Klęska urodzaju

Minął przeszło rok, odkąd przestała działać
w mieście noclegownia dla bezdomnych.
W interwencjach Straży Miejskiej
przewijają się wciąż te same osoby,
które od dachu nad głową bardziej cenią
sobie wolność

Beczka
smrodu

str.
5

5 godzin trwała akcja neutralizacji
chemikaliów, które ktoś rozlał na polach
w sąsiedztwie ogródków działkowych

str.
3
Knurowianka w programie
„Bitwa na głosy”

Knurów, Żernica

To woła o pomstę do nieba!
str.
7

Szkolne
apele
zamieniła
na telewizję

Drugie narodziny hali
Wandale kolejny raz wzięli na cel kościół
pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Za pomocą
farby w sprayu upstrzyli elewację świątyni
wulgarnymi napisami i rysunkami.
– Jestem bezsilny – przyznaje ksiądz
proboszcz Jan Buchta

str.
3

str.
16

Dwuetapowy proces remontu hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach,
w tym pływalni krytej, zbliża się do pomyślnego
zakończenia. Jak poinformował nas dyrektor
Krzysztof Stolarek, do wykonania pozostały już
tylko prace kosmetyczne, a oddanie obiektu do
ponownego użytku planowane jest najpóźniej
na połowę września

Podwórkowi poeci
nie boją się śmiać
str.
7

Razy Dwa,
czyli Sasza (Sandra Mikołajczyk)
i Rust (Judyta Stasiak)
to dwie baby razy dwa
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ZaBrZe

ludwik szalony zaprasza
na zamek
Kto nie miał jeszcze okazji wyruszyć na wycieczkę organizowaną
przez gliwicki oddział PTTK, teraz
ma na to szansę. W dniach od 27 do
30 września globtroterzy odwiedzą
Monachium i zamki Ludwika Sza-

rockowo
na flecie

lonego (koszt około 900 zł). 29-30
września − wycieczka do Bochni i
Ziemi Bocheńskiej (cena około 200
zł). Zapisy przyjmowane są do 28
sierpnia w biurze PTTK w Gliwicach,
tel. 32 231 05 076.

jb

ZaprosZenie

ruszają
warsztaty

ZaBrZe

Studio Piosenki i Musicalu z
siedzibą w Domu Kultury w Szczygłowicach zaprasza chętnych w
wieku od 6 do 16 lat do współpracy w
roku szkolnym 2012/13. Zachętą dla
wszystkich powinny być warsztaty
wokalno-teatralne, które odbędą się
w dniach 30-31 sierpnia. Prowadzone
będą dla 3 grup wiekowych.
Szczegóły pod numerami telefonu: 32 332 63 84 (sekretariat Domu
Kultury) i 663 045 345 (Agnieszka
Bielanik-Witomska).
/g/

Nie zapomnij
po oDpaDaCh ani ślaDu

Dziękuję w imieniu mieszkańców ul. Szarych Szeregów za zainteresowanie się naszym problemem. Firma budowlana jeszcze przed wydrukowaniem artykułu zaczęła sprzątanie, a takiego dostali przyśpieszenia,
jakby mieli poważne problemy gastryczne. Naczelnik Lewandowskiej
pragnę wyjaśnić, że remontowany odcinek ul. Szarych Szeregów był i jest
wyłożony kostką brukową. Moja wiedza z podstawówki podpowiada mi,
że kostka betonowa nie może się w cudowny sposób zamienić w odpady
asfaltowe, które pochodziły z remontu sąsiedniej ulicy Armii Krajowej. Dlaczego zostały przewiezione do nas, stanowi ciągle niewyjaśnioną zagadkę.
Na dzień dzisiejszy na placu boju pozostała jeszcze kostka brukowa, krawężniki
i puste palety, ale ich widok jest mniej uciążliwy niż sterty odpadów, i zajmują
„tylko” 1 miejsce parkingowe.
Marian Cyprys

jb

23 VIII – Eur opejsk
i Dzień
Pamięci Ofiar Nazizm
u
i Stalinizmu, Między
nar odowy
Dzień Pamięci o Ha
ndlu
Niewolnikami i jego
Zniesieniu
27 VIII – Dzień Tir
a
28 VIII – Dzień Lot
nic twa
29 VIII – Dzień Str
ażnika
Miejskiego

gliwiCe

Żegnaj lato
na rok!

30 VIII – Międzynar
odowy
Dzień Pamięci Osób
Zaginionyc h

sZCZygłowiCe

miał sporo
czasu

Ktoś włamał się do opla astry,
zaparkowanego przy ul. Górniczej.
Przez nikogo nie niepokojony wymontował z samochodu: dwa lusterka
boczne, korek wlewu paliwa, bezpieczniki, przekaźniki, urządzenia
wyświetlające datę i temperaturę...
Policja zwraca uwagę, że złodziej,
aby się wzbogacić, musiał wykręcić
połowę deski rozdzielczej, a to zabiera sporo czasu.
Właściciel oszacował straty na
1000 zł.

Po stercie odpadów nie ma już ślad, pozostała kostka i palety

KNURÓW

Czy ktoś go szuka?

2

„Lato z Metamorfozami” to cykl
imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa
Kulturowego Gliwic, „Gliwickie Metamorfozy” i Turystyczny Klub Kolarski PTTK. Przez cały lipiec i sierpień mieszkańcy powiatu gliwickiego
uczestniczyli w rajdach, wycieczkach
i wyścigach rowerowych. 26 sierpnia
o godz. 10 w sali ogródków działkowych „Biała Róża” przy ulicy Kozielskiej nastąpi podsumowanie „Lata...”
i wręczenie odznak „Wędrowca Gliwickiego”. Zaplanowano także loterię
z nagrodami i poczęstunek.
jb

mam
p y Ta nie

nawia się knurowianka. − I teraz na
niego czekają?
Niestety, ani starsza pani, ani
jej wnuczek nie mogli zaopiekować
się pieskiem. Trafił do schroniska w
Rybniku. Właściciele zwierzaka lub
osoby chcące przygarnąć pieska proszone są o jak najszybszy kontakt ze
schroniskiem − tel. 32 424 62 99.
jb

ale jazda

Policjanci z gliwickiej drogówki
mieli nosa, zatrzymując do rutynowej kontroli samochód z trzema
knurowianami. Podczas przeszukania 22-latków mundurowi znaleźli
działki amfetaminy. Delikwentami
i ich własnością zajął się już wydział
do walki z przestępczością narkotykową Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
/g/

Cyk l „Muzyczne Lato 2012”
zbliża się nieubłaganie do końca.
To już jedna z ostatnich szans, żeby
na ży wo usłyszeć muzykę graną
na Śląskim Rancho w Zabrzu. Tym
razem coś dla miłośników śląskich
skeczów. Na scenie pojawi się zespół
Śląski Masarz. W programie energetyczne, porywające do tańca piosenki
okraszone sporą dawką humoru.
Koncert − 24 sierpnia o godz. 20.
Wstęp wolny.

jb

gliwiCe

Bach

Trwa XIII Gliwicki Festiwal
Bachowski. Przed nami kolejny
koncert z cyklu. W kościele pw. św.
Bartłomieja wystąpi prof. Bogumiła
Gizbert-Studnicka. Artystka koncertuje na całym świecie, jest założycielką zespołów specjalizujących
się w muzyce baroku. Obecnie uczy
w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Występ rozpocznie się 25 sierpnia
o godz. 19. Bilety do nabycia w
Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej lub przed rozpoczęciem
koncertu.
jb

KNURÓW
Czy korzysta Pan z usług
parabanków?

KNURÓW

po śląsku
na śląskim

w Bartłomieju

/g/

− zastanawia się mieszkanka Knurowa, której
wnuczek w sobotę 18 sierpnia przygarnął
psa, błąkającego się w okolicach ul. Dywizji
Kościuszkowskiej
− Piesek jest nieduży, ma cieniutkie nóżki − opowiada starsza pani.
− Krótka sierść, czarny z niewielkimi
szarymi plamkami. Bardzo przyjazny,
nie miał obroży.
Zwierzak nie boi się ludzi, pozwala się przytulać i głaskać. Kiedy
go znaleziono, w ydawał się być
oszołomiony, wyraźnie szukał drogi
do domu.
− Może komuś się zgubił? − zasta-

W zabrzańskim Domu Muzyki
i Tańca zagra jeden z największych
wirtuozów f letu − Ian Anderson,
twórca zespołu Jethro Tull. Artysta świętuje 44-lecie obecności na
scenie. Uznawany za muzyka, który
jako pierwszy wprowadził f let do
muzyki rockowej. Anderson sięga
także po ludowe piszczałki, mandolinę, czy gitarę akustyczną, tworząc na koncertach niepowtarzalną
atmosferę. W Zabrzu artysta zagra
utwory z płyty „Thick As A Brick”,
zapowiada niezapomniany spektakl
z zaskakującą scenografią. Koncert
rozpocznie się 24 sierpnia o godz.
20. Bilety od 120 do 260 zł do nabycia w kasie DMiT lub on-line www.
bilety.dmit.com.pl.

Henryk Pytlak z Knurowa:
– Nie ufam takim instytucjom.
Ciągle reklamują jakieś kredyty chwilówki, a ludzie dają
się skusić. A ja uważam, że
im większa, bardziej nachalna
reklama, tym gorszy towar.
Nie wiadomo skąd biorą się te
firmy, to takie psy przybłędy.
Pojawiają się, naciągają ludzi
i znikają. Na przykład taki
Amber Gold. Ludzie tyle pieniędzy stracili na machlojach
pana Marcina P.
Not. jb

po stypendium
do mops-u
Od nowego roku szkol nego
2012/2013 zadanie z zakresu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie,
a nie jak dotąd Miejski Zespół Jednostek Oświatowych. Osoby, które
chcą złożyć wniosek o udzielenie
stypendium proszone są o kontakt z
pracownikiem MOPS w Knurowie.
/-/
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To woła o pomstę do nieba!
Foto: Dawid Ciepliński

Wandale kolejny raz wzięli na cel kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Za pomocą farby w sprayu upstrzyli elewację
świątyni wulgarnymi napisami i rysunkami. - Jestem bezsilny - przyznaje ksiądz proboszcz Jan Buchta

Grupa robotników natychmiast zabrała
się za usuwanie twórczości
knurowskich „artystów”

się czegoś takiego – mówi. – To jest
bardzo bolesne, ale ten problem nie
dotyczy tylko kościoła, ale także i innych budynków. Odnowione elewacje
niektórych bloków też są niszczone i
co chwilę ktoś po nich pisze, a Straż
Miejska i miasto nic w tym przypadku
nie robią, i od lat nikogo nie udaje się
złapać – zauważa.
To nie pierwszy taki przypadek,
kiedy główne wejście do kościoła ktoś
traktuje farbą. Nigdy jednak elewacja
nie była popisana tak bardzo.

paTrole legiTymuJą

Ksiądz, nauczony doświadczeniem, wie, że szanse na złapanie
wandali są niewielkie. Szkód nie
zamierza zgłaszać. – Nic to nie da

– wyjaśnia z dezaprobatą w głosie.
– W ciągu kilkunastu ostatnich lat
miałem już do czynienia z włamaniami do kościoła, powybijanymi szybami, wulgarnymi napisami, ale niestety
każda taka sytuacja, którą zgłosiłem
do prokuratury, została umorzona z
braku znalezienia sprawców. Wandalom zawsze uchodziło to na sucho.
Uwadze knurowian nie uszła
kolejna porcja obelżywych napisów,
jaka od kilku tygodni zalewa miasto.
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa nie nadąża
z zamalowywaniem tej wątpliwej
jakości twórczości.
- Sprawę Sz. (mimowolnego bohatera wpisów na murach – przyp.
red.) przejęła Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach. Nasze patrole
legitymują w porze nocnej osoby, które
poruszają się po Knurowie. Wszystko
pod kątem ujawnienia sprawców tych
dewastacji. Na razie nie udało nam
się jeszcze nikomu nic udowodnić
- mówi komendant Komisariatu
Policji w Knurowie podinspektor
Maciej Kawa.
DC, /pg/

Kibice zmalowali, kibice zapłacą
W środowy poranek knurowianie
przechodzący obok kościoła przeżyli
niemały szok, widząc efekty nocnych
poczynań wandali. Ktoś podpisujący się jako Dawid „Łysy” wyznał
miłość niejakiej Angeli. Przy okazji
w wulgarny sposób naznaczył dwie
inne nastolatki z Knurowa. Wpisy
uzupełnił epitetami pod adresem
sądu i policji.
- To nie do pomyślenia, że nasza
młodzież mogła zrobić coś takiego
– niedowierza zbulwersowana knurowianka. – Nie dość, że przesiadują

tutaj wieczorami na schodach przy
kościele, to jeszcze teraz te napisy.
To skandal!
Nad ciężarem gatunkow y m
twórczości wandali pochyla się przechodzący mężczyzna. - Ręce opadają
jak się widzi coś takiego. Odnowili
tutaj w kościele niedawno drzwi i już
całe zniszczone. Ci wandale chyba
nie wiedzą ile to kosztuje. Ile trzeba
było włożyć w to ciężkiej pracy - mówi
rozgoryczony. - Najlepiej byłoby ich
złapać i niech sami to sprzątają, i
zapłacą za szkody.

o CZasy! o oByCZaJe!

