Kino wraca do gry
str.
7

15 lat temu Casino startowało z pozycji krajowego
lidera. Zwolniło w wyścigu o widza, kiedy na horyzoncie
pojawiły się multipleksy. Dziś, już pod nowym szyldem,
wchodzi w erę cyfrową

Upał
i grad (bramek)

str.
15

15 lat po powodzi

Początek lata był upalny i burzowy. Do czasu wystąpienia
z brzegów wielu rzek, żaden z mieszkańców ówczesnego
województwa katowickiego nie spodziewał się
nadchodzącego kataklizmu
Lidl oficjalnie potwierdza: będzie nowy sklep tej sieci
w Knurowie. Powstanie u zbiegu ulic Dworcowej i Prusa.
Zadowoleni są mieszkańcy, obaw nie kryją właściciele
osiedlowych sklepików

str.
5

str.
16

Szczygłowice. Zmiany w komunikacji

Most do remontu,
auta dookoła
str.
3

Lidl

W poszukiwaniu
nieoczywistego
piękna

zagra o klientów
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informacja własna wydawcy

Spłonął przy
skrzyżowaniu

Foto: Archiwum

W środę ok. godz. 10 na ul. Zwycięstwa przy skrzyżowaniu z ul.
Michalskiego w Krywałdzie spłonął
samochód marki Volkswagen. Na
miejscu zdarzenia pojawił się wóz
strażacki Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie oraz Policja.
Szybko i sprawnie przeprowadzona
akcja nie pozwoliła na dalsze rozprzestrzenienie się ognia. Obecnie
trwa postępowanie mające wyjaśnić
okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze nie wykluczają podpalenia
samochodu.

- Z akcji na akcję plon jest coraz bardziej obfity - zauważa
organizator zbiórki Janusz Szydło

knurów. Bezpłatna zBiórka

DC

pozbądź się
elektrośmieci

knurów

Bezdomni

- W ramach akcji zbierany będzie
sprzęt AGD, RTV, komputery, dyski,
baterie i inne podobne urządzenia
– mówi Janusz Szydło. Knurowski
radny (- eko-radny – śmieje się
pan Janusz) trzeci raz organizuje
bezpłatną zbiórkę elektrycznych odpadów. Do pozbywania się gratów,
niegdyś pod napięciem, zaprasza w
sobotę, 14 lipca.
Początek o godz. 10 na parkingu
obok Biedronki przy ul. Witosa. Na
trzy godziny zaparkuje tam specjalny pojazd gliwickiej firmy PTH
Technika.

– Z każdą naszą kolejną akcją
knurowianie przynoszą coraz więcej elektrośmieci – mówi Szydło.
– To dobrze, gdyż oznacza wzrost
świadomości ekologicznej.
Obecność pojazdu – takiego mobilnego punktu odbioru odpadów
- ma dodatkową zaletę. – Jeśli ktoś
nie ma transportu, a chce się pozbyć
sprzętu dużego i nieporęcznego, np.
lodówki czy telewizora, to może nas
powiadomić, a my podjedziemy na
umówione miejsce i odbierzemy ten
wielkogabarytowy odpad – zapewnia
organizator akcji.
DC

SoSnowiec. kongreS Świadków jehowy

Strzeż swego serca
Około pół tysiąca knurowian spodziewają się
organizatorzy Kongresu Świadków Jehowy
w Sosnowcu
To już kolejne spotkanie ogólnoświatowej chrześcijańskiej społeczności Świadków Jehowy. Tym
razem hasło przewodnie kongresu
nawiązuje do biblijnej wzmianki o
symbolicznym sercu. Każdy dzień
spotkań to nowe treści, nowe tematy
wykładów m.in.: „Czy masz serce
do pracy”, „Czym jest prawdziwa
miłość” oraz „Strzeżmy się groźnych
chorób symbolicznego serca”.
Kongres rozpocznie się 13 i po-

trwa do 15 lipca w Sali Zgromadzeń
Świadków Jehowy, ul. Mikołajczyka
84 w Sosnowcu. Przed południem
program zaczyna się o godz. 9.20, po
południu w piątek o 13.50, w sobotę
o 13.35, a w niedzielę o 13.25. Wstęp
wolny.
Więcej informacji pod numerem
22 739 18 10 lub na stronie internetowej www.jw.org.

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

pławniowice

po śląsku nad jeziorem
Koncert zespołu Proskauer Echo
rozpocznie IX edycję Pałacowego
Lata Muzycznego. Grupa wykonuje
utwory przede wszystkim w śląskiej
gwarze, dobrze czują się także w
innych językach obcych. W czasie
występu będzie można usłyszeć m.in.
„Kochanie me”, „Buenos dias Weisse
Taube” czy „Sierra Madre”. Od lat
goszczą na śląskich listach przebojów. Koncert pod tytułem „Piosenki

są jak mosty” rozpocznie się 15 lipca
o godz. 20 na dziedzińcu Pałacu w
Pławniowicach.

jb

CHUDÓW

Arie na zamku
W malowniczej scenerii Zamku
w Chudowie artyści wyśpiewają najpiękniejsze arie operetkowe. Duchy
przechadzające się po dziedzińcu
zapewne przystaną, by posłuchać
niebiańskiego śpiewu. Koncert rozpocznie się o 15 lipca o godz. 15.
Wstęp wolny.
jb

/g/

Nie zapomnij

15 VII – Dzień bez Telefonu
Komórkowego
16 VII – Dzień Księgowego
(Buchaltera)

SproStowanie

zaBrze

„mroźne” lato

Mrozu, czyli Łukasz Mróz to
młody wokalista, któr y podbija
muzyczne listy przebojów. Na zabrzańskiej scenie przy ul. Webera 12
zaprezentuje swoje piosenki z debiutanckiego albumu „Miliony monet”,
jak i tego, który jest dopiero w przygotowaniu. Artysta z powodzeniem
łączy muzykę R&B, pop z elementami
hip-hopu i reggae. Koncert − 13 lipca
o godz. 20. Wstęp wolny.
jb

W artykule „Numer „1” na zawsze” [PL nr 27/2011] błędnie podaliśmy nazwisko jednej z nauczycielek,
która uczestniczyła w spotkaniu
absolwentów Szkoły Podstawowej
nr 1. Nazwisko pani Elżbiety brzmi
Zajencka, a nie jak napisaliśmy Janecka. Panią Elżbietę, czytelników oraz
zainteresowanych za przykry błąd
przepraszamy.
DC

MAM
P Y TA NIE

Foto: Justyna Bajko

W sobotę, 14 lipca, knurowianie będą
mieć kolejną już okazję, by pozbyć się
zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

Słoneczna pogoda sprzyja... bezdomnym. Częściej niż zwykle widać
ich na mieście. Jeden z nich znalazł
tymczasową metę w izbie zatrzymań
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Z ul. Koziełka przewieźli go tam
strażnicy miejscy. Mężczyzna był w
stanie upojenia alkoholowego.
Sile nóg zaufał bezdomny, zbudzony z głębokiego snu przy bloku
przy ul. Koziełka. Nie potrzebował
pomocy strażników, więc oddalił się
od miejsca noclegu.

ogłoSzenie

Oprac.jb

Jak radzi sobie pani z upałem?
Alicja Pańka z Knurowa: − Mam
swoje sposoby na radzenie sobie
z upałami. Przede wszystkim piję
dużo wody niegazowanej, unikam
siedzenia na słońcu i noszę nakrycie głowy. W bloku pewnie ciężej
jest znosić taki upał, ja na szczęście mam własny dom. Często robię
sobie kur tynę wodną , w dzień
zamykam okna i zaciągam rolety,
by gorące powietrze nie dostało
się do środka, dopiero wieczorem
robię przewiew.

Not. jb

2

Parafia pw. Cyr yla i Metode
go w Knurowie zadbała, by
w te
wakacje dzieci się nie nudziły!
W czasie półkolonii parafialn
ych
mali globtroterzy odwiedzają
najciekawsze miejsca na Śląs
ku.
5 lipca dzieci wybrały się do
Ochabów m.in. do Dream Park
u.
− Ciekawe co dzisiaj zobaczym
y? − zastanawiał y się podekscytowane.
Już nied ługo podróżnicy wyr
uszą do Tarnowskich Gór czy
na
Gór ę św. Anny. Półkolonie
pełne niez apomnianych wra
żeń
zorganizowano dzięki wsparci
u rodziców i środkom zebrany
m
w trakcie fest ynu parafialnego
.
JB
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Pojawiły się już pierwsze tablice informujące o objazdach – na zdjęciu
informacja dla wjeżdżających do Szczygłowic od strony Rybnika

Lada dzień most nad Bierawką zostanie zamknięty – przez kilka tygodni auta po nim nie przejadą

Most do remontu, auta dookoła
Szczygłowice. Zmiany w komunikacji

Most nad Bierawką przy ul. Lignozy idzie do remontu.
Powodem szkody górnicze. Jego zamknięcie spowoduje
utrudnienia w komunikacji
Nieborowicką, w stronę Kuźni Nieborowskiej. Po dojechaniu do skrzyżowania z drogą nr 921 (ul. Knurowska w Kuźni Nieborowskiej) skręcą
w prawo, by kontynuować jazdę ul.
Zw ycięstwa (bądź Rybnicką – w
zależności od kursu) i powrócić na
właściwą dla siebie trasę. Oczywiście
objazd dotyczyć też będzie pojazdów
jadących w stronę Szczygłowic.
Zlikwidowany (na czas robót)
zostanie przystanek autobusowy
Szczygłowice Skrzyżowanie, zlokalizowany przy ul. Lignozy (dla
obydwu kierunków). Przystanek
Krywałd Stadion obsługiwany będzie
jedynie przez autobusy linii 194. Na
przystanku Krywałd Zwycięstwa
zatrzymywać się będą autobusy linii

