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knurów. MasZ cZas, ZdążysZ na Zawody

trenuj na dychę
– To jest jak w piosence: najważniejszy pierwszy krok,
a potem nogi same niosą – zapewniają miłośnicy joggingu.
– A jaka po biegu frajda – radość, satysfakcja i świetne
samopoczucie...
Niespełna dwa miesiące pozostał y do X X Biegu o Puchar
Prezydenta Knurowa, a zarazem
XVII Mistrzostw Polski Górników.
Impreza odbędzie się w niedzielę,
30 września.
- Początek sierpnia to dobry czas,
by zacząć biegać – mówi Czesław
Nowak, prezes Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, inicjator
zawodów. – Przez tych siedem, osiem
tygodni można bez problemu wyrobić
dyspozycję, która pozwoli przebiec
dystans biegu, nawet nie zmuszając
do specjalnego wysiłku.
Knurowski maratończyk wie, co

mówi. Biega dla zdrowia od kilkudziesięciu lat. – I ciągle mi to sprawia
ogromną przyjemność – zapewnia.
– To dzięki bieganiu czuję się ciągle
młodo...
Chętni do jubileuszowego biegu
już dzisiaj mogą się zapisać. Jest to
możliwe poprzez stronę internetową
AKB (www.akbknurow.boo.pl).
Jeśli chcesz biegać, a nie wiesz
jak zacząć, wybierz się w niedzielę
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krywałdzie. Punktualnie
o godz. 9.00 biegacze-amatorzy
przeprowadzają wspólne treningi
i przebieżki.

bez świateł
na gazie

Biegać można w każdym wieku, wystarczą chęci...

- Nie trzeba wiele: tylko buty i
dobre chęci – mówi pan Czesław.
– Kosztów zero, a zyski można mno-

żyć: witalność, forma, zdrowie, satysfakcja, radość...
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

W niedzielne popołudnie strażnicy miejscy interweniowali przy ul. Staszica, odzyskując skradziony z kortu w parku NOT... walec. Wezwani na miejsce
pracownicy MOSiR-u zabezpieczyli „odbity” złodziejom sprzęt.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

- We wtorek na osiedlu Wojska Polskiego II młody człowiek z córką na
rowerze zwrócił uwagę pani kierującej samochodem (na zdjęciu), że zaparkowała na ścieżce dla rowerów i na chodniku. Usłyszał: „Synek, ja prawo
jazdy mam 40 lat, i ty nie będziesz mnie uczył jak mam parkować”. Ręce
opadają...

A.,/bw/

jb
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GLiwiCE

Sierpień w Gliwicach to miesiąc dobrej muzyki dla najbardziej
wyrafinowanych słuchaczy. Rusza
8 Międzynarodowy Festiwal Jazz w
Ruinach. 8 koncertów, warsztaty,
wystawy − a to wszystko w ciągu kilku dni. 3 sierpnia o godz. 19 wystąpi
Przemysław Strączek International
Group. Dwie godziny później na
scenie pojawi się polsko-duński Off
Quartet. 4 sierpnia to występ chóru
Coś dla miłośników disco-polo. 3
sierpnia o godz. 20 na scenie Śląskiego Rancho przy ulicy Webera 18 w
Zabrzu wystąpi popularny wśród fanów gatunku zespół Basta. Grupa narodziła się w 2007 roku z inicjatywy
tancerki i choreografki Ewy Basty. W
czasie koncertu zespół zaprezentuje
utwory ze swojej najnowszej płyty „I
Basta”. Wstęp wolny.
jb

/bw/

nie wylewali
w piasek

disco i basta! cały ten jazz

Miejsce w sieci, gdzie niechciane
przypadkowe słowa znajdują swoje schronienie. Jedna literówka
i zmienia się sens. Internauci
prześcigają się w pomysłowości
np. madość to wesołość doprowadzona do skraju wytrzymałości,
psiatkówka − rodzaj sportu zespołowego dla psów czy wodzilej, czyli
ktoś, kto mówi lub pisze o niczym,
nieekologicznie marnując czas,
papier i bajty. Strona jest cały czas
aktualizowana, wciąż można dosyłać swoje propozycje słów.

W sobotnią noc, tuż przed północą, przy ul. Szpitalnej uwagę
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i
Policji ściągnął jadący bez świateł
samochód. Jak się okazało, to nie
była jedyna przewina kierowcy.
Prowadzący auto 23-latek był też
pod wpływem alkoholu. Oczywiście
w tej sytuacji włączenie świateł w
samochodzie okazało się zbyteczne,
gdyż jego kierowca został zmuszony
do zaprzestania jazdy...

Knurów

40 lat byle jak?

schroniskodlaslow.pl

Na zamku w Chudowie widziano
już wiele. Rycerze, strażacy – to stali
goście tych kamiennych murów. 5
sierpnia o godz. 15 zawitają Spartanie,
przedstawieni przez grupę rekonstrukcyjną odtwarzającą czasy starożytnej Grecji. Goście opowiedzą, jak
wyglądało życie w Sparcie, co nosili
starożytni wojownicy, którzy oparli
się stokroć silniejszej Persji, i co zjadali
na śniadanie. Wstęp wolny.

Knurów

walec nie odjechał

ZaBrZE

to jest sparta!

jb

Knurów

Szczygłowicki kort nie ma szczęścia – najpierw za demontaż
ogrodzenia zabrali się złomiarze, teraz złodziejom zamarzył się
kortowy walec...

CHudów

Jazz City (godz. 19) i zespołu Anna
Gadt Quartet (godz. 21). Festiwal
to nie tylko koncerty, ale i wystawy,
m.in. ekspozycja jazzowych plakatów
topograficznych. Goście imprezy podzielą się swoją wiedzą już 4 sierpnia
w godz. 11-13. O 11 warsztaty gitary
basowej i kontrabasu prowadzone
przez Francesco Angiuli, o 11.45
spotkanie z perkusją i Flavio Li
Vigni, natomiast o 12.30 praca w
sekcji rytmicznej. Miejsce festiwalu
− Ruiny Teatru Victoria, al. Przyjaźni
18. Udział w warsztatach i koncertach
jest bezpłatny. Więcej informacji na
stronie www.jazzwruinach.pl.

W czwartkowe przedpołudnie
patrol Straży Miejskiej udał się w
rejon bloku przy ul. Kazimierza
Wielkiego 2. Powodem byli dwaj nietrzeźwi panowie, który rozgościli się
tuż przy... piaskownicy. „Nietrzeźwi”
to w tym przypadku delikatne określenie – jak się okazało, jeden z panów
był tak pijany, że trzeba było wezwać
karetkę. Został zabrany do szpitala.
Drugi trafił do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.

/bw/

MaM
P y Ta niE

jb

jak ocenia Pan szanse Polaków
na igrzyskach olimpijskich?
Dawid Boczar z Knurowa:
− Na pewno szansę na medal
mają siatkarze. Pokazali klasę już
w pierwszym spotkaniu. Zawiodła
Agnieszka Radwańska. Oglądałem
jej mecz z Niemką i bardzo się
rozczarowałem. Dobrze powinno
nam pójść także w pływaniu. Paweł
Korzeniowski awansował w końcu
do finału. Szansę na złoto ma też
pływak Konrad Czerniak.

Not. jb
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knurów. honorowi dawcy krwi żegnają się Ze swoją starą siedZibą

krwiodawcy zmieniają lokum

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności

Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana zmienia siedzibę. - Przenosimy się
do Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie - informuje prezes klubu Adam Pobłocki
Hibszer. - Przewidujemy, że zakończy się do połowy 2013 roku.
Po wypowiedzeniu umowy klub
starał się znaleźć lokal zastępczy, do
którego mógłby się przenieść.
- W dotychczasowej siedzibie
spędziliśmy kilkanaście lat - mówi
prezes Pobłocki. - Szkoda, bo zadomowiliśmy się, a teraz trzeba
zmienić lokal.
Poszukiwania nowego miejsca
zakończyły się jednak niepowodzeniem.
- Niestety, ale w kilku oglądanych przez nas lokalach, czynsze
były za duże - mówi Pobłocki. Dotychczas za wynajem – w bardzo
przystępnej wysokości - płaciliśmy ze
swoich składek, które oddajemy na
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Te składki wracają potem do nas w

połowie i z tego opłacaliśmy czynsz.
Przez ostatnie kilka miesiący za
czynsz płaciło już jednak PCK.
Kłopoty lokalowe nie oznaczają,
że klub HDK zaprzestanie działalności. Od teraz krwiodawcy swój kąt
będą mieli w Oddziale Rejonowym
PCK w Knurowie przy ul. Wilsona.
- Nasze drzwi są zawsze dla nich
otwarte. Cieszymy się, ze będziemy
ich gościć u siebie - zapewnia Karina
Mońka, kierownik PCK w Knurowie. - Przyjęliśmy ich bez chwili
zastanowienia.
Nowa siedziba wiąże się ze zmianami organizacyjnymi.
- Ze względu na przeprowadzkę
zmuszeni jesteśmy na pewne ograniczenia - wyjaśnia Pobłocki. - Zmienią się dyżury. Teraz zapraszamy w
każdy piątek od godziny 8 do 11 do
Foto: Dawid Ciepliński

sZcZygłowice

trawa kłuje w oczy
Za nami pierwsze tegoroczne koszenie traw. Administratorzy
terenów w mieście dbają, by wyglądały na schludne
i uporządkowane. Ale nie wszyscy i nie wszędzie...
dezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w knurowskim
magistracie za teren odpowiedzialna jest Agencja Finansowa Grosz
Sp. z o.o. z Nysy z województwa
opolskiego.
- W zamian za ustanowienie służebności dojazdu przez działkę gminy
przy al. Piastów i ul. Parkowej, każdy
właściciel tej działki zobowiązany jest
do dbania o ten teren - mówi Joanna
Tabor z Urzędu Miasta. - W tym przypadku jest to firma Grosz.
Z firmą w tej sprawie kontaktowała się już Straż Miejska w Knurowie. - Poinformowaliśmy ich, że
mają zająć się uporządkowaniem tego
terenu - mówi komendant Andrzej
Daroń. - Jeżeli nie będzie odzewu z
ich strony, sprawa może znaleźć się
w sądzie.
Próbowaliśmy uzyskać odpowiedź od szefostwa firmy, kiedy teren
zostanie uporządkowany. Niestety,
do chwili oddania tekstu do druku,
bezskutecznie.
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punktu poboru krwi w Przychodni
Specjalistycznej nr 4 przy ul. Dworcowej w Knurowie – wyjaśnia prezes
Pobłocki. - Nie będziemy też mogli
przyjmować gości w godzinach popołudniowych, tak jak wcześniej,
ponieważ PCK jest otwarte tylko do
15.30. Krwiodawcy przekonują, że

Knurów

gdzie ten asfalt?
− Zgroza na 1 Maja! Asfalt zwinęli już miesiąc temu, po czym
przestali cokolwiek robić. Tamtędy nie da się jeździć. Nie
dość, że dziura na dziurze, to jeszcze niektórzy kierowcy
wjeżdżają na przeciwny pas, ryzykując „czołówkę”. Kiedy w
końcu skończy się ten ślamazarny remont? − skarży się pan
Damian. Już od kilku tygodni knurowscy kierowcy narzekają
na przedłużające się roboty na ul. 1 Maja

Roślinność tu nader okazała, ale nie tego oczekują mieszkańcy

Mieszkańcom Szczygłowic szczególnie we znaki daje się teren przy
skrzyżowaniu al. Piastów i ul. Parkowej.
- Trawa wyrosła tu na 1,5 m mówi Rajmund Jasnowski, zarządca
bloku nr 13 przy al. Piastów. - Wygląda
na okropnie zaniedbaną. Do kogo w
ogóle należy ten teren? - pyta.
- Widać, że Biedronka swoją
część wykosiła, ktoś mógłby się zająć
tą drugą częścią - mówi wzburzony
szczygłowiczanin. - Kiedyś chyba
próbowali tutaj kosić, ale przejechali
raz i tak to zostawili.
− Biedronka jest już od czterech lat, nadal nie ma znaku strefa
zamieszkania. Mieszkańcy muszą
bardzo uważać, by kierowcy ich nie
potrącili. Przed wyborami dbali o
ten klombik, po wyborach rosną tu
chaszcze. Apelowałem już do urzędu,
Straży Miejskiej, ale nadal nic się nie
robi – pretensji nie kryje Bogdan
Danielak.
Chyba wiemy dlaczego. Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Geo-