- To woła o pomstę do nieba! – nie
kryje złości i zgorszenia inny parafianin. – Jest mi bardzo przykro, że
muszę być świadkiem czegoś takiego.
Po części to też trochę wina rodziców,
bo pewne rzeczy wynosi się z domu.
Człowiek też był kiedyś młody, ale coś
takiego robić? Jeszcze na kościele!? Nie
rozumiem. Po prostu szkoda słów.
Oburzenia zniszczeniami nie
kryje również proboszcz ks. Jan
Buchta. – Napisy świadczą tylko o poziomie i kulturze osób, które dopuściły

Beczka smrodu
KNURÓW

5 godzin trwała akcja neutralizacji chemikaliów,
które ktoś rozlał na polach w sąsiedztwie ogródków
działkowych. - To popłuczyny z jakiegoś zakładu,
który zamiast oddać je do utylizacji i za nią zapłacić,
rozlał chemikalia na polu - podejrzewa zastępca
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie
asp. szt. Józef Jaworek
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Są z Gliwic i Sośnicowic. Łączy ich miłość do Piasta Gliwice, a że
każda miłość wymaga poświęceń, to dwóch 18-latków pod osłoną
nocy zabazgrało sprayem budynki należące do klubu sportowego i
sklepu w Żernicy. Popisy wandali zauważyła na ul. Górniczej jedna
z mieszkanek. Natychmiast powiadomiła o wszystkim Komisariat
Policji w Knurowie. Na miejsce udał się patrol, który zatrzymał
grafficiarzy na gorącym uczynku. Mężczyźni zabazgrali budynki
Ludowego Klubu Sportowego „Naprzód Żernica” i sklepu spożywczego. Przyznali się, że są kibicami Piasta Gliwice. To akurat dla
policjantów nie był żaden argument. Sprawców zniszczeń czeka
proces karny i pokrycie kosztów naprawy elewacji. Obecnie trwa
szacowanie strat spowodowanych przez wandali. Wiadomo, że są
większe niż 250 zł. Za zniszczenie mienia 19-latkom grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Zachęcamy mieszkańców, by wzorem żerniczanki reagowali na
wszelkie przejawy wandalizmu i zgłaszali je knurowskiej policji pod
nr tel. 32 337 25 00 lub 32 337 25 01.

W czwartkowy poranek jeden
z działkowców zauważył na polu
za oczyszczalnią ścieków białego
busa. Samochód przywiózł beczki,
które ktoś opróżniał. - Świadek biegł
przez torowisko, ale poślizgnął się i
nie zdążył zapisać numeru rejestracyjnego pojazdu - opowiada Józef
Jaworek.
Rano zanosiło się na deszcz. Ktoś
pewnie liczył, że ziemia wchłonie
chemikalia wraz z opadami. Tak się
jednak nie stało.
Przed godz. 14.00 wypoczywający na działkach knurowianie poczuli
odór dochodzący z pola. Intensywne
słońce sprawiło, że kałuża zaczęła parować, a zapach zgniłych jaj rozniósł
się po okolicy.

Na miejsce udał się samochód
gaśniczy z JRG Knurów, by rozpoznać sytuację. Chwilę później przybyły posiłki z plutonu chemicznego
z Łabęd.
- Mierniki wskazały śladowe ilości
amoniaku i siarkowodoru. Wszystko
mieściło się w dopuszczalnych normach i nie stwarzało zagrożenia dla
ludzi - relacjonuje Jaworek.
Dowodzący akcją podjął decyzję,
by 10 m3 skażonej ziemi wywieźć na
wysypisko. Miejsce po kałuży chemikaliów strażacy rozcieńczyli wodą
i przysypali wapnem, aby zneutralizować resztki substancji.
Szkoda, że nie udało się namierzyć dostawcy „kukułczego jaja”...
/pg/, foto: miastoknurow.pl

Na miejsce przyjechał pluton chemiczny z Łabęd
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Więcej światła!
Trwa modernizacja parku przy ul. Michalskiego
i Jordana w Krywałdzie. Pojawił się już chodnik
z kostką brukową, przebudowano kanalizację
deszczową i trwa nasadzenie drzewek.
Mieszkańcy nie kryją swojego zadowolenia,
tylko dlaczego jest tak mało latarni?

Foto: JRG Knurów

Wentylatory
przewietrzą
wyrobiska

„Ciemny” zakątek może
niedługo rozświetlą
nowe lampy

Tydzień temu pisaliśmy o wycince topól
przy ul. Mieszka I, która, zdaniem urzędników,
podyktowana była m.in. złym stanem drzew
i faktem, że kolidowały z zaprojektowaną
tam ścieżką rowerową. Ta argumentacja nie
przekonuje knurowianki Genowefy Adamczyk



jb

Knurów

O topolach i placu
zabaw raz jeszcze
odnowić te obiekty? Lepiej wszystko
zburzyć, a nowy plac zabaw upchać
przed oknami naszych bloków. Jak oni
chcą te huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, drewniany zestaw zabawowy itp.
zmieścić na tych paru metrach? Będziemy jeszcze mogli spoglądać przez
okna naszych mieszkań, nie patrząc
nikomu siedzącemu na dole na głowę?
Jest to dopuszczalne?
W dobie kryzysu polskiego sportu
przeniesienie kortu-boiska na drugi koniec osiedla to bardzo dziwne rozwiązanie. Kiedy media mówią o budowaniu
placów sportu na każdym podwórku, u
nas na wielotysięcznym osiedlu upycha
się wszystko w jeden kąt. Likwidujemy
Foto: Dawid Ciepliński

Przypomnijmy. Według projektu
dotychczasowy plac zabaw zostanie
przeniesiony w sąsiedztwo bloków
przy ul. Mieszka I. Działka u zbiegu
ul. 1 Maja i Kazimierza Wielkiego,
po scaleniu z kortem tenisowym
należącym do LWSM, zostanie sprzedana, kiedy na horyzoncie pojawi się
inwestor.
Arg ument y urzędni ków nie
przekonują pani Genowefy Adamczyk, mieszkanki bloku sąsiadującego z planowanym placem zabaw:
- Nie wiem skąd pani Ewa Szczypka (naczelnik Wydziału Inwestycji przyp. red.) wzięła informację o złym
stanie tych drzew? Zrobione przez nas
zdjęcia ściętych, zdrowych konarów
są dowodem, w jakim stanie te topole
balsamiczne się znajdowały. Dziwi
mnie tylko dlaczego, w dobie braku
zieleni na naszym kochanym Śląsku,
ścina się wieloletnie drzewa. Dlaczego nie można ich wkomponować w
nowe projekty? Ścieżki rowerowej nie
można przesunąć o metr, tylko lepiej
wyciąć w pień wszystko dookoła?
Nowo posadzone drzewka oczywiście
wyrosną, tylko ile czasu musi minąć?
Chyba, że kolejny „super projekt”
znowu pozbawi je egzystencji.
Co do projektu placu zabaw pytam, dlaczego nie można wybudować
ścianę odgradzającą obecny plac
zabaw i kort od drogi przelotowej, i

W wyniku katastrofy budowlanej zniszczona została
stacja wentylatorów głównych przy szybie nr V

Foto: Justyna Bajko

− Aby się dostać z przystanku autobusowego do domu, muszę przejść
przez park. W głębi, gdzie zieleniec się
zwęża, jest zupełnie ciemno, aż strach
będzie tamtędy przechodzić, a zbliża
się jesień i szybciej zapadnie noc −
mówi mieszkanka Krywałdu. − Może
udałoby się postawić tam choć o dwie
latarnie więcej? − zastanawia się.
Mieszkańcy martwią się, że zaciemniony teren może stać się ulubionym miejscem spotkań miejscowych
wielbicieli napojów wyskokowych.
− Jeśli postawią tam ławkę, to na
pewno pojawią się panowie z butelkami, bo wśród drzew, w ciemności, nie
będą widziani przez Straż Miejską −
uważa knurowianka.
Ewa Szczypka, naczelnik Wydzia-

łu Inwestycji Miejskich w Urzędzie
Miasta rozumie niepokoje mieszkańców i obiecuje, że oświetlenie w tym
miejscu zostanie uzupełnione.
− Trudno mi powiedzieć kiedy
to nastąpi, bo najpierw trzeba załatwić formalności − wyjaśnia Ewa
Szczypka.
Czy wystarczy dostawienie opraw
świetlnych przy już istniejących lampach, czy będzie trzeba postawić
nowe, czas pokaże.

Po topolach pozostało już tylko
w wspomnienie i niesmak wśród
niektórych mieszkańców

wszystko, aby w zamian wybudować
kolejny supermarket czy może centrum
handlowe? Co to są za projektanci i fachowcy planujący coś takiego? Dlaczego
Urząd Miasta się na to godzi? Kiedy
pytano nas mieszkańców o zdanie?
- dopytuje knurowianka.
Przekazanie miastu kortu podyktowane było, jak czy tamy w
uzasadnieniu uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków LWSM,
dobrem i wygodą mieszkańców. Nie
jest tajemnicą, że scalenie terenu po
byłym placu zabaw z kortem tenisowym uczyni go atrakcyjniejszym w
oczach potencjalnych inwestorów.
Nikt w Urzędzie Miasta nie był
nam w stanie odpowiedzieć, co tam
powstanie. Pewne jest, że inwestycja
musi zgadzać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Decyzja o zrzeczeniu się wieczystego użytkowania gruntu, na
którym znajduje się część placu zabaw i kort, i przekazaniu go Gminie,
zapadła podczas Walnego Zgromadzenia Członków LWSM prawie 3
miesiące temu. Za opowiedziało się
58 członków, przeciw było 25, a 13
wstrzymało się od głosu.
/pg/

Ruszyła procedura wyłonienia
wykonawcy stacji wentylatorów
w KWK „Knurów-Szczygłowice”. Trzy
wentylatory zastąpią tymczasową stację
zabudowaną w szybie wdechowym VI
Zdolność wentylacyjna kopalni
po katastrofie budowlanej szybu nr
V w ruchu „Szczygłowice” została
mocno upośledzona. Stacja wentylatorów głównych została wyłączona
z uży tku. Awar yjnie zastąpił ją
szyb IV i „Krywałd”. Śmiałe plany
eksploatacyjne kopalni szybko zweryfikowały tymczasowe rozwiązanie
wentylacyjne. Zapadła decyzja, by
w proces przewietrzania wyrobisk
włączyć szyb wdechow y VI, po
wcześniejszym zabudowaniu w nim
stacji wentylatorów głównych. Takie
rozwiązanie funkcjonuje od września
2009 roku.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, na początku 2015 roku
ustąpi miejsce docelowej stacji wentylatorów głównych. W przyszłości
kopalnia planuje powrócić do eksploatacji złoża w zachodniej partii ruchu
„Knurów”. Wiąże się to z likwidacją

szybu „Krywałd” oraz zabudowanej
przy nim stacji wentylatorów. Nie
jest tajemnicą, że urządzenia pamiętające pierwszą połowę XX wieku
generują coraz większe koszty. Części
zamienne są już praktycznie niedostępne, konieczna jest produkcja
jednostkowa.
Nowa inwestycja znacznie uprości sieć wentylacyjną ruchu „Knurów” i „Szczygłowice” oraz pozwoli
zlikwidować zbędne wyrobiska górnicze. Nikt nie ma wątpliwości, że
stacja wentylatorów będzie skutecznym orężem w walce z zagrożeniem
metanowym czy pożarowym.
Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 24 miesiące na
realizację zadania. Prace przy szybie
nr VI odbywać się będą równolegle
do działania tymczasowej stacji
wentylatorów.
/pg/

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 nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
		 własność Gminy Knurów położonej w Knurowie przy ul. Wilsona,
		 działka nr 1741/19 – przetarg zaplanowano na dzień 18 września
		 2012 r. na godz. 10.00,
		 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
		 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem murowanym,
		 położonej w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Sztygarskiej
		 – przetarg zaplanowano na dzień 18 września 2012 r. na godz.
		 10.30,
		 ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
		 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Knurowie
		 w budynku przy ul. Dworcowej 25 wraz z oddaniem ułamkowej
		 części gruntu w użytkowanie wieczyste – przetarg zaplanowano
		 na dzień 16 października 2012 r. na godz. 10.00,
		 ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
		 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie
		 – Szczygłowicach przy ul. Parkowej, działka nr 937/50 – przetarg
		 zaplanowano na dzień 27 listopada 2012 r. na godz. 10.30.
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Klęska urodzaju

Foto: Justyna Bajko

Knurów

Minął przeszło rok, odkąd przestała działać w mieście
noclegownia dla bezdomnych. W interwencjach Straży
Miejskiej przewijają się wciąż te same osoby, które
od dachu nad głową bardziej cenią sobie wolność
Poniedziałek, godz. 12.28. Na
przystanku przy ul. Dworcowej
leży bezdomny w stanie upojenia
alkoholowego. Wezwane na miejsce
pogotowie nie dopatrzyło się w nim
żadnej choroby. Bezdomny trafia do
Policyjnej Izby Zatrzymań w Gliwicach, by wytrzeźwieć.
Czwartek, godz. 22.40. Interwencja w budynku poczty przy ul.
Łokietka, gdzie leży znieczulony
przez alkohol mężczyzna. Jest bezdomny. Po przebadaniu spędza noc
w Policyjnej Izbie Zatrzymań.
Sobota - klęska urodzaju, ale po
kolei. Godz. 11.25. W śmietniku przy
ul. Kwitka strażnicy znajdują bezdomnego mężczyznę, uskarża się na
ból nogi. Z tą dolegliwością trafia do
Izby Przyjęć knurowskiego szpitala i
tam pozostaje pod opieką lekarzy.
Godz. 19.30. Na przystanku przy
ul. Kosmonautów patrol Straży Miejskiej znajduje kolejnego bezdomnego, rzecz jasna jest po spożyciu sporej
dawki alkoholu. Standardowa procedura: pogotowie nie stwierdza zagrożenia jego zdrowia, więc mężczyzna
trafia do Komisariatu Policji.
Godz. 20.45 - interwencja przy
bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Bezdomnemu leżącemu na
ławce polecono opuścić to miejsce
i poinformowano go o możliwości
skorzystania z noclegowni w Bojkowie. Pół godziny później strażnicy
udali się do szpitala, gdzie przebywał
inny bezdomny. Za żadne skarby nie
chciał zmienić „miejscówki”. Zrobił
to dzięki perswazji funkcjonariuszy.
Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Daroń zauważa, że działania
podejmowane są wobec tych samych
osób. Od 2008 roku mundurowi
interweniowali w sprawie zakłócania spokoju i porządku publicznego
przez jednego bezdomnego aż 82
razy! Tylko w tym roku mężczyzna
„uzbierał” 37 interwencji.
-Przez całą zimę nie wyjechał z
Knurowa. Dochodziło nawet do sytuacji, że uciekał Straży Miejskiej, która
chciała go do schroniska przewieźć
- wspomina zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie Danuta Gawrońska.
Bezdomny nie ukrywa, że ma
problem alkoholowy. Zamiast leków,
na które nie ma pieniędzy, wybiera
alkohol, częściej rozcieńczony denaturat, by, jak sam mówi, odblokować
się. Z każdą interwencją strażników
bezdomny jest agresywniejszy.
- Mamy wątpliwości co do stanu

