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aktualności
Knurów

precz z wykluczeniem!

utrudniał
pracę

Ferajna to autorski program Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku. Głównym jego celem
jest niesienie pomocy osobom w trudnej
sytuacji życiowej i walka z szeroko pojętym
wykluczeniem.
Ferajnę promuje spot nagrany
przy współudziale znanej sportsmenki i posłanki Iwony Guzowskiej.
Była mistrzyni boksu odwiedziła
Knurów na początku czerwca. Razem z knurowianami zachęcała do
przyłączenia się do działań Ferajny.
Czy znana twarz pomoże i przy-

ciągnie ludzi do wolontariatu? Czas
pokaże.
A tym, co powiedziała i jak wypadła Iwona Guzowska można przekonać się, wchodząc na stronę: www.
youtube.com/ProgramFerajna

cZerwionka-lesZcZyny

rybnik

bayery
na urodziny

Czerwionka-Leszczyny świętuje
50-lecie uzyskania praw miejskich.
Jubileuszowy festyn odbędzie się w
sobotę przy muszli koncertowej w
parku w Leszczynach. Uczestnicy
bawić się będą w rytm gorących i
śląskich przebojów. Zagra orkiestra
miejska Dębieńsko z zespołem Trojoki. Gwiazdami imprezy będą zespół
Bayery i Mirek Jędrowski.
Festyn rozpocznie się o godz.
16.
/bw/

Knurów

lepkie ręce

15 lipca o godz. 17.30 w okolicach
ulicy Hugona Kołłątaja, 13-latek wyrwał z ręki saszetkę 70-latkowi. W
środku znajdowały się dokumenty
i gotówka. Straty obliczono na 250
zł. Sprawą zajmie się Sąd Rodzinny.
Nastolatkowi grozi nawet dom poprawczy.

jb

popołudnie
z folklorem

Zespoły folklorystyczne i kaba ret y kół gospody ń w iejsk ich
będą bawić publiczność na Estradzie Kampus w Rybniku (ul. Rudzka 13). Impreza odbędzie się w
niedzielę. Początek o godz. 16.
Wstęp wolny.

/bw/

Knurów

słupki

Nieznany sprawca skradł z terenu
posesji przy ulicy Dworcowej słupki
ogrodzeniowe. Straty to ponad 1000
zł. Do zdarzenia doszło 10 lipca około
godz. 20.20.
jb

MAM
P Y TA nIE

PILCHOwICE

Urząd Gminy w Pilchowicach
przedstawił wykaz rzeczy do odsprzedania. Za niewielkie pieniądze
można się wzbogacić o komplet mebli
ogrodowych (tylko 30 zł), stolik − 20
zł czy półokrągłe łączniki do biurek
po 15 zł za sztukę. Zainteresowane
osoby powinny zgłosić się do w Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6,
pokój nr 2. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem telefonu
32/332 71 55.
jb

reklama

oGłosZenie

Mowa o mężczyźnie, który w czwartek rano odwiedził sklep przy ul. Puszkina. Delikatnie mówiąc, przeszkadzał
w pracy personelowi. Natarczywy klient
został przewieziony przez strażników
miejskich do miejsca zamieszkania, a
ekspedientki odetchnęły z ulgą.

W związku z trwającymi pracami drogowymi
do Biblioteki Głównej prosimy wchodzić
przez Filię nr 2 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży)
- od strony kościoła.

GLIwICE

czytanie
pod chmurką

/g/

Knurów

GLIwICE

To nie był dobry dzień dla 23letniego mieszkańca Zabrza. Nie wiadomo co aż tak go zdenerwowało, że
rzucił butelką w zaparkowanego przy
ul. Dworcowej forda escort, wybijając szybę. Po pojawieniu się patrolu
Policji, zabrzanin nie przebierając w
słowach przedstawiał całą sytuacją.
W czasie przeszukania okazało się, że
23-latek posiada telefon komórkowy
pochodzący z kradzieży. Za szybę,
telefon i znieważenie policjantów na
służbie grozi mu do 5 lat więzienia.
Pewnie tak szybko nie odwiedzi ponownie Knurowa.

W każdy wakacyjny wtorek i środę Willa Caro zaprasza dzieci od 5 do
10 lat na spotkanie z własną wyobraźnią. Podczas półtoragodzinnych
warsztatów mali artyści nauczą się z
kawałków włóczki i tektury tworzyć
miękkiego Wełnianego Przyjaciela.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.
Wstęp wolny, wymagane wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu:
32 335 44 03.

butelką
w forda

Zabawy
z włóczką

jb

GLIwICE

Już po raz drugi Park Chopina wypełni się literaturożercami.
19 lipca o godz. 15 rozpocznie się
wspólne czytanie książek, tym razem
podróżniczych. W klimacie typowo piknikowych, Baśniowe Babcie
wprowadzą młodszych i starszych w
świat przygód Tomka Wilmowskiego. W przypadku niepogody impreza
zostanie przeniesiona do kawiarni
Krowa Matylda (ul. Barlickiego).
Wstęp wolny.
jb

Nie zapomnij

19 V I I – D z i e ń C z e r w o
nego
Kapt urka
23 VII – Dzień Włóc zykija
24 VII – Dzień Polic janta

ZabrZe

soboty
abba i boney m
niespodzianka w fotografią
jb

jb

urząd Gminy
sprzeda krzesło

informacja własna wydawcy

Knurów

Gierałtowice

Zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych nie przeszkodził
48-latkowi z Gierałtowic kierować
ciągnikiem rolniczym. Niestety,
„rolnik” miał pecha i 13 lipca o godz.
15, w momencie przejeżdżania przez
ulicę Karola Miarki trafił na patrol
Policji. W czasie kontroli okazało
się, że gierałtowiczanin nie tylko to
ma na sumieniu. Policjanci zapewne
nieco się zdziwili, kiedy okazało się,
że 48-latek jest poszukiwany listem
gończym. Delikwenta odprowadzono
do aresztu śledczego.

Wszystkich miłośników fotografii niecodziennej gliwickie muzeum
zaprasza w każdą wakacyjną sobotę
do Czytelni Sztuki na projekcję
filmu „Świat z widzenia – o fotografiach Jerzego Lewczyńskiego”.
Główny bohater filmu to nestor
polskiej fotografii od lat związany
z Gliwicami. Lewczyński nazywa
swoje dzieła „teatrami fotografii”,
tworzą one symboliczny komentarz
do codzienności. Początek projekcji
o godz. 16. Wstęp wolny.
jb

Kolejny koncert z cyklu „Muzyczne Lato” to niecodzienna okazja,
by usłyszeć hity sprzed lat. Tym razem na scenie Śląskiego Rancho przy
ul. Webera 18 w Zabrzu wystąpią
artyści Estrady Beskidzkiej Artos z
programem Magic of ABBA and Boney M. Podczas koncertu wybrzmią
takie przeboje jak: „Waterloo”, „Honey, Honey”, „Mamma Mia” czy
Rasputin”, „Rivers of Babilon”. Energetyczne dźwięki pewnie niejednego
wprowadzą w wakacyjny nastrój.
Koncert rozpocznie się o godz. 20.
Wstęp wolny.
jb

jb

Jakie atrakcje przygotowuje
Pani dla dziecka, kiedy pada
deszcz?
Patrycja Sasiela z Knurowa:
− Moja 6-letnia córka Justyna
bardzo się nudzi w czasie wakacji.
Najbardziej jest szczęśliwa, kiedy
chodzi do szkoły. Bardzo lubi swoich szkolnych kolegów i koleżanki.
Pracuję, więc nie mam czasu, by
zabierać córkę na kąpieliska, ale
chodzimy czasami do kina albo
odwiedzamy znajomych. W ponure
deszczowe dni oglądamy razem
bajki, układamy puzzle i gramy w
gry planszowe.
Not. jb

Foto: Dawid Ciepliński

GLIwICE

chasydzi na
fotografiach

Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Żydowskiego „Pamięć – Zikaron” zaprasza na wystawę fotografii reporterskiej Tomasza Liboski.
Reporter towarzyszył wspólnocie
Chasydów m.in. w pielgrzymce do
Leżajska i Lelowa. Na fotografiach
widnieją twarze zatroskane, rozmodlone, czy nieco zaskoczone
obecnością fotografa. Wystawę można oglądać do 25 lipca w Centrum
Organizacji Kulturalnych „Perełka”
przy ul. Studziennej 6.

W ubie gły piąte k na skrz yżow
aniu ulic Szpi taln ej z Niep
odle głoś ci
pracownicy służby drogowej
odnawiali znaki poziome. Nareszcie!...
- odetchnęli z ulgą kierowcy,
któr zy domagali się tego od
miesięcy.
DC

jb
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rozmaitości
Knurów. Samozwańczy kontrolerzy chodzą po domach

W ubieg ł ym t ygodniu,
w nocy z poniedziałku na
wtorek (około godz. 1.00),
mężczyzna kierujący
motocyklem marki Honda,
j a d ą c p o u l . Ko z i e ł k a ,
najechał na leżące w poprzek
drogi rury wodociągowe (12i 7-metrowej długości)

Skontrolują ci telewizor i... portfel
Nie tylko metodą „na wnuczka” działają oszuści. Sposobów na
wyłudzenia i kradzieże mają znacznie więcej. W ostatnich dniach
po Knurowie chodzą „kontrolerzy” sygnału telewizyjnego
Na osiedlu zaroiło się od fachowców od
telewizji – warto traktować ich wizyty z dużą
dozą przezorności

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Świadkowie
poszukiwani

Motocyklista przeleciał przez
kierownicę swojego pojazdu. Doznał
poważnych obrażeń ciała i obecnie
przebywa w szpitalu. Na szczęście
jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
W tej sprawie prowadzone jest
śledztwo. Świadkowie zdarzenia lub
osoby mogące pomóc w rozwiązaniu
sprawy proszone są o kontakt pod
nr. tel. 32 33 69 283 bądź osobiście z
Wydziałem Kryminalnym Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
DC

Przed tygodniem do mieszkań
przy ul. Kazimierza Wielkiego pukali
dwaj elegancko ubrani panowie.
- Powiedzieli, że są z telewizji i
chcą wejść na chwilę do środka, by
sprawdzić czy wszystko działa – mówi
nasza Czytelniczka, lokatorka jednego z mieszkań. - Nie przedstawili
się z jakiej są telewizji, nie pokazali
żadnych legitymacji. Byli za to nader
natarczywi.
Knurowianka odmówiła. - Kiedy
chciałam zamknąć drzwi, to jeden z
nich przełożył stopę przez próg, unie-

możliwiając mi to. Odpuścili dopiero,
kiedy zagroziłam, że zaraz zadzwonię
na Policję. To ich odstraszyło.
Knurowianka nie była jedyną
osobą, którą tego dnia odwiedzili
„kontrolerzy”. – Zachodzili też do
innych – wiem to od znajomych na
osiedlu – dodaje nasza rozmówczyni. – W budynku mieszka sporo
starszych, ale też i samotnych, osób.
Nie wiem, co by się działo, gdyby ich
wpuścić do mieszkania. Czasy teraz
nie są tak bezpieczne jak kiedyś.
Wątpliwości co do intencji „pracowników telewizji” nie ma komisarz

Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- Pod żadnym pozorem nie wolno
wpuszczać takich osób do domu, tym
bardziej jeśli nie chcą się wylegitymować - przestrzega. - Natomiast jeżeli
okażą dokumenty, to warto poprosić
ich, by przyszli w innym terminie. W
międzyczasie natomiast zadzwonić do
instytucji, w której pracują i potwierdzić, czy takie osoby rzeczywiście są
zatrudnione w tej placówce bądź firmie. Nie zaszkodzi także przyjmować
obcych w asyście kogoś z rodziny bądź
znajomych.

Najpopularniejsza metoda „na
wnuczka” została już tak nagłośniona
przez media, że naciągacze szukają
innych sposobów na wyłudzenie
pieniędzy od ludzi. - Tutaj sprawy
w swoje ręce powinny wziąć przede
wszystkim młode osoby. Powinny
tłumaczyć starszym członkom swoich rodzin, którzy często mieszkają
sami, o coraz bardziej wyszukanych
metodach działania oszustów - mówi
komisarz Słomski. - Między innymi
takie działania mogą ustrzec nas
przed przykrymi konsekwencjami
postępowania naciągaczy.
DC

Knurów

Bez ciepłej wody do soboty
- Przejechałem trasą objazd ze
Szczygłowic do Knurowa – przez
Kuźnię Nieborowską. Ta droga składa
się naprzemiennie z wybojów, asfaltowych łat i dziur! A na polach, jakieś
300-400 m przed zabudowaniami, to
są takie wyrwy, że można koła urwać.
Czy ktoś, kto wytyczył ten objazd, w
ogóle to zauważył? Czy sprawdził tę
trasę? Mam wątpliwości. Jak przez
półtora miesiąca po tej drodze pojeżdżą autobusy i ciężarówki z węglem,
to pewnie trzeba ją będzie od nowa
budować. Może to i dobrze...

