na bakier
z VI przykazaniem
str.
5

Boston. Pedofilskie zdjęcia skompromitowały
franciszkanina ze Szczygłowic

ruszają piłkarskie
rozgrywki

na sportowych łamach znajdziecie dzisiaj m.in.
terminarze rozgrywek 4. ligi i klasy okręgowej

Fontanna tryska kolorami

str.
14-15

str.
16
- Super! Ekstra! – dziecięce okrzyki wplatały się między nuty przebojów wygrywanych przez
orkiestrę. Radosną i huczną (muzycznie) oprawę miało uruchomienie nowej fontanny

Ścieżka
zdrowia

str.
5

Oddział Onkologiczny w Knurowie odmawia córce pani Małgorzaty podania
zastrzyków hormonalnych. –Pozostał duży niesmak i przekonanie, że otwarto
go w innym celu niż leczenie i pomaganie pacjentom chorującym na raka – skarży
się knurowianka. Prezes spółki Szpital w Knurowie Michał Ekkert ripostuje:
– Oddziały nie są miejscem podawania zastrzyków pacjentom spoza szpitala
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gMina gierałtowice

Knurów

rarytas dla zbieraczy,
pamiątka dla wszystkich

Knurów

W niedzielny wieczór kamery
miejskiego monitoringu zarejestrowały mężczyznę leżącego na ziemi
na przystanku autobusowym przy
ul. Szpitalnej. Na miejsce udał się
patrol Straży Miejskiej. Okazało się,
że mężczyzna krwawi z ucha. Konieczna była interwencja pogotowia
ratunkowego. Po opatrzeniu przez
lekarza poszkodowany (jak wyszło na
jaw, bezdomny) odmówił przyjęcia
do szpitala.

We wtorek tuż po północy do
jednego z mieszkań przy ul. Szymanowskiego udał się patrol Straży
Miejskiej i Policji. Powodem była
skarga na zakłócanie ciszy nocnej.
Funkcjonariusze pouczyli właściciela
lokalu.
Tego samego dnia wieczorem
mundurowi uciszali grupę młodzieży
obok bloku przy ul. Piłsudczyków.
Dwie godziny później, już po północy, musieli udać się do bloku przy ul.
Łokietka. Lokator jednego z mieszkań słuchał bardzo głośnej muzyki.
Funkcjonariusze ukarali sprawcę
zakłócenia ciszy nocnej mandatem.

Złom w cenie upadł
Cisza, jaka
i uderzył się? cisza?

Święty Florian, pałac w Przyszowicach i chudowski zamek
zdobią pachnące świeżą farbą kartki pocztowe wydane
przez Polski Związek Filatelistów
- Pretekstem do tej ciekawej kartkowej edycji jest 35-lecie Gminy Gierałtowice – mówi Jan Duer, prezes
zabrskiego oddziału PZF. – Upamiętniliśmy najciekawsze zabytki, obiekty,
a nawet wydarzenia, które wpisały się
w historię gminy i naszego oddziału,
od lat owocnie współpracującego z
gierałtowickim samorządem.
Każdą z kartek wydano w 500egzemplarzowym nakładzie. – To
gratka dla kolekcjonerów i znakomita

Knurów

pamiątka dla mieszkańców – podkreśla prezes Duer.
Souvenirów tego typu będzie
więcej.
– Zbliża się gminne święto plonów. Przymierzamy się do wydania
dwóch kartek z dożynkowym motywem oraz dwóch okolicznościowych
pieczęci – mówi Duer. – Zapewniam,
że będzie co podziwiać. I polecam
– nie tylko filatelistom...
/bw/

Wiedzą o tym zbieracze, więc
prześcigają się w pomysłach jak go
zdobyć. Tym razem ktoś połasił się
na 350 kg złomu ze... skupu przy ul.
Dworcowej. Właściciel stracił, a złomiarz zyska 350 zł, jeśli sprzeda łup
konkurencji.

/g/

pławniowice

Przeboje

przed pałacem

/bw/

W nastrojowej scenerii pałacu w
Pławniowicach tym razem zagra
grupa „Mariusz Kalaga& Partners”. Pałacowe lato muzyczne na
stałe wpisało się na mapę letnich
koncertów. Co tydzień goście mogą
pobawić się bądź zadumać przy dobrej muzyce granej na żywo. Zespół
Mariusza Kalagi wystąpi z recitalem
„Muzyczny koktajl przebojów”. Początek koncetu 12 sierpnia o godz.
20. Karty wstępu to cegiełki w cenie
15 zł do nabycia przed koncertem.

jb

Knurów

chciał
popływać?

/bw/

Knurów

W czwartkowy poranek (godz.
6.20) patrol Straży Miejskiej został
wezwany na teren kąpieliska Zacisze.
Powodem był pan, który nie reagował
na prośby i uwagi obsługi, lekceważąc zapisy regulaminu obiektu.
Strażnicy wylegitymowali i pouczyli
mężczyznę, skutecznie skłaniając go
do opuszczenia kąpieliska.

/bw/

Knurów

areszt
lokalowy

pilchowice

Pomoc
dla uzależnionych

CHudów

Czas wakacji to niestety dla wielu młodych ludzi moment
pierwszego zetknięcia się z niebezpiecznym światem
narkotyków. Gmina Pilchowice informuje, że istnieje
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji lub
terapii dotyczącej uzależnienia lub eksperymentowania
z narkotykami

www.beautiful-libraries.com

W ramach programu „Bezpieczna
przystań” organizowane są konsultacje dla dzieci od lat 13, rodziców lub
opiekunów prawnych, nauczycieli,
kuratorów społecznych i zawodowych
oraz pracowników socjalnych.
Z pomocy można skorzystać
przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach 8-19
w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”,
który mieści się w Gliwicach przy ul.
Kościuszki 1C (II piętro, pokój 200).
Warto wcześniej się zarejestrować: tel.
32 232 33 33 lub kom. 668 630 980.
jb

Knurów
Najpiękniejsze biblioteki na świecie w jednym miejscu. Królestwa
k siąże k pr ze c z y t anyc h i t yc h
wciąż omijanyc h. Odwiedzane
tłumnie przez moli książkowych
i przypadkowych przechodniów.
Biblioteka jako miejsce spotkania
z tysiącem różnorodnych światów.
Przestrzeń wręcz tajemna, czasem
nowoczesna, czasem tradycyjna.
Strona powstała z miłości do książek i miejsc, gdzie zapisane strony
cierpliwie czekają na czytelników.

jb

2

Mandat
za piwo

W późny sobotni wieczór (godz.
23) patrol Straży Miejskiej i Policji
udał się na teren szkolnej „Dwójki”.
Powód do interwencji dał im piwkujący w tym miejscu pan. Mężczyzna
został ukarany mandatem.

/bw/

letnisko
w kratkę

Zamek w Chudowie przygotował
nie lada atrakcje dla miłośników
szkockiej kultury. 12 sierpnia o godz.
15 rozpocznie się impreza przypominająca o pobycie przed wiekami Szkotów w Chudowie. Koncert muzyki
szkockiej oraz pokazy armat to tylko
niektóre a licznych niespodzianek. 15
sierpnia goście chudowskiego zamku
przeniosą są do dawnych uzdrowisk.
O godz. 15 popłynie muzyka zagrana
przez orkiestrę rozrywkową, która
przywoła atmosferę dawnych letnisk.
Wstęp wolny.
jb

W piątek, około godz. 2.30 w
nocy, uwagę patrolu Straży Miejskiej
i Policji zwrócili trzech chłopcy pchający po ul. Szpitalnej skuter. Młodzi,
na widok radiowozu, porzucili pojazd i zaczęli uciekać. Funkcjonariusze ujęli jednego z nastolatków. Jak
się okazało, skuter (marki Simson)
został skradziony. Dalsze czynności
w tej sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
/bw/

ZaBrZE

W sobotnią noc (godz. 1.25)
patrol Straży Miejskiej i Policji interweniował w lokalu przy ul. 1
Maja, gdzie grupa mężczyzn nie
pozwalała gościom wyjść. Funkcjonariusze opanowali sytuację. Jeden
z mężczyzn nie chciał podać swoich
danych osobowych, co skończyło się
dlań ukaraniem mandatem.
/bw/

Nie zapomnij

10 VIII – Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich
11 VIII – Dzień Stru ktur y,
Dzień Konserwatora Zaby tków
12 VIII – Dzień Pracoholików;
Międzynarodowy Dzień
Młodzieży
13 VIII – Dzień Leworęcznych
14 VIII – Dzień Energetyka

golden life

Kolejna gwiazda „Muzycznego
lata” na Śląskim Rancho przy ul. Webera w Zabrzu to Golden Life. Grupa
powstała w 1988 roku w Gdańsku, od
początku zachwycając brzemieniem
zarówno słuchaczy jak i krytyków.
Wydali już sześć płyt. Na ostatniej
„Hello Hello” znalazły się utwory
ref leksyjne o życiu w pośpiechu,
braku zrozumienia i pustce. O korporacjach, gdzie nie ma miejsca na
prawdziwe emocje, a związki miedzy
ludźmi ograniczają się do czysto
służbowych relacji. Golden Life zagra
10 sierpnia o godz. 20. Wstęp wolny.

MaM
P Y Ta nIE

żory

gliwice

Ody i pieśni nabożne zabrzmią w
Kościele Ewangelicko-Augsburskim
Zbawiciela w Żorach (ul. Osińska
4) podczas VI Festiwalu Twórczości
Religijnej.
Wystąpią: Karolina Brachman
(sopran) i Aleksander Puliaev (pianoforte). Impreza odbędzie się w piątek,
10 sierpnia.
Początek o godz. 19. Wstęp wolny. Więcej informacji na strone www.
fideetamore.zory.pl.

To już ostatni tydzień festiwalu
„Jazz w Ruinach”. Ostatnia okazja,
by za darmo posłuchać najlepszych
jazzowych artystów w Polsce i na
świecie.
10 sierpnia o godz. 19 na scenie
Teatru Victoria zagra Christian Pabst
Trio, o godz. 21 Max von Mosch Trio.
Kolejny dzień festiwalu rozpocznie
występ zespołu polsko-słowackowęgierskiego Artrance (11 sierpnia
godz. 19), a zakończy koncert grającego na gitarze basowej Krzysztofa
Pacana.
Wstęp wolny.

fide
et amore

Simson

jb

jazz w ruinach

/bw/

jb

Jak oceniasz dotychczasowe
występy Polaków na igrzyskach?
8 medali to dużo czy mało?
Tomasz Kowalczyk
z Knurowa:
− Średnio. Myślałem, że będzie więcej. Dziwi mnie, że nie mamy nikogo
w boksie, kto mógłby powalczyć o
medale. Pozytywnie zaskoczyli mnie
Damian Janikowski w zapasach i Adrian Zieliński w podnoszeniu ciężarów.
Liczyłem, że więcej pokażą Marcin
Dołęga i Agnieszka Radwańska oraz
czwórka podwójna w wioślarstwie.
Wierzę również, ze uda się naszym
siatkarzom zdobyć medal na igrzyskach, choć będzie ciężko o sukces.

