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aktualności

zaproszenie
na szkolenie

kNurów

PrzedSiĘbiorco, bĄdź oSTroŻny!
Do naszej redakcji i knurowskiego Komisariatu
Policji zgłaszają się kolejni zdezorientowani
przedsiębiorcy, którzy otrzymali wezwania do
zapłaty z Krajowego Rejestru Informacji
o Przedsiębiorcach

łupy
w bagażniku

Policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzy ma li w ubiegł y
czwartek 3 mężczyzn (mieszkańców Knurowa, Zabrza i Gliwic),
którzy przemierzali samochodem
ulicę Dworcową. 33-, 25- i 21-latek
przewozili w bagażniku przedmioty
pochodzące z kradzieży. Były to
m.in. laptopy, nawigacje i inny sprzęt
elektroniczny.

/g/

SzczyGłowice

utarg znikł

Ktoś włamał się do lokalu przy
ul. Sztygarskiej. Policja przyjęła
zg łosz enie w ubieg ł y cz wa r tek
około północy. Na miejscu okazało się, że włamywacz opróżnił
szuf ladę z pieniędzy. Ile ich było?
Na razie nie wiadomo.
/g/

SzczyGłowice

Nocna
próba?

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz Oddział Miejski
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie informują, iż w dniach 3-4 września organizowane jest szkolenie recertyfikacyjne
wraz z egzaminem dla ratowników
wodnych posiadających kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Szkolenie odbędzie się na terenie
hali sportowej MOSiR Knurów przy
ul. Górniczej 2 w godz. 8.00–16.00.
Koszt to 400 zł od osoby.
Szczegółowych informacji udzielają oraz zapisy przyjmują ratownicy pływalni „aQuaRelax” w godz.
10.00–22.00 pod nr tel. 32 338 19 24.
/-/

Mowa o 30-, 25- i 20-latku, którzy
tydzień temu zaatakowali na al. Piastów 29-letniego knurowianina. W
wyniku napaści mężczyzna doznał
urazów głowy i ciała. Napastnicy na
szczęście zostali zatrzymani.
/g/

/pg/

pilchowice

urząd do oceny

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi − pisał wieszcz. Urząd w gminie
Pilchowice dobrowolnie poddaje się surowej ocenie mieszkańców. Każdy zainteresowany poprawą pracy urzędników może wypełnić ankietę
zamieszczoną na stronie www.pilchowice.pl lub otrzymać ją w Urzędzie
Gminy. Ankiety są anonimowe i dobrowolne.

jb
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Gliwice

zacząć
od bacha

Muzyczne Lato na zabrzańskim
Śląskim Rancho trwa! Mieszanka
stylów i emocji. Było już disco-polo,
blues teraz czas na reggea. 17 sierpnia
o godz. 20 na scenie pojawi się znany
z telewizyjnego show zespół Raggafaya. Pierwsza oficjalna płyta zespołu
ukazała się w 2010 roku i nosiła tytuł
„Karrambol”. Chłopcy zagrają m.in.
przebój „Cała sala”, który rozbujał
publiczność nawet na Woodstocku.
Wstęp wolny.

Skorzy
do bitki

/g/

z adresem i numerami NIP i REGON).
Opisywana przez nas ostatnio
sprawa dotyczyła Krajowego Rejestru
Pracowników i Pracodawców. Nadawcą ostatnich listów do knurowskich przedsiębiorców jest Krajowy
Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach. Sprawdzamy go w CEIDG, by
dowiedzieć się, że działa od połowy
maja w Suwałkach, ale ma też siedzibę w Warszawie. Właścicielem
jest przedsiębiorca o wdzięcznym i
jakże rdzennie polskim imieniu...
Alessandro, a wezwanie do zapłaty
to oferta handlowa, którą można (bez
konsekwencji finansowych) wyrzucić
do śmieci.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie podinspektor Maciej
Kawa przestrzega przedsiębiorców
przed dokonywaniem wpłat na konto
KRIOP. - Ten podmiot gospodarczy
nie ma nic wspólnego z Ministerstwem
Gospodarki - dodaje.

reggae
na rancho

jb

SzczyGłowice

Dla patrolu Straży Miejskiej i Policji to żaden argument. Cisza nocna
rozpoczyna się o 22.00, do czego nie
zastosował się pewien mężczyzna. W
rejonie placówek handlowych na ul.
Staszica grał na gitarze! Było już po
godz. 23.00, kiedy funkcjonariusze
polecili mu opuścić to miejsce.
- Prowadzę działalność gospodarczą od wielu lat. Ostatnio znalazłam
w skrzynce list z Krajowego Rejestru
Informacji o Przedsiębiorcach. Wzywają mnie do uregulowania jakiejś
opłaty - opowiada knurowianka.
Przypomniała sobie nasz artykuł
sprzed miesiąca [„Obyś nie stracił
zanim zarobisz” - PL nr 29/2012],
w którym opisy waliśmy mechanizm nabijania przedsiębiorców w
butelkę.
Kobieta nie kryła zaskoczenia,
kiedy w liście znalazła R EGON
swojej firmy. - Skąd go wzięli? Nie
mam pojęcia. Nie umieściłam go na
firmowej pieczątce. Główny Urząd
Statystyczny od wszystkiego się odcina, więc skąd wzięli mój numer?
- zastanawia się knurowianka.
Odpowiedź jest prosta. Wystarczy odwiedzić stronę Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), wpisać w
wyszukiwarkę nazwę miejscowości
i wyświetla się lista firm (łącznie

zabrze

lilie i mieczyki

Rybnik ceni sobie miłośników
kwiatów. Do miasta o wielu rondach
zjedzie tysiące wystawców z kraju i
ze świata. Każdy przywiezie to, co
ma najcenniejszego - w pocie czoła
hodowane lilie i mieczyki. XV Międzynarodową Wystawę Dalii, Mieczyków i Kompozycji Kwiatowych
organizuje już po raz kolejny Klub
Miłośników Kwiatów. Otwarcie wystawy w sobotę 18 sierpnia o godz. 10,
zamknięcie w niedzielę 19 sierpnia o
17. Wstęp wolny.

chudów

Mroki
średniowiecza

W dniach od 18 do 19 sierpnia na
Zamku w Chudowie potrwa jarmark,
żywcem przeniesiony ze średniowiecza. Na odwiedzających czekają
turnieje i bitwy wojów, prezentacja
dawnych rzemiosł, wyprawy w poszukiwaniu złota oraz, na zakończenie, pokaz sztucznych ogni. W
sobotę ta wielka historyczna impreza
rozpocznie się o godz. 14. W niedzielę
szlachetni panowie i nadobne damy
proszone są o przybycie na godz. 12.
Wstęp wolny.
jb

MaM
p y ta Nie

jb

W ramach XIII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego 17 sierpnia o
godz.19.30 w Kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego rozbrzmią dzieła
jednego z największych barokowych
twórców − Johanna Sebastiana Bacha. W koncercie pod tytułem „W
służbie kościołowi” wystąpi Zespół
Muzyki Dawnej Laboratoire de la
Musique. Oprócz utworów Bacha
będzie można usłyszeć m.in. dzieła Händela. Bilety do nabycia w
Centrum Informacji Turystycznej i
Kulturalnej w Gliwicach, ul. Dolnych
Wałów 3 lub w miejscu koncertu.
jb

Gliwice

wspomnienia
lwowskie

4 lipca 1941 r. Tego dnia na
Wzgórzach Wuleckich naziści rozstrzelali 25 profesorów z lwowskich
uniwersytetów. W ramach upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia
Radiostacja zaprasza na wystawę
poświęconą pamiątkom po uczonych. Ekspozycja otwarta od wtorku
do soboty w godzinach od 9 do 16.
Wstęp wolny.
jb

Czy kary dla przestępców
seksualnych powinny zostać zaostrzone?
Janina Weicht z Knurowa:
− Tak, muszą zostać zaostrzone. Szczególnie jeśli sprawca
krzywdzi dziecko, zupełnie
niewinną istotę. Każdy popełnia błędy, ale w takiej sytuacji,
prawo powinno być nieubłagane i chronić przede wszystkim
ofiary. Można przebaczyć, ale
nie da się zapomnieć.
Not. jb
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aktualności
Knurów. KiedyŚ Król SzoS, dziŚ...

zmora przyblokowego parkingu
Rośnie liczba samochodów, a miejsc parkingowych nadal jak na
lekarstwo. Nie dziwi zatem złość mieszkańców bloku przy ul. Ułanów,
którzy od 2 lat próbują z parkingu usunąć bezpańskiego poloneza
Brak powietrza w kołach, ulotki za wycieraczką i ta roślinność
okalająca samochód - taki widok
jednych bawi, innych doprowadza
do szewskiej pasji.
- Aut na osiedlu przybywa. Niektórzy sąsiedzi mają często po dwa,
a miejsc parkingowych ile było, tyle

jest – mówi rozgoryczony mieszkaniec bloku nr 9. – Gdyby nie ten
polonez, byłoby jedno miejsce więcej
i nie musielibyśmy kombinować,
gdzie zostawić samochód.
- Już nieraz zdarzało się, że
człowiek przyjechał i trzeba było
szukać miejsca na innym parkingu,

koło innego bloku – żali się kolejna
niezadowolona. – A to nie jest zbyt
komfortowe.
Lokatorzy twierdzą, że problem
bezpańskiego poloneza ciągnie się
od kilku lat. Nikt nie znalazł pomysłu, by go rozwiązać. Interweniowała m.in. Wspólnota Mieszkaniowa

bloku nr 9. Jej wysiłki okazały się
jednak bezskuteczne. Jak udało
nam się ustalić samochód należy do
mężczyzny, który mieszkał w bloku
nr 9, jednak wyprowadził się już z
Knurowa.
Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Daroń twierdzi, że nie
wpłynęło ani jedno zgłoszenie w
tej sprawie. – Jeżeli samochód ma
już znamiona wraku, to zgodnie z
ustawą o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach za jego usunięcie odpowiedzialny jest właściciel
pojazdu. W ostateczności do odholowania samochodu może być zobligowany zarządca lub administrator
terenu, na którym znajduje się pojazd, czyli w tym przypadku gmina
bądź wspólnota mieszkaniowa.
To nie pierwszy taki przypadek.
- Mieliśmy już podobne sytuacje.
Właściciel porzuconego samochodu
przebywał w Niemczech na stałe,
a na miejscu nie było ż adnych
spadkobierców, dlatego kosztami
usunięcia samochodu został obciążony administrator terenu – mówi
Daroń i obiecuje zająć się sprawą
bezpańskiego poloneza jeszcze w
tym tygodniu.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Tylko czekać, aż zazieleni się w wewnątrz samochodu

Knurów. PomySł na SzybKi zySK i wielKie STraTy, czyli...

Paserka w skupach złomu
Czteromiesięczne śledztwo zakończyło się
udowodnieniem dwóm właścicielkom skupów
złomu w Knurowie prawie 100 przestępstw.
Kobiety umyślnie skupowały elementy kolejowej
infrastruktury, które pochodziły z kradzieży

Mienie kolei to łakomy kąsek dla złomiarzy i niektórych skupów
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Okoliczne szlaki kolejowe przeżywały ostatnimi czasy prawdziwe
oblężenie. Tylu, no właśnie, nie
pasażerów, ale złomiarzy jeszcze
nie było. Złodziejskim procederem
trudnią się całe rodziny. Wielokrotnie pisaliśmy o uwieńczonych
sukcesem akcjach Straży Ochrony
Kolei. Niestety, zatrzymanych zastępowali coraz to nowi amatorzy
kolejow ych części. Ostatnio detektywi z VI Komisariatu Policji
(kolejowego) w Gliwicach wzięli
pod lupę knurowskie skupy złomu.
W dwóch z nich znaleźli elementy
sieci trakcyjnych, należących do
Polskich Kolei Państwowych. Wnikliwe kontrole pozwoliły udowodnić właścicielkom skupu prawie
100 przestępstw. Kobiety z pełną
świadomością przyjmowały złodziejskie łupy i wynagradzały ich
dostawców.