Przystanek Foch
to ulubione miejsce
odpoczynku
knurowskich
bezdomnych

Knurów

Pokój z widokiem...
...na rusztowania − to codzienność
mieszkańców bloku przy ulicy
Kosmonautów 12A. − Od dwóch miesięcy
trwa remont, nie możemy ściągnąć folii
z okien, bo zaraz pełno pyłu, prania nie
można wywiesić, a przecież jest lato! Ile
to jeszcze potrwa? − pyta pan Andrzej

jego zdrowia psychicznego. W tej sprawie od czerwca toczy się postępowanie
przed sądem, bez udziału bezdomnego. Po przymusowym doprowadzeniu
go na badania, biegli orzekną co dalej.
Kolejna rozprawa w październiku
- mówi komendant Daroń.
Po li k w idacji noclegow ni w
K nu row ie bezdomni ot rz y ma li
od Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej skierowania do całodobowych schronisk w Bojkowie,
Kędzierzynie-Koźlu, Przegędzy,
Rybni ku. Wróci li do K nurowa,
gdyż to miasto bardzo dobrze znają. Przestali zabiegać o dach nad
głową, kiedy tylko się ociepliło. Nocować mogą byle gdzie, nie muszą
się nikomu tłumaczyć z wypitego
alkoholu. - Za nieprzestrzeganie
regulaminu zostali wyrzuceni ze
schronisk, mają pouchylane zasiłki, przestali do nas przychodzić.
Koczowniczy tryb życia bardzo im
odpowiada, co zresztą widać na
knurowskich ulicach - zastępca
dy rektora k nurowsk iego MOPS
Danuta Gawrońska.

Chudów

Wpadł w ręce kryminalnych
Funkcjonariusze z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali w Chudowie 43-letniego
mieszkańca Sopotu. Poszukiwany
był listem gończym, który wydał
sąd w Gdańsku. Prawdopodobnie

- Może
powiesimy
pranie na
tych prętach?
- śmieje się
pan Andrzej

w tym czasie ścigany dopuścił się
kolejnego przestępstwa. Na początku
sierpnia w jednym z gliwickich hoteli
miał zgwałcić 21-letnią mieszkankę
Czeladzi.
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- Kiedy noclegownia w Knurowie
została zlikwidowana, część bezdomnych otrzymała możliwość noclegu
w hotelu w Knurowie i Czerwionce.
Dotyczyło to tych, którzy rozpoczynali
pracę, bądź uczestniczyli w naszych
szkoleniach. Niestety, nie skorzystali
z tej szansy - dodaje.
Problem z brakiem miejsc w
schroniskach nie istnieje. Pojawia się,
kiedy nie chcą przyjąć konkretnego
delikwenta, który notorycznie łamie
regulamin lub gdy potrzeba wolności
jest u bezdomnego tak silna, że przesłania zdrowy rozsądek.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Remonty to konieczność. Co
do tego żaden z mieszkańców nie
ma wątpliwości. Tylko dlaczego
są takie uciążliwe? Zafoliowane
okna mieszkań, unoszący się pył,
drażniący dźwięk urządzeń − i
tak już od dwóch miesięcy. Pranie
suszące się tylko w łazience, pozamykane okna, a przecież taki upał.
Mieszkańcy uważają, że remont
mógłby zostać zakończony znacznie szybciej.
− Przez długi czas nic się nie
działo, robotnicy zamiast dokończyć
pracę u nas, przenieśli się do sąsiedniego bloku - pan Andrzej nie jest
osamotniony w swych zarzutach.
Przedłużający się remont denerwuje także innych sąsiadów.
− Mamy już tego dość! − mieszkaniec bloku przy Kosmonautów
nie kryje swojej złości.
Lech Apryasz z LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej tłumaczy wykonawcę i
uspokaja: −Remont rzeczywiście się
przeciąga, rozumiem złość knurowian, ale nie ma to nic wspólnego
z naszą opieszałością czy złą wolą.
Winne są zbyt wysokie temperatury.
Nie można kłaść masy, jeśli słupek

rtęci wskazuje więcej niż 25 stopni.
Jak udało nam się dowiedzieć
postępowanie wbrew zaleceniom
producenta masy wyklucza późniejsze ewentualne skorzystanie z
reklamacji.
− Jeśli tylko się ochłodzi, wykonawca na pewno przyśpieszy prace −
zapewnia Apryasz.
Mieszkańcy borykają się jeszcze
z jednym problemem. − Rusztowania
są źle zabezpieczone, zdarza się, że
chodzą po nich dzieci, przecież może
dojść do wypadku − skarży się pan
Andrzej.
LWSM stara się reagować na
takie zgłoszenia. − Teren prac jest
ogrodzony, drabinki są wciągane
na wyższe pietra. Wciąż uczulamy
wykonawcę na kwestie bezpieczeństwa. Po zgłoszeniu od mieszkańców, inspektor od razu interweniuje
- usłyszeliśmy od członka zarządu
spółdzielni.
Knurowianie z bloku przy ulicy
Kosmonautów 12A muszą uzbroić
się w cierpliwość. Jeśli pogoda dopisze, uciążliwy remont powinien
zakończyć się do 15 września.
jb

Knurów

Rowerowe żniwa
Po ostatnich kradzieżach
rowerów nasuwa się
jeden wniosek: niektórzy
knurowianie ułatwiają
złodziejom pracę

Pozostawianie roweru na klatce
schodowej, zwłaszcza bez zabezpieczenia, to nie lada okazja dla złodzieja. Niestety, nie wszyscy zdają
sobie z tego sprawę.
Tyl ko w ostat ni m t ygod niu
policja odebrała 3 zgłoszenia kradzieży jednośladów. Rowery znikły
z klatek schodowych tego samego

dnia (ubiegły wtorek). Największego pecha mieli mieszkańcy bloku
przy ul. Szarych Szeregów, skąd
skradziono aż dwa rowery o wartości 1000 i 388 zł. O godz. 22.30
ktoś wyprowadził z bloku przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej rower o
wartości 500 zł.
Policja nie ma wątpliwości, zło-

dzieje wykorzystają każdą okazję,
a wspomnianych kradzieży można
było uni k nąć. Przekona li się o
tym także właściciele dziecięcych
wózków, które całkiem niedawno
znikały z klatek schodowych. Na
szczęście policji udało się wtedy
zatrzymać sprawców kradzieży.

/g/



rozmaitości
Wspomnienia śląskiego misjonarza

Z misją w głąb Czarnego Lądu
Zaczynał jako wikary w parafii pw. św. Cyryla i Metodego 55 lat temu.
Kiedy tylko pojawiła się taka możliwość, wyjechał do Afryki na misje.
Po 40 latach spędzonych na Czarnym Lądzie wrócił do Polski.
O początkach swojej posługi kapłańskiej, służbie misyjnej i chwilach
spędzonych w Afryce opowiada ks. January Liberski
- W Knurowie rozpoczynałem i
wchodziłem w życie kapłańskie. Uczyłem religii w dwóch szkołach, byłem
kapelanem szpitalnym, jeździłem na
Krywałd odprawiać msze św. Jak to
się mówi po śląsku, dostałem taką
wyćwikłę, ale to były szczęśliwe lata.
Wspominam je z radością i chętnie do
nich powracam.
Knurów zawsze pozostanie dla
mnie taką ostoją. Szczególnie miło
wspominam szpital, gdzie byłem kapelanem. Tak to się jakoś ułożyło, że
moje 55 lat kapłaństwa przeżywałem
jako kapelan szpitalny. Najpierw
w Knurowie, potem w Bielsku i na
misjach w Afryce, ale to właśnie tutaj
zbierałem pierwsze szlify. Muszę wymienić trzech lekarzy, których do dziś
bardzo dobrze wspominam: dyrektora
szpitala Floriana Ogana, Mariana
Grzymskiego i Jana Zieleckiego.

Posługa w Krywałdzie

- Nie należała do najłatwiejszych,
ale wspominam ją bardzo serdecznie.
Zawsze po nabożeństwie odprawionym w szpitalu i po roznoszeniu Komunii św., jeździłem bryczką z panem
Paszkiem na Krywałd , często zmęczony, po całym dniu ciężkiej służby.
Jednak, kiedy już człowiek tam przyjechał i widział twarze parafian, to
dawało tyle radości, że od razu czułem
się lepiej. To był trudny obowiązek, ale
spełniałem go z radością, tym bardziej
że uczyłem tam w szkole. Człowiek się
cieszył, że pracuje w tej małej filii, że
dołożył małe ziarenko do jej rozkwitu, a teraz to już jest parafia. Zresztą
można powiedzieć, że powstała też
trochę dzięki mnie, ponieważ jak
służyłem u Cyryla i Metodego, było
nas tylko dwóch wikarych i proboszcz.
Kiedy zachorowałem, brakowało osób
do pracy i proboszcz napisał do kurii,
żeby kogoś przysłali, bo we dwójkę
ze wszystkim sobie nie poradzą. W
ten sposób do Knurowa przyjechał
ks. Michlik i filia na Krywałdzie się
usamodzielniła.

Zaklęci w kamień

- Duży wpływ na moje dalsze losy
jako księdza miała służba w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego razem z
księdzem Henrykiem Loską. Parafia
Apostołów Słowian była naszą pierwszą i obaj zostaliśmy misjonarzami.
Ks. Loska wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Ja pojechałem do Zambii,
on m.in. do Konga, Zairu (głównie
kraje południowej Afryki). Raz się
z nim kontaktowałem, ale nigdy się
już nie spotkaliśmy. Odległości były
za duże. W Knurowie byliśmy przy
tworzeniu nowego wsytroju kościoła i
przez lata odbywaliśmy wielogodzinne dyskusje teologiczne z jego twórcą
- Henrykiem Burzcem. Okazało się, że
figury Cyryla i Metodego (umieszczone w głównym ołtarzu) są wzorowane
właśnie na nas – na mnie i na ks.
Losce. Nie przypuszczałem, że Henryk
Burzec brał nas za wzór, ale właśnie
ci święci nas ukształtowali, podobnie
jak my, byli misjonarzami, głoszącymi
Słowo Boże w jezyku „serca”, języku
ojczystym.

Dolary dla państwa, złotówki
dla rodziców

- Wyjazd do Afryki umożliwił Sobór Watykański II, a potem encyklika
Piusa XII wydana 1957 roku, która
mówiła, że księża diecezjanie mogą
także uczestniczyć w pracy misyjnej.
Nie było łatwo. Wyjeżdżałem wtedy
od ojców jezuitów z Lublińca na
10 lat. Mogłem wziąć ze sobą tylko
bagaż 20-kilowy, a jeśli chciałem
wziąć dodatkowy, trzeba było kupić
drugi bilet. Miałem przy sobie tylko
60 dolarów, na które złożyli się parafianie z Knurowa, Halemby i Bielska.
Musiałem z tego oddać państwu 15
dolarów, które zamieniało na złotówki i dałem je rodzicom, a kolejne 15
kosztował bagaż, więc miałem przy
sobie tylko 30 dolarów. Na 10 lat! Nie
napawało to dużym optymizmem.
Pomógł mi wtedy jeden z jezuitów,

który mnie odwoził i zapłacił za mój
dodatkowy bagaż. Bardzo mu jestem
za to wdzięczny.

Wzorem świętych

- Afrykańczycy są doskonałymi
obserwatorami i na tej podstawie
oceniają człowieka. Mają doskonałe
wyczucie ludzkiej natury i bardzo
sobie cenią, jeśli ktoś próbuje porozumieć się z nimi w ich ojczystym
języku. Pamiętam jak jedna z sióstr
poprosiła mnie o odprawienie nabożeństwa. Wahałem się, ponieważ nie
wiedziałem, czy poradzę sobie z ich
językiem, ale tak jak Cyryl i Metody
głosili Słowo Boże w miejscowym
języku, tak i ja podjąłem się tej próby.
Musieli chyba nade mną czuwać, bo
udało mi się to zrobić bez problemów,
za co później siostra zakonna bardzo
mi dziękowała.

Prawie jak w Krywałdzie

- Jednego razu miałem udzielać
ślubu w jednej z parafii w Afryce, a
kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem, że wszyscy siedzą pod kościołem
zadumani i poważni. Okazało się, że
pan młody jest ciężko chory i nie może
pojawić się na miejscu. Zaproponowałem, że możemy do niego pojechać,
ale samochodem nie udałoby się ze

Stoją od lewej: Alfred Lubszczyk, Jerzy Weps, Eugeniusz Szulc,
Andrzej Pach, ks. January Liberski, Antoni Tomecki, Józef Baluszek,
Andrzej Drozd

względu na wyboje i błoto. Zapytali
mnie, czy nie zgodziłbym się pojechać
wołami. I tak pojechaliśmy we czwórkę
(woźnica, świadek, siostra zakonna
i ja) na metalowej skrzyni na dwóch
kołach, ciągniętej przez woły. Jeden z
miejscowych nawet to namalował. To
mi przypomniało, jak dojeżdżałem zawsze na Krywałd konną bryczką, i doszedłem do wniosku, że Knurów wcale
się tak bardzo od Afryki nie różni.