Dudek
na prezesa!

- Jerzy Dudek prezesem PZPN?
Podpisuję się oburącz. Pod Bońkiem
zresztą też. Obydwaj wspaniali sportowcy, obydwaj światowcy, obydwaj z
otwartymi głowami. Dzieli ich jedno
pokolenie, ale łączy znacznie więcej.
Tylko tacy ludzie, którzy czerpali
wzorce z najlepszych źródeł, są w
stanie uratować polskie piłkarstwo
od całkowitego zatracenia. Tylko czy
przebiją się przez betonowe umysły
działaczy-tetryków? Chciałbym...

M. F. - Prawdziwy Kibic
Not. bw
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Choć w środkach masowego
przekazu coraz więcej mówi się o
legalizacji miękkich narkotyków,
to wciąż za posiadanie choćby niewielkiej ich ilości grożą surowe kary.
Młodzież zbyt często o tym zapomina, bagatelizując zagrożenie.
15 lipca około godz. 21.00 przy
ulicy Szarych Szeregów patrol Policji
zatrzymał spacerującego 24-latka.
Knurowianin miał przy sobie 10 g
marihuany, 1 g amfetaminy oraz 1
g haszyszu. Taka ilość narkotyków
wzbudziła podejrzenie funkcjonariuszy co do intencji zatrzymanego.
Pojawia się pytanie czy 24-latek jest
tylko „konsumentem” czy dilerem.
W zależności od postawionych zarzutów knurowianinowi grozi od 3
do 10 lat więzienia.
jb

Knurów

Pijany

Nie tylko pijani kierowcy samochodów osobowych czy ciężarowych
stwarzają zagrożenie na drodze. 15
lipca około godz. 13, funkcjonariusze
zatrzymali 26-latka poruszającego
się po ulicy Kosmonautów na motorowerze. Knurowianin miał ponad
1,3 promila alkoholu. Za jazdę po
pijanemu grozi mu utrata prawa jazdy, jeśli takowe posiada, oraz 2 lata
pozbawienia wolności.

Gliwice

Prace na ul. Kosmonautów związane z wymianą magistrali postępują, ale
przed sobotą raczej się nie zakończą

Ulica Nieborowicka: łata na łacie, lecz dziur też nie brakuje

Złapany

jb

Foto: Bogusław Wilk

Szczygłowiczanin

Foto: Dawid Ciepliński

Objazd z dziurami

Do sobotniego wieczoru muszą wytrzymać bez ciepłej
wody mieszkańcy osiedla Wojska Polskiego II. Knurowscy
ciepłownicy usuwają awarię sieci

Knurów

Jak informuje knurowski oddział Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej, braki w dostawie ciepłej
wody związane są z koniecznością
w ymiany magistrali na ul. Kosmonautów na wysokości Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6, przy parafii
Matki Bożej Częstochowskiej oraz w

okolicach ul. Jedności Narodowej.
Skutkiem robót jest brak ciepłej
wody na osiedlu Wojska Polskiego
II. Przy okazji wymieniane są inne
elementy sieci, co pozwoli zapobiec
powstawaniu ewentualnych awarii w
przyszłości.
DC

Wycieczka
z PTTK

Gliwicki oddział zaprasza na wycieczki w góry. 4 sierpnia PTTK wyrusza w rejony Beskidu Sądeckiego,
dokładnie do Jaworzyny Krynickiej,
11 sierpnia globtroterzy odwiedzą
Beskid Mały. Zapisy trwają do końca
lipca w oddziale PTTK przy ulicy
Rynek 11 w Gliwicach.

jb



aktualności
Stary Knurów w przebudowie

Ruch pod dachami
Pr zeszło 100 milionów złotych zostanie dosłownie
„zakopanych” w ziemi w starym Knurowie w ramach
porządkowania gospodarki ściekowej. Ale gdyby unieść
głowę, to można dostrzec też zmiany nieco wyżej...

Ul. Koziełka 38: nowa dachówka pokrywa coraz wiekszą połać dachu

początek. Planowana jest moderni- (znakomity przykład: ul. Pocztowa) i
zacja nie tylko ul. Koziełka, ale też i LWSM.
Wolności.
Rozważane jest za- Rzecz jasna, W całym starym Knurowie gospodarowanie skwedaleko do stanu tegoroczne remonty, napra- ru pomiędzy ulicami
zadowolenia, lecz wy i konserwacje kosztować 1 Maja i Ogana. To tebędą 1,3 mln zł. To 90 proc.
warto zauważyć wydatków na ten cel, zaplano- ren, który znakomicie
pozytywy – dodaje wanych przez MZGLiA.
sprawdziłby się jako
radny. – Z pewmiejsce do rekreacji.
nością należy do
- Stary Knurów
nich dbałość o swoje budynki przeja- wymaga nie tylko zaangażowania
wiana przez Wspólnoty Mieszkaniowe ogromnych środków finansowych,

ale też determinacji ze strony miejskich władz, w tym nas, radnych,
oraz zarządów spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, a przede wszystkim
akceptacji mieszkańców – uważa
radny Gruszka. – Jeśli tylko zostaną
ukończone roboty ziemne, to później
będzie już tylko lepiej. Może zabrzmi
to górnolotnie, ale Knurów wart jest
naszego zaangażowania. To przecież
nasze miasto.
/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

Ul. Koziełka 42: już z nowym
dachem

one na łączną kwotę 660 tys. zł. Ale
to nie koniec, bowiem planujemy
przeznaczyć dodatkowych 400 tys. zł
na ten cel.
- Warto podkreślić, że mówimy
o zasobach, których spora część to
budynki przejęte przez miasto od
Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, Koksoremu i kopalni Knurów
– dodaje dyrektor Kobylec. – Potrzeba naprawdę dużych pieniędzy, by
doprowadzić je do zadowalającego
stanu.
- Realizacja inwestycji wymaga
nieraz wyjątkowej cierpliwości mieszkańców – zauważa miejski radny Marian Gruszka. - Tak jak w przypadku
porządkowania gospodarki ściekowej.
Akurat tutaj ogromne pieniądze zostaną „zakopane” w ziemi, a potem
pokryte asfaltem i kostką brukową.
Dobrze więc, że tej inwestycji towarzyszą inne roboty. A to dopiero

Foto: Bogusław Wilk

Aktualnie najbardziej wyrazistym tego dowodem są kamienice nr
38 i 42 przy ul. Koziełka. W obydwu
robotnicy wymieniają poszycia dachowe i odnawiają instalację elektryczną.
- To oczywiście nie wszystkie
budynki objęte tego typu pracami
– mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie. – Jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie
zawarte umowy na remonty dachów
w tym rejonie miasta, to opiewają

W miejscu starych i chorych drzew pojawią się nowe sadzonki

Knurów. Elektrośmieci po raz trzeci

Luźniej w piwnicach,
strychy przejaśniały
Stare telewizory, komputery, monitory – tego najchętniej
pozbywali się knurowianie podczas trzeciej zbiórki
elektrośmieci zorganizowanej przez Janusza Szydło
Pan Janusz, miejski radny, nie
kryje satysfakcji z przebiegu sobotniej akcji: - Poprzednio zebraliśmy
dwie tony zużytego sprzętu. Tym
razem było jeszcze lepiej, bo knurowianie pozbyli się aż 3 ton gratów.
Okoliczne strychy i piwnice przejaśniały. Znikły z nich stare komputery i sprzęt RTV. – Mieszkańcy
oddawali też lodówki, a ktoś przyniósł
nawet kasę fiskalną - mówi Szydło.
Starocie trafiły do specjalnego pojazdu, udostępnionego przez
patrona akcji – Przedsiębiorstwo
Techniczno-Handlowe „Technika”
z Gliwic.


- Wszystkiego było tak dużo, że
musieliśmy zrobić dwa kursy. Za pierwszym ciężko było odciągnąć przyczepę z
miejsca – śmieje się pan Janusz.
Po największe, a więc i najbardziej kłopotliwe w transporcie, graty
samochód podjeżdżał. Wystarczyło
podać adres, by po chwili pozbyć się
niechcianego balastu z domu.
To była trzecia, lecz nie ostatnia,
tego typu akcja. – Kolejną planujemy
we wrześniu – mówi Janusz Szydło.
– Przy okazji serdecznie dziękuję za
udział w naszej zbiórce. Jej efekty
pokazują, że rośnie nasza ekoświadomość. Oby tak dalej...
DC

Po skwerze przy al. Lipowej
przemianie zostaje poddany
zielony zakątek w rejonie
ulic Michalskiego i Jordana

Krywałd. Koniec z błotem na skwerze

Modernizacja zieleńca rozpoczęła się ubiegłym tygodniu. Zaczęto od
przebudowy kanalizacji deszczowej,
co ułatwi osuszenie terenu (wszechobecne po opadach błoto doprowadza
mieszkańców do białej gorączki).

Równoległa do ul. Michalskiego
droga zostanie utwardzona. Powstanie nowy chodnik z kostki brukowej. Stare i chore drzewa zostaną
usunięte, w zamian zaplanowano
nasadzenie nowych drzewek. Park

Park w odnowie

będzie obsiany trawą. Wieczorami
rozświetlą go nowe latarnie.
Modernizacja zieleńca powinna
zakończyć się w ciągu trzech miesięcy. Koszt prac sięgnie 528 tys. zł.

DC
Foto: Dawid Ciepliński

Odnowa skweru powinna zakończyć się wczesną jesienią
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aktualności
Zakładasz firmę? Możesz otrzymać „prośbę” o 115 zł...

Obyś nie stracił zanim zarobisz
- Chcą 115 zł za wpis do rejestru firm. Dlaczego,
skoro rozpoczęcie działalności podobno nic
nie kosztuje – zastanawiają się knurowscy
przedsiębiorcy. Nie tylko oni...
Pismo jak z urzędu