Prokurator już wystąpił do sądu
z aktem oskarżenia. Paniom parającym się umyślnym paserstwem
grozi do 5 lat więzienia.
R zecznik prasow y Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz Marek Słomski zapewnia, że w
tej branży nie ma mowy o przypadkach. - Kolejowy Komisariat Policji
dysponuje wykazem punktów skupu
złomu. Oprócz przeprowadzania
wnikliwych kontroli, dostarcza ich
właścicielom zdjęcia elementów mogących pochodzić z kradzieży.
Ci, w każdym przypadku budzącym wątpliwość, są obligowani
do powiadamiania policji. Niestety,
u niektórych chęć zysku bierze górę
nad uczciwością.

paNiówki

Śmierć
na
miejscu

16-letnia
rowerzystka wpadła
wprost pod koła
ciężarówki. Zginęła
na miejscu. 28-letni
kierowca pojazdu
był w szoku. Badania
alkomatem wykazały,
że był trzeźwy
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godz.
11.45 w obrębie skrzyżowania ulic
Gliwickiej i Wolności. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że
dziewczyna straciła równowagę
pokonując wysoki krawężnik i
przewróciła się na jezdnię tuż
przed nadjeżdżającą ciężarówką.
Na miejsce wypadku przyjechali policjanci i prokurator.
Część ulicy wyłączono z ruchu (do
zakończenia policyjnych czynności odbywał się wahadłowo).
Wyjaśnianiem okoliczności
wypadku zajmują się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
/g/

- Bywały przypadki, kiedy śledczy pod stertą złomu odkrywali
świadomie ukryte części, pochodzące z kradzieży. Z mojego doświadczenia mogę przywołać historię,
kiedy w trakcie takiej kontroli zauważyłem pryzmę potłuczonych
kratek kanalizacyjnych. Właściciel
skupu zaklinał się, że nie wiedział o
ich pochodzeniu - opowiada komisarz Słomski.
Kuriozalnych sytuacji nie brakuje, jak chociażby ta, kiedy jeden
z punktów kupił rzeźbę z brązu,
skradzioną w centrum Gliwic.
Teoretycznie każdy skup prowadzi spis „dostawców”. Kontrole
skoroszytów wykazują jednak, że
w niektórych przypadkach złom
dostarczają osoby posługujące się
fikcyjnymi danymi (pracownicy
sporządzają wpisy na podstawie
jedynie ustnych oświadczeń).
/pg/

Tydzień temu na odcinku ul. Rybnickiej od przejazdu kolejowego do

ul. Zwycięstwa ktoś skradł 7 pokryw żeberkowych, zabezpieczających wpusty deszczowe. Kontrola w knurowskich punktach złomu
nie przyniosła efektu. Straż Miejska interweniowała w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Gliwicach, by ten zabezpieczył studzienki.
W poprzednim „Przeglądzie” opisywaliśmy kradzież, do jakiej
doszło w skupie złomu przy ul. Dworcowej. Ktoś wyniósł stamtąd
łup o wadze 350 kg. Właściciel oszacował straty na 350 zł. Na tym
jednak nie koniec. Policja otrzymała kolejne zgłoszenie kradzieży
w tym skupie. Tym razem złodziej wzbogacił się o tonę złomu.
Komu go sprzeda? Pewnie konkurencyjnym skupom. I tak koło
się zamyka.
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aktualności
Knurów

ogłoszenie

Na Szarych końcu

INFORMACJA

- Bardzo mnie ciekawi, kiedy zmienił się status ul. Szarych Szeregów
z terenów zamieszkanych na wysypisko odpadów asfaltowych?
- to tylko jedno z pytań zadanych przez Mariana Cyprysa w sprawie
ślimaczącego się, jego zdaniem, remontu osiedlowej ulicy
Przy ul. Szarych Szeregów
urosła góra gruzu. Według
urzędników lada dzień
zostanie usunięta

I. Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest
prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem murowanym
o pow. użytkowej 17,30 m2 położonej w Knurowie - Szczygłowicach
przy ul. Sztygarskiej, stanowiącej własność Gminy Knurów,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 972/76 o pow. 0,0054 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest
księga wieczysta nr GL1G/00067395/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym
pod „Zabudowę wielorodzinną, tereny parkingów, garaży” - symbol
planu P3-MW,KS.
W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis „ograniczone
prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością prawo drogowe
na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Szczygłowice
wyk. 271,372, 222, 223, 224, 225, 226 – przeniesiono po odłączeniu
z księgi wieczystej nr 39546.
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – odbył
się 11.04.2012 r.

Foto: Paweł Gradek

Pytania, mimo że zadane w połowie lipca, nie tracą na aktualności. Co
prawda 20-metrowy odcinek drogi
przy parkingu (obok bloków nr 4 i 6)
został już oddany do użytku, jednak
knurowianin zastanawia się, dlaczego
remont trwał tak długo. - Droga „rozjechała” się z powodu złej podbudowy,
kostka brukowa została zdjęta jeszcze
w 2011 roku. Ten niewielki odcinek
drogi został zamknięty, powodując
duże utrudnienie w ruchu i nieporozumienia między kierowcami - opisuje
pan Marian.
Z jego relacji wynika, że wyjazd i
wjazd odbywał się ulicą jednokierunkową, a znaki przez długi okres czasu
nie zostały zmienione. - Zrobili to
dopiero w czerwcu, kiedy mieszkańcy
zdążyli się przyzwyczaić - zauważa
knurowianin.
Pan Marian przywołuje reakcje
zdenerwowanych kierowców, którzy
poodsuwali barierki, by móc korzystać z parkingu.
W wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska usłyszeliśmy, że prace
związane z wykonaniem podbudowy
ruszyły w ubiegłym roku (grudzień).
- Wtedy też zdjęliśmy kostkę. W
dalszych pracach przeszkodziły niesprzyjające warunki atmosferyczne
- tłumaczy naczelnik Anna Lewandowska. - W maju rozstrzygnęliśmy
przetarg na wykonanie robót przy ul.
Szarych Szeregów.
- Kiedy zmienił się status ul. Szarych
Szeregów z terenów zamieszkanych
na wysypisko odpadów asfaltowych? -

ironizuje knurowianin. Nie odnotował
na remontowanym odcinku żadnych
prac związanych z usuwaniem asfaltu,
dlatego dziwi go to składowisko. Ostatnio sterta urosła dzięki sporej ilości
nawiezionego gruzu.
Pan Marian liczy, że firma, która zamiast zamówić pojemniki na
gruz i systematycznie je wywozić,
będzie miała na tyle przyzwoitości,
by zrekompensować mieszkańcom
wielomiesięczne niedogodności.
- Może ufunduje nowe ławki, karuzelę dla dzieci albo klomby kwiatowe?
- rozmarza się.
Naczelnik Lewandowska sprowadza go jednak na ziemię. Twierdzi,
że odpady pochodzą z remontu ulicy,
jednak nie kryje zdziwienia postępowaniem wykonawcy, który składuje je w
ten sposób. - Inspektor jeszcze nie odbie-

Knurów

Do poprawki
Już w dniu publikacji artykułu o nowej
fontannie w redakcji rozdzwoniły się
telefony. - Krótkie życie będzie mieć
ta fontanna. Wystarczy podejść do parku
i zobaczyć, co tam się dzieje - kwituje pani
Bogumiła
w szybę i straty będą jeszcze większe
- zauważa w rozmowie telefonicznej
jeden z okolicznych mieszkańców.
- Pomysł z fontanną był naprawdę ekstra, ale jak widzę osoby, które
nie szanują tego, co zostało dla nich
Foto: Dawid Ciepliński

- Jeszcze świeci, ale już widzę,
że jest źle wykonana. Od hucznego
otwarcia minęły dwa dni, a woda
zdążyła wypłukać piach spomiędzy
kostek. Wystarczy jedno „mądre”
dziecko, które walnie taką kostką

W poniedziałek prowadzone były prace naprawcze,
a w środę fontanna na nowo została uruchomiona



OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 18 września
2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzony zostanie drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem
murowanym położonej w Knurowie - Szczygłowicach
przy ul. Sztygarskiej.

rał robót w tym miejscu. Zobowiążemy
firmę do pilnego uprzątnięcia terenu.
Knurowianin zwraca uwagę na
jeszcze jeden niuans. Ciekawi go, dlaczego ulica Szarych Szeregów nie jest
w całości jednokierunkowa, tylko do
połowy. - Powoduje to duże zamieszanie
przy wyjeździe od strony Kosmonautów,
gdzie jest wąsko i parkujące samochody
zasłaniają nadjeżdżające z przeciwka
pojazdy. Jeszcze nie doszło do kolizji, ale
czy musimy na nią czekać?
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Ewa Szczypka nie ma wątpliwości,
taka organizacja ruchu na ul. Szarych
Szeregów jest najlepsza. - Proponowane rozwiązanie wydłużyłoby czas podróży, kierowcy musieliby nadkładać
drogi. Poza tym zwiększyłoby się wtedy natężenie ruchu - argumentuje.
/pg/

zrobione, to lepiej było chyba nic nie
robić – uważa pan Jan. – Jeśli ludzie
tak będą z niej korzystać, to nie wróżę fontannie długiej przyszłości. A
potem będą tylko narzekać, że nic się
w mieście nie dzieje...
Nie wszyscy chyba prawidłowo
odczytali przeznaczenie fontanny.
Nie brakuje śmiałków, którzy jeżdżą
po niej rowerami i na rolkach. Są i
tacy, co traktują ją jak prysznic dla...
czworonogów.
W poniedziałek fontannę odgrodzono czerwoną taśmą, a przy
dyszach uwijali się pracownicy.
- Na początku ubiegłego tygodnia
zauważyliśmy, że woda wypłukuje
spoiny. Wtedy dotyczyło to niewielkiego odcinka fontanny. Teraz okazało się, że kostka w kilku miejscach
się wypiętrzyła. Zobowiązaliśmy
wykonawcę fontanny do usunięcia usterek w ramach gwarancji
- informuje naczelnik w ydziału
inwestycji Ewa Szczypka.
Podkreśla, że jeszcze przed odbiorem fontanny zwracała uwagę
wykonawcy na dokręcenie dysz.
- Braliśmy pod uwagę scenariusz, że
dzieci będą po nich biegać i skakać.
Zapewniano nas, że wszystko będzie
dokręcone.
Od poniedziałku trwa dokręcanie dysz i wymiana spoiny między
kostkami. Miejmy nadzieję, że te
zabiegi pomogą cieszyć się dłużej
w pełni sprawną fontanną.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.531,25 zł brutto.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe
nabywca zobowiązany jest uiścić w dniu spisania aktu notarialnego
w kancelarii notarialnej.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania
należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez
Wydział Finansów.
III.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów,
ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, sala narad, w dniu
18.09.2012 r. o godz. 10.30.
IV. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie
z dopiskiem „przetarg na zbycie garażu murowanego”
		 – do dnia 11 września 2012 r. do godz. 17.30 t.j.:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem
imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy siedziby oraz statusu
prawnego uczestnika przetargu, numeru kontaktowego,
– pisemną informację o numerze konta bankowego, na które
należy dokonać zwrotu wadium (w przypadku nie wygrania
przetargu),
– dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika
przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami
z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał
pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację
wskazanych osób do reprezentacji uczestnika przetargu,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym
i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
oraz niniejszymi warunkami przetargowymi i przyjęcia ich
bez zastrzeżeń;
– w przypadku podmiotów zagranicznych lub cudzoziemców
wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na nabycie nieruchomości,
– aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem złożenia
wymaganych dokumentów (dotyczy osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych)
albo oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
zawierające numer PKD oraz NIP.
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych)
w wysokości 500,00 zł do dnia 11 września 2012 r.
na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta: 39 1560 1081
		 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem: wadium – „przetarg
		 na zbycie garażu murowanego”,
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
		 – dowód wpłaty wadium,
– w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób
reprezentujących uczestnika przetargu, zgody organów
statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne
pełnomocnictwo.
V. Nieruchomość zabudowaną można oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości tj. Miejskim
Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji z siedzibą
w Knurowie przy ul. Floriana 4, tel. 32 239-36-67.
Ogłoszenie, szczegółowe warunki przetargowe zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zamieszczone zostały na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.
bip.info.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta
Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, pok. 208, tel. 32
339-22-29.

/pg/, DC
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aktualności
Górnictwo

Zarabiają
na metanie

Poprawa bezpieczeństwa pracy,
korzyści dla ochrony środowiska
a także zysk finansowy Kompania Węglowa mnoży zalety
instalacji napędzanych metanem.
Jedna z nich znajduje się w KWK
„Knurów-Szczygłowice”

Strzeliste topole ustąpią miejsca szpalerowi drzewek i ścieżce rowerowej

Knurów. Plac zabaw pełen obaw, czyli...
Foto: arch. KWSA

Topole pod topór

Audytor nie dopatrzył się nieprawidłowości w urządzeniach
szczygłowickiej kopalni

3 lata temu Ruch Szczygłowice
KWK „Knurów-Szczygłowice”
uruchomił agregat wykorzystywany do skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepła.
Urządzenie generuje zredukowane jednostki emisji tzw. ERU,
które następnie Kompania Węglowa sprzedaje japońskiej firmie
Chugoku Electric Power.
Metan jest gazem pa lny m,
towarzyszącym złożom ropy naftowej i węgla kamiennego. Uwalnia się podczas wydobycia węgla.
W zetknięciu z tlenem tworzy
wybuchowe mieszaniny, dlatego
stanowi śmiertelne zagrożenie dla
pracujących pod ziemią górników.
Jest też ponad dwudziestokrotnie
groźniejszy dla atmosfery niż dwutlenek węgla. Dlatego tak ważna jest
jego umiejętna utylizacja.
Instalacja do spalania metanu

powstała na Ruchu Sośnica kopalni
„Sośnica-Makoszowy”. Połączono
ją gazociągiem z powierzchniową
stacją odmetanowania.
Ostatnio urządzenia ze Szczygłowic i Sośnicy kontrolował rzeczoznawca branży ochrony środowiska i energetyki Jacek Mszyca.
Porównywał zgodność stanu faktycznego z raportami Kompanii
Węglowej. Jego opinia posłuży
jako podstawa rozliczenia umowy z
japońską firmą. Audyt nie wykazał
nieprawidłowości. Kopalnie odwiedzili także przedstawiciele strony
japońskiej: Yata Hideo, Akira Hirano i Tomoho Umeda.
Co prawda umowa z Chugoku
Electric Power wygasa z końcem
2012 roku, jednak urządzenia będą
działać nadal.
/pg/

- Od 41 lat tu mieszkam i nie mogę uwierzyć, że ktoś wyciął
topole! Kto na to pozwolił? - zastanawia się Genowefa
Adamczyk z ul. Mieszka I
Knurowianka przecierała oczy
ze zdumienia, kiedy zauważyła, że
rosnące przy jej bloku drzewa idą
pod topór. Rosły tam odkąd pamięta.
Stanowiły nieodłączny element przyblokowego krajobrazu. W upalne dni
dawały miły cień.
- Proszę przyjechać i zobaczyć,
czy tak może być? Komu te drzewa
przeszkadzały? - pani Genowefa nie
kryje zdenerwowania.
Ze zdziwieniem przyjmuje do
wiadomości, że w tym miejscu powstaje plac zabaw. Nie godzi się jednak na wycinkę. - I to jest powód, żeby
ściąć te topole? - dopytuje.
Naczelnik wydziału inwestycji
Ewa Szczypka spieszy z wyjaśnieniami: - W tym miejscu została zaprojektowana ścieżka rowerowa, która

Nieodpowiedzialni

- Proszę zobaczyć, jaki brak odpowiedzialności pokazali robotnicy
naprawiający dach chlewików przy
ul. Damrota w Knurowie. Przecież
pozostawienie tych przedmiotów
na dachu stanowi zagrożenie. Jeśli
przyjdzie silny wiatr, mogą, spadając,
wyrządzić komuś krzywdę. Zwłaszcza
że bawi się tam dużo dzieci.