Różaniec dla Knurowa

- Pamiętam jak w jednej archidiecezji bardzo zaniedbany był różaniec.
Proboszcz, który był Włochem, wyjechał wtedy na urlop i zastępował go
młody miejscowy ksiądz, który miał
Ks. Liberski gościł niedawno
w Knurowie i odprawił
nabożeństwo dla absolwentów
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1

za sobą dopiero rok kapłaństwa.
Zapytałem go, czy mógłbym razem z
dziećmi zacząć odmawiać różaniec.
Wyraził zgodę i wzorem tego, jak robiłem to w innych parafiach, zaczęliśmy z dziećmi odmawiać różaniec.
Najpierw było ze mną tylko dwóch
ministrantów i jedna dziewczynka.
W końcu się to ożywiło, odżył ten
różańcowy kult, i cieszę się, że to
dzięki mojej inicjatywie tak się stało.
W tych modlitwach zawsze starałem
się jedną dziesiątkę różańca poświęcić Knurowowi, do którego zawsze
wracam w miłych wspomnieniach.
Wysłuchał Bogusław Szyguła
Opracował Dawid Ciepliński
Foto: Archiwum ks. J. Liberskiego

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 15/GP/12 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze
przetargów ustnych nieograniczonych dwie nieruchomości niezabudowane położone w Knurowie – Krywałdzie przy ul. Rybnickiej - działki nr
1891/157, 1890/157 wraz z udziałem w drodze oraz działkę nr 2141/53
położoną w Knurowie przy ul. Bolesława Prusa.

INFORMACJA

Nauka katechizmu w jednej z afrykańskich wiosek



Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie www.
bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu nieruchomości położonych
w sołectwie Chudów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym. Termin wywieszenia wykazu od 09.08.2012 r. do
29.08.2012 r.
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rozmaitości
Wizytówka

Razy Dwa, czyli Sasza (Sandra Mikołajczyk) i Rust (Judyta
Stasiak) to dwie baby razy dwa. Te same szerokie spodnie,
ten sam styl, ta sama pasja − muzyka. Tworzą jedyny
w Knurowie duet raperek. W jednym z utworów śpiewają,
że muszą wykorzystać ten czas, swoje pięć minut i zostawić
po sobie ślad. Idą pod prąd, bo jeszcze przyjdzie czas na spokój

Śpiewa od niedawna. Pomimo niewielkiego
doświadczenia ma już na koncie pierwszy sukces
- od września będziemy ją oglądać w „Bitwie
na głosy”. Patrycja Śmieja zaśpiewa w drużynie
Ewy Farnej
– Któregoś dnia przyniosłam do
szkoły gitarę. Kolega Michał powiedział, że umie grać i tak się zaczęło.
Zawsze schodziliśmy grać na dół, na
korytarz w piwnicy. Nie podobało się
to nauczycielom i często była z tego powodu awantura. W końcu usłyszał nas
nauczyciel języka polskiego i zaczęliśmy
występować na szkolnych akademiach.
To były moje pierwsze występy na scenie
- wspomina Patrycja.
Wzięła udział w dwóch konkursach
międzyszkolnych, ale bez większego powodzenia. Sukces miał dopiero nadejść.

Casting pełen emocji

Na luzie

Chwilo trwaj!

Sasza i Rust łapią chwilę, teksty
piszą same, każda po zwrotce. Kiedy
nie jeżdżą na koncerty i nie tworzą bitów, czytają poezje Charlesa
Baudelaire’a i Edgara Allana Poe, to
tam szukają inspiracji.
− Rap opiera się na metaforach,
na grze słowami, poszukiwaniu dwu-

Knurowianka w programie „Bitwa na głosy”

Szkolne apele
zamieniła na telewizję

Początkowo tworzyły oddzielnie.
Przypadkowe spotkanie na przystanku i... zaiskrzyło.
− Byłyśmy tylko dwie w Knurowie, w końcu zamiast się kłócić i
rywalizować, połączyłyśmy siły −
mówi Rust.
Wspólnie działają od roku, a
już mają pierwsze poważne sukcesy
na swoim koncie m.in. I miejsce na
festiwalu hip-hopowym „Kopalnia
Szoguna” w Zabrzu, czy zwycięstwo
po zaciętej rywalizacji w przeglądzie
podziemnych składów hip-hopowych „Young Guns” w Rybniku. Powoli zdobywały szacunek i uznanie
słuchaczy. Początki nie były łatwe.
Środowisko hip-hopowe zdominowane przez mężczyzn z nieufnością
przyjmowało raperki.
− Kobiety nigdy nie były tak do
końca szanowane w rapie. Kiedy
wchodziłyśmy na scenę patrzyli na nas,
jakbyśmy były wklejone z innej bajki.
Dopiero gdy zaczynałyśmy śpiewać,
miny im rzedły - wspomina Rust.
Pierwszy koncert zorganizowały
same w Szczygłowicach.
− Byłyśmy bardzo zestresowane, pamiętam, że trzęsły mi się ręce
— opowiada Sasza. − Dopiero 2 godziny przed imprezą rozkładałyśmy
sprzęt. Ale ludzie dopisali, znajomi
wspierali.
− Tak, zdarłam wtedy gardło −
śmieje się Rust.
Polski rap nie kojarzy się dobrze.
Łysi panowie w kapturach, popijający kolejne piwo, niestroniący od
awantur. Rodzice dziewczyn nie
kryli swoich obaw na wiadomość o
pasji córek.
− Moi rodzice słysząc rap, myśleli
zaraz o przekleństwach i narkotykach
− mówi Sasza. − Teraz już jest lepiej,
powoli się przekonują, że nie taki
diabeł straszny.
Dziewczyny z Razy Dwa nie
rapują o ulicy, blokach i szarości.
Chodzą jasną stroną życia, szukają
pozytywnych tonów. Nie interesuje
je walka między dzielnicami ani zadzieranie z Policją. — Dużo trudniej
pisać o tym, co dobre. Chcemy, by ludzie z naszych koncertów wychodzili
uśmiechnięci — dodają raperki.

Foto: Dawid Ciepliński

Podwórkowi poeci
nie boją się śmiać

Sasza i Rust łamią reguły nie tylko w muzyce.
− W raperkach jest za mało kobiecości! My to zmienimy!

znaczności. To poezja ulicy − wyjaśnia Rust. − Jesteśmy podwórkowymi
poetami.
Kosmos to r y tm. Razy Dwa
wybija go nie tylko na knurowskich
ulicach.
— Knurów to fajne miasto. Coraz
więcej rzeczy się dzieje, ale my chcemy
iść dalej. Niedługo jedziemy na kolejny festiwal do Lublińca.
Dziewczyny planują nagranie
płyty. Ich talent dostrzegli producenci, współpracujący z wytwórniami.
Na swój sukces zapracowały same,
żmudną pracą, godzinami prób i
ćwiczeń. Konkursy sprawiły, że stały
się rozpoznawalne. Nie muszą korzystać z programów telewizyjnych,
by zdobyć popularność, cenią sobie
niezależność i twórczą wolność.
− Nie jest nam to potrzebne do
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szczęścia. Dzięki internetowi też możemy się wypromować.

Z dymem

Pomimo sukcesów zdarzają się
głosy krytyki. Dziewczyny mają na
nie jedną odpowiedź: „Bezmyślne
komentarze rzucane w naszą stronę,
piszemy je na kartkach… kartek
stos… ogień… wszystko płonie.”
Sasza i Rust w świecie zdominowanym przez mężczyzn wytyczyły
własną, kobiecą ścieżkę. Nie boją
się śmiać, choć w hip-hopie to takie
niepopularne. Na scenie dwa różne
żywioły, Sasza to ogień, Rust − woda,
stworzyły zgrany duet, który coraz
odważniej miesza na muzycznej
scenie. Zamiast agresywności − luz
i carpe diem.
Tekst i foto: Justyna Bajko

W castingu do programu „Bitwa na
glosy” mogła wziąć udział już podczas
poprzedniej edycji. – Dwójka moich kolegów, którzy ostatecznie śpiewali w zespole Piotra Kupichy, już w zeszłym roku
próbowała mnie namówić do udziału w
programie, ale wtedy się na to nie zdecydowałam. Nie czułam się jeszcze na
siłach – wyjaśnia knurowianka.
Tydzień temu pojechała na przesłuchania do Sosnowca razem z siostrą
i rodzicami. Bez większych nadziei na
powodzenie. Stawiała raczej na młodszą siostrę. Los zdecydował inaczej...
O awans do drużyny Ewy Farnej
walczyły 624 osoby. Do drugiego etapu
wytypowano około 200 uczestników.
Piosenkarka kompletowała swój zespół
już tylko z 30 najlepszych. – Siostra
odpadła w drugim etapie, a mnie udało
się przejść dalej. Do tej pory nie wiem
jakim cudem - śmieje się knurowianka.
– Dostanie się do finałowej trzydziestki
było już dla mnie dużym sukcesem.
Pojechałam bez przygotowania, nie
wiedziałam co zaśpiewać.
Kiedy przyszła jej kolej, emocje
sięgały zenitu. – Pamiętam, że powiedziałam kilka słów do kamery, wzięłam
kilka głębokich wdechów i weszłam na
salę – wspomina 19-latka. – Byłam
zestresowana, ale Ewa dodała mi otuchy i powiedziała, żebym zaśpiewała
pierwsze, co przyjdzie mi do głowy.
Zaprezentowałam refren utworu Miley
Cyrus „When I Looked At You”. Ewie się
spodobało i poprosiła, żebym zaśpiewała coś po polsku. Wzięłam gitarę, co ją
zaskoczyło, i zaśpiewałam „Teksański”
zespołu Hey.
Wokal Patrycji przypadł do gustu młodej gwieździe, ale to nie był
jeszcze koniec. Knurowianka została

poproszona o zaprezentowanie jeszcze
jednego utworu, tym razem łagodniejszego. – Zaśpiewałam „Do kołyski”
Dżemu i czekałam na decyzję. To było
najdłuższe 30 sekund w moim życiu,
a potem Ewa powiedziała mi, że będę
musiała się spakować, bo zabiera mnie
do Warszawy.
W pierwszej chwili szok, niedowierzanie, a potem wielka radość
- tak w skrócie wyglądała reakcja
knurowianki. – Wyszłam z sali cała
blada i wszyscy myśleli, że odpadłam.
Upadałam na kolana i się rozpłakałam
– opowiada Patrycja.

Studia czy śpiewanie?

Od razu posypały się gratulacje od
rodziców i znajomych. – Jeden z nich
powiedział, że do tej pory mój świat
ograniczał się do szkolnych apeli, a
teraz będę w programie Dwójki. To dla
mnie skok na głęboką wodę. Boję się, że
mogę nie dać rady, że coś może pójść nie
tak, ale wiem, że rodzice i przyjaciele
wspierają mnie i dodają otuchy.
Pierwszy pokaz możliwości drużyny Ewy Farnej zobaczymy na antenie Dwójki już w sobotę 8 września.
Występ na żywo poprzedzą tygodniowe próby. – Od poniedziałku do piątku
będziemy trenować w Sosnowcu, potem
wyjazd do Warszawy, występ w programie i powrót w niedzielę – opisuje
knurowianka. – I tak przez cały czas,
do momentu odpadnięcia.
Program namiesza ł trochę w
życiu tegorocznej maturzystki, która
od października rozpoczyna studia
farmaceutyczne. – W pierwszej chwili
miałam dylemat, czy nie zrezygnować
z programu, ale taka szansa pojawia
się raz w życiu.
Patrycja nie rezygnuje jednak z dalszej edukacji. – Na tę chwilę wybrałam
śpiewanie, ale posiadanie alternatywy
jest bardzo ważne. Śpiewać mogę zawsze,
a zawód jest zawodem. Będę musiała
nadrobić zaległości na uczelni, chyba że
odpadniemy w pierwszych odcinkach, to
zdążę na początek semestru.
19-latka ma nadzieję, że ten moment nastąpi jak najpóźniej i razem
z drużyną swojej rówieśnicy, Ewy
Farnej, zostanie w programie jak
najdłużej. – Liczę, że knurowianie będą
nas dopingować, głosować i pomogą
wygrać „Bitwę na głosy”!
Dawid Ciepliński



aktualności
Kto 15 sierpnia
odwiedził
Wilczę, mógł
spostrzec sznur
młodszych
i starszych,
zmierzających
w stronę ulicy
Grzonki. „Piknik
Ogórkowy” jak
co roku stał się
świętem nie
tylko ogórka,
ale i całej
wilczańskiej
społeczności
Jedenaście lat temu mieszkańcy
Wilczy zmagali się z urodzajem ogórków. Kiedy już skończyły się pomysły
na wykorzystanie zielonego warzywa,
postanowiono poprosić o pomoc
sąsiadów i Koła Gospodyń Wiejskich
z całego regionu. Tak narodził się
„Piknik ogórkowy”.
Idea rozwija się z roku na rok.
W latach poprzednich odwiedzający
Wilczę przecierali oczy ze zdumienia,
widząc kolorowe ogórki.
− Wystarczyło włożyć je do oranżady i nabierały czerwonego koloru −
zdradzają gospodynie.
Tegoroczny piknik rozpoczął się
od degustacji konkursowych potraw,
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Po długiej naradzie
i kolejnych łyżkach zupy w końcu
zapadł werdykt. W kategorii „ogórkowa” wygrała zupa KGW z Bełku,
natomiast w kategorii „ogórek pod
każdą postacią” niekwestionowane
zwycięstwo odniosło KGW z Czuchowa. Wyróżniania przyznano KGW
ze Świerklan Dolnych za ogórek z
curry i KGW z Czuchowa za ogórka
na miodzie.
− Jesteśmy bardzo zaskoczone,
że nasza zupa tak zasmakowała, ale
przepisu nie zdradzimy! − mówiły
panie z KGW z Bełku.
Nagrody, komplety garnków,
wręczali Król i Królowa Ogórków,
pomagała im wójt gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek.

