotrowski, dr Cioszewski, Troska −
starosta rybnicki, Wiktor Mrozek − naczelnik gminy Knurów, Piotr Kocur − komendant policji, Jadwiga
Dwucet, dr Pawelec, Kurzydym;
Stoją od lewej: Ludwik Kaizik, Teodor Lenża, Walter Linkert, Franciszek Fitzke, Jan Marcol, Powiecki,
Jan Nowok, Jakub Nosiadek, Wiktor Zawadzki, Jan Szewczyk, Robert Jońca, M. Szendzielorz, Stanisław
Magiera, Jan Janysek, Manowski, J. Szendzielorz, Paweł Musioł, Jan Żyła, Stosz.

Starostwo Powiatowe w Rybniku osłabił Polski Blok Narodowy, co
wyznaczyło termin wyborów na 14 wykorzystała niemiecka mniejszość,
listopada 1926 roku. W akcji przed- prowadząc na szeroką skalę działalwyborczej silne poparcie wśród knu- ność propagandową.
rowian miał Polski Blok Narodowy,
Od listopada 1926 roku do czerwpopierany przez byłych uczestników ca 1927 roku trwały wzajemne „przetrzech powstań śląskich zrzeszonych pychanki” słowne, zbierano podpisy,
w Związku Powstańców Śląskich które oskarżały Antoniego Słoninę,
oraz w Związku Obrony Kresów „szukano” paragrafów ordynacji
Zachodnich. Niemiecka Katolicka wyborczej, które miały potwierdzić
Partia Ludowa wystartowała z listy nieprawidłowości przeprowadzonych
3. Do Rady Gminy wysuwyborów. Słonina stranęły swych kandydatów
cił zaufanie większość
Wskaźniki pro również: Narodowa Parknurowian i szansę na
centowe wyborów
tia Robotników, Polska
objęcie funkcji naczelprzedstawiały się
następująco:
Partia Socjalistyczna,
nika, mimo poparcia
− NKPL − 53,3%
Towarzystwo Polek oraz
Starostwa Powiatowego
− PBN − 20,2%
Lista Polskich Urzędw Rybniku.
− LPU − 13,3%
ników.
Nieznaczną ilością
− TP − 6,6%
− PPS − 6,6%
Ustępujący z funkgłosów nowym naczelKobiety (jedna osocji naczelnika Antoni
nikiem wybrano Wiktoba) w Radzie Gminy
Słonina, pełniący pora Mrozka, który wcześstanowiły 6 %.
czątkowo bezpłatnie w
niej piastował urząd
latach 1920-1927 urząd
sekretarza marszałka
sołtysa, wystartował z listy Bloku Na- Sejmu Śląskiego w Katowicach. 27
rodowego, później zaś utworzył listę sierpnia 1927 roku, na nadzwyczaj− Polskie Obywatelstwo (nr 4).
nym posiedzeniu knurowskiej Rady
Zanim doszło do wyborów, na Gminy, ówczesny starosta rybnicki
Słoninę wysyłano zażalenia i skargi Troska wprowadził Wiktora Mrozka
do Wydziału Powiatowego w Ryb- na naczelnika Knurowa.
niku oraz Urzędu Wojewódzkiego
Mrozek nie cieszył się dostateczw Katowicach. Padały w nich nie- nym zaufaniem knurowian. Zarzusłuszne oskarżenia. Jednocześnie cano mu, że niewłaściwie traktował
domagano się zawieszenia Słoniny w petentów; ciążył na nim szereg niedofunkcji naczelnika. Nagonka nasiliła ciągnięć finansowych, które wynikasię w ostatnim tygodniu przed wybo- ły z braku odpowiedniego nadzoru.
rami do Rady Gminy (8-13 listopada) Ostatecznie po ponad pięcioletnim
i niespodziewanie dała zwycięstwo urzędowaniu zwolniono go z funkcji
mniejszościowej Niemieckiej Kato- naczelnika. Przyznano mu 80 proc.
lickiej Partii Ludowej, która zdobyła przysługującej emer y tur y (taką
8 mandatów.
decyzję wydał Najwyższy Trybunał
Antoni Słonina, tworząc ugru- Administracyjny).
powanie Polsk ie Oby watelstwo,
Od listopada 1932 do stycznia
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1937 roku obowiązki naczelnika
gminy Starostwo Powiatowe w Rybniku powierzyło Janowi Kwitkowi,
który piastował urząd ławnika.
W dwudziestoleciu międzywojennym sekretarzem gminy był Jan
Szewczyk. Na naczelnika Starostwo
Powiatowe powołało Feliksa Lipińskiego, który piastował ten urząd od
26 stycznia 1937 do wybuchu II wojny
(przed wyborem na stanowisko naczelnika w Knurowie był przewodniczącym Rady Gminnej).
Od 1929 roku urząd gminy znajdował się w nowo wybudowanym
ratuszu, przy ówczesnej ul. Rybnickiej (w sąsiedztwie tymczasowego
kościoła pw. św. Wawrzyńca).
Przywołane tu fakty historyczne
świadczą o jakże trafnej sentencji
łacińskiej: „Neminem latere potest
quantum maiorum nostrorum res
gustae, si in memoriam revocentur,
emolumenti adferant Reipublice”
(co oznacza: Nikomu nie może być
tajnym, jak dużo Rzeczypospolitej
przynoszą czyny przodków, gdy się
je przywołuje do pamięci).
Maria Grzelewska

Inna siedziba, te same
kompetencje

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatu Gliwickiego doczekał się nowej,
wygodniejszej siedziby. Obecnie mieści się
w części „A” budynku Starostwa Powiatowego
w Gliwicach, pokój 214
Do zadań PINB należy m.in.
przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia
i zakończenia prac budowlanych,
kontrola owych prac i użytkowych
obiektów budowlanych. Taka ilość i
szeroki zakres obowiązków wymagał
od instytucji zmiany lokalizacji.
− Nowa siedziba jest wygodniejsza
i obszerniejsza − informuje Hanna
Drosd, powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego Powiatu Gliwickiego. −

Dzięki temu klienci przyjmowani są
w lepszych warunkach, a pracownicy
nie narzekają na ciasnotę. Istotne jest
też powiększenie archiwum, w którym
część dokumentów musi być przechowywana przez 50 lat.
Nie zmieniły się godziny przyjmowania stron w PINB: od poniedziałku do środy w godz. 9-13, w
czwartki od 13 do 17.

sisp, jb

nekrolog

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
(ks.Jan Twardowski)

Pani Joannie Kołoczek-Wybierek
Wójt Gminy Pilchowice
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Pracownicy Urzędu Gminy Pilchowice
oraz Radni Rady Gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice
Joannie Kołoczek-Wybierek
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Wilcza
reklama