47 i 120 (z ul. Zwycięstwa skręcą
w ul. Michalskiego, gdzie powrócą
na swoją dotychczasową trasę – w
kierunku Zabrza i Katowic). Szczegółowe informacje dotyczące objazdów
pasażerowie znajdą na ogłoszeniach
KZK GOP.
- O około 6 minut wydłuży się czas
przejazdu - dodaje rzecznik Koteras.
O ile kierowcy mogą narzekać na
utrudnienia, o tyle piesi nie powinni.
Wykonawca remontu został zobowiązany do prowadzenia robót w sposób
zapewniający ciągłość ruchu pieszego
na ul. Lignozy. Dotyczy to też możliwości przekroczenia przez pieszych mostu
nad Bierawką.
Formalny termin zakończenia
prac to koniec sierpnia. W praktyce,

Knurów. Złodzieje na działkach

Nie sieją a zbierają

Trzeba będzie nieco nadrobić drogi, by dojechać do Szczygłowic od
strony Knurowa

jeśli nic nie stanie na przeszkodzie
robotnikom, to powinni uwinąć się
szybciej. Czekają na to drogowcy,

którzy chcą uporać się z przebudową
skrzyżowania ulic Książenickiej i
alei Piastów.
/bw/

Foto: Justyna Bajko

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone na okres od 16
lipca do 31 sierpnia. Zamknięta dla
pojazdów zostanie część ul. Lignozy.
Kierowcy będą musieli korzystać z
objazdów.
Ba rd ziej k łopot l iwe b ę d zie
podróżowanie autobusami KZK
GOP. Wyznaczone zostaną objazdy
dla linii nr 47, 120, 236 i 710. - Nie
obejmą one linii 194, które na czas
remontu nie będą jeździły, jak dotychczas w przypadku kilku kursów, do
Szczygłowic, lecz tylko do CzerwionkiLeszczyn - informuje Anna Koteras,
rzecznik KZK GOP.
Autobusy rozpoczynające kursy
z przystanku Szczygłowice Kopalnia
skierują się al. Piastów, a potem ul.

Mowa o złodziejach, którzy uprzykrzają życie działkowiczom
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ks. Dzierżona.
Z ogródków znikają plony, narzędzia i ozdoby
- Tylko się człowiek obróci, a już
coś traci – mówi jeden z działkowiczów. Zastrzega, by nie podawać
jego nazwiska, ani imienia. – Tu
wszyscy wiedzą kto kradnie, ale boją
się głośno powiedzieć, by nie stracić
czegoś więcej niż parę kwiatków i
wiklinowy koszyk. Podobno jednemu
sąsiadowi grozili. Złodzieje są sprytni, mogą dowiedzieć się, kto na nich
doniósł. Teraz okradną ci działkę, a
potem przyjdą do domu.
− Codziennie coś ginie. A to
marchewki, a to kwiaty. Człowiek
posadzi, stara się, podlewa a oni
przychodzą i wyrywają – nasz drugi

rozmówca odrywa się na chwilę od
pielenia grządek. - Jeden z sąsiadów
nawet złapał takiego na gorącym
uczynku. Policja przyjechała, spisała, ale jak kradzieże były tak są. Nie
ma na nich mocnych.
− Ostatnio giną ozdoby ogrodowe. A to krasnal, a to 70 kilogramowy
smerf. Nie przeszkadza im, że są
z betonu i swoje ważą. O wiklinowym ozdobach już nie wspomnę,
te znikają na potęgę – macha ręką
działkowicz.
− Jeden z sąsiadów trzymał na
działce żywe zwierzęta: papugi i
żółwie. Pewnej nocy zwierzęta znik-
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nęły, zostały puste klatki. Złodzieje
byli tak perfidni, że na drugi dzień
przyszli po te pozostawione klatki.
Z powagi sytuacji zdaje sobie
sprawę kierownictwo ROD. Jak się
dowiedzieliśmy, działkowcy planują
zebranie poświęcone problemowi.
- Chcemy, by uczestniczyli w nim
przedstawiciele służb mundurowych
– Policji i Straży Miejskiej – mówi
Franciszek Szafarz, prezes ROD im.
ks. Franciszka Dzierżona.
Wbrew pozorom działkowicze
nie są bezbronni. Jeśli perswazje i
ostrzeżenia nie przyniosłyby rezultatu, mogą sięgnąć po skuteczniej-

Działkowicze nie szczędzą sił i czasu, by ich niewielkie poletka
przynosiły plony i ładnie wyglądały

sze sposoby pozbycia się „czarnych
owiec” ze swojego grona. Zakaz wstępu do ogrodów i groźba odebrania
działki to jednak ostateczność. Czy
zostaną do niej zmuszeni?...

/bw/

Trybunał orzekł
Trybunał Konstytucyjny podważył
zgodność z konstytucją 24 przepisów
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy alarmują, że doprowadzi to do likwidacji działek. Szczegóły w najbliższych wydaniach PL.
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kRywałD. SpRzeciw inSpektoRa naDzoRu

boisko zamknięte
dla bezpieczeństwa

t-mobile: chwile, któRe (RzaDko) łĄczĄ...

w pułapce sieci

- Pozwólmy dzieciom korzystać z boiska przy szkolnej „Trójce” – apelują
niektórzy rodzice palących się do gry nastolatków. – Przy szkole trwa
budowa, nie można narażać dzieci na niebezpieczeństwo – uważa dyrekcja
i inspektor nadzoru budowlanego
Foto: Justyna Bajko

O sprawie pisaliśmy przed kilkoma tygodniami. Uczniowie dopominali się o możliwość korzystania z
boisk poza lekcjami. Dyrekcja sprzeciwiła się argumentując, że obok
boiska prowadzone są prace budowlane. Gra bądź zabawa bez nadzoru
dorosłych byłaby zbyt ryzykowna dla
dzieci. – Nie można szafować zdrowiem uczniów – podkreślano.
Mimo wszystko niektórzy z rodziców wzięli stronę swoich latorośli.
Do magistratu trafiła petycja, której
sygnatariusze wnoszą o udostępnienie boisk.
Wygląda jednak na to, że ich
oczekiwaniom nie stanie się na razie
zadość. Szkoła podtrzymuje swoje
stanowisko podpierając się opinią
inspektora nadzoru.
− Jest nam bardzo przykro, ale
nie możemy jednak polemizować z
postanowieniem Inspektora Nadzoru
Inspektorskiego Grzegorza Porembskiego i specjalisty BHP Juliana Rzewódzkiego. A jest ono jednoznaczne:
teren szkoły w czasie prowadzenia
prac budowlanych z uwagi na bezpieczeństwo musi pozostać zamknięty −
wyjaśnia Barbara Iwanicka, dyrektor
MSP-3.
Dyrektor „Trójki” dodaje, że
placówka pięknieje. Aby było jeszcze
lepiej, potrzebne są modernizacje i
remonty. Te można wykonywać tylko
w czasie wakacji.
− Wszystko robimy dla dzieci, by
stworzyć im jak najlepsze warunki do

Przeszło dwa tygodnie czekania i wiszenia na
telefonie, aż w końcu otrzymaliśmy odpowiedź
z biura prasowego sieci T-Mobile!

Młodzież chętnie pograłaby w piłkę, ale pobliska budowa
niweczy te chęci...

nauki i rozwoju. Dzięki uzyskanym
środkom będziemy bogatsi o jedną
salę lekcyjną z wyposażeniem oraz
nowy plac zabaw w ramach ministerialnego programu „Radosna Szkoła”.
− mówi Iwanicka.
Boisko bezpośrednio przylega
do terenu budowy. Tuż obok piętrzą
się rusztowania, leżą kawałki cegieł
i piasek, za chwilę będą robione
wykopy. W takim otoczeniu łatwo
o wypadek, a wyobraźnia dzieci w

trakcie wakacyjnego rozprężenia nie
zna granic.
Odpowiedzialność jest olbrzymia. Gdyby dyrekcja szkoły postąpiła wbrew zaleceniom inspektorów
nadzoru, sprawa miałaby przykre
konsekwencje.
− Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. By po wakacjach cali i
zdrowi wrócili do szkoły − podkreśla
dyrektor Iwanicka.
jb

Przypomnijmy. Na początku maja
mieszkańcy osiedli Wojska Polskiego I
i II, korzystający z sieci T-Mobile, zostali
pozbawieni zasięgu. Powodem był demontaż nadajników z przeznaczonego
do rozbiórki komina Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej. Inni operatorzy
bardzo szybko znaleźli nowe miejsca
dla swoich nadajników (maszt przy ul.
Witosa, kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej). T-Mobile grał na zwłokę.
1 czerwca, po długim oczekiwaniu,
odebraliśmy komunikat biura prasowego T-Mobile:
Uprzejmie informujemy, że opisywana sytuacja ma związek z podjęciem przez Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej decyzji o rozbiórce komina,
na którym umieszczone były elementy
infrastruktury sieciowej PTC. Nasi
specjaliści podjęli wszelkie starania, by
odroczyć termin demontażu nadajników
i aby zrealizować wcześniej inwestycję,
która zminimalizuje wszelkie ewentualne związane z tym niedogodności. Z
przyjemnością informujemy, że nowa
inwestycja zwiększająca zasięg i pojemność sieci T-Mobile na terenie Knurowa
została zrealizowana w ekspresowym
tempie, a jej uruchomienie zaplanowane
jest na pierwszą połowę czerwca.
W połowie czerwca odebraliśmy
pierwsze telefony od abonentów T-Mobile, zawiedzionych niespełnionymi
obietnicami operatora. Kolejny e-mail
do biura prasowego i kolejne dwa tygodnie wyczekiwania na odpowiedź. Oto
ona: w związku z rozwiązaniem umowy