rejestru jest fakultatywny. Regulamin
Przedsiębiorcy, którzy dopiero co usługi jest dostępny na stronie www.
rozpoczęli działalność gospodarczą, krpip.org.pl, mail: krpip@krpip.org.pl
otrzymują listy. Nadawcą jest Krajo- infolinia: 22 389 66 96”.
To sporo wyjaśnia. Tłumaczy,
wy Rejestr Pracowników i Pracodawże list to w istocie oferta handlowa.
ców z Warszawy.
Pismo wygląda na urzędowe. Wpis do rejestru „jest fakultatywny”.
Zaczyna się od słów: „W dniu (...) Co twórca pisma przez to rozumie?
dokonano wpisu firmy (...)[tu nazwa - Udzielając odpowiedzi na to pytanie
zakładu – dop. red.] do Ewidencji odsyłam Państwa serdecznie do SłowDziałalności Gospodarczej prowa- nika Wyrazów Bliskoznacznych – oddzonej przez Prezydenta Miasta pisała nam Justyna Olech, doradca
klienta KRPiP. - Słowo fakultatywny
Knurów”.
W kolejnym zdaniu czytamy: oznacza pozostawiony do wyboru;
„Na podstawie Art. 12 ustawy z dnia nieobowiązkowy jak i również do15 września 2000 r., został utworzo- browolny. Sformułowanie „wpis do
ny Krajowy Rejestr Pracowników i rejestru jest fakultatywny” oznacza
Pracodawców. Rejestr jest bieżąco zatem, ze wpis jest dobrowolny.
Wdzięczni za językową poradę
aktualizowanym zbiorem informacji
o podmiotach gospodarczych prowa- zastanawiamy się, dlaczego w piśmie
dzonym w systemie informatycznym do przedsiębiorców nie napisano
wprost: „wpis do rejestru jest dobrow postaci centralnej bazy danych”.
Nadawcy nie podają o jaką usta- wolny”. Dlaczego ten bardzo istotny
wę chodzi. Bo na pewno nie o tę element „oferty handlowej” został
o... nasiennictwie, postępowaniu w upchany na końcu listu czcionką
sprawach nieletnich bądź o zakazie wyłącznie dla czytelników spostrzestosowania wyrobów zawierających gawczych i obdarzonych sokolim
azbest (wszystkie z 15.09.2000 r.). wzrokiem...
Jeśli natomiast mieli na myśli Kodeks
spółek handlowych (z tego samego Urząd Miasta: to nie my!
Nie znamy dok ładnej liczby
dnia), to art. 12 mówi o spółkach z
o.o. i akcyjnych, to niełatwo go po- okolicznych przedsiębiorców, którzy
w ciągu roku działalności KRPiP
wiązać z rejestrem danych...
W trzecim zdaniu autorzy pisma otrzymali podobną „prośbę” o 115
przechodzą do konkretów: „Ogło- zł tytułem „opłaty rejestracyjnej”.
szenie wpisu w Krajowym Rejestrze Wiemy o kilku, którzy najpierw
Pracowników i Pracodawców wyma- udali się do Urzędu Miasta – do
ga uregulowania opłaty rejestracyjnej Wydziału Świadczeń Socjalnych i
w wysokości zgodnej z aktualnym Działalności Gospodarczej.
- Przedsiębiorcy zjawili się, by
rozporządzeniem KRPiP (Uchwała
wyjaśnić nurtujące ich
wew. z dnia 10 czerwca
wątpliwości – poinfor2011 r.). W związku z KRPiP Sp. z o.o.
mowała Przegląd napowyższym prosimy o
uregulowanie opłaty Zaglądając do interne- czelnik wydziału Lidia
towego Monitora Sądow wysokości 115,00 zł, wego i Gospodarczego Labocha. – Dociekali,
w nieprzekraczalnym można się dowiedzieć, dlaczego sugeruje im
że umowa spółki zostasię zapłatę za wpis do
terminie do (...) r.”.
ła zawarta 27 stycznia
Teraz już wiado- 2011 r. w Grudziądzu. rejestru, skoro po zamo, o co chodzi. KRPiP Wysokość kapitału za- łożeniu działalności
„prosi” o 115 zł. Kwotę kładowego to 50 tys. gospodarczej wpis do
ustalił sobie sam jakimś zł. Spółka dwóch udzia- Centralnej Ewidencji i
łowców, którzy objęli po
Informacji o Działalwewnętrznym rozpo- 500 udziałów.
ności Gospodarczej jest
rządzeniem.
bezpłatny.
Pod pismem nie ma
Urzędnicy zapewniają, że nie mają
podpisu ani pieczęci. Jest za to wypełniony blankiet. Wystarczy zanieść na nic wspólnego z pismami i Krajowym
Rejestrem Pracowników i Pracodawpocztę i zapłacić.
Przedtem warto zwrócić uwagę ców. – To firma, z którą w żaden spona dwie linijki tekstu na samym sób nie można Urzędu Miasta łączyć.
dole listu. Napisanego naprawdę Rejestr, który spółka wymyśliła, nie ma
niewielką czcionką, więc tym bar- nic wspólnego z oficjalną ewidencją
dziej godnego uwagi. Mowa w nim, działalności gospodarczej.
Zdecydowanie podkreślają: że „Krajowy Rejestr Pracowników i
Pracodawców Spółka z ograniczoną Wpis do CEIDG jest całkowicie
odpowiedzialnością z siedzibą w bezpłatny!
Skąd więc spółka z Warszawy
Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120
Warszawa, zarejestrowana w Sądzie znała datę wpisu knurowskiej firRejonowym dla m.st. Warszawy w my do CEIDG? To akurat żaden
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy problem. Ewidencja działalności
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr gospodarczej jest jawna i dostęp do
KRS 0000379736, REGON 142841100. niej może mieć każdy, kto zechce.
Oferta handlowa w rozumieniu prze- Wystarczy internet, kilka kliknięć
pisów Kodeksu Cywilnego. Wpis do myszką, by szybko poznać kto i gdzie
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założył działalność gospodarczą.
Dane znajdują się na stronie www.
ceidg.gov.pl.

GUS się też odcina

Nie tylko knurowski magistrat
odcina się od praktyk KRPiP sp.
z o.o.
- Przedsiębiorcy, uwaga na oszustów! – alarmował już przed rokiem
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecią. – (...) przedsiębiorcy zaczęli
otrzymywać pisma (z załączonymi
przekazami), w których nakazuje
się im wpłatę 115 zł za wpis do
Krajowego Rejestru Pracowników i
Pracodawców. Jest to próba oszustwa i wyłudzenia pieniędzy – nie
ma wątpliwości Roman Bereit, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i
Obsługi Mieszkańców UMiG.
Wtórował mu Urząd Miejski w
Książu Wielkopolskim: - Jest to próba oszustwa i wyłudzenia pieniędzy
od przedsiębiorców.
Przedsiębiorców ostrzegały też
urzędy w Karlinie, Kątach Wrocławskich, Gostyniu.
Specja lny komuni kat w yda ł
nawet GUS: - W związku z docierającymi do Głównego Urzędu
Statystycznego doniesieniami dotyczącymi odpłatnego wpisu do
„Krajowego Rejestru Pracowników
i Pracodawców” informujemy, że
działalność firmy „Spółka z o.o.
Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” nie ma nic wspólnego z
Głównym Urzędem Statystycznym.
Powoływanie się przez tę firmę w
swoich pismach na zapisy ustawy o
statystyce publicznej i prowadzony
bezpłatnie przez GUS rejestr REGON, jest bezpodstawne.

Niechciany „bliźniak”

Działalność KRPiP wywołała
– delikatnie to ujmując - irytację...
KRPiP. To nie pomyłka. Okazuje
się bowiem, że istnieje portal o
identycznej, jak opisy wana, nazwie. Jego właścicielem jest spółka
cywilna Eurocom zarejestrowana w
Bielsku-Białej.
- Informujemy wszystkich internautów, [że] Portal Krajowy Rejestr
Pracodawców i Pracowników w
Polsce, nie pobiera opłat oraz nie
wysyła pism do przedsiębiorców
– tłumaczy się za niechcianego
„bliźniaka” KRPiP z Bielska-Białej.
- Prosimy również internautów [by]
nie utożsamiać strony internetowe
KRPiP.pl z wysyłanymi pismami i
opłatami.

A na forach wrze

„Prośby” o wpłatę 115 zł jednoznacznie oceniają internauci
w Polsce.
- Też coś takiego dostałem - od
razu mi coś śmierdziało – przyznaje
Krzysztof na jednym z popularnych

serwisów społecznościowych.
- Wydaje mi się, że liczą na
ludzką głupotę i strach przed konsekwencjami – zastanawia się Dariusz na innym forum. – Pewnie
też liczą, że się zapłaci dla świętego
spokoju.
Idia z Katowic zref lektowała
się po czasie: - Na początku maja
[2011 r. – dop. red.] otrzymaliśmy
pismo, bez wahania zapłaciliśmy.
Następnego dnia przypadkowo dowiedzieliśmy się o co chodzi...
I nter naut a o n ic k u „ I nternauta” też żałuje: - Niestety, moja
czujność została uśpiona – też przelałem pieniądze.
- Dzi ś dostałem takie samo
pi s mo – pr z y z naje M ie tek 851.
– Poczytałem, olewam. Zdrowe
podejście dla zdrowych ludzi.
- Chcecie płacić, to płaćcie. Nie,
to nie – filozofuje „adwokat”. – Kto
komu zabroni wysyłać pisma, które
w treści nie zawierają nic zobowiązującego? Dopiero jeśli ktoś zapłaci,
a usługi nie otrzyma, to jest to wyłudzenie. Ale jest to kwota 115 zł,
czyli „niska szkodliwość”...

Postępowanie w sprawie

C z uj ą c yc h s i ę o s z u k a ny m i
jest znacznie więcej. W styczniu
zosta ło wszczęte postępowa nie
w opisywanej przez nas sprawie.
Prowadzi je katowicka Komenda
Miejska Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach
(sygn akt. PG-132/12, RSD-20/12,
VI Ds 14/12).
O s oby, k tóre c z uj ą si ę p o k rz y wdzone, mogą udać się do

najbliższej jednostki Policji i złożyć zawiadomienie o oszustwie
(lub jego usiłowaniu).
Pisma z KRPiP trafiły do ponad 100 tysięcy osób.
- Z naszych ustaleń wynika, że
po 115 zł zapłaciło około 14 tysięcy
przedsiębiorców – poinformował
Przegląd kom. Jacek Pytel, oficer
prasowy KMP w Katowicach.
- Zachodzi podejrzenie popełnienia oszustwa - powiedziała w
środę Radiu RMF FM prokurator
Marta Zawada-Dybek z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
– Trudno jednak dzisiaj precyzyjnie przesądzić, kiedy postępowanie zostanie zakończone - mówi
kom. Pytel.
- Krajowy Rejestr Pracowników
i Pracodawców Sp. z o.o. nie może
skomentować postępowania prowadzonego przez Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach pod
nadzorem Prokuratury Okręgowej
w Katowicach (...) – informuje PL
Justyna Olech z KRPiP. - Pragnę
jednak zauważyć, iż policja ma
obowiązek ustosunkować się do
każdego nawet najbardziej wyimaginowanego zgłoszenia potencjalnego poszkodowanego. Wiele podobnych spraw zostało umorzonych
ze względu na brak znamion czynu
zabronionego.
Jakby nie patrzeć, na tym czynie „bez znamion” można zarobić.
Jakieś 1,5 mln zł. Nieźle, jak za
wpis dobrowolny. O, przepraszam:
„fakultatywny”...
Bogusław Wilk



Mieszka, Dąbrowskiego
i wszystko jasne
Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg
na przebudowę oświetlenia przy
ul. Mieszka I, Dąbrowskiego
i Paderewskiego. Niebawem stanie
tam 28 słupów

Baca się znalazła

Poszukiwaliśmy nowego domu dla porzuconych
piesków, kotków, a nawet bociana, pomagaliśmy
odnaleźć zagubione czworonogi. Udanie.
Tym razem usiłowaliśmy wraz z Czytelnikami
wytropić zaginionego... żółwia. Też skutecznie...
Baca, bo tak ma na imię nasza
bohaterka (bo to żółwia płeć piękna),
zapodziała się w czwartkową noc.
- Prawdopodobnie wypadła z
tarasu – informowała nas niepocieszona Jolanta Cieszyńska. – Przeszukaliśmy całą okolicę. Bezskutecznie...
Właścicielka zguby zaapelowała
za naszym pośrednictwem o pomoc
w odnalezieniu zwierzątka.
Dzień po ukazaniu się artykułu
w gazecie pani Cieszyńska zadzwoniła do redakcji. Z radością w głosie:
- Baca się znalazła!
- Żeby zwiększyć szansę na znalezienie Bacy, wycięłam Przeglądowy
artykuł, skserowałam, powiększyłam
i porozwieszałam w dzielnicy domków jednorodzinnych i ogrodów
działkowych przy ul. Jęczmiennej,
tam gdzie zaginęła – relacjonuje
pani Jolanta. – Artykuł był dla nas
dodatkowym bodźcem, by spróbować
poszukiwań jeszcze raz.
Tekst w roli plakatu spełnił swoją
rolę.
- Już nazajutrz zadzwoniła do
mnie dziewczyna z wieścią, że ma

Inwestycja kosztuje 169 tys. zł i jest to wstęp do przebudowy oświetlenia na całym osiedlu Fińskie Domki.
- Do tej pory wzdłuż ulicy, jak my ją nazywamy,
Mieszka I bis (od strony domków fińskich - przyp. red.),
biegła sieć skojarzona, a właścicielami starych słupów był
Tauron. Teraz montujemy własne, stalowe - informuje
naczelnik wydziału inwestycji Ewa Szczypka.
Pojaśnieje także na ul. Dąbrowskiego. W sumie przy
obu ulicach stanie 28 słupów, na które wykonawca udzieli
3-letniej gwarancji.
Prace ruszą lada dzień. W miejscu robót już pojawiły
się fundamenty pod nowe maszty.

/g/

Stare słupy znikną, zastąpią je nowe, metalowe

Szczygłowice

Złowili ryby i nagrody

Julia Szewczyk i Kamil Nandzik okazali się najlepsi podczas zawodów
pod hasłem „Wakacje z wędką” na stawie Jaskinia

Długa wyprawa Bacy skończyła
się szczęśliwie...

Bacę w domu. I że można ją sobie
odebrać.
Jak się okazało, niesforny zwierzak
postanowił urządzić sobie poranny
jogging po ul. Jęczmiennej (czyżby
trenował do pojedynku z królikiem
sąsiadów). To właśnie tam został dostrzeżony w piątkowy poranek przez
knurowiankę, także miłośniczkę porannego biegania. Dziewczyna zaopiekowała się sympatycznym gadem. Gdy
zobaczyła ogłoszenia, skontaktowała
się z państwem Cieszyńskich.
- Baca jest w świetnej formie. Bardzo się cieszymy, że znowu jest z nami
- nie ukrywa radości pani Jolanta.
DC

ogłoszenia

obwieszczenie
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 19.07.2012 r.
Foto: Dawid Ciepliński

Zawody, których organizatorem byli wspólnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz Koło
Wędkarskie przy KWK Szczygłowice, już trzeci rok
z rzędu cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i
młodzieży.
O zwycięstwo walczyło 29 osób w dwóch kategoriach
wiekowych: 13 w kategorii do dziesięciu lat i 16 nieco
starszych.
- Zawody przebiegły w miłej atmosferze - mówi Leszek
Rejkowicz, prezes Koła Wędkarskiego przy KWK Szczygłowice. - Obawialiśmy się trochę o pogodę, która była
zmienna, jednak na szczęście aura nam sprzyjała.
W młodszej grupie zwyciężyła Julia Szewczyk, a kolejne miejsca na podium zajęli Igor Rybicki i Piotr Kołczyk,
natomiast wśród starszych dzieci pierwsze miejsce padło
łupem Kamila Nandzika, drugie zajęła Adrianna Wesołowska, a trzecie wywalczył Olek Seroczyński.
- Nie wynik się jednak liczył, a dobra zabawa i rodzinnie spędzony czas - podkreśla prezes Rejkowicz.
- Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i nikt nie odszedł
z pustymi rękami, a po zakończeniu zawodów na dzieci
czekał poczęstunek.
Nagrody, m.in. sprzęt wędkarski, turystyczny i sportowy, młodym adeptom wędkarstwa wręczał Krzysztof
Stolarek - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
Kolejne zawody dla młodych wędkarzy odbędą się
sierpniu.