Lista 15 nowo wybranych radnych
do Rady Gminy w Knurowie:
− Niemiecka Katolicka Partia Ludowa: Franciszek Fitzke, Augustyn
Foik, Ludwik Kaizik, Teodor Lenza,
Walter Linkert, Jan Marcol, Paweł
Musioł, Jan Żyła (8 mandatów);
− Polski Blok Narodowy: Stanisław
Magiera, Jakub Nosiadek, Jak Nowok (3 mandaty);
− Lista Polskich Urzędników: Robert Jońca, Zdzisław Piotrowski
(2 mandaty)
− Towarzystwo Polek: Jadwiga
Dwucet (1 mandat)
− Polska Partia Socjalistyczna:
Jan Janysek (1 mandat)
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Bornholm. KoleJna wyprawa marKa JusZCZyKa i DominiKa pęDZiwilKa

na rowerach po majorce północy

2 lata temu objechali rowerami całą Polskę, w ubiegłym roku wykręcili 5100 km,
przemierzając południową Europę. Tych zapierających dech w piersiach widoków i przygód
pozazdrościły im żony. W tym roku ruszyły z nimi, na Północ, na duńską wyspę Bornholm,
nazywaną przez turystów Majorką Północy
Marek Juszczyk i Dominik Pędziwilk jeżdżą na rowerach odkąd tylko
pamiętają. 5 lat temu zaczęli robić to
na poważenie. Łączą sport z przyjemnością, za cel rowerowych eskapad
wybierają zawsze inne miejsca.
– W tym roku mieliśmy odpoczywać po zeszłorocznej wyprawie na
Bałkany, ale żeby nie wyjść z formy,
postanowiliśmy, że wybierzemy się w
krótszą trasę - na Bornholm i z powrotem – wyjaśnia Dominik Pędziwilk.
Tym razem knurowianie mieli
na trasie towarzystwo. W podróż z
zapalonymi cyklistami wybrały się
małżonki. – Chciały zobaczyć, jak
wyglądają takie wyprawy i pojechały
razem z nami. Spisały się bardzo
dzielnie – chwali je pan Marek.
Czteroosobowa grupa najpierw
pojechała pociągiem do Kołobrzegu,
a następnie promem na Bornholm, by
zaoszczędzić czas. Drogę powrotną
pokonali już na rowerach.

KulTura KierowCów
i wyŚmieniTe ŚleDZie

Duńska wyspa urzekła ich pięknem, ciszą i spokojem. – Bornholm

jest mały, ale bardzo zróżnicowany
– opisują knurowianie.
Z miejsc godnych polecenia
cykliści wymieniają ruiny twierdzy
Hammerschus, słynne kości rotundowe czy plażę, skąd w średniowieczu brano piasek, którym wypełniano klepsydry. – Poza tym duńskie
plaże są bardzo różnorodne. To nie
tylko sam piasek, zdarzają się również
plaże kamieniste, klify, ściany skalne
wchodzące w Bałtyk – zachwalają.
Knurowian zaskoczyła duża ilość
ścieżek rowerowych. – Całą wyspę
można pokonać, poruszając się na
rowerze, a same warunki dla rowerzystów na postojach i kempingach są
na najwyższym poziomie. To niebo
a ziemia w porównaniu z naszymi
ścieżkami rowerowymi – zauważa
pan Dominik.
Cykliści wysoko oceniają kulturę
duńskich kierowców. W tamtejszej
hierarchii rowerzyści są nad kierowcami. - Nikt nie trąbi, kierowcy
odnoszą się z szacunkiem do osób
poruszających się na dwóch kółkach.
Pamiętam, jak w jednym z miast
widzieliśmy grupkę rowerzystów na

rondzie. Potężny tir zatrzymał się i ich
przepuścił. Dla nas to był szok, bo podobne sytuacje u nas w kraju zdarzają
się bardzo rzadko – mówi pan Marek.
– Kiedy my wróciliśmy do Kołobrzegu,
to musieliśmy czekać ok. 15 minut,
zanim jakiś samochód przepuścił nas
przez jezdnię.
Podczas podróży spotykali życzliwych ludzi. Gdzie tylko się zatrzymali
i prosili o pomoc, zawsze ją otrzymali.
– Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, że
przyjechaliśmy z tak daleka i do tego
na rowerach – wspominają.
Do gustu przypadła im regionalna kuchnia, a w szczególności wędzone śledzie. – Są wyśmienite – zachwalają zgodnie. – Duńczycy mają bardzo
dobre ryby, choć jak dla mnie trochę za
słone – mówi Juszczyk.
Duńska wyspa obsiana jest jeziorami (pozostałości po licznych kopalniach żwiru), dlatego knurowianie
zachęcają do zabierania własnego
sprzętu wędkarskiego.
– Większość ludzi utrzymuje się z
rybołówstwa, rolnictwa i usług turystycznych. Jednak jak rozmawialiśmy
z mieszkańcami, to większość młodych
ludzi ucieka z Bornholmu. Szkoda,
bo to takie piękne miejsce - dodają
rowerzyści.

- Całą wyspę można pokonać poruszając się na rowerach – mówią
knurowianie

Za roK Kurs na półnoC

Na Bornholmie bardzo popularne są wędzarnie ryb, które przypadły
do gustu knurowianom

Obiecali sobie, że jeszcze tu kiedyś wrócą. - Tydzień to zdecydowanie
za mało czasu, żeby zwiedzić całą
wyspę, ale niestety trzeba było wracać
do domu. To ok. 600 km w linii prostej
z Kołobrzegu do Knurowa. Niektóre
osoby spotykane po drodze przyglądały się nam z niedowierzaniem, że taki
kawał drogi pokonujemy na rowerach.
Inni byli zafascynowani - opowiadają.
– Dla nas nie ma jednak lepszej formy
spędzania wolnego czasu. Jeździmy
nie po to, by nabijać kolejne kilometry,
tylko dzięki temu możemy zwiedzić

Cisza, spokój i piękne widok - to główne zalety duńskiej wyspy

wiele ciekawych miejsc, obcować z
miejscowymi i dowiedzieć się od nich
wielu rzeczy, których nie ma w przewodnikach.
Knurowianie nie osiadają na
laurach. Za rok również planują udać
się na Północ. I to bardzo daleką,
ponieważ aż 500 km za linię koła
podbiegunowego. – Naszym celem
jest słynny North Camp, czyli najdalej wysunięty punkt lądu stałego

w północnej Europie – zdradzają
knuowianie. – To prawie 6000 km do
pokonania w bardzo ekstremalnych
warunkach.
Obiecali, że po powrocie podzielą się z Czytelnikami Przeglądu
wrażeniami z następnej wyprawy.
Biorąc pod uwagę ich dotychczasowe
wyczyny, będzie co opowiadać.
Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum prywatne