Not. DC
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knurów. naMierZeni prZeZ Miejski Monitoring

Skakanka

Foto: Monitoring Straży Miejskiej

Piosenka Kabaretu Starszych Panów o dzieciach nudzących się w czasie deszczu pasuje
jak ulał do poniedziałkowego zdarzenia w kompleksie handlowym Merkury

Ostrożności nigdy za wiele, tym bardziej że praca górnika jest nie
tylko ciężka, ale i bardzo niebezpieczna

Knurów

stracił rękę
na szychcie

Nadpobudliwi imprezowicze zostali ukarani mandatami

ul. Sobieskiego. Mężczyzna zbiega
po schodach i wskakuje na maskę
zaparkowanego wzdłuż ulicy opla
astry. Kilka sekund później jest już
poza zasięgiem kamery.
Błyskawiczna reakcja dyżurnego
obsługującego monitoring i na miejsce rusza policyjny patrol. Bandę
udaje się zatrzymać przy ul. Kosmonautów. Wandale są zaskoczeni.
Tylko jeden z nich był nieletni.
Na knurowian nałożono mandaty
karne za spożywanie alkoholu w
miejscach publicznych i zakłócanie
ładu i porządku. Za dewastację

W piątek w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
doszło do ciężkiego wypadku. Pracownik firmy usługowej
Geo-Wiert stracił rękę

samochodu jeden z nich odpowie,
kiedy na policję zgłosi się właściciel
astry. Do tej pory tego nie zrobił.
- Tej nocy szalała burza, więc
mógł uznać zniszczenia za jej efekt.
Próbujemy do niego dotrzeć. Jeżeli
będzie chciał złożyć zawiadomienie,
wtedy rozliczymy wandali. Grozi
im do 5 lat pozbawienia wolności
- mówi komendant Komisariatu
Policji w Knurowie podinspektor
Maciej Kawa.
/pg/

Foto: Monitoring Straży Miejskiej

W tym przypadku mamy do czynienia z dużymi dziećmi, które tuż
przed północą urządziły na Merkurach prawdziwy festiwal dewastacji.
Na ich nieszczęście każdy ruch rejestrował miejski monitoring.
Na czarno-białym filmie widzimy 4 nadpobudliwych imprezowiczów. Nie kryją się z butelkami i
puszkami z piwem. Dopingowani
alkoholem pozwalają sobie na coraz
więcej. Zakapturzony śmiałek najpierw kilka razy kopie w drzwi sklepu. Rezygnuje z dalszych prób, kiedy
jego kompani udają się w kierunku

Do zdarzenia doszło około godz.
11, na poziomie 650 m. Podczas
czyszczenia pracującego agregatu
pompująco-mieszającego PuMa M
prawa ręka górnika została pochwycona przez mechanizm przekładni
ślimakowej. Pracownik nie zdążył
jej uwolnić...
W wyniku wypadku knurowianin, pracownik firmy usługowej, doznał amputacji prawego przedramienia. Jak się dowiedzieliśmy, jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
To trzeci w tym roku ciężki

w y padek w k nurowskim zak ładzie. Poprzednie miały miejsce w
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
Szczygłowice.
9 stycznia 26-letni pracownik
firmy zewnętrznej z Żor poślizgnął
się na mokrym spągu (dolnej powierzchni) i uderzył głową w element
konstrukcji przenośnika taśmowego.
Natomiast 19 kwietnia wypadkowi
uległ 35-latek. Podróżował taśmociągiem, w wyniku czego doznał
poważnych obrażeń ciała.
DC

żernica

Bez pozwolenia
Coraz częściej na ulicach Powiatu Gliwickiego widać
radiowozy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Kontrole
przynoszą pierwsze efekty
Strażnicy przemierzają szlaki komunikacyjne i sprawdzają legalność
pobytu cudzoziemców na terenie
Polski. W niedzielę zatrzymali w
Żernicy 25-letniego Tunezyjczyka.
Obcokrajowiec podróżował autokarem relacji Paryż-Rzeszów. Jak się

Za dewastację samochodu sprawcy grozić może nawet „odsiadka”...

Knurów

biją się po nocy
W środową noc (około godz.
3.40) patrol Straży Miejskiej i Policji
interweniował w budynku przy ul.
Przemysłowej, gdzie doszło do sąsiedzkiej awantury.
Jeden z uczestników scysji został
uderzony przez sąsiada w głowę. Konieczna okazała się pomoc pogotowia
ratunkowego.
Nazajutrz późnym wieczorem
(godz. 22.40) funkcjonariusze uspokajali sytuację w mieszkaniu przy
ul. Spółdzielczej. Podczas rodzinnej
awantur y jedna z osób doznała

urazu głowy i obojczyka. Na miejsce
została wezwana karetka pogotowia.
Poszkodowana trafiła do szpitala.
Dalsze czynności w tej sprawie podjął
knurowski Komisariat Policji.
Do bójki doszło także w piątkową
noc (pół godziny po północy) na placu w kompleksie Merkury. Bijatykę
zarejestrowały kamery monitoringu
miejskiego. Na miejsce udali się
policjanci, którzy załagodzili spór.
Skończyło się na pouczeniu obydwu
uczestników bójki.
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/bw/

okazało, bez uprawnień do wjazdu i
pobytu na terenie Polski. Po wydaniu
decyzji o natychmiastowym opuszczeniu kraju i wręczeniu mandatu
karnego egzotyczny turysta został
zwolniony.
/g/

knurów. policja ZatrZyMała ZłodZiei skuterów

PanIówKI

Przecinali blokady, uszkadzali stacyjki i odjeżdżali
skuterami w siną dal. W ubiegłym tygodniu wpadli w ręce
knurowskiej policji

ciemną nocą

wpadli, posiedzą
Działali w duecie. Starszy –
mieszkaniec Czerwionki – miał już
na sumieniu kradzieże, był za nie
karany.
Młodszy to uciekinier z ośrodka
w Tarnowskich Górach, wywodzi się
z patologicznego środowiska. Wzięli

na celownik skutery zaparkowane
przed blokami w Knurowie. Udało
im się ukraść aż 5!
W ubiegłym tygodniu, w ciągu
trzech dni śledczy zatrzymali złodziei
i odzyskali 3 skutery. Amatorom jednośladów grozi do 5 lat więzienia.

/g/

Ktoś nawiedził posesję przy
u l. Zabrsk iej i narobi ł spor ych
szkód.
Najpi e r w u s z k o d z i ł br a m ę
ogrodzeniową, po czym włamał
się do budynku gospodarczego i
w yniósł stamtąd przewody miedziane. Na tym nie poprzestał. Z
zaparkowanych na posesji pojazdów spuścił olej napędowy.
Właściciel oszacował straty na
13 tys. zł.
/g/
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Boston. Pedofilskie zdjęcia skompromitowały franciszkanina ze Szczygłowic

Foto: Dawid Ciepliński

Na bakier
z VI przykazaniem

W oczach parafian jest charyzmatycznym kapłanem,
cenionym i lubianym pedagogiem. Przyciągał do siebie dzieci
i młodzież, imponował zaradnością. Amerykańska policja
nie ma wątpliwości - ojciec Andrzej U. ściągał z internetu
pornograficzne zdjęcia 8- i 10-letnich dziewczynek
Ojciec Andrzej dorastał w Szczygłowicach. W latach 1991-1997 był
klerykiem w Wyższym Seminarium
Duchownym Franciszkanów w Łodzi. Rok później przyjął święcenia
kapłańskie. W 2000 roku wyleciał
do Stanów Zjednoczonych, gdzie był
m.in. wikariuszem w parafii pw. św.
Jana Kantego w Clifton. W 2008 roku
objął probostwo w Bostonie.
Ostatnio o kapłanie zrobiło się
głośno za sprawą imponującej kolekcji zdjęć, znalezionych w jego komputerze. Duchownego rozpracował
tajny agent policyjny, podający się
w internecie za pedofila. Przez dwa
miesiące kontaktował się z księdzem i
wymieniał pedofilskimi zdjęciami.
Po adresie internetowym (IP)
a mer yka ńska policja tra f i ła do
plebanii kościoła pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Bostonie i zatrzymała tamtejszego proboszcza
in f lagranti - przesyłał do policja nt a z djęcia por nog ra f iczne.
Śledczy wzięli pod lupę komputer
duchownego, gdzie znaleźli setki
zdjęć roznegliżowanych nieletnich
dziewczy nek. Historia przeglądanych stron internetow ych nie
pozostawiła złudzeń - proboszcz
namiętnie surfował po pedofilskich
stronach.
W trakcie przesłuchania na policji
Andrzej U. przyznał się do ściągania

W przyszły czwartek i piątek większość autobusów będzie
mieć „sobotę”, ale 710 będzie jeździć jak w dni robocze

Region. Zmiany w komunikacji

Autobusy mają
długi weekend
W środę, 15 sierpnia, w święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, autobusy KZK GOP będą
kursować jak w niedziele i święta.
Z zastrzeżeniem, że linie nr 194,
710 (oraz 39, 52, 59, 146, 155, 230,
255, 662 i 850) będą jeździć według
specjalnych rozkładów jazdy oznaczonych jako „Dni wolne od pracy
w centrach handlowych”.
W czwartek i piątek (16-17 sierp-

Andrzejowi
U. grozi
nawet
25 lat
więzienia

dziecięcej pornografii, jednak przed
sądem odwołał wszystkie zeznania i
stwierdził, że jest niewinny.
Chcą w to wierzyć parafianie z
Bostonu i Clifton. Tamtejsza prasa
przywołuje liczne głosy poparcia dla
duchownego, chociaż nie brakuje też
gorzkich słów.
Archidiecezja Bostonu natychmiast z aw iesi ła A nd rzeja U. w
czynnościach kapłańskich i zapowiedziała współpracę z policją i
prokuraturą. O skandalu poinformowała też prowincjała zakonu
franciszkanów w Polsce.

Co ważne, zarzuty stawiane księdzu dotyczą pornografii dziecięcej, a
nie molestowania nieletnich.
Zakonnik przebywa obecnie w
areszcie. Jego obrońca wnioskował
o zwolnienie go za kaucją 3,5 tys.
dolarów, jednak sąd ustalił stawkę
na 10 tys.
Proces ruszy pod koniec sierpnia. Andrzej U. od dwóch lat ma
amerykańskie obywatelstwo. Jeśli
zarzuty się potwierdzą, to zgodnie z
tamtejszym prawem może spędzić za
kratkami do 25 lat.
/pg/

nia) będą obowiązywać rozkłady
jazdy ważne w soboty. Za wyjątkiem
autobusów linii 120, 236, 710 (a także
2, 6, 80, 130, 288, 801, 831, 840, 860,
870), które będą jeździć według rozkładu na dni robocze.
Pełną informację o funkcjonowaniu komunikacji w dniach 15-17
sierpnia można znaleźć na stronie
przewoźnika (www.kzkgop.com.pl).
/bw/

Knurów. Zawalidroga na Przemysłowej

Wichura powaliła
drzewo
Z poniedziałku na wtorek w wielu miejscach w Polsce miały miejsce
intensywne burze. Podobnie było w
Knurowie, a strażacy interweniowali
na ul. Przemysłowej.
Strażacy otrzymali sygnał o zwalonym drzewie na ul. Przemysłowej
około godziny pierwszej w nocy.

– O problemie poinformowali nas
kierowcy, którym drzewo torowało
przejazd – informuje Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie.
Powodem upadku drzewa na jezdnię był porywisty wiatr. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
DC

Szczygłowice. Skrzyżowanie w remoncie

Ekipy remontowe były gotowe
zabrać się do pracy znacznie wcześniej. Powstrzymały się, wyczekując
na naprawę mostu nad Bierawką
i odblokowa nie z a m k niętej u l.
Lignozy.
Tera z robot y r usz ył y pe ł ną
parą. Odnowie zostanie poddana
w ysepka na środ ku sk rzyżowania. Na jezdni, w bezpośrednim
sąsiedztwie krzyżówki, drogowcy
położą świeży asfaltowy dywanik.
Na jakości zyska też chodnik oraz
- tego akurat nie będzie widać kanalizacja.
Planowy termin inwestycji to
koniec września, jednak prawdopodobnie uda się ją zakończyć jesz

Foto: Dawid Ciepliński

Po naprawie mostu nad Bierawką drogowcy
zabrali się do odnowy skrzyżowania u zbiegu
al. Piastów i ul. Książenickiej

Foto: Dawid Ciepliński

Wysepka wywyższy się
ponad nowy asfalt

cze podczas kalendarzowego lata.
Kosztami – 122 tys. zł – podzieliły
się zgodnie samorządy Knurowa i
Powiatu Gliwickiego.