Knurów

Foto: Archiwum rodzinne

Knurów

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności

Wyniki:

Kategoria wiekowa do lat 10:
1. Julia Szewczyk, 2. Igor Rybicki, 3. Piotr Kołczyk, 4.
Patryk Walder, 5. Łukasz Wojcieszak, 6. Karolina Fur, 7.
Adrian Holc, 8. Adam Jędrzejewski, 9. Dawid Lendo, 10.
Paulina Chojnacka, 11. Kacper Czerkies, 12. Karolina
Nierada, 13. Radek Mągalski.
Kategoria wiekowa powyżej 10 lat:
1. Kamil Nandzik, 2. Adrianna Wesołowska, 3. Olek
Seroczyński, 4. Szymon Wesołowski, 5. Karol Jędrzejewski, 6. Piotr Jałowiecki, 7. Jarosław Jałowiecki, 8.
Emilia Czerkies, 9. Sandra Rybczyńska, 10. Norbert
Sukiennik, 11. Paweł Zając, 12. Szymon Stasiorowski,
13. Patryk Wojcieszak, 14. Patryk Król, 15. Piotr Zając,
16. Michał Jałowiecki.

Foto: Dawid Ciepliński
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
po północnej stronie skrzyżowania ulic 1 Maja i Jęczmiennej.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z
12.06.2012 r., 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 późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XIX/271/12 z dnia 18 kwietnia
2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
dla obszaru położonego po północnej stronie skrzyżowania
ulic 1 Maja i Jęczmiennej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany 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 20.08.
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
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer
ewidencyjny działki).
Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej
wymienionej zmiany fragmentu 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.

Młodzi wędkarze cieszyli się z udanych połowów i fajnych nagród



Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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rozmaitości
Z kart historii Knurowa. Ulica ks. Koziełka

Gdy furmanki po
kocich łbach jeździły
Nosiła miano Kościelnej, podczas wojny stała się
Hermann Göring Straße. W czasach PRL-u sławić
miała Juliana Marchlewskiego, a po transformacji
ustrojowej i upadku socjalizmu jej patronem został
ks. Alojzy Koziełek. To ciągle ta sama, lecz już nie
taka sama, ulica...
Znaczenie ulicy w najstarszej
części Knurowa wzrosło, kiedy wybudowana została szkoła – w 1880 r.
(dziś w budynku mieści się Miejskie
Gimnazjum nr 1). Po drugiej stronie
drogi - jeszcze w czasach pruskich (po
1912 roku) - aptekarz Proske wybudował dom. Na parterze „od zawsze”
znajdowała się apteka św. Barbary.
Prawdopodobnie dlatego, że najwięcej urazów mieli knurowscy górnicy,
którzy najczęściej zaopatrywali się
w lekarstwa. Gdy w 1929 r. budynek
wykupiła gmina, przeznaczając go na
mieszkanie naczelnika, apteka nadal
funkcjonowała. W późniejszych
latach dom został rozbudowany od
strony południowej.
W latach 1902-1903 budowany
był klasztor. Jego poświęcenie odbyło
się 29 czerwca 1903 r. W klasztorze
zamieszkały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny, które przybyły z miejscowości Poręba na Śląsku Opolskim.
Grunt pod przyszły budynek klasztoru podarowała Franciszka Szulc,
z domu Kozielska. Była ona również
fundatorką tzw. „otwartej” kapliczki
i figury św. Jana Nepomucena przy
zbiegu ulic Dworcowej i ks. A. Koziełka (prawdopodobnie w 1916 r.).
Przed wojną ulica otrzymała
nazwę Kościelna. Stało się tak ze
względu na bliskość kościoła gontowego p.w. św. Wawrzyńca i przykościelnego cmentarza. Również przed
wojną ulica została wybrukowana.
Bruk był dość nieregularny, toteż
furmanki na drewnianych kołach z
metalowymi obręczami czyniły dość
głośny stukot.
Przed wejściem do klasztoru
wzniesiony został kamienny krzyż.
Początkowo w czasie budowy przyszłego klasztoru czyniono plany,
aby tu znajdowało się probostwo.

W tle budynek klasztoru od strony ul. Koziełka (zdjęcie z czasów
II wojny światowej)

Sklep M. Wosza − napis nad sklepem „Max WoschFleischermeister” (fotografia z okresu II wojny światowej)

Później jednak zrezygnowano z tego
zamiaru.

Piękniej z białym licem

Jeszcze przed wybuchem I wojny
zamożniejsi mieszkańcy wybudowali
kamienice wzdłuż drogi, z przeznaczeniem na pobieranie czynszu od
zamieszkałych w nich lokatorów. W
dolnej części kamienic znajdowały
się sklepy. Były to:
• nr 12 − kamienica w stylu
eklektycznym, wybudowana około
1910 r., ma charakterystyczne lico z
białej cegły;
• nr 60− w ybudowana około

1900 r. według ówcześnie panującego modernizmu niemieckiego,
również licowana białą cegłą;
• nr 75 − dom mieszkalny, powstał około 1900 r.;
• nr 32 − kamienica ta wybudowana została przed I wojną, posiada
facjatkę dekorowaną wzorami z jasnej cegły, co poprawia jej estetykę;
• na uwagę zasługuje kamienica nr 34 z około 1900 r. w stylu
modernistycznym; posiada ścięty
narożnik, spełniający rolę wnęki z
figurą św. Barbary.
Przy obecnej ulicy ks. A. Koziełka zlokalizowano też II kolonię
robotniczą, budowaną w latach
1910-1915. W tym rejonie znajdował
się końcowy odcinek pola proboszcza z Gierałtowic, który nazywany
był „statkami”. Wynikało to z tego,
że knurowska parafia utraciła swoją
samodzielność kościelną i należała
do parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gierałtowicach, zaś
proboszcz z Gierałtowic użytkował
ten kawałek ziemi. Jako parafia
Knurów odzyskał samodzielność
dopiero w 1916 r.

Hełm na szkole
Przed wojną budynek szkoły zwracał uwagę charakterystyczną
wieżą z zegarem
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W sąsiedztwie ulicy ks. A Koziełka (dziś ul. A. Słoniny) wybudowana
została Szkoła Podstawowa nr 1. Jej
przedwojenny wygląd był odmienny

Ogrodnictwo Teodora Stawinogi − zdjęcie wykonano
najprawdopodobniej w latach 1942-1944

od obecnego. Uwagę zwracała przede
wszystkim charakterystyczna wieża
wzorowana na pruskim hełmie − tzw.
„pikelhanbie”, poniżej znajdował się
zegar. Na dziedziniec szkolny wchodziło się przez dwie furtki.
W sąsiedztwie ulicy ks. A. Koziełka znajdowało się ogrodnictwo, którego właścicielem był Teodor Stawinoga.
U Stawinogi można było kupić rozsady z inspektów i kwiaty, na nawet
zamówić... wieniec pogrzebowy.
Przy przedwojennej ulicy Kościelnej swoje posesje mieli (dziś nieparzysta strona ulicy − do budynku
klasztoru): Jan Wojtaszek, Klimek,
Józef Ring, w głębi Wincenty Ring,
Franciszek Golec, rodzina Adamczyków, Koczarków.
W czasie II wojny ulica przemianowana została na Hermann Göring

Straße. W czasach PRL-u nosiła
miano Juliana Marchlewskiego, po
transformacji ustrojowej i upadku
socjalizmu została przemianowana
na ul. ks. Alojzego Koziełka.
Wśród sklepów, które znajdowały
się i znajdują się również obecnie to:
piekarnia i cukiernia u Klimka, sklep
„U Bartosza” (dzisiaj „Bartosz”).
Tu można było kupić materiały budowlane − cement, gips, lepik, papę,
farby, porcelanę, gwoździe a nawet...
trzcinę.
Budynek przylegający do kamienicy nr 32 to przed II wojną sklep
rzeźniczy, którego właścicielem był
Maksymilian Wosz. Sklep Wosza
znajdował się w dobudówce na rogu
(dobudowany sklep miał tzw. charakterystyczny − „pruski” mur.)
Maria Grzelewska

Prosimy o stare zdjęcia

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



aktualności
Gliwice. święto policji

Foto: Tomasz Rak

awanse za dobrą służbę
To niełatwa służba, często ryzykowna. Mimo to,
a może i dlatego, tysiące policjantów oddaje się jej
bez reszty. We wtorek w Polsce obchodzić będą
swoje święto
Policjanci z powiatu gliwickiego świętowali trochę
wcześniej. Tegoroczna gala odbyła się w ubiegły czwartek.
Tak jak przed rokiem w kinie Amok.

rajmund hanke nie żyje

odszedł piewca śpiewactwa

Nie żyje Rajmund Hanke – śląski pisarz,
działacz społeczny, prezes honorowy Polskiego,
a także Śląskiego, Związku Chórów i orkiestr
Hanke (1938-2012) był autorem
licznych prac poświęconych historii
Śląska. Jego pasją było badanie dziejów śpiewactwa śląskiego. Nie ma
chyba chórzysty w regionie, który
go nie znałby. Szczególnie ciepło
jest wspominany przez śpiewaków
w gminie Gierałtowice – z chórów
Bel Canto, Cecylia, Skowronek i
Słowik. Ogromnie cenił knurowski
zespół Schola Cantorum, widząc w
śpiewającej młodzieży przyszłość
śpiewactwa śląskiego.
Jako wieloletni prezes Oddziału Śląskiego PZChiO organizował
festiwale chórów z udziałem innych
oddziałów, a nawet chórów Zaolzia
czy polskich chórów z Republiki
Czeskiej. Jemu zawdzięczamy zjazd
chórów słowiańskich.
W pracy zawodowej pełnił różne
funkcje, m.in. był wiceprezydentem
Chorzowa oraz dyrektorem Wy-

działu Kultury i Sztuki w Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach.
Uroczystości pogrzebowe odbyły
się w sobotę w Chorzowie. Nabożeństwu w kościele św. Floriana
przewodniczył arcybiskup Damian
Zimoń. Liturgię mszy św. śpiewem
wzbogaciły połączone chóry śląskie.
Oprawa muzyczna była dziełem Orkiestry Dętej „Bytom”, która także
prowadziła długi kondukt pogrzebowy w asyście przeszło 20 sztandarów
chóralnych. Wśród uczestników było
grono śpiewacze Górnego Śląska,
przedstawiciele Dolnego Śląska,
Wielkopolski, Śląska Cieszyńskiego,
Zaolzia i Republiki Czeskiej, przedstawiciele samorządów, środowiska
literackiego i wielu przyjaciół zmarłego. Wszyscy pożegnali śp. Rajmunda
Hankego w poczuciu głębokiego żalu
i wielkiej niezastąpionej straty.