przez właściciela terenu, na którym
była ulokowana infrastruktura telekomunikacyjna obsługująca mieszkańców
Knurowa, PTC rozpoczęła działania
zmierzające do przeniesienia urządzeń
do innej lokalizacji. Prace technicznoprojektowe związane z nową lokalizacją
były na bardzo zaawansowanym etapie,
tak aby jeszcze w czerwcu uruchomić
urządzenia. Brak zrozumienia i zgody ze
strony właściciela posesji na podpisanie
nowej umowy wydłuża czas uruchomienia inwestycji. Obecnie prowadzimy
prace planistyczno-projektowe związane
z nową lokalizacją. Jednak z uwagi na
złożoność procesów formalno-prawnych
oddanie do użytku infrastruktury telekomunikacyjnej w tym miejscu może
przesunąć się w czasie. Za wszelkie
niedogodności z tym związane mieszkańców Knurowa przepraszamy.
25 czerwca do proboszcza Jana
Buchty z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej zadzwonił przedstawiciel
T-Mobile, proponując umieszczenie nadajników na kościele. Proboszcz na razie
nie wyraził na to zgody. Do rozmów
mają wrócić w sierpniu, jednak ksiądz
nie daje operatorowi wielkich nadziei.
Czyżby o tym wspominało biuro prasowe w ostatnim e-mailu?
Procesy, prace, starania i działania
T-Mobile jak na razie nie przynoszą
efektu. Ktoś dopiero teraz zdobył się
na przeprosiny, jednak co z tego, skoro
nadal nie wiadomo, ile jeszcze potrwa
ta cała farsa.
/pg/

na parkingu. Może by Straż Miejską
uczulić na taki problem, bo chyba
już wolno karać za parkowanie na
miejscach dla inwalidów i z małymi
dziećmi...(fot.2)
Knurowianin

Jak żyć w kurzu

1

Nie zmieścił się

- Tak niektórzy parkują przy Biedronce przy ul. Szpitalnej. Ktoś musiał
być bardzo „puszysty”, skoro musiał
zająć aż dwa miejsca – napisał do nas
Czytelnik, klient marketu. Do słów
dorzucił fotkę (fot.1).

4

Zdrowy inwalida?

- Takie sytuacje przed sklepem
Netto to normalka prawie każdego
dnia – irytację naszego Czytelnika
spowodował samochód stojący na
miejscu przeznaczonym dla kierowcy-inwalidy. – Ten pan nie miał
naklejki inwalidzkiej, ani fotelika
dla dziecka, a jednak się tam postawił. Mimo, że miał wolne miejsca

- Może i trudno w to uwierzyć, ale
my – mieszkańcy bloków w rejonie
ul. Koziełka – nie możemy doczekać
się deszczu. Nie dlatego, że upał, lecz
z powodu kurzu, który niesie się po
okolicy. Wszystko przez te roboty. Nie
wiem, jak, ale chyba jakoś ci robotnicy
powinni postarać się, by to nie było takie uciążliwe dla mieszkańców. Może
tego nie wiedzą i ktoś mądry powinien
im to powiedzieć? Druga sprawa to
odnowa ul. Koziełka. Też bym chciał,
żeby była ładna. Ale żebyśmy przypadkiem nie wrócili do XIX wieku.
Niech ci, co projektują wezmą pod
uwagę, że żyjemy w XXI stuleciu.
Mieszkaniec Starego Knurowa

2

Piesi pierwsi

- Napiszcie raz jeszcze, najlepiej
dużą czcionką, że na osiedlach, tam
gdzie stoją znaki „strefa zamieszkania”, pierwszeństwo mają piesi, a nie
kierujący autami. Zmotoryzowani
notorycznie o tym zapominają. Co
gorsza, niektórzy mylą osiedle z torem
wyścigowym. Mam na myśli np. ulicę

Ułanów i odcinek od Orlika do ul.
Szpitalnej. Są tacy, co dają po gazie
nie bacząc na ludzi idących z zakupami z pobliskiego Dino. A przecież
nie powinni przekraczać „20”-tki.
Przypomnijcie o tym.
Klient z osiedla
Not. bw
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Knurów. Nowy market powstanie przy stadionie

Lidl zagra o klientów

Lidl oficjalnie potwierdza: będzie nowy sklep tej sieci w Knurowie.
Powstanie u zbiegu ulic Dworcowej i Prusa. Zadowoleni są mieszkańcy,
obaw nie kryją właściciele osiedlowych sklepików
Teren pod nowy market zoatał uporządkowany i wyrównany, czeka na ekipy budowlane

O budowie Lidla w Knurowie
mówiło się od dobrych kilku lat.
Głośniej zrobiło się w ostatnim czasie. Jak się okazało, nie bez podstaw.
– Firma Lidl Polska rzeczywiście
planuje realizację nowego, pierwszego
w Knurowie sklepu sieci – poinformowała Przegląd Anna Biskup z biura
prasowego Lidl Polska. Dodaje, że
inwestycja wynika z „przyjętych planów ekspansji sieci, które zakładają
rozwój w miejscowościach powyżej
8 tysięcy mieszkańców oraz jest możliwa dzięki znalezieniu odpowiedniej
lokalizacji dla placówki”.
Sklep powstanie w sąsiedztwie
stadionu. Lidl nie określa, jaką dok ładnie powierzchnię uży tkową

będzie mieć nowy market. Wiadomo, że w przedziale 800-1500 m 2 .
Przysklepowy parking pomieści co
najmniej 50 aut.
Kiedy klienci zrobią pierwsze
zakupy w nowym Lidlu? Na to pytanie odpowiedzi nie uzyskaliśmy.
– Ostateczne decyzje odnośnie [do]
terminów rozpoczęcia i budowy placówki handlowej jeszcze nie zapadły
– asekuruje się Biskup. Nie ujawnia
też, ile osób może liczyć na pracę.
- Informacje dotyczące tych kwestii
będziemy mogli przekazać w późniejszym terminie.
Kilka tygodni temu na jednej
ze stron internetowych, na których
publikowane są ogłoszenia o pracę,

poszuk iwano k ierownika nowej
placówki.

Mieszkańcy zadowoleni,
sklepikarze niekoniecznie
Zapytaliśmy okolicznych mieszkańców co sądzą o planowanej budowie nowej placówki Lidla. Zdecydowana większość naszych rozmówców
okazywała zadowolenie. Takie nastawienie tłumaczyli bliskością sklepu,
korzystnymi cenami oferowanych
przez sieć artykułów, a także... uporządkowaniem zaniedbanego do tej
pory terenu.
– Bardzo dobrze, że go otwierają.
Przyda się tu taki Lidl, bo w okolicy

nie ma większego sklepu – mówi w
rozmowie z PL Barbara.
- Jestem „za”. To miejsce nie wyglądało najlepiej, w różnych celach
schodzili się tu młodzi ludzie.... Poza
tym mieszkam blisko i mam nadzieję,
że nie będę przepłacać – wyłuszcza
swoje argumenty pani Maria.
W odmiennym nastroju są właściciele osiedlowych sklepów. Obawiają się utraty klientów i słabszych
obrotów. To dla nich realne zagrożenie.
- Trochę za dużo w obrębie samego
miasta jest tych wszystkich Lidlów,
Biedronek i podobnego typu sklepów
– dzieli się swoimi przemyśleniami
pani Radzikowska, prowadząca sklep

Gdzie jest Baca?

Przegląd Lokalny Nr 28 (1010) 12 lipca 2012 roku

Wraz z pier wszym lipca swoją
działalność w Knurowie zakończył
sklep sieci handlowej Carrefour.
O sprawie pisaliśmy niespełna
miesiąc temu [PL 24/2011]. Zbyt
duża konkurencja, utrata klientów
i spadek obrotów to główne przyczyny zamknięcia placówki.
Do naszej redakcji dotarły jednak
informacje, że w miejsce supermar ke t u ma p ows t a ć ko l ejny
– Biedronka. Zaskakujące, bowiem
w sąsiedztwie (przy ul. Witosa)
znajduje się już jedna taka placówka.
- Czy to prawda? – zapytaliśmy Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci handlowej Biedronka.
Biuro prasowe zdementowało jednak te doniesienia. – Informacje o
nowych placówkach udostępniamy
zazwyczaj dopiero po ich otwarciu.
Tym niemniej nie potwierdzamy
planów otwarcia sklepu naszej sieci w tej lokalizacji. Pragniemy również zapewnić, że nie planujemy
również likwidacji czy przeniesienia placówki mieszczącej się przy
ul. Witosa – czytamy w odpowiedzi
nadesłanej do redakcji.
DC

z chemią przy ul. Dworcowej. – Ci
mali sklepikarze, tacy jak ja, mają
kłopot. To się na nas odbije. Część
klientów na pewno pozostanie, nie
wszyscy się przerzucą, ale początek na
pewno będzie trudny. Całkiem możliwe, że możemy upaść. Nie wykluczam
takiego rozwiązania.
- Cóż mogę powiedzieć, nie podoba mi się to tak bardzo, jak reszcie
tutaj dookoła – mówi właścicielka
jednego z osiedlowych sklepów. - To
dla nas duża konkurencja i na pewno
zagrożenie. Nie wiadomo jak to będzie
po otwarciu Lidla. Może być tak, że
poznikamy wszyscy.
O los właścicieli małych sklepów obawiają się również niektórzy
klienci. – Z jednej strony to dobrze,
że otworzą tu Lidla wiele artykułów
będzie można kupić taniej, jednak
z drugiej strony wszystkie osiedlowe
sklepy mogą upaść. Szkoda by było,
bo jest w nich jednak taka przyjemna
domowa atmosfera, której nie ma w
tych supermarketach – głośno myśli
pani Marzena.
– Wiadomo, że ludzie pójdą tam
gdzie jest taniej i większy wybór
towarów. Kto jednak korzysta z tych
małych sklepów, to i tak w nich będzie
kupować. Ja do dużych sklepów jeżdżę
tylko na większe zakupy, na co dzień
wolę osiedlowe – słyszymy od Elżbiety z III Kolonii.
Teren, na którym ma powstać
supermarket, został uporządkowany
i wyrównany. Czeka na ekipy budowlane.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Foto: Arch. rodzinne