/bw/

Praca wre, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
remont skrzyżowania zakończy się jeszcze latem
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Foto: Paweł Gradek

Knurowski szpital
przymierza się
do otwarcia poradni
onkologicznej

knurów. suBtelna różnica między oddziałem a PoradniĄ

Foto: Paweł Gradek

ścieżka zdrowia

Serialu o braku zasięgu sieci T-Mobile
w Knurowie ciąg dalszy. Nic nie
wskazuje, by operator uporał się
z problemem do... lipca 2013 roku!
W salonie T-Mobile przy ul.
1 Maja jeszcze tli się nadzieja na
pozy ty wny f inał. - Żadnej daty
podać nie mogę. Trwają rozmowy
o przywróceniu zasięgu. W połowie
sier pnia ma dojść do spotkania
zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej z proboszczem (Janem Buchtą
- przyp. red) - usłyszeliśmy przez
telefon.
Ksiądz Buchta o przybliżonym
terminie spotkania z zarządem PTC
dowiaduje się od nas. - Nikt się ze mną
jeszcze w tej sprawie nie kontaktował.
Do spotkania miało dojść w sierpniu,
ale jak na razie czekam na telefon.
Złudzeń nie pozostawia pracownica z salonu przy ul. Sobieskiego.
Powołuje się na pismo z centrali,
z którego w ynika, że negocjacje
operatora mogą potrwać nawet do
2013 roku.
O tej rewelacji powiadomił nas
także pan Mariusz Kaliński z Knurowa - żywo zainteresowany termi-

nem przywrócenia zasięgu. Kilka
dni temu odebrał e-mail z Biura Obsługi Abonenta. Przeczytał w nim:
Uprzejmie informuję, że na chwilę
obecną nie ma planowanej poprawy
zasięgu w Pana okolicy. Natomiast
poprawa nastąpi w 2013 r. w połowie
lipca. Mam nadzieję, że powyższe
wyjaśnienie okaże się pomocne.
Okazało się pomocne, bo knurowianin już wie, że niebawem zmieni
operatora. Przepadną mu wszystkie
bonusy i uzbierane minuty, których z
braku zasięgu nie może wykorzystać.
Z tego samego powodu nie jest zainteresowany rekompensatą w postaci
podwójnego doładowania.
Szczęściem w nieszczęściu pana
Kalińskiego jest fakt, że ma prepaid (telefon na kartę). Nie wiąże
go z operatorem żadna umowa. W
każdej chwili może wybrać inną
sieć. Problem mają jego znajomi. Do
T-Mobile przenieśli telefony stacjonarne, internet, podpisali umowy

Kratka
za wysoko?

Po co ta
„trzydziestka”?

- U zbiegu ulic Kazimierza
Wielkiego i Jana Sobieskiego
były poprawiane najazdy. Wydaje mi się, że jedna z kratek
ściekowych jest niewłaściwie
zabudowana. Wyraźnie wystaje
ponad poziom jezdni, przez co
podczas deszczu w pobliżu tworzy się spora kałuża. Tak jak we
wtorek rano po nocnej zawierusze. Może jacyś fachowcy przyjrzeliby się temu problemowi i
jakoś mu zaradzili.
Mieszkaniec osiedla 1000-lecia

- Znak ograniczający prędkość
do 30 km/h stoi na ul. Zwycięstwa
(od granicy Krywałdu i Szczygłowic). Postawiono go ze względu
na wertepy, pewnie po szkodach
górniczych. Ale, moim zdaniem,
niepotrzebnie. Tam wystarczyłby
tylko znak o wybojach. „Trzydziestki” nikt, ale to nikt, nie respektuje.
Chyba, że o to właśnie chodzi
– o mandaty za jej przekraczanie.
Mnie się to nie przytrafiło, ale
przy takim znaku to policjantów
drogówki chyba aż ręce świerzbią,
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abonamentowe.
Ilu klientów nie miało pojęcia o
problemach z zasięgiem w Knurowie,
a od lutego podpisało umowy z operatorem? Nie wiadomo.
- Gdyby mnie to spotkało, sprawę
kieruję do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Być może
później trafiłaby do sądu - zastanawia
się Kaliński.
Ciekawi go, dlaczego pozostali
operatorzy nadajników z komina
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
znaleźli dla nich inne lokalizacje, a TMobile potrzebuje na to jeszcze rok.
Nauczeni doświadczeniem rezygnujemy z kontaktu z biurem prasowym T-Mobile (za każdym razem
lakoniczne odpowiedzi na nasze
pytania otrzymywaliśmy po dwóch
tygodniach) i posiłkujemy się komunikatem z 1 czerwca: - Nasi specjaliści
podjęli wszelkie starania, by odroczyć
termin demontażu nadajników i aby
zrealizować wcześniej inwestycję, która zminimalizuje wszelkie ewentualne
związane z tym niedogodności.
Czas pokazał, że gra na zwłokę
przestała bawić klientów T-Mobile.
Tyko czy operatora to czegoś nauczy?
/pg/

by chwycić za radar...

Spieszył się

Kierowca

- W środę wracałam autobusem linii 636 z przystanku Gierałtowice Granica. Trafił się kierowca
rajdowiec. Pędził z prędkością
światła. Nie zdążyłam jeszcze
wsiąść do autobusu, kiedy kierowca zamykał drzwi... wraz z moją
ręką. Pasażerowie byli oburzeni. Z
podobną sytuacją można spotkać
się na linii 47 w stronę Zabrza.
Czy KZK GOP zatrudniło nowych,
niedoświadczonych kierowców?
M.M.
not. bw

Oddział onkologiczny w Knurowie odmawia córce
pani Małgorzaty podania zastrzyków hormonalnych.
- Pozostał duży niesmak i przekonanie, że otwarto
go w innym celu niż leczenie i pomaganie pacjentom
chorującym na raka - skarży się knurowianka. Prezes
spółki Szpital w Knurowie Michał Ekkert ripostuje:
- Oddziały nie są miejscem podawania zastrzyków
pacjentom spoza szpitala
Córka pani Małgorzaty (nazwisko do wiadomości redakcji) leczy
się w gliwickim Centrum Onkologii. Po przebytej operacji zmuszona
jest brać hormony w zastrzykach,
co cztery tygodnie przez dwa lata.
Pierwszą iniekcję wykonano jeszcze w Gliwicach. Termin kolejnej
to 16 sierpnia. Wizja dojazdów do
Gliwic, kiedy na piersi i brzuchu
pacjentki są pooperacyjne rany, nie
jest najszczęśliwszym pomysłem.
W C ent r u m On kolog i i k nu rowianka usłyszała, że taki zastrzyk
bez problemu zrobią jej w każdej
przychodni.

kawa smakowała?

- Pytała w swojej poradni, ale odmówiono jej zrobienia tego zastrzyku.
Pytała kilku pielęgniarek prywatnie
- również odmówiły - relacjonuje
matka pacjentki.
Niezrażona niepowodzeniem
skierowała kroki do oddziału onkologicznego w knurowskim szpitalu. Od
ordynatora miała usłyszeć, że iniekcja
jest możliwa, ale najpierw kobieta
musi zostać przyjęta na oddział na
dwa dni. Knurowianka jest matką
1,5-rocznego dziecka i nie wyobrażała
sobie tak dużej rozłąki.
Pani Małgorzata jest zbulwersowana polityką oddziału: - Zastrzyki
wykupione. Jest tylko problem ze znalezieniem osoby, która je poda. Córka nie
może ich otrzymać na oddziale, wydaje
się, utworzonym dla takich osób, aby
nie musiały jeździć do Gliwic.
Nie ukrywa, że kilkunastominutowe oczekiwanie na córkę w
poczekalni oddziału pozwoliło jej
wyrobić sobie zdanie o „pracującym”
tam personelu:
- Zastałam tam dwie lub trzy pielęgniarki (jedna nie była w fartuchu
- być może gość?) raczące się kawą i
ciastem. Żeby przejść do lekarza trzeba
było minąć je bokiem uważając, aby
przypadkiem którejś nie potrącić.
W trakcie oczekiwania na córkę,
z oddziału onkologicznego wyszedł
starszy pacjent i od drzwi zawołał pielęgniarkę do innego leżącego pacjenta.
Drzwi oddziału były cały czas otwarte,
jednak absorbująca rozmowa przy kawie nie pozwoliła personelowi usłyszeć
tego wołania. Komu ma służyć opłacanie pielęgniarek z naszych składek

na tym oddziale, jeżeli przychodzą do
pracy na kawę i rozmowy prywatne?

zły adres

Prezes spółki Szpital w Knurowie
Michał Ekkert studzi emocje pani
Małgorzaty i wyjaśnia drobną różnicę między oddziałem a poradnią. Na
oddziale leczy się pacjentów szpitalnych, tam mają oni swoje kartoteki,
tam znajdują się pod ciągłą obserwacją lekarską i przyjmują leki.
- Oddziały nie są miejscem podawania za strzyków pacjentom
spoza szpitala. Iniekcje wykonuje
się w poradniach lub przychodniach
- podkreśla i przywołuje odpowiedzialność lekarza za podawanie
leku. - Każdy zastrzyk, szczególnie w
przypadku pacjenta onkologicznego,
niesie ryzyko wstrząsu. Lekarz, bez
dokumentacji choroby, nie może go
podjąć. Stąd też propozycja przyjęcia
knurowianki na nasz oddział.
Ek kert przyrównuje historię
córki pani Małgorzaty do pacjenta z
ręką w gipsie, który, by go ściągnąć,
zamiast do poradni chirurgicznej
melduje się na oddziale szpitalnym.
Z rozmów z oddziałową i ordynatorem oddziału onkologicznego
wie, że poinstruowali pacjentkę w
jaki sposób ma sobie zaaplikować
w brzuch ampułkostrzykawkę z
hormonami. Ponadto zasugerowali jej, by zgłosiła się do lekarza
rodzinnego, a ten po uprzednim
zbadaniu na pewno wyda pacjentce
kartkę do punktu zastrzykowego w
przychodni.
Michał Ek kert zapewnia, że
niebawem ruszy w Knurowie poradnia onkologiczna, gdzie iniekcje
będą normą. Obecnie jest na etapie
rozmów z dyrektorem Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Córka pani Małgorzaty jest zdeterminowana. Myśli o samodzielnym
podawaniu sobie zastrzyków. W taki
sam sposób aplikowała sterydy po
chemioterapii, ale nie miała wówczas
ran pooperacyjnych.
- Na razie nie ma sił pytać inne
pielęgniarki w szpitalu lub w przychodniach, czy zrobią jej ten zastrzyk.
Na kolejny pojedzie pewnie do Gliwic,
ale co w zimę? - zastanawia się matka
knurowianki.
Paweł Gradek
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Knurów. Porządkowanie gospodarki ściekowej

Pamiętajmy o przyłączach
Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. w Knurowie, Pan Bogusław Tyszkowski, przekazuje
najnowsze informacje związane z realizacją Projektu: „Porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”