Alicja

Olewka

- Zastanawia mnie problem pijanych kierowców na drogach Knurowa. Jak pamiętamy, kilka przykrych
zdarzeń już w naszym mieście zakończyło się tragicznie (ul. Szpitalna,
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kolidowała z topolami. Stan drzew nie
był najlepszy, dlatego zapadła decyzja
o wycince.
Przy okazji zwraca uwagę na
szpaler drzewek dorastający w cieniu
topól, który dopiero po ich wycince
będzie mógł się prawidłowo rozwinąć.
Urzędnicy obiecują zastąpić
strzeliste topole innymi gatunkami
drzew, bardziej przystającymi do
projektu placu zabaw.
Prace już ruszyły. Na skwerze
pomiędzy Centrum Handlow ym
Planeta a blokami przy ul. Mieszka
I pojawią się huśtawki, karuzela,
zjeżdżalnia, piaskownica, drewniany
zestaw zabawowy, plansza do gry w
kółko i krzyżyk i tablica rysunkowa.
Plac, według zapewnień wykonaw-

cy, powinien być gotowy do końca
września.
W Urzędzie Miasta dowiedzieliśmy się, że zmiana lokalizacji placu
zabaw podyktowana była m.in. zbyt
bliskim sąsiedztwem dróg przelotowych. Nikt nie ma wątpliwości co do
potencjału inwestycyjnego tego terenu. Aby zwiększyć jego atrakcyjność
i cenę, miasto scaliło go z kortami
należącymi do Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- O sprzedaży tego terenu będziemy myśleć, jak pojawi się inwestor.
Na razie jeszcze go nie szukaliśmy.
Priorytetem są przenosiny placu zabaw w nowe miejsce - mówi zastępca
prezydenta Knurowa Barbara Zwierzyńska.

gdzie pijany kierowca na łuku drogi
potrąca kobietę i ucieka). Dlatego uważam, iż należy zapobiegać
takim sytuacjom niż później mówić jaka to tragedia dla rodziny.
Niestety dzisiaj (poniedziałek - przyp.
red.), ok. 12.00 na ulicy Mieszka I
widzę auto, w którym urzędują dwie
osoby (w tym kierowca) i piją sobie
piwko. Dzwonię na 112 i zgłaszam
sprawę, natomiast dyżurny informuje
mnie, iż nic nie mogą zrobić, bo prawo
nie zabrania spożywania alkoholu
w aucie. Rozumiem, tylko proszę o
podjechanie oraz sprawdzenie osób,
które ten alkohol spożywają. Gdyby
Policja je skontrolowała, nie wpadnie
im do głowy jazda po naszym mieście.
Naprawdę nie chcę, abyśmy znowu
mówili o tragedii na naszych ulicach.
Szkoda tylko, że dyżurny jest innego
zdania. Mam nadzieję, iż nie otrzyma

dzisiaj wezwania do wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę.
Jeśli chodzi o mnie, nie będę już dzwonił na Policję, bo teraz wiem, że to nie
ma sensu.

/pg/, foto: Dawid Ciepliński

Tomasz

Od redakcji: Skontaktowaliśmy
się w tej sprawie z komendantem
Komisariatu Policji w Knurowie.
Odsłuchał zarejestrowane tego dnia
zgłoszenia, jednak nie było wśród
nich wyżej wspomnianego. Prawdopodobnie przyjął je dyżurny z
Centrum Ratownictwa Gliwice. Aby
uniknąć takich sytuacji, komendant
Maciej Kawa radzi dzwonić bezpośrednio do Komisariatu Policji w
Knurowie (tel. 32 337 25 00). - Na
pewno skróci to czas reakcji naszych
funkcjonariuszy - zapewnia.

not. /g/
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INFORMACJA

Foto: Archiwum „Animal Time”

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Knurów ogłasza na dzień 18 września
2012 r. godz. 10.00 I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Knurowie przy ul. Wilsona,
działka nr 1741/19 o pow. 216 m2.

Wolontariuszki fundacji „Animal Time” w czasie Festynu Rodzinnego. Od lewej siedzą: Agnieszka
Turkiewicz, Angelika Andreasik. Od lewej stoją: Oliwia Kowalik, Patrycja Surmacz, Kasia Ganszczyk,
Izabela Bartosz, Bernadeta Wnuk, Adriana Charchalec, Ewa Korba. Na zdjęciu brakuje Jagody Piecho

Żernica

Przechowalnia
psich smutków

Razem łatwiej

Pomysł na fundację zrodził się
podczas sobotnich spotkań w schronisku. Wolontariuszki razem wyprowadzały zwierzęta, przebywały
z nimi, by nie utraciły kontaktu z
człowiekiem. Dzięki fundacji łatwiej
zbierać fundusze, łatwiej dotrzeć do
ludzi.
- Przychodzę gdzieś do jakiejś
instytucji jako Ewa Korba, mówię, że
pomagam bezdomnym zwierzętom
i....... i na tym się kończy - opowiada
knurowianka. Sama „ja, jako ja”
- niewiele zdziałam - nie zorganizuję
żadnej zbiórki, wystawy zdjęć ani tysiąca innych rzeczy, bo jako jednostka
jestem nikim.


Swoich czworonożnych przyjaciół nazywają braćmi mniejszymi,
jakby nie dostrzegały różnicy między
psimi a ludzkimi smutkami.

przetrwać zimę — wyjaśnia prezes
fundacji. — Kiedy jednak dochodzi
do skrajnych zaniedbań, zabieramy
go z takiego miejsca.

Znajdź mi dom!

Jak pomóc?

Dzień w „Animal Time” wypełnia ciągła troska o ciepły kąt,
pełną miskę. Wyjazdy do chorych
i rannych zwierząt, interwencje,
szukanie nowego domu. To ostanie
należy do najtrudniejszych. Zanim
zwierzak trafi do odpowiedniego
miejsca, wolontariuszki sprawdzają, czy na pewno nic złego go tam
nie spotka.
- Nigdy na 100 procent nie jestem
pewna czy pies albo kot trafił do
dobrego domu. To potężna odpowiedzialność - mówi Izabela Bartosz. - Po
adopcji na parę dni wstrzymujemy
oddech.
Aby zwiększyć szansę na adopcję,
wolontariuszki uruchomiły program
„Fryzura dla Burka”, pod hasłem
„Nie bądź sknera, daj na fryzjera”.
Kilka piesków ma już za sobą taką
metamorfozę. Zabiegi pielęgnacyjne,
uwalnianie od męczących pasożytów,
czesanie − i tak po paru chwilach
ze skołtunionych i zaniedbanych
zwierzaków wyłoniły się prawdziwe
piękności.
„Animal Time” uczestniczy w
wielu interwencjach. To ludzie zawiadamiają wolontariuszki, o tym,
że jakiś zwierzak potrzebuje pomocy. Ktoś zobaczy porzuconego psa,
ktoś inny zauważy, że sąsiad kopie
swojego kota.
- Ludzie często bywają nieświadomi, że zwierzę też czuje, marznie,
cierpi. Czasami wystarczy tylko
rozmowa z opiekunem, że trzeba
włożyć więcej słomy na zimę do
budy, bo inaczej pies zamarznie, że
jeśli zwierzak zje choć jeden ciepły
posiłek dziennie, łatwiej mu będzie

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów,
ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, sala narad, w dniu 18
września 2012 r. o godz. 10.00.
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.500,00 zł.
Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek 23%
podatek VAT.

- Jest takie miejsce w Gliwicach, gdzie przechowuje się miłość,
gdzie trafiają psie smutki, skołtunione, skrzywdzone – piszą
o gliwickim schronisku wolontariuszki z „Animal Time”.
Z fundacji, która powstała z potrzeby serca, z wiary, że jeden
człowiek może odmienić czyjeś małe życie
Animal Time oficjalnie istnieje
na terenie powiatu gliwickiego od
2010 roku. Wcześniej wolontariuszki
działały w sposób mniej zorganizowany. Od początku zależało im, aby
poświęcić zwierzętom choć odrobinę uwagi. Znaleźć czas na wspólny
spacer, chwilę zabawy czy garstkę
czułości.
- Wszystkie jesteśmy psio- i kociolubne. Zaczynałam jako wolny
strzelec - opowiada Izabela Bartosz,
prezes fundacji. - Przywoziłam jedzenie dla zwierząt, ale nigdy nie potrafiłam przekroczyć bramy schroniska.
Dopiero po pewnym czasie, najpierw
z boku, niepewnie, zachęcana przez
opiekunki schroniska zbliżyłam się
do zwierząt.
Ewę Korbę, wolontariuszkę w
fundacji, do schroniska przyprowadziła córka.
- Na początku wyprowadzałam
psy i robiłam zdjęcia zwierzakom
przeznaczonym do adopcji. Potem
zgodziłam się być domem tymczasowym dla małych, bezdomnych
kotów. I od tej pory, czyli już 2 lata
jestem tak zwaną „kociarą”.

I. 	 Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę
nr 1741/19 o pow. 216 m2, położona w Knurowie przy
ul. Wilsona, zapisana w ewidencji gruntów m. Knurów,
obręb Knurów, jedn. rej. G1599, dla której w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00042313/0.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń na rzecz osób
trzecich. Teren nieruchomości jest płaski, równy, porośnięty
trawą i samosiejkami drzew i krzewów. Działka jest ogrodzona
– ogrodzenie wykonane z gotowych elementów betonowych. Na
działce znajdują się kojce dla zwierząt.

Fundacja, aby móc istnieć potrzebuje wsparcia. Można go udzielić na wiele sposobów, przekazać
odpowiednią sumę pieniędzy na
weterynarza i jedzenie, czy podarować niepotrzebne materiały, które
posłużą za legowisko.
Wa ż ny m e le me nt e m f u n kcjonowania fundacji są też domy
tymczasowe. Jest to miejsce, gdzie
zwierzak może dojść do siebie po
często traumatycznych przeżyciach,
zaleczyć rany, na nowo uwierzyć w
człowieka.
- Lepiej, aby zwierzak czekał na
adopcję w miejscu, gdzie ktoś poświęci
mu swój czas i uwagę - mówi Izabela
Bartosz.

Kocie brzuszki

Wolontariuszki z „Animal Time”
nie wahają się poświęcić swojego życia prywatnego czy pieniędzy, by pomóc czworonożnym przyjaciołom.
- Zabieram do domu na odchowanie małe koty. A 5 małych kotów
to: karmienie ich w dzień i w nocy co
2 godziny, masowanie im brzuszków.
Często jak ostatniemu wymasowałam
brzuszek, to pierwszy już był głodny.
Nie ma czasu dla rodziny, sama chodzę jak cień, niewyspana, ledwo żywa
— opowiada Ewa Korba.
Wolontariuszki rozwiewają psie
i kocie smutki. Mają wiele marzeń,
ale to jest szczególne: - Chciałybyśmy,
aby nadszedł dzień, kiedy nie będzie
już nic do zrobienia, bo to by oznaczało, że wszystkie zwierzęta mają
swój dom.

III. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
a) złożą wymagane dokumenty w Wydziale Geodezji,
		 G o s p o d a r k i N i e r u c h o m o ś c i i R o l n i c t w a , u l . d r.
		 Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „dotyczy przetargu
		 – działka 1741/19” w nieprzekraczalnym terminie do
			 dnia 11 września 2012 r. do godz. 15.30 zawierające:
		 – pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz
			 z podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy, siedziby
			 oraz statusu prawnego uczestnika przetargu oraz numeru
			 kontaktowego,
		 – pisemną informację o numerze konta bankowego, na które
			 należy dokonać zwrotu wadium (w przypadku niewygrania
			 przetargu),
		 – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym
			 i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem
			 przetargu oraz warunkami przetargowymi, o przyjęciu
			 bez zastrzeżeń,
		 – w przypadku podmiotów zagranicznych lub cudzoziemców
			 wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych
			 i Administracji na nabycie nieruchomości,
		 – aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej
			 niż 3 miesiące przed upływem złożenia wymaganych
			 dokumentów (dotyczy osób fizycznych prowadzących
			 działalność gospodarczą lub osób prawnych) albo oświadczenie
			 o prowadzeniu działalności gospodarczej zawierające numer
			 PKD oraz NIP
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych)
		 w wymaganej wysokości 675,00 zł do dnia 11 września 2012 r.
		 na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta: 39 1560 1081 2121
		 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium – Knurów, dot.
		 nieruchomości nr 1741/19
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem
		 przetargu:
		 – dowód wpłaty wadium,
		 – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne
			 jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika
			 upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania
			 tego podmiotu (ewentualnie zgodę organów statutowych
			 na nabycie przedmiotowej nieruchomości), a gdy działa
			 pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
			 w formie aktu notarialnego,
		 – w przypadku małżonków do dokonywania czynności
			 przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków
			 lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem
			 drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie
			 nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu
			 nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenie
			 dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej
			 małżeńskiej.
Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5.
Ponadto informacje o przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl.
Dodatkowych Informacji na temat przetargu udziela Wydział
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel. 32-339-22-29.

DZIAŁ REKLAMY
32 332 63 76

Justyna Bajko
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rozmaitości
Knurów, Rybnik

Knurowska polonistka rządzi w Rybniku

Dr Marta Cuber

Foto: Archiwum Biblioteki Ślaskiej

Od tego roku akademickiego dr Marta Cuber
przejmie kierownicze stery ośrodka dydaktycznego
Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Nowa szefowa
rybnickiej placówki jest związana z Knurowem nie
tylko prywatnie (tutaj mieszka), ale i zawodowo.
Uczy języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym
im. I. J. Paderewskiego
Marta Cuber to absolwentka
k nu rowsk iego l iceu m, to t ut aj
zdobywała laury na Olimpiadzie
Polonistycznej, tutaj projektowała
przyszłą zawodową ścieżkę. A ta
prowadziła m.in. przez stanowisko
adiunkta na Uniwersy tecie Śląskim w Katowicach. Knurowianka
uczy w „Paderku” już cztery lata, i
pomimo objęcia posady dyrektora
ośrodka dydaktycznego w Rybniku
nie zamierza rezygnować z pracy
w liceum.
− Studia licencjackie, a takie
oferuje UŚ w Rybniku, to przedłużenie nauki w liceum − wyjaśnia
Ma r ta Cuber. − Konieczny jest
dialog między tymi dwoma etapami

edukacji.
Dzięki kontaktowi z licealistami knurowianka zyska pełniejszy obraz potrzeb zawodow ych
młodych ludzi, a to z pewnością
wpłynie korzystnie na ilość pozyskanych absolwentów.
− Niestety knurowianie stracili
poczucie mobilności. Zlikwidowanie
połączeń PKS z Rybnikiem znacznie utrudniło przemieszczanie się
mieszkańców − mówi Cuber.
Ośrodek dydaktyczny w Rybniku dotknął kryzys. Zmniejszająca
się ilość studentów w ymaga od
uczelni ciągłego uatrakcyjniania
oferty edukacyjnej. Marta Cuber
podkreśla, że uniwersy tet musi
dostosować się do rynku pracy, stąd

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Annie Pogorzelczyk
z powodu śmierci

ojca
składa
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

Św. Filomena od cudów

— Początki kultu relikwii sięgają pierwszych wieków
chrześcijaństwa — wyjaśnia ks. Jan Buchta, proboszcz
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.
— Prześladowani chrześcijanie spotykali się w katakumbach, by tam przy szczątkach świętych zaczerpnąć siły i umocnić ducha. Już święty Paweł
Apostoł pisał, że ciało jest mieszkaniem
Ducha Świętego, i to stwierdzenie jest
podstawą kultu relikwii.
Poprzez relikwię dociera się
do misterium Chrystusa, to materialne świadectwo istnienia
świętości. W parafii Matki Bożej
Częstochowskiej znajduje się
kilka takich świadectw.
— Pierwszą relikwią był
fragment kości św. Faustyny,
który obecnie znajduje się w
relikwiarzu na ołtarzu — mówi
proboszcz Jan Buchta. — Otrzymaliśmy także relikwie św. Karoliny Kózkówny, Małgorzaty
Marii Alacoque, apostołki Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
kawałek bandaża, którym ojciec Pio
owijał swoje stygmaty.
Relikwie świętej Filomeny przywieźli do parafii knurowscy pielgrzymi.
Otrzymali je w trakcie pobytu w sanktuarium
w Mugnano we Włoszech. Jej autentyczność potwierdza certyfikat wydany przez tamtejszego biskupa.
To właśnie w Mugnano znajdują się zwłoki świętej.
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nekrolog

Knurów

Relikwie pozwalają przekroczyć granice między przestrzenią
widzialną a duchową. Święty, który do tej pory mógł się
wydawać jedynie zmyśloną w średniowieczu postacią
nagle nabiera cech realnych. Można dotknąć kawałka jego
sukni, pocałować kapsułkę z krwią. Do parafii Matki Bożej
Częstochowskiej przybyła kolejna relikwia — św. Filomeny.
Świętej nazywanej największą cudotwórczynią w Kościele

szansa na pojawienie się nowych
kierunków.
− Zależy mi, aby ożywić ośrodek,
by odzyskał dawną świetność. Nie
ukrywam, że będę korzystać z wielu
możliwości, ale wszelkie zmiany
muszą być poprzedzone badaniem
rynku − mówi Marta Cuber.
Ośrodek w Rybniku to przede
wszystkim humanistyka, pod kierownictwem nowej dyrektorki propozycja ma szansę stać się bardziej
różnorodna. Możliwe, że powstaną
kierunki przyrodnicze, bardziej
ścisłe. Przed Martą Cuber jeszcze
sporo zawodowych wyzwań.

reklama

Św. Filomena to postać o niezwykłym harcie ducha.
Pomimo młodego wieku nie wahała się poświęcić Bogu.
Urodzona w czasach panowania cesarza Dioklecjana,
poniosła śmierć męczeńską w imię Jezusa Chrystusa. Odrzuciła bogactwa i bezpieczeństwo,
do końca nie łamiąc przysięgi czystości
i wierności serca. Przeszyta tysiącem
strzał, utopiona w Tybrze, wleczona
jak czarownica przez rzymskie
Koloseum, za każdym razem
cudownie uzdrawiana. Kiedy
Dioklecjanowi wydawało się, że
życie Filomeny zostało zakończone, ona pojawiała się cała i
zdrowa. Podobnie jak kiedyś
uparcie trwała przy życiu,
tak i teraz równie uparcie
szturmuje Niebo, prosząc o
łaski dla tych, którzy się do
niej modlą.
— Wielkim czcicielem Filomeny był św. Jan Maria Vianney. Mówił, że to za jej przyczyną
odzyskał zdrowie i siły — dodaje
ksiądz proboszcz.
Święta Filomena jest patronką
spraw trudnych. Budzi nadzieję w
sprawach beznadziejnych. Obecnie
knurowskie relikwie świętej znajdują się
na probostwie, ale może już niedługo otrzymają
należne miejsce w świątyni.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Kosiarka, która rży!
Pilchowice. Bazyliada 2012

Już po raz czwarty do Pilchowic zjechali miłośnicy konika polskiego.
Ta jedynie rdzennie polska rasa, nieco zapomniana i niedoceniania,
zdobywa coraz większe rzesze miłośników. − Musimy dbać o konika
polskiego, bo nikt tego za nas nie zrobi − podkreśla Ireneusz
Wasilewski z Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego
„Bazylia”, organizator Bazyliady

Konik polski to rasa bardzo
wdzięczna, wszechstronnie użytkowa.
− Zarówno wierzchowa jak i zaprzęgowa. W niczym nieustępująca
innym rasom − informuje Ireneusz
Wasilewski. − Początki koników
polskich sięgają 1925 roku, okres II
wojny światowej przerwał hodowle,
dopiero w latach 60-tych uznano
koniki za rasę.
Obecnie w Polsce znajduje się
około 1000 koników polskich. W
niektórych miejscach służą m.in.

Majestatyczne konie to dla wielu niecodzienny widok

jako kosiarki ekologiczne.
Bazyliada powstała z chęci propagowania konika polskiego. Przypomnienia o jego wyjątkowości.
Trwała 2 dni i jak zwykle zgromadziła nie tylko miłośników koni, ale
i chętnych do dobrej zabawy. A tej
nie brakowało.
Pierwszy dzień Bazyliady to
czas dla hodowców, trwa ocena hodowlana koników polskich. Drugi
wypełniają zawody wierzchowe
oraz zaprzęgowe, walki rycerskie i
turnieje. W szranki stanęło m.in. 10
konnych zaprzęgów, koniki polskie
daleko w tyle pozostawiły konkurencję. Do niecodziennego starcia
doszło jednak później. O tytuł najszybszego walczyły konie i... quady
oraz bryczki i samochody terenowe.
W międzyczasie odbywały się pokazy tańców i walk rycerskich.
− Staramy się urozmaicić program, dlatego zaprosiliśmy Bractwo
Białej Bramy, czy Gliwickie Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Terenowej MUTT− mówi Wasilewski.
Gmina Pilchowice stawia na
rozwój konnej turystyki. Bazyliada promuje więc nie tylko koniki
polskie, ale także cały pilchowicki
region. Kolejna już za rok.
jb

Gliwice

Teatralnie i muzycznie
„Parkowe Lato” to cykl spotkań z muzyką mało popularną,
pozostającą trochę na uboczu, raczej niegraną przez największe
stacje radiowe. Tym razem w Parku Chopina wystąpi Natalia
Sikora z zespołem. Artystka zaprezentuje program „Hity niekoniecznie na czasie”. Każdy występ Sikory to połączenie dobrej
muzyki z elementami teatru. Kunszt tych małych przedstawień
został doceniony na wielu festiwalach. Występ rozpocznie się 18
sierpnia o godz. 19.30. Wstęp wolny.

informacja własna wydawcy

jb

reklama
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ani bułka z masłem,
ani flaki z olejem

informacja własna wydawcy

Monografia najmłodszej knurowskiej
parafii powstała m.in. z rozmów w...
gołębniku. - Dla czytelnika najbardziej
zaskakujące mogą być historie ludzi
związanych z parafią. Często trudne,
bolesne, ale czasem i śmieszne - mówi
Aleksandra Matuszczyk-Kotulska,
autorka książki „Knurów. Dzieje parafii
MB Częstochowskiej”

Foto: Archiwum A. Matuszczyk-Kotulskiej

wywiad

dla PrzeGlĄdu

- Ma pani w dorobku kilka książek. Lada dzień ukaże się kolejna –
monografia najmłodszej knurowskiej
parafii. Ćwierć wieku to dla badacza
dziejów parafii chyba niewiele?
Aleksandra Matuszczyk-Kotulska:
- Faktycznie, to pierwsza tak „młoda” parafia o której napisałam książkę. Wydaje
się, że dla historyka, który na warsztacie
miał już parafie 600-letnie, taka to będzie
bułka z masłem. To jednak nieprawda.
Z doświadczenia już wiem, że niejednokrotnie to nawet gorszy orzech do zgryzienia, bo „wszyscy żyją, wszyscy się znają,
wszyscy pamiętają”. Każdy w jakimś
stopniu jest więc ekspertem. Wtedy częściej człowiek jest narażony na zarzuty, że
jeszcze o tym czy o tamtym można było
napisać lub z tym porozmawiać. Sama
chętnie spotkałabym się jeszcze z wieloma osobami, budowniczymi kościoła,
jednak książka rządzi się swoimi prawami i pewna granica „wytrzymałości”
czytelnika jest ważna.
- Podejrzewam, że nie czekało na
panią przepastne archiwum obfitujące w sensacyjne materiały...
- Co do archiwum to „kto szuka,
ten znajdzie”, a przeszukałam wszystko,
poświęciłam na to wiele czasu. Stosuję
zasadę „kartka po kartce”, więc nie
mijam niczego, co w archiwum jest,
selekcji dokonuję albo już na miejscu,
albo przy pisaniu. Znalazłam tam wiele
materiałów: dokumenty, kroniki, prace
o parafii. Dużo materiałów znalazłam
też w archiwum parafii macierzystej, u
„Cyryla”. Co ciekawe, z okna archiwum
Matki Bożej Częstochowskiej, a ściślej
siedząc na parapecie, zrobiłam kilka
zdjęć, które znalazły się w książce.
- W marcu ubiegłego roku proboszcz Buchta ogłosił zbiórkę pamiątek związanych z istnieniem kościoła.
Jakie były jej efekty?