– Żal stąd odchodzić, w tej siedzibie spędziliśmy kilkanaście lat
– mówi prezes klubu Adam Pobłocki

DC

Remont ulicy rozpoczął się prawie miesiąc temu. Zerwany asfalt i
dziury w jezdni, to sytuacja z jaką
codziennie muszą borykać się kierowcy. Stan drogi pogarsza się z dnia
na dzień i wszyscy z utęsknieniem
czekają na zakończenie prac.
− Gdyby jeszcze przejazd był
normalny, to mogą sobie remontować,
ale tam same dziury, których żwir nie
przykrywa. Sąsiad to nawet kołpak
zgubił − mówi pan Marek.
− To nie można było remontować
odcinkami, najpierw 1 Maja, a potem
Wilsona? A tak cały Knurów rozkopany! - wtóruje mu inny knurowianin.
Niektórzy kierowcy są bardziej
wyrozumiali dla drogowców.
− Da się przeżyć, jeżdżę tamtędy
2-3 razy w tygodniu. 20 km na godzinę
i powoli do przodu. Widzę, że kierowcy wjeżdżają czasami na przeciwległy
pas. O stan swojego samochodu się nie
boję, bo mam autocasco − śmieje się
pan Marcin.
Również pani Marzena uspokaja:
− Nie ma co narzekać. Zrobią kanalizację i pewnie wtedy dopiero położą
asfalt. Będzie w porządku, tylko trzeba poczekać.
Trudno nie przyznać racji kierowcom, którzy żalą się na stan drogi.
Zerwano asfalt z dużej części jezdni,
a prace prowadzone są tylko przy
skrzyżowaniu z ul. Wilsona.
Administrujący ul. 1 Maja Zarząd Dróg Powiatowych, przekonuje, że nie ma wpływu na tempo
remontu.

− Trwa układanie kanalizacji, dopiero potem wykonawca położy nową
nawierzchnię. My jedynie wydaliśmy
zezwolenie PWiK na prowadzenie
prac. To do nich należy kierować
wszelkie pytania i obiekcje − informuje Aleksandra Wielgosz, zastępca
dyrektora ZDP w Gliwicach.
W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie
dowiedzieliśmy się, że wykonawcą
robót w rejonie ul. 1 Maja jest Zakład
Instalacji Sanitarnych CO ZISCO z
Pawłowic.
- Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od wykonawcy (...) informujemy, że nawierzchnię na ul. 1 Maja
sfrezowano 11 lipca i przystąpiono do
robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci kanalizacyjnej,
które ze względu na technologię należało rozpocząć od zaplanowanych w
projekcie przewiertów - czytamy w
piśmie nadesłanym do redakcji PL.

perturbacje nie zniechęcą ich do
dalszych akcji.
- Nadal będziemy działać prężnie
- zapewnia Pobłocki. – Najbliższą
akcję poboru krwi planujemy w październiku przy kościele Matki Bożej
Częstochowskiej.
DC

- Ze względu na organizację i technologię konieczne było powiązanie robót
w ul. Wilsona i 1 Maja.
PWiK tłumaczy, że przedłużenie
prac było wynikiem utrudnionych
warunków gruntowych. - W chwili
obecnej przewierty zostały zakończone
i wykonawca przystąpił do robót ziemnych na tym odcinku.
Planowane zakończenie prac na
remontowanym odcinku jezdni przewidziane jest na koniec sierpnia. Wykonawca robót obowiązany jest do
utrzymania drogi w stanie umożliwiającym jej przejezdność w oparciu o projekt
organizacji ruchu i zgodnie z decyzją
o zajęciu pasa drogowego - informuje
PWiK. - W związku z powyższym wykonawca na bieżąco wykonywać będzie
konieczne naprawy udostępnionego dla
ruchu odcinka jezdni.
Z problemu, z jakim muszą się
mierzyć mieszkańcy Knurowa, zdaje sobie sprawę Roland Bandura,
dyrektor firmy Zisco z Pawłowic.
- Z naszej strony możemy przeprosić
knurowian za utrudnienia i prosić ich
o cierpliwość w związku z trwającymi
pracami - tłumaczy. - Mogę także
zapewnić, że dołożymy wszelkich
starań, by utrudnienia spowodowane
przebiegiem prac na ul. 1 Maja były
jak najmniejsze.
Dalsze prace ziemne, mające na
celu wykonanie sieci kanalizacyjnej
na ul. 1 Maja (od ul. Dąbrowskiego
do ul. Jęczmiennej), będą realizowane sukcesywnie do października
bieżącego roku.
jb, DC

Foto: Dawid Ciepliński

Do tej pory krwiodawcy mieli
swoje lokum w Budynku Krwiodawstwa należącym do Szpitala
Miejskiego (tuż obok bramy przy ul.
Niepodległości). Do wyprowadzki
zmusza ich planowany remont budynku.
- Po modernizacji powstaną trzy
gabinety lekarskie, w tym gabinet
ginekologiczny - informuje Henryk
Hibszer, dyrektor ds. administracyjno-technicznych spółki Szpital
Miejski.
Pod koniec czerwca ogłoszono
trzeci przetarg na wykonanie remontu. Poprzednie dwa zakończyły
się fiaskiem.
- Jeśli wszystko pójdzie po naszej
myśli, modernizacja powinna się
rozpocząć w pierwszym kwartale
przyszłego roku - mówi dyrektor

Roboty na ul. 1 Maja; – Dlaczego tak długo – dociekają kierowcy
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Knurów
Nowoczesny sprzęt chirurgiczny trafił do szpitala

Zieleniec zawłaszczony przez nadużywających alkoholu...

Knurowianie:

Prąd wyłączy szwy

niech ten skwer wytrzeźwieje!
Foto: Justyna Bajko

– Ten zieleniec upatrzyło sobie menelstwo. Trzeba go z powrotem „odbić” dla mieszkańców
– mówi knurowianin Roman Głód. – Zakątek jest wizytówką naszego miasta. Nie najlepszą,
skoro w oczy gości rzucają się porozwalane butelki i szkło, przesłaniając starannie
wypielęgnowaną zieleń, pomnik i kapliczkę

Sprzęt jest przeznaczony do
leczenia pacjentów przy jmowanych w ramach kontraktu z Narodow y m Funduszem Zdrow ia.
Służy do operowania za pomocą
prądu elektrycznego zarówno w
ot wa r tej chir u rg i i, ja k i endoskopowej.
Now y apa r at posiad a możl iwość rozbudowa nia o system
Termostapler. Daje to możliwość
na za myk a nie nacz y ń i w ią zek
t k a n kow yc h b e z kon ie c z no ś c i
stosowania szwów. Ogranicza to
ilość zabiegów operacyjnych do
mi ni mu m. Poz wa la na sz ybsze
gojen ie i z m n iejsz en ie r y z y k a
w ytworzenia zrostów otrzewnow ych.
Koszt urz ąd zenia w y niósł
ponad 27 tys. zł. Został sfinansowa ny za pieniądze Funduszu
Prewencyjnego PZU Życie SA.

Foto: Dawid Ciepliński

W lipcu blok operacyjny knurowskiego szpitala został
wyposażony w nowoczesny aparat do diatermii chirurgicznej
Spectrum

sisp, dc

Knurowianie lubią zielony zakątek przy Dworcowej – chcą, by był powodem do dumy, a nie wstydu

Mowa o skwerze pomiędzy ulicami Koziełka, Dworcową i Ogrodową.
− Strach nawet tędy przechodzić!
Ławki ciągle zajęte. Zazwyczaj przez
rzadko trzeźwych bezdomnych. Omijam to miejsce z daleka! – macha ręką
knurowianka.
− Awantury, głośne alkoholowe
libacje nawet w nocy. Ciężko spokojnie
przejść, bo czasami zaczepiają, coś
krzykną. Sklep monopolowy mają blisko, więc prędko się stąd nie wyniosą
− dodaje inna.
− Już dość mam tych ciągłych
awantur! – podnosi głos pani Maria.
Jedni chcą, by bezdomni jak najszybciej opuścili skwer, inni próbują
ich usprawiedliwiać.
− Ale gdzie oni mają iść? − zastanawia się starsza pani. − Przecież wy-

gonią ich z każdego miejsca. Wiadomo,
że każdy woli siedzieć w towarzystwie
pachnących i trzeźwych ludzi, ale mi
tam nigdy krzywdy nie zrobili. Niech
sobie siedzą jak im tu dobrze.
Wszyscy w jednym są jednomyślni: na skwerze czasem bywa niebezpiecznie, zwłaszcza po zmroku. I
zgodnie zauważają, że to zbyt ładny
zakątek, by oddać go we władanie
podejrzanego towarzystwa.
− Ta okolica ma potencjał. Ładny pomnik, obok kapliczka Jana
Nepomucena, dużo zieleni, wygodne
ławki. Tyle że zazwyczaj zajęte przez
wiecznie podchmielonych panów. Jak,
czekając na autobus, usiadłem na
jednej z nich, to zaraz zaczęło się nagabywanie o papierosy. Wolałem sobie
pójść − mówi nam pan Marek.
Andrzej Daroń, komendant Straży

Miejskiej potwierdza doświadczenia i
opinie mieszkańców. Zauważa, że to
jedno z tych miejsc, które upatrzyli sobie amatorzy napojów wyskokowych.
− Kontrolujemy je. Wystawiliśmy
już kilkadziesiąt mandatów, głównie
za spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym oraz używanie słów nieprzyzwoitych – mówi Daroń.
Zdaniem komendanta ze skweru
korzystają nie tylko osoby bezdomne.
− Nie można generalizować. W
większości są to jednak knurowianie.
Nasi rozmówcy mają nadzieję, że
sytuacja zmieni się na lepsze.
– Warto ten teren objąć monitoringiem – mówi pan Roman. – To z
pewnością by pomogło.
− Nadal, jak do tej pory, będziemy
intensywnie patrolować ten teren −
obiecuje Andrzej Daroń.
jb

Foto: Bogusław Wilk

Knurów

Most naprawiony,
Lignozy przejezdna



Panu Arkadiuszowi Łyko wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa:
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

podziękowania

Jesteśmy wdzięczni, żeśmy Go mieli,
ale smutni, że został nam wzięty
Składamy szczere i serdeczne podziękowania
wszystkim osobom uczestniczącym w pogrzebie
naszego kochanego

Męża,
Taty, Teścia
i Dziadka

Podniszczony (skutek
szkód górniczych) most
nad Bierawką przy ul.
Lignozy został wyremontowany. Droga do Szczygłowic jest przejezdna
Pierwotnie zakładano, że trasa
będzie wyłączona z ruchu do końca
sierpnia. Ekipy remontowe uwinęły
się znacznie szybciej. Nie trzeba
więc korzystać z objazdów. Na swoje
„normalne” trasy wróciły autobusy
komunikacji miejskiej.
Barierki zniknęły, droga otwarta,
ale nie wszystkie ograniczenia zostały zniesione. Przed mostem należy
zwolnić do 40 km/h, o czym infor-

nekrolog

ś. p.
Barierki zniknęły, ulica Lignozy znowu przejezdna

mują znaki. Ostrożność jest wskazana, gdyż trwają prace wykończeniowe
na poboczu i chodniku. Naprawiane
są m.in. najbardziej zdezelowane segmenty przydrożnych barierek.
Drogowcy uporali się też z uskokiem – efektem szkód górniczych
– który powstał na ul. Lignozy na dojeździe do ul. Zwycięstwa (niespełna

100 metrów przed skrzyżowaniem).
Fałdy na jezdni zostały zlikwidowane. Asfalt zastąpiła kostka brukowa.
Koniec robót przy ul. Lignozy
pozwoli na rozpoczęcie prac po drugiej stronie Szczygłowic. W kolejce
na remont czeka skrzyżowanie al.
Piastów z ul. Książenicką.