Prezes PWiK Sp. z o.o. w Knurowie Bogusław Tyszkowski

Wilcza

Dlaczego ogórek nie śpiewa?
„Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze, to widać z woli
nieba, prawdopodobnie nie może” − tłumaczył Konstanty
Ildefons Gałczyński. Głosu ogórka więc nie usłyszą goście
Pikniku Ogórkowego, ale za to posmakują smacznych
potraw
Festyn odbędzie się w środę, 15
sierpnia w Wilczy. Jeszcze można
zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie „Ogórkowe smaki”. To propozycja
dla Kół Gospodyń Wiejskich, bo one
będą tak pysznie rywalizować.
Podczas imprezy zostaną zeprezentowane potrawy w dwóch kategoriach: zupa ogórkowa oraz ogórek
pod każdą postacią. Jury weźmie pod
uwagę smak, ale także oryginalność i
estetykę podania.
informacja

Formularz zgłoszeniowy (ze strony www.gok.pilchowice.pl) należy
dostarczyć osobiście, drogą pocztową
(ul. Świerczewskiego 1, Pilchowice)
lub elektroniczną (gokpilch@gmail.
com) do 10 sierpnia.
W czasie zabawy goście posmakują ogórkowych potraw, posłuchają
dobrej muzyki i przekonają się, ze to
niewielkie zielone warzywo kryje w
sobie wiele tajemnic.
jb

W majowym wydaniu „Przeglądu Lokalnego” informowaliśmy
mieszkańców Knurowa o osiągnięciu półmetka realizacji „Projektu”.
Kolejne dwa miesiące zaowocowały
zakończeniem dwóch kontraktów i
przyniosły dalszy postęp w budowie
sieci kanalizacyjnych na pozostałych
kontraktach.
Zakończone kontrakty obejmują
rejon:
• ulicy Rakoniewskiego oraz
Wilsona na odcinku od wiaduktu
kolejowego do budynku
nr 70 oraz
• doliny Potoku Knurowskiego, tj.
rejon pomiędzy ul. Wolności i Ks.
Koziełka.
Nowe odcinki kolektorów zostały
ułożone w ulicach Broniewskiego,
Krasickiego, Chrobrego, Akacjowej,
Kochanowskiego, Prusa, Pocztowej,
Żwirki i Wigury, Mickiewicza oraz
Janty.
Kontynuowana jest budowa sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulic: Chmielnej, Koziełka, Jaśminowej, Dymka,
Wilsona na odcinku od skrzyżowania z
ul. Kochanowskiego do ul. 1 Maja.
Ruszają odtworzenia nawierzchni
w rejonie Fińskich Domków, a z końcem sierpnia rozpoczną się również
prace związane z odtworzeniem nawierzchni na całej ul. Wolności.
Cho c ia ż gener a l n ie na le ż y
stwierdzić, że budowa infrastruk-

t u r y k a na l i z ac y jnej postę puje
zgodnie z założonymi harmonogramami, to w przypadku jednego
z czterech głównych wykonawców –
konsorcjum ABM Solid i ABM Silesia,
pojawił się problem z dalszą realizacją
zawartego kontraktu.
PWiK z dużym zaskoczeniem
przyjęło informację o złożeniu w sądzie przez tego wykonawcę wniosku o
ogłoszenie upadłości.
Okazuje się, że pieniądze to nie
wszystko. Pomimo tego, iż PWiK
zabezpieczyło pełne środki finansowe
na wykonanie kontraktu z konsorcjum
ABM Solid, ABM Silesia i regularnie
przekazywało należności za poszczególne etapy jego realizacji koniecznym
stało się odstąpienie od umowy z
powodu opuszczenia placów budów
przez podwykonawców, tj. przerwania
prac w rejonie ul. Dworcowej i ulic
bocznych.
PWiK ma pełną świadomość,
że powyższa sytuacja spowoduje przedłużenie realizacji prac i niedogodności dla mieszkańców tego rejonu
Knurowa, w związku z czym czyni
wszelkie starania i formalno-prawne
kroki mające na celu jak najszybsze
wznowienie prac i ich pełne sfinalizowanie zgodnie z projektem.
Chciałbym jednocześnie ponownie zwrócić uwagę mieszkańców będących właścicielami nieruchomości na
terenie Knurowa, o spoczywającym na

Nich obowiązku przyłączenia swoich
nieruchomości do nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej w terminie sześciu
miesięcy od daty otrzymania powiadomienia o przekazaniu jej do eksploatacji, a wynikającym z „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Knurów” uchwalonego
przez Radę Miasta Knurów w czerwcu
2010 r.
Spośród grupy właścicieli nieruchomości, których czeka wykonanie
obowiązku przyłączenia się do kanalizacji duża część zawarła z Przedsiębiorstwem umowy o odpłatne ich
wykonanie.
Pozostali, po otrzymaniu informacji o oddaniu sieci kanalizacyjnych do
użytkowania, będą mogli przystąpić
do realizacji obowiązku rozpoczynając
formalną część procedury budowy
przyłącza tj. wystąpić z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych
przyłączenia.
Wzór takiego wniosku można uzyskać w Biurze podawczym PWiK przy
ul. Szpitalnej 11 w Knurowie.
PWiK będzie cyklicznie przekazywało informacje, w postaci ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych
wydaniach „Przeglądu Lokalnego”
oraz indywidualnych imiennych zawiadomień, o oddawaniu do eksploatacji kolektorów kanalizacyjnych w
poszczególnych ulicach Knurowa i
tym samym o powstaniu technicznych
możliwości przyłączania położonych
przy nich nieruchomości.
Zachęcam wszystkich mieszkańców posiadających nieruchomości w
tych rejonach Knurowa, które objęte
są realizacją „Projektu”, do śledzenia
prasowych ogłoszeń związanych z tą
tematyką jak również zaglądanie do
skrzynek pocztowych tak aby w porę
rozpocząć procedurę przyłączenia i
skorzystać z dotacji przewidzianej na
ten cel przez Radę Miasta Knurów.
Wszelkie informacje dotyczące
budowy przyłączy kanalizacyjnych
można uzyskać w Dziale Logistyki
PWiK sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 11
w Knurowie.
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rozmaitości
Knurów. Prosimy o stare zdjęcia

15 lat po powodzi

Aby dostać się do piwnic, potrzebny byłby sprzęt płetwonurka...

- To były bardzo nerwowe chwile
– wspomina. – Gwałtownie wezbrał
poziom Bierawki i Knurówki. Spływająca z wyżej położonych rejonów
miasta woda zalała część budynków
przy ul. Wilsona.
Mętna ciecz pokryła pobliskie
ogródki działkowe i skwer. W tym
samym czasie mieszkańcy zgłaszali
podtopienia z ulic: Witosa, Niepodległości, Koziełka i Zwycięstwa.
- Przyjechali strażacy, ale nie nadążali z pompowaniem wody – mówi

Jerzy Pach. – Nie było drożności, tryskały trzymetrowej wysokości gejzery.
Co gorsza, wybiły fekalia. Poważnie
obawialiśmy się ewakuacji.
Taki los spotkał 49 osób w Krywałdzie, gdzie było ogromne ryzyko
przerwania wałów Bierawki.
- Upłynęło 15 lat, ale wspomnienia tych dramatycznych dni nie słabną
– zapewnia nasz rozmówca. – Mawia
się, że „historia lubi się powtarzać”.
Mamy nadzieję, że nie uczyni tego w
taki fatalny sposób...

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

Foto: Archiwum

Minęło 15 lat od dramatu, jaki ogarnął całą Polskę. Powódź
z 1997 roku nie ominęła Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic.
O dramatycznych wydarzeniach przypomnieliśmy przed
miesiącem [„15 lat po powodzi” – PL nr 28/2012]. Nawiązał
do nich knurowianin Jerzy Pach z ul. Wilsona

Przed wojną dzisiejsza ul. Koziełka nosiła miano Kościelnej – ze
względu na bliskość kościółka św. Wawrzyńca (na zdjęciu ujęcie
świątyni od strony obecnego skweru pomiędzy ulicami 1 Maja
i Klasztorną)

informacja własna wydawcy

Gliwice i okolice

Rajd
po

/bw/

leśniczówkach
Foto: Archiwum rodzinne Jerzego Pacha

Na rowerową w yprawę
„Szlakiem leśniczówek”
zaprasza Stowarzyszenie
G li w ic ki e M et a m o r foz y.
Wyprawa w niedzielę,
12 sierpnia

Spływająca z wyżyn woda zalała budynki przy ul. Wilsona, pobliskie
ogródki działkowe i skwer

Knurów

Bezpieczni www sieci
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku przy wsparciu Bricomarché
organizuje pierwszy w Knurowie happening pod hasłem
„Bezpieczni w necie — bezpieczni w świecie”
Internet to wspa nia łe możl iwo ś c i . I z a g ro ż e n i a , o c z y m
przy pominają głośne zaginięcia
młodych ludzi, zby t ufnych, by
k r y tycznie wer y f ikować wiado-

mości na temat osób znajdujących
się po drugiej stronie łącza. Granica międz y zabawą a rea lny m
zaangażowaniem w internetowe
relacje jest dosyć cienka i często
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niezauważalna.
O tym, jak istotne jest wskaz y w a n ie pu ł ap e k w i r t u a l ne go
świata ma przypomnieć i ostrzec
specjalny happening. Jego organizatorom zależy na zainteresowaniu mieszkańców problematyką
bezpieczeństwa w internecie i na
wspa rciu rod zi n osób z ag i nionych.
Akcja ma zasięg ogólnopolski.
Grupę może stworzyć każdy zainteresowany problematyką bezpieczeństwa w internecie. Wystarczy
wejść na stronę w w w. t nij.org /
happeningnr1bwnbws i następnie

zg łosić swoje ucz e st n ic t wo do
10 sierpnia do organizatorów na
adres a.nowak@scpr.org.pl.
Finał a kcji — 13 sierpnia w
god z. od 18 do 19. Termin zosta ł w ybra ny nieprz y pad kowo.
Właśnie w tedy swoje urod ziny
o b c h o d z i z a g i n ion a 15 -l e t n i a
Monika Kobyłka z Woli Gałeckiej.
Uczestnic y happening u chcą w
ten sposób pomóc w jej poszukiwaniach.
Więcej informacji u organizatorów pod numerami 609 108 694
lub 512 869 599.
jb

Start z gliwickiego rynku o godzinie 9.00. Turystów poprowadzą
przewodnicy z Turystycznego Klubu
Kolarskiego im. Władysława Huzy.
Trasa wić się będzie polnymi i
leśnymi ścieżkami. Na szlaku znajdą
się m.in. leśniczówki w Leboszowicach, Sierakowicach i Łączy.
Nie będzie łatwo – do przejechania jest około 80 km.
Ci, którzy nie mają całego dnia
wolnego, albo nie chcą się przesadnie
forsować, mogą wziąć udział w spacerze pod hasłem „W starym kinie”.
Początek wyznaczono na godz.
9.30 na rynku. Przechadzka poprowadzi śladem obiektów w dużej
mierze nieistniejących, a zakończy
się spotkaniem o godzinie 11.00 w
kinie „Amok”.
Mapy tras można pobrać ze strony stowarzyszenia lub na miejscu
zbiórki.
Bieżące informacje chętni znajdą
na stronie www.gliwiczanie.pl.
/sisp, b/



Foto: Andrzej Knapik

aktualności
informacja własna wydawcy

FESTYN
RODZINNY
na kręgu

– estrada plenerowa przy ul. 1 Maja

Niedziela, 12 sierpnia 2012 roku
od godz. 17.00 do godz. 22.00

W PROGRAMIE:
gry i zabawy dla dzieci
występ zespołu Iwona i Piotr

W sztafecie rodzinnej zwyciężyła famililia państwa Seemann

lebosZowice. osZałaMiający drink beZ procentów

Zwycięstwo za Miraż

Organizator: Centrum Kultury w Knurowie
Patronat medialny: Przegląd Lokalny

Foto: Andrzej Knapik

– Było super! Tak trzymać! – entuzjastyczne pochwały spływały na organizatorów
niedzielnego pikniku w Leboszowicach. Imprezy wyjątkowej, bo bez krzty alkoholu

Nawet telewizyjny „Taniec z gwiazdami” nie mógł się równać
z emocjami tanecznego konkursu „pod wiatą”

znaleźć coś dla siebie. I dwulatek, i
stulatek.
Ogromne emocje w yzwolił y
sztafety rodzinne, konkurs taneczny, twórcza rywalizacja w... wyrobie
ceramiki i malowaniu (pod hasłem
„Koń, jaki jest, każdy widzi” i „Koń,
jaki jest, każdy słyszy”).
– Konkursy dla dzieci są dziełem,
powstałej w tym roku, Gminnej Świetlicy Wiejskiej pod kierownictwem
Anny Pytlik – zaznacza przewodnicząca Kowol.
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Drink 0 %

U d z i a ł w z i ę li: J o lant a Jania
– drink „ Ant ypromil”, Jadwiga
Jendras – „Smak raju”, Marcin
Warzocha – „Tomatem drink”, Małgorzata Szendzielorz – „Powiew
lata”, Bernadeta Suliga – „Niebo w
gębie” i Łukasz Szozda – „Polarna
pomarańcza”.