- Nie były oszałamiające, ale każde
nawet jedno zdjęcie cieszy, każde staranie
się parafian w wyszukanie jakiejś pamiątki jest bardzo ważne, dlatego praktycznie
wszystkich, którzy przynieśli materiały,
umieściłam w tzw. stopce książki.
- Książka miała zostać wydana
na jubileusz parafii. Nie udało się.
Dlaczego?
- Była taka myśl, by wydać ją na
jubileusz poświęcenia kościoła, ale ja
dziś już na 100 procent nie deklaruję
się co do terminów. Najpierw jestem
matką, potem autorką, dlatego nie chcę
wiązać się terminami, tym bardziej że
co nagle, to po diable. Miałam nadzieję,
że jednak uda się z tym jubileuszem,
życie jednak weryfikuje plany. W trakcie zbierania materiałów zachorowała
ciężko moja mama; opieka nad nią
była na pierwszym miejscu, trzeba
było zwolnić z pisaniem. Mama niestety zmarła. To mocno opóźniło moją
pracę. Mimo to myślę, że tempo było i
tak niezłe. Zwykle zajmuje mi to więcej
czasu. W dodatku jest kolejny jubileusz,
w listopadzie tego roku parafia obchodzi
przecież 30 lat istnienia!
- Od księdza Buchty wiem, że
jeden z rozdziałów w całości będzie
poświęcony nieżyjącemu proboszczowi Kolonowi. Zdążyła pani z nim
porozmawiać?
- Tak, byłam u niego w Suszcu, nawet wiele czasu spędziliśmy w gołębniku
(śmiech). Bardzo miło wspominam to
spotkanie, zresztą myślę, że dla parafian
ciekawa może też być rozmowa z ks. Kolonem, którą przeprowadziłam na spotkaniu po mszy św., odprawionej z okazji
25-lecia poświęcenia kościoła. Wicował
jeszcze wtedy i opowiadał ciekawostki
związane z kościołem. Można zobaczyć
to na stronie internetowej parafii w zakładce „Ewangelizacja medialna”.
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- Wielu przyjezdnych intryguje
bryła naszego kościoła. Wiem, że
nawet dla niektórych mieszkańców
Knurowa pozostaje ona zagadką.
Udało się ją pani rozwikłać?
- Ja opisałam ją raczej według pierwotnego zamysłu: łodzi - arki Pana.
Uważam jednak, że sztuką jest takie
zaprojektowanie kościoła, że intryguje,
jest zagadką, a odpowiedź dla każdego
może być inna. To kwestia indywidualna,
związana nawet z duchowym przeżyciem,
dlatego całkowite zamykanie tej wizji w
ramy wydaje mi się nie do końca słuszne.
To piękne, że dla niektórych to łódź, a dla
niektórych korona Matki Bożej.
- Dotarła pani do jakichś zaskakujących faktów, historii związanych
z knurowską parafią?
- Tak, do wielu, natomiast wydaje
mi się, że dla czytelnika najbardziej zaskakujące mogą być historie ludzi związanych z parafią. Często trudne, bolesne,
ale czasem i śmieszne. Przypuszczam, że
mało kto wiedział, że ks. Kolon w młodości... podnosił ciężary, lub kto wie, co
pan Roman Buchta zawijał w sreberka i
gdzie byłby dziś ks. proboszcz Jan Buchta,
gdyby jego mama nie tupnęła nogą i nie
postawiła na swoim.
- 19 sierpnia premiera monografii. Rozumiem, że z pani udziałem?
- Oczywiście, cieszę się bardzo, że
książka będzie miała swoją premierę
w czasie festynu parafialnego, imprezy,
która tak już wrosła w historię parafii.
Już nie mogę się doczekać chwili, kiedy
przeżyję go razem z parafianami. To mój
specjalny zamysł, rezygnacja z wieczoru
autorskiego na rzecz festynu, by być
blisko wszystkich, którzy będą chcieli
porozmawiać, otrzymać dedykację.
Rozmawiał Paweł Gradek

Joachim Machulik, Wspólnota Rodzin Domowego Kościoła: - Od 11 lat spotykamy się na
Parafialnym Festynie Rodzinnym w niedzielę
poprzedzającą odpust parafialny (w tym roku 19
sierpnia). Serdecznie na niego zapraszam w imieniu
organizatorów, czyli ks. proboszcza Jana Buchty i
Wspólnoty Rodzin Domowego Kościoła w parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
W imprezie uczestniczą zarówno nasi parafianie jak i osoby spoza parafii.
Zapewniam, że każdy z przybyłych spędzi ciekawie to niedzielne popołudnie.
Szczególnie atrakcyjnie zapowiadają się występy na scenie. Zbigniewa Wodeckiego, który przyjął nasze zaproszenie, z pewnością nie trzeba przedstawiać.
W jego repertuarze jest tyle przebojów, że większość z nas znajdzie wśród nich
swój ulubiony utwór. Jego występ to okazja, aby spotkać znanego i ciągle dobrze
śpiewającego artystę.
Koncert poprzedzi śpiew utalentowanej młodzieży – przed publicznością
pokażą się Aleksandra Śmieja, a po niej laureatka wielu konkursów i festiwali
Sylwia Lipka. Grupa Jack Band – kwartet pod przewodnictwem Jacka Żyły - specjalizuje się w standardach muzyki rozrywkowej, jazzowej i chrześcijańskiej.
Ze sceny popłynie też humor śląski łączony ze śpiewem w wykonaniu
laureatów konkursów „Ślązak Roku” z Wodzisławia. Wieczór zakończy Duet
Caro z przebojami z czołówki „śląskiej listy przebojów”. W przerwie ich występu
nastąpi losowanie nagród głównych loterii fantowej.
Podczas festynu będziemy mieć przyjemność goszczenia człowieka niezwykłego - pana Stanisława Kmiecika z Krakowa. Choć żyje jak najbardziej
zwyczajnie - pracuje, ma rodzinę, jeździ samochodem – to czyni to w sposób
niezwyczajny, gdyż... nie ma rąk. Samochód prowadzi nogami, maluje nogami i
ustami. Pan Stanisław gościł już w tym roku w Knurowie podczas Knurowskich
Dni Integracji. Teraz będzie ponowna okazja zobaczyć, jak maluje i twórczo
przeżywa życie (jest laureatem wielu konkursów plastycznych). Usłyszymy też
słowa pozdrowienia i powitania od ks. proboszcza Jana Buchty oraz prezydenta miasta Adama Ramsa, będącego – po raz kolejny - patronem honorowym
festynu.
Zachęcamy do korzystania z pozostałych atrakcji – m.in. loterii fantowej,
zakupu pączków z niespodzianką (karteczką z wypisaną nagrodą). Zwieńczeniem loterii będzie losowanie nagród głównych, wśród których znajdą m.in.
telewizor kolorowy, sprzęt elektroniczny i AGD. Zapewniamy dobrze zaopatrzony bufet, w tym napoje chłodzące, ciasto, kawę i herbatę. Dzieci będą mogły
korzystać z urządzeń zabawowych oraz uczestniczyć w grach i zabawach.
W tym miejscu serdecznie dziękuję darczyńcom i sponsorom. To także
oni sprawiają, że możemy się spotkać i zrealizować cel charytatywny festynu.
Na festynie będą „cegiełki”, ich zakup przysłuży się dobroczynności. Dochód
z festynu zostanie przeznaczony m.in. na Parafialny Fundusz Stypendialny
- na wsparcie rodzin z naszej parafii w trudnej sytuacji materialnej, na misje i
dofinansowanie do wyjazdu rekolekcyjnego.
Festyn to czas spotkania. Gościnny teren MSP-7 niech tego dnia będzie
miejscem spotkań, rozmów, radosnych przeżyć parafian, mieszkańców Knurowa i gości spoza miasta. Tego szczerze wszystkim życzymy.
9

aktualności
kNurów

w świecie www

Foto: Archiwum SCPR

Cztery Pory Roku i urodzinowy tort dla zaginionej Moniki

Akcja wystartowała 13 sierpnia o godz. 18, a zorganizowało ją
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
przy wsparciu Bricomarché. Termin
w ybrano nieprzy padkowo. Tego
dnia swoje 15 urodziny obchodzi
zaginiona Monika Kobyłka z Woli
Gałeckiej. W ten sposób uczestnicy happeningu chcieli wspomóc
poszukiwania nastolatki. - Był to
także jeden z celów akcji – przyznaje prezes Stowarzyszenia Cztery
Pory Roku Aneta Nowak. – Chcemy
zwiększyć świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa w
internecie i zapoznać ich z naszym
programem.
Podczas happeningu organizatorzy przeprowadzili sondę wśród
przechodniów. Wzięło w niej udział
26 osób. – Pytaliśmy, czy według

Foto: Archiwum SCPR

Internet daje dużo możliwości. Nieumiejętnie
wykorzystywany niesie wiele zagrożeń, na które
najczęściej narażeni są młodzi ludzie. Właśnie na ten
problem zwrócili uwagę organizatorzy happeningu
„Bezpieczni w necie — bezpieczni w świecie”

Wolontariusze w akcji, czyli sonda na temat bezpieczeństwa
knurowian

nich w Knurowie jest bezpiecznie.
16 osób odpowiedziało twierdząco,
sześć zaprzeczyło, a czwórka była
niezdecydowana - mówi Nowak.
Taka sama akcja odbyła się w
Zabrzu na Placu Wolności.
Do programu „Bezpieczni w
necie — bezpieczni w świecie”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Cztery Pory Roku, można dołączyć
w każdej chwili. Grupa jest otwarta

dla nowych członków. – Planujemy
przygotować warsztaty edukacyjne i
profilaktyczne, a następnie wdrożyć
je w szkołach podstawowych i gimnazjach - mówi Nowak. – Nasze następne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w internecie odbędzie się w
przyszłą środę w SoccerSport Pubie o
godz. 18. Gorąco zapraszamy!
DC

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

maria Kubica z czerwionki

ur. 7.08.2012 r., 2840 g, 51 cm

miłosz syn moniki i rafała z leszczyn
ur. 9.08.2012 r., 3320 g, 53 cm

Hanna machulik z łazisk Górnych
ur. 12.08.2012 r., 2720 g, 52 cm

0

emilia Kapała z zabrza

ur. 8.08.2012 r., 3270 g, 53 cm

borys wywigacz z zabrza

ur. 9.08.2012 r., 4070 g, 58 cm

leon Hornik z Gliwic

ur. 14.08.2012 r., 3250 g, 53 cm

Tomasz Kowolik z bojkowa

nikodem Kozubek z Knurowa

ur. 8.08.2012 r., 4280 g, 59 cm

ur. 8.08.2012 r., 3690 g, 53 cm

nikola niszalke z rudzińca

natalia niźnikiewicz z Knurowa

ur. 10.08.2012 r., 3380 g, 51 cm

Filip Kacprzak z Gierałtowic

ur. 14.08.2012 r., 3470 g, 54 cm

ur. 11.08.2012 r., 3030 g, 52 cm

wiktoria Steuer z czerwionki

ur. 8.08.2012 r., 3830 g, 56 cm

małgorzata Smuda z Gliwic

ur. 11.08.2012 r., 3080 g, 50 cm

mateusz ligęza z Gliwic

ur. 14.08.2012 r., 3270 g, 51 cm
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 33/2012 - 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. 31/2012 brzmiało: „Łąkotka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Kamila
Pieczarka. 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

33

„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

Knurów

Nasi u Kuby Wojewódzkiego?

informacja

Czemu nie. Niedawno ruszyła platforma, dzięki której
można głosować na młode zespoły. Zdobywcy największej
ilości głosów zagrają w programie Kuby Wojewódzkiego.
Szansy w plebiscycie szuka knurowski zespół Starvin’
Marvin
do ich oddawania – mówi gitarzysta
zespołu Kuba Skorupa.
Konkurencja jest duża, bowiem
Starvin’ Marvin

w głosowaniu bierze udział aż 258
zespołów. Zachęcamy zatem do
głosowania!
DC
Foto: Dawid Ciepliński

Program Kuby Wojewódzkiego
jest nadawany od kilku lat. Cieszy się
niesłabnącą popularnością. Zawsze
na koniec show można posłuchać
zespołów stojących u progu kariery.
Dla każdego to ogromna promocja
i sposób dotarcia do większego audytorium.
Znajomi namówili knurowski
zespół, by zgłosił się do programu. Co
zrobić, by występ doszedł do skutku?
Wystarczy wejść na zagrajukuby.pl,
odszukać zespół Starvin’ Marvin,
a następnie korzystając z konta na
Facebooku, oddać głos.
Obecnie grupa plasuje się na 55
pozycji. Miejsce nie napawa optymizmem, ale fani grupy nie muszą się
o to martwić. – Występ w programie
zależy głównie od organizatorów, a
wybiorą zespoły, które wydadzą się im
najbardziej interesujące. Ilość głosów
niewątpliwe pomaga, dlatego staramy
się nakłonić jak największą ilość osób

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

1/12-odw.

edukacja
Angielski. Tel. 533 603 940
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

26-35/12

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

32-35/12

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

31-35/12

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

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

32-35/12

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

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

32-35/12

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

15-44/12

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

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

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

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

28-35/12

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

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

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

1/12-odw.

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

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539

30-33/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

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

28-35/12

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

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

21-40/12

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

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

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

33-36/12

Ocieplanie domów. Gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, ścianki, przebudowy,
adaptacja poddaszy starych i nowych, ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190

29-33/12

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

2-odw.