Na naszych łamach niejednokrotnie
pomagaliśmy szukać zaginionych zwierzaków.
Tym razem jedna z naszych Czytelniczek prosi
o pomoc w odnalezieniu... żółwia
Baca jest żółwiem wodno-lądowym czerwonolicym. Zaginęła w
nocy z czwartku na piątek w okolicach domków jednorodzinnych i
ogrodów działkowych przy ul. Jęczmiennej.
– Prawdopodobnie wypadła z tarasu – informuje Jolanta Cieszyńska, właścicielka zguby. – Przez nieuwagę straciliśmy ją z oczu i nie
wiemy gdzie teraz jest.
Właściciele żółwia byli bardzo do niego przywiązani. – Mamy
Bacę już od 12 lat – mówi właścicielka. – Sami ją kiedyś znaleźliśmy
na wycieczce w górach. Jest dosyć duża, wielkości średniego talerza, nie

Biedronka zamiast
Carrefoura tylko w plotce

Na czarno-białym zdjęciu tego nie widać, ale
Baca wyróżnia się czerwoną plamką na głowie

można jej nie zauważyć. Bylibyśmy wdzięczni za każdą pomoc,
która doprowadzi do jej odnalezienia.
Wszelkie informacje na temat żółwia prosimy kierować
pod nr. tel. 609 485 400. Właściciele dla uczciwego znalazcy
przewidzieli nagrodę.

DC

Za głośne
noce

Na zbyt głośną muzykę skarżyli się w minionym tygodniu knurowianie strażnikom miejskim
i policjantom. W niedzielę, przed godziną 1 w
nocy, mundurowi interweniowali w lokalu przy
ul. Szpitalnej. Pół godziny później zakłócenie
ciszy nocnej miało miejsce przy ul. Sienkiewicza.
Tego samego dnia, ale po 22.20, funkcjonariusze
musieli jeszcze raz udać się do lokalu przy ul.
Szpitalnej, by skłonić obsługę do przyciszenia
muzyki.

/b/
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złomarze rozbierają stadion

Foto: Bogusław Wilk

Po próbach zezłomowania kościelnego dachu amatorzy
szybkiego zarobku zabrali się za demontaż otoczenia
krywałdzkiego stadionu

- Nie ma dla nich świętości – tak
pisaliśmy o złodziejach, którzy kilkakrotnie wdrapali się na dach kościoła św.
Antoniego, by zrywać z niego miedziane
pokrycie. Po zdecydowanej reakcji proboszcza i parafian oraz publikacjach na
łamach Przeglądu wandale dali sobie
spokój z demolką świątyni.
Niestety, znaleźli sobie inne
źródełko dochodu. Zabrali się za
rozbiórkę otoczenia stadionu dawnej
Unii.
– Znikają elementy ogrodzenia
wokół obiektu i metalowe słupki w
jego obrębie – mówi miejscowy radny
Jan Furgoł. – Złodzieje dobrali się
nawet do klubowego budynku i jego
wyposażenia.
Gdy podejść w pobliże stadio-

nu, od razu widać braki w płocie. Z
metalowego parkanu, który otaczał
bieżnię, pozostał może co drugi
słupek. Reszta została wycięta. Jeśli
komuś wpadłoby na myśl pobiegać
po śladach ceglanej mączki, niech
się powstrzyma – studzienki przy
murawie nie mają metalowych pokryw. Łatwo w nie wpaść i złamać
nogę...
Za teren odpowiada jego zarządca – to likwidator byłego GKS
Concordia, poprzednika obecnego
KS Concordia.
- Nie pamiętam, kiedy tu kogoś
z jego przedstawicieli widziałem
– wzrusza ramionami zagadnięty
krywałdzianin. – Jeśli już ktoś tu
zagląda, to nie za dnia. I z pewnością
nie właściciel, a raczej goście spod
naprawdę ciemnej gwiazdy...
Mieszkający w pobliżu pamiętają
dni chwały krywałdzkiego obiektu.
– Przykro patrzeć jak dzisiaj marnieje – mówią. Nie tylko przez wzgląd
na wspomnienia dostają białej gorączki
widząc postępujące
zniszczenia.
– Niech częściej
zagląda tu policja i
straż miejska. Może to
odstraszy złomiarzy...
– zastanawiają się.
/bw/

Po metalowym parkanie otaczającym bieżnię ostała się tylko bramka i co drugi słupek

PILCHOWICE

Linia „g” ruszy ponownie
po wakacjach

6

Foto: Dawid Ciepliński

Na linię autobusową usprawniającą transport wewnątrz gminy
Pilchowice mieszkańcy czekali od
dawna. Samorząd odpowiedział na to
zapotrzebowanie. W lutym uruchomiono pilotażowy program gminnej
komunikacji – linię „G”. Chodziło o
lepszą łączność między sołectwami
i dostęp do autobusu nr 59 z PKM
Gliwice.
− Kursy linii „G” to w istocie
próba przedłużenia linii 59, z którą
były skoordynowane. Autobusy dowoziły mieszkańców do pętli w Żernicy.
Wznowienie linii „G” planujemy po
wakacjach − informuje Marek Zawadzki, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pilchowice.
– Dzięki ankietom przeprowadzonym
wśród pasażerów wiemy, że z tej formy komunikacji gminnej korzystają
głównie uczniowie i studenci.
Linia „G” spodobała się mieszkańcom. Są z niej zadowoleni. Kilkumiesięczna praktyka pokazała
też, że można ją ulepszyć. Chodzi
o godziny odjazdów i częstotliwość
kursowania.
− Trzeba nieco zmienić rozkład
jazdy. Są zbyt długie przerwy. Nieborowiczanie jeżdżą głównie do Pilchowic do ośrodka zdrowia. Długie
oczekiwanie na autobus powrotny
bywa męczące i trwa czasami nawet

Foto: Bogusław Wilk

Linia „G” kursowała od 14 lutego do 30 czerwca.
Sprawdziła się. Zostanie wznowiona po wakacjach

Pasażerowie linii „47” zmuszeni będą korzystać z przesiadki do
września

komunikacja. „47” kurSuje inaczej...

Kursujące kilka razy dziennie busiki przypadły do gustu
mieszkańcom gminy, pasażerowie chwalili sobie lokalną
komunikację

godzinę − mówi sołtys Nieborowic
Gerard Garczorz.
Podobnego zdania są inni sołtysi
miejscowości należących do gminy.
− Chciałbym, aby linia dalej
funkcjonowała. Zmiany w rozkładzie
są jednak koniecznością − uważa
sołtys Żernicy Jerzy Kurzal.
Wtóruje mu sołtys Wilczy, Jan
Gamoń: − Powinno pojawić się więcej
kursów − podkreśla.
Zmiany zostaną uwzględnione
gdy linia wznowi kursy. Urzędnicy
zajmujący się funkcjonowaniem
transportu, projektując powakacyjną przyszłość linii „G”, uwzględnili

uwagi mieszkańców. Postanowiono
też zrezygnować z przejazdów nierentownych.
− Planujemy zmodyfikować trasy,
częstotliwość kursów i godziny odjazdów. Znikną przejazdy weekendowe,
nocne, i te bardzo wczesne, bo z nich
praktycznie w ogóle nie korzystano.
Zmiany to wnioski z ankiet. Staraliśmy się wziąć pod uwagę opinie
mieszkańców, choć - to specyfika
komunikacji – nie wszystkie życzenia
da się zrealizować, mimo że bardzo się
staramy − mówi Marek Zawadzki.
Justyna Bajko

przesiadka
przy kłodnicy

Trwa przebudowa mostu nad rzeką Kłodnicą.
Zamknięty został fragment przejazdu pomiędzy
Przyszowicami a Zabrzem. Kierowcy zmuszeni
są do objazdów, pasażerowie komunikacji
miejskiej do przesiadki
Przejazd został zamknięty w
piątek. Z ruchu wyłączono fragment ulicy Legnickiej w ZabrzuMakoszowach (odcinek pomiędzy
przystankami Makoszowy Pomnik
i Przyszowice Grobla).
Prace wymusiły wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu dla
linii 47. Autobusy jadące od strony
Zabrza i Szczygłowic dojeżdżają do
tymczasowych pętli zlokalizowanych po dwóch stronach przebudo-

wywanego mostu. Obydwie pętle
łączy tymczasowa kładka (około
400 m do przejścia).
Kierujący się samochodami do
Zabrza powinni wybrać drogę przez
Paniówki, a później kierować się
w stronę autostrady A4 i Kończyc
– dzielnicy Zabrza.
Wedle planów przebudowa ma
zakończyć się we wrześniu.
DC
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kino wraca do gry