Prezydent Adam Rams winszuje asp. Dariuszowi
Kutzmanowi

Zebrała dziesiątki funkcjonariuszy, na co dzień służących w jednostkach wchodzących w skład Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. W uroczystości wzięli
udział m.in. komendant wojewódzki Policji nadinsp.
Dariusz Działo oraz komendant miejski Policji w Gliwicach insp. Teofil Marcinkowski, dla którego były to
ostatnie dni w roli dowodzącego gliwicką jednostką. Od
wtorku insp. Marcinkowski będzie dowodził komendą
w Rybniku, jego miejsce zajął insp. Krzysztof Sowula,
dotychczasowy komendant... w Rybniku.
Na akademii nie zabrakło też samorządowców z
okolicznych miast i gmin. Knurów reprezentował prezydent Adam Rams, powiat gliwicki – starosta Michał
Nieszporek, Gliwice – wiceprezydent Piotr Wieczorek.
Uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych - wojska, straży miejskiej – oraz prokuratury, straży pożarnej
i lasów państwowych.
W czasie gali wręczono odznaczenia wyróżniającym
się funkcjonariuszom. Z awansów na wyższe stopnie
cieszyło się 153 policjantów gliwickiej KMP. Wśród docenionych byli też policjanci z naszego rejonu. Asp. Dariusz
Kutzman przyjmował podziękowania i gratulacje od
prezydenta Ramsa, asp. Krzysztofowi Kwietniewskimu
winszował zastępca wójta gminy Gierałtowice Janusz
Korus, a asp. Tomaszowi Górce – wójt gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Walerian Pyka, b

ogłoszenie własne wydawcy

Asp. Tomasz Górka przyjmuje podziękowania od
wójt Joanny Kołoczek-Wybierek

Gratulacje od zastępcy wójta Janusza Korusa
odbiera asp. Krzysztof Kwietniewski

reklama

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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aktualności
ogłoszenie własne wydawcy

Knurów

kompleksowa
onkologia

Foto: Justyna Bajko

Od 1 lipca szpital w Knurowie
zapewnia pacjentom z chorobą
onkologiczną kompleksową opiekę

Diagnostykę i leczenie większości chorób nowotworowych szpital prowadził już od stycznia. Teraz,
dzięki rozszerzeniu kontraktu z NFZ, w placówce
możliwa jest również chemioterapia jednodniowa
oraz chemioterapia skojarzona. Oznacza to, że pacjenci mogą się leczyć w trybie jednodniowym, jak
również w ramach hospitalizacji na oddziale.
Także z początkiem lipca szpital wprowadza
programy lekowe w zakresie raka piersi, chłoniaków,
glejaków mózgu i nowotworów przewodu pokarmowego. Oprócz kompleksowej opieki medycznej
knurowska placówka zapewnia komfortowe warunki leczenia, tak istotne w zmaganiach z chorobą, i
indywidualne podejście do każdego pacjenta. Dba o
to wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski,
pracujący w oparciu o wieloletniego specjalistę z
Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: sekretariat – 32 331 92 75, dyżurka pielęgniarek
– 032 331 92 64, centrala – 32 331 92 02.
/sisp, jb/

Wiernymi uczestnikami weekendowych festynów przy
kręgu są dzieci – ściągają je tu liczne atrakcje: gry,
konkursy i zabawy, wszystkie z nagrodami...

knurów. festyn prZy kręGu

deszcz skrócił zabawę

Pogoda ducha jest bardzo ważna, ale istotna
bywa też aura. Przekonali się o tym uczestnicy
niedzielnego festynu przy kręgu
W plenerze bawiono się znakomicie. Postarali o to muzycy – Iwona i
Piotr – oraz konferansjer Marek „Biesiadny” Malarz. Nic dziwnego, że na
skwerze pomiędzy ulicami 1 Maja i
Ogana zjawiło się wielu knurowian.
- Krąg to idealne miejsce na rodzinne spotkania, spacery i rekreację
– mówi Marian Gruszka, pomysłodawca i inicjator cyklicznej wakacyjnej imprezy. – Festyn dobrze wpisał

się w ciąg letnich atrakcji. Nawet
dorobił się sporego grona wiernych
uczestników. To cieszy, daje satysfakcję i impuls do dalszych starań...
Zabawa była przednia. Do czasu, gdy wmieszała się aura. Ulewny
deszcz skrócił niedzielną kanikułę.
– Nie szkodzi. Następnym razem też
na pewno będziemy się dobrze bawić
– zapewnia pan Marian.

/b/

reklama
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aktualności
PAnIówKI

warto być dobrym

Foto: Archiwum szkoły

W filmie „Podaj dalej” chłopiec zmienił
życie w swojej niewielkiej miejscowości
tylko za pomocą dobrych uczynków.
Podobnych przykładów nie trzeba daleko
szukać. W Paniówkach, kilkunastu
gimnazjalistów postanowiło poświęcić
trochę swojego czasu dla innych, biorąc
udział w akcji „Warto być dobrym”

- Nie można być samolubnym, warto poświęcić się dla innych uważają nastolatki z Paniówek

Pomysł na rywalizację w czynieniu
dobra narodził się w śląskim Stowarzyszeniu „Przyjazna Szkoła”. Dzieci
od początku semestru konkurowały
ze sobą w trzech kategoriach: pomoc
drugiemu człowiekowi, zaangażowanie
w środowisko klasy, szkoły, społeczność
lokalną oraz działania globalne na rzecz
praw człowieka i ochrony środowiska.
Na udział w tym nietypowym konkursie zdecydowało się 13 uczniów. Dzieci
prześcigały się w pomysłach na spełnianie dobrych uczynków. Pod koniec
roku wśród uczestników wybierano
najbardziej zaangażowanych, ci wzięli
udział w losowaniu roweru górskiego.
W tym roku nagroda główna powędrowała do Patrycji Domin. Aleksander
Komaniecki, prezes Stowarzyszenia
„Przyjazna Szkoła”, podsumowując na
stronie internetowej akcję, pisze: − Dzieci czyniące dobro zaskoczyły nas nie tylko
swoją kreatywnością i wytrwałością, ale
przede wszystkim odwagą w promowaniu
pozytywnych postaw. Setki tysięcy osób
czyniących dobro, miliony godzin ofiarowane innym ludziom, a wszystko to
za darmo – bez oczekiwania na zapłatę.
Teraz kiedy zadadzą mi pytanie – jakie
mamy dzieci i młodzież – odpowiem, że
wspaniałe!
Gimnazjaliści z Paniówek na przekór książkom o stawianiu tylko i wyłącznie na siebie, postanowili postawić
na potrzebujących. Udowadniając tym
samym, że bycie dobrym też może być
modne.

informacja własna wydawcy

jb

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

kinga szubert z Gliwic

ur. 10.07.2012 r., 3240 g, 56 cm

krystian kania z bełku

martyna łukaszewska z knurowa

ur. 12.07.2012 r., 4840 g, 60 cm

aleksander myslek z książenic
ur. 13.07.2012 r., 3800 g, 54 cm

0

igor andres z Gliwic

ur. 9.07.2012 r., 3530 g, 56 cm

ur. 12.07.2012 r., 3100 g, 53 cm

antoni burski z knurowa

ur. 14.07.2012 r., 3750 g, 53 cm

julia kusz z Zabrza

ur. 11.07.2012 r., 2940 g, 54 cm

maja Zduńczuk z knurowa

ur. 12.07.2012 r., 3260 g, 53 cm

filip duda z Gliwic

ur. 15.07.2012 r., 3040 g, 53 cm

emilia plewa-brachaczek z knurowa

krzysztof ćwielong ze stanicy

ur. 11.07.2012 r., 3700 g, 54 cm

ur. 12.07.2012 r., 3320 g, 53 cm

krystian bobek z czerwionki

michał malorny z czerwionki-leszczyn

ur. 13.07.2012 r., 3280 g, 53 cm

piotr Gancorz z czerwionki

ur. 15.07.2012 r., 4250 g, 57 cm

ur. 13.07.2012 r., 3280 g, 53 cm

mateusz piela z czerwionki

ur. 15.07.2012 r., 3750 g, 53 cm
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rozrywka

ROZRYWKA nr 29/2012 - 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 27/2012 brzmiało: „tchórz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Renata
Mroczek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

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

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

DC

www.kinoscenakultura.pl

Knurów, Gierałtowice. Koloniści chwalą sobie Tatry

W góry, góry, młody bracie!
43 dzieci z Knurowa i Gierałtowic skorzystało z propozycji Polskiego
Czerwonego Krzyża i wybrało się na kolonie do stolicy Tatr
wodach otwartego basenu na polanie
Szymoszkowej, zwiedzały Dolinę
Białego i cmentarz na Pęskowym

Brzysku oraz, co wzbudziło najwięcej
emocji, podglądały trening skoczków
narciarskich. Zapewne niejeden koFoto: Archiwum PCK

Zakopane przygotowało dla małych podróżników sporo atrakcji.
Dzieci korzystały z kąpieli w ciepłych

lonista zamarzył, by być kiedyś jak
Adam Małysz.
Po wrażeniach dnia, na dzieci
czekały atrakcje popołudniowowieczorne. Kierownik koloni Maria
Niedziela i wychowawczynie Gabriela Bieniek, Leokadia Raczkiewicz i
Anna Wyciszkiewicz przygotowały
konkursy o różnej tematyce. Koloniści mogli wykazać się talentem
muzycznym, plastycznym, wiedzą
o Zakopanym oraz wziąć udział w

„Randce w ciemno”. Kto miał jeszcze
siłę, ruszał na parkiet.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. 12 lipca nadszedł czas
pożegnania z górami. Szczęśliwe
i uśmiechnięte dzieci wróciły do
Knurowa, jeszcze długo wspominając
zakopiańską zabawę, i zarazem dziękując sponsorom za podarowanie im
cudownych wakacji.
Oprac. jb

Region. bitwa miast

Knurów staje do walki
Portal internetowy gliwice.naszemiasto.pl i Dziennik Zachodni
ogłaszają wakacyjną bitwę miast.
Jeszcze nie tak dawno nasi piłkarze,
a teraz śląskie miejscowości powalczą
o zwycięstwo. Na szczęście nie trzeba
strzelać bramek, a jedynie wysyłać
sms-y. W pierwszym starciu Knurów
zmierzy się z Tychami, jeśli uda się
pokonać tyszan, kolejnym rywalem
będą Żory bądź Zawiercie. Podobnie
jak w przypadku mistrzostw w piłce
nożnej, każda z miejscowości musi

najpierw przejść przez eliminacje,
by w końcowej fazie zmierzyć się
w wielkim finale. Ten 3 września.
Na Knurów można głosować do 22
lipca, wysyłając sms o treści DZD.
KNU na numer 72355 (koszt 2.46 zł
z VAT). Wśród osób biorących udział
w zabawie zostanie w ylosowany
sprzęt AGD.
Więcej informacji na stronie
www.gliwice.naszemiasto.pl
jb

Młodzi knurowianie mile wspominają kolonie pod tatrzańskimi szczytami

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

26-35/12

Transport, cały kraj do 1,5T.
Tel. 666 852 100

27-30/12

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

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

Garaż wynajmę murowany, wolnostojący z
prądem, na prywatnej posesji. Knurów, ul.
Wolności 10 a. Tel. 602 706 685

28-29/12

Gierałtowice, do wynajęcia lokal o pow. 120
m2, na działalność lub do zamieszkania, I
piętro. Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl
29/12

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
29-30/12

Ładne, dwupokojowe sprzedam. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

29/12

Pilnie poszukujemy domu do wynajęcia na
dłuższy okres czasu. Tel. 517 517 140

28-29/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 512 393 052
knurow@as.silesia.pl

29/12

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

29-32/12

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

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

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.

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
26-30/12

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

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

29-33/12

Potrzebujesz gotówki – zadzwoń: kredyty,
konsolidacje. Tel. 537 016 688

27-30/12

Projektowanie wnętrz. Tel. 666 852 100

27-30/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.
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LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Czteropokojowe, po kapitalnym remoncie.
Sprzedam. Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

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 kawalerkę. Tel. 728 946 697

29/12

29/12

Do wynajęcia kawalerka, 36 m2 w Knurowie.
Tel. 535 530 735
29-30/12

Sprzedam lub wynajmę dobrze prosperujący lokal handlowy – kwiaciarnia. Tel.
514 839 859

Do wynajęcia mieszkanie 36 m2, osiedle
1000-lecia, częściowo umeblowane. Tel.
513 013 763

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

29/12

29-31/12

29-32/12

Do wynajęcia mieszkanie, 3-pokoje, kuchnia, umeblowane, Osiedle Redyna. Tel.
607 269 261

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

26-29/12

Dwupokojowe sprzedam, I piętro. Tel.
600 693 262

29/12

28-31/12

Trzypokojowe sprzedam. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl
29/12

Wynajmę lokale na działalność. Tel. 512
393 052 www.as.silesia.pl

29/12

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

29-32/12

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

28-31/12

oferta
Oferta sprzedaży drewna

Gmina Knurów ogłasza pisemną aukcję ofert na sprzedaż drewna
pozyskanego w związku z przebudową tzw. ”Rowu Czuchowskiego”
z terenu stanowiącego własność tut. Gminy
Nazwa sprzedającego; Gmina Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
44-194 Knurów, NIP: 969-15-97-553, REGON : 276- 257- 587
Opis przedmiotu sprzedaży: drewno w ilości określonej szacunkowo około 25 m3 składające się głównie z olchy i topoli ułożone
w dwa stosy o długości pni 2 m, 4 m i dłużyca. Obniżona cena wywoławcza za całość drewna z załadunkiem i transportem własnym
kupującego wynosi 1.500 zł brutto.
Warunki sprzedaży:
1. Złożenie oferty w oznaczonej kopercie w siedzibie Sprzedającego w
Biurze Podawczym w terminie do 27.07.2012r. do godz.13 00
a) Oferta powinna zawierać
– imię, nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL, NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– oferowaną cenę
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami aukcji i
przedmiotem sprzedaży i przyjmuje je bez zastrzeżeń
b) Koperta powinna być oznaczona: „Aukcja ofertowa na sprzedaż
drewna”.
2. Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2012r. o godz.1100 w Sali
Narad na II pietrze w siedzibie Sprzedającego. Drewno zostanie
sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę .W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie
dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje na temat sprzedaży uzyskać można w pokoju nr 204 w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów pod nr telefonu 3392224 w godzinach od 7.30 do 15.30.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 18.07.2012 r.
do 07.08.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
1 roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700 stanowiące fragment targowiska miejskiego.