reklama
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Jak opisać niebo
nad górami
komuś,
kto nigdy nie
widział nieba?
Gdzie szukać
słów, by obraz
mgły snującej
się po szczytach
powstał pod
powiekami?
W kole
„Niewidomy
Globtroter”
podejmują się
tego zadania.
Niewidzący
i widzący
ramię w ramię
pokonują kolejne
bariery. Nie
bojąc się, że
ścieżka będzie
zbyt kręta,
a wejście
za strome
- To już trzy lata odkąd koło istnieje - mówi Celestyna Janus, prezes
„Niewidomego Globtrotera” - Zaczęło się od 15 osób. W Gliwicach nie było
takiej instytucji, która organizowałaby wyjazdy pod kątem osób niewidomych. A my chcieliśmy chodzić po
górach, gdzieś jeździć, zwiedzać.
Wśród założycieli był m.in. Adam
Wala, prezes knurowskiego koła
„Trion”. Tak wspomina pierwszą wycieczkę „Globtrotera” na Stożek:
- W czasie drogi na szczyt mieliśmy
wszystkie pory roku. Non stop lało, ale
wciąż szliśmy - opowiada. - Kolega
Zbyszek zgubił but. Jakoś wtoczyliśmy
się na górę. Myślałem, że to ostatnia
wycieczka, że już nikt nie pojedzie.
Ale jak odpoczęli i zjedli po kiełbasie,
pytali, kiedy następna.
Trasy wybiera pan Zbyszek, to on
godzinami ślęczy nad mapami i potem prowadzi całą grupę. Jeśli nie da
się czegoś dotknąć, muszą wystarczyć
słowa. Każde zdanie wystawione jest
na próbę ciemności, musi radzić sobie
samo bez świateł i kolorów.
- Staramy się jak najwięcej mówić. Opowiedzieć widoki, przybliżyć,
mówimy o kamieniach, o liściach
- wyjaśnia Janus. - Olek, jeden z globtroterów, kiedy czuje ciepło na twarzy,
wie, że świeci słońce.
Na szlaku nie używa się białych
lasek.
- Kolega wymyślił drewniane kijki, bardziej stabilne niż trekkingowe
- opowiada Celestyna Janus. - Używa
ich też Olek. W czasie drogi mówimy
mu: „Olek w prawo, w lewo, skręć,
uważaj”. Jeśli jest wąska droga, to

gliwiCe, Knurów

Świat ukryty w słowach

Odpoczynek przy kapliczce

Globtroterzy w drodze na szczyt

widząca osoba łapie za kij z przodu i
Olek za tym kijem idzie. W czasie turnusu rehabilitacyjnego były zajęcia z
Nordic Walking. Olek się pochwalił,
że chodzi po górach, tylko, że ma inne
kije. Prowadząca krzyknęła: „Ale jak
to po górach!” A on: „No normalnie!
Mam dwa kije i idę!”.
Wyjazd dla osoby niewidomej
to zmagania z własnym wstydem,
niepewnością, strachem przed nieznanym.
- Wychodząc, niewidzący musi się
odważyć poprosić o pomoc, o to żeby
go podprowadzić pod toaletę, albo coś
podać, bo sam nie jest w stanie tego
zrobić - mówi prezes „Globtrotera”
Pogodzenie się z własną niepełnosprawności zajmuje lata. Wspólne
w yjazdy z pewnością integrują,
informacja własna wydawcy

Koło Niewidomy Globtroter działa pr z y P T TK w Gliwic ach, ul.
Zwycięstwa 1/2. Obecnie trwają
zapisy na wyjazd do Budapesztu.
Więcej informacji pod numerem
tel. 693 277 581.
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dodają odwagi, by przekroczyć próg
własnego domu, by nie pozwolić
zamknąć się w czterech ścianach,
by już nie czuć się niepotrzebnym,
niechcianym, odrzuconym.
- Idziemy wspólnymi siłami. Zawsze jest ktoś, kto służy ramieniem.
Kto pomoże, przeprowadzi przez
rzekę, powie, że rozwiązał się but
- mówi Celestyna Janus. - Trudno jest
kogokolwiek namówić do wyjazdu.
Olek na początku też nie chciał. Cały
czas spędzał z rodzicami. Kiedy ich
zabrakło, został z siostrą. Powiedzieliśmy mu: „Chłopie, albo jedziesz z
nami, albo zostajesz sam w domu. My
jedziemy, my korzystamy. Do ciebie
należy decyzja.” I pojechał…

Szczygłowice

Foto: Paweł Gradek

ideały wiecznie żywe?

Na jednym z bloków w Szcz
ygłowicach znaleźliśmy napi
s pamiętający
jeszcze prawdopodobnie czas
y Solidarności. Ktoś farbą olejn
ą wymalował nazwę związku zawodow
ego i klubu spor towego, przy
okazji strzelił
„byka” w nazwisku przy wód
cy sierpniow ych strajków, a
późniejszego
prez ydenta RP. Dziś autorzy
graf fiti idą w ilość, nie w jako
ść, dlatego
fundusze remontowe niebawem
nie udźwigną ciężaru gatunkow
ego ich
twór czości na murach.

Justyna Bajko

/g/

Foto: archiwum NG
reklama

Twoja przyszïoĂÊ
w budownictwie

Najbliĝszy kurs
juĝ 3 wrzeĂnia!
DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784
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Knurów

Dotychczasowa fontanna została
usunięta na początku tego tygodnia.
Mieszkańcy bez żalu odnotowali jej
brak. Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa już przymierza
się do postawienia nowej.
– Powoli przygotowujemy się do
tego – mówi Lech Apryasz, członek
zarządu LWSM. – Dotychczasowa fontanna ledwo już żyła, dlatego nie było
sensu jej dalej prowadzić, tym bardziej
że okres letni powoli dobiega końca.

nowa fontanna na wiosnę

Fontanna na Merkurach od wielu lat była obiektem żartów i kpin. To ma
się zmienić, bo w przyszłym roku jej miejsce zajmie nowa. Czy będzie
równie spektakularna jak ta, wybudowana niedawno w parku przy
ul. Kopalnianej?

Nowa fontanna będzie znacząco
różnić się od poprzedniczki. Pojawiło
się już kilka wstępnych koncepcji,
jednak nie podjęto jeszcze ostatecznej
decyzji. Wodotrysk powinien stanąć w
centrum Merkur na wiosnę.
To nie koniec zmian. – Planujemy
również wybudować kilka dodatkowych
miejsc parkingowych od strony wjazdu
z ul. Kazimierza Wielkiego – informuje
Apryasz.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

informacja własna wydawcy

Po starej fontannie pozostało jedynie wspomnienie

Foto: Justyna Bajko

Dawid Derbuś z Knurowa

ur. 21.08.2012 r., 3330 g, 50 cm

igor Dębski z Chudowa

ur. 22.08.2012 r., 3910 g, 56 cm

paulina Klof z gierałtowic

ur. 24.08.2012 r., 3130 g, 54 cm

Kacper rabczewski z rybnika

ur. 26.08.2012 r., 3100 g, 51 cm

0

alicja Dudzińska z rybnika

ur. 21.08.2012 r., 3200 g, 52 cm

Julia siedlaczek z Knurowa

ur. 22.08.2012 r., 3450 g, 56 cm

Joanna Biadacz z leszczyn

ur. 25.08.2012 r., 2700 g, 50 cm

mateusz Cisowski z Knurowa

ur. 27.08.2012 r., 2890 g, 53 cm

szymon Zelek z Chudowa

ur. 21.08.2012 r., 3260 g, 54 cm

Kacper sikorski z Knurowa

ur. 22.08.2012 r., 3190 g, 50 cm

Kacper marciniak z Knurowa

ur. 25.08.2012 r., 3270 g, 52 cm

maja Kulawik z gliwic

ur. 27.08.2012 r., 2990 g, 54 cm
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ROZRYWKA nr 35/2012 - 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. 33/2012 brzmiało: „Boćwinka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Podraza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Od września cyfrowe
kino w Knurowie!
Ze względu na przerwę
wakacyjną oraz rozpoczynające się w połowie
sierpnia prace związane
z cyfryzacją, Kino Scena
Kultura będzie nieczynne
do końca wakacji.
Cierpliwość kinomanów

35

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

zostanie jednak nagrodzona, ponieważ już od
września w knurowskim
kinie filmy będą wyświetlane w nowej, cyfrowej
technologii.