KRYSTIANA
CYPRYSA

Dziękujemy za modlitwę, obecność,
a także wsparcie w trudnych chwilach
Pogrążeni w smutku
Żona i Synowie z Rodzinami

/bw/
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Szczygłowice

Międzysąsiedzkie zacieki
- Łatwiej trafić w totolotka niż na naszego sąsiada – mówią
państwo Szotowie ze Szczygłowic. Oby udało im się jedno
i drugie. Mieliby fortunę i pozbyliby się też niechcianej
„pamiątki” po... zalanym balkonie
Problem istnieje od października. Po obfitych opadach na balkonie
piętro wyżej zebrała się woda. Nie
została odprowadzona, przeniknęła
więc przez podłoże i zalała balkon
państwa Szotów. Na ścianie pozostały zacieki.
– Pracownicy z administracji
przyszli, obejrzeli jak to wygląda, po
czym orzekli, że sprawą zajmą się na
wiosnę – mówi Karol Szot. – Szkopuł w tym, że do tej pory nic nie jest
zrobione. Pojawili się u nas jeszcze
dwukrotnie, ostatni raz w maju, ale
na tym ich zainteresowanie naszym
problemem się skończyło.
Szot chciał pomalować balkon
i usunąć powstałe zacieki, jednak

powstrzymuje go administrator
budynku.
- Naszego sąsiada nie ma wiecznie w domu, a jakby doszło do jakiejś
poważniejszej awarii, np. pękłaby
rura i nas bardziej zalało, co wtedy
zrobimy? – nie k r y ją niepokoju
Szotowie. - W administracji usłyszeliśmy, że pracuje w Czerwionce
i nikt w takiej sytuacji nie jest go
wstanie ściągnąć.
Problem państwa Szotów znany jest pracownikom Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji.
- Rzeczywiście, sąsiad państwa
Szotów rzadko przebywa w swoim
mieszkaniu w Szczygłowicach. Jed-

– Liczyliśmy, że problem zostanie załatwiony szybko i sprawnie, a tymczasem ciągnie się i ciągnie
– nie kryje rozczarowania Karol Szot

nak skoro regularnie za nie płaci, to
wszystko jest zgodnie z przepisami wyjaśnia Benedykt Hanak, inspektor nadzoru w MGZLiA. - Niemniej
udało nam się z nim skontaktować.
W środę rozpoczęliśmy remont bal-

konu w jego mieszkaniu.
Balkon będzie wykuty, położona zostanie cementowa posadzka
oraz założona izolacja razem ze
spadem odprowadzającym wodę.
- Po wykonaniu tych prac prob-

lem zniknie i woda nie powinna
już więcej zalewać państwa Szotów
– zapewnia inspektor Hanak.

Knurów. rusza budowa placu zabaw przy Mieszka I

Knurów

Na karuzeli w kółko i krzyżyk

Prawo do przerwy
W sierpniu zawieszone będą porady prawne udzielane w knurowskiej
filii biura poselskiego Jana Kaźmierczaka. Filia mieści się przy ul. Szpitalnej
8 (IV piętro, pok. 424).
Po porady będzie można zgłaszać się powtórnie we wrześniu. Informacje
i zapisy osobiście lub pod nr. tel. 503 187 478.

Lada dzień ruszy budowa nowego placu zabaw przy ul. Mieszka I. Jeśli budowlańcy się
sprawnie uwiną, dzieci będą mieć uciechę jeszcze pod koniec września
piaskow nica, pla nsza do gr y w
kółko i krzyżyk, tablica rysunkowa, specjalny zestaw zabawow y
z drewna. Pomyślano też o ławkach (8 szt.) i koszach na śmieci
(5 szt.).
Wykonawca zobowiązał się do
udzielenia trzyletniej gwarancji. Jego
zadaniem będzie też obsianie terenu
trawą, nasadzenie zieleni oraz jej pie-

lęgnacja przez rok od oddania placu
zabaw do użytku.
- Prace rozpoczną się pod koniec tego tygodnia - informuje Ewa
Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w
Knurowie. - Plac zabaw powinien być
gotowy z końcem września.
Szacowana wartość inwestycji to
niespełna 446 tys. zł.

/b/

reklama

DC

Foto: Dawid Ciepliński

Nowy plac zabaw powstanie na
skwerze pomiędzy centrum handlowym Planeta a blokami przy ul.
Mieszka I. To o rzut kamieniem od
nadal istniejącego placu pomiędzy
ulicami 1 Maja, Kazimierza Wielkiego i Mieszka I.
Teren do zabawy zostanie ogrodzony. Wypełnią go m.in. karuzela
tarczowa, huśtawki, zjeżdżalnia,

DC

Plac zabaw Nivea gotowy!

Rozstrzygnięcie konkursu na 100-lecie firmy Nivea nastąpiło w nocy z 30 września na 1 października
ubiegłego roku. Knurowianie, którzy usilnie walczyli o powstanie placu zabaw, długo musieli czekać
na rozpoczęcie budowy (w sąsiedztwie szkolnej „Siódemki”). Wynikało to z tego, że w pierwszej
kolejności projekt był realizowany w miejscowościach, które zwyciężyły w pierwszym i drugim etapie
głosowania (Knurów przebił się w trzeciej rundzie). Ale co się odwlecze... We wtorek rozpoczął się
montaż pierwszych urządzeń zabawowych. Na środowe popołudnie zaplanowano odbiór placu zabaw.
Gdy oficjalnie otworzy „podwoje” rządzić nim będą dzieci...
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Knurów. Młodzież dorabia

Lato? No to do roboty!
Kto by chciał wstawać o świcie i gnać do roboty. A jednak... Coraz częściej uczniowie
i studenci decydują na wakacyjną pracę. To okazja, by dorobić i zdobyć nowe
doświadczenia
− Bo my nie jesteśmy z tych, co siedzą przed telewizorem i czekają, aż im
rodzice coś dadzą. Chcesz nowe spodnie to sobie zarób! − dodaje Julia.

Kto ma indeks, ten pracuje

Roksana i Bartosz rozdają ulotki. Pracują po kilka godzin dziennie.
– Czasami bywa ciężko – podkreślają

− Wakacje są po to, aby odpocząć
− mówi licealista Tomek. − Moi
rodzice powtarzają, że jeszcze zdążę
się w życiu naharować. Zresztą, gdzie
tu w Knurowie można znaleźć pracę?
Tylko ulotki albo wykładanie towaru!
A pieniądze z tego marne!
Podobnego zdania jest mama
innego ucznia.
− Zależy gdzie trafią. Ale zazwyczaj to czysty wyzysk! Zasuwają, aż

żal patrzeć, a i tak jakieś marne grosze
dostaną − wyjaśnia knurowianka.
Pracować więc czy nie pracować?
Julia i Karolina z Knurowa nie
mają wątpliwości. − Wielkiego doświadczenia to ja nie zdobywam, bo
czego się można nauczyć przy roznoszeniu ulotek. Zarabiam na wakacje.
Dwa miesiące pracy, a potem Grecja.
Warto pocierpieć! − mówi Karolina.

Najczęściej pracę zarobkową w
czasie wakacji podejmują studenci,
rzadziej licealiści i gimnazjaliści.
Typ zajęcia często zależy od miejsca
zamieszkania. W miejscowościach
turystycznych łatwo znaleźć pracę w
kawiarni, barze lub przy sprzedaży
pamiątek, choć trzeba się liczyć z nawet 12-godzinnym dniem pracy.
− W sierpniu jadę nad morze −
mówi Dorota. − Koleżanka załatwiła
mi pracę blisko plaży. Będę sprzedawać - chyba koszulki, zresztą dowiem
się na miejscu. Noclegi zapewnia
pracodawca. Połączę przyjemne z
pożytecznym. Rano do pracy, a wieczorem na plażę.

Gdzie szukać pracy?

Pierwsze kroki zazwyczaj prowadzą do internetu. Na popularnych
portalach dla poszukujących pracy
roi się od ogłoszeń dla ankieterów i
roznosicieli ulotek. Mało kto wie, że
w powiecie gliwickim prężnie działa
Młodzieżowe Biuro Pracy, które pełni rolę pośrednika.
− Chcąca podjąć pracę osoba musi
się do nas zgłosić (ul. Plebiscytowa 1,

Knurów. W szkołach praca wre

Wakacje lubią remonty
W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 i 3 zamiast dzwonka słychać stukanie młotkiem,
a rozbrykanych uczniów zastępują panowie w roboczych strojach. Tylko na korytarzach
jakby ciszej...

Krywałd: szkoła „Trójka” zabudowuje taras, dzięki czemu powstanie
nowa sala lekcyjna



Wakacje to czas remontów w
wielu szkołach. Kucie, malowanie,
tynkowanie... Placówki budują nowe
sale, remontują te stare. Wszystko po
to, by w roku szkolnym 2012/2013
stworzyć dzieciom optymalne i estetyczne warunki do pracy.
W MSP-2 praca wre.
− To już drugi etap modernizacji
„Dwójki”, pierwszy był w ubiegłym
roku − informuje Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych w Knurowie.
− Remont obejmuje cały parter
- klasy i korytarz. Wymieniane są
posadzki, drzwi, na ścianach pojawi
się tynk mozaikowy − mówi Zuzanna
Michno, kierownik gospodarczy z
„Dwójki”. − W suterynach odnowione
zostaną szatnie.
Prace idę sprawnie i powinny
zostać zakończone w terminie. Koszt
sięgnie niespełna 340 tys. zł.
Krywałdzka „Trójka” też nie odpoczywa w czasie wakacji. Intensyw-

Gliwice) i zarejestrować − wyjaśnia
Ilona Ryś, pośrednik I stopnia z
MBP w Gliwicach. − W przypadku
niepełnoletnich wymagana jest zgoda
rodziców. Oferty pracy dostępne są na
stronie www.mbp.ohp.pl. Obecnie za
naszym pośrednictwem pracę podjęło
już około 200 osób.
Jak zaznacza Ilona Ryś, pracodawcy chętniej zatrudniają osoby
pełnoletnie. Najczęściej na stanowisku kasjera, pracownika hali,
pomocnika drukarza oraz pracownika gospodarczego. Dla tych nieco
młodszych pozostaje roznoszenie
ulotek czy rozwieszanie plakatów.
Dodatkowym atutem dla pracodawcy jest posiadanie książeczki sanepidowskiej, która pozwala podjąć pracę
w restauracji lub barze.

Uwaga na oszustów!

Angelika Fela to knurowska gimnazjalistka. W zeszłym roku zdecydowała się na pracę w czasie wakacji.
Z tej niezbyt długiej przygody nie ma
miłych wspomnień.
− Jeden pan zaproponował nam
roznoszenie ulotek. W pierwszym
tygodniu pracy to nawet płacił, ale
potem przestał odbierać telefon.
Dzwoniłyśmy, ale nic. Sparzyłam się i
w te wakacje już nie dam się nabrać.
Wolę odpocząć niż pracować za darmo − opowiada Angelika.
Niepodpisane umowy, praca za
niewielkie pieniądze albo brak wynagrodzenia, 12-godzinny dzień pracy
− to tylko niektóre z pułapek, jakie
czyhają na wakacyjnych pracowników. Gdy zostaliśmy oszukani gdzie
szukać pomocy?
− Wszystkie roszczenia z tytułu
umów prawa cywilnego (niewypłacone wynagrodzenie, zaniżone wynagrodzenie, wcześniejsze rozwiązanie
umowy) powinniśmy kierować do
sądu cywilnego. W tym zakresie

ne roboty zamieniły teren placówki w
plac budowy.
− Zabudowujemy taras, dzięki
czemu powstanie nowa sala lekcyjna.
Prace potrwają do 15 sierpnia − informuje Katarzyna Potaczek, kierownik
gospodarczy.
W ramach programu „Radosna
Szkoła” placówka wzbogaci się o nowoczesny plac zabaw. Dzieci po powrocie z wakacji zyskają dodatkową
przestrzeń do nauki i zabawy.
− Ciekawe, kto będzie się uczył
w nowej klasie? − zastanawiają się
uczniowie.
Remonty na mniejszą skalę prze-

przepisy nie dają inspektorom pracy
możliwości interwencji na rzecz
zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła).
Natomiast jeśli została zawarta
umowa o pracę i np. nie dostajemy
wynagrodzenia, to możemy wnioskować o interwencję inspektora pracy −
wyjaśnia Michał Olesiak, rzecznik
prasowy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach.