Wilcza. XI Piknik Ogórkowy

Ogórkowa na Wilczy apetyt

Nagrody wręczyli Agnieszka Rozpędpędowska i Andrzej Ogórek

Plac przy ul. Grzonki wypełniał
się z każdą godziną. Przy kilkunastu stołach biesiadowali wilczanie
i goście z okolic. Na scenie zespół
Golden Mix serwował energetyczne
przeboje, zachęcając do tańca starszych i młodszych. Wokół boiska
rozmieszczono zabawy dla dzieci.
Można było wspiąć się na wysoki,
gumowy zamek, „pochodzić” po
wodzie, pomalować twarz różnobarwnymi farbkami, stworzyć własny
obraz albo mały dzbaneczek z gliny.
Starsi chętnie skorzystali z symulatora dachowania.
− Przychodzimy co roku i zawsze
jest bardzo fajnie. Każdy znajdzie tu
coś dla siebie i młodszy, i starszy. Do-

brze, że pogoda dzisiaj dopisała. Cały
dzień świeciło piękne słonce – mówią
Róża i Marek Kałuża, którzy na piknik zabrali wnuczkę Katarzynę.
Koło Gospodyń Wiejskich z
Wilczy częstowało zupą ogórkową,
która była tak dobra, że niektórzy
przychodzili po dokładkę.
− Szkoda, że tak szybko się skończyła − żałował pan Marek.
Słońce już zachodziło nad Wilczą, ale święto ogórka wciąż trwało.
Muzyka i śmiech jeszcze długo roznosiły się po ospałych wilczańskich
polach. Na parkiecie tłum, i nawet
Ogórkowy Król dał się porwać do
tańca.

Koła Gospodyń Wiejskich czekają na rozstrzygnięcie konkursu

Tekst i foto: Justyna Bajko

Symulator dachowania wzbudził zainteresowanie wilczan
informacja własna wydawcy

Gospodynie z Wilczy częstowały ogórkami domowej roboty

Na pikniku można było posmakować nie tylko ogórków o czym przekonali się biesiadnicy

Poniszowice, Rudziniec

Święto
rolników


26 sierpnia na tradycyjne święto plonów zaprasza gmina
Rudziniec. Dożynki zainguruje uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzcielna w Poniszowicach. Po nabożeństwie
ulicami wsi ruszy korowód. Od godz. 14 na boisku w Poniszowicach występy miejscowych gwiazd oraz śląska biesiada z
udziałem Mariusza Kałagi i Jacka Kieroka. Dożynki zwieńczy
zabawa taneczna do białego rana.
jb
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aktualności
Knurów. XI Festyn Parafialny

Na scenie jak w Opolu, wokół
jak w wesołym miasteczku
Występy artystyczne, loteria fantowa, gry i zabawy
- atrakcji w czasie XI Festynu Parafialnego
nie brakowało. Podobnie było ze szczodrymi
mieszkańcami. Organizatorzy zebrali 11 tys. zł,
które przeznaczą na szczytne cele
Pogoda zachęcała do odwiedzenia
gościnnych progów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7. Tam już od godz.
15.00 trwało rodzinne świętowanie.
Na rozgrzewkę popisy wokalne Aleksandry Śmiei i Sylwii Lipki. Publiczność rozgrzała dłonie burzą braw. Ta
była jednak niczym w porównaniu z
wrzawą, jaka nastąpiła, kiedy na scenie pojawił się Zbigniew Wodecki. Nie
zabrakło największych hitów gwiazdy,
jak i utworów z najnowszej płyty.
– Jak w Opolu, a nawet lepiej!
– komentował ze sceny Zbigniew Wodecki, okraszając występ anegdotami
ze swojej pełnej sukcesów kariery. Nie
obyło się bez obowiązkowego bisu, a
po występie artysta cierpliwie rozdawał autografy i pozował do zdjęć.
– Występ Zbigniewa Wodeckiego i
jego umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością na długo pozostaną
w pamięci – komentował Joachim
Machulik ze Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła.

Po występie artysty słowa pozdrowienia do uczestników niedzielnego
festynu skierowali organizatorzy
– ks. proboszcz Jan Buchta, Joachim
Machulik oraz prezydent Adam
Rams, który po raz kolejny objął imprezę honorowym patronatem.
Chwilę później na scenie pojawił
się zespół Jack Band pod przewodnictwem Jacka Żyły, a soporą dawkę
śląskiego humoru połączonego ze
śpiewem zaprezentowali laureaci
konkursu „Ślązak Roku” z Wodzisławia Śląskiego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się losy loterii fantowej, a
przy stoiskach gastronomicznych
ustawiała się długa kolejka chętnych,
by spróbować pysznych wypieków.
Amatorów dobrej lektury przyciągał
kiermasz książek. Szczególnie popularna okazała się monografia parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
którą podpisywała jej autorka – Aleksandra Matuszczyk-Kotulska. Nie

zabrakło też gier i zabaw dla dzieci.
Stanisław Kmiecik z Krakowa
przybył do Knurowa po raz drugi.
Poprzednio gościł w czasie tegorocznych Dni Integracji. Artysta
zaprezentował niezwykłe prace namalowane nogami i ustami, a część
z nich została rozlosowana w loterii
fantowej.
Festyn zakończył zespół Duet
Caro. W przerwie występu przyszedł
długo wyczekiwany przez wszystkich
moment - losowanie nagród. Główna
– telewizor – trafiła do rąk Rafała i
Iwony Gizów. – To nasza pierwsza
wygrana w życiu, mamy nadzieję, że
nie ostatnia – mówili rozradowani
chwilę później.
Rodzinne świętowanie zakończyła wspólna modlitwa.
Podczas niedzielnego festynu
organizatorom udało się zebrać ok.
11 tys. zł. – Pieniądze zostaną przekazane m.in. na pomoc dla rodzin
w trudnej sytuacji materialnej, na

fundusz misyjny, zasilą Parafialny
Fundusz Stypendialny, a także posłużą jako dofinansowanie do wyjazdu
dzieci na rekolekcje – mówi Joachim
Machulik. – Każdy uczestnik, robiąc
zakupy na festynie, przyczynił się do
realizacji tego dobroczynnego celu, za
co serdecznie dziękujemy. Najlepszym
podziękowaniem dla bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania tj. ks.
proboszcza Jana Buchty i Wspólnoty
Rodzin Domowego Kościoła wraz z
opiekunem ks. Janem Boradynem
jest zadowolenie uczestników. Od
najmłodszych poczynając, przez dorosłych tworzyliśmy jedną wspólnotę
festynową.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Zbigniew Wodecki

Stanisław Kmiecik

Los uśmiechnął się do Rafała i Iwony Gizów. W nagrodę otrzymali
telewizor

Pozdrowienia dla uczestników imprezy przekazali ze sceny
organizatorzy Festynu Parafialnego

Pogoda i frekwencja dopisały
podziękowania

Sponsorzy Parafialnego Festynu Rodzinnego 2012

„Centrum Kultury”- Knurów, Hurtownia „Lampart”, Pieczywo „U Zbyszka”, „KOMART”, KWK „KNURÓW”, SM Knurowianka, MOSiR- Knurów, Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy w Knurowie, Złotnictwo Marek Starościk, Pracownia Złotnicza
Barbara Cyprys, Księgarnia „Merkury”, JAWOREX Mebel Design Knurów ul. Witosa, Architektura Krajobrazu Firma
JUPI-Julian Piotrowski, Prefrem, Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków, ZZG KWK „Knurów”, Pracownia Jubilerska
Ewa Pietroszek, MAR-MEDICA ul. Witosa 31/A, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, SKOK o/Knurów,
Bank B.G.Ż. o./Knurów, Zakład Zegarmistrzowski Damian Bednarczyk, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Protos,
Sklep „Sisters”, Zakład Fotograficzny AiP Barchańscy, Sklep „Amper”, Kwiaciarnia „LOTOS”, Kwiaciarnia „Pasja”, Sklep
internetowy z drewnianymi zabawkami K@BOUTERTJE www.krasnoludek.biz, Ewa Jurczyga, Apteka „Za grosze”,
Cukiernia T. Czech, „Foto – Color” K. Kroczyk, Sklep Odzieżowy „Alicja”, Salon Fryzjerski – Ilona Krzemińska, Salon
Fryzjerski Damsko-Męski Agata Kaleta, Laboratorium Analityki Medycznej dr n.med. Joanna Świerczyna, Firma
Handlowa Roman Szczepanik i Grzegorz Gąsiorowski, Drogeria „Ziaja”, Dako - „Złoty Kurczak” Knurów, Gumiland
- M. Nowosielska, Matysik Roman – miejski portal informacyjny - miastoKnurów.pl, Lider AVON, Sklep „ELEKTOR”,
Fryzjerstwo Męskie Helena Głodzik, ZUH Radiotechnik H. Glania, Sklep spożywczy „Domino”, Zakład Optyczny Celina Trzaska, Restauracja „Mała Toscania”, Zakład Fryzjerski Ela Szczepańska, S.C. Cukiernia – Lodziarnia Warzecha
– Knurów, Sklep Przemysłowy „Sylwia”, F.H.U. Maria Brzyska, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o o. Gliwice, TIM III
Knurów, Salon Fryzjerski „Chantal”, Salon Fryzjerski „Alicja”, Sklep „Sawa”, Sklep Papierniczy „Oferta”
PATRONI MEDIALNI :
Przegląd Lokalny, TV kablowa „Waldex”, miejski portal informacyjny - miastoKnurów.pl, Gość Niedzielny
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Autorka parafialnej monografii Aleksandra Matuszczyk-Kotulska
podpisuje kolejne egzemplarze



aktualności
gliwiCe

KNURÓW

sejm bez tajemnic

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku i Poseł RP
Jan Kaźmierczak zapraszają na wycieczkę do
Warszawy. W planie m.in. zwiedzanie Sejmu RP
12 września o godz. 6 z parkingu obok Ratusza Miejskiego wyruszy autokar do stolicy.
− Szczególnie zapraszamy tych
knurowian, którzy nie byli jeszcze w
Warszawie − mówią organizatorzy.
− Dzieci poniżej 13 lat mogą jechać
wyłącznie z rodzicem bądź opiekunem. Od nieco starszej młodzieży (od
13 do 17 lat) wymagamy pisemną
zgodę na wyjazd, podpisaną przez
opiekuna lub rodzica.
Po kuluarach Sejmu RP knurowian oprowadzi Poseł RP Jan Kaźmierczak, potem obiad w sejmowej
restauracji „Hawełka”. Około godz.

16 zaplanowano spacer „Warszawa
okiem Ślązaka”. Powrót do Knurowa w godzinach nocnych. Koszt
wycieczki to 75 zł, dane do przelewu
i formularz na stronie www.tnij.
org/zgloszeniewawa.
− Zgłoszenia przyjmujemy do
czwartku 6 września − informują
organizatorzy. – Dodatkowo każdy
uczestnik wycieczki otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział.
Więcej i n for macji ud ziela
Prezes SCPR Aneta Nowak − tel.
721 684 439.

informacja własna wydawcy

śpij, mój
błędny
rycerzu

jb

„Parkowe Lato” już na stałe
wpisało się w rytm miasta. Tym
bardziej żal, że przed nami ostatnie
koncerty. 25 sierpnia o godz. 19.30
na estradzie w pobliżu Palmiarni
Miejskiej wystąpi Alicja Majewska i
Włodzimierz Korcz oraz Strzyżowski Chór Kameralny pod dyrekcją
Grzegorza Oliwy. Artyści wystąpią
z programem „Przed nocą i mgłą”.
Wstęp wolny.
jb

Foto: Justyna Bajko

alicja szołdra z Czerwionki-leszczyn
ur. 15.08.2012 r., 3590 g, 56 cm

Dominik pawlak z Knurowa

oliwia huczek z Zabrza

ur. 16.08.2012 r., 3420 g, 53 cm

maja sikotowska z Knurowa

ur. 17.08.2012 r., 3540 g, 51 cm

ur. 17.08.2012 r., 2980 g, 50 cm

gloria pietruszyńska z Knurowa

Kacper raczek z Czerwionki-leszczyn

ur. 19.08.2012 r., 3560 g, 54 cm

0

ur. 19.08.2012 r., 3470 g, 52 cm

maja Knyra z Knurowa

łukasz sałasiński z Knurowa

ur. 16.08.2012 r., 2945 g, 50 cm

ur. 16.08.2012 r., 3900 g, 54 cm

amelia witek z Czuchowa

Dominik Danielczyk z ornontowic

ur. 18.08.2012 r., 3410 g, 54 cm

magdalena Kachel z Knurowa

ur. 20.08.2012 r., 3280 g, 54 cm

ur. 19.08.2012 r., 4350 g, 56 cm

oliwia stasiak z Knurowa

ur. 20.08.2012 r., 3650 g, 56 cm

Kinga Dziubak z Knurowa

ur. 17.08.2012 r., 3380 g, 53 cm

Filip henn z gliwic

ur. 19.08.2012 r., 2820 g, 51 cm

sara myszkowska z wilczy

ur. 20.08.2012 r., 2640 g, 52 cm
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ROZRYWKA nr 34/2012 - 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. 32/2012 brzmiało: „Oświata”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Eryk Ryszka. 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

34

„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

Ciuch za ciuch
Knurów

informacja własna wydawcy

Twoja szafa pęka w szwach? Ubrania,
buty i dodatki wylewają się na podłogę?
Nie wiesz jak pozbyć się wszystkich
zbędnych książek czy płyt CD? Przyjdź
na „Szafa Party”! − zachęcają Alicja
Kostelecka i Katarzyna Markiewicz,
organizatorki pierwszej w Knurowie
akcji wymiany ubrań i gadżetów
Alicja i Katarzyna uczą się w liceum w Gliwicach. Pomysł na „Szafa
Party” narodził się z „internetowej”
inspiracji.
− Przeczytałyśmy w internecie
artykuł o podobnych akcjach w innych
miastach. Pomyślałyśmy, dlaczego
nie zrobić tego u nas? − mówi Alicja
Kostelecka.
− Mamy w szafie sporo zbędnych
rzeczy, nam już nie są potrzebne,
ale może komuś innemu przypadną
do gustu.
„Szafa Party” rusza 31 sierpnia o
godz. 16 i potrwa dwie godziny. Miejsce udostępniła Biblioteka Dziecięca i
Młodzieżowa przy al. Lipowej.
− Sporo osób entuzjastycznie za-

reagowało na nasz pomysł, szczególnie
kobiety ciekawe są akcji − stwierdza
Alicja Kostelecka. − Spodziewamy się
dobrej frekwencji.
Można przynieść tyle rzeczy ile
się chce, do wyboru są opcje: sprzedaż, wymiana lub oddanie za darmo.
Choć nazwa jednoznacznie wskazuje
na ubrania, organizatorki namawiają
także do zabierania książek, biżuterii
i płyt CD. Oczywiście, aby zwiększyć
szansę na wymianę czy sprzedaż,
rzeczy powinny być w dobrym stanie,
a ubrania wyprane.
− W czasie akcji będą dostępne przymierzalnie, i każdy przed
zakupem będzie mógł przymierzyć
ubrania, przejrzeć się w lustrze − in-

formuje Kostelecka. − Co do zwrotów
i reklamacji, to już sprawa uzgodnień
między kupującym a sprzedającym.
Na świecie takie akcje mają spore
grono wielbicieli. To nie tylko wymiana ubrań, ale też okazja do spotkań
i poplotkowania o ciuchach. Ceny
zazwyczaj są określone z góry, choć
istnieje możliwość targowania się.
Wszystko zależy od siły perswazji. W
przypadku wymiany sprawa jest trudniejsza, bo obie strony muszą być zadowolone z rzeczy, które otrzymały.
− Zapraszamy wszystkich, chcących odświeżyć swoją szafę i pozbyć
się zbędnych rzeczy − mówią organizatorki.
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
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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
1/12-odw.