15 lat temu Casino startowało z pozycji krajowego lidera.
Zwolniło w wyścigu o widza, kiedy na horyzoncie pojawiły się
multipleksy. Dziś, już pod nowym szyldem, wchodzi
w erę cyfrową. O tym, co czeka widzów Kina Sceny Kultury
rozmawiamy z kierownikiem działu kinematografii Justyną Kosik
- Pamiętam czasy, kiedy o knurowskim kinie mówiło się jako
o jednym z trzech najlepszych w
Polsce. Co się stało, że publiczność
przestała przychodzić na seanse?
Justyna Kosik, kierownik działu
kinematografii w Kinie Scenie Kulturze: - Pan mówi o końcówce lat 90.
i o tym, kiedy 15 lat temu kino zostało
otwarte po remoncie. Co się później
stało? Dwie rzeczy. Olbrzymi dostęp
do treści internetowych. Nasze hasło
reklamowe: „Nie siedź w domu!” sugeruje, by nie korzystać z tego, co jest
łatwe i proste w zasięgu, tylko dać z
siebie więcej, by więcej zyskać. Wyjście
do kina i kontakt z innym widzem jest
zupełnie innym przeżyciem od oglądania filmów w domu. Druga sprawa,
to konkurencja w postaci multipleksów. To nowa forma spędzania czasu,
w której pójście do kina odbywa się
przy okazji zakupów. Przelicznik jest
prosty. Drogie artykuły spożywcze w
barach multipleksów, wysokie ceny
biletów, sąsiedztwo sklepów, które
kuszą, dojazdy. Są to koszty wyższe od
wyboru jednosalowego kina w małej
miejscowości.
Problemem naszego kina stał się
dostęp do premierowego repertuaru.
Jesteśmy traktowani jako kino małe.
Sala liczy 190 miejsc. Nasze miasto
z punktu widzenia dystrybutora też
jest małe. Przelicznik ekonomiczny
jest jasny. Kopie filmów trafiają do
miast i kin o większym potencjale i

zasięgu. Czekanie w Knurowie na
bieżący repertuar wydłuża się nawet
do 2 miesięcy. U nas nie można zobaczyć tego, o czym aktualnie się mówi,
co reklamują media. Dystrybutor obniża koszty, ograniczając liczbę kopii
analogowych (na taśmie 35 mm). Widzowie o tym nie wiedzą, więc snują
różne domysły.
- Sięgną łem do naszego archiwum. 15 lat temu pisaliśmy o
nowinkach technicznych, które
plasowały kino w krajowej czołówce: fotele hiszpańskiej produkcji
o dźwiękochłonnej konstrukcji,
perełkowy ekran, ściany wyłożone
ekofonami, a w kabinie kinooperatora dźwięk z projektora odtwarzany w systemie dolby stereo digital
EX. Dziś Kino Scena Kultura znowu
wraca do gry.
- Jesteśmy na bardzo przełomowym etapie dla naszego kina. Kończy
się era taśmy filmowej, zapoczątkowana w 1895 roku. Chcąc utrzymać kino
i prezentować premierowe produkcje,
musimy przejść na system cyfrowy.
To się udało, ale niesie za sobą pewne
ograniczenia. Część dystrybutorów
żąda, by grać ich filmy na wyłączność, nawet przez 2 tygodnie. Takie
są prawa rynku. Oczywiście będziemy
starannie dobierać repertuar.
Nie ma zatem ryzyka, że kino
będzie grać jedynie filmy komercyjne?
- Nie możemy grać jedynie takich

filmów. Działamy w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, a to nas obliguje, by
w repertuarze zachować procentowy
udział europejskich i polskich filmów.
Identyczny wymóg stawia Polski Instytut Sztuki Filmowej, który dotuje
digitalizację naszego kina.
Ci widzowie, którzy cenią sobie
repertuar studyjny, nie muszą się
obawiać. Mamy nadzieję, że z czasem
będziemy mogli organizować także
przeglądy filmowe i minifestiwale.
- Doskonałym przykładem tego,
jak cyfryzację można przekuć w
sukces, jest działalność kina Amok
w Gliwicach, które z powodzeniem
organizuje takie seanse. Czy ma
pani już pomysł, w jaki sposób
zachęcić widzów do odwiedzenia
knurowskiego kina?
- Wszelkie imprezy filmowe, o
których pan wspomniał à propos
kina Amok, są finansowane z dotacji
Sieci Kin Lokalnych i Studyjnych.
Kino Amok jest w o tyle lepszej od
nas sytuacji, bo istnieje także w sieci

knurów. piłkarzom nie poSzło, aLe...

kibice typowali, kibice wygrywali
Euro 2012 przeszło do historii. Ale wciąż pamiętamy
śpiew irlandzkich kibiców i łopot polskich flag na samochodach i balkonach. Świetnie się bawiliśmy (mimo
że nasi nie wygrywali). Do piłkarskiego szaleństwa
przyłączył się knurowski magistrat organizując zabawę
internetową w typowanie wyników polskiej drużyny.
Chętnych nie brakowało.
− Zgłosiły się 53 osoby − informuje Magdalena Czaplińska z Urzędu Miasta – Nieco więcej było panów. W
typowanie zaangażowały się całe rodziny.
Wynik pierwszego spotkania Polska-Grecja jako
jedyna poprawnie wskazała Alicja Dragan. Mecz z Rosją
okazał się szczęśliwy dla dwóch panów - Przemysława
Rozumka i Jerzego Kozłowskiego.
Większość głosujących bardzo wierzyła w zwycięstwo
polskiej reprezentacji. W ostatniej rundzie, kiedy to białoczerwoni przegrali z Czechami 0:1, nikt nie obstawił poprawnego wyniku. Piłkarze nie wygrali, za to knurowianie tak.
− Wylosowani zwycięzcy konkursu otrzymali pakiet
gadżetów „Seria Kibica”, czyli flagę samochodową, parę
pokrowców na lusterka samochodowe, czapkę i kapelusz
kibica − mówi Magdalena Czaplińska.
Choć EURO 2012 już się skończyło, to zabawa nadal
trwa.
Przegląd Lokalny Nr 28 (1010) 12 lipca 2012 roku

Foto: Archiwum UM

Wciąż brzmią w uszach kibiców okrzyki Tomasza Zimocha, kiedy
Jakub Błaszczykowski pięknym strzałem posłał piłkę do rosyjskiej
bramki. To było szaleństwo. Uczestniczyli w nim też knurowianie
typując wyniki meczów

Kobieca intuicja nie zawodzi - Alicja Dragan
bezbłędnie wytypowała wynik meczu
Polska - Grecja (1:1)

− Osoby, które zostały wylosowane i zrobią zdjęcie,
mając na sobie gadżety z otrzymanego pakietu i następnie prześlą je do UM na adres mailowy magdalenacz@
knurow.pl w celu zamieszczenia go w specjalnej fotogalerii na stronie internetowej, otrzymają pakiet niespodziankę, zawierający materiały promocyjne miasta
Knurów − dodaje Czaplińska.
jb

kin Europa Cinemas. Z tego tytułu
otrzymuje spore wsparcie finansowe
na organizację imprez, spotkań z
twórcami. Próbowałam parę lat temu
dołączyć do tej sieci, jednak jednym z
warunków jest, aby w mieście, w którym działa kino, była szkoła wyższa.
Musimy widzieć, że jest większe
zainteresowanie normalnym repertuarem, że widz do nas przychodzi,
interesuje się tym co gramy. Poprawa
bieżącej frekwencji z pewnością wpłynie na ilość imprez filmowych.
Stawiamy na bieżący, premierowy
repertuar. Wiem, że dla ludzi jest
istotne, aby w kinie funkcjonował
sklepik. Niestety, lata starań, by było
to kino bez popcornu, poszły na marne. Potrzeby widza są najważniejsze.
Stworzymy możliwość rezerwacji
biletów przez internet, będzie Ekobilet.
Przeprowadziliśmy badania rynkowe. 90 procent odpowiedzi na
pytanie, dlaczego ludzie nie chodzą
do kina, dotyczyło nieaktualnego
repertuaru. Bardzo bym chciała, aby
w kinie organizowane były przeglądy,
spotkania z twórcami. Niebawem
poszerzymy naszą działalność o
kino konesera, o kino dla seniora w
atrakcyjnych cenach. Poważnie zastanawiam się nad edukacją filmową po
południu. Przygotowujemy ofertę dla
młodych rodziców z dziećmi. Często
chcą się wybrać do kina, jednak nie
mają co zrobić ze swoimi pociechami. Na wybrane seanse będą mogli
przyprowadzić je do kina i zostawić
pod opieką wyszkolonego pedagoga
i animatora. Planujemy rozbudować
kącik dziecięcy.
- Podejrzewam, że cyfryzacja niesie za sobą podwyżkę cen biletów.
- Niestety, bilety będą musiały
zdrożeć. Już teraz mam naciski od
dystrybutorów, aby zmienić cennik.
Jeszcze udaje mi się powstrzymywać
ich zapędy argumentem, że nie mam
nic lepszego do zaproponowania widzom, więc dlaczego mam podnosić
ceny? Trudne są to rozmowy, na razie
godzą się, ale już zapowiedzieli, że w
momencie, kiedy przejdziemy na kino
cyfrowe, bilety będą musiały zdrożeć.
Mogę obiecać, że ceny będą nadal
mniejsze niż w multipleksach.
- Wiem, że cyfryzacja kina to
przygrywka do kolejnych zmian.
- Tak. Czeka nas modernizacja
oświetlenia i ogrzewania. W okresie zi-