A może wolontariat?

Tu możliwości bez liku. Pełnoletni miłośnicy gór mogą zdecydować
się na „Wolontariat dla Tatr” albo
pomoc w Karkonoskim Parku Narodowym. Zadania wolontariuszy są
zróżnicowane. Zazwyczaj obejmują
działania w zakresie ochrony przyrody, badań naukowych lub turystyki.
Na tych, którzy lubią pracę z dziećmi,
czeka „Projektor”. Ten studencki
projekt skupia się głównie na działalności edukacyjnej. Globtroterzy
znajdą ciekawe propozycje na stronie AIESEC. Wolontariat w krajach
afrykańskich czy azjatyckich to już
żadna egzotyka.
Dlaczego coraz więcej młodzieży
decyduje się na poświęcenie swojego
wakacyjnego czasu na pracę bez wynagrodzenia?
− Dla młodych to rodzaj doświadczenia, można zdobyć przydatne
kontakty i sprawdzić się w nowej roli.
Równie istotną motywacją są, w przypadku gimnazjalistów, dodatkowe
punkty z zachowania − mówi Liliana
Hajduch z Centrum Wolontariatu
z Gliwic.
Choć kusi słynne wakacyjne nicnierobienie, warto pomyśleć o efektywnym spędzeniu tego czasu. Za
pieniądze lub dla satysfakcji. Dzięki
temu można dorobić, zdobyć nowe
doświadczenia i wzbogacić CV. To
w przyszłości może zaprocentować
lepszą, już całkiem poważną, pracą.
Tekst & Foto: Justyna Bajko

prowadzono także w MSP-4 i MG-3.
W „Czwórce” wykonano instalację
ciepłej wody w łazienkach.
− Remont nie trwał długo i już
został zakończony − mówi Jolanta
Sadowska, kierownik gospodarczy
z MSP-4.
Miejskie Gimnazjum nr 3 już
niedługo będzie się cieszyć z nowych
łazienek.
Szkolna infrastruktura rozwija
się z zyskiem przede wszystkim dla
uczniów, choć pewnie i nauczycielom
będzie znacznie przyjemniej uczyć w
pięknej szkole.
Tekst i foto: Jb

W MSP-2 niedługo pojawią się piękne szatnie
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Wojsko gwarantuje
stabilizację
Kiedyś armii unikano, dziś to się zmieniło. - Stabilizacja, dobre
warunki finansowe, zabezpieczenie socjalne sprawiają, że praca
zawodowego żołnierza staje się dla wielu coraz bardziej atrakcyjna
– zapewnia ppłk Roman Nowogrodzki, Komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Gliwicach w rozmowie z Przeglądem
Lokalnym

podpowiedzieć i doradzić.
- W szkołach średnich pojawiają
się klasy o profilu mundurowym. Czy
wojsko z nimi współpracuje, czy jest to
dla armii obojętne?
- Współpracuje. Odbywa się to na
dwóch poziomach. Na pierwszym mamy
porozumienia pomiędzy jednostką a
szkołą. Dzięki nim klasy mundurowe
mają możliwość korzystania z wojskowych obiektów szkoleniowych, sportowych i poligonu. Na drugim poziomie
WKU pomaga młodym ludziom w kreowaniu dalszej ścieżki kariery w wojsku.
Zależy nam na tym, by jak najwięcej
absolwentów klas mundurowych trafiło
w szeregi armii.
- Żołnierze cieszą się społecznym
zaufaniem i poważaniem w społeczeństwie. Z czego to wynika?
- Przede wszystkim z więzi historycznej – chyba nie trzeba jej wyjaśniać,
dzieje naszego kraju są tego najlepszym
uzasadnieniem. Obywatele mają też
świadomość, że żołnierze przyjdą z
pomocą w sytuacjach kryzysowych,
a gdyby „przyszła pora” staną w ich
obronie.
- A jak wygląda współpraca pomiędzy gliwicką jednostką a lokalną
społecznością?
- Wzorowo. Najlepszym tego przykładem jest sztandar jednostki wojsk
specjalnych AGAT, którego fundatorem
jest społeczeństwo Gliwic. To świadczy,
że mieszkańcy dobrze postrzegają i
szanują swoich żołnierzy. Pamiętajmy,
że wśród nich jest kilka tysięcy chłopaków z tego regionu. Co ważne, gliwicki
garnizon będzie nadal się rozwijać.
Zatrudnia nie tylko żołnierzy, ale i
pracowników cywilnych. Współpracuje
z innymi jednostkami wojskowymi. To
jeden z największych garnizonów w
Polsce. Uchodzi – słusznie – za bardzo
perspektywiczną jednostkę. Warto to
uwzględnić, planując swoją zawodową
przyszłość...
Rozmawiał Dawid Ciepliński

Życie w wojsku? A dlaczego nie... Rosnąca popularność klas mundurowych (na zdjęciu) świadczy, że
coraz więcej młodych ludzi wiąże swoją przyszłość z armią
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Gdzie jest Klapton?
Foto: Archiwum rodzinne

dana osoba sobie poradzi, czy sprosta
stawianym wymaganiom, czy później
się zakwalifikuje, czy stan zdrowia pozwoli jej przejść do służby zawodowej.
Tak więc wszyscy mogą się starać, ale
nie każdy okaże się do służby przydatny. Duża ilość chętnych pozwala
wybrać tych najlepszych - najbardziej
przydatnych.
- Wojsko uchodzi za gwaranta
zatrudnienia i stabilizacji. Słusznie?
- Każdy pracownik chce mieć
pewność zatrudnienia, marzeniem
niektórych jest praca w jednym miejscu
aż do emerytury, dla innych ważne są
natomiast nowe wyzwania. Wojsko
gwarantuje obie formy, o ile oczywiście dobrze wykonuje się swoją
pracę i podporządkowuje zasadom,
które panują w służbie. Armia daje
też możliwości rozwoju. Poświęcenie i
zaangażowanie w wykonywaną pracę
jest nagradzane awansami na kolejne
stopnie wojskowe.
Długoterminowość, stabilizacja,
dobre warunki finansowe, zabezpieczenie socjalne są atutem służby w wojsku. To na pewno przyciąga i powoduje, że jesteśmy postrzegani pozytywnie
i atrakcyjnie na rynku pracy.
- Wojsko kształci w różnych
zawodach. Na jakie profesje jest największe zapotrzebowanie?
- Jest to bardzo zróżnicowane,
ponieważ każda jednostka ma swoją
specyfikę. Profesji jest tyle co w cywilu.
Można powiedzieć, że nie ma zawodu
w środowisku cywilnym, który nie
byłby przydatny w wojsku. Na obecną chwilę szczególnie przydatny jest
zawód kierowcy. W cenie są kierujący
ciężkim opancerzonym sprzętem,
ciężarówkami i sanitarkami. Zawsze
niezbędni są też ratownicy medyczni.
Chcę zaznaczyć, że WKU bierze pod
uwagę predyspozycje i umiejętności
kandydatów na żołnierzy. Potrafimy

Foto: archiwum ZSZ-2

Dawid Ciepliński: - Wojsko zmieniło się po wprowadzeniu zawodowstwa. Czy zmianie uległo też szkolenie
w ramach służby zasadniczej?
Ppłk Roman Nowogrodzki, Komendant WKU Gliwice: - Mając na
uwadze ostateczny efekt szkoleniowy
- nie. Tak jak kiedyś, tak i teraz trzeba
zrealizować określony cykl szkolenia.
Wcześniej w ciągu dziewięciu miesięcy
trzeba było przygotować młodego człowieka – zanim trafił do rezerwy - do
wymagań, jakie stawia jednostka wojskowa. Tak, by w chwili zagrożenia bezpieczeństwa kraju i powołania, umiał
znaleźć się na stanowisku, do którego
był przygotowany. Jednak w odróżnieniu
od poprzedniego, teraz funkcjonujemy
w systemie kontraktowym. Najczęściej
trzyletnim – tyle trwa cykl szkolenia.
- Czy armia potrzebuje zmian?
- Wojsko przeobraża się bezustannie. Restrukturyzacja ma na celu
wybór optymalnej struktury, dostosowanej do współczesnych wymogów
międzynarodowych. Modernizacja to
ciągłe wprowadzanie nowoczesności
we wszystkich dziedzinach służby - a
jest tego naprawdę sporo. Planowanie
jest długookresowe, długofalowe i w ramach tego realizowane są poszczególne
obszary. Współcześnie na polu walki
technika bardzo szybko się zmienia.
Podlegające wymianie uzbrojenie musi
być na tyle uniwersalne, żeby sprawdzało się dzisiaj, ale też w przyszłości.
Dobre planowanie jest konieczne,
także ze względu na koszty.
- Panuje przekonanie, że Narodowe Siły Rezerwowe przyjmują w
swoje szeregi wszystkich bez wyjątku. I obawa, że to odbije się na sile
polskiej armii. Jak jest naprawdę?
- To przede wszystkim kwestia interpretacji. NSR są dla wszystkich, czyli
dla kobiet, mężczyzn, osób młodszych,
starszych. Przed nikim nie zamykamy
drzwi. Osobną sprawą jest to, czy

Klapton jest łagodnym i ufnym kotkiem

Wielokrotnie pomagaliśmy – wspólnie z Czytelnikami
– odszukać zaginione pieski, kotki, a nawet... żółwia
i bociana. Tym razem szukamy kotka Klaptona
Klapton jest 8-miesięcznym kotem rasy Neva Masquerade. Ma jasną
sierść (nieco ciemniejszy ogon) i niebieskie oczy. Zaginął w nocy z soboty
na niedzielę.
- Zawsze wychodził w nocy na
chwilę i wracał. Przeważnie biegał po
ogrodzie i rzadko zapuszczał się poza
ogrodzenie, a jeśli już to niedaleko.
Tym razem jednak nie wrócił – martwi się Anna Frap, która często opiekuje się zwierzakiem. - Kot należy do

syna i zawsze przywozi go do mnie
w weekendy pod opiekę. Byłabym
wdzięczna za każdą pomoc, która
pozwoli w jego odnalezieniu.
Klapton jest bardzo przyjaznym,
łagodnym i ufnym zwierzakiem.
- Reaguje na imię, więc jeśli ktoś go
zawoła, to na pewno podejdzie - mówi
Anna Frap.
Każdy, kto może pomóc, proszony jest o kontakt pod nr. tel. 508
355 500.
DC



aktualności
Knurów. Wakacje z MOPP

Żal opuszczać Żar

Foto: archiwum MOPP

Wakacje w pełni! Dzieci przemierzają góry i morza, prześcigają się w opowieściach o swoich przygodach. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zadbało, by
dzieci z knurowskich szkół miały cały wór miłych wakacyjnych wspomnień. 24 lipca mali podróżnicy wybrali się na górę Żar. Nie straszna im była wysokość,
a kondycji mógł pozazdrościć niejeden górski piechur. Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi stanęli na szczycie góry, skąd widok rozpościerał się na piękną
okolicę. Aż żal było wracać do Knurowa! Na szczęście kolejne wycieczki już niedługo.
jb

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.
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sZcZygłowice. doM kultury ZMieni się nie do poZnania

nowoczesność w dobrym guście
nagłaśniający, jak i oświetleniowy
- mówi Kosowski.
Jest już dostępna wizualizacja sali
po remoncie, jednak jest ona bardzo
wstępna i na pewno niektóre szczegóły ulegną zmianie. - Przede wszystkim
zmieni się kolorystyka, użyjemy nieco
ciemniejszych barw. Będzie prezentować się nowocześnie i elegancko
- informuje dyrektor CK.
Ostatni etap modernizacji Domu
Kultury zaplanowano na 2014 rok.
Wtedy remontowi poddane zostaną
mniejsze sale służące zespołom jako
zaplecze oraz miejsce prowadzenia
zajęć i warsztatów zespołów działająźródło: CK w Knurowie

Foto: Dawid Ciepliński

Odmieniona scena i widownia, nowe garderoby, reżyserka, nowoczesny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy – tak
wyglądać będzie Dom Kultury w Szczygłowicach po modernizacji, która rozpocznie się we wrześniu. - Inwestycja pozwoli
stworzyć dodatkowe atrakcje dla mieszkańców - zapowiada Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury w Knurowie

„Stara” scena była miejscem wielu wspaniałych,
artystycznych przeżyć...