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

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

Gierałtowice, wynajmę 120 m2, na działalność lub do zamieszkania. Tel. 501 533 977
www.nieruchomosciknurow.pl
33/12

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 32 235 01 47

32-33/12

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

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
33-34/12

Knurów. Trzypokojowe w Centrum, 160 tys.
Tel. 501 533 977 www.as.silesia.pl
33/12

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

33/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl
33/12

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

26-35/12

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
przy ul. Wilsona. Tel. 667 204 969
Sprzedam mieszkanie 50 m2 w wieżowcu na
II piętrze, ul. Łokietka. Tel. 603 135 006

33-34/12

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

33/12

33-35/12

Remonty i malowanie mieszkań. Realne
ceny i solidność!! Gładzie tynkowe, malowanie różnymi technikami, montowanie
paneli i cyklinowanie parkietów, odnawianie
okien i starych mebli. Tel. 532 369 508,
665 637 210

33/12

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

11–odw.

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

33-34/12

31-35/12

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

1/12-odw.

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

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

INFORMACJA

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 722 046 222

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 piątym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 3547/2 położonej
w Knurowie przy ul. Chabrowej (w rej. ul. Jęczmiennej i Wolności),
- ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Szczygłowicach,
w budynku przy al. Piastów 9c wraz z oddaniem ułamkowej części
gruntu w użytkowanie wieczyste,
- ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż prawa własności nakładów stanowiących fundamenty
budynku jednorodzinnego na nieruchomości obejmującej działkę nr
3537/81, położonej w Knurowie przy ul. Letniej wraz z oddaniem
gruntu w użytkowanie wieczyste,
- ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Knurowie w budynku przy
ul. Kościuszki 10 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

33-34/12

33/12

Zatrudnię do budowlanki. Tel. 791 409 670

32-33/12

Zatrudnię sprzedawcę do kwiaciarni na 1/2
etatu. Tel. 32 236 46 98
32-33/12

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

33-36/12

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

33-34/12

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

31-39/12

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

31-39/12
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Agnieszka Dubiel (z prawej) wraz z trenerami Mirosławem Małkiem (z lewej)
i Jackiem Błaszczykiem (w środku) oraz zawodnikami Kuźni Rybnik  

Nastolatka z Knurowa „bezkolizyjnie” zmieniła klasę
Optimist na Laser i w nowych dla siebie okolicznościach
dopłynęła po medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

dzieży. Wcześniej zajmowała
10 i 6 miejsce. Teraz wróciła
do K nu rowa ze srebrny m
medalem. – Cieszę się z tego
w ystę pu , bo je stem z ado wolona zarówno z wyniku
sportowego, jak i atmosfery,
jaka panowała na olimpiadzie. Gdy zdarzały się pogodowe kaprysy i wyścigi były
odwoływane to był czas na
rozmowy z zawodniczkami i
zawodnikami z innych klubów – relacjonuje.
Obecnie, jak już wspomnieliśmy, Agnieszka Dubiel
przeby wa w Austrii, gdzie
bier z e ud zia ł w m ist r z ostwach Starego Kontynentu.
Przepustkę na nie wywalczyła startując w eliminacjach w
Rybniku i w Gdyni. – Chcę
pokazać się tam z jak najlepszej strony. Nie wiem, jaka
będzie tam konkurencja, bo
pierwszy raz wystartuję w
gronie tych zawodniczek, ale
jestem dobrej myśli – powiedziała nam młoda sportsmenka przed wyjazdem na
kolejne prestiżowe zawody.
Największe tegoroczne
osiągnięcia Agnieszki Dubiel
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W Londynie nasz boks
w męskim wydaniu nie miał
przedstawiciela, jednak zawodnik BKS-u Concordia wywalczył „olimpijski” brąz. Jak
to możliwe? W przypadku
reprezentanta knurowskiego
klubu chodzi oczywiście nie
o igrzyska w Londynie, a o
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Wieliczce. To tam na

Młodzieży),
- czerwiec – 1. miejsce w
Pucharze Polski Centralnej
(druga eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży),
- lipiec – 2. miejsce w Pucharze Gdyni (trzecia eliminacja do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży),
- lipiec/sierpień – 2. miejsce w XVIII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w
sportach letnich Małopolska
2012.
- Część najważniejszych
celów na ten rok została spełniona, ale pozostały jeszcze
dwie bardzo ważne imprezy.
Chcę zanotować dobry występ
w Mistrzostwach Europy i
zdobyć nowe doświadczenia
na Mistrzostwach Polski Klas
Olimpijskich. Odbędą się one
we wrześniu i toczyć się będą
w klasie olimpijskiej Laser
Radial, a więc na takim żaglu, jakim startują kobiety
na Igrzyskach Olimpijskich
– kończy Agnieszka.
My czekamy teraz na wieści z Austrii.
Piotr Skorupa

Foto: BKS

przedstawiają się następująco:
- kwiecień - 1. miejsce w
Rybnickich Regatach Żeglarskich (pierwsza eliminacja do
Mistrzostw Europy),
- maj – 3. miejsce w XXXII
Pucharze Arki (druga eliminacja do Mistrzostw Europy),
- czerwiec – 2. miejsce
w Pucharze Burmistrza Police (pierwsza eliminacja do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Foto: prywatne archiwum

musi być lepiej przygotowana
pod w zg lędem kondyc y jnym i wytrzymałościowym.
– Jeżeli chodzi o taktykę to
nie ma różnicy, ale inna jest
technika pływania – dodaje
zawodniczka Kuźni Rybnik i
podopieczna Jacka Błaszczyka oraz Mirosława Małka.
Dla Agnieszki Dudbiel
był to trzeci start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-

W Wieliczce na medal

Sebastian
Szkatuła

Jest medal „olimpijski”!
Żeglarstwo to niezwykle
rozbudow a na dy s c y pl i na
sportu. W jej ramach mieści
się ry walizacja na żaglówkach, jachtach i żaglowcach,
a nawet na popularnych deskach z żaglem (windsurfing,
kiteboarding). Kibice, którzy
w czasie Igrzysk Olimpijskich
w Londynie trzymali kciuki
za przedstawicieli właśnie
tej dyscypliny mogli czuć się
usatysfakcjonowani i lepsi
od tych, którzy kibicowali
na przykład tenisistom bądź
siatkarzom. Brązowe medale
Z of i i Nocet i-K lepack iej i
Przemysława Miarczyńskiego dostarczył y na m w iele
radości, ale „olimpijska” rywalizacja toczyła się ostatnio
nie tylko w Londynie. Olimpiadę mieliśmy też u siebie
w kraju i nie brakowało w
niej knurowskich akcentów.
O sukcesie pięściarza Concordii piszemy obok, a to
miejsce poświęcamy srebrnej
medalistce Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie – Agnieszce Dubiel.
Nasz knurowski „rodzynek”
po tym sukcesie nie miał za
bardzo czasu, by nacieszyć
się tym osiągnięciem, bo od
soboty przebywa w Austrii,
gdzie rywalizuje w mistrzostwach Europy.
Wróćmy jednak do sukcesu olimpijskiego i oddajmy
głos Agnieszce: - Do rywalizacji przystąpiło 18 zawodniczek. Do rozegrania było
siedem biegów. Po piątym
i siódmym cieszyłam się ze
zwycięstwa, a ogólnie zajęłam
drugie miejsce, przegrywając
tylko z Magdaleną Kwaśną z
CHKŻ Chojnice.
W t ym miejscu na leży
dodać, że nastolatka z Knurowa st a r t uje obecn ie na
Laserze. - Pod koniec ubiegłego roku zakończyłam swoją
przygodę w klasie Optimist
– kontynuuje Agnieszka Dubiel. - W tym roku zaczęłam
pływać na Laserze 4,7. Jest to
klasa olimpijska, chociaż posiada żagiel o powierzchni 4,7
m 2 , co umożliwia żeglowanie
regatowe młodszym i lżejszym
zawodnikom.
Knurowianka przyznaje
też, że pływając na Laserze

Boks

„pudle” stanął Sebastian Szkatuła. Zawodnik kategorii 60 kg
w walce ćwierćfinałowej pokonał jednogłośnie na punkty
Karola Kozakiewicza z Suwałk.
Po tym zwycięstwie nasz pięściarz miał już zagwarantowany
brązowy medal, a w pojedynku
o finał skrzyżował rękawice z
Łukaszem Wójcikiem z Tygrysa
Elbląg. – Wielu obserwatorów
twierdziło, że to powinna być
walka finałowa – mówi nam trener knurowskiego zawodnika,
Bogdan Wyrzychowski. Stało
się inaczej i Sebastian Szkatuła
po porażce 1:4 musiał zadowolić się brązowym
krążkiem.
Concordia miała
w Wieliczce jeszcze
jednego reprezentanta. Był nim Daniel
Sierotowicz walczący
w kategorii 54 kg. Knurowianin mógł mówić
po losowaniu o pechu, bowiem trafił na późniejszego
triumfatora w tej kategorii

Kamila Daćkę. – Mimo to Daniel pokazał się z dobrej strony.
Pojedynek przegrał, ale wstydu
nie przyniósł. Przed olimpiadą
liczyłem co prawda na dwa medale, ale losowanie było takie a
nie inne i trzeba pogodzić się z
tym, że na podium stanął tylko
Sebastian Szkatuła. Pamiętać
też trzeba o tym, że Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
to takie mistrzostwa Polski, bowiem występuje w nich ósemka
najlepszych pięściarzy z każdej
kategorii – podsumowuje trener Bogdan Wyrzychowski.
Dodajmy, że Śląsk zajął
drużynowo drugie miejsce,
ulegając reprezentacji województwa zachodniopomorskiego.
Obecnie seniorzy BKS
Concordia przygotowują się
startu we wrześniowej Grand
Prix w Grudziądzu. Szanse
na start mają: Jacek Wyleżoł,
Piotr Pyra, Dawid Torzecki i
Robert Szybel.   
PiSk

Po formę
do Zakopanego
Poznaliśmy nazwiska zawodników, którzy w ramach
kadry Śląska juniorów i młodzików wyjadą 20 sierpnia na
zgrupowanie do Zakopanego.
W grupie juniorów znaleźli się m.in. zawodnicy BKS
Concordia: Dawid Sierotowicz
i Sebastian Szkatuła.
W gronie młodzików są:
Wojciech Czarkowski (BKS

Concordia Knurów) i Mateusz
Peciak (Garda Gierałtowice).
Kolega klubowy tego ostatniego - Szymon Stuchlik znajduje
się na liście zawodników rezerwowych.
Zgrupowanie w stolicy naszych Tatr trwać będzie do 29
sierpnia, a w kadrze trenerskiej
jest m.in. Adam Spiecha z GarPiSk
dy Gierałtowice.

Jednym ze szkoleniowców,
którzy wyjadą
na zgrupowanie
juniorów i młodzików
do Zakopanego jest
Adam Spiecha z Gardy
Gierałtowice

Puc i Kuczera
zwycięzcami Grand Prix
W f inałow ym turnieju
koszykówki rozegranym na
terenie Kompleksu Boisk Sportowo–Rekreacyjnych w Knurowie zwyciężyła drużyna w
składzie Krzysztof Legieżyński
i Miłosz Kowalik. Pomimo tego
sukcesu triumfatorzy finału
musieli zadowolić się drugim
miejscem w całym cyklu, gdyż
do zwycięzców Grand Prix
pary Marcin Puc i Marcin
Kuczera zabrakło im zaledwie
dwóch punktów.
- Druga edycja Grand Prix
w koszykówce zgromadziła 16
uczestników, co jest sporym sukcesem organizacyjnym wziąwszy

Foto: MOSiR

Foto: prywatne archiwum

sport

Krzysztof Legieżyński i Miłosz Kowalik wygrali finałowy
turniej, jednak w klasyfikacji generalnej zajęli drugie
miejsce

pod uwagę okres wakacyjny, męczące upały oraz ogrom wydarzeń
sportowych na świecie, które to

klasyfikacja końcowa Grand Prix
w koszykówce 2012:

1. Marcin Puc / Marcin Kuczera
2. Krzysztof Legieżyński / Miłosz Kowalik
3. Jakub Podgórski / Michał Bielecki
4. Michał Janiszewski / Tomasz Partyka
5. Paweł Szkatuła / Mateusz Tomczyk
6. Maciej Piszczek / Kamil Mikołajczak
7. Sławomir Kaźmierczak / Miłosz Dąbrowski
8. Łukasz Bułka / Dominik Wojciechowski

- 47 pkt
- 45 pkt
- 12 pkt
- 12 pkt
- 10 pkt
- 10 pkt
- 8 pkt
- 6 pkt

odciągały od czynnego uprawiania sportu – powiedział przedstawiciel Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie,
Zbigniew Rabczewski.
Dodać należy, że dwie
czołowe pary zdecydowanie
zdominowały całe rozgrywki,
nie pozwalając pozostałym
choćby na jedno turniejowe
zwycięstwo.
Waldemar Jachimowski
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Fragment meczu
Pamar - Pati Vet FC

Pamar mistrzem
Ligi Orlika
Na dwie kolejk i przed
końcem rozgrywek Letniej
Ligi Orlik 2012 wyjaśniła się
sprawa mistrzowskiego tytułu. Zgodnie z oczekiwaniami
przypadł on zespołowi Pamaru, który po dwuletniej dominacji w halowej odmianie piłki
nożnej potwierdził, że również
na boiskach otwartych nie ma
sobie równych.
Po m i ę d z y z e s p o ł a m i
TKKF intermarché i Mati Vet
FC wciąż trwa walka o drugie
miejsce w tabeli. Ci pierwsi po
wyrównanym meczu podzielili się punktami z Vibovitem,
choć w końcówce spotkania
obydwie drużyny postawiły

wszystko na jedną kartę i
miały wyśmienite okazje do
zdobycia zwycięskiego gola.
Zajmujący trzecią lokatę Mati
Vet FC z trudem zdobył 3
punkty w meczu z Tritechem.
Młodzi zawodnicy Wojciecha
Górki mogli pokusić się o
remis w meczu z faworytem,
jednak w ostatniej minucie nie
wykorzystali rzutu karnego,
po którym sędzia zakończył
spotkanie. TKKF Intermarché i Mati Vet już w czwartek
spotkają się w bezpośrednim
meczu, który zadecyduje o
wicemistrzostwie.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 13. kolejki - 9 sierpnia
Tritech – TKKF Intermarché 1:3 (M. Michniewski – M. Mularczyk 3), Mati Vet FC – Pamar 2:5 (R. Metelski, G. Tomecki – M.
Rozumek 2, Ł. Spórna 2, D. Wieliczko), Team Stalmet - Vibovit
5:6 (B. Flis 3, D. Flis, M. Sobolew – R. Kasiński 2, K. Kijak 2, M.
Bagiński, M. Stopa), IPA Knurów – LineTrans 5:1 (T. Macha 3, B.
Durczyński 1, F. Kozłowski – Niestrój), TKKF Apteka Św. Barbary – Mistral 5:0 (vo), Wojtrans – Black&Decker 5:4 (D. Tkocz 3,
M. Adamski, K. Guliński – Ł. Dziurzyński 2, W. Kalkowski 2).