SZUKAM PRACY

Dam pracę

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

Firma z Nieborowic zatrudni pracowników
produkcyjnych. Tel. 32 335 51 00

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

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

27-30/12

27-30/12

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

29-30/12

29-32/12

Praca w ochronie, okolice Gliwic, dla osób
posiadających stopień niepełnosprawności
umiarkowany, bez praw emerytalnych. Tel.
32 762 14 50
27-30/12

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

28-31/12

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

2-odw.

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

1/12-odw.

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

11–odw.

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

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

25-30/12

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

25-30/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie
ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 86,66 m2
przy ul. Targowej 2 b (pawilon wolnostojący).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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sport
Foto: prywatne archiwum

Martyna Nowak
w podwójnym blasku złota

Wakacje w pełni, jednak niektórzy sportowcy właśnie w czasie letniej kanikuły walczą w najbardziej
prestiżowych zawodach. Do takich bez wątpienia należą Mistrzostwa Polski. W miniony weekend
krajowy czempionat odbył się m.in. w Gliwicach, gdzie o medale rywalizowali 16-letni pływacy.
Olbrzymi sukces w tych zawodach odniosła wychowanka Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
– Martyna Nowak, która triumfowała na dwóch dystansach: 50 i 100 metrów stylem klasycznym.
w czasie 34.22 i podobnie,
jak w eliminacjach pokonała
najgroźniejszą rywalkę - Karolinę Kobuszewską (Huragan
Sosnowiec) – 34.73.
Apetyt rósł w ten weekend w miarę jedzenia, a to
oznaczało, że z niecierpliwością czekaliśmy na kolejny
start podopiecznej Sławomira
Prędkiego. W eliminacjach na
100 metrów klasykiem nasza
zawodniczka zajęła trzecie

miejsce i pewnie awansowała
do finału A. Jej czas z eliminacji to 1.17.31. Wspomniana
Karolina Kobuszewska była
w eliminacjach najszybsza,
osiągając czas 1.16.81.
Wreszcie w oczekiwanym
z niecierpliwością finale znowu doszło do pasjonującej
rywalizacji knurowsko-sosnowieckiej. Na mecie okazało
się, że Kobuszewska popłynęła
o ponad sekundę szybciej

niż w eliminacjach. Na nic
się to jednak zdało, bowiem
najszybsza była Martyna Nowak (1.14.87). Mamy zatem
podwójną złotą medalistkę
Mistrzostw Polski!  
Dodajmy, że w Gliwicach
startował również Krzysztof
Hołysz, natomiast w Dębicy,
gdzie odbyły się Mistrzostwa
Polski 15-latków knurowską
sekcję reprezentowała Aleksandra Bańbor.  
Piotr Skorupa

Martyna Nowak:

Foto: prywatne archiwum

W brąz łatwiej byłoby mi uwierzyć

Martynę Nowak wspierała kilkunastoosobowa rodzina ubrana w specjalne koszulki
z napisem „Masia”, bo tak zdrobniale mówią do mistrzyni. Od lewej: Maciej Nowak,
Dariusz Brachaczak. Martyna Nowak, Tomasz Rzepa i Małgorzata Nowak

Piotr Skorupa: - Oswoiłaś się
już z myślą, że jesteś dwukrotną mistrzynią Polski?
Martyna Nowak: - Moim marzeniem było wywalczenie brązowego medalu i w to byłoby
mi łatwiej uwierzyć. Szczerze
powiem, że nie dotarło jeszcze
do mnie to, że zdobyłam dwa
razy złoto.
W pływaniu jest taka tradycja, że medale wręcza trener
mistrzyni. Tak się złożyło, że
mój trener ze względu na inne
obowiązki nie mógł być ze mną
na mistrzostwach i jak zdobyłam pierwszy złoty medal
wytypowałam do dekoracji
mojego tatę. Później musiałam
zdobyć drugie złoto, by mogła
mnie dekorować mama.
- Zarówno na 50, jak i na 100
metrów Twoją najgroźniejszą

rywalką była Karolina Kobuszewska, z którą wcześniej
przegrywałaś.
- W mistrzostwach Śląska
rzeczywiście Karolina ze mną
wygrała. Pamiętam, że rozmawiałyśmy wtedy i powiedziałam jej, że super byłoby, gdyby
podczas mistrzostw Polski
udało się powtórzyć nasze
wyniki. Rywalizacja tak się
jednak ułożyła, że tym razem
ja byłam lepsza.
- Jak rozpoczęła się Twoja
przygoda z pływaniem?
- Przed pływaniem biegałam,
szczególnie na 600 metrów.
Po tej przygodzie z bieganiem
mam teraz silne nogi, co bardzo przydaje mi się w wodzie.
Mocne „kopnięcie” w „żabce”
bardzo się przydaje.
Pływaniem na poważnie zaj-
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muję się od czterech lat. Do
tej dyscypliny namówili mnie
rodzice.
Jeszcze parę lat temu nie lubiłam tego sportu, ale gdy
Dariusz Brachaczek, Tomasz
Rzepa oraz Bogusław Przybyła
założyli naszą sekcję, w klubie
stworzyła się niesamowita
atmosfera. Staliśmy się wielką
rodziną. Wtedy pokochałam
pływanie, poznałam wielu
przyjaciół, dzięki którym miałam ochotę wracać na treningi.
Z pozoru nudne pływanie,
godzinne wpatrywanie się
w kafelki stało się zabawą,
przyjemnością i odskocznią
od rzeczywistości. Nasz trener
Sławomir Prędki skutecznie
wszczepił w nas chęć do uprawiania tego sportu i zdrowej
rywalizacji. Pokazał nam, że

treningi nie koniecznie muszą
być tylko żmudną pracą.
- Mówisz, że masz silne nogi,
a nad czym musisz szczególnie popracować, by utrzymać
mistrzowską formę?
- Zdecydowanie nad wytrzymałością. Mam też niską samoocenę...
- Przed nami Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Myślisz
sobie, że może za czter y
lata...
- Na razie przygotowuję się
do oglądania relacji w telewizji. Występ na olimpiadzie
to chyba naturalne marzenie
każdego sportowca. Również
moje.
- Wielu sportowcom trudno
pogodzić wielogodzinne treningi i wyjazdy na zawody z
nauką...
- Na szczęście ja nie mam z tym
żadnych problemów. Naukę
w gimnazjum skończyłam ze
średnią ocen 5,3.
- Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
- Od września zaczynam naukę
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu, gdzie
będę trenować przez najbliższe
trzy lata. Moim marzeniem
jest reprezentowanie kraju na
zawodach międzynarodowych,
ale wiem, że do tego jeszcze
długa droga.
Korzystając z okazji chciałabym podziękować mojemu trenerowi Sławomirowi
Prędkiemu za doprowadzenie
mnie w tak krótkim czasie
do tak wysokiego poziomu.
Dziękuję też moim rodzicom
oraz współzałożycielom Sekcji
Pływackiej, czyli Dariuszowi
Brachaczkowi, Tomaszowi
Rzepie i Bogusławowi Przybyle. Dziękuję mówię również
wspaniale kibicującej rodzinie
i przyjaciołom.

Zbigniew Kopszak (z lewej) i Edward Włodarski
w towarzystwie Czesława Langa

Knurowianie
w Tour de Pologne
W zakończonym przed
kilkoma dniami Tour de Pologne mieliśmy swoich przedstawicieli. Swoich, czyli mieszkańców Knurowa. I to nie
takich, co przyglądali się kolarzom w roli kibiców. Zbigniew
Kopszak i Edward Włodarski
wzięli czynny udział w górskim etapie zorganizowanym
przez Czesława Langa dla
kolarzy-amatorów.
- Start naszego etapu odbył
się w niedzielę o godzinie 9.30,
natomiast my wyruszyliśmy
z Knurowa do Bukowiny Tatrzańskiej w piątek o godzinie
5.00 – relacjonuje Edward
Włodarski, który na rowerze
przejechał już około 50 tysięcy kilometrów. – Rywalizacja
amatorów na trasie Tour de Pologne przebiegała na tej samej
trasie co zawodowców z tym,
że my mieliśmy do pokonania
jedną pętlę o długości 56,6 km,

a zawodowcy musieli pokonać
pięć takich pętli.
- Warto zaznaczyć, że prawie wszyscy uczestnicy tego
amatorskiego etapu dotarli na
start samochodami, a my z kolei mieliśmy już w nogach etap
Knurów – Bukowina Tatrzańska – podk reśla Zbigniew
Kopszak, który może się już
pochwalić pokonaniem na
rowerze - uwaga! – 200 tysięcy
kilometrów.
Przed startem we właściwym etapie Tour de Pologne
knurowianie nocowali w Szaflarach, a późniejszych wrażeń
z trasy wyścigu nie zapomną
przez wiele lat. Jak na górski
etap przystało, nie brakowało
wzniesień i zjazdów. Nasi kolarze relacjonują, że momentami
w czasie zjazdu rowery mknęły
z niesamowitą szybkością dochodzącą do 80 km/h.
PiSk

Foto: prywatne archiwum

Na krótszym dystansie
nasza zawodniczka zaprezentowała mistrzowską formę już
w eliminacjach, awansując do
finału A z pierwszego miejsca i
uzyskując czas: 34.39. Później,
już w bezpośredniej walce o
medale Martyna popłynęła
jeszcze szybciej, co oznaczało
zdobycie historycznego złotego medalu przez zawodniczkę
SP TKKF Szczygłowice. Finałową „50” Nowak pokonała

Knurowianie tuż przed startem
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Uczestnicy drugiej edycji koszykarskiej Grand Prix

Koszykarska Grand Prix
W drugim turnieju Grand
Prix w koszykówce, który zorganizował Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie, w niesprzy jających
warunkach pogodowych zagrały zaledwie 2 pary: Marcin
Puc i Marcin Kuczera oraz
Krzysztof Legieżyński i Miłosz Kowalik. Lepsza okazała
się ta druga, zdobywając po
15 punktów rankingowych.
– Podczas pierwszego turnieju

uczestnicy zmagali się z upałem, a tym razem aura zafundowała im burzę. Tym bardziej
trzeba docenić zaangażowanie
uczestników, którzy liczą, że
następne turnieje odbędą się w
bardziej sprzyjających warunkach. Przy okazji zapraszamy
wszystkich chętnych na turniej
finałowy, który zaplanowano
na 1 sierpnia – mówi przedstawiciel organizatora, Zbigniew
Rabczewski.

Letnia Liga Orlika
Wyniki z 10 lipca:

Vibovit – TKKF Intermarché
4:5 (1:3)
K. Kijak 2, M. Bagiński,
P. Przesdzing – P. Kośmider 2,
P. Zagórski, Ł. Michalski,
A. Nakonieczny
żółte kartki: A. Zabłocki
– dwie, K. Paczkowski (Vibovit), A. Nakonieczny (TKKF
Intermarché), czerwona kartka:
A. Zabłocki (Vibovit).
Pamar – Team Stalmet 10:0
(3:0)
M. Rozumek 4, W. Kempa 3,
Ł. Sendlewski 2, D. Tałajkowski
żółte kartki: T. Nowosielski
(Pamar), G. Krusiński (Team
Stalmet).
Mati Vet FC – TKKF Apteka
Św. Barbary 8:1 (2:1)
T. Leszczyński 4, J. Zdrzałek,
M. Mazur, D. Kajzer, P. Sikora
– K. Szymański
żółta kartka: M. Bańka
(Mati Vet FC).
Mati Vet FC – IPA Knurów
11:3 (4:1)
D. Kajzer 3, P. Sikora 2,
M. Mazur 2, P. Nowak,
M. Bańka, A. Marszolik,
T. Leszczyński - J. Stępień 2,
M. Milczarek 2.
żółta kartka: G. Tomecki
(Mati Vet FC).