DC

www.kinoscenakultura.pl
informacja własna wydawcy

Gliwice

Patrząc
inaczej
Gliwice coraz częściej stawiają na
sztukę najnowszą, sztukę tworzoną
przez ludzi młodych, dopiero wkraczających w przestrzeń artystyczną.
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 9 (ul. Czwartaków) zaprasza na
w ystawę fotografii Iwony Zięby.
Ekspozycja nosi tytuł „Patrząc inaczej”. Artystka skupiła się na obrazie
miasta oraz miejscu człowieka w
„miejskim” kosmosie. Wykorzystując
technikę analogową, stworzyła fotografie tajemnicze, zniekształcone.
Sportretowała miejsca opuszczone,
zaniedbane, przyprószone mgłą.
Rezygnując z ostrości kształtów, skupiła się na wykreowaniu atmosfery
melancholii. Wystawa otwarta od 3
września.
jb

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
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
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ogłoszenia
Sprzedam mieszkanie 63 m 2, 3 pokoje,
IV piętro, ul. Wilsona. Cena 160 tys., bez
pośredników. Tel. 784 327 227

Handel i Usługi

34-37/12

Sprzedam mieszkanie M-5, zmodernizowane w Knurowie, ul. Kosmonautów 20.
Tel. 502 405 160
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

26-39/12

35/12

Sprzedam parter domu z ogrodem. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

35/12

Wynajmę od października nieduży dom z garażem i ogrodem. Tel. 0049 6251680583
35-36/12

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

31-39/12

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

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

SANEX Hurtownia BHP, ul. Snopowa 23,
44-141 Gliwice- Bojków. Tel. 727 666 889,
sanexhurtowniabhp@wp.pl; TANIE RĘKAWICE ROBOCZE - RABATY DLA FIRM
35/12

Tr a n s p o r t , c a ł y k r a j d o 1, 5 T. Te l .
666 852 100

31-35/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

28-35/12

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

1/12-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

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

35-36/12

Dębieńsko. Sprzedam dom, 340 tys. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

35/12

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

35-39/12

Sprzedam Opel Zafira, 2001 r., 2.0 DTI. Tel.
724 733 519 lub 32 236 43 40

35/12

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

Hiszpański – tłumaczenia i korepetycje. Tel.
535 803 828

DREWNO kominkowe, usługi transportowe,
stemple. Tel. 603 198 006

28-35/12

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

Matematyka – korepetycje, kursy maturalne (2 godz. + 2 godz. gratis). Tel.
692 845 849

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

Kawalerkę 36 m sprzedam lub zamienię na
M-3. Tel. 32 231 60 43

1/12-odw.

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

21-40/12

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50.000
RATA 889 zł. Tel. 32 271 06 05, 32 423
56 17
31-35/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

32-35/12

35-36/12

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

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

33-36/12

33-36/12

Projekt „Animatornia – No To Gramy!!!” jest realizowany
ze środków Komisji Europejskiej z programu „Młodzież
w działaniu”. Jego celem jest szeroko rozumiana integracja młodzieży reprezentującej różne formy muzyczne
– rock, jazz, fanki, rap, folk, muzyka klasyczna. Grupa
Animatornia, złożona ze studentów Akademii Muzycznej
i szkół muzycznych, stworzy band akompaniujący solistom
różnych stylów. Koncert finałowy projektu odbędzie się w
listopadzie 2012 r.

SZUKAM PRACY

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

35/12

Mieszkanie do sprzedania lub wynajęcia.
Tel. 792 077 077

35-36/12

Mieszkanie do wynajęcia 70 m , po remoncie, nowe okna i c.o. Tel. 601 771 672

35/12

OKAZJA 4 pokojowe 70 m 2 135.000 zł.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

33-36/12

35/12

Projektowanie wnętr z i łazienek. Tel.
666 852 100

PILCHOWICE wolnostojący 285.000 zł.
Biuro M3. Tel. 534 130 534

32-35/12

32-35/12

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, komunikat y wność, bdb. organizacja pracy. umiejętność pracy w
zespole. uczciwość i profesjonalizm. Tel.
790 619 580
35-39/12

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

1/12-odw.

35/12

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

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

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

35/12

Poszukuję do wynajęcia powierzchni do
małej zabudowy w prosperującym lokalu
lub małego lokalu (4 – 15 m2). Tylko Merkury/okolice. Parter. Tel. 507 799 766

34-37/12

35-37/12

32-36/12

KUPIĘ za gotówkę dom (może być do remontu) lub działkę. Tel. 661 367 475

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

33-35/12

Zatrudnię stolarza z kwalifikacjami. Tel.
666 852 100

34 – 36/2012

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

35/12

34-36/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100

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

32-35/12

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

Nowe domy w zabudowie szeregowej. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl

Regulacja okien PCV, serwis i smarowanie
okuć, wymiana starych, uszkodzonych klamek na nowe, białe. Tel. 696 377 659

35/12

2

2

31-35/12/12

35/12

edukacja

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

35/12

Młodą energiczną osobę z pomysłami do pomocy w marketingu i projektach Corel – CV
na e-mail: biuro@mennicagornoslaska.pl

1/12-odw.

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

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

35-39/12

35-36/12

Restauracja w Knurowie przyjmie do pracy
kelnera, kelnerkę z doświadczeniem. Tel.
503 518 951

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Angielski. Tel. 533 603 940

27-51/52/12

Przyjmę płytkarza. Tel. 666 852 100

31-39/12

Działka budowlana 1374 m2, pilnie sprzedam. Tel. 601 828 402
35/12

Dam pracę

35/12

Spr zedam dom 320 m 2 , działka 150 0
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478

26-35/12

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

35-36/12

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
przy ul. Wilsona. Tel. 667 204 969

31-35/12

1/12-odw.

19-43/12

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

2-odw.

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

1/12-odw.

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

11–odw.