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

SPRZEDAM
Sprzedam działkę rekreacyjną w ROD
„Vitrel”. Tel. 602 280 167

34/12

Sprzedam nowe garnki „Filipiak”. Cena do
uzgodnienia. Tel. 501 745 240

33-34/12

Sprzedam ziemię wierzchnią – Humus. Tel.
600 327 390

34/12

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

31-39/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
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

Do w ynajęcia kawalerka umeblowana
w centrum Knurowa. Tel. 515 719 222,
602 416 067
33-34/12

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 47
m2, Knurów, ul. K. Wielkiego (obok Merkur),
II piętro. Tel. 602 799 911

34/12

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

D om jednoro dzinny w K nurowie 18 0
m 2 + 1250 m 2 działka – sprzedam. Tel.
604 416 262

33-34/12

Garaż murowany na prywatnej posesji
wynajmę. Knurów, ul. Niepodległości 10 A.
Tel. 32 235 20 18 lub 602 706 685
34/12

Gierałtowice, wynajmę 120 m , na działalność lub do zamieszkania. Tel. 501 533 977
www.nieruchomosciknurow.pl
34/12

27-51/52/12

34/12

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

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

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

Mieszka I. Dwupokojowe, 129 tys. Tel. 501
533 977 www.as.silesia.pl

34/12

34/12

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

21-40/12

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

Nowe domy w zabudowie szeregowej. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl
34/12

OKAZJA 4-pokojowe 70 m 2 135.000 zł.
Biuro M3. Tel. 603 773 313
34/12

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

34/12

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

33-36/12

Projektowanie wnętr z i łazienek. Tel.
666 852 100
31-35/12/12

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

33-35/12

26-35/12

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

31-35/12

Sprzedam kawalerkę 32 m2, Gliwice – Śródmieście, okolice operetki. Cena do negocjacji. Tel. 887 684 894

34/12

1/12-odw.

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

26-39/12

12

SZUKAM PRACY

Sprzedam mieszkanie 50 m2 w wieżowcu na
II piętrze, ul. Łokietka. Tel. 603 135 006

33-34/12

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

Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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.

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,
komunikatywność, bdb. organizacja pracy.
umiejętność pracy w zespole. uczciwość i
profesjonalizm. Tel. 790 619 580
34/12

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

1/12-odw.

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

1/12-odw.

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

11–odw.

19-43/12

Dam pracę
Do multiagencji ubezpieczeniowej z doświadczeniem. Tel. 505 589 485
32-34/12

Kelnerki przyjmiemy, mile widziane studentki studiów zaocznych. Tel. 664 040 345
31-34/12

Kucharki i kucharzy z doświadczeniem
przyjmiemy. Tel. 664 040 345
31-34/12

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

33-36/12

34-37/12

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488

Szczygłowice. Dwupokojowe po remoncie,
120 tys. Tel. 501 533 977 www.nieruchomosciknurow.pl

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

34/12

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 30,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (IV piętro),
- o pow. 16,91 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),

32-35/12

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

Spr zedam kawaler kę 3 5 m , K nurów
– M er kur y. C ena do negoc jac ji. Tel.
690 003 193

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

32-36/12

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

34/12

INFORMACJA

34 – 36/2012

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

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

34/12

34-37/12

Hiszpański – tłumaczenia i korepetycje. Tel.
535 803 828

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

2

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

32-35/12

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

Knurów. Trzypokojowe w Centrum, 160 tys.
Tel. 501 533 977 www.as.silesia.pl

31-35/12

Angielski. Tel. 533 603 940

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50.000
RATA 889 zł. Tel. 32 271 06 05, 32 423
56 17

edukacja

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

33-34/12

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

1/12-odw.

Kawalerkę 36 m2 sprzedam lub zamienię na
M-3. Tel. 32 231 60 43
32-35/12

1/12-odw.

31-39/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

2

1/12-odw.

28-35/12

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

33-34/12

33-36/12
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Było gwarno
jak w ulu

- Dom pana
Józefa
Ringa został
zbudowany
około 1914
roku jako
typowy budynek
czynszowy. Jak
na tamte czasy,
był bardzo
nowoczesny
i funkcjonalny
– wspomina
Krzysztof
Lipski początki
kamienicy,
w której
mieszkał
od 1954 roku
Na wszystkich półpiętrach – wyłożonych płytkami - znajdowały się
ubikacje, zlew i kokotek. Na kondygnacje prowadziły piękne, masywne,
lastrikowe schody. Dom miał piwnice
i obszerny strych. Przy wejściu gospodarz zbudował drewnianą laubę.
Nie brakowało chętnych, by w niej
przysiąść i poklachać.
Podwórko było wyłożone cegłami klinkierowymi. Rosła na nim

Krzysztof Lipski ze swoim ojcem

Szczygłowice

Nagrody wyłowili z „Jaskini”
Piotr Kołczyk i Szymon Wesołowski wygrali
sobotnie zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży na stawie „Jaskinia”
w Szczygłowicach

konkursie na największą złowioną
rybę. Tuż za nim uplasował się Igor
Rybicki, a na ostatnim stopniu podium stanął Kacper Czerkies.
W starszej grupie konkurencja

Foto: Dawid Ciepliński

Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej,
do lat 10, wzięło udział osiem osób,
a pierwsze miejsce zdobył Piotr Kołczyk, który tryumfował również w

była większa. Wśród szesnastu
młodych wędkarzy najlepszy okazał się Szymon Wesołowski. Do
niego trafiła także nagroda za
największą rybę. Drugi był Kamil
Langrzik, a podium uzupełnił Karol Jędrzejewski.
Nagrody uczestnikom zawodów wręczali dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
– Krzysztof Stolarek i prezes Koła
Wędkarskiego przy KWK Szczygłowice – Leszek Rejkowicz.
DC

Foto: Archiwum rodzinne Krzysztofa Lipskiego

Knurów.
Dawna ulica Koziełka w pamięci mieszkańców – kamienica państwa Ringów

Kamienica państwa Ringów liczy prawie 100 lat

okazała lipa, kadłubek na niej był
skierowany otworem w stronę okna
państwa Ring.
W budynku gospodarczym, w
stajni, chowany był koń. Na placu
stała fura – „baloniok”. W ogródku
pan Ring z żoną mieli piękny ul w
kształcie drewnianego budynku, była
też pergola i ławeczka.
Na parterze znajdowały się dwa
sklepy. W pierwszym z nich w latach
50. i 60. można było kupić telewizory, radia, rowery, później pralki
i lodówki. W drugim handlowano
porcelaną, szkłem i zabawkami.
W lecie przed domem stawała
pani z jarzynami, przyjeżdżały góralki z tuczkami, grzybami.
Zamieszczone obok zdjęcie zostało
zrobione prawdopodobnie krótko po
wybudowaniu domu. Nie ma jeszcze na
nim domu państwa Gwoździów.
Moja rodzina mieszkała w tym
miejscu od 1954 roku. Mama opo-

wiadała mi, że w 1945 roku w mieszkaniu, które później stało się naszym,
było biuro jakiegoś rosyjskiego wojskowego (relacja gospodarza).
Sąsiedztwo kamienicy Waluszków, Gwoździów, Pacha, Czerników
sprawiało, że w naszym gonku spotykało się wielu chłopaków. Przytoczę
nazwiska niektórych z nich: Waluszek, Świerkot, Grychtoł, Kostowski,
Ziętek, czterech Czerników, Gałązki,
Górek.
Na wiosnę 1963 roku został przeprowadzony remont kamienicy.
Elewacja została otynkowana i pomalowana, wymieniono rynny.
Dziś, kiedy wracam pamięcią do
czasów świetności budynku, ogarnia
mnie rozpacz. Remontu elewacji nie
zrobiono od wspomnianego 1963
roku, a odpadający tynk, dziurawe
rynny świadczą o obecnym gospodarzu tej kamienicy.
Krzysztof Lipski

Prosimy o stare zdjęcia
Jeśli w Twoim w domowym archiwum są fotografie pokazujące
dawną ul. Koziełka – pamiętaj o Przeglądzie Lokalnym. Chcemy
przypomnieć niegdysiejszy wygląd jednego z najciekawszych
knurowskich traktów. Przywołać obraz, a może i atmosferę, tego
zakątka Knurowa przed dziesiątkami lat. Jeśli możesz, pomóż nam,
a wspólnie ocalimy go od zapomnienia...
Udostępniając stare fotografie, zyskasz więcej niż satysfakcję. Archiwalne zdjęcia zeskanujemy – do każdego użyczonego oryginału
damy Ci elektroniczną wersję fotografii. Idealną do powiększenia
i wydrukowania, doskonałą pamiątkę na kolejne długie lata. Nie
koniec na tym – posiadacze najciekawszych zdjęć zostaną obdarowani upominkami.
Zapraszamy do naszej redakcji. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Chcesz o coś dopytać – prosimy o telefon pod
nr. 32 332 63 76.
reklama

Uczestnicy sobotnich zawodów zadbali o wysoki poziom rywalizacji
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Wstrząsające
pięć minut
Po udanej inauguracji
i zwycięstwie z Unią Racibórz (2:1), piłkarze Jedności
Przyszowice poszli „za ciosem” i w świątecznej kolejce,
która odbyła się 15 sierpnia
rozg romi l i prz ed własną
publ icznością 6:1 M R K S
Czechowice-Dziedzice.
- Liczyłem na dobr y
początek i cieszę się, że po
dwóch kolejkach mamy komplet punktów – mówił po środowej kolejce trener Michał
Skowron. – Dwa zwycięstwa
wzmocnią zawodników psychicznie. Na pewno będziemy teraz pewniejsi swych
umiejętności. Jednocześnie
musimy do każdego meczu
podchodzić mak sy malnie
skoncentrowani, bo przeciwnicy na tym szczeblu są
niezwykle wymagający.
„Worek ” z bra m k a m i
we wspomnianym meczu z
MRKS-em rozwiązał 19-let-

ni Dawid Wiercioch, który
kilka tygodni temu dołączył
do Jedności Przyszowice z
Concordii Knurów. Później
na listę strzelców wpisywali
się już bardziej doświadczeni zawodnicy.
Skoro mowa o doświadczeniu to wspomnieć należy o przymusowej absencji
Krystiana Sosny. – Lekarze
mówią, że jego przerwa w
grze może potr wać około
trzech tygodni więc nie ma
najmniejszych szans na to, by
Krystian wrócił do zespołu na
najbliższy mecz z rezerwami
GKS-u Katowice – rozkłada
ręce trener Jedności.
Po dwóch zwycięstwach
nadszedł wyjazdowy mecz z
GTS-em Bojszowy i pierwsza
porażka. Na niekorzystny
wynik Jedności – 1:3 – miał
w p ł y w pocz ątek d r u g iej
połowy. Seria zdarzeń, po
której trudno było myśleć

Wyniki 2. kolejki
Jedność Przyszowice - MRKS Czechowice-Dziedzice 6:1
1:0 Wiercioch 7’, 2:0 Mnochy 27’, 3:0 Hutka 54’, 4:0 Hajok 73’,
4:1 Sztorc 80’, 5:1 Lokwenc 88’, 6:1 Mnochy 90’.
Jedność:
Piechota, Hutka 75’ Lokwenc, Nakonieczny, Pastor, Kowalski,
Szołtysek, Wiercioch, Ciasto 75’ Piotrowicz, Frankowski 60’
Waniek, Mnochy, Goczoł 60’ Hajok.
KS Wisła – Forteca Świerklany 2:4, GKS 1962 Jastrzębie - Unia
Racibórz 8:0, Nadwiślan Góra - GTS Bojszowy 2:1, Gwarek
Ornontowice - GKS II Katowice 4:2, AKS Mikołów - Czarni Góral
Żywiec 2:1, Drzewiarz Jasienica - Rekord Bielsko-Biała 0:2,
Polonia Marklowice – Iskra Pszczyna 1:2.