Knurów
parafia Matki bożej cZęstochowskiej
ZaPraSZa
Foto: Sławomir Gruszka

II Piknik Rodzinny zorganizowała Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pilchowicach, wspierana przez
Gminny Ośrodek Kultury, sołtysa i
Radę Sołecką Leboszowic.
– To wstęp do miesiąca trzeźwości, którym zwyczajowo jest sierpień
– mówi przewodnicząca komisji
Jolanta Kowol.
Każdy, kto w niedzielne popołudnie zajrzał do Leboszowic, mógł

Brawa nagrodziły pokaz umiejętności w wykonaniu młodzieżówki
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilczy
i Knurowa. Uwagę ściągały warsztaty
z pomocy medycznej w wykonaniu
strażaków z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie.
Uczestnikom zabawy przygrywał
zespół Mariola i Piotr.
Gwoździem programu był konkurs na najlepszy drink bezalkoholowy. O tytuł Barmana Gminy Pilchowice rywalizowało siedem osób.
Sędziom najbardziej posmakował
„Miraż” dzieło Katarzyny Konieczny.
Drugie miejsce otrzymał „Powiew
lata” Małgorzaty Szendzielorz, a
trzecie „Tomatem drink” Marcina
Warzochy.
Czy jurorzy mieli rację? Każdy
mógł ocenić osobiście. – Drinki rozeszły się w błyskawicznym tempie
– śmieje się pani Jolanta.

Jurorom najbardziej posmakował drink „Miraż” Katarzyny Konieczny; wójt gminy Pilchowice Joanna
Kołoczek-Wybierek ( z prawej) oczekuje – z niecierpliwością jak wszyscy zebrani – na werdykt
sędziów: Krystyny Kręgiel – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gliwicach, przewodniczącego
Tadeusza Wojtyszyna – prezesa Klubu Abstynentów Stokrotka w Gierałtowicach i posła Jana
Kaźmierczaka, fundatora głównej nagrody
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szykuj się do zabawy

Zbigniew Wodecki będzie gwiazdą XI Parafialnego Festynu
Rodzinnego w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej
Poprzedzająca odpust parafialny
impreza odbędzie się 19 sierpnia
na terenie szkolnej „Siódemki”. Jej
organizatorami są: ks. proboszcz Jan
Buchta i Wspólnota Rodzin Domowego Kościoła w parafii MBCz.
Ze sceny zaśpiewają: Aleksandra
Śmieja, Sylwia Lipka i kwartet Jack
Band pod kierunkiem Jacka Żyły. O
dobry nastrój uczestników zadbają
- „po naszymu” - laureaci konkursów na „Ślązaka Roku”. Gwiazdą
scenicznych występów będzie Zbigniew Wodecki. Finał wieczoru
upływać będzie na śląską nutę dzięki
przebojom wygrywanym przez duet
Caro. Gościem specjalnym festynu
będzie Stanisław Kmiecik z Krakowa.

– To niezwykły człowiek i wyjątkowy
artysta – mówi Joachim Machulik
ze Wspólnoty Rodzin Domowego
Kościoła. – Nie ma rąk, a mimo to
żyje normalnie: ma rodzinę, pracuje,
tworzy. Maluje nogami i ustami.
Organizatorzy przygotowują różnorodne atrakcje. Będą gry, konkursy
i zabawy, pączki z nagrodami-niespodziankami i dobrze zaopatrzony
bufet.
Dochód z festynu trafi do Parafialnego Funduszu Stypendialnego,
dzięki czemu będzie możliwe m.in.
wsparcie rodzin w trudnej sytuacji
materialnej, dofinansowanie do
wyjazdu rekolekcyjnego i pomoc
misjonarzom.

/b/
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ogłoszenie własne wydawcy

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.

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności

Słowaccy cykliści zostali przywitani na rogatkach Knurowa: bez chleba i soli, ale z radością i podziwem
dla ich wyczynu

Knurów

Spod Tatr zjechali „na kole”
W niedzielę do Knurowa zawitali goście ze słowackiego Svitu. Na Śląsk „spode samiuśkich
Tater” dotarli... na rowerach

informacja własna wydawcy

skwerze u zbiegu ulic Dworcowej i
Kopalnianej. Wraz z setkami knurowian uczestniczyli w koncercie
plenerowym, będąc świadkami uruchomienia nowej fontanny.
Zebrawszy siły wybrali się w
podróż powrotną. Oczywiście na
rowerach.
Czy w ramach rewanżu knuro-

wianie odważą się na jazdę w Tatry
„na kole”? To, było nie było, mocno
pod górkę.
– Mamy nadzieję, że uda nam
się zorganizować podobną wyprawę
w przyszłym roku – nie uchyla się
od zapowiedzi wiceprezydent Piotr
Surówka.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Słowacy z partnersk iego dla
Knurowa miasta wyruszyli w drogę w
sobotę rano. Sporo się nakręcili – 250
km. Tempo mieli iście mistrzowskie,
gdyż na rogatkach miasta przyhamowali jeszcze przed niedzielnym
południem.
Na granicy gości przywitali – na
rowerach, a jakże – knurowianie:
wiceprezydent Piotr Surówka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach i dyrektor MOSiR-u Krzysztof
Stolarek. Ten nieduży peleton wjechał do miasta. Cyklistom asysty
udzieliła Straż Miejska.
- Mamy przyjemność gościć pięciu
pracowników magistratu w Svicie,
którym przewodzi zastępca burmistrza Milan Lopušniak – mówi wiceprezydent Surówka. – Ich przyjazd
wpisuje się w ramy współpracy między
naszymi miastami.
Słowacy złożyli wieniec pod
pomnikiem poległych górników na

Dojeżdżając do Knurowa Słowacy mieli w nogach ćwierć tysiąca
kilometrów, podwoili tę liczbę wracając do domu...

I . . . po Euro

Pustki na stadionie? 20, 30 lat temu to byłoby nie do pomyślenia. Jednak dzisiaj futbol ma ogromną konkurencję.
A jeśli już ktoś z młodych chce pograć, woli pobiegać za piłką na po sztucznej nawierzchni. Tradycyjna murawa poszła
w odstawkę. Troszkę szkoda. Na zdjęciu pusty, „naturalny” stadion w Szczygłowicach, gwarno za to było (i bardzo
dobrze!) na nieodległych boiskach przy szkole...
/bw/; Foto: Bogusław Wilk
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aktualności
knurów. parada śMieciaków - ekodZieciaków

potwór z wampirzycą
snuli się po mieście
Paradą w centrum miasta zakończyły się warsztaty
w ramach projektu „Lato w Teatrze”
uczestniczących w trzytygodniowych warsztatach. Ich skutkiem były
liczne prace plastyczne, prezentacja

z elementami choreografii i charakteryzacji oraz happening z udziałem... Wcielonej Idei Matki Ziemi,

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Recykling i upcykling – to słowa,
które robią furorę. Stały się też twórczą inspiracją dla dzieci i nastolatków

Kontenerów i Śmieci. Uff... W środę
i czwartek zajęcia dobiegły końca.
To był finał z przytupem – przybrał
formę parady w centrum handlowym
Merkury.
Zwracał uwagę. Jakże inaczej,
skoro po placu hasał Potwór Bagienny, przemykała Kwiatowa Wróżka,
snuła się Wampirzyca. Co ciekawe,
ich kolorowe wdzianka powstały z
surowców wtórnych. Wyszły spod
ręki uczestników warsztatów.

Lato w Teatrze – atrakcyjna
oferta teatralna dla uczniów,
którzy z różnych przyczyn
sp ę dz ają wakac je w swo jej miejscowości. Między 30
czerwca a 31 sierpnia 2012
roku w dwudziestu sześciu
miastach i miasteczkach w
całej Polsce odbywają się teatralne półkolonie i warsztaty, podczas których młodzi
widzowie poznają teatr pod
opieką profesjonalnych artystów, wspólnie przygotowując
spektakl. Dzięki projektowi
teatr staje się atrakcyjnym
ośrodkiem działań twórczych
i edukacyjnych również w czasie wakacji. Lato w teatrze jest
projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
koordynowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie.

Na wytworzenie tych oryginalnych strojów nie ścięto ani jednego drzewa – wszystkie zostały zrobione z surowców wtórnych; efekt ciekawy, nieprawdaż?...

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Magdalena kudryś z knurowa

ur. 30.07.2012 r., 3030 g, 52 cm

oliwia smyczek z ornontowic

ur. 3.08.2012 r., 3310 g, 52 cm
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Maja Skorupka ze Stanowic

ur. 1.08.2012 r., 3500 g, 53 cm

oliwier liwa z paniówek

ur. 3.08.2012 r., 2860 g, 53 cm

Borys Kazula z Knurowa

julia Tymoszek z Knurowa

ur. 2.08.2012 r., 2870 g, 50 cm

ur. 2.08.2012 r., 3800 g, 53 cm

ksawery dobosz ze skałki

judyta leszczyńska z pilchowic

ur. 6.08.2012 r., 2520 g, 50 cm

ur. 6.08.2012 r., 2770 g, 52 cm

lena twardawa z ornontowic

ur. 2.08.2012 r., 3270 g, 52 cm

antoni żmuda z gliwic

ur. 7.08.2012 r., 3200 g, 51 cm
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 32/2012 - 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 30/2012 brzmiało: „Piosnka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Stanisław Frączek. 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

32

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

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

DC

www.kinoscenakultura.pl

informacja

Wielowieś
zaprasza
do zabawy

W programie:
13 sierpnia, godz. 20 – zabawa
taneczna przy zespole „Pago”
14 sierpnia, godz. 20 – zabawa
taneczna przy zespole „Holidays”
15 sierpnia:
14.00 – blok imprez sportowo-kulturalnych dla dzieci
15.00 – koncert Parafialnej Orkiestry
Dętej ze Świbia pod batutą Piotra
Beiera
15.40 – koncert Wielowiejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Eryka Sobla
16.30 – powitanie zaproszonych
gości przez Wójta Wielowsi, koncert
Biesiadny zespołu „Bajery”
18.00 – koncer t zespołu „Girls”;
w programie „Super przeboje”
19.30 – występ artystyczny: Dominika i Janusz Żyłka
21.00 – zabawa taneczna przy zespole „Blue-Boys”

/sisp, b/

Prawie jak
Michael „Air”
Jordan... Warto
zajrzeć na boiska
knurowskiego
Orlika, by
podejrzeć i takie
efektowne akcje

Foto: Dawid Ciepliński

Od 13 do 15 sierpnia
odbywać się będą
XV Dni Wielowsi.
Organizatorzy
zapraszają do udziału
w zabawie. Impreza
odbywać się będzie na
placu sportowym przy
ul. Zamkowej 24

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

31-39/12

TYNKI ŻWIROWE (myte kwasem), ocieplenia. Tel. 607 991 043; www.alojzypiela.za.pl

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

31-39/12

30-32/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

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

31-32/12

Angielski. Tel. 533 603 940

29-32/12

15-44/12

Sprzedam rowerek dziecięcy koła 20”, fioletowy, kółka boczne. Tel. 607 961 721

edukacja

Atrakcyjna pożyczka od 1000 zł do 6000 zł
bez sprawdzania BIKu, minimum formalności. Tel. 698 036 547
Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

SPRZEDAM

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

32-35/12

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

9/12-odw.