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

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

12
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efektowny finisz pamaru
Foto: Piotr Skorupa

Wojciech Rozumek (z prawej)
odebrał w imieniu całej
drużyny Pamaru nagrodę za
zajęcie pierwszego miejsce

43 bramki – z takim
dorobkiem rozgrywki
zakończył najlepszy
strzelec Letniej Ligi Orlika,
Marcin Rozumek

natomiast na zakończenie ligi
odniósł pewne zwycięstwo w
hitowym pojedynku z drugim
w tabeli TKKF Intermarché.
Do członków drużyny Pamaru
powędrował także tytuł króla
strzelców ligi, a przypadł on
Marcinowi Rozumkowi, który aż 43 razy trafiał piłką do
siatki rywali.
Ty tuł wicemistrzowsk i
wywalczyła wspomniana ekipa TKKF Intermarché, co
- biorąc pod uwagę duże roszady kadrowe - należy uznać

za jej sukces. Zespół Marcina
Polywki poza meczami z Pamarem przegrał tylko jedno
spotkanie z Teamem Stalmet.
Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna Mati Vet
FC, która może stanowić w
nadchodzącym sezonie halowym nową siłę, natomiast
największym rozczarowaniem
jest dopiero czwarta lokata
Vibovitu. Najbardziej utytułowany i doświadczony zespół
na zakończenie rozgry wek
przegrał z młodą drużyną

Foto: Piotr Skorupa

historyczny
występ

PiSk

LKS 45 Bujaków – Concordia
II Knurów 2:2
Bramki dla Conc ordii:
Kozdroń 2.
Concordia II:
Widera, Szewczak, Bara,
Gałach (czk – 70’), Pietras,
Przesdzing, Łyziński, Paśnicki, Jarosławski 60’ Juzwuk,
Szlaga, Kozdroń.
Korona Bargłówka – Quo Vadis
Makoszowy 1:0, Młodość Rudno – Drama Kamieniec 2:2,
Walka Makoszowy – Naprzód
Łubie 2:0, Tempo II Paniówki
– UKS Biskupice 1:2, Victoria
Pilchowice – Kłodnica Gliwice
(przełożony na 5 września).

Damian Kozdroń
przeszedł
do historii
KS Concordia,
jako zdobywca
pierwszych
bramek
w reaktywowanym
zespole rezerw

grand
PriX
KnUrOwA

już tylko dwie

się kompletem punktów. Jedną
z nich są Wilki Wilcza.

PiSk

WYnIKI 2. KOLEjKI
Przyszłość II Ciochowice - Wilki Wilcza 1:3, Orły Bojszów - Społem Zabrze 1:1, Zryw Radonia - Orzeł Stanica 3:1 (bramka dla
pokonanych: Mariusz Józefowicz), Gwiazda Chudów - Naprzód
Żernica 2:0 (Mateusz Miczka, Sebastian Pindur), Amator Rudziniec - Start Kleszczów 4:0, Stal Zabrze - Tęcza Wielowieś 1:1,
Zamkowiec Toszek - Ruch Kozłów 1:1, Carbo Gliwice - MKS
Zaborze 1:9.
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Sokół Łany Wielkie – Jedność
II Przyszowice 3:1, Pogoń
Ziemięcice – Leśnik Łącza
2:0, Orzeł Paczyna – Olimpia
Pławniowice 1:5, Naprzód
Świbie – Piast Pawłów 1:1,
MKS II Kończyce – Sośnica
Gliwice 1:3, Start Przezchlebie – KS Bojków 0:2.

WYnIKI 1. KOLEjKI
- GRUPA 2:

klasa „a” - podokrĘg zabrze

Po drugiej kolejce spotkań
w zabrzańskiej klasie „A” już
tylko dwie drużyny legitymują

Waldemar jachimowski

WYnIKI 1. KOLEjKI
- GRUPA 1:

klasa „b” - podokrĘg zabrze

25 sierpnia 2012 – ta data
widnieje na najnowszej karcie
historii knurowskiej Concordii, która po kilku latach wystawiła do rozgrywek swój zespół
re z er w. W sobotę d r u ż y na
prowadzona przez Marcina Rozumka wyjechała na spotkanie
z Bujakowem i zainaugurowała
sezon remisem 2:2.
Obie bramki dla knurowian
strzelił Damian Kozdroń, natomiast do ostatniego gwizdka
sędziego nie doczekał Paweł
Gałach ukarany przez sędziego
czerwoną kartką.

Tritechu. Dla zawodników
prowadzonych przez Wojciecha Górkę wygrana z 7-krotnymi mistrzami Knurowa, w
składzie których nie zabrakło
reprezentanta Polski w futsalu
Tomasza Dury jest sporym
sukcesem.
Puchary, statuetki i dyplomy wręczali Jerzy Pach (wiceprzewodniczący Rady Miasta)
oraz Krzysztof Stolarek (dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji).

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

6
6
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
0
0

Zagraj
w skata
4 września w k lubie
LWSM „Gama” zainaugurowana zostanie XII Grand
Pri x K nurowa w skacie
sportowym. Początek o godzinie 16.30.
PiSk

Team Stalmet - Tritech 4:2 (B. Pietras 2, D. Wiercioch, G.
Krusiński – G. Górka, M. Mazur), Pamar - Vibovit 11:6 (M.
Rozumek 6, D. Dybcio 3, Ł. Spórna, W. Kempa – M. Bagiński
3, R. Kasiński 3), TKKF Intermarché – Mati Vet FC 6:5 (P. Kośmider 4, P. Bodzioch, T. Michalski – R. Metelski 3, D. Kajzer 2),
Wojtrans - Mistral 4:4 (R. Brodziński 2, S. Brodziński, K. Stepień - D. Lewandowski 2, M. Steiman, P. Mastyj), IPA Knurów
- TKKF Apteka Św. Barbary 4:5 (W. Juszczyk 2, F. Kozłowski,
M. Klaczka – A. Bujnowski 2, K. Boroń, P. Rolnik, K. Majewski),
Black&Decker – LineTrans 2:3 (W. Kalkowski, R. Kalkowski
– Niestrój, K. Polonius, M. Skoczylas)

WYnIKI 16. KOLEjKI (20 SIERPnIA):
Team Stalmet – Mati Vet FC 2:11 (G. Krusiński 2 – P. Tomecki
4, M. Rajca 2, R. Metelski 2, G. Tomecki 2, A. Marszolik), Tritech - Vibovit 8:4 (D. Ceremuga 3, G. Górka 2, M. Michniewski,
M. Mazur, S. Napierała – T. Dura 3, K. Paczkowski), TKKF
Intermarché – Pamar 1:5 (Ł. Michalski – M. Rozumek 2, W.
Kempa, D. Wieliczko, D. Kozdroń), Wojtrans - IPA Knurów
15:2 (G. Wojtala 6, Ł. Adamski 5, P. Kowal 2, S. Brodziński, K.
Stępień – D. Krukowski, J. Stępień), LineTrans - TKKF Apteka
Św. Barbary 3:4 (M. Skoczylas 2, G. Cuber – M. Lubczyk 2, K.
Boroń, P. Rolnik), Black&Decker – Mistral 4:2 (R. Kalkowski 2,
W. Kalkowski, S. Szlachta – P. Mastyj, M. Szczot)

TABELA GRUPY MISTRZOWSKIEj:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pamar
TKKF Intermarché
Mati Vet FC
Vibovit Knurów
Team Stalmet
Tritech