Wyniki 14. kolejki - 13 sierpnia
Tritech – Mati Vet FC 5:6 (S. Napierała 2, J. Podgórski, D.
Ceremuga, G. Górka – G. Tomecki 2, P. Sikora 2, R. Metelski,
D. Kajzer), Vibovit – TKKF Intermarché 5:5 (M. Bagiński 2, K.
Kijak 2, M. Stopa – P. Jędrzejczak 2, T. Michalski, J. Gendarz,
A. Nakonieczny), Pamar - Team Stalmet 6:4 (W. Kempa 2, M.
Rozumek 2, D. Tałajkowski, S. Jezierski – B. Pietras 4), LineTrans - Mistral 8:8 (M. Ciepły 3, D. Szymański, M. Skoczylas, D.
Dudek, D. Gigla, K. Niestrój – M. Lewandowski 4, P. Mastyj 2, K.
Nieradzik, A. Manista), TKKF Apteka Św. Barbary – Wojtrans
4:5 (P. Rolnik 2, M. Lubczyk, K. Majewski – Ł. Adamski 2, G.
Wojtala 2, K. Guliński), Black&Decker – IPA Knurów 6:4 (W.
Kalkowski 2, R. Kalkowski, Ł. Dziurzyński, S. Szlachta, D. Wochnik – M. Milczarek 2, D. Krukowski, B. Durczyński).

tabela grupy mistrzowskiej
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pamar
TKKF Intermarché
Mati Vet FC
Vibovit Knurów
Team Stalmet
Tritech

14
14
14
14
14
14

42 135-48 14
34 96-46 11
31 85-45 10
24 74-63 7
20 80-76 6
18 64-70 6

0
1
1
3
2
0

0
2
3
4
6
8

0
1
1
1
3
1

6
8
10
10
9
11

tabela grupy słabszej
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

14
14
14
14
14
14

24 54-68
16 54-71
10 77-90
10 49-82
9 60-102
7 57-117

8
5
3
3
2
2

program 15. kolejki (16 sierpnia)
Team Stalmet – Tritech, IPA Knurów – TKKF Apteka Św. Barbary
(19.40), Pamar – Vibovit, Black&Decker – LineTrans (20.15),
TKKF Intermarché – Mati Vet FC, Mistral – Wojtrans (20.50).

program 16. kolejki (20 sierpnia)
Team Stalmet – Mati Vet FC, IPA Knurów – Wojtrans (19.40),
Vibovit – Tritech, LineTrans – TKKF Apteka Św. Barbary (20.15),
TKKF Intermarché – Pamar, Mistral – Black&Decker (20.50).
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Były trzy, są cztery

IV LIGA

Piorunujący
początek
beniaminka

Michał Skowron
może być
zadowolony
ze swych
podopiecznych,
wszak
w 4-ligowym
debiucie zdobyli
trzy punkty

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

sport

W ubiegłym sezonie na
szczeblu klasy „A” w Podokręgu Zabrze występowały
trzy zespoły z naszego terenu:
Gwiazda Chudów, LKS 35
Gierałtowice i Wilki Wilcza.
Rozgrywki te zakończyły się
degradacją drużyny z Gierałtowic, ale jednocześnie dwa
inne kluby wywalczyły awans.
Mowa tu oczywiście o Orle
Stanica i Naprzodzie Żernica.
W ten sposób w now y
sezon wkraczamy z czterema
naszymi przedstawicielami:
Wilkami, Gwiazdą, Orłem i
Naprzodem.
Już w pierwszej kolejce
dojdzie m.in. do konfrontacji Orła Stanica z Gwiazdą
Chudów, ale kibice z gminy
Pilchowice czekają zapewne

na spotkania derbowe pomiędzy Wilkami, Orłem i
Naprzodem.
Pierwsze gminne derby
odbędą się w ramach ósmej
kolejki, a zmierzą się w nich
Wilki Wilcza i Orzeł Stanica.
Kolejne, pomiędzy Naprzodem Żernica i Wilkami
zaplanowane zostały na kolejkę dziewiątą.
Ost at n i m spot k a n iem
derbowym na terenie gminy
Pilchowice kibice emocjonować się będą w kolejce numer
dwanaście. Wtedy to Orzeł
Stanica zmierzy się z Naprzodem Żernica.
Dodajmy, że piłkarska
jesień na szczeblu klasy „A”
trwać będzie do 11 listopada.
PiSk

Terminarz Klasy „A”
- Podokręg Zabrze

Debiut marzenie – tak można nazwać inaugurację sezonu
piłkarzy Jedności Przyszowice
na szczeblu 4. ligi. Podopieczni
Michała Skowrona rozpoczęli rozgrywki od wyjazdowej
konfrontacji z Unią Racibórz i
po ostatnim gwizdku sędziego
mogli dopisać do swego dorobku trzy punkty.
Wyniki 1. kolejki
Unia Racibór z – Jedność
Przyszowice 1:2
0:1 Mnochy 3’, 0:2 Sosna 65’,
1:2 Ciuberek 77’
Jedność:
Piechota, Hutka, Pastor, Nakonieczny, Kowalski, Frankowski
62’ Waniek, Szołtysek, Wiercioch, Ciasto 70’ Musioł, Mnochy 90’ Goczoł, Sosna.
KS Wisła – Polonia Marklowice
2:0, Forteca Świerklany – GKS
1962 Jastrzębie 1:1, MRKS
Czechowice-Dziedzice – Nadwiślan Góra 0:6, GTS Bojszowy
– Gwarek Ornontowice 5:2,
GKS II Katowice – AKS Mikołów 1:1, Czarni Góral Żywiec
– Drzewiarz Jasienica 4:2,
Rekord Bielsko-Biała – Iskra
Pszczyna 3:0.

Beniaminek wszedł w to
spotkanie piorunująco, strzelając bramkę już w 3 minucie gry. Historyczne trafienie
zanotował Ariel Mnochy, a
następnie na listę strzelców
wpisał się Krystian Sosna i
przyszowiczanie prowadzili w
swoim debiucie 2:0.
- Po tym, jak gospodarze
strzelili gola kontaktowego zrobiła się dramatyczna końcówka,
jednak wynik nie uległ już zmianie i zanotowaliśmy pierwsze
zwycięstwo w 4. lidze – cieszy się
trener Michał Skowron.
PiSk

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

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Krystalizuje się
skład rezerw
W ostatni weekend sierpnia
ligowe rozgrywki zainaugurują
zespoły występujące w klasie
„B”. Wśród nich zobaczymy
reaktywowaną drużynę rezerw
Concordii Knurów. Kilkadziesiąt godzin temu dowiedzieliśmy
się, że zespół ten w roli trenera
poprowadzi Marcin Rozumek,
który tego lata wrócił do Concordii z LKS-u 35 Gierałtowice.
- Trenerem rzeczywiście
będzie Marcin Rozumek, który w ciągu kilku najbliższych
dni dobierze sobie współpracownika w osobie kierownika
drużyny – potwierdza Andrzej
Michalewicz, wiceprezes Concordii. – Wszystko wskazuje
na to, że drużyna rezerw swoje
mecze rozgrywać będzie w roli
gospodarza w niedziele o godzinie 11.00.

1. kolejka
- 18-19 sierpnia

Carbo Gliwice - Tęcza Wielowieś, Zaborze Zabrze - Przyszłość II Ciochowice, Wilki
Wilcza - Orły Bojszów, Społem
Zabrze - Zamkowiec Toszek,
Ruch Kozłów - Zryw Radonia,
Orzeł Stanica - Gwiazda Chudów, Naprzód Żernica - Amator Rudziniec, Start Kleszczów
- MOSiR Stal Zabrze

2. kolejka
- 25-26 sierpnia

Tęcza - Stal, Amator - Start,
Gwiazda - Naprzód, Zryw
- Orzeł, Zamkowiec - Ruch,
Orły - Społem, Przyszłość II
- Wilki, Carbo - Zaborze

3. kolejka
- 29 sierpnia

Zaborze - Tęcza, Wilki - Carbo, Społem - Przyszłość II,
Ruch - Orły, Orzeł - Zamkowiec, Naprzód - Zryw, Start
- Gwiazda, Stal - Amator

4. kolejka
- 1-2 września

Tęcza - Amator, Gwiazda
- Stal, Zryw - Start, Zamkowiec - Naprzód, Orły - Orzeł,
Przyszłość II - Ruch, Carbo
- Społem, Zaborze - Wilki

5. kolejka
- 8-9 września

Knurowianie zgłosili do
rozgrywek 31 piłkarzy. Niewykluczone, że trenerowi Marcinowi Rozumkowi uda się namówić
do gry w swoim zespole byłych
zawodników Concordii – Pawła
Mastyja i Pawła Folcika.
- Po rozmowie z Marcinem
Rozumkiem doszliśmy do wniosku, że zespół rezerw będzie
trenował w poniedziałki, środy
i piątki – mówi trener pierwszej
drużyny, Wojciech Kempa. – W
poniedziałki i piątki będą to zajęcia, w których uczestniczyć będą
zarówno zawodnicy pierwszej,
jak i drugiej drużyny.
Concordia II rozpocznie
sezon od wyjazdowej potyczki
z LKS-em Bujaków, a pełny
terminarz rundy jesiennej zamieścimy za tydzień.
PiSk

Wilki - Tęcza, Społem - Zaborze, Ruch - Carbo, Orzeł
- Przyszłość II, Naprzód Orły, Start - Zamkowiec, Stal
- Zryw, Amator - Gwiazda

6. kolejka
- 12 września

Tęcza - Gwiazda, Zr y w Amator, Zamkowiec - Stal,
Orły - Start, Przyszłość II
- Naprzód, Carbo - Orzeł, Zaborze - Ruch, Wilki - Społem

7. kolejka
- 15-16 września

Społem - Tęcza, Ruch - Wilki,
Orzeł - Zaborze, Naprzód
- Carbo, Start - Przyszłość II,
Stal - Orły, Amator - Zamkowiec, Gwiazda - Zryw

8. kolejka
- 22-23 września

Tęcza - Zryw, Zamkowiec

- Gwiazda, Orły - Amator,
Przyszłość II - Stal, Carbo - Start, Zaborze - Naprzód, Wilki - Orzeł, Społem
- Ruch

9. kolejka
- 29-30 września

Ruch - Tęcza, Orzeł - Społem, Naprzód - Wilki, Start Zaborze, Stal - Carbo, Amator - Przyszłość II, Gwiazda
- Orły, Zryw - Zamkowiec

10. kolejka
- 6-7 października

Tęcza - Zamkowiec, Orły Zryw, Przyszłość II - Gwiazda, Carbo - Amator, Zaborze
- Stal, Wilki - Start, Społem
- Naprzód, Ruch - Orzeł

11. kolejka
- 13-14 października

Orzeł - Tęcza, Naprzód Ruch, Start - Społem, Stal
- Wilki, Amator - Zaborze,
Gwiazda - Carbo, Zr y w Przyszłość II, Zamkowiec
- Orły

12. kolejka
- 20-21 października

Tęcza - Orły, Przyszłość II
- Zamkowiec, Carbo - Zryw,
Zaborze - Gwiazda, Wilki Amator, Społem - Stal, Ruch
- Start, Orzeł - Naprzód

13. kolejka
- 27-28 października

Napr zód - Tęcza, Star t Orzeł, Stal - Ruch, Amator
- Społem, Gwiazda - Wilki,
Zryw - Zaborze, Zamkowiec
- Carbo, Orły - Przyszłość II

14. kolejka
- 3-4 listopada

Tęcza - Przyszłość II, Carbo
- Orły, Zaborze - Zamkowiec,
Wilki - Zryw, Społem - Gwiazda, Ruch - Amator, Orzeł
- Stal, Naprzód - Start

15. kolejka
- 10-11 listopada

Start - Tęcza, Stal - Naprzód,
Amator - Orzeł, Gwiazda
- Ru c h, Z r y w - S p o ł e m,
Z amkow iec - W ilk i, O r ł y
– Zaborze, Bojszów - Zaborze, Przyszłość II - Carbo
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sport
KLASA OKRĘGOWA

Przed kilkoma laty tworz yli zgra ny kolekt y w na
piłkarskiej murawie, co zaowocowało m.in. 3-krotnym
zdobyciem przez trampkarzy
Concordii mistrzostwa Podokręgu Zabrze oraz zwycięstwami w wielu prestiżowych
turniejach. O k im mowa?