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

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 117,20 m2 przy ul. 1 Maja 6 (parter),
- o pow. 30,54 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (IV piętro),
- o pow. 16,91 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

1-48/12

ogłoszenie

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

28-35/12

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

1/12-odw.

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

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

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.

25-32/12

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Dwupokojowe sprzedam, I piętro. Tel.
600 693 262
32/12

Farskie Pola. Sprzedam dom. Tel. 501 533
977 www.as.silesia.pl

32/12

Gierałtowice, wynajmę 120 m2, na działalność lub do zamieszkania. Tel. 501 533 977
www.as.silesia.pl
32/12

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
31-32/12

Mieszka I. Dwupokojowe sprzedam. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl

32-35/12

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

1/12-odw.

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

1/12-odw.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

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

2-odw.

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

32/12

11–odw.

Sprzedam 2 mieszkania własnościowe każde o pow. 50 m2, I i III piętro, Szczygłowice.
Tel. 32 236 74 35, 514 035 982

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

32/12

29-33/12

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

32/12

Spr zedam dom 16 0 m , W ilc z a. Tel.
511 631 301

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

32-35/12

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

31-32/12

1-51/52/12

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

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866
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Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

SZUKAM PRACY

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

26-35/12

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

31-35/12

Sprzedam kawalerkę. Szczygłowice. Tel.
501 533 977 www.nieruchomosciknurow.pl
32/12

Sprzedam kawalerkę. Tel. 728 946 697

32/12

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę (36 m2),
IV piętro. Tel. 506 981 807
32/12

1/12-odw.

19-43/12

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

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

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

Masz biuro kredytowe, zadzwoń. Poszukujemy do współpracy przy sprzedaży
produktów finansowych, wysokie prowizje.
Tel. 795 531 790

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, II
piętro, przy ul. Mieszka I. Tel. 507 845 581
29-32/12

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

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

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 4 8 m 2 . Te l .
880 749 457

Zatrudnię do budowlanki. Tel. 791 409 670

32-33/12

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

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m w centrum Knurowa, przy ul. Kosmonautów. Cena
3 499 zł/m2. Tel. 530 810 207

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

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

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

26-35/12

31-35/12

12
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Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów http://www.knurow.
bip.info.pl/.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów
w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i
Spraw Lokalowych, w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: (32) 399-22-18 ÷19.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

32/12

30-32/12

1/12-odw.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

29-32/12

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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
w rejonie ulicy Dworcowej.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2012
nr 0 poz. 647) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Knurów Uchwały Nr XIX/277/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru
położonego w rejonie ulicy Dworcowej
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego
miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 21 dni od
daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – to jest do dnia
10.09.2012 r. (włącznie):
• pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów; 44-190 Knurów ul. F. Ogana 5, w godzinach pracy Urzędu,
• ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta Knurów
ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:
ua@knurow.pl

32-33/12

31-32/12

29-32/12
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Mitręga i Luks
najlepsi

sport

Woodstock
był ich celem
Knurów

Ryk silników motocykli oraz rockowe brzmienie grupy
The Cumpels w czwartkowe popołudnie na centrum
handlowym „Merkury” może oznaczać tylko jedno. Po
raz dziewiąty z Knurowa wyruszyła sztafeta, której
celem był Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą
Biegacze mieli do pokonania 460 km. Wyruszyli w
czwartek o 16 pod hasłem
„Stop Przemocy, Stop Narkotykom”. - Dodatkowo w
tym roku sztafetę wspierało
hasło „Bieganie jest moją pasją,
Woodstock jest moim celem”
– mówi Bogdan Leśniowski,
knurowski maratończyk i organizator biegu.
Na trasie biegu nie obyło
się bez drobnych kłopotów.
– Głównie dokuczała nam pogoda – wyjaśnia Leśniowski.
– Biegliśmy chyba w każdej
aurze, jaka tylko była możliwa. Od ulewnych deszczy
po upały.
Sztafeta na metę dotarła w
sobotę tuż po godz. 17. Wprowadzili ją knurowscy motocykliści, którzy także przyjechali
na Przystanek Woodstock.

jednak rekompensuje wejście
na scenę, kiedy publiczność
bije nam brawo. To naprawdę
niesamowite uczucie.
W tym roku, podobnie jak
w poprzednich latach przyznano statuetkę biegacza, która
symbolizuje Forresta Gumpa.
Tym razem jej szczęśliwym posiadaczem okazał się Artur Błaszczyszyn, który w styczniu
w czasie finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy wylicytował
sobie prawo do wzięcia
udziału w sztafecie na
Woodstock. – W przyszłym roku planujemy
zorganizować podobną
akcję – informuje maratończyk.

Po z a kończeniu bieg u
wszyscy zastanawiali się jak
całej ekipie udało się pokonać
trasę. - Każdy nas o to pyta
– śmieje się knurowianin.
– Nie ukrywam, że bieg nie
należy do najłatwiejszych.
Każdy z nas biegnie 5 km,
potem wsiada do samochodu i
czeka dalej na swoją kolej. Jest
to męczące, ponieważ nie chce
się potem wychodzić. Łatwiej
jest przebiec 20 km bez zatrzymania – wyjaśnia. - Wszystko
Przegląd Lokalny Nr 32 (1014) 9 sierpnia 2012 roku

- Korzystając z ok azji
chciałbym podziękować
wszystkim, którzy pomogli
w organizacji biegu - kolegom ze sztafety, zespołowi
The Cumpels, motocyklistom,
Centrum Kultury w Knurowie, sponsorom oraz staroście
powiatowemu, który przyjął
nas, kiedy biegliśmy przez
Gliwice – mówi Bogdan Leśniowski.
Dawid Ciepliński

Członkowie sztafety:
Bogdan Leśniowski, Edward
Włodarski, Marcin Waniek,
Marek Młynarski, Szymon
Masar c z yk, Les ław Kr oczyk, Przemysław Grzesica,
Łukasz Napora, Tadeusz
Ruta, Artur Błaszczyszyn,
Bogumiła Sztulpa

Kąpielisko Leśne „Zacisze” było areną ostatniego
w tym roku turnieju eliminacyjnego X Regionalnych
Mistrzost w Śląska w siatkówce pla ż owej mi k stów.
Zawody zorganizowane przez
knurowski Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji stały na
w ysokim poziomie i zgromadziły zawodników na co
dzień grających w siatkarskiej
1 i 2 lidze.
Wśród 10 par dobre spisała
się pochodząca z Knurowa
„dwójka” Iwona Religa i Tomasz Palusiński, która uplasowała się w środku stawki.
Ostatecznie knurowianom
zabrakło wystarczającej ilości
punktów do klasyfikacji generalnej, by móc zagrać w turnieju finałowym, który odbędzie
się w Łaziskach Górnych.
Knurowski turniej wygrała para Agnieszka Mitręga i
Bartosz Luks, która w finałowym pojedynku pokonała 2:1
Aleksandrę Baron i Tomasza
Winiarskiego.
– Pod względem organizacyjnym turniej przebiegł wzorowo, dopisała nam też pogoda,
a rozgrywkom przyglądał się
liczna publiczność, gdyż wiele

osób korzystało na kąpielisku z
sobotniego wypoczynku. Wypada wyrazić nadzieję, że uczestnicy zawodów pójdą kiedyś w
ślady naszego siatkarskiego
duetu Grzegorz Fijałek – Mariusz Prudel, który na igrzy-

skach olimpijskich w Londynie
pokazał się ze świetnej strony
– powiedział przedstawiciel
knurowskiego MOSiR-u, Zbigniew Rabczewski.
Waldemar Jachimowski

końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Agnieszka Mitręga/Bartosz Luks (Goleszów, Radlin)
2. Aleksandra Baron/Tomasz Winiarski (Pszów, Tychy)
3. Izabela Marczyńska/Sebastian Marczyński (JastrzębieZdrój)
4. Klaudia Nagler/Łukasz Skroban (Racibórz)
5. Ewelina Szweda/Stanisław Ciupa (Gliwice) oraz Iwona
Religa/Tomasz Palusiński (Knurów)
6. Barbara Jaszczyk/Zbigniew Długaj (Mikołów/Przyszowice)
oraz Aleksandra Gorzechowska/Adrian Ciupa
7. Anna Kostka/Karol Kostka (Chudów) oraz Urszula Molska/
Stefan Molski (Rybnik)

Agnieszka Mitręga i Bartosz Luks odbierają nagrody z rąk wiceprzewodniczącego
Rady Miasta - Jerzego Pacha i dyrektora MOSiR-u - Krzysztofa Stolarka
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Bramkostrzelny
beniaminek

Kiedy, gdzie i z kim zagra Jedność Przyszowice
Terminarz 4. ligi - grupa II

1. kolejka
– 11 sierPnia

KS Wisła Ustronianka - Polonia Marklowice, Forteca
Świerklany - GKS 1962 Jastrzębie S.A., Unia Racibórz
- Jedność 32 Przyszowice,
MRKS Czechowice Dziedzice - Nadwiślan Góra, GTS
Bojszowy - Gwarek Ornontowice, GKS GieKSa II Katowice SA - AKS Mikołów, Czarni-Góral Żywiec - Drzewiarz
Jasienica, Rekord BielskoBiała - Iskra Pszczyna

Piłkarze Jedności
przed okresem
przygotowawczym
mieli okazję
zmierzyć się
z Górnikiem
Zabrze. Teraz
czeka ich debiut
w 4. lidze

2. kolejka
– 15 sierPnia

Foto: Piotr Skorupa

Polonia - Iskra, Drzewiarz
- Rekord, Mikołów - CzarniGóral, Gwarek - GieKSa II,
Nadwiślan - Bojszowy, Jedność - Czechowice Dziedzice, Jastrzębie - Unia, Wisła
Ustronianka - Forteca



– stanowczo dodaje Michał
Skowron.
Na kilka dni przed inauguracją sezonu kadra Jedności Przyszowice przedstawia się następująco: Paweł
Pawlas, Daniel Piechota, Michał Hutka, Piotr Lokwenc,
Paweł Lomania, Marcin Pastor,
Michał Piotrowicz, Łukasz
Swoboda, Krzysztof Wawrzyniak, Krzysztof Ciasto, Piotr
Chmielarski, Daniel Jałowiecki, Krzysztof Kowalski, Jakub
Musioł, Piotr Petzelt, Krystian
Foto: Piotr Skorupa