16
16
16
16
16
16

48
37
34
24
23
21

151-55
103-56
101-53
84-82
86-89
74-78

16 28
16 22
16 13
16 13
16 10
16 7

73-64
63-78
83-96
55-87
66-110
63-137

TABELA GRUPY SŁABSZEj:
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wojtrans Knurów
TKKF Apteka Św. Barbary
LineTrans
Black&Decker
Mistral
IPA Knurów

TriATHlOn

złapał gumę, ale
nie zrezygnował
Osoby uprawiające triathlon muszą wykazywać się
nie lada przygotowaniem,
a le i odpow ied nimi predyspoz ycja mi. Tr iat h lon
to niezw yk le t r ud na dyscy plina, która gromadzi
wokół siebie coraz większą
rz esz ę spor towców. Jednym z nich jest od pewnego
czasu Szymon Masarczyk z
Knurowa, który jakiś czas
temu zapowiadał na naszych
łamach kolejny start i słowa
dotrzymał.
- Okazją był start w Międzybrodziu Bialskim, gdzie
odbył się Ter ratlon czyli
triathlon górski, nazywany też triathlonem off-roadowym – mówi Szymon
Masarczyk. – Rywalizacja
tradycy jnie odbyła się w
trzech dyscyplinach: w pływaniu – kilometr w Jeziorze
Międzybrodzkim, w jeździe
na rowerze - dwie pętle po
12 km, a więc wjazd i zjazd
na górę Żar i na zakończenie
bieg na dystansie 10 km,
gdzie trasa wiodła na szczyt
góry Żar i z powrotem.
Knurowianin nie mógł
niestety skoncentrować się
tylko na rywalizacji, bowiem
sporo uwagi musiał poświęcić problemom, jakie dopadły
go na trasie.
- Pech dał znać o sobie
już na początku odcinka
rowerowego, kiedy to zaraz

Foto: pryw. archiwum

Foto: Waldemar Jachimowski

Ostatnie dwie kolejki rozgrywek Letniej Ligi Orlika
potwierdziły klasę drużyny
Pamaru, która zakończyła wakacyjne zmagania z kompletem
16 zwycięstw. W przedostatniej kolejce zespół kierowany
przez Pawła Rozumka po raz
drugi nie dał szans Vibovitowi
pokonując go pięcioma golami,

WYnIKI 15. KOLEjKI (16 SIERPnIA):

Knurowski triathlonista
Szymon Masarczyk

przy pierwszym podjeździe
przebiłem oponę – relacjonuje Szy mon Masarczyk.
– Był to spory problem, ale
nie zrezygnowałem z dalszej
rywalizacji. Trasę pokonałem wbiegając na górę Żar z
rowerem.
Pozostając na trasie musiałem jednak bardziej niż
na rywalizacji z przeciwnikami, skoncentrować się na
tym, by zmieścić się w limicie
czasowym. Udało się! I to
całkiem nieźle, ponieważ
całe z awody ukończyłem
z cza sem: 4 godziny i 20
minut.
Mi m o p ro b l e m ó w z e
sprzętem jestem zadowolony
ze startu – podsumowuje
knurowski sportowiec.
PiSk



sport

Kosztowne
frycowe
beniaminka
Przed tygodniem informowaliśmy o porażce Jedności Przyszowice, która prowadząc 1:0 straciła w ciągu
pięciu minut trzy bramki i
musiała uznać wyższość GTSu Bojszowy. Minęło kilka dni
i przychodzi nam pisać o kolejnej przegranej beniaminka
4. ligi z Przyszowic. Porażce,
która stała się faktem w samej
końcówce meczu z rezerwami GKS-u Katowice, wszak
jeszcze w 82 minucie Jedność
prowadziła 3:2. Końcowy wynik to… 3:5.
- Wyciągnęliśmy wnioski
po występie przeciwko GTS-owi

Bojszowy i moi piłkarze zagrali
z Katowicami skoncentrowani i
zmobilizowani – ocenia trener
Jedności, Michał Skowron.
– Niestety przeciwnik wysoko zawiesił nam poprzeczkę.
„GieKSa” ma młody zespół
i muszę wypowiedzieć się o
tych nastolatkach w samych
superlatywach. My też zagraliśmy dobre spotkanie, ale w
wyniku niekorzystnego zbiegu
okoliczności zeszliśmy z boiska
pokonani.
Mówiąc o niekorzystnym
zbiegu okoliczności trener
Jedności ma na myśli przede
wszystkim sytuację, gdy jego

Wyniki 4. kolejki
Jedność Przyszowice - GKS II Katowice 3:5
0:1 Bentkowski 12’, 1:1 Kowalski 22’, 1:2 Zapotoczny 24’, 2:2
Mnochy 29’, 3:2 Mnochy 45+1’, 3:3 Zawadzki 83’, 3:4 Bentkowski
85’, 3:5 Steleblak 90+5’
Jedność:
Piechota, Hutka 85’ Petzelt, Piotrowicz (żk), Pastor (żk, czk
– 67’), Kowalski, Waniek 68’ Frankowski, Szołtysek, Wiercioch
88’ Goczoł, Ciasto 70’ Lokwenc, Mnochy, Hajok.
KS Wisła – MRKS Czechowice-Dziedzice 5:0, Forteca Świerklany - Unia Racibórz 1:0, GKS 1962 Jastrzębie - GTS Bojszowy
3:1, Nadwiślan Góra - Czarni Góral Żywiec 0:1, Gwarek Ornontowice - Rekord Bielsko-Biała 1:4, AKS Mikołów - Iskra Pszczyna
0:4, Polonia Marklowice – Drzewiarz Jasienica 3:1.

KLASA OKRĘGOWA
zespół grał już bez ukaranego
czerwoną kartką Marcina Pastora i przebywającego poza
boiskiem kontuzjowanego Michała Hutki. Goście mając w
tym momencie dwóch piłkarzy
więcej na placu gry doprowadzili do stanu 3:3, a następnie
wykorzystali „wiatr w żagle” i
strzelili dwie kolejne bramki.
Dodajmy, że druga żółta
kartka i w konsekwencji wykluczenie z gry Marcina Pastora
była efektem kopnięcia piłki
po gwizdku sędziego. – Było
to bezmyślne zagranie, ale to
młody chłopak i mam nadzieję,
że kolejnych takich błędów już
nie popełni – mówi trener przyszowiczan i dodaje, że tuż przed
tym feralnym zagraniem chciał
przeprowadzić zmianę i ściągnąć
z boiska Marcina Pastora…
Jedność zapłaciła kolejny
„słony” rachunek występując
na 4-ligowym szczeblu, ale po
stronie plusów należy zapisać
sześć punktów wywalczonych
w czterech meczach i tuzin
strzelonych goli.