Inwestycja będzie podzielona na
trzy etapy. Pierwszy z nich zakłada
remont sanitariów w piwnicy, na
parterze i piętrze.
- Jeśli wszystko pójdzie sprawnie i
bez problemów, to remont zacznie się
w połowie września - mówi dyrektor
Kosowski. - Prace powinny zakończyć się na przełomie października i
listopada.
Najwa żniejsza część zosta ła
jednak zaplanowana na przyszły
rok. Wtedy też modernizowana
będzie sala widowiskowa. - Zostanie zbudowana niemal od podstaw.
Wszystko ulegnie zmianie. Wprowadzimy nowe technologie, m.in.
zainstalowane będą specjalne materiały dźwiękochłonne na ścianach
i suficie, nowe oświetlenie, filtry
oczyszczające powietrze - wylicza
Kosowski.

cyfra w kinie
Przemianie ulegnie też Kino Scena
Kultura, które będzie wyświetlać
filmy w technologii cyfrowej. Wymienione zostaną również ecofony
na sali kinowej (popielate obicia
ścian zapewniające wyciszenie,
wygłuszanie i wytłumianie pomieszczenia). Na ich wymianę udało się uzyskać dotację w wysokości
50 proc. z Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej, a wartość inwestycji wyniesie ok. 100 tys. zł.

cych przy Centrum Kultury. Według
wstępnych planów inwestycja powinna się zakończyć w połowie września
2014 roku.
Nowoczesny i zmodernizowany
Dom Kultury pozwoli na organizowanie większej ilości koncertów oraz
kółek zainteresowań.
- To był jeden z wymogów unijnych, dzięki którym dostaliśmy dotację na remont Domu Kultury - zdradza
dyrektor Kosowski. - To bardzo dobra
inwestycja, która pozwoli stworzyć
dodatkowe atrakcje dla mieszkańców
i gości spoza Knurowa.
Przebudowa odbywa się w ramach projektu „Nowoczesny Dom
Kultury w Knurowie odpowiedzią
na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”. Wartość inwestycji
wyniesie ok. 1 mln 900 tys. zł. 20
proc. tej kwoty pokryje dotacja z Unii
Europejskiej.
Dawid Ciepliński

... nowa pozwoli
kontynuować bogate
tradycje

Zmianie nie ulegnie jednak ilość
miejsc na sali. - Pozostanie mniej więcej taka sama. Znikną natomiast boksy, które odgradzają widzów od siebie.
Krzesła będą umocowane na stałe zapowiada dyrektor CK. – Widownia
będzie mieć podobny charakter do sali
w Kinie Scenie Kulturze.
Remontu nie uniknie też scena,
chociaż jej gabaryty się nie zmienią.
Powstaną nowe garderoby oraz reżyserka, która znajdować się będzie
w tyle widowni. - Będzie specjalnie
przygotowana do obowiązujących
standardów, a sprzęt zostanie zainstalowany już na stale, zarówno ten

reklama

Na widowni nie zmieni się tylko ilość miejsc, reszta ulegnie sporej przemianie

Knurów

lato w teatrze

Centrum Kultur y w Knurowie zaprasza na „Paradę
Śmieciaków − ekodzieciaków” pokaz finałowy projektu
„Lato w Teatrze”
Trzy tygodniowe zajęcia były
poświęcone tematyce recyklingu
i upcyklingu. Powstało wiele prac
plastycznych, prezentacja z elementami choreografii i charakteryzacji
oraz raperski happening z udziałem:
Wcielonej Idei Matki Ziemi, wielu
Kontenerów i Śmieci, ochoczo poddających się recyklingowi. Zwieńczeniem wszystkich działań będzie parada, w której wezmą udział niezwykłe
postaci: Potwór Bagienny, Kwiatowa
Wróżka, Wampirzyca, Szaman i wiele
innych. Kostiumy zostały wykonane
niemalże samodzielnie przez uczestników, przy użyciu surowców wtórnych. Parada obędzie się w Knurowie
na Placu Merkury (przy ul. Sobieskiego 6) 1 i 2 sierpnia o godzinie 14.00.
Zapraszamy serdecznie!
Przegląd Lokalny Nr 31 (1013) 2 sierpnia 2012 roku

Lato w Teatrze – atrakcyjna
oferta teatralna dla uczniów,
którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. Między 30 czerwca
a 31 sierpnia 2012 roku w 26
miastach i miastec zkach w
całej Polsce odbywają się teatralne półkolonie i warsztat y, podczas k tór ych 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 Ministertwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego koordynowanym przez instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
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lebosZowice

dobra zabawa bez alkoholu
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Pilchowicach po raz drugi organizuje Piknik Rodzinny.
Tym razem oprócz konkursu „Drink 0%” na gości czeka pokaz
ratownictwa medycznego

− Piknik rodzinny to sposób na promowanie zabawy
bez alkoholu − informuje Jolanta Kowol z GKRPA. −
Profilaktyka, a zarazem kreatywne spędzanie wolnego
czasu w gronie przyjaciół i rodziny.
Sierpień to miesiąc trzeźwości. Dodatkowy bodziec
do poruszenie problemu alkoholizmu w gminie.
− Zależy nam, by dzięki zabawie budować pozytywne wzorce wśród dorosłych, młodzieży i dzieci oraz
zmotywować ich do tworzenia własnych inicjatyw promujących zdrowy, inny styl spędzania wolnego czasu −
mówi Kowol.
Piknik Rodzinny w Leboszowicach wystartuje 5
sierpnia (niedziela) o godz. 15. W programie m.in. pra-

cownia makijażu, zdjęcia z misiem, konkursy, miasteczko
zdrowia (badanie tkanki tłuszczowej, mierzenie ciśnienia
i poziomu cukru), pokazy młodzieżowych drużyn strażackich oraz wesołe miasteczko, czyli zjeżdżalnie, kule
wodne, trampolina, zamek). W czasie pikniku komisja
rozstrzygnie konkurs na drink bezalkoholowy. Warto
też polecić pokaz ratownictwa medycznego Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach, zorganizowany z inicjatywy
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Muzyczną
rozrywkę zapewni zespół Mariola i Piotr.
− Krótko mówiąc, wchodzimy szumnie i z zabawą w
miesiąc trzeźwości − podsumowuje Jolanta Kowol.

jb

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 15 sierpnia
w Wilczy. Już teraz Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać chęć
uczestnictwa w konkursie „Ogórkowe
smaki”. W czasie imprezy zostaną
zeprezentowane potrawy w dwóch
kategoriach: zupa ogórkowa oraz ogó-

rek pod każdą postacią. Jury weźmie
pod uwagę oczywiście smak, ale także
oryginalność i estetykę podania.
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 festynu goście posmakują ogórkowych potraw, posłuchają
dobrej muzyki i przekonają się, że to
niewielkie zielone warzywo kryje w
sobie wiele tajemnic.
jb

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Marta kuźnik z leszczyn

ur. 22.07.2012 r., 3370 g, 53 cm

anna Masłowska ze stanicy

lilianna babczuk z knurowa

sandra kluczniok z leszczyn

ur. 23.07.2012 r., 3390 g, 52 cm

ur. 23.07.2012 r., 2970 g, 50 cm

ur. 25.07.2012. r., 3000 g, 52 cm

ur. 25.07.2012 r., 3320 g, 51 cm

blanka lenart z knurowa

córka państwa piebiak z knurowa

urszula joanna szczotka z gliwic

weronika jesiołowska z czerwionki

wiktoria Masarczyk z knurowa

ur. 25.07.2012 r., 3630 g, 56 cm

0

ur. 25.07.2012 r., 3200 g, 55 cm

ur. 25.07.2012 r., 3030 g, 51 cm

ur. 26.07.2012 r., 2880 g, 50 cm

patrycja woszuk z knurowa

ur. 23.07.2012 r., 2900 g, 51 cm

tomasz ogrodniczuk z knurowa
ur. 24.07.2012 r., 3870 g, 57 cm

rozalia kijek z knurowa

szymon krzanowski z ornontowic

Milena stodolnik z knurowa

oskar szweda z rybnika-kamienia

ur. 25.07.2012 r., 3830 g, 55 cm

ur. 27.07.2012 r., 3115 g, 52 cm

ur. 25.07.2012 r., 3030 g, 52 cm

ur. 26.07.2012 r., 4170 g, 55 cm
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rozmaitości

- 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 29/2012 brzmiało: „Knurów”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jolanta
Matusiewicz. 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
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

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

DC

Rycerze w Pilchowicach

Z Lancelotem na turnieju

Foto: Andrzej Knapik

www.kinoscenakultura.pl

Zakończył się pierwszy miesiąc wakacji. Dzieci korzystające z zajęć
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach tym bardziej żałują,
że już coraz bliżej do szkoły i porzucenia wakacyjnych przygód,
których przeżyły co nie miara

Nie trzeba wiele, by świetnie się bawić, udowodnili
uczestnicy wakacyjnych warsztatów

Rycerskie Ziemi Rybnickiej. Warsztaty pod nazwą „Zostań rycerzem”
cieszyły się sporym powodzeniem.
Dzieci nie kryły swojego entuzjazmu
i radości, wcielając się w rolę Lancelota i biorąc udział w turnieju.
Wakacje w Pilchowicach to nie
tylko zajęcia stacjonarne, ale także
wycieczki, m.in. do Parku Miniatur
i Rozrywki w Inwałdzie, Cinema
City i Aquaparku w Krakowie. Mali
podróżnicy wybrali się także do
Wytwórni Filmów Rysunkowych w
Bielsku oraz do Parku Dinozaurów
w Zatorze, gdzie uczestniczyli w
warsztatach „Młodego paleontologa”
oraz miały okazję „wyszaleć się” w
tamtejszym parku rozrywki.
Choć tyle ciekawych rzeczy wydarzyło się w lipcu, GOK nie zamierza osiąść na laurach. Sierpień zapowiada się równie ciekawie. Szczegóły
na stronie www.gok.pilchowice.pl.
AK, jb

- Rycerz to miał klawe życie
- zapewniali konni harcownicy
Foto: Andrzej Knapik

zachwycone, odkrywając w sobie artystyczne talenty. Nie zabrakło także
zajęć z fotografiki. W tajniki tej sztuki
wprowadzał młodych uczestników
warsztatów Andrzej Knapik.
Pilchowice odwiedziło Bractwo
Foto: Andrzej Knapik

Lipiec wypełniły warsztaty artystyczne prowadzone w niekonwencjonalny sposób przez pedagogów: Monikę Kustrę-Paszek, Joannę Kowalczyk,
Darię Gwiżdż, Magdalenę Kustrę i
Aleksandrę Piechowicz. Dzieci były

Kraków: - H2 O to jest to!
- wykrzykiwały rozbawione
dzieciaki

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.

Przegląd Lokalny Nr 31 (1013) 2 sierpnia 2012 roku

11

ogłoszenia
Handel i Usługi

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

1/12-odw.

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

30-31/12

Sprzedam mieszkanie o pow. 49 m 2 w
centrum Knurowa, przy ul. Kosmonautów.
Cena 3 499 zł/m2. Tel. 530 810 207

31-32/12

Wynajmę mieszkanie 75 m2 w domku jednorodzinnym. Tel. 501 008 959, 797 293 230

30-31/12

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

31-35/12

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

29-32/12

Zamienię mieszkanie, 63 m , Gliwice na
Knurów. Tel. 660 821 984
2

28-31/12

MOTORYZACJA
Atrakcyjna pożyczka od 1000 zł do 6000 zł
bez sprawdzania BIKu, minimum formalności. Tel. 698 036 547

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

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

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

30-32/12

29-32/12

15-44/12

1/12-odw.

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

31-39/12

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

31-39/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

SPRZEDAM
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

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

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

28-35/12

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

31-32/12

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

9/12-odw.

1/12-odw.

1/12-odw.