mowym nie udaje się nam dogrzać sali.
Mamy już plany co zrobić, by to zmienić.
Zamontowane 15 lat temu 3-stopniowe
jarzeniówki też przestały się sprawdzać.
Nie da się ich przyciemnić. Myślimy nad
wymianą ekofonów. Oprócz nowoczesnego projektora i serwera pojawi się też
nowy ekran i kurtyna.
- Rok temu narzekała pani na
podejście nauczycieli i dyrekcji
szkół do programu edukacji filmowej, adresowanego do uczniów. Jak
jest teraz?
- Ich podejście zmieniło się na dobre odkąd zaproponowaliśmy udział w
ogólnopolskim programie KinoSzkoła.
Często napotykałam problem, że tematyki poruszanej przez filmy nie ma w
programie nauczania, że nauczyciele
nie mogą jej omówić podczas lekcji.
Zaproponowaliśmy szeroki program
do wyboru, różne cykle tematyczne, dopasowane ściśle do programu
nauczania. Muszę przyznać, że nie
narzekamy na brak zainteresowania
i jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcjom i nauczycielom naszych szkół za
tegoroczną współpracę. Od września
ruszamy z kolejną edycją.
- 15 lat temu kino Casino zapisywało nową kartę w swojej historii
seansem „Zaginiony świat” Stevena
Spielberga. Czy pani już wie, co zaserwuje widzom z okazji cyfryzacji
kina?
- Mam parę pomysłów. Wszystkie
są uzależnione od momentu wystartowania z nową ofertą. Jesteśmy jeszcze
na etapie procedur przetargowych,
one już lada dzień będą zakończone.
Czekam aż wszystkie kwestie techniczne zostaną rozwiązane i będę
znać datę wystartowania kina w
nowym kształcie.
Na początek chcę pokazać film,
który odda pełnię wrażeń trójwymiarowych. Nawet gdybym widziała jaki
to tytuł, to bym nie zdradziła. Na
pewno zaskoczymy naszych widzów
i pokażemy im ten przełom, który
dokonał się w historii kina.
Zapraszam do śledzenia naszych
działań na facebooku (www.facebook.com/KinoScenaKultura - przyp.
red.). Tam na bieżąco informujemy o
postępie prac zmierzających do pełnej
digitalizacji. Mam nadzieję, że proponowane zmiany przypadną do gustu,
a widzowie staną się na nowo naszymi
przyjaciółmi.
Rozmawiał Paweł Gradek
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aktualności
knurów. konkurS „knurów znany i nieznany”

w poszukiwaniu
nieoczywistego piękna

O wschodzie i o zachodzie słońca, nad brzegiem jezior i w środku
lasu, na obrzeżach miasta i w samym centrum − uczestnicy konkursu,
organizowanego przez Urząd Miasta szukali genius loci Knurowa.
Wśród nadesłanych zdjęć nagrodzono te wykonane przez Tomasza
Buczaka i Małgorzatę Cyprys
Konkurs cieszył się sporą popularnością.
− Chcieliśmy pokazać miasto
w niebanalny sposób. Przy wyborze
zwycięzcy zadecydował element zaskoczenia − wyjaśnia Magdalena
Czaplińska, członek jury. − Tomasz

Buczak pokazał nam miejsca w Knurowie, których nie znaliśmy.
Podczas uroczystości wręczenia
nagród sekretarz miasta Piotr Dudło
podkreślał, że konkurs stał się okazją
nie tylko do lepszego poznania „małej ojczyzny”.

Nieznany Knurów Tomasza Buczaka

Estetycznego zmysłu gratulował Tomaszowi i Małgorzacie sekretarz
miasta Piotr Dudło

jb

CHUDÓW

Foto: Anna Nocoń

kamraty bawiły w przedszkolu

Mistycyzm Małgorzaty Cyprys
ogłoszenie własne wydawcy

Ogromną frajdę
sprawili dzieciom
strażacy, prezentując im
plac zabaw pełen piany
reklama

− Ludzie, którzy po latach wracają do Knurowa, zauważają zmiany
na lepsze. Miasto pięknieje − mówi
sekretarz Dudło− Uczestnicy konkursu widzą Knurów inaczej. Dostrzegają
to, co nam - zabieganym ludziom
- nieraz umyka.
Małgorzata Cyprys fotografuje
odkąd była małą dziewczynką. Zabiera ze sobą aparat prawie na każdy spacer. „Mistycyzm mojego miasta” – tak
nazwała swoją wycieczkę po Knurowie. Szuka ujęć nastrojowych, na jej
zdjęciach miasto staje się miejscem z
pogranicza snu i jawy. Dym wydobywający się z kopalni przypomina mgłę
spowijającą migotliwe drzewa.
− Pasjonuje mnie fotografowanie przyrody, mniej ludzi. Natura
ma w sobie tajemnicę − podkreśla
Małgorzata Cyprys. − Dostrzeżenie
nieoczywistego piękna wymaga chwili
zatrzymania się, skupienia uwagi.
Można wtedy zobaczyć jak słońce
przebija się przez zboże, jaki kolor ma
ziemia o zachodzie słońce.
Zdobywca głównej nagrody Tomasz Buczak uchwycił na fotografiach Krywałd i Szczygłowice.
− Jestem zaskoczony takim rozstrzygnięciem. Nie spodziewałem się
pierwszego miejsca. Szukałem miejsc
mało uczęszczanych, bocznych uliczek, zapomnianych parków − mówi
Buczak.
Nagrodę zwycięzca mógł wybrać
sam. Tomasz zdecydował się na gitarę. Pasjonuje go nie tylko fotografia,
ale i muzyka.
− Może w przyszłym roku wystąpię na Dniach Knurowa − śmieje się
knurowianin.
Nagrodzone fotografie trafią na
stronę internetową knurowskiego
Urzędu Miasta. Posłużą jako element
wirtualnej wycieczki po mieście.
Każdy mieszkaniec będzie mógł
wędrować ścieżkami wytyczonymi
przez zwycięzców konkursu.

Na śląską nutę
grano i śpiewano na
festynie w Chudowie.
O dobry humor
i samopoczucie
biesiadników zadbał
zespół Kamraty
Występ popularnej kapeli
był okrasą imprezy zorganizowanej przez Stefanię Michalską
- dyrektor Szkoły Podstawowej
w Chudowie i Radę Rodziców
miejscowego przedszkola.
– Muzycy nie zawiedli. Zagrali „po naszymu” znane i lubiane
przeboje. Nic dziwnego, że porwali
publiczność do wspólnej zabawy
– mówi Anna Nocoń, przewodnicząca Rady Rodziców.
Gromkie brawa zebrali też
młodsi artyści – przedszkolaki.
Ich talent i sceniczne popisy
oklaskiwali m.in. wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel i
przewodniczący Rady Gminy
Marek Błaszczyk.
Festyn dobrze przysłużył się
nie tylko jego uczestnikom. Miał
dodatkowe przesłanie. – Zebrane
podczas zabawy fundusze zostaną
wykorzystane na doposażenie
ogródka przedszkolnego – wyjaśnia przewodnicząca Nocoń.
/bw/
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ogłoszenie własne wydawcy

rajcza. górSkie warSztaty happy Band

koty na królewskim pikniku

Foto: Archiwum zespołu

Rajcza. Trwa piknik na góralską nutę. Naraz na
scenę wychodzą... koty. Nie mruczą, lecz grają
i śpiewają. I to jak! Tak, że nagradza je burza braw...

„Koty”
w wykonaniu
Happy Band
oczarowały
góralską
publiczność
Był czas
na pracę, był i na
zabawę – dzieci
uwielbiały pluskać
się w górskim
potoku

Scena w plenerze, a melodie niczym na Broadway’u i w New London
Theatre. Songi z musicalu „Koty” robią
wrażenie wszędzie. W Nowym Jorku,
Londynie i Beskidzie Żywieckim. I
przyjmowane entuzjastycznie - jak te
w wykonaniu zespołu Happy Band, na
co dzień działającego w Studiu Piosenki
i Musicalu przy Centrum Kultury w
Knurowie. Młodzi knurowianie podbili serca publiczności bawiącej się na
Pikniku Królewskim w Rajczy.
Happy Band spędził tydzień na
Żywiecczyźnie. Uczestniczył w wakacyjnych warsztatach wokalno-tanecznych.
– Ćwiczyliśmy nowy repertuar –
mówią, prowadzące zajęcia, kierownik
zespołu Agnieszka Bielanik-Witomska
i Małgorzata Ochabowicz. Dzieci
nauczyły się też góralskich pieśni ludowych, o co postarała się wychowawczyni Barbara Kosińska.
To co pożyteczne udanie połączono
z przyjemnym.
– Dzieci nie nudziły się ani przez
chwilę – zapewnia kierownik zespołu.
– Codziennie pluskały się w górskim
potoku, grały w siatkówkę, aktywnie
wypoczywały.
Za cel jednego ze spacerów obrały
sobie okolice Soblówki. Przemierzyły
wówczas pieszo ponad 10 km.
– I miały z tego ogromną satysfakcję
– śmieje się pani Agnieszka. – Wróciły
do domów wypoczęte i zadowolone.
/bw/

reklama
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Stypendia
– ostatni
dzwonek

edukacja. maturzyŚci poznaLi wyniki

oblał co piąty

W skali kraju świadectwo dojrzałości
uzyskało 80 proc. maturzystów. Znacznie
lepiej od tej średniej wypadli knurowscy
licealiści
Centralna Komisja Edukacyjna
ogłosiła wyniki tegorocznych matur.
Do egzaminu przystąpiło ponad 340
tys. maturzystów, zdało 80 proc. z
nich. To lepiej niż przed rokiem.
Wówczas ze świadectwa dojrzałości
cieszyło się 75 proc. zdających.
Najtrudniejsza ponownie okazała się matematyka. Zdało ją 85 proc.
uczniów (przed rokiem 79 proc.).
Język polski zaliczyło pomyślnie
97 proc. maturzystów, a angielski
(najczęściej wybierany język obcy)
– 91 proc.
Na tym tle bardzo dobrze wypadli uczniowie Zespołu Szkół im.
I.J. Paderewskiego w Knurowie. W I
LO spośród 122 zdających maturzystów tylko dwie osoby będą musiały
przystąpić do sierpniowej poprawki,
natomiast w Technikum nr 1 na 49
uczniów świadectwa dojrzałości nie
uzyskały cztery osoby.
– Wyniki matur jak co roku są
źródłem satysfakcji – mówi Dorota
Gumienny, dyrektor ZS. – Uczniowie

osiągnęli wysokie wyniki procentowe z
przedmiotów dodatkowych, będących
podstawą rekrutacyjną na wyższe
uczelnie. Nauczycielom i uczniom
należą się podziękowania za ciężką
pracę.
Nieco gorzej matura wypadła w
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie.
- Do egzaminu maturalnego przystąpiło 28 absolwentów, ale tylko 19
przystąpiło do wszystkich egzaminów
– wyjaśnia Grażyna Dąbrowska, dyrektor ZSZ nr 2. Świadectwo dojrzałości otrzymało 9 osób, a 5 przystąpi
w sierpniu do poprawki. – Najwięcej
uczniów zdało egzamin z języka
polskiego i angielskiego. Najmniej
matematykę, ale kilka osób uzyskało
wysoką ilość punktów.
Pełne wyniki – z uwzględnieniem egzaminów w terminach dodatkowych - będą udostępnione we
wrześniu.