Piotr Skorupa

1. Rekord
2. Jastrzębie
3. Nadwiślan
4. Wisła
5. Iskra
6. Forteca
7. Czarni Góral
8. Bojszowy
9. Jedność
10. Gwarek
11. Mikołów
12. GKS II
13. Polonia
14. Drzewiarz
15. Unia
16. MRKS

12
10
9
9
9
8
7
6
6
4
4
4
4
0
0
0

Dwanaście na dwanaście
W meczu czwartej kolejki po raz pierwszy w tym
sezonie w zespole Concordii
wystąpili Paweł Jaroszewski,
Łukasz Żyrkowski i nowy nabytek - Robert Metelski. To
oznacza, że trener Wojciech
Kempa ma w porównaniu
z pocz ąt k iem sez onu n ie
tylko liczniejszą, ale przede
wszystkim silniejszą kadrę
zawodników. Wartość Jaroszewskiego i Żyrkowskiego
jest znana. Niewiadomą pozostaje Metelski, z którego
zrezygnował Gwarek Ornontowice. – Ja tego zawodnika
wziąłem w ciemno, bo znam
jego wartość i jestem przekonany, że będzie naszym
wzmocnieniem – mówił nam
już przed tygodniem szkoleniowiec Wojciech Kempa.
– Robert jest szybki, zdecydowany, dobrze wyszkolony
i skuteczny o czym mogliśmy
się przekonać grając kilka sezonów temu przeciwko Gwarkowi Ornontowice.
Metelski w debiucie przeby wał na boisku przez 35
minut, a na placu gry zmienił
Mateusza Filipa, który założył koszulkę Concordii po
raz czwarty i po raz pierwszy nie wpisał się na listę
strzelców. To co nie udało
się Filipowi, powiodło się

Łukaszowi Spórnie, który w
sobotniej potyczce z ŁTSem Łabędy strzelił jedynego
gola, dającego k nurow ianom czwarte w tym sezonie
zwycięstwo. To oznacza, że
knurowianie zdobyli dwanaście punktów na dwanaście

moż l iw ych. Ident yczny m
dorobkiem mogą się pochwalić piłkarze innego klubu z
naszego terenu - Tempa Paniówki, którzy wyprzedzają
Concordię lepszym bilansem
bramkowym.

Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

IV LIGA

Po raz pierwszy w tym sezonie Concordia strzeliła tylko
jedną bramkę. Nie przeszkodziło to jednak zainkasować
kompletu punktów. A z gola cieszył się Łukasz Spórna

wyniki 4. kolejki:
ŁTS Łabędy - Concordia 0:1
0:1 Spórna 36’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Jaroszewski, Gołębiowski (żk),
Żyrkowski (żk, czk – 90’+3’), Spórna 90’ Piwowarczyk, Krusiński,
Filip 55’ Metelski, Modrzyński.
Orzeł Miedary - Górnik II Zabrze 3:3, Fortuna Gliwice - Gwarek
Zabrze 1:1, Czarni Pyskowice – Silesia Miechowice 1:1, Polonia
II Bytom - Tempo Paniówki 0:4, Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- MKS Kończyce 1:0, Sparta Zabrze - Orzeł Nakło Śląskie 1:3,
KS 94 Rachowice - Sokół Orzech 2:4.

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

12
12
10
9
8
7
7
6
5
4
4
3
3
1
0
0

Z ostatniej chwili

Puchar prezydenta dla Ivetu
Turniej piłkarski oldbojów o Puchar Prezydenta Knurowa zakończył się triumfem Ivetu.
Szerzej na temat tych rozgrywek napiszemy za tydzień.

PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

Fragment meczu Ivet
– PTK DB Schenker
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Foto: Piotr Skorupa
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Zawodniczki Naprzodu chcą pójść śladem piłkarzy tego klubu i po zakończonym
sezonie cieszyć się z awansu. Na razie mogą cieszyć się z udanej inauguracji
rozgrywek

Panowie już awansowali,
teraz czas na panie
W minionym sezonie piłkarze Naprzodu Żernica wywalczyli awans do klasy „A”.
W bieżących rozgrywkach o
promocję na wyższy szczebel
walczyć będą piłkarki tego
klubu, które obecnie występują w 3. lidze.
W sobotę kobiecy zespół
Naprzodu zrobił w tym kierunku pierwszy krok, pokonując 5:2 na własnym boisku
spadkowicza z 2. ligi – Jaskół-

ki Chorzów (relacja obok).
Po ostatnim gwizdku sędziny dało się usłyszeć w Żernicy, że skoro zawodniczki
Naprzodu spokojnie „rozjechały” zespół, który niedawno
grał na 2-ligowym froncie,
to podopieczne Piotra Walugi i Joanny Szulc już dzisiaj
nie ustępują poziomem tym,
które grają w wyższej lidze.
Obserwując ten mecz trudno
się z taką opinią nie zgodzić,

Foto: Piotr Skorupa

Przy piłce
Izabela
Herdzik

bowiem gospodynie, mimo że
przegrywały, odniosły zdecydowane zwycięstwo.
Szansa na awans wzrośnie,
jeżeli potwierdzą się informacje przekazane nam przez
trenera i prezesa Naprzodu
– Piotra Walugę, który nie wyklucza sytuacji, że premię sezonu zgarnie nie tylko mistrz,
ale aż trzy najlepsze drużyny
śląskiej grupy 3. ligi.
PiSk

Puchar Polski

4-ligowcy wpadli na siebie
O sporym pechu w czasie losowania 3. rundy Pucharu Polsk i na szczeblu
Podok ręg u Zabrze mogą
mówić 4-ligowe zespoły Jedności Przyszowice i Gwarka
Ornontowice. Obie drużyny
wpadły na siebie i 5 września na stadionie w Przyszo-

Paniówki, Czarni Pyskowice
– Sparta Zabrze, KS Rachowice – ŁTS Łabędy, Piast
Pawłów – Gwarek Zabrze,

wicach zmierzą się w walce
o awans do kolejnej rundy
pucharowych rozgrywek.
Szczęście uśmiechnęło
się z kolei do Concord i i
Knurów, która otrzymała
wolny los i ma zapewniony
udział w 4. rundzie. W tym
miejscu warto dodać, że w
minionym sezonie knurow ianie w ygra li rozgr y wki na szczeblu Podokręgu
Zabrze.
Pełny zestaw par 3. rundy
przedstawia się następująco:
Społem Zabrze – Ruch Kozłów, Jedność Przyszowice
– Gwarek Ornontowice, MKS
Kończyce – Fortuna Gliwice,
Młodość Rudno - Tempo
Przegląd Lokalny Nr 35 (1017) 30 sierpnia 2012 roku

Agata Foltyn (w czarnym
stroju) to filar bloku
defensywnego Naprzodu,
ale jak trzeba to i na listę
strzelczyń potrafi się
wpisać

Zamkowiec Toszek – Przyszłość Ciochowice, Concordia Knurów – wolny los.

PiSk

Piątka z minusem
W sobotę nastąpiła inauguracja sezonu w piłkarskiej 3.
lidze kobiet. Wykorzystaliśmy
okazję i z bliska przyjrzeliśmy
się grze Naprzodu Żernica,
który meczem z Jaskółkami
Chorzów rozpoczął swój drugi
sezon w historii klubu.
W nowe rozgrywki podopieczne Piotra Walugi i Joanny Szulc weszły z wielkim
przytupem, aplikując chorzowiankom aż pięć bramek.
Spadkowicz z 2. ligi dwukrotnie obejmował co prawda prowadzenie, jednak gospodynie
konsekwentnie grały „swoje”
i w ostatecznym rozrachunku
mogły cieszyć się z okazałego
zwycięstwa.