Wyniki 3. kolejki
GTS Bojszowy – Jedność Przyszowice 3:1
1:0 Wróbel 49’, 2:0 Kuzak 51’, 3:0 Wróbel 54’, 3:1 Hutka 90’
Jedność:
Piechota, Nakonieczny 63’ Piotrowicz, Hutka, Pastor, Kowalski,
Waniek, Szołtysek, Wiercioch 63’ Frankowski, Mnochy 78’ Goczoł, Ciasto 63’ Musioł, Hajok.
KS Wisła – Unia Racibórz 2:1, Forteca Świerklany - Polonia
Marklowice 0:0, MRKS Czechowice-Dziedzice - GKS 1962 Jastrzębie 0:5, Nadwiślan Góra - GKS II Katowice 3:1, Czarni Góral
Żywiec - Gwarek Ornontowice 2:2, Rekord Bielsko-Biała - AKS
Mikołów 2:0, Iskra Pszczyna - Drzewiarz Jasienica 3:1.

choćby o remisie, rozpoczęła
się w 49 minucie.
- Pierwsza połowa była
wyrównana, a momentami
stwarzaliśmy sobie okazje
do strzelenia bramki – relacjonuje Michał Skowron.
– Jedną z nich miał Krzysztof
Ciasto, który wykorzystał
błąd środkowych obrońców i
znalazł się w sytuacji sam na
sam z bramkarzem.
Przed drugą połową
uczulałem swoich zawodnik ów, b y od pie r wsz ego
gwizdka sędziego byli maksymalnie skoncentrowani.
Niestety. Początek wyglądał,
jakbyśmy głowy zostawili
w szatni. I rywal to wykorzystał.
Między 49 a 54 minutą
zespół z Przyszowic stracił aż
trzy bramki. Po takim ciosie
trudno było się otrząsnąć.
W 63 minucie Michał Skowron przeprowadził aż trzy
zmiany, ale jego podopieczni
zdołali strzelić tylko gola
honorowego.
W ra mach najbliższej
kolejki do Przyszowic przyjadą rezerwy GKS-u Katowice – klubu, który przeżywa
olbrzymie problemy finansowo-organizacyjne.
- Nie chcę, by zawodnicy
myśleli w ten sposób. W Katowicach rzeczywiście mają
problemy, ale to nie znaczy, że
punkty otrzymamy bez ciężkiej walki na boisku – ocenia
trener Jedności.
Dod ajmy, ż e rez er w y
„GieKSy” to tak, jak Jedność
– beniaminek 4. ligi.
PiSk

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

9
9
7
6
6
6
6
5
4
4
4
1
1
0
0
0

W miniony weekend ruszyły rozgrywki w zabrzańsk iej k la sie „ A”. Na t y m
szczeblu występują obecnie
cztery zespoły z naszego terenu. Dwie z nich wywalczyły
komplet punktów. Wilki Wilcza pokonały u siebie Orłów
Bojszów 3:1, natomiast benia14

minek – Orzeł Stanica wygrał
z Gwiazdą Chudów 3:2.

Jako ostatni na ligowe boiska wybiegną zespoły rywalizujące w klasie „B”. Po wielu
latach – tak, jak już informowaliśmy – do rozgrywek tych
wraca drugi zespół Concordii

Inny beniaminek – Naprzód Żernica na powitanie z
klasą „A” podzielił się punktami z Amatorem Rudziniec.
Kibice zobaczyli w tym meczu
aż osiem bramek, co jest rekordem kolejki.
PiSk

Wyniki 1. kolejki
Wilki Wilcza – Orły Bojszów 3:1, Orzeł Stanica – Gwiazda Chudów 3:2, Naprzód Żernica – Amator Rudziniec 4:4, Start Kleszczów – Stal Zabrze 2:0, Tęcza Wielowieś – Carbo Gliwice 5:1,
Ruch Kozłów – Zryw Radonia 2:2, Społem Zabrze – Zamkowiec
Toszek 2:4, MKS Zaborze – Przyszłość II Ciochowice 7:0.

Knurów. Poprowadzi go piłkarz i trener w jednej osobie
– Marcin Rozumek, a mecze w
roli gospodarza knurowianie
będą rozgrywać w niedziele na
Stadionie Miejskim.

Do rozgrywek nie zgłoszono LKS-u 35 Gierałtowice, który po minionym
sezonie został zdegradowany z klasy „A”.

PiSk

Terminarz Klasy „B”
- grupa I

1. kolejka
- 25-26 sierpnia

Naprzód Świbie - Piast Pawłów, Sokół Łany Wielkie Jedność II Przyszowice, Orzeł
Paczyna - Olimpia Pławniowice, Start Przezchlebie - KS
Bojków, MKS Kończyce II
- KPN Sośnica Gliwice, Pogoń
Ziemięcice - Leśnik Łącza

- Piast, Jedność II - Orzeł,
Start - Sokół, Sośnica - Naprzód, Leśnik - Olimpia

- Orzeł, Pogoń - Piast, Start
- Olimpia, Bojków - Leśnik,
Sośnica - Jedność II

5. kolejka
- 22-23 września

9. kolejka
- 20-21 października

2. kolejka
- 1-2 września

6. kolejka
- 29-30 września

10. kolejka
- 27-28 października

3. kolejka
- 8-9 września

7. kolejka
- 6-7 października

11. kolejka
- 10-11 listopada

4. kolejka
- 15-16 września

8. kolejka
- 13-14 października

Kończyce II - Start, Leśnik
- Piast, Jedność II - Pogoń,
Bojków - Sokół, SośnicaOlimpia, Naprzód - Orzeł

Sokół - Kończyce II, Olimpia
- Naprzód, Piast - Jedność II,
Orzeł - Leśnik, Pogoń - Bojków, Start - Sośnica

Kończyce II - Pogoń, Bojków

Olimpia - Jedność II, Pogoń
- Start, Naprzód - Leśnik,
Sokół - Sośnica, Piast - Kończyce II, Orzeł - Bojków

Kończyce II - Orzeł, Sokół Pogoń, Start - Piast, Sośnica
- Leśnik, Jedność II - Naprzód, Bojków - Olimpia

Pogoń - Sośnica, Olimpia Kończyce II, Leśnik - Jedność
II, Orzeł - Start, Piast - Sokół,
Naprzód - Bojków

Piast - Sośnica, Leśnik Kończyce II, Orzeł - Pogoń,
Naprzód - Start, Jedność II
- Bojków, Olimpia - Sokół

Kończyce II - Jedność II, Piast
- Orzeł, Sokół - Naprzód,
Pogoń - Olimpia, Sośnica
- Bojków, Start - Leśnik

Leśnik - Sokół, Bojków - Kończyce II, Jedność II - Start,
Orzeł - Sośnica, Naprzód
- Pogoń, Olimpia - Piast

Kończyce II - Naprzód, Sokół

Terminarz Klasy „B”
- grupa II

1. kolejka
- 25-26 sierpnia

LKS 45 Bujaków - Concordia
II Knurów, Korona Bargłówka
- Quo Vadis Makoszow y,
M łodość Rudno - Salveo
Drama Kamieniec, Victoria
Pilchowice - Kłodnica Gliw ic e, Walka M akos zow y
- Naprzód Łubie, Tempo II
Paniówki - Trampkar z 22
Biskupice

2. kolejka
- 1-2 września

Concordia II - Tempo II, Naprzód - Trampkarz, Quo Vadis
- Młodość, Kłodnica - Walka,
Drama - Victoria, Bujaków
- Korona

3. kolejka
- 8-9 września

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

Cztery punkty
beniaminków

Z Concordią,
ale bez Gierałtowic

Korona - Concordia II, Młodość - Bujaków, Trampkarz
- Kłodnica, Walka - Drama,
Victoria - Quo Vadis, Naprzód
- Tempo II

4. kolejka
- 15-16 września

C onc or dia II - N apr zó d,

Bujaków - Victoria, Drama
- Trampkarz, Quo Vadis Walka, Kłodnica - Tempo II,
Korona - Młodość

jaków - Napr zód, Korona
- Tempo II, Młodość - Trampkarz, Quo Vadis - Kłodnica,
Victoria - Walka

5. kolejka
- 22-23 września

9. kolejka - 20-21 października

6. kolejka
- 29-30 września

10. kolejka
- 27-28 października

Młodość - Concordia II, Victoria - Korona, Walka - Bujaków, Trampkarz - Quo Vadis,
Tempo II - Drama, Naprzód
- Kłodnica

Concordia II – Kłodnica, Drama - Naprzód, Quo Vadis
- Tempo II, Bujaków - Trampkarz, Korona - Walka, Młodość - Victoria

7. kolejka
- 6-7 października

Victoria - Concordia II, Walka Młodość, Trampkarz - Korona,
Tempo II - Bujaków, Naprzód Quo Vadis, Kłodnica - Drama

Walka - Concordia II, Tempo II - Młodość, Naprzód
- Korona, Trampkarz - Victoria, Kłodnica - Bujaków,
Drama - Quo Vadis

Concordia II - Quo Vadis,
Bujaków - Drama, Korona
- Kłodnica, Młodość - Naprzód, Victoria - Tempo II,
Walka - Trampkarz

111. kolejka
- 10-11 listopada

Trampkarz - Concordia II,
Tempo II - Walka, Naprzód
- Victoria, Kłodnica - Młodość, Drama - Korona, Quo
Vadis - Bujaków

8. kolejka
- 13-14 października

Concordia II - Drama, Bu-

Sekcja Pływacka zaprasza
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice zaprasza do
wzięcia udziału w zebraniu
rodziców, które odbędzie się

3 września (poniedziałek) o
godzinie 16.00 i 17.30 w hali
MOSiR w Szczygłowicach (salka konferencyjna na piętrze).

W czasie zebrania odbędzie się m.in. prezentacja
nowego trenera.

PiSk
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Z „Ligą Mistrzów” w tle
Już trzy serie spotkań mają
za sobą zespoły występujące w klasie okręgowej. Dość
nieoczekiwanie – patrząc na
zmiany kadrowe, jakie zaszły
w drużynie – aczkolwiek w
pełni zasłużenie, liderem grupy IV jest Concordia. Knurowianie po wygranej 5:1 ze
Spartą na otwarcie sezonu,
w świąteczną środę pokonali
rezerwy Polonii Bytom 2:0, a
w sobotę zgarnęli pełną pulę
po ograniu 2:1 Orła Miedary
występującego w koszulkach
z logo Ligi Mistrzów...
- To oczywiste, że jestem
mile zaskoczony, bo po ubytkach, jakich doznaliśmy tego
lata chyba nikt nie spodziewał
się takiego startu - komentuje trener Wojciech Kempa.
– Przed sezonem mówiłem co
prawda, że na razie dysponuję
zlepkiem zawodników, którzy
stworzą drużynę dopiero po
jakimś czasie. Rzeczywistość
była taka, że ja tę drużynę
widziałem już na ostatnich
treningach przed meczem ze
Spartą, co również było dla
mnie miłym zaskoczeniem.
Na treningach widzę, że każdy
chce grać, a kolejne zwycięstwa
napędzają nas do dalszej pra-

cy. Po wygranych „suszę” głowy
zawodników, uczulając ich, że
to dopiero początek rozgrywek
i nie możemy zadowolić się już
tym, co zdobyliśmy.
Po d o t y c h c z a s o w y c h
meczach knurowianie mogą
chodzić z podniesionymi głowami, bowiem uzbierali nie
tylko komplet punktów, ale
prezentują też tak zwany futbol ofensywny. Mecz ze Spartą
pokazał, że nasi piłkarze grają
do końca o jak najbardziej
korzystny wynik. To nic, że
prowadzili 3:1. W dalszym ciągu atakowali i strzelali kolejne
bramki. Po trzech kolejkach
mają ich na koncie dziewięć,
a więc średnio zdoby wają
trzy gole na mecz. To napawa
optymizmem, szkoda tylko, że
mecze śledzi garstka kibiców.
Trener na razie nie chce
wystawiać indywidualnych
ocen poszczególnym zawodnikom. Dyplomatycznie ucieka do stwierdzenia, że nie jest
ważne, czy na listę strzelców
wpisuje się piłkarz X, czy Y.
Ważne ze zespół odnosi zwycięstwa.
Trudno się z tym nie zgodzić, jednak nie sposób też
przejść obojętnie obok tego,

wyniki 2. kolejki:
Polonia II Bytom - Concordia 0:2
0:1 Rozumek 25’, 0:2 Filip 57’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Grodoń, Spórna (żk), Tkocz 89’
Paśnicki, Rozumek, Karwowski 35’ Filip, Gołębiowski 74’ Krusiński, Piwowarczyk 58’ Modrzyński.
Sparta Zabrze - Górnik II Zabrze 1:1, Fortuna Gliwice - Sokół
Orzech 1:1, ŁTS Łabędy - Silesia Miechowice 3:1, Orzeł Miedary
- Gwarek Zabrze 4:0, MKS Kończyce - Tempo Paniówki 1:3, Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Orzeł Nakło Śląskie 1:3, Czarni
Pyskowice – KS 94 Rachowice 3:2.