informacja własna wydawcy

Uzdolnienia, osiągnięcia
w nauce i średnia ocen
4,8 – to trzy kroki do
stypendium Marszałka
Województwa Śląskiego. To 3800 zł. Warto się
o nie starać
Trzeba się jednak spieszyć.
Wnioski o stypendium w ramach
„Programu wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 20122015” są przyjmowane do 20 lipca
przez Urząd Marszałkowski.
Pieniądze mogą otrzymać
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Aby uzyskać wsparcie,
należy wyróżniać się zainteresowaniami wykraczającymi poza
obowiązujący program nauczania.
Konieczne jest udokumentowanie
uzyskanych osiągnięć w olimpiadach, konkursach (także sportowych i artystycznych), turniejach
na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Więcej informacji i regulamin
dostępne są na stronie www.bip.
slaskie.pl w zakładce „konkursy”
=> „konkursy trwające”.
/bw/
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Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

jakub Sklepiński z zabrza

ur. 1.07.2012 r., 3640 g, 54 cm

marcel Fitas z gliwic

ur. 4.07.2012 r., 2770 g, 51 cm

Laura łagosz ze Stanowic

ur. 7.07.2012 r., 2580 g, 53 cm

0

Filip gora z knurowa

ur. 2.07.2012 r., 4300 g, 55 cm

jakub rutkowski z gliwic

ur. 4.07.2012 r., 3260 g, 53 cm

Lena łagosz ze Stanowic

ur. 7.07.2012 r., 2640 g, 52 cm

marcin konrady z czerwionki

Fabian kotlarek z gliwic

anna ciupińska z knurowa

ur. 2.07.2012 r., 3300 g, 51 cm

ur. 2.07.2012 r., 3560 g, 52 cm

milena dusza z knurowa

natalia gruszczyńska z przyszowic
ur. 5.07.2012 r., 2980 g, 51 cm

ur. 7.07.2012 r., 3370 g, 53 cm

krzysztof damski z Bojszowa

maksymilian Lewandowski z knurowa

Sandra Smyk-pasieczny z rybnika

ur. 5.07.2012 r., 3730 g, 58 cm

ur. 9.07.2012 r., 2600 g, 56 cm

ur. 9.07.2012 r., 3240 g, 53 cm

ur. 4.07.2012 r., 3620 g, 54 cm

jakub wrzesiński z paniówek

ur. 9.07.2012 r., 3740 g, 54 cm
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rozamitości

ROZRYWKA nr 28/2012 - 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 26/2012 brzmiało: „Zdrój”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Tomasz
Pawlarczyk. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

13-16.07.2012 r.
PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK
Goryl Śnieżek
w Barcelonie
− godz. 16.00
Jak urodzić
i nie zwariować
− godz. 18.00, 20.00
17.07.2012 r.
WTOREK
Goryl Śnieżek
w Barcelonie
− godz. 10.00, 16.00

28

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Jak urodzić
i nie zwariować
− godz. 18.00, 20.00
18.07.2012 r.
ŚRODA
Goryl Śnieżek
w Barcelonie
− godz. 16.00
Jak urodzić
i nie zwariować
− godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Knurów

Rybnik

Czy nawet najbardziej nierealne marzenia mogą
się spełnić? Bohaterka książki „Dama w opałach”
nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Swoją
historię o nieoczekiwanych darach losu mają
także szansę opowiedzieć knurowianie

Miłośnicy kwiatów wiedzą, że
każdy okaz jest unikalny, a jego
wyhodowanie wymaga sporych nakładów pracy i cierpliwości. 14 lipca
(sobota) o godz. 10 w Rybnickim
Centrum Kultury rozpoczyna się
XXII Międzynarodowa Wystawa

Marzenia do spełnienia?

Wydawnictwo Znak organizuje
ogólnopolski wakacyjny konkurs
dla wszystkich książkożerców. Aby
wziąć w nim udział wystarczy kupić i przeczytać powieść „Dama w
opałach”, następnie napisać felieton
zainspirowany historią głównej bohaterki i hasłem: „Marzenia potrafią
się spełniać w najmniej oczekiwany
sposób”.
Zwycięzca ma szansę wygrać
10 wybranych przez siebie książek
z oferty Znaku oraz 100 pozycji dla
wskazanej biblioteki. Prace wraz
z formularzem konkursowym (do
pobrania na stronie www.znak.com.
pl/damawopalach), oraz w przypadku niepełnoletniego uczestnika
zgodę na udział w konkursie, należy
wysyłać na adres: dama@znak.com.
pl. Literackie zmagania ruszyły już
20 czerwca, zakończą się 20 sierpnia.
Knurowianie z talentem literackim
nie zwlekajcie! Piszcie!

Wystawa kwiatów

Wszystkim uczestnikom pomocy
udzieli i wątpliwości rozwieje Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie
− Filia nr 2, tel. 32 332 63 94.

jb

Lilii i Kompozycji Kwiatowych. Do
Rybnika zjadą hodowcy z całego
świata, by zaprezentować kwiaty ze
wszystkich zakątków globu. Wystawę będzie można zwiedzać do 15
lipca do godz. 17. Wstęp wolny.

jb

Leboszowice. Baw się rodzinnie

Drinkuj bez procentów
Można bawić się bez alkoholu? Pewnie, że tak. A jak? Przekonają się ci, którzy 5 sierpnia
zajrzą do Leboszowic, by uczestniczyć w II Pikniku Rodzinnym
Do wspólnego spędzenia niedzielnego popołudnia „pod wiatą”
zachęca Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
I namawia do udziału w konkursie
na najlepszy drink bezalkoholowy.
Szanse są równe – każdy może wygrać, wystarczy dobry pomysł.

- Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – zapewnia Jolanta
Kowol, przewodnicząca komisji.
Recepturę i kartę zgłoszenia (do
pobrania na stronie www.pilchowice.
pl) należy przesłać do 21 lipca pod
adresem: Urząd Gminy Pilchowice,
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

z dopiskiem „Piknik Rodzinny”.
Przysłane propozycje zostaną przez
uczestników konkursu przygotowane
i zaprezentowane na pikniku.
Zapytania można kierować pod
nr. tel.: 32 2356239 lub 793420320.
Regulamin jest dostępny na
stronie: www.pilchowice.pl oraz w
Urzędzie Gminy Pilchowice.
jb

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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ogłoszenia

Kilka sposobów
na wakacje

Handel i Usługi

ZDROWIE I URODA

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

Czy wakacje w mieście muszą
być nudne? Nie! Domy kultury,
spółdzielnie mieszkaniowe,
biblioteki przygotowały sporo
atrakcji. Przez te dwa letnie
miesiące dzieci mogą skorzystać
z wycieczek, warsztatów
artystycznych oraz wziąć udział
w grach i zabawach

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

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

Foto: David Ciepliński

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

C e n t r u m . D w u p o ko j o w e s p r z e d a m .
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl

28/12

D o w ynajęcia mieszkanie, 3 - pokoje,
kuchnia, umeblowane, Osiedle Redyna.
Tel. 607 269 261

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

28-29/12

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
27-28/12

Lokale na działalność, w ynajmę.
Tel. 512 393 052 www.as.silesia.pl

28/12

Mieszkanie do wynajęcia w Knurowie.
Pokój, kuchnia. Tel. 32 235 01 47

28/12

27-51/52/12

MOPP

1/12-odw.

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza na wycieczki
krajoznawcze po ciekawych regionach w Polsce. Uczestnicy
opłacają jedynie wstępy, resztę zapewniają organizatorzy. Informacje i zapisy
w sekretariacie MOPP, al. Lipowa 12, tel. 32 2352713 (od godz. 9 do 13). Aby
dziecko mogło wziąć udział wycieczce rodzic musi wypełnić druk (zgoda na
wyjazd, pesel dziecka i inne dane).
Wycieczki
17.07 − EuroPark (Żory), 19.07 − Częstochowa (muzeum produkcji zapałek,
planetarium), 24.07 − Góra Żar (kolejka linowa), 26.07 − Telewizja Katowice
(zwiedzanie studia TVP), 31.07 − Inwałd (park miniatur dla młodzieży od lat
12, park dinozaurów dla dzieci), 2.08 − Podlesice Centrum Edukacji Jaskinia
„Jura”, góra Zborów, 7.08 – Równica, 9.08 − Jura Krakowsko-Częstochowska, Ogrodzieniec( park miniatur).