Pierwsza stracona bramka
to efekt niepotrzebnego wyjścia z bramki Karoliny Wojtaszek, która w dalszej części
spotkania zrehabilitowała
się za ten błąd broniąc kilka
groźnych strzałów.
„Worek” z bramkami dla
Naprzodu rozwiązała Natalia
Zatynny, która mecz rozpoczęła
na ławce rezerwowych. Ta sama
zawodniczka ustaliła wynik
tego spotkania na 5:2, jednak
wcześniej chorzowianki wyszły
na prowadzenie 2:1, a kolejnego
gola wyrównującego zdobyła
Agata Foltyn. To zawodniczka
grająca na pozycji środkowej
obrończyni, a na listę strzelców
wpisała się precyzyjnie strzela-

wyniki 1. kolejki:
Naprzód Żernica – Jaskółki Chorzów 5:2
Bramki dla zwyciężczyń: Zatynny 2, Szulik, Pytko, Foltyn.
Naprzód: Wojtaszek, Foltyn, Herdzik, Pytko, Czekała, Morawska, Siedlaczek, Szulik, Pawlik, Fliszkiewicz, Nalepka. Grały też:
Botor, N. Sosna, Sienkiewicz, Zatynny, Kielich.
UKS Gamów – KKS Zabrze II 1:4, Tygryski Świętochłowice –
Piast Leszczyny 10:1, Czarni II Sosnowiec – LKS Goczałkowice
Zdrój 2:2, Polonia Tychy – Rekord Bielsko-Biała (brak wyniku).

jąc z rzutu wolnego.
Po kolejnym odrobieniu
strat, Naprzód niemal całkowicie przejął inicjatywę na
boisku i na efekty bramkowe
nie trzeba było długo czekać.
Gospodynie po raz
pier wszy na prowadzenie
w yprowadziła Aleksandra
Szulik. Na 4:2 podwyższyła
Justyna Pytko, która występowała z kapitańską opaską
na rękawie, a wynik meczu
usta l i ła wspomnia na ju ż
wcześniej Natalia Zatynny.
W najbliższy weekend
Naprzód zagra na wyjeździe z
Piastem Leszczyny, który debiutuje w rozgrywkach 3. ligi.
Piotr Skorupa

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

3
3
3
1
1
0
0
0
-
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Dzieci z półkolonii parafialnych
odwiedziły m.in. zamek w Mosznej

W czasie Wakacyjnych Warsztatów
Artystycznych był i czas
na chwilę ochłody

KnUrÓw

Samolot od środka poznały
podróżnicy z LWSM

Happy Band rozruszał
miejscową publiczność
Czas wakacji
to nowe
przyjaźnie

Martynka nie boi
się wspinać

Huśtawki na placu zabaw cieszyły
się sporym powodzeniem



Żegnajcie
wakacje!

Knurowskie placówki i instytucje zadbały,
by dzieci miały co wspominać i o czym
opowiadać kolegom. Propozycji było co nie
miara. Mali knurowianie przemierzyli Polskę
wzdłuż i wszerz. Nie straszne im były
wspinaczki na wysokie góry czy kąpiele w
zimnych jeziorach. Walczyli z rycerzami,
zwiedzali zamki i parki

Sztukateria zabrała dzieci
na „Wa kacy jne Warsztat y
Artystyczne”.
− Pojechaliśmy do Górek
Wielkich. Dzięki opiekunkom
Annie Maksym i Katarzynie
Sygut nie było chwili na nudę!
− podkreśla instruktorka Joanna Kusy. − Zajęcia teatralne,
taneczne, plastyczne w plenerze, wycieczki do Cieszyna,
ognisko, a na koniec spotkanie
z wnuczką Zofii Kossak.
W Rajczy, na Żywiecczyźnie spędził wakacje Happy Band
ze Studia Piosenki i Musicalu,
działającego przy Centrum
Kultury w Knurowie. Młode
artystki pod okiem Agnieszki
Bielanik - Witomskiej i Małgorzaty Ochabowicz ćwiczyły głos
i nowe układy choreograficzne.
W przerwie między występami
przed miejscową publicznością
dzieci odbywały długie, bo
ponad 10 km spacery w okolice Soblówki. – I miały z tego
ogromną satysfakcję – śmieje
się pani Agnieszka. – Wróciły
do domów wypoczęte i zadowolone.
Wycieczki oraz kolonie
dla najmłodszych przygotował
także Miejski Ośrodek Pracy
Pozaszkolnej pod wodzą Jolanty Leśniowskiej. Dzieci podziwiały widoki w Zawoi, przemierzały Orli Szlak na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej
oraz zwiedzały park miniatur
i dinozaurów. Zdjęcia na tle
Bazyliki św. Piotra czy wieży
Eiff la bez kilkugodzinnych
podróży? Tylko w Inwałdzie!
Przed knurowianami tajemnic
nie ma już siedziba TVP w
Katowicach.

O miłe wspomnienia z
wakacji zadbała także parafia
pw. św. Cyryla i Metodego.
W czasie półkolonii parafialnych mali globtroterzy
odw ied zi l i m.i n. Ochaby,
szukali duchów na zamku
w Mosznej oraz zjeżd ż a li
k ilkanaście metrów w dół
w kopa lni w Tarnowsk ich
Górach.
To nie koniec podróżowania! Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zabrała knurowian m.in.
do aerok lubu w RybnikuGotartowicach. Dzieci mogły
zajrzeć do wnętrza samolotu
i poznać tajniki pilotowania. Wcześniej globtroterzy
wybrali się do Ogrodzieńca,
zdobyć gród na górze Birów
oraz przejechali się kolejką
w Rudach Raciborsk ich. I
tylko co mniej odporni przestraszyli się dinozaurów w
Krasiejowie.
Dla tych, którzy zostali
w Knurowie, atrakcje przygotowała Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie. „Bibliolato” z przygodami Tomka
Wilmowskiego przyciągnęło
kilkanaście osób.
− W lipcu poznawaliśmy
Amerykę Północą, dzieci tworzyły indiańskie totemy, na
wielkiej płachcie materiału
rysowaliśmy zwierzęta, które
tam występują − mówi Alina
Włosek z MBP. − Sierpień należał do Afryki. Wspólną pracą
wykreowaliśmy afrykańskie
maski i żyrafy z papieru.
Szkoda, że kolejne takie wakacje dopiero za 10 miesięcy.

Tajniki telewizji zgłębiały
dzieci z MOPP

Bibliolato: afrykańskie maski
i indiańskie totemy

Trochę kleju i papieru,
i jest! Żyrafa

Z LWSM na lotnisku
aeroklubu

Mała artystka w czasie
tworzenia dzieła

justyna Bajko
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