Beniaminek 4. ligi – Jedność Przyszowice rozpocznie
w sobotę sezon od wyjazdowej
konfrontacji z Unią Racibórz.
Już w środę (15 sierpnia) odbędzie się druga kolejka, w której
podopieczni Michała Skowrona zmierzą się przed własną
publicznością z MRKS-em
Czechowice-Dziedzice.
W okresie przygotowawczym piłkarze z Przyszowic
rozegrali sześć gier kontrolnych. – Tego pierwszego meczu z Górnikiem Zabrze do
nich nie zaliczam, bo to było
ponadprogramowe spotkanie,
które odbyło się w okresie urlopowym – mówi trener Michał
Skowron. Jego podopieczni
błysnęli w tych meczach skutecznością, wszak strzelili
rywalom aż 31 bramek (9:0
- Jastrząb Bielszowice, 2:2
- Przyszłość Ciochowice, 5:3 Tempo Paniówki, 5:1 - Górnik
Zabrze juniorzy, 1:3 - Gwarek
Ornontowice, 9:2 - Concordia
Knurów).
Średnia ponad pięciu goli
strzelanych w meczu musi
budzić respekt u rywali, jednak pamiętać należy o tym, że
między spotkaniem kontrolnym a konfrontacją o punkty
nie można postawić znaku
równości.
- Z okresu przygotowawczego jestem zadowolony, chociaż wiadomo, że latem trudno
jest przepracować ten czas z
pełną kadrą. To przecież okres
urlopowy i każdy chce wypocząć – zauważa szkoleniowiec
Jedności. – Jestem zadowolony, że udało się zwiększyć
rywalizację na kilku pozycjach.
W ostatnim tygodniu przed
inauguracją ligi koncentrować
się będziemy jeszcze na pozyskaniu bramkarza.
O co grać będzie w now ych rozgr y wkach zespół
Jedności? – Przede wszystkim
chcemy się spokojnie utrzymać

Sosna, Piotr Szołtysek, Dawid
Goczoł, Dawid Wiercioch, Tomasz Frankowski, Rafał Hajok,
Ariel Mnochy, Dominik Walus, Tomasz Waniek, Dariusz
Wójcik, Michał Marszałek.
Nowymi twarzami w zespole beniaminka są: Krzysztof
Ciasto (Piast Gliwice), Tomasz
Frankowski (Ruch Chorzów),
Dawid Wiercioch (Concordia
Knurów), Dawid Goczoł (Ruch
Chorzów) i Michał Marszałek
(Piast Gliwice).
Piotr skorupa

Daniel Piechota to dziś bramkarz
numer 1 w drużynie z Przyszowic

rywalizacja
pomaga najlepszym
Daniel Piechota to jeden
z najbardziej doświadczonych zawodników w teamie
Jedności Przyszowice. Jego
pozycja między słupkami
bramki beniaminka 4. ligi
wydaje się niezagrożona, jednak trener Jedności - Michał
Skowron nie ukrywa, że na

kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek, priorytetem
jest zatwierdzenie do gry nowego bramkarza. Nie od dziś
przecież wiadomo, że zdrowa
rywalizacja jeszcze nikomu
nie zaszkodziła.
Pisk

3. kolejka
– 18 sierPnia

For tec a - Polonia, Wis ł a
Ustronianka - Unia, Czechowice Dziedzice - Jastrzębie,
Bojszowy - Jedność, GieKSa
II - Nadwiślan, Czarni-Góral
- Gwarek, Rekord - Mikołów,
Iskra - Drzewiarz

4. kolejka
– 25 sierPnia

Polonia - Drzewiarz, Mikołów
- Iskra, Gwarek - Rekord,
Nadwiślan - Czarni-Góral,
Jedność - GieKSa II, Jastrzębie - Bojszowy, Wisła
Ustronianka - Czechowice
Dziedzice, Forteca - Unia

5. kolejka
– 1 września

Unia - Polonia, Czechowice
Dziedzice - For teca, Bojszowy - Wisła Ustronianka,
GieKSa II - Jastrzębie, Czar-

ni-Góral - Jedność, Rekord
- Nadwiślan, Iskra - Gwarek,
Drzewiarz - Mikołów

6. kolejka
– 8 września

Polonia - Mikołów, Gwarek Drzewiarz, Nadwiślan - Iskra,
Jedność - Rekord, Jastrzębie
- Czarni-Góral, Wisła Ustronianka - GieKSa II, Forteca Bojszowy, Unia - Czechowice
Dziedzice

7. kolejka
– 15 września

Czechowice Dziedzice - Polonia, Bojszowy - Unia, GieKSa II - Forteca, Czarni-Góral
- Wisła Ustronianka, Rekord
- Jastrzębie, Iskra - Jedność,
Drzewiarz - Nadwiślan, Mikołów - Gwarek

8. kolejka
– 22 września

Polonia - Gwarek, Nadwiślan
- Mikołów, Jedność - Drzewiarz, Jastrzębie - Iskra,
Wisła Ustronianka - Rekord,
Forteca - Czarni-Góral, Unia
- GieKSa II, Czechowice
Dziedzice - Bojszowy

9. kolejka
– 29 września

Bojszowy - Polonia, GieKSa
II - Czechowice Dziedzice,
Czarni- Góral - Unia, Re kord - Forteca, Iskra - Wisła
Ustronianka, Drzewiarz - Jastrzębie, Mikołów - Jedność,
Gwarek - Nadwiślan

10. kolejka
– 6 Października

Polonia - Nadwiślan, Jedność - Gwarek, Jastrzębie
- Mikołów, Wisła Ustronianka
- Drzewiarz, Forteca - Iskra,
Unia - Rekord, Czechowice
Dziedzice - Czarni-Góral,

Bojszowy - GieKSa II

11. kolejka
– 12 Października

GieKSa II - Polonia, CzarniGóral - Bojszowy, Rekord Czechowice Dziedzice, Iskra
- Unia, Drzewiarz - Forteca,
Mikołów - Wisła Ustronianka,
Gwarek - Jastrzębie, Nadwiślan - Jedność

12. kolejka
– 20 Października

Polonia - Jedność, Jastrzębie
- Nadwiślan, Wisła Ustronianka - Gwarek, Forteca
- Mikołów, Unia - Drzewiarz,
Czechowice Dziedzice - Iskra,
Bojszowy - Rekord, GieKSa II
- Czarni-Góral

13. kolejka
– 27 Października

C z a r n i - G ó r a l - Po l o n i a ,
Rekord - GieKSa II, Iskra - Bojszowy, Drzewiarz
- Czechowice Dziedzice,
M iko ł ów - Unia, G warek
- Forteca, Nadwiślan - Wisła Ustronianka, Jedność
- Jastrzębie

14. kolejka
– 3 listoPada

Polonia - Jastrzębie, Wisła Ustronianka - Jedność,
Forteca - Nadwiślan, Unia
- Gwarek, Czechowice Dziedzice - Mikołów, Bojszowy
- Drzewiarz, GieKSa II - Iskra,
Czarni-Góral - Rekord

15. kolejka
– 10 listoPada

Rekord - Polonia, Iskra - Czarni-Góral, Drzewiarz - GieKSa
II, Mikołów - Bojszowy, Gwarek - Czechowice Dziedzice,
Nadwiślan - Unia, Jedność
- Forteca, Jastrzębie - Wisła
Ustronianka

rywale zagrali dla Pamaru
Rozgrywki organizowanej
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie Letniej
Ligi Orlik wkroczyły w decydującą fazę. Dwanaście zespołów
biorących udział w zmaganiach
zostało podzielonych na dwie
grupy po sześć drużyn, z których
pierwsza walczy o mistrzostwo.
Poniedziałkowa seria spotkań przyniosła dwunaste zwycięstwo bezsprzecznemu liderowi rozgrywek - Pamarowi, który
pokonał nie bez trudu młodą
drużynę Tritechu. W pozostałych meczach grupy mistrzowskiej padły rozstrzygnięcia korzystne dla lidera, albowiem
zajmujący drugie miejsce TKKF
Intermarché uległ Teamowi
Stalmet. Drużyna Dariusza Flisa staje się powoli zmorą ekipy
intermarché wygrywając cztery
spośród ostatnich pięciu meczów
pomiędzy tymi zespołami.
Równie dobry wynik dla
Pamaru padł w meczu trzeciego Mati Vetu z Vibovitem. Ci
drudzy pomimo kadrow ych
kłopotów stanęli na wysokości
zadania i wywalczyli cenny remis, który powoduje, że sprawa
mistrzowskiego tytułu może się
rozstrzygnąć znacznie wcześniej
niż w ostatniej kolejce.
Waldemar Jachimowski

WYnIKI 12. KoLeJKI (6 sIerPnIa):
Team stalmet – TKKF Intermarche 4:2 (A. Niewiedział 3, A.
Chojnicki – T. Michalski, M. Mularczyk), Tritech – Pamar 4:7 (M.
Michniewski, J. Podgórski, M. Mazur, S. Napierała – D. Dybcio 2,
D. Tałajkowski 2, W. Kempa, Ł. Spórna, M. Rozumek), Mati Vet FC
- Vibovit 1:1 (T. Leszczyński – Ł. Pilc), IPa Knurów - Mistral 8:2
(T. Macha 3, B. Durczyński 2, W. Juszczyk 2, T. Metz – K. Nieradzik, M. Steiman), TKKF apteka Św. Barbary – Black&Decker
2:5 (G. Bąkowski, K. Szymański – F. Paluch 3, R. Kalkowski, W.
Kalkowski), Wojtrans – LineTrans 5:2 (Ł. Adamski 2, M. Waszak
2, P. Kowal – M. Skoczylas, K. Polonius).
Tabela grupy mistrzowskiej
1. Pamar
2. TKKF Intermarche
3. Mati Vet FC
4. Vibovit Knurów
5. Team Stalmet
6. Tritech

12
12
12
12
12
12

Tabela grupy słabszej
7. Wojtrans Knurów
8. TKKF Apteka Św. Barbary
9. LineTrans
10. Mistral
11. Black&Decker
12. IPA Knurów

12 18 44-60
12 13 45-66
12 9 68-77
12 8 52-89
12 7 39-73
12 4 48-110

36 124-42
30 88-40
28 78-35
20 63-53
20 71-64
18 58-69

ProGraM 13. KoLeJKI (9 sIerPnIa):
Tritech – TKKF Intermarche, Wojtrans – Black&Decker (19.40),
Mati Vet FC – Pamar, TKKF Apteka Św. Barbary – Mistral (20.15),
Team Stalmet – Vibovit, IPA Knurów – LineTrans (20.50).