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

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

19-43/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia mieszkanie 35 m2, 2 pokoje.
Tel. 601 934 260

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

Do wynajęcia mieszkanie 36 m 2, osiedle
1000-lecia, częściowo umeblowane. Tel.
513 013 763

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

29-31/12

Gierałtowice, do wynajęcia lokal o pow. 120
m2, na działalność lub do zamieszkania, I
piętro. Tel. 501 533 977 www.as.silesia.pl

28-35/12

31/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

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

1/12-odw.

21-40/12

2-odw.

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

31/12

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

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

Centrum. Dwupokojowe 129 tys. Tel. 501
533 977 www.as.silesia.pl

31/12

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

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Przyszowicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu o którym mowa w art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego na zadanie: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej w drodze wojewódzkiej
nr 921 (ul. ks. Roboty) na długości 220m na potrzeby projektu
pn. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie
Gierałtowice współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Informacje
oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można w
siedzibie Spółki: ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice tel. (32)301 15
21. Termin składania ofert upływa 8.08.2012 r. o godz. 10.00.

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

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

30-33/12

SZUKAM PRACY
1/12-odw.

1/12-odw.

PRZETARG

1/12-odw.

1/12-odw.

11–odw.

informacja własna

19-43/12

zdrowie i uroda

31-32/12

Lokale na działalność, wynajmę. Tel. 501
533 977 www.as.silesia.pl

31/12

Mieszkanie po kapitalnym remoncie. 72,50
m 2. Sprzedam. Tel. 501 533 977 www.
nieruchomosciknurow.pl
Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.

25-32/12

Dam pracę

31/12

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

31/12

Sprzedam 2 mieszkania własnościowe każde o pow. 50 m2, I i III piętro, Szczygłowice.
Tel. 32 236 74 35, 514 035 982
31-32/12

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

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

26-35/12

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

31-35/12

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, II
piętro, przy ul. Mieszka I. Tel. 507 845 581

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

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

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, po kapitalnym remoncie. Tel. 606 735 829

29-33/12

28-31/12

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami do 1 kV. Tel. 693 347 980

Projektowanie wnętr z i łazienek. Tel.
666 852 100

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

Zlecę malowanie w Pawłowicach. Tel.
513 166 943

31-35/12/12
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29-32/12

30-32/12

29-32/12

28-31/12

30-31/12
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sport

Foto: Waldemar Jachimowski

Puchar pojechał do Zabrza

Fragment meczu finałowego pomiędzy DFK Rokitnica
i Solidarnością KWK Knurów

W ubiegłą sobotę przy
u d z i a l e s z c z y g ł ow i c k i e go TKKF-u oraz Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie, na obiektach kompleksu sportowego przy ul.
Ułanów rozegrany został największy w regionie turniej piłki
nożnej w wydaniu pięcioosobowym - Amator SKOK Kopernik
Cup. Wzięło w nim udział 16
zespołów, a ozdobą turnieju
był udział drużyny Alice Team,
który przyjechał do Knurowa z
dalekiego Charkowa. Goście z
Ukrainy po wygraniu dwóch
spotkań i minimalnej porażce
awansowali do ćwierćfinału,
jednak tam zaczęli już odczuwać trudy dalekiej podróży
pociągiem i wielogodzinnego
w yczekiwania na przejściu
granicznym. W efekcie uznali
wyższość późniejszego finalisty
- Solidarności KWK Knurów.
Od początku turnieju ton
rywalizacji nadawały zespoły
z Zabrza i Knurowa, które
nie dopuściły rywali do fazy
półfinałowej.
Finał pomiędzy zespołem
Solidarności KWK Knurów a
DFK Rokitnica rozpoczął się
od przepięknego gola Dawida
Magnora, jednak po kilku mi-

nutach zabrzanie wyrównali.
Kilka chwil później sytuacja
się powtórzyła i na gola Pawła
Mastyja goście odpowiedzieli
dosłownie po 10 sekundach.
Końcówkę meczu lepiej wytrzymali kondycyjnie piłkarze
z Rokitnicy dorzucając dwa
trafienia. Tym samym zespół
DFK Rokitnica poszedł w ślady słowackiego Lipino Żylina,
które triumfowało w turnieju
w ubiegłym roku pokonując w
finale knurowski Vibovit.
- Turniej Amator SKOK
Kopernik Cup to największe
piłkarskie przedsięwzięcie w
naszym mieście, a nawet w
regionie, które gromadzi drużyny amatorskie. Cieszę się, że
turniej przebiegł sprawnie pod
względem organizacyjnym,
jednak było to możliwe dzięki
zaangażowaniu wielu osób z
knurowskiego środowiska futsalu. Oczywiście wspomnieć należy wydatną pomoc Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
który był współorganizatorem
zawodów, a także udział naszego sponsora – Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kopernik – powiedział
koordynator przedsięwzięcia
Marcin Polywka.

informacja

WJ

Wyniki amator skok kopernik cup:
- grupa A
TKKF Intermarché – Tritech 1:1 (T. Michalski – P. Bara), DFK
Rokitnica – TKKF Intermarché 1:3 (Kubanek – P. Bodzioch 3),
Młodość Rudno – DFK Rokitnica 0:8 (A. Mróz 3, P. Barański,
M. Barański, K. Wojtanik), Młodość Rudno – Tritech 2:0 (Ł.
Pierończyk, K. Zaczkowski), Młodość Rudno – TKKF Intermarché 0:1 (T. Michalski), Tritech – DFK Rokitnica 0:2 (A. Mróz, K.
Mickiewicz).
Klasyfikacja: 1. TKKF Intermarché, 2. DFK Rokitnica, 3. Młodość
Rudno, 4. Tritech.
- grupa B
Emiter – Geomost 0:3 (D. Grabiec, B. Włodarz, M. Skrenik),
Team Stalmet – KWK Szczygłowice 2:1 (G. Krusiński 2 – M.
Cybulski), Emiter – Team Stalmet 0:2 (B. Flis, G. Krusiński), Geomost – KWK Szczygłowice 1:1 (D. Bloch – A. Sarzała), Emiter
– KWK Szczygłowice 1:3 (R. Cisz – M. Cybulski, A. Bujnowski,
S. Basak), Team Stalmet – Geomost 1:0 (D. Flis).
Klasyfikacja: 1. Team Stalmet, 2. Geomost Wodzisław Śląski, 3.
KWK Szczygłowice, 4. Emiter Gliwice.
- grupa C
Mati Vet FC – Solidarność KWK Knurów 2:2 (A. Marszolik. T.
Smolak – Ł. Sendlewski, S. Brodziński), Old Centrum – Domus
3:0 (S. Urbańczyk, Z. Suchanek, B. Szczotka), Mati Vet FC – Domus 1:3 (T. Smolak – D. Ficek 3), Old Centrum – Solidarność
KWK Knurów 2:3 (B. Szczotka, A. Szymański – P. Jędrzejczak,
D. Magnor, P. Mastyj), Domus – Solidarność KWK Knurów
3:4 (Chojnacki 2, D. Ficek – Ł. Sendlewski, P. Jędrzejczak, D.
Magnor, D. Kozdroń), Mati Vet FC – Old Centrum 0:3 (A. Szymański 3).
Klasyfikacja: 1. Solidarność KWK Knurów, 2.
Old Centrum
Bielsko-Biała, 3. Domus Łabędy, 4. Mati Vet FC.
- grupa D
Murzyńska Gra – Amatorzy 3:1 (Ł. Czarny, M. Boczek, D. Ciorga – A. Majorczyk), Alice Team – Wojtrans 4:0 (S. Koniucho
3, R. Łukoszko), Alice Team – Murzyńska Gra 0:1 (D. Ciorga),
Wojtrans – Amatorzy 1:2 (Ł. Adamski – A. Majorczyk, M. Nedza),
Wojtrans – Murzyńska Gra 3:2 (Sikora, G. Wojtala, M. Adamski
– D. Ciorga 2), Alice Team – Amatorzy 3:0 (O. Sukhar, S. Kandybei, A. Zinczenko).
Klasyfikacja: 1. Murzyńska Gra Zabrze, 2. Alice Team Charków,
3. Amatorzy Czerwionka-Leszczyny, 4. Wojtrans.
- ćwierćfinały
TKKF Intermarché – Geomost Wodzisław Śląski 2:1 (M. Mularczyk 2 – D. Oleksiak), Solidarność KWK Knurów – Alice Team
Charków 2:1 (P. Mastyj, D. Kozdroń – A. Zinczenko), DFK Rokitnica – Team Stalmet 2:1 (K. Mickiewicz, D. Jordanowski – G.
Krusiński), Old Centrum Bielsko-Biała – Murzyńska Gra Zabrze
2:3 (B. Szczotka, R. Kwaśny – Ł. Czarny, D. Ciorga).
- półfinały
Solidarność KWK Knurów – Murzyńska Gra Zabrze 6:2 (D.
Magnor 4, P. Jędrzejczak, D. Kozdroń – M. Boczek, D. Solak),
TKKF Intermarché – DFK Rokitnica 1:2 (P. Bodzioch – A. Mróz,
K. Mickiewicz)
- mecz o 3. miejsce
Murzyńska Gra Zabrze – TKKF intermarché 2:5 (D. Solak,
D. Ciorga – P. Wojciechowski 2, M. Mularczyk, M. Szatka, T.
Michalski)
- finał
DFK Rokitnica – Solidarność KWK Knurów 4:2 (A. Mróz 2, K.
Wojtanik 2 – D. Magnor, P. Mastyj).
Najlepszym strzelcem został Dawid Magnor (Solidarność KWK
Knurów) - 7 goli.

Start z centrum
Merkury
Dzisiaj (2 sierpnia) z centrum handlowego Merkury
wyruszy kolejna – dziewiąta już
- Sztafeta Biegowa na Przystanek Woodstock. Start nastąpi
o godzinie 16.30, jednak już
20 minut wcześniej rozpocznie
się odliczanie, które uświetni
m.in. występ knurowskiej grupy „The Cumpels”.
- Sztafetę tworzy jedenastu
fantastów biegania z Knurowa,
którzy na własnych nogach przemierzą trasę Knurów - Kostrzyn
nad Odrą – informuje organizator tego biegowego „zamieszania”, Bogdan Leśniowski. – Po
raz kolejny chcemy pokazać, że
takie rzeczy można robić nie dla
kasy, ale za kompletną darmochę. Nie komercyjnie, ale tak po
prostu, od siebie.
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Pamar bez
konkurencji
Organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie rozgrywki Ligi
Letniej Orlik 2012 wkraczają
w decydującą fazę. W ostatni
poniedziałek zakończyła się
runda zasadnicza, po której

zespoły zostaną podzielone
na dwie grupy. Pierwsze sześć
zespołów walczyć będzie o
miejsca na podium, natomiast
pozostałe muszą zadowolić się
rywalizacją o lokaty 7-12.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 10. kolejki (26 lipca):
Wojtrans – Tritech 2:6 (S. Brodziński, Ł. Adamski – M. Szczurek
2, G. Górka 2, D. Jabłoński, S. Napierała), IPA Knurów –Pamar
4:19 (M. Milczarek 2, K. Kwietniewski, Mec – W. Kempa 10, M.
Rozumek 3, Ł. Spórna 2, D. Tałajkowski, Ł. Winiarczyk, D. Wieliczko), Mati Vet FC - Vibovit 5:3 (P. Tomecki 2, A. Marszolik 2,
M. Kląskała – K. Kijak, Ł. Pilc, P. Przesdzing), TKKF Intermarché
– Black&Decker 6:3 (Michalski 3, Ł. Michalski 2, M. Mularczyk
– W. Kalkowski, R. Kalkowski, S. Szlachta), TKKF Apteka Św.
Barbary - Mistral 4:2 (K. Szymański 3, P. Rolnik – M. Grodoń, S.
Mateja), Team Stalmet - LineTrans 8:5 (A. Niewiedział 4, D. Flis 2,
B. Flis 2 – M. Skoczylas 2, D. Dudek, B. Marszolik, G. Cuber).