Wyniki z 12 lipca:

Vibovit - LineTrans 7:6 (1:1)
M.Bagiński 4, Ł. Pilc 2,
B. Poręba – M. Skoczylas 4,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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K. Wawoczny 2
żółta kartka: D. Gigla
(LineTrans.
TKKF Apteka Św. Barbary
- Wojtrans 4:10 (2:4)
M. Duraj 2, P. Rolnik, K.
Szymański – Ł. Klar 3, Ł.
Kruszkiewicz 2, Ł. Adamski
2, D. Tkocz, S. Brodziński, M.
Adamski.
Pamar – Black&Decker 16:4
(4:2)
Ł. Sendlewski 4, D. Tałajkowski 3, D. Kozdroń 3, W. Kempa
3, M. Rozumek 2, D. Dybcio
– W. Kalkowski 2, Ł. Żurawski,
F. Paluch.
Team Stalmet – TKKF
Intermarché 4:9 (1:3)
G. Krusiński 2, D. Kubiak,
D. Flis – T. Młynek 4, P. Kośmider 2, M. Mularczyk 2,
T. Michalski.
Mati Vet FC - Tritech 9:2 (7:1)
P. Sikora 5, B. Marszolik 2,
A. Marszolik, G. Tomecki –
A. Paśnicki 2
żółta kartka: M. Szczurek
(Tritech).
IPA Knurów - Mistral 7:12
(3:5)
J. Stępień 3, T. Macha,
D. Krukowski, M. Klaczka,
B. Durczyński – P. Mastyj 5,
M. Steiman 3, S. Mateja 2,
A. Manista 2.

Wyniki z 16 lipca:

Wojtrans – Team Stalmet 2:7
(2:3)

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
18
18
16
12
9
9
9
7
3
1
1

68-24
49-26
57-17
37-28
37-38
44-38
36-40
28-36
33-48
19-49
23-53
26-59

Punktacja Grand Prix:
Marcin Puc – 27 pkt, Marcin
Kuczera - 27 pkt, Krzysztof
Legieżyński – 15 pkt, Miłosz
Kowalik – 15 pkt, Jakub Podgórski – 12 pkt, Michał Bielcki
– 12 pkt, Paweł Szkatuła – 10
pkt, Mateusz Tomczyk – 10
pkt, Sławomir Kaźmierczak
– 8 pkt, Miłosz Dąbrowski – 8
pkt, Łukasz Bułka – 6 pkt, Dominik Wojciechowski – 6 pkt.
wj

Ł. Klar, K. Stępień –P. Faryński
3, A. Niewiedział 2, B. Flis,
G. Krusiński
żółta kartka: P. Kowal
(Wojtrans).
Tritech – TKKF Apteka Św.
Barbary 12:3 (4:1)
M. Szczurek 4, D. Jabłoński 4,
G. Górka 3, M. Michniewski
– M. Duraj 2, P. Rolnik
żółta kartka: M. Szczurek
(Tritech).
Black&Decker – Mati Vet FC
1:10 (0:4)
Ł. Orlon – G. Tomecki 3, P.
Tomecki 2, M. Mazur 2, D.
Kajzer, M. Bańka, M. Kubicki.
LineTrans – Pamar 5:10 (1:6)
D. Szymański 3, K. Wawoczny,
I. Merkel – Ł. Spórna 2,
S. Jezierski 2, W. Kempa 2,
M. Rozumek, D. Wieliczko,
D. Tałajkowski, D. Dybcio.
żółta kartka: W. Kempa
(Pamar).
Mistral – Vibovit 4:4 (1:2)
M. Steiman 3, A. Manista
– A. Zabłocki 2, R. Kasiński,
B. Poręba
TKKF Intermarché – IPA
Knurów 10:2 (4:0)
T. Michalski 3, P. Kośmider 2,
T. Michalski 2, A. Nakonieczny,
P, Bodzioch, P. Zagórski
– M. Milczarek, R. Dziubliński.
Program 8. kolejki, 19 lipca
(czwartek): Pamar – Mistral,
Team Stalmet – Tritech (18.00),
Mati Vet FC – LineTrans,
TKKF Intermarché – Wojtrans
(18.50), TKKF Apteka Św. Barbary – Black&Decker, VibovitIPA Knurów (19.40).
Program 9. kolejki, 23
lipca (poniedziałek): Mistral
– Mati Vet FC (17.00), Vibovit
– Pamar (17.50), Wojtrans
– IPA Knurów (18.40), Tritech
– TKKF Intermarché (19.30),
Black&Decker – Team Stalmet
(20.20), LineTrans – TKKF
Apteka Św. Barbary (21.10).

Piotr Karwowski w roli…
bramkarza
Piłkarze Concordii Knurów mają już za sobą dwa
mecze kontrolne. W sobotę
pokonali Unię Racibórz 3:1, a
wczoraj – już po zamknięciu
tego wydania „Przeglądu Lokalnego” – podopieczni Wojciecha Kempy zmierzyli się
z Górnikiem Zabrze (Młoda
Ekstraklasa).
Pierwotnie przygotowania
do nowego sezonu Concordia miała rozpocząć 10 lipca.
Ostatecznie zdecydowano,
że pierwszy trening odbędzie
się dzień później, ale i tak na
zajęciach nie stawili się podstawowi zawodnicy. Tym trener Wojciech Kempa dał kilka
dodatkowych dni wolnego,
wszak ze względu na baraże
rozpoczęli urlopy później niż
wcześniej planowano.
Z racji tego, że w pełnym
składzie knurowianie spotkali
się w poniedziałek, sobotni
mecz kontrolny z Unią Racibórz można nazwać przeglądem kadr. Ów przegląd
przybrał nieco eksperymentalny charakter, jeżeli chodzi
o pozycję bramkarza. W tej
niecodziennej dla siebie roli
wystąpił… Piotr Karwowski.
I spisał się więcej niż poprawnie, a wyróżniał się przede
wszystkim bardzo dobrą grą
nogami, co u golkiperów nie
jest normą.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: MOSiR
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Piotr Karwowski zagrał na nietypowej dla siebie pozycji,
bowiem wobec nieobecności bramkarzy stanął między
słupkami. I rozegrał dobre spotkanie

„Karwo” między słupkami
to nie jedyna niespodzianka w
składzie knurowian. Kolejną
był na pewno występ Marcina
Rozumka, który jakiś czas
temu odszedł do LKS 35 Gierałtowice, gdzie nie tylko grał,
ale i pełnił funkcję trenera.
Warto też odnotować występ
Dawida Dybcio z Tempa Paniówki, a ponadto trenerowi
starali się pokazać z jak najlepszej strony młodzi zawodnicy:
Grzegorz Górka, Paweł Talar,
Sebastian Bujnowski, Michał
Łyziński i Arkadiusz Nauka.
Sobotni sparing lepiej rozpoczął się dla gości z Racibo-

rza. Unia objęła prowadzenie,
jednak w drugiej połowie na
knurowskim „Orliku” dominowali już gospodarze, po
dwóch bramkach Mateusza
Gołębiowskiego i celnym trafieniu Roberta Szlagi wygrali
3:1.
Pełna kadra Concordii na
sobotni mecz przedstawiała się
następująco: Karwowski, Dybcio, Paśnicki, Górka, Talar,
Bujnowski, Łyziński, Nauka,
Kraska, Przesdzing, Piwowarczyk, Kempa, Gołębiowski,
Spórna, Jaroszewski, Szlaga,
Rozumek, Mikulski.

Piotr Skorupa

Szansa na 4. ligę dla Concordii
Śląski Związek Piłki Nożnej dokonał podziału drużyn
do poszczególnych grup klasy
okręgowej. Concordia Knurów
została przydzielona do grupy
IV, a więc doskonale sobie
znanej sprzed kilku sezonów.
Przesunięcie podopiecznych
Wojciecha Kempy z grupy
pierwszej do czwartej było
możliwe m.in. po tym, jak
zespół rezerw wycofał z „okręgówki” Piast Gliwice (zamiast
drugiej drużyny przy Okrzei
jest tworzony zespół Młodej
Ekstraklasy).
Concordia w nowym sezonie zagra między innymi z
drugim „garniturem” Górnika
Zabrze i Polonii Bytom, a ponadto rywalami knurowskiej
drużyny będą: Sokół Orzech,
Orzeł Nakło, Tarnowiczanka
Tarnowice Stare, Tempo Pa-

niówki, MKS Zabrze Kończyce, Sparta Zabrze, Gwarek Zabrze, KS 94 Rachowice, Orzeł
Miedary, Czarni Pyskowice,
ŁTS Łabędy, Fortuna Gliwice
i Silesia Miechowice.
Inauguracja sezonu nastąpi 11 sierpnia. Runda jesienna
trwać będzie do 10 listopada, a
po zimowej przerwie zespoły
przystąpią do rywalizacji 23
marca. Ostatnią kolejkę sezonu 2012/2013 zaplanowano na
15 czerwca.
Tak wygląda dzisiaj sytuacja Concordii na papierze,
natomiast z każdym dniem do
Knurowa zbliża się... 4. liga.
Drzwi na ten szczebel uchyla
przed naszym klubem GKS
Katowice. Udziałowcy „GieKSy” kupili w poniedziałek Polonię Warszawa, która prawdopodobnie zostanie przemiano-

zaprasza

Grand Prix pod siatką

Knurowski MOSiR zachęca do udziału w rozgrywkach Piłki
Siatkowej Plażowej w ramach Letniej Grand Prix.
Zawody odbywać się będą na kąpielisku Leśne Zacisze
w dniach: 13 i 20 lipca oraz 3 sierpnia. Start o godz. 10.30.
Zapisy 10.00-10.30. Szczegóły pod nr. tel. 783 938 393.
Regulamin na www.mosir.knurow.com.pl.

/b/

wana na KP Katowice. W ten
sposób w ekstraklasie zagra
klub ze Śląska, który będzie
musiał jednocześnie powołać
do życia zespół występujący w
Młodej Ekstraklasie.
Przed oddaniem tej gazety
do druku nie wiadomo było
co stanie się z katowickimi
zespołami występującymi w
pierwszej i czwartej lidze. Jeżeli GKS zostanie wycofany z 1.
ligi to jego miejsce prawdopodobie zajmie Polonia Bytom.
W miejsce rezerw GKS-u w
4. lidze ma szansę wskoczyć
Concordia Knurów.
PiSk

Powołania
dla duetu z APN
15 lipca rozpoczął się obóz
piłkarskiej kadry Podokręgu
Zabrze (rocznik 2000). Na tygodniowe zgrupowanie, które
odbywa się na obiektach Rekordu Bielsko-Biała powołania
otrzymało dwóch zawodników knurowskiej Akademii
Piłki Nożnej: Kamil Maj oraz
Aleksander Tanistra.

PiSk
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Wiceprezes Mieczysław Gołąb z prezesem Andrzejem
Filipkiem

W Śląskim Związku Bokserskim odbyły się wybory nowych
władz. Pozycję prezesa utrzymał
dotychczasowy sternik śląskiego boksu – Andrzej Filipek.
Funkcję wiceprezesa do spraw
organizacyjnych i finansowych
w dalszym ciągu pełni prezes
BKS Concordia Knurów – Mieczysław Gołąb.
W Zarządzie zasiada też były
trener knurowskich pięściarzy
i reprezentacji Polski – Ludwik
Buczyński, który odpowiada za
sprawy szkoleniowe.
Ponadto do Zarządu Śląskiego Związku Bokserskiego
wybrani zostali: Henryk Wilk
(wiceprezes ds. boksu kobiecego), Włodzimierz Kromka (boks
zawodowy), Maciej Trojan (wydział sędziowski), Anatol Jakimczuk (wydział młodzieżowy),
Piotr Byrdy (wydział sportowy) i
Jerzy Niewiadomski (marketing
i promocja).
PiSk

Foto: Organizatorzy

Szóste miejsce 90-latka

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Prezes i były trener

Beniaminek z Przyszowic zainauguruje sezon 11 sierpnia

Poznali rywali

Piłkarze Jedności Przyszowice poznali rywali, z którymi
przyjdzie im się zmierzyć w
nowym sezonie. Dodajmy, że
sezonie szczególnym, wszak
zespół z Przyszowic to beniaminek 4. ligi.
Wydział Gier Śląskiego
Związku Piłki Nożnej przydzielił drużynę Jedności do
grupy II 4-ligowych rozgry-

wek, której skład przedstawia
się następująco: Rekord Bielsko-Biała, KS Wisła Ustronianka, Drzewiarz Jasienica,
GTS Bojszowy, Czarni–Góral
Żywiec, MRKS Czechowice
Dziedzice, GKS 1962 Jastrzębie, Unia Racibórz, Polonia
Marklowice, AKS Mikołów,
Gwarek Ornontowice, Nad-

wiślan Góra, Iskra Pszczyna, Forteca Świerklany, GKS
GieKSa II Katowice i Jedność
Przyszowice.
Runda jesienna na szczeblu 4. ligi wystartuje 11 sierpnia i potrwa do 10 listopada.
Rewanże rozpoczną się 23
marca, a sezon zakończy się
15 czerwca.