ProGraM 14. KoLeJKI (13 sIerPnIa):
Tritech – Mati Vet FC, Mistral – LineTrans (19.40), TKKF
Intermarche – Vibovit, IPA Knurów – Black&Decker (20.15),
Team Stalmet – Pamar, TKKF Apteka Św. Barbary – Wojtrans
(20.50).
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1. kolejka
– 11 sierPnia

2. kolejka
– 15 sierPnia

Bez litości dla jubilata
tworzy monolitu. – By wszystko zgrać potrzebujemy jeszcze
około dziesięciu dni, może
dwóch tygodni – kontynuuje
Wojciech Kempa. – Nie ukrywam, że mecz pierwszej kolejki
ze Spartą Zabrze i drugiej z
rezerwami Polonii Bytom będą
swego rodzaju przedłużeniem
okresu przygotowawczego. W
tym miejscu muszę dopowiedzieć, że ze względu na baraże
o awans do 4. ligi mieliśmy
krótsze przygotowania, a moi
podopieczni w różnych terminach wyjeżdżali na urlopy.
W związku z powyższym
nie jestem dzisiaj w stanie
powiedzieć, o jakie lokaty będziemy walczyć w tych nowych
rozgrywkach.
Przypomnijmy, że kibice,
którzy wybiorą się w sobotę na
Stadion Miejski w Knurowie,
w zespole Concordii nie zobaczą Jarosława Kupisa i Marcina
Salwy, którzy przenieśli się do
LKS-u Bełk, a także Dawida
Wieliczki, który kontynuuje
piłkarską przygodę w Gwarku
Ornontowice.
- Ze składu wypadł kon-

tuzjowany Kraska, na urlopach przebywają Żyrkowski i
Gałach, niewykluczone, że do
Gwiazdy Ruda Śląska przejdzie Krusiński, a ze względu
na pracę zawodową okresu
przygotowawczego nie przepracował Jaroszewski – wylicza trener.
Jeżeli szkoleniowiec nie
będzie mógł skorzystać z Jaroszewskiego to może mieć
poważny problem ze znalezieniem innego młodzieżowca,
który wniósłby tyle dobrego
do zespołu, co wspomniany
18-letni lewy obrońca.
Dodajmy, że w sobotnim
meczu z Jednością Przyszowice do dyspozycji trenera było
tylko 13 zawodników: Krasoń,
Widera, Drabczyk, Mikulski,
Pilc, Grodoń, Krusiński, Rozumek, Spórna, Jarosławski,
Kozdroń, Gołębiowski i Piwowarczyk.
W m i n iony m se z on ie
regularnie barw Concordii
bronili z tego grona tylko Krasoń, Mikulski, Pilc, Spórna i
Gołębiowski.

Piotr skorupa

W k ron ic e Uczniowsk iego K lubu
Spor towego Eugen
przybył kolejny wpis,
a to oznacza, że podopieczni Eugeniusza
Mehlicha wywalczyli
kolejne medale. Dwa z
najcenniejszego kruszcu zdobył Marcin Wojewoda, któr y został
mistrzem małopolskiego TKKF-u w kategorii
junior do lat 23 i senior.
Zawodnik Eugena startując w kategorii +93 kg
wycisnął 210 kg.
Z brązowym medalem z Krakowa wrócił
Filip Piwowarczyk – junior do lat 16 w kategorii 53-66 kg. Jego wynik Marcin Wojewoda (w środku)
to 55 kg.
został dwukrotnym mistrzem
małopolskiego TKKF-u
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mistrz wycisnął 210 kg

Pisk

Terminarz klasy okręgowej - grupa IV

Czarni Pyskowice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice,
KS 94 Rachowice - Fortuna
Gliwice, Sokół Orzech - ŁTS
Łabędy, Silesia Miechowice
- Or ze ł Miedar y, Gwarek
Zabrze - Polonia II Bytom,
Concordia Knurów - Sparta
Zabr ze, Górnik II Zabr ze
- MKS Kończyce Zabrze,
Tempo Paniówki - Orzeł Nakło Śląskie

Grający trener
Concordii Knurów
– Wojciech Kempa
musi z chłodną
głową przystąpić
do inauguracji sezonu,
bo jak sam twierdzi,
dysponuje jedynie
zlepkiem zawodników,
z których być może
za dwa tygodnie
powstanie drużyna

Już w najbliższą sobotę
rozpocznie się sezon piłkarski
w 4. lidze i klasie okręgowej.
W miniony weekend w meczu
sparingowym Jedność Przyszowice rozgromiła Concordię
Knurów 9:2. Dzień po tym
meczu knurowski klub obchodził 89. rocznicę istnienia.
- Na dzisiaj nie możemy
mówić, że mamy dr użynę
– twierdzi bez ogródek trener
Concordii, Wojciech Kempa.
– Na razie mamy zlepek zawodników, którzy chcą stworzyć zespół. Nie funkcjonuje
jeszcze połączenie młodości z
doświadczeniem. Na boisku
brakuje wyrachowania, co
można było zaobserwować
w meczu z Przyszowicami,
gdy prowadziliśmy 2:1 i zamiast szachować rywala, my
chcieliśmy strzelać kolejne
bramki. Skończyło się naszą
porażką 2:9...
We wspomnianym meczu
knurowianie znowu zagrali
w mocno eksperymentalnym
składzie. To niepokojący sygnał, bo już w sobotę zaczyna
się liga, a Concordia wciąż nie

Kiedy, gdzie i z kim zagra Concordia Knurów

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

3. kolejka
– 18 sierPnia

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

4. kolejka
– 25 sierPnia

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

5. kolejka
– 1 września

Górnik II - Łabędy, Tempo
- Miedary, Nakło Śląskie - Polonia II, Kończyce - Sparta

6. kolejka
– 8 września

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

7. kolejka
– 15 września

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

8. kolejka
– 22 września

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

9. kolejka
– 29 września

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

10. kolejka
– 6 Października

Tarnowiczanka - Miedary,
Łabędy - Polonia II, Fortuna
- Sparta, Czarni - Kończyce,
Rachowice - Nakło Śląskie,
Sokół - Tempo, Silesia - Gór-

Sokół - Tarnowiczanka, Silesia - Rachowice, Gwarek
- Czarni, Concordia - Fortuna,

nik II, Gwarek - Concordia

11. kolejka
– 13 Października

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

12. kolejka
– 20 Października

Tarnowiczanka - Łabędy,
For tuna - Miedar y, Czarni - Polonia II, Rachowice
- Sparta, Sokół - Kończyce, Silesia - Nakło Śląskie,
Gwarek - Tempo, Concordia
- Górnik II

13. kolejka
– 27 Października

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

14. kolejka
– 3 listoPada

Tarnowiczanka - For tuna,
Czarni - Łabędy, Rachowice
- Miedary, Sokół - Polonia
II, Silesia - Sparta, Gwarek Kończyce, Concordia - Nakło
Śląskie, Górnik II - Tempo

15. kolejka
– 10 listoPada

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

kapitan zostaje!
We wtorek przed południem w kadrze Concordii
Knurów znajdowało się 22
pi ł k a rz y. W t y m g ron ie
nie było nie tylko Jarosława Kupisa, Marcina Salwy
(odeszli do LKS-u Bełk) i
Dawida Wieliczki (Gwarek
Ornontow ice), a le ta k ż e
kapitana Łukasza Spórny,
Marcina Rozumka, który
był jednym z najlepszych
piłkarzy w grach kontrolnych oraz utalentowanego
młodzieżowca - Pawła Jaroszewskiego.
W godzinach popołudniowych kartę gry amatora podpisał Łukasz Spórna,
a to oznacza, że kapitan nie
opuszcza „okrętu” Concordia. We w torek k lubowa
k ad r a pr z ed st aw ia ła się
zatem następująco: Mateusz
Filip (pozyskany z Piasta
Gliwice), Kamil Jarosławski
(powrót z Piasta Gliwice),
Michał Grodoń, Damian
Kozdroń, Michał Łyziński
(wszyscy ostatnio LKS 35
Gierałtowice), Paweł Gałach, Mateusz Gołębiowski,
Marcin Grzegorzyca, Sewer yn Juzwuk, Wojciech
Kempa, Grzegorz Krusiński, Piotr Karwowski, Paweł

Krasoń, Marcin Modrzyński,
Mateusz Mi ku lsk i, Pawe ł
Przesdzing, Damian Piwowarczyk, Adrian Paśnicki,

Łukasz Pilc, Łukasz Spórna,
Da mia n T kocz , Mateusz
Widera, Łukasz Żyrkowski.

Pisk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

We wtorek przy ulicy Dworcowej działacze Concordii
odetchnęli z ulgą, bowiem Łukasz Spórna zdecydował,
że w dalszym ciągu będzie piłkarzem knurowskiej
drużyny

5

Najbardziej efektownie
fontanna prezentuje się
po zmroku

Niedzielne uruchomienie
fonta nny mia ło atra kc y jną
oprawę. Posta ra ło się o to
Centrum Kultury zapraszając
do Knurowa Orkiestrę Miejską
Dębieńsko. Muzycy dali huczny, plenerowy koncert.
- Świetny pomysł – ocenili
nasi rozmówcy. – To miejsce
idealnie nadaje się do takich
sympatycznych imprez.
Dost r z egają pr z em ia nę
skweru – przed kilkoma laty
zaniedbanego, teraz w ypie-

lę g nowa ne go. Mając e go
coraz mniej wspólnego z
„ Placem Def i ladow y m”,
jak go przekornie nazywano po bezkompromisowej
przycince, a coraz więcej z
plantami. Z parkiem, gdzie
można odetchnąć przysiadając na ławce, pobawić z
dziećmi na bezpieczny m
placyku, czy „poklachać” ze
znajomymi.
DC, b
Foto: Dawid Ciepliński

Nowa fontanna

powstała na planie kwadratu (2 m x 2 m). Ma 25 dysz tryskających z granitowej posadzki. Strumienie wody i ich kolorystyka
(lampy LED) są regulowane automatycznie (na zdjęciach „sterownia” obiektu).
Budowa rozpoczęła się 23 maja. Inwestycja kosztowała 420
tys. zł.

fontanna tryska
kolorami
knurów

- Super! Ekstra! – dziecięce okrzyki wplatały
się między nuty przebojów wygrywanych
przez orkiestrę. Radosną i huczną (muzycznie)
oprawę miało uruchomienie nowej fontanny

Knurowianie nie mogli się
doczekać nowej fontanny w
parku u zbiegu ulic Dworcowej
i Kopalnianej. Chyba wszystkich ciekawiło jaka ona będzie.
W niedzielę się wyjaśniło. Ci,
co nową ozdobę skweru zobaczyli, mile się zaskoczyli.
– Pamiętam jeszcze starą,
betonową i niezbyt ładną –
powiedziała nam pani Ania.
– Ta to robi wrażenie! A ile
dzieciaki mają radochy...
- Fajnie, że coś takiego
wybudowano w tej części
Knurowa. Fontanna prezentuje się rewelacyjnie, szczególnie po zmroku. Te światła,
kolory... Super, to naprawdę
coś! – wręcz wykrzyczał pan
Marek z Koloniji.
- Aż miło się tutaj siedzi wieczorem – dodała pani
Barbara.
Dzieci nawet nie trzeba
było pytać. Wystarczyło na
nie spojrzeć. Szalały jedno
przez drugie, przemykając
m ię d z y st r z elając y m i w
górę strumieniami wody. I
dając się nią ochlapać.
– Jest super! Ekstra! – niosło się po skwerze. Głośniej,
gdy wodne gejzery zmieniały
barwy. Rodzice nie protestowali widząc prysznicujące
się pociechy.
Fontanna działa non-stop.
Najbardziej efektownie prezentuje się po zmroku. Mieniące
się różnymi kolorami strumienie robią spore wrażenie.


W akcji Orkiestra Miejska Dębieńsko

Strzelające w górę gejzery sprawiają
dzieciom ogromną frajdę

Wśród uczestników plenerowej imprezy byli też przedstawiciele
samorządu i górnictwa; na zdjęciu prezydent Adam Rams
z żoną Barbarą, wiceprezes Kompanii Węglowej Marek Uszko,
dyrektor KWK Knurów-Szczygłowice Aleksander Wardas
i dyrektor ds. produkcji KWK Knurów Szczygłowice Roland
Bobek z żoną Danutą

Rodzice z przyjemnością (a może i zazdrością)
patrzyli na szaleństwa swoich pociech...
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