Wyniki 11. kolejki (30 lipca):
Black&Decker - Wojtrans 3:4 (S. Szlachta, R. Kalkowski, F. Paluch
– G. Wojtala 3, Ł. Adamski), LineTrans – TKKF Intermarché 6:13
(K. Polonius 2, D. Szymański, M. Skoczylas, G. Cuber, D. Dudek
– P. Bodzioch 4, M. Michalak 3, T. Michalski 3, D. Jureczka 2, M.
Boryga), Mistral – Team Stalmet 8:8 (P. Mastyj 4, M. Steiman 2,
S. Mateja 2 – D. Flis 3, G. Krusiński 2, A. Niewiedział, D. Kubiak,
B. Flis), TKKF Apteka Św. Barbary - Vibovit 5:0 (vo), IPA Knurów
- Tritech 5:8 (T. Macha 4, K. Ferenstein – P. Karwowski 3, D. Ceremuga, G. Górka, D. Jabłoński, M. Mazur, M. Istel), Mati Vet FC
- Pamar 0:4 (D. Kozdroń 2, D. Dybcio, M. Rozumek).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pamar
TKKF Intermarché
Mati Vet FC
Vibovit Knurów
Tritech
Team Stalmet
Wojtrans Knurów
TKKF Apteka Św. Barbary
LineTrans
Mistral
Black&Decker
IPA Knurów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
30
27
19
18
17
15
13
9
8
4
1

117-38
86-36
77-34
62-52
54-62
67-62
39-58
43-61
66-72
50-81
34-71
40-108

program 12. kolejki (6 sierpnia):

Hasłem naszej sztafety od
samego początku jest „Stop
Przemocy, Stop Narkotykom”
i „Bieganie jest moją pasją,
Woodstock jest moim celem”.
W tym miejscu warto dodać, że biegną z nami osoby,
które wygrały walkę z narkotykami. Teraz są z nami i
to uważam za nasz wspólny
sukces.
Sztafecie, która ma już na
swym liczniku ponad 6000
km, towarzyszyć będą na ulicach naszego miasta nie tylko
muzycy z The Cumpels, ale i
motocykliści.
Dodajmy, że trasa sztafety
wynosi 460 km, a więcej informacji na jej temat znajdziecie
na www.sztafeta.knurow.info

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

program 13. kolejki (9 sierpnia):
Tritech – TKKF Intermarché, TKKF Apteka Św. Barbary – Mistral
(19.40), Mati Vet FC – Pamar, Wojtrans – Black&Decker (20.15),
Team Stalmet – Vibovit, IPA Knurów – LineTrans (20.50).
informacja

PiSk

13

Nowy sezon klasy okręgowej tuż, tuż, a to znak, że
krystalizują się kadry poszczególnych drużyn. Przed
tygodniem trener Concordii Knurów Wojciech Kempa
ubolewał na naszych łamach, że - cytujemy - z drużyny,
która kończyła sezon zostało wyrwane serce

Marcin Salwa uznał, że czas
najwyższy zmienić trykot
Concordii na koszulkę
innego klubu

Trudno się z taką opinią nie
zgodzić, wsza k w ponied zia łek
otrzymaliśmy potwierdzenie wcześniejszych, jeszcze nieoficjalnych,
informacji o odejściu z Concordii
Jarosława Kupisa i Marcina Salwy.
– Zarówno Marcin, jak i Jarek trenują z nami od pewnego czasu i nie
ukrywam, że widzę dla nich miejsce
w moim zespole – powiedział nam w
rozmowie telefonicznej Jacek Polak,
trener LKS-u Bełk. W tym miejscu dodajmy, że jego podopieczni
byli rewelacją rundy wiosennej w
I grupie klasy okręgowej, a przed
nowym sezonem główny sponsor
klubu – firma Decor – zaświecił
przed drużyną „zielone światło”,
co oznacza, że w Bełku spokojnie
mogą budować zespół z myślą o
grze o jak najwyższą lokatę. Niewykluczone, że wśród podopiecznych
Jacka Polaka znajdzie się jeszcze
jeden zawodnik Concordii. Mowa
tu o Łukaszu Sendlewskim, któremu zakończyło się wypożyczenie
do Carbo Gliwice. Ponadto o angaż
w Bełku walczy też Paweł Gałach.
– Łukaszowi muszę się jeszcze przyjrzeć w najbliższych sparingach, a
przy Pawle stawiam dzisiaj wielki
znak zapytania – kontynuuje Jacek
Polak.

Foto: Piotr Skorupa

Wraca Rozumek

Do Knurowa postanowił wrócić
Marcin Rozumek, który w
minionym sezonie był grającym
trenerem w LKS 35 Gierałtowice
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Na dzisiaj wiadomo zatem, że
Concordia przystąpi do now ych
rozgrywek na pewno bez Jarosława
Kupisa, który strzelił w minionych
rozgrywkach 19 bramek. Trykotu
z herbem knurowskiego klubu nie
założy też Marcin Salwa, zawodnik od tak zwanej czarnej roboty.
– Jedno je st pe w ne . W na szy m
przypadku takich piłkarzy nie da się
zastąpić z dnia na dzień – ubolewa
trener Concordii, Wojciech Kempa.
Szkoleniowiec ma nadzieję, że po
odejściu Kupisa nowy sezon będzie
należał do Mateusza Gołębiowskiego. Kempa szykuje też miejsce w
przedniej formacji dla 18-letniego
Mateusza Filipa z Piasta Gliwice.
– Jest to ciekawy zawodnik, który w
sobotę zagrał z nami pierwszy mecz
i na tle 4-ligowego rywala, Przyszłości Ciochowice pokazał się z dobrej
strony – ocenia trener. – Zagrał
bardzo odważnie, strzelił bramkę i
wyraził chęć przejścia do naszego
klubu. Wspólnie uzgodniliśmy, że
wyjedzie jeszcze z juniorami Piasta
Gliwice na obóz i po nim zamelduje
się na naszych zajęciach.
Niew yk luczone, ż e z Piasta
prz y jdzie do Concordii jeszcze
jeden 18-latek, k tór y z w ięk sz y
r y wa lizację na prawej obronie.
Pewne jest, że do Knurowa wraca
Marcin Rozumek, który ostatnio
był grającym trenerem w LKS-ie 35
Gierałtowice. Wiele wskazuje na
to, że w Concordii też połączy grę z
pracą trenera, bowiem szykowana
jest dla niego posada szkoleniowca
rezerw, które zostały już zgłoszone
do rozgrywek w klasie B.

4 liga czy klasa
okręgowa?

Ni e w y k lu c z one , ż e d z i s i aj
(czwartek) może nadejść z Katowic
informacja, iż Concordia awansowała do 4. ligi.
- Dla wielu jest to zapewne niezrozumiałe, ale rzeczywiście prezes
Zbigniew Kosmala powiedział mi
we wtorek, że właśnie w czwartek
otrzyma ze Śląskiego Związku Piłki
Nożnej ostateczną informację, czy
Concordia zagra w nowym sezonie
w 4. lidze czy też w klasie okręgowej
– mówi nam Wojciech Kempa.
Knurowianie mogą awansować
do 4. ligi, gdy dwie drużyny z tego
szczebla się wycofają. Od pewnego
czasu w środowisku piłkarskim
mów i się, ż e problemy orga nizacy jno-f inansowe mają Czarni
Sosnowiec. Źle dzieje się ponoć też
w MRKS-ie Czechowice-Dziedzice.
Tak naprawdę wciąż nie wiadomo,
czy do 4-ligowych rozgrywek przystąpią rezerwy GKS-u Katowice.
Pierwsza w kolejce po dodatkowy awans jest Unia Ząbkowice
Śląskie (najlepszy zespół klasy okręgowej, który zakończył sezon na
drugim miejscu). Tuż za nią czeka
Concordia.

Kto jeszcze może odejść,
a kto uzupełni kadrę?
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Kupis i Salwa
przechodzą do Bełku

Dawid Wiercioch stoi przed
szansą gry w 4. lidze.
W barwach beniaminka
Jedności Przyszowice

Wróćmy do sytuacji kadrowej,
bo odejście Kupisa i Salwy to nie
jedyne ubytki Concordii. Szanse
na grę w barwach beniaminka 4.
ligi – Jedności Przyszowice ma
Dawid Wiercioch. 19-letni wychowanek knurowskiego klubu został
już wypożyczony do Przyszowic, z
kolei wciąż nie wyjaśniła się sytuacja Dawida Wieliczki, który okres
przygotowawczy spędza w Gwarku
Ornontowice.
Jesienią nie zobaczymy w Concordii Michała Bagińskiego, który
zrezygnował z gry w Knurowie.
Na początku bieżącego tygodnia
nie wiadomo było, kiedy przygotowania rozpocznie kontuzjowany Łukasz
Żyrkowski.
- Jestem w kontakcie z kilkoma
piłkarzami, którzy kiedyś grali w
Concordii i teraz chcą do nas wrócić
– informuje Wojciech Kempa. – W
sparingach pokazali się już bramkarz
Stasiak, obrońca Grodoń i pomocnik
Łyziński. Mogą też do nas dołączyć
Mastyj, Kozdroń i Folcik.

W sobotę ostatni sparing

W miniony weekend Concordia
podejmowała 4-ligową Przyszłość
Ciochowice. Goście bardzo szybko
objęli dwubramkowe prowadzenie,
jednak ostatecznie po golach Filipa
i Modrzyńskiego mecz zakończył się
remisem 2:2.
Przypomnijmy, że wcześniej knurowianie pokonali 3:1 Unię Racibórz,
przegrali 2:3 z Górnikiem Zabrze
(ME) i 0:5 z Uranią Ruda Śląska, a
także pokonali 5:2 Orły Bojszów.
W sobotę ostatnim sparingpartnerem Concordii będzie Jedność
Przyszowice.
Ligowe rozgrywki w 4. lidze i
klasie okręgowej rozpoczną się 11
sierpnia.
Piotr Skorupa

W czasie pobytu na Śląsku Waldemar Podolski (z prawej)
w towarzystwie Bronisława Siwca (z lewej) i Janusza Bodziocha
odwiedził m.in. przebudowywany stadion zabrzańskiego Górnika

Przyjacielska
wizyta Podolskiego
W Knurowie gościł przed kilkunastoma dniami Waldemar Podolski. Były piłkarz ówczesnego
Górnika Knurów odwiedził swego
przyjaciela z boiska Bronisława
Siwca, a ten zabrał go m.in. na objazdową wycieczkę po stadionach
Concordii Knurów Piasta Gliwice
i Górnika Zabrze. Przy Okrzei na
gości czekał inny były piłkarz knurowskiego klubu – Janusz Bodzioch,
natomiast przy Roosevelta doszło
m.in. do spotkania z prezesem
Arturem Jankowskim, prywatnie
mieszkańcem Knurowa.
Waldemar Podolski przeprowadził się do Niemiec w 1987 roku
i mimo, że od tego czasu upłynęło
już ćwierć wieku, wciąż utrzymuje kontakt z kolegami z boiska.
Kilka miesięcy temu pisaliśmy na
naszych łamach o wizycie byłych
knurowskich piłkarzy – Bronisława
Siwca, Janusza Bodziocha i Zenona
Gałacha – na meczu 1.FC Koeln, w
którego barwach grał syn Waldemara, Łukasz Podolski. Niedawno
ojciec reprezentanta Niemiec przyjechał na Śląsk. - Dwa razy w roku
przyjeżdżamy do Trójmiasta, skąd
pochodzą znajomi z Niemiec – mówi
Waldemar Podolski. – Na Śląsku, a
konkretnie w Sośnicy mam z kolei
teściową.
Wspomniany Łukasz zamienił
w bieżącym okienku transferowym
Koeln na Arsenal Londyn. - Miałem
już okazję gościć u Łukasza i muszę
powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem stadionu, centrum

treningowego i miasta – kontynuuje
Waldemar Podolski, który bardzo
pozytywnie wypowiada się też na
temat swego okresu gry w Knurowie.
- Mieliśmy wtedy bardzo dobrego
trenera, Marcina Bochynka – wspomina. – Jak przyszedłem do Górnika
to grałem jeszcze jako napastnik, a
później po tym, jak do Ruchu Chorzów odszedł Waldek Waleszczyk,
zastąpiłem go na środku obrony.
Zapytany o szczególny mecz
lub wyjątkową bramkę, jaką strzelił
w barwach knurowskiego klubu
mówi bez chwili zastanowienia:
- Strzeliłem gola, który wspominany
jest przez moich kolegów do dzisiaj.
Niemal przy każdej okazji, jak wracamy pamięcią do gry w Knurowie to
jest mowa o bramce, którą zdobyłem
przewrotką w meczu z Włókniarzem
Pabianice. Wygraliśmy wtedy 1:0.
Waldemar Podolski utrzymuje
kontakt m.in. z czołowym snajperem ówczesnego Górnika Knurów
Pawłem Jandudą, a także Zygfrydem
Szołtysikiem i trenerem Jerzym Ignackiem. – Spotkamy się znowu 18
sierpnia, bo na ten dzień w Bottrop
zaplanowany jest tradycyjny turniej
oldbojów – mówi 57-latek i zaznacza,
że na co dzień pracuje w firmie zajmującej się produkcją grzejników do
mieszkań. Wolny czas poświęca zaś
na kibicowanie Łukaszowi, który z
kolei podkreśla, że na zakończenie
kariery – tak jak ojciec - chciałby zagrać w Górniku. Ale tym z Zabrza.
Piotr Skorupa