wyniki 3. kolejki:
Concordia – Orzeł Miedary 2:1
1:0 Filip 41’, 2:0 Spórna 68’, 2:1 Cziba 87’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa, Grodoń, Spórna, Tkocz 26’ Filip,
Rozumek, Karwowski 70’ Krusiński, Gołębiowski 89’ Jarosławski, Piwowarczyk 60’ Modrzyński.
Sokół Orzech – Czarni Pyskowice 2:1, Silesia Miechowice
– Fortuna Gliwice 3:1, Gwarek Zabrze – ŁTS Łabędy 0:3, Górnik
II Zabrze – Polonia II Bytom 4:0, Orzeł Nakło Śląskie - MKS
Kończyce 4:2, Tempo Paniówki – Sparta Zabrze 3:0, KS 94
Rachowice – Tarnowiczanka Stare Tarnowice 3:0.
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co prezentuje 18-letni Mateusz Filip. To zawodnik, który
dołączył do zespołu niemal
„za pięć dwunasta” i pełni
na razie rolę „jokera”, a może
bardziej „kilera”, wszak trzy
razy wchodził na boisko z
ławki rezerwowych i trzy razy
zdobywał gole.
Szczęście uśmiecha się do
Mateusza Filipa, natomiast o
braku szczęścia może mówić
po ostatnim meczu Damian
Tkocz, który przedwcześnie
musiał opuścić boisko. - Uraz
jakiego doznał może go wykluczyć z gry na długie miesiące
– mówi szkoleniowiec, Wojciech Kempa. - Na razie wiemy,
że Damian skręcił nogę w stawie
kolanowym. Pierwsza diagnoza
mówi też o możliwości naderwane więzadeł. Czy tak rzeczywiście się stało dowiemy się po
szczegółowych badaniach.
Kolejnym przeciwnikiem
Concordii będzie ŁTS Łabędy.
– Rozgrywki rozpoczęły się od
meczów zaplanowanych na
sobotę, środę i sobotę, a teraz
mamy wreszcie tydzień na
przygotowanie się do kolejnego
występu. Jestem z tego zadowolony, bo przed kilkoma dniami
do zespołu dołączyli Paweł
Jaroszewski, Łukasz Żyrkowski
i Paweł Gałach więc będą mogli
spokojnie nadrobić zaległości
– zauważa Wojciech Kempa.
Do w ymienionej trójki
piłkarzy dołączy być może
jeszcze jeden - Robert Metelski, który do tej pory był napastnikiem 4-ligowego Gwarka Ornontowice.
Piotr Skorupa

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

9
9
7
7
6
6
6
6
4
3
3
3
1
0
0
0

Mateusz Filip trafił do Concordii na dwa tygodnie przed
inauguracją rozgrywek w klasie
okręgowej. Na „dzień dobry”
zagrał w sparingu z Przyszłością Ciochowice, a do protokołu sędziowskiego wpisał się
też jako strzelec bramki. Po
tym meczu wrócił na kilka
treningów do Piasta Gliwice
i tuż przed rozpoczęciem
sezonu ponownie pojawił
się w szatni Concordii. Już
jako pełnoprawny piłkarz
tego klubu.
- W juniorach Piasta
Gliwice nie dostawałem za dużo
szans na grę, a przed sparingiem
Concordii z Ciochowicami napisał do mnie Mateusz Widera
(knurowski bramkarz
– przyp. red.) i przyjechałem do Knurowa,
by się sprawdzić – opowiada Mateusz Filip.
– Na pytanie trenera,
na jakiej pozycję chcę
zagrać, powiedziałem,
że w ataku, chociaż
wcześniej grywałem i w
pomocy, i w obronie.
Gra 18-latka przypadła do gustu trenerowi Wojciechowi Kempie i
szansę na debiut piłkarz otrzymał już w pierwszej kolejce,

Mateusz Filip ma
za sobą wymarzony
debiut w zespole
Concordii

w meczu przeciwko Sparcie
Zabrze. Na plac gry wszedł w
minucie 57, a już w 68 cieszył
się z pierwszej bramki strzelonej w zespole seniorów.
W d r ug iej kolejce też
przypadła mu rola „jokera”, a
po wejściu na boisko potrzebował 22 minut, by strzelić
swojego gola numer dwa.
W sobotę rozegrano
trzecią kolejkę i Mateusz
Filip znowu znalazł się
wśród rezer wow ych z
szansą na kolejny w ystęp. Szansę otrzymał i
wykorzystał, bo po kwadransie od wejścia do gry,
znalazł sposób na pokonanie
bramkarza rywali.
- Fajnie wejść na boisko i
pomóc drużynie – opisuje swoją sytuację 18-letni napastnik.
– Nie spodziewałem się takiego
debiutu, ale w szatni zostałem
dobrze przyjęty i mimo krótkiego pobytu w Knurowie, rozumiemy się z kolegami
na boisku.
Na razie największe wrażenie zrobił tu
na mnie Mateusz Gołębiowski, który jest niezwykle dynamicznym
zawodnikiem.
Trzy mecze – trzy
bramki. To najkrótsza
knurowska wizytówka
piłkarza, który swoją
przygodę rozpoczynał
w MSPN Górnik Zabrze,
a ma nadzieję, że za kilka lat
zagra na Santiago Bernabeu.
Piotr Skorupa

Z ostatniej chwili

Pamar mistrzem!
W poniedziałek zakończyły się rozgrywki Letniej Ligi
Orlika. Triumfował w nich
zespół Pamaru.
Rywalizacja zorganizowana

przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji zakończyła się też indywidualnym sukcesem Marcina Rozumka, który sięgnął po
koronę króla strzelców.

Sz cz egó łową relację z
dwóch ostatnich kolejek zamieścimy za tydzień.
PiSk

Pamar – mistrz Letniej
Ligi Orlika 2012

Foto: Waldemar Jachimowski

Zespół Orła Miedary zaprezentował się w Knurowie w koszulkach
z charakterystycznym znakiem graficznym symbolizującym rozgrywki
Ligi Mistrzów. Na Concordii to logo nie zrobiło wrażenia...

Wchodzi
i strzela

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA

Meldunki z biegowych tras
Reprezentanci Amatorskiego Klubu Biegacza brali
ostatnio udział w następujących imprezach:
- III Bieg Świerklaniecki
- dystans 5 km - Elżbieta Lewicka (3. miejsce w kategorii
open, czas: 21.08), Andrzej

Kopeć (czas: 18.46), Czesław
Nowak (czas: 20.25), Mariusz
Łada (czas: 22.06),
- bieg przełajowy w Brzegu
– dystans 8 km - Czesław Nowak (czas: 33.17),
- Bieg Romantyczny w
Ustroniu – dystans 3 km - El-

żbieta Lewicka (3. miejsce),
- bieg na Górę Sowią – dystans 9400 m, Mistrzostwa
Polski weteranów - Ryszard
Mojsiejczuk (3. miejsce w kategorii M-60).
PiSk
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Drugie narodziny hali
powiedzieć, że obiekt uzyskał
nową „twarz”. Zewnątrz hala
zrobiła się ładniejsza dla oka,
a przy tym bardziej ekonomiczna w eksploatacji, wszak
w ślad za dociepleniem pójdą
zdecydowanie niższe rachunki za ogrzanie budynku.
Po pracach typowo termomodernizacyjnych nadszedł
czas między innymi na wymianę podłogi hali. Obecna
- o nazwie Junckers DuoBat
110+ buk - posiada certyfikaty
wielu światowych federacji
sportowych. Można rzec, że
jest przyjazna m.in. dla koszykarzy, badmintonistów,
szczypiornistów, siatkarzy i
futsalowców.
Nie może być inaczej,
wszak atestowana podłoga

ułożona jest z parkietu posiadającego tak zwany systemem
amortyzacji.
- Oprócz wymiany podłogi,
w drugim etapie remontu prace

Foto: Dawid Ciepliński

- Prace te trwały przez
pół roku i obejmowały docieplenie stropodachu, fundamentów i podpiwniczenia,
wymianę okien i drzwi oraz
likwidację znacznej części
stolarki okiennej – wylicza
dyrektor MOSiR-u, Krzysztof Stolarek. – W tym samym
czasie modernizowano ciągi
pie sz e , schody i podjaz dy
dla osób niepełnosprawnych.
Zakres robót obejmował też
montaż żaluzji ograniczających nasłonecznienie niecki
basenowej, wykonanie sufitu
membranowego oraz malowanie budynku z zewnątrz i
wewnątrz.
Pier wsz y et ap remontu zakończył się 6 grudnia
2011 rok u . Efek t? Moż na

Foto: Dawid Ciepliński

O „włos” od podium
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liśmy do rywalizacji odbyło
się uroczyste otwarcie mistrzostw, które przypominało
rozpoczęcie olimpiady, bo
reprezentanci poszczególnych krajów szli w kolejności
alfabetycznej wokół rynku
z transparentem z nazwą
kraju. Miłe chwile przeżyliśmy, gdy organizatorzy zaczęli odtwarzać fragmenty
hymnów narodowych. Gdy
zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego zaczęliśmy śpiewać.
Jako jedyni z wszystkich ekip.
Śpiewaliśmy tak długo, że nie
zauważyliśmy, iż odtwarzany
jest już hymn Portugalii.
Regaty trwały sześć dni.
Z da rz a ło się niestet y, ż e
nie było wiatru. Takie okoliczności doprowadziły do
przerwania dwóch biegów,
w których Agnieszka Dubiel
płynęła po zwycięstwo...
- Pogodowe kaprysy spowodowały, ż e dzie wcz ęta
ukończyły zaledwie siedem
wyścigów – relacjonuje knurowianka. - Startowałyśmy

wspólnie z rocznikami starszymi, łącznie 117 zawodniczek. Było ciasno i ostatecznie zajęłam szóste miejsce w
kategorii do lat 16, w której
sklasyfikowano
42 zawodniczki
z 15 krajów. Do
trzeciego miejsc a b rak owało
mi zaledwie
sześciu punktów
przy 126 zdobytych. Można zatem powiedzieć,
że podium minę ł am o w ł o s ,
ty m bardziej,
że prowadziłam
w dwóch wyścigach, które zostały przerwane
z powodu braku
wiatru na części
akwe nu , gd zie
rozstawiona
była trasa.
D o d ajmy,
ż e w M ist r z ostwach Europy
Foto: prywatne archiwum

P r z e d t ygo d n iem i nformowaliśmy o srebrnym
medalu Agnieszk i Dubiel
wywalczonym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i
sygnalizowaliśmy jednocześnie, że nastolatka z Knurowa
wyjechała do Austrii na żeglarskie Mistrzostwa Europy
w klasie Laser. Dzisiaj już
wiemy, że ów wyjazd należy
zaliczyć do udanych, bowiem
uczennica Miejskiego Gimnazjum nr 3 zajęła w swym
debiucie 6. miejsce.
Wyjazd na te prestiżowe
zawody poprzedziła rywalizacja z najlepszymi polskimi
zawodniczkami. Agnieszka
Dubiel wyszła z niej z „paszportem” uprawniającym do
startu w mistrzostwach Starego Kontynentu.
- Wy prawę do Au str ii
zorganizował mój klub TS
Kuźnia Rybnik, a zawody
odbywały się we wschodniej
części tego kraju, na jeziorze
Neusiedler See – opowiada
Agnieszka. - Nim przystąpi-

wego na hali basenowej.
Dodajmy, że wspomniana wcześniej nowa „twarz”
obiektu posiada efektowne
piktogramy tworzące napis
„Sport” i „Hala sportowa”,
przedstawiające logo MOSiR, a także sylwetki pływaka, siatkarza i piłkarza.

Piotr Skorupa

Nowa „twarz” obiektu
Miejskiego Ośrodka
Sporty i Rekreacji
w KnurowieSzczygłowicach

Foto: Dawid Ciepliński

D w u e t a p ow y p r o c e s
remontu ha li Miejsk iego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Szczygłowicach, w tym
pływalni krytej, zbliża się
do pomyślnego zakończenia. Jak poinformował nas
dyrektor Krzysztof Stolarek,
do wykonania pozostały już
tylko prace kosmetyczne,
a oddanie obiektu do ponownego użytku planowane
jest najpóźniej na połowę
września.
Cyk l robót rozpoczą ł
się 12 czer wca ubiegłego
roku. W pierwszym etapie
inwestycji ekipy remontowe
skoncentrowały się przede
wszystkim na termomodernizacji budynku, w którym
mieści się hala i pływalnia.

koncentrowały się na wymianie
instalacji centralnego ogrzewania, a także montażu sześciu
central wentylacyjno–klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła
– Krzysztof Stolarek obrazuje
zakres prac. – Przeprowadzona też została renowacja sufitu
i ścian na hali sportowej oraz
instalacja nawiewu szczelino-

każdy startuje na własnym
sprzęcie, który jest dokładnie sprawdzany przez autor yzowanego mierniczego.
Takie badania mają na celu

Dla Przeglądu:
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa
- Hala sportowa i pływalnia służą mieszkańcom
w każdym wieku. Z tych obiektów korzystają
zarówno najmłodsi miłośnicy pływania i sportów
halowych, jak i ich rodzice, a niejednokrotnie
również dziadkowie. I to właśnie z myślą o naszych mieszkańcach, którzy preferują zdrowy
i sportowy tryb życia przeprowadzony został
gruntowny remont tego obiektu.
W tym miejscu warto wspomnieć o finansowej stronie tego zadania. Całkowity koszt remontu wyniósł około 5.700.000 złotych.
Olbrzymie znaczenie w powodzenie tych robót miało umorzenie
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które
wyniosło około 3.600.000 zł.
Gmina Knurów przeznaczyła na modernizację szczygłowickiego
obiektu około 1. 800.000 złotych, a dotacja z WFOŚ wyniosła
około 400.000 zł.
Po remoncie hala jest efektowna pod względem wizualnym. Nie
wątpię, że zrobi pozytywne wrażenie na sportowcach i kibicach,
a do tych walorów dołączy aspekt ekonomiczny, bowiem po termomodernizacji zmniejszy się koszt utrzymania obiektu.
Ponowne otwarcie hali i pływalni odbędzie się we wrześniu,
a ja już dzisiaj zachęcam do korzystania z tego obiektu.

wyrównanie szans zawodni ków. - Sprzęt mu si być
oryginalny, bez przeróbek i
udoskonaleń – wyjaśnia nasza żeglarka. - W mojej łódce
miałam małe niedociągnięcia
i musiałam wymienić dwie
linki, ale poza tym wszystko
było w porządku.
A g n ie sz k a D ubiel p o

starcie w Austrii może z
optymizmem przystąpić do
przygotowań do kolejnych
występów. Szóste miejsce
w debiucie na Mist rzostwach Europy, w dodatku
w pierwszym roku startów
w klasie Laser 4.7 to duży
sukces.
Piotr Skorupa

Agnieszka Dubiel (tyłem) w bezpośredniej
rywalizacji z reprezentantką Norwegii
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