PiSk

Informacja

Stoją od lewej: Henryk Piwowarek (2. miejsce), Józef Fojt (najstarszy zawodnik),
Władysław Kozłowski (1. miejsce), Piotr Klima (3. miejsce), Janusz Papkala (prezes
Okręgu Zabrze w skacie sportowym)

Znakomitą formę zaprezentował 90-letni Józef Fojt
w czasie turnieju o puchar
prezydenta Knurowa w skacie
sportowym. Weteran tej śląskiej gry karcianej uplasował
się na 6. miejscu w 74-osobowej
stawce zawodników.

Najlepszy z kolei okazał się
Władysław Kozłowski.
Czołowa „12” rozgrywek: 1.
Władysław Kozłowski, 2. Henryk Piwowarek, 3. Piotr Klima,
4. Rafał Pisarek, 5. Paweł Skuczik, 6. Józef Fojt, 7. Zbigniew
Ciszewski, 8. Krystian Jawor-

ski, 9. Wiesław Maciaszek,
10. Józef Myrczik, 11. Rudolf
Drosz, 12. Jerzy Makselon.
Turniej odbył się w klubie
„Gama” Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

PiSk

klubów z Ekstraklasy, m.in. Polonii Bytom, Korony Kielce i Górnika Zabrze wziął czynny udział
w prowadzeniu zajęć z najmłodszymi k nurowsk imi nadziejami

Foto: APN

Na treningu dwóch grup młodych pi ł k a r z y A k adem i i P i ł k i
Nożnej w Knurowie pojawił się
Michał Zieliński. Były zawodnik
Concordii Knurów, a potem gracz
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piłkarskimi. Dzieci miały okazję
zobaczyć kilka piłkarskich sztuczek w wykonaniu dobrze znanego
w naszym mieście piłkarza, a po
treningu zostały przez niego nagrodzone gadżetami.
– Na łamach „Przeglądu Lokalnego” chciałbym serdecznie podziękować
Michałowi za udział w zajęciach i
bezinteresowne zaangażowanie. Jego
wizyta była dla naszych chłopców
dużym przeżyciem i mam nadzieję,
że przynajmniej kilku z nich pójdzie
w jego ślady – powiedział trener
najmłodszej grupy APN, Krzysztof
Nieradzik.
Przypomnijmy, że Michał Zieliński ma na swoim koncie 1 występ w
reprezentacji Polski, w meczu przeciwko Serbii pod koniec 2008 roku,
a po ostatniej rundzie spędzonej
w zabrzańskim Górniku wrócił do
kieleckiego zespołu „złocisto-krwistych”.
WJ

Foto: APN

Trenowali pod okiem reprezentanta

Kilka miesięcy temu Michał Zieliński uczestniczył w treningu
młodych piłkarzy Concordii, teraz nadszedł czas na zajęcia
z reprezentantami Akademii Piłki Nożnej
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Foto: Sławomir Kostrzewa/www.rcs.org.pl

Knurów. Ruch Czystych Serc

Chcemy tylko prawdziwej miłości
Różnie ich nazywają. Dziwakami, cnotkami,
zacofanymi świętoszkami... inne określenia są
zbyt niecenzuralne, by trafić na łamy prasy.
Uczą się miłości tak różnej od tej, którą
proponuje świat. Miłości, która swe fundamenty
ma w sferze ducha, nie ciała. Mawiają, że
czekanie ma w sobie posmak raju, a czystość to
dar dla przyszłego małżonka
Wakacje to czas rozprężenia.
Wolność unosząca się w powietrzu
sprzyja zawieraniu przypadkowych
znajomości. Sfera seksualna już
nie ma tajemnic przed młodzieżą.
Niestety, coraz częściej traktowana
jest jako element zabawy, rozrywki
podobnej do grania w piłkę czy
jeżdżenia na rowerze. Byle jak, byle
gdzie i z byle kim. Swoistą kontrą
do takiej postawy jest powstały przy
redakcji miesięcznika „Miłujcie
się!” Ruch Czystych Serc. Propagujący przedmałżeńską czystość i
szacunek dla ciała.

Samotni i narzeczeni

Ruch Czystych Serc działa w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie dokładnie od 18
kwietnia 2010 roku. Jego duchową
patronką została Karolina Kózkówna. Biedna dziewczyna z niewielkiej
wsi, która oddała życie w obronie
swej czystości. Ruch to wspólnota
ludzi, zainspirowanych teologią
ciała Jana Pawła II i słowami Matki
Teresy z Kalkuty: To, że kochasz
dziewczynę, albo, że kochasz chłopaka jest piękne. Ale nie zepsuj tego.
Zachowaj swoją miłość czystą. Zachowaj swoją miłość dziewiczą, aby
w dzień ślubu mieć coś pięknego do
dania sobie wzajemnie… radość czystej miłości. RCS kładzie nacisk nie
tylko na czystość fizyczną, ale także
na czystość myśli, stąd np. odrzu-

cenie pornografii czy podkreślanie
znaczenia skromnego stroju.
− Spotkania w Knurowie odbywają się w dwa razy w miesiącu, w
pierwszą sobotę miesiąca i 18 dnia
każdego miesiąca. Mają charakter
modlitwy o uzdrowienie − informują
duszpasterze parafii. − Na każdym
spotkaniu bywa od 500 do 600 osób.
Są to głównie młodzi ludzie, narze- Członkowie RCS w trakcie majówki
czeni lub przed narzeczeństwem.
Także samotni przychodzą, aby się
Miłość to święto, które nie przymodlić w intencji czystości.
darza się codziennie i każdemu. Dla
członków Ruchu to uczucie wiąże
się z tak niepopularnymi dzisiaj haCzy to nie jest dziwne?
Różne są powody przystąpienia słami jak opanowanie namiętności,
do Ruchu. Na forum RCS roi się od przezwyciężenie egoizmu i troska
dramatycznych historii o porzuce- przede wszystkim o dobro tej drugiej
niu, poszukiwaniu sensu, walce z osoby.
− Pamiętam jak opowiadałam
nieustanną chęcią oddawania się
koleżance, że złożyłam przyrzeczenie
zmysłowości.
− Chcemy oddać sobie nawzajem czystości. Nie umiała przestać się
ciała, dopiero gdy będziemy małżeń- śmiać. Powtarzała: „Ty już chłopastwem — w prezencie ślubnym dla ka nie znajdziesz”, a potem jeszcze
stwierdziła, że głupia jestem, bo
drugiego − mówią Darek i Asia.
− Seksualność jest sferą zbyt przed ślubem trzeba się sprawdzić
ważną i piękną, aby się nią bawić − − mówi Alicja. − Zastanawiałam się,
czy to aż tak dziwne, że chcę, by mój
zaznacza Tomek.
− Byłem oślepiony przez ciągle „pierwszy raz” był z moim mężem
niezaspokojoną potrzebę posiadania. w noc poślubną?
Duszpasterze z parafii Matki
Traktowałem dziewczyny jako wypełnienie mojej samotności. Wciąż Bożej Częstochowskiej, podkreślają,
od nowa w ich ramionach szukałem że młodzież coraz częściej szuka
szczęścia, nie przejmując się tym, czy autentycznych wartości, dążenia do
kogokolwiek ranię. Nie potrafiłem już doskonałości.
− W tym pogrążonym w chaosie
tak żyć. Czułem się podle − opowiada
świecie odkryli potrzebę czystości,
Damian.

Wilcza

Starszym przypomnieć,
młodszym pokazać

W minimuzeum pana Erwina zobaczyć można przedmioty na co
dzień używane przez nasze prababcie i pradziadków
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W izbie pamięci Erwina
Sapika przedmioty
zwyciężyły czas.
Choć epoki w których
żyli ich właściciele
dawno minęły, one
wciąż trwają. Mało
kto pamięta, kim
był chłopiec, który
używał liczydła, nikt
nie zna imienia babci
− właścicielki żelazka
na węgiel. Jak pisała
Wisława Szymborska,
z braku wieczności
zgromadzono tysiące
starych rzeczy
Erwin Sapik jest strażakiem. To
tradycja przekazywana z pokolenia
na pokolenie. Przyznaje, że jego małe
muzeum powstało z tęsknoty za dawnymi czasami.
− Kiedyś było spokojniej, na pewno ciężej, ale bardziej ludzko. Sąsiad
przychodził do sąsiada, by przy kawie
rozmawiać o życiu. Teraz każdy sam,
nikt nie ma czasu. Wolą siedzieć przed
komputerem niż pobyć z żywym człowiekiem − mówi pan Erwin.

w Gostyniu

stawiania sobie wymagań. Nie chcą iść Prawdziwa cnota krytyki
na łatwiznę – mówią duszpasterze.
się nie boi
Członkowie Ruchu zazwyczaj
Wciąż na nowo
traktowani są przez otoczenie jako
RCS w Knurowie nie ma cha- trochę nawiedzeni, trochę zacofani,
rakteru sformalizowanego. Nikt nie tacy niedzisiejsi dziwacy. Martyspisuje deklaracji, nie tworzy listy na, knurowianka zapytana o RCS,
członków. Aby wstąpić do Ruchu na- odparła: − Coś tam słyszałam, ale
leży przede wszystkim wyspowiadać to chyba jest jakaś sekta. Za bardzo
się, przyjąć Komunię Świętą i odmó- wyolbrzymiają. Przecież wszystko jest
wić Modlitwę Zawierzenia. Nowo dla ludzi. Ja nie zdecydowałabym się
przyjęty postanawia nie czytać, nie wstąpić, mam chłopaka, kochamy się
kupować i nie oglądać czasopism, i nie widzę nic złego w tym, że śpimy
programów i filmów o treściach por- razem.
nograficznych. Przyrzeka codziennie
Podobnego zdania jest Marek:
modlić się, czytać Pismo Święte, oraz — Nie korzystają, ich strata. A do
unikać wszystkiego, co uzależnia i tego Ruchu to pewnie sami brzydale
zniewala, a więc papierosów, alko- należą, których nikt nie chce.
holu i narkotyków. Bycie w RCS to
Niewłaściwie wykorzystywana
zobowiązanie do podnoszenia się seksualność bywa dramatem dla
z każdego upadku. Wciąż na nowo wielu ludzi. I nawet jeżeli można
oddawania swojego serca Bogu i życia dyskutować z niektórymi założewedług zasad ABC Społecznej Kru- niami Ruchu, to przypomina on o
cjaty Miłości, czyli m.in. działania wartości człowieka, który jest przede
zawsze na korzyść bliźniego, przeba- wszystkim podmiotem, a nie przedczenia wszystkiego wszystkim.
miotem.
Justyna Bajko

Swoją fascynacją historią, wilczanin zaraził całą rodzinę i sąsiadów.
− Jeśli sąsiedzi mają coś wyrzucić,
wolą przynieść do mnie. Ostatnio
kolega podarował mi stare znalezione na strychu figurki − opowiada
Sapik.
Przedmioty są nośnikami pamięci. To one przypominają o czasach,
które minęły. Przekraczając próg
izby pamięci, wkracza się do świata
niezwykłego, świata „klamorów” Erwina. Czego tutaj nie ma! Jest i stara
maszyna do szycia Singera, wciąż
jeszcze działająca, walizki, stare zegary, które nie odmierzają już czasu,
pozostałości po ruskim myśliwcu czy
bagnety z czasów II wojny światowej.
Na półkach pod ścianą wilczanin
w równych szeregach ustawił sporą
kolekcję hełmów.
− Jeden z nich ma ciekawą historię. Najpierw używali go Niemcy,
potem Rosjanie, a na koniec polscy
ułani. W mojej kolekcji znajduje

się także granat ćwiczebny z czasów
I Powstania Śląskiego oraz pieczątki
powstańczej Policji, która miała tutaj
swoją siedzibę − mówi pan Erwin.
Izbę pamięci uroczyście otworzono we wrześniu ubiegłego roku. Od
tej pory wystawę zwiedziło ponad 120
osób. Przychodzą i starsi, i młodsi.
− Starsi wspominają, a młodzież
dowiaduje się, jak to dawniej bywało
− podkreśla pan Erwin. − Zdarza się,
że to goście tłumaczą do czego co służyło. To co uważaliśmy za urządzenie
do mielania maku, okazało się być
młynkiem do pszenicy. Powiedziała
mi o tym dopiero 90-letnia pani,
pamiętająca czasy, kiedy taki młynek
stał jeszcze w każdym domu.
Izba pamięci przesycona jest nostalgią, tęsknotą za rzeczywistością,
o której istnieniu świadczą już tylko
przedmioty. Czas jakby na chwilę się
tu zatrzymał, i tylko kurz, skrupulatnie wycierany przez pana Erwina,
przypomina o przemijaniu.

Tekst & foto Justyna Bajko

Izbę pamięci Erwina Sapika można oglądać codziennie przy
ulicy Karola Miarki 59 w Wilczy. Aby na pewno zastać gospodarza, warto wcześniej zadzwonić pod nr tel. 513 333 126.
− Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie! Każdego gościa przywitam z radością − zapewnia pan Erwin.
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