Posiłki z... Madrytu?
W czasie jednego z meczów
kontrolnych Concordii można
było odnieść wrażenie, że prezes
knurowskiego klubu – Zbigniew
Kosmala negocjuje warunki
kontraktu z zawodnikiem Realu
Madryt. Po dokładnym przyjrzeniu się twarzy piłkarza, okazało się, że to nie reprezentant
„królewskich”, a Marcin Rozumek ubrany w bluzę madryckiego klubu. Doskonale znany
knurowskim kibicom zawodnik
błysnął już po powrocie do
Concordii wyszkoleniem technicznym i skutecznością. Orłom
Bojszów strzelił dwie bramki, a
Górnikowi Zabrze jedną.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Bez „strzelby” i człowieka
od czarnej roboty

Foto: prywatne archiwum Bronisława Siwca
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Foto: www.piast-gliwice.eu

Nasi górą

Foto: Piotr Skorupa
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Jednym z podopiecznych
Mirosława Smyły jest
wychowanek Concordii – Łukasz
Winiarczyk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Najmłodszym wychowankiem
Concordii, który miniony sezon
może zaliczyć do szczególnie
udanych jest 15-letni Grzegorz
Gołyś broniący barw Piasta
Gliwice

Były piłkarz Concordii, a dziś trener Piasta Gliwice - Marcin Brosz odbiera gratulacje za awans
do ekstraklasy od prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza

Przez wiele miesięcy zakończonego już sezonu w klasie okręgowej
wydawało się, że tytuł „Nasi górą”
będzie najbardziej trafnym podsumowaniem rozgrywek w wykonaniu
Concordii Knurów. Podopieczni
Wojciecha Kempy byli przecież
mistrzami jesieni i do ostatniego
gwizdka sezonu zachowywali szanse
na awans do 4. ligi. Dzisiaj wiadomo,
że knurowianie przegrali baraże o
IV ligę, jednak i tak możemy użyć w
podsumowaniu sezonu stwierdzenia
„Nasi górą”. Co nas do tego upoważnia? – Sukcesy byłych piłkarzy i
wychowanków knurowskiego klubu.
Nie „smakują” one co prawda tak
samo, jakby zostały osiągnięte pod
szyldem Concordii, ale jak się nie ma
co się lubi, to się lubi co się ma.
Bezsprzecznie największy sukces odnieśli trenerzy Marcin Brosz

i Dariusz Dudek wraz ze sw ymi
podopiecznymi z Piasta Gliwice.
Rok temu awans do ekstraklasy w
ich wykonaniu wydawał się mało
realny, jednak 27 maja stał się faktem. Marcin Brosz i Dariusz Dudek
to wychowankowie knurowskiego
klubu, ale nie jedyne osoby związane
kiedyś z Concordią. Piast Gliwice od
lat jest pracodawcą Janusza Bodziocha, który pełni funkcje menedżera i
kierownika drużyny. Do wspomnianego duetu trenerskiego i menedżera
trzeba też dodać dwóch piłkarzy z
knurowską przeszłością: Mateusza
Bodziocha i Patryka Nalepę. Każdy z
nich dołożył do sukcesu Piasta swoją
„cegiełkę”.
W seniorskiej piłce sukcesem
zakończył się też sezon dla byłego kapitana Concordii – Mirosława Smyły.
Pan Mirosław jest obecnie trenerem

Rozwoju Katowice, z którym awansował do 2. ligi. Z tego sukcesu cieszył
się też wychowanek Concordii, a
obecnie obrońca Rozwoju – Łukasz
Winiarczyk.
Z Górnikiem Wesoła do III ligi
awansował Sebastian Sarzała. Awans
stał się też udziałem Jedności Przyszowice, która awansowała do IV ligi.
A w jej szeregach nie brakuje piłkarzy
związanych niegdyś z knurowskim
klubem – Daniel Piechota, Krzysztof
Wawrzyniak i Dominik Walus.
Swój sukces odniosło też czterech wychowanków Concordii występujących w barwach Górnika
Zabrze. Mowa o 19-letnim Marcinie
Michalaku i 18-latkach: Romanie
Skorupie, Łukaszu Wolsztyńskim i
Rafale Wolsztyńskim, którzy zostali
mistrzami popularnej „emki”, czyli
Śląskiej Ligi Juniorów Starszych

Wraz z ostatnim meczem
ubiegłego sezonu Marcin
Michalak zakończył swoją
piłkarską przygodę na
szczeblu juniorów. Teraz czas
zacząć pisać nowy rozdział
zatytułowany „seniorzy”.
W Górniku Zabrze?

i dotarli do półfinału mistrzostw
Polski. A skoro mowa o utalentowanych juniorach, dodać należy, że ich
trenerem jest Kamil Zieleźnik, były
zawodnik futsalowego klubu UPOS
Knurów.
Swego wychowanka Concordia
ma również w Gwarku Zabrze. W
tym przypadku mowa o Michale
Szczurku z rocznika 1995, który
wraz ze swymi rówieśnikami zdobył

Mirosław Smyła przed laty był
kapitanem Concordii. Obecnie
z powodzeniem pracuje, jako
trener Rozwoju Katowice,
z którym awansował do 2. ligi

tytuł mistrza Śląskiej Ligi Juniorów
Młodszych.
I na zakończenie wracamy do Piasta Gliwice, bowiem trampkarze tego
klubu z rocznika 1997 zostali mistrzami Śląska. Zespół ten prowadzi były
zawodnik i trener Concordii – Marcin
Domagała, a wśród jego podopiecznych jest wychowanek knurowskiego
klubu – Grzegorz Gołyś.

PiSk

Z selekcjonerem
zdobył mistrzostwo Polski
No i mamy nowego selekcjonera. Od 10 lipca za wyniki
naszej piłkarskiej reprezentacji odpowiada Waldemar
Fornalik. Przed laty „Waldek
King”, jak nazywają go kibice Ruchu Chorzów, tworzył w zespole „Niebieskich”
parę środkowych obrońców
z wychowankiem Concordii
Knurów, Waldemarem Waleszczykiem.
- Rzeczywiście graliśmy
obok siebie na środku obrony
– przyznaje Waleszczyk. – Jestem wyższy od Waldka więc
jak przeciwko nam grał na
przykład Andrzej Juskowiak
to ja się nim opiekowałem
– dodaje z uśmiechem.

Wa ldemar Wa leszczyk
przyznaje, że zapamiętał swego imiennika jako osobę inteligentną i kulturalną. – Jest
ode mnie cztery lata młodszy.
Gdy razem występowaliśmy w
Ruchu to łączył grę ze studiowaniem. Dzisiaj to już trener
z charyzmą, który potrafi wydobyć z zawodników maksimum umiejętności. Wie, jak
przygotować zespół fizycznie i
mentalnie, a to bardzo ważne.
Jego atutem jest też to, że potrafi stworzyć w szatni odpowiednią atmosferę i nie mając
w niej gwiazd, osiąga bardzo
dobre wyniki w krajowych
rozgrywkach – chwali nowego
selekcjonera knurowianin.
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Rozmawiając z Waldemarem Waleszczykiem na
temat Waldemara Fornalika
nie mogliśmy nie „zahaczyć”
o mistrzostwo Polski, jakie
obaj panowie wywalczyli przy
Cichej w sezonie 1988/1989.
– Jestem ostatnim mistrzem
Polski wśród tych piłkarzy,
którzy występowali kiedyś w
Concordii – przypomina były
defensor. – Moja przygoda z
piłką tak się ułożyła, że byłem
mistrzem III, II i I ligi. Niestety
po tym największym sukcesie,
a więc mistrzostwie Polski nie
mam pamiątki w postaci medalu, bo takowych nie dostaliśmy.
Mówiło się wtedy, że PZPN-owi
nie było na rękę nasze mistrzo-

stwo i dlatego nie wręczyli nam
medali. Dostaliśmy za to po
telewizorze i magnetowidzie.
Od kilku lat Waldemar
Waleszczyk jest już na emeryturze, ale sylwetkę wciąż
utrzymuje sportową. – Cały
czas jestem w ruchu. Jak pogoda sprzyja to siadam na rowerek i robię po osiem rund od
skrzyżowania ulicy Rybnickiej
z autostradą aż do Ostropy
co daje 65 kilometrów. Innym
razem można mnie spotkać na
Concordii, gdzie biegam 11-12
kilometrów. Lubię też pływać
– wylicza 54-latek, któremu
dane było też wystąpić w reprezentacji Polski.
Piotr Skorupa

Waldemar Waleszczyk wraz z obecnym selekcjonerem
tworzył przed laty parę stoperów w mistrzowskiej
drużynie Ruchu Chorzów
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knurÓw. udany Festyn na kręgu

gorące rytmy rwały do tańca

Foto: Dawid Ciepliński

Grzegorz i Krzysztof jak na swój młody wiek mogą
pochwalić się dużą sprawnością fizyczną, wszak
niewielu z nas potrafi wykonać salto do tyłu.

Iwona i Piotr serwowali słuchaczom
i tancerzom przebój za przebojem

Sami musieli jednak długo trenować,
by pochwalić się takimi umiejętnościami.

- Na samym początku były bardzo
duże opory, żeby skoczyć - mówią.
Foto: Dawid Ciepliński

Jeszcze w południe lało
jak z cebra. Ale później niebo przejaśniało. – Niebiosa
ok a z ały się n am ł a sk awe
– śmieje się Marian Gruszka,
pomysłodawca i inicjator wakacyjnych zabaw na kręgu.
Gdy zabrzmiały pierwsze
rytmy, skwer pomiędzy ulicami 1 Maja i Ogana zaludnił
się. Zewsząd schodzili się
chętni do posłuchania biesiadnej muzyki w niedzielny
wieczór.
Atrakcji nie brakowało.
Każdy – od dwulatka do stulatka – mógł znaleźć coś dla
siebie. - Knurowianie przychodzą całymi rodzinami. To
cieszy i motywuje - mówi pan
Marian.

Foto: Dawid Ciepliński

- Duo Fenix, brawo, bis! – niosło się po skwerze.
Brawa zbierali Iwona i Piotr, a gromki śmiech
nagradzał dowcipy Marka Biesiadnego. W niedzielę
nikt z obecnych na kręgu nudy nie zaznał

Fest y n poprowadził, z
właściwą sobie swadą i humorem, Marek „Biesiadny” Malarz. O gorące rytmy zadbali
muzycy. Najpierw zespół Duo
Fenix, którego publiczność nie
chciała puścić ze sceny, bisując
raz po raz. Potem duet Iwona
i Piotr, strzelający przebojami,
przy których nogi same rwały
się do tańca.
- To był naprawdę udany
festyn – ocenił Marian Gruszka. I z pewnością nikt nie
zaprzeczy...

- Trzeba było pokonać strach, a do finałowej
próby podchodziliśmy co najmniej 50 razy.

Foto: Dawid Ciepliński

DC

Gorące rytmy, to i takie emocje - na kręgu
nie brakowało chętnych do tańca
informacja własna wydawcy

Teraz salto nie stanowi dla nich
żadnego problemu...

Foto: Dawid Ciepliński

Dzieci do zabawy
nie trzeba namawiać

... a powoli uczą się znacznie
trudniejszych akrobacji.

Gwiazda wieczoru: Duo Fenix
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