Wyniki 1. kolejki
Concordia – Sparta Zabrze 5:1
0:1 Szypulski 39’, 1:1 Piwowarczyk 44’ (głową), 2:1 Pilc
56’ (karny), 3:1 Karwowski
59’, 4:1 Filip 68’ (głową), 5:1
Gołębiowski 85’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Kempa,
Grodoń (żk) 71’ Modrzyński,
Spórna, Tkocz 57’ Filip, Rozumek 83’ Łyziński, Karwowski,
Gołębiowski, Piwowarczyk 76’
Krusiński.
Sokół Orzech – ŁTS Łabędy
1:0, Silesia Miechowice – Orzeł
Miedary 4:1, Gwarek Zabrze
– Polonia II Bytom 2:0, Górnik
II Zabrze – MKS Kończyce 5:2,
Tempo Paniówki – Orzeł Nakło
Śląskie 2:1, Czarni Pyskowice
– Tarnowiczanka Stare Tarnowice 2:0, KS 94 Rachowice
– Fortuna Gliwice 0:2.

PiSk

Wojciech Kempa prowadzi
zespół Concordii od 2007
roku (z przerwami)
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powroty do zespołu z ulicy Dworcowej. Po dłuższej
przerwie koszulkę Concordii
za łoż yli Micha ł Grodoń i
Marcin Rozumek.
Wczoraj (środa) odbyła
się już druga kolejka, w której
Concordia zmierzyła się z rezerwami Polonii Bytom, a już
w sobotę na Stadion Miejski
w Knurowie zawita Orzeł
Miedary (godz. 17.00).

W turnieju f inałow ym
piłki siatkowej z cyklu Grand
Prix Knurowa najlepiej zaprezentowała się para z Rybnika
w składzie Adam Szołtys i
Marcin Harazim. Niewiele
zmieniło to jednak w k lasy f ikacji genera lnej, gdyż
zw ycięzcami całego cyk lu
zostali dotychczasowi liderzy - knurowianie Sebastian
Mokszan i Michał Gierzok.
Warto dodać, że marzących o
pójściu w ślady polskich olimpijczyków Grzegorza Fijałka i
Mariusza Prudla było znacz-

Piotr Skorupa
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Concordia
Górnik II
Silesia
Czarni
Gwarek
Fortuna
Tempo
Sokół
Nakło Śląskie
Łabędy
Rachowice
Polonia II
Tarnowiczanka
Kończyce
Miedary
Sparta

3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
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nie więcej, bowiem udział w
całych rozgrywkach wzięło
18 zawodników. Zwycięzca
ostatniego turnieju - Adam
Szołtys uzbierał więcej punktów w końcowej tabeli od
swojego partnera z drużyny
Marcina Harazima, dlatego
też został sklasyfikowany na
drugim miejscu wraz z parą
Jakub Nowosielski/ Michał
Nowosielski.
Ostatnie miejsce na podium zajęli Michał Szymura i
Piotr Łastawiecki.
K lasy f i k acja końcowa

Grand Prix Knurowa 2012 w
siatkówce:
1. Sebastian Mokszan,
Michał Gierzok, 2. Adam
Szołtys, Jakub Nowosielski,
Michał Nowosielski, 3. Michał
Szymura, Piotr Łastawiecki, 4.
Marcin Hanak, Michał Konsek, Marcin Harazim, Błażej
Podleśny, 5. Tomasz Szczeponik, Rafał Adamkowski,
Michał Łastawiecki, 6. Łukasz
Karliński, Patryk Karliński, 7.
Dominik Bartoszewicz, Mikołaj Nowakowski.
Waldemar Jachimowski

Foto: Zbigniew Rabczewski

bramkarza ry wali uderzeniem z ponad 30 metrów.
Odnotujmy jeszcze dwa

O podopiecznych Henryka
Skrzypczyka, którzy od pewnego czasu kontynuują piłkarską przygodę poza Knurowem, a w minioną sobotę
spotkali się w czasie Turnieju
im. Ernesta Pohla w Zabrzu.
Concordia miała w tych dwudniow ych rozgry wkach aż

pięciu swoich wychowanków.
Barw Gwarka Zabrze bronił
Michał Szczurek, w zespole
Stadionu Śląskiego Chorzów
wystąpił Łukasz Bączkiewicz,
a w Górniku Zabrze zagrali:
Roman Skorupa oraz bliźniacy
Łukasz i Rafał Wolsztyńscy.
Całą piątkę udało nam
się uwiecznić na zdjęciu wraz
z prezesem Górnika Zabrze
– Arturem Jankowski, który
na co dzień jest mieszkańcem Knurowa, a przed laty
rozpoczynał swoją piłkarską
przygodę kopiąc futbolówkę w
ówczesnym Górniku Knurów.

Mokszan i Gierzok
z główną nagrodą

Piotr Karwowski strzelił w sobotę
bramkę z cyklu „stadiony świata”

200 punktów
Zwyciężając w sobotę ze
Spartą Zabrze piłkarze Concordii Knurów w y walczyli
20 0 pu n k t w mecz ach, w
których trenerem był Wojciech Kempa. Do tej por y
szkoleniowiec ten prowadził
drużynę w 126 meczach ligowych. 60 z nich kończyło się
wygraną, 20 - remisem, a 46
– porażką.  

Stoją od lewej: Artur Jankowski (prezes Górnika Zabrze), Łukasz Wolsztyński
(Górnik), Michał Szczurek (Gwarek), Rafał Wolsztyński (Górnik), Łukasz Bączkiewicz
(Stadion Śląski), Roman Skorupa (Górnik)

Niecodzienne
spotkanie

Foto: Piotr Skorupa

Po t y m, ja k Wojciech
Kempa ok reśli ł przed t ygodniem stan przygotowania swych podopiecznych do
rozgrywek, trudno było się
spodziewać udanego początku sezonu. - Na dzisiaj nie
możemy mówić, że mamy drużynę – twierdził bez ogródek
trener Concordii. – Na razie
mamy zlepek zawodników,
którzy chcą stworzyć zespół.
W sobotę okazało się, że
ten zlepek zawodników jest
w stanie wygrywać z bardzo
pr z ecię t ny m r y wa lem. A
takim była Sparta Zabrze, z
którą Concordia zmierzyła
się na inaugurację sezonu
2012/2013. Rywal strzelił co
prawda pier wszą bra mkę,
jedna k na jedno traf ienie
gości knurowianie odpowiedzieli aż pięcioma celnymi
strzałami i pewnie zainkasowali komplet punktów.
Skoro mowa o bramkach
to warto odnotować, że swoje
pier wsze gole w ba r wach
Concordii strzelili Damian
Piwowarczyk i Mateusz Filip.
Pierwszy z nich na swojego
gola musiał czekać do dziesiątego występu, natomiast
Mateusz Filip trafił do siatki
ry wala już w debiucie. Na
placu gry pojawił się w 57
minucie, a na listę strzelców
wpisał się 11 minut później
strzelając gola na 4:1. Mateusz
Filip miał też spory udział w
akcji poprzedzającej zdobycie
piątej bramki. Jego asystę
celnym strzałem sfinalizował
Mateusz Gołębiowski, który
– jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy – chce w tym
sezonie zdobyć minimum
10 goli.
Bramkę i asystę zanotował nie tylko 18-letni Filip,
a le i dośw iadcz ony Piot r
Karwowski, który najpierw
idealnie dośrodkował z rzutu
rożnego na głowę Damiana
Piwowarczyka, a następnie
oddał strzał godny kamery telewizyjnej, pokonując

Foto: Piotr Skorupa

Inauguracja
na piątkę

Finaliści Grand Prix Knurowa
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Wizualizacja: Grupa Kapitałowa DL Invest Group

Za Machoczkiem
powstanie park
handlowy

Pomysłów na zagospodarowanie terenu
po byłej cegielni było sporo: pola golfowe,
boiska, myjnia bezdotykowa. Wśród
potencjalnych inwestorów wymieniani
byli m.in. Żywiec, Warka, McDonald’s. Dziś
już wiemy, że za stawem przy ul. 1 Maja
powstanie Galeria Knurów!

16

trwają prace projektowe.
W ofercie parku handlowego znajdą się m.in. sklepy z
odzieżą, obuwiem, elektroniką, wyposażeniem domu. Zaplanowano także stworzenie
części gastronomicznej.
Kiedy rok temu wyburza-

no zabudowania cegielni, jej
współwłaściciel Krzysztof Kotulski nie krył, że działkę chce
sprzedać. - Mam sentyment
do tego miejsca, a z drugiej
strony satysfakcję, że udało
się odzyskać teren, z którego
w przyszłości będzie pożytek

Knurów

Na wakacje z brontozaurem
Dzieci w trakcie wycieczek organizowanych przez
Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnię Mieszkaniową
odwiedziły już Rybnik, zwie-

dzały park miniatur, jechały
kolejką przez Rudy Raciborskie, by w końcu dotrzeć do
Krasiejowa. A tam... dinozaury! Co prawda nie gryzą, ale

za to jakie ogromne! Dzieci
jednak na wszelki wypadek
pozowały na tle łagodnego
roślinożercy.
JB

Foto: archiwum LWSM

Budowa obiektu ma ruszyć
na przełomie III i IV kwartału
2013 roku, a pierwsze zakupy
będzie można zrobić już wiosną 2014 roku. Inwestorem jest
Grupa Kapitałowa DL Invest
Group, która podobny park
handlowy stworzyła w Rydułtowach, kolejny powstaje w
Rudzie Śląskiej.
Galeria Knurów zlokalizowana będzie w ścisłym
centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie największych
osiedli mieszkaniowych. - Nieruchomość dzięki doskonałej
lokalizacji oraz komunikacji
z drogami publicznymi jest
jedynym terenem w mieście
umożliwiającym realizację
przedmiotowej inwestycji,
obejmującej tak duży potencjał
przyciągania i dostępności konsumentów, chcących zaspokoić
swoje potrzeby zakupowe - powiedział Tomasz Rąba Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
DL Invest Group.
Spółka Fenix-Inwest rozpoczęła poszukiwania przyszłych najemców. Jak udało
nam się dowiedzieć, kilku
większych już zadeklarowało
gotowość. Nieoficjalnie wiadomo, że park handlowy będzie mieć powierzchnię 12 tys.
m 2 . Ta jednak jeszcze może
ulec zmianie, gdyż cały czas

- mówił nam rok temu.
Wt e d y u d a ł o mu s i ę
sprzedać dwie działki przy
ul. Jęczmiennej, na których
już powstają hurtownie: motoryzacyjna i z materiałami
budowlanymi.
Jedyną pozostałością po
manufakturze będzie staw
Machoczek, który projektant
zgrabnie wkomponował w
pla n Pa rk u Ha nd lowego.
- Za wcześnie, by mówić o
jego przeznaczeniu . Mu si
współgrać z inwestycją oraz
ładnie się prezentować - dodaje Tomasz Rąba.
Wartość i więcej szczegółów inwestycji mamy poznać
niebawem.

Foto: Monika Kustka-Paszek

Knurów

Wakacyjna oferta LWSM co roku przyciąga wielu chętnych

Pilchowice

Wakacyjne duchy
nie straszą!
To już półmetek wakacyjnych
wojaży organizowanych przez
gminę Pilchowice. Program był
tak urozmaicony i zaskakujący,
że o nudzie nie było mowy!
Letnie warsztaty „Wakacje
z duchami przyszłości i przeszłości” cieszyły się sporym
powodzeniem wśród młodych
pilchowiczan. Dzięki Bractwu
Rycerskiemu Ziemi Rybnickiej dzieci mogły postrzelać
z łuku, powalczyć korczabami
czy przymierzyć zbroję. Same
tworzyły japoński teatrzyk
obrazkowy, brały udział w
warsztatach fotograficznych,
plastycznych i muzycznych.
Wakacje w Pilchowicach
to nie tylko zajęcia stacjonarne, ale także wyprawy w dalekie strony. Dzieci podziwiały
miniaturowe budowle, stały
pod Wieżą Eiffla, na Placu św.

Piotra, ścigały się autoscooterami, płynęły dziką rzeką.
Wakacyjne szlaki zaprowadziły młodych globtroterów
do renesansowego zamku w
Ogrodzieńcu oraz do drewnianej słowiańskiej osady na Górze Birów. Wszędzie, czy to na
zajęciach świetlicowych, czy w
trakcie wypraw towarzyszyły
dzieciom duchy przeszłości
i przyszłości. Na szczęście te
duchy nie straszą!
Wakacje w Pilchowicach
wciąż trwają! Szczegóły na stronie www.gok.pilchowice.pl.
Monika Kustra-Paszek,
oprac. jb
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