Dla ciekawych świata podróżników, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowała jednodniowe wycieczki w różne
rejony Śląska. Ich celem będą: 18.07 − Ogrodzieniec (gród na górze Birów),
25.07− Rybnik (ścieżka edukacyjna), 8.08. − Krasiejów (jurapark i warsztaty
edukacyjne), 22.08 − Rybnik-Gotartowice (odwiedziny aeroklubu), 29.08. −
Żory (miasteczko westernowe). Nie zabraknie także atrakcji dla kinomaniaków. Na 24 sierpnia organizatorzy zaplanowali wyjazd do Cinema City. W
słoneczne wakacyjne dni − 20 lipca i 1 sierpnia, dzieci poszukają ochłody
na kąpielisku w Paniówkach. To nie koniec atrakcji! Spragnieni kontaktu ze
zwierzętami odwiedzą stadninę koni w Krywałdzie − 13 lipca i 10 sierpnia.
Więcej informacji można uzyskać w klubach spółdzielczych: Lokatorek− tel.
32 235 19 08, Gama − tel. 32 235 10 15, Maluch − tel. 32 235 17 65.

28/12

28/12

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

28/12

21-40/12

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

25-32/12

LWSM

Mieszkanie po kapitalnym remoncie,
72,50 m 2 . Sprzedam. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl
Parter domu sprzedam. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl

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

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

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

27-30/12

25-30/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

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

27-30/12

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

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

28-35/12

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

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

19-43/12

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

Oprócz imprez zorganizowanych dzieci mają mozliwość hasania na
osiedlowych placach zabaw

25-30/12

26-29/12

Garaż wynajmę murowany, wolnostojący z
prądem, na prywatnej posesji. Knurów, ul.
Wolności 10 a. Tel. 602 706 685
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

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

Sprzedam dom 320 m , działka
1500 m2 w Knurowie, w dobrej cenie.
Tel. 512 292 478
2

26-35/12

Sprzedam M-4, osiedle 1000-lecia,
160 000 zł. Tel. 503 656 163

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

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

27-28/12

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

28-31/12

Trzypokojowe sprzedam. Tel. 512 393 052
www.nieruchomosciknurow.pl
28/12

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

28-31/12

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

28-31/12

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską na dobrych warunkach. Tel. 696 603 969
26-28/12

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

16-odw.

Gierałtowice

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza dzieci do
świetlic na zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe i sportowe
oraz gry i zabawy. Placówki w Gierałtowicach, Paniówkach i Chudowie będą
otwarte od 8 do 15(w Chudowie w środę wyjątkowo od 13 do 20), ta w Przyszowicach zacznie zajęcia godzinę później − o godz. 9. Młodzi mieszkańcy
gminy mają do wyboru także wycieczki w terminach: 19 lipca − Dream Park
Ochaby oraz 25 lipca − zwiedzanie Telewizji Katowice. Szczegółowe informacje − tel.32 301 15 11.

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.

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

26-30/12

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

Pilchowice

Gmina Pilchowice przygotowała zarówno zajęcia stacjonarne jak
wyjazdowe. W czwartek, 12 lipca została zaplanowana wycieczka do
Krakowa − koszt 30 zł. W programie: interaktywne kino Cinema Park oraz
2-godzinny pobyt w aquaparku.

27-30/12

jb
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Osiągnięcia reprezentantów UKS „Eugen” są doceniane przez knurowskie władze.
Stoją od lewej: Piotr Surówka (z-ca prezydenta), Natalia Mikucka, Emilia Flis,
Zbigniew Gulajski, Paulina Mularczyk i Eugeniusz Mehlich

Mistrzowie sztangi
u prezydenta
Wyśmienite starty na Mistrzostwach Świata, Europy
czy Polski zawsze spotykają
się z uznaniem i podziwem.
Nawet w tak niszowej konkurencji jak wyciskanie sztangi.
A właśnie w tej reprezentujący
Uczniowski Klub Sportowy
„Eugen” osiągają jedne z najlepsze wyników nie tylko w
Polsce, ale także w Europie i
na świecie.
W ostatnich tygodniach
reprezentanci „Eugena” przywieźli z szeregu imprez rangi
międzynarodowej i krajowej
tytuły mistrzów i rekordzistów
globu, kontynentu i kraju. Nie
zabrakło również medali z
innego kruszcu, a także rekordów życiowych.
Na rozgrywanych w czeskim Pilznie Mistrzostwach
Świata w wyciskaniu sztan-

gi tytuł mistrzowski wpadł
w ręce Pauliny Mularczyk.
Z awod niczk a U KS Eugen
Knurów została najsilniejszą
juniorką na świecie w kategorii do 43 kg. Na tej samej
imprezie tytuł wicemistrzyni
świata w y walczyła Natalia
Mikucka, która w kategorii
+84 kg musiała uznać wyższość r y walk i z Rosji, natomiast tu ż za pod iu m w
kategorii do 47 kg uplasowała
się Emilia Flis. Ponadto w
klasyfikacji drużynowej Polska zajęła drugie miejsce w
juniorach do lat 18.
Podczas Mistrzostw Polski Weteranów w Sosnowcu,
rekord i mistrzostwo Polski
p a d ł y ł up e m Eu ge n iu s z a
Meh l icha, sta r t ującego w
kategorii masters do 74 kg.
Nowy rekord knurowianina

w ynosi obecnie 162,5 kg i
został pobity o 17 kg.
Rekord i mistrzostwo Europy federacji WUAP zdobyte
w austryiackim Horn w kategorii wiekowej 40-44 lata i w
kategorii wagowej do 67,5 kg
to zasługa Zbigniewa Gulajskiego. Knurowainin pokonał
swoich rywali wyciskając 156
kg.
Osiągnięcia te zauważają i
doceniają knurowskie władze.
Właśnie z tej okazji zastępca
prezydenta Piotr Surówka zaprosił do siebie reprezentantów
„Eugena”, by pogratulować im
ostatnich świetnych wyników
na polskich i międzynarodowych arenach.
Prezydent wręczył także
naszym mistrzom upominki
od miasta.
Dawid Ciepliński

Sukces na pożegnanie
z Knurowem
Życie każdego sportowca
składa się z kilku etapów. W
przypadku naszych utalentowanych pływaczek: Magdaleny Wolny i Wiktorii Musioł
kończy się właśnie jeden z
nich i niebawem rozpocznie
kolejny. Obie nastolatki właśnie wróciły ze Szczecina, gdzie
startowały w Mistrzostwach
Polski do lat 14. Startowały to
mało powiedziane, wszak na
Śląsk wracały, jako czołowe
zawodniczki krajowego czempionatu. To olbrzymi sukces.
Nie tylko Magdy i Wiktorii
oraz ich zaangażowanych ro-

dziców, ale i sztabu szkoleniowego, a także działaczy.
To oni przecież nie tak dawno
stworzyli w Knurowie sekcję,
która w krótkim czasie wychowała medalistów mistrzostw
Polski.
We wspomnianym Szczecinie Wiktoria Musioł wywalczyła dwa krążki. Srebrny na
200 metrów stylem motylkowym i brązowy na dystansie o
połowę krótszym.
Magdalena Wolny była o
krok od podium. Do brązowego medalu zabrakło naprawdę
niewiele. Ułamki sekund.

Przegląd Lokalny Nr 28 (1010) 12 lipca 2012 roku

Tomasz Dura ma szansę
zagrać przeciwko Brazylii

- Start w mistrzostwach
Polski był swego rodzaju pożegnaniem tych zawodniczek
z naszą sekcją, bowiem obie
przenoszą się do Unii Oświęcim
– mówi Dariusz Brachaczek,
kierownik Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice. – Przy tej
okazji pragnę im podziękować
za te kilka lat współpracy i za
godne reprezentowanie klubu
oraz miasta.
Dodajmy, że w Szczecinie startowała również Maja
Dziublińska, plasując się na
dalszych pozycjach.

Piotr Skorupa

Foto: SP TKKF

Na długim – 50-metrowym - basenie w Gliwicach
odbyły się Mistrzostwa Śląska
Juniorów (14,15,16-18 lat), w
których znaczącą rolę odegrały
reprezentantki Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice. W
grupie niemal 300 pływaków
z 35 klubów była 7-osobowa
reprezentacja Knurowa.
Komplet trzech złotych
medali na dystansie 50, 100 i
200 metrów stylem grzbietowym (kat. 14 lat) zdobyła Magdalena Wolny. Nasza królowa
grzbietu wywalczyła również
trzecie miejsce na 200 metrów
stylem zmiennym, w którym
jej klubowa koleżanka - Wiktoria Musioł zajęła miejsce
drugie.
Wiktoria zdobyła także
srebne medale w wyścigach na
50 metrów stylem dowolnym,
100 metrów stylem grzbietowym i 100 metrów stylem
motylkow ym. Z kolei brąz
wywalczyła na 50 metrów stylem grzbietowym oraz 50 i 100
metrów stylem motylkowym.
W tej samej kategorii wiekowej Maja Dziublińska na
dystansie 200 metrów stylem
grzbietowym zajęła 2. miejsce.
W kategorii 15-lat ków
Aleksandra Bańbor była bezkonkurencyjna na 50 oraz 100
metrów stylem dowolnym. Do
dwóch złotych krążków dodała jeszcze dwa srebrne medale
wywalczone na 200 metrów
stylem dowolnym i 100 metrów stylem grzbietowym oraz
podwójny brąz na 50 metrów

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: David Ciepliński

Grad medali

Dekoracja najlepszych zawodniczek na 200 metrów
stylem grzbietowym. Na najwyższym stopniu podium
Magdalena Wolny, a z lewej Maja Dziublińska

„motylkiem” i 200 metrów
stylem zmiennym.
W starszej kategorii wiekowej (16 lat) cztery razy na
podium stawała Martyna Nowak (srebro na 50 i 100 m stylem klasycznym oraz brąz na
200 m stylem klasycznym i 50
m stylem motylkowym).
Tytuł wicemistrza Śląska
na 400 metrów stylem dowolnym wywalczył Krzysztof
Hołysz. Jego udziałem były
też trzecie miejsca na 100 i 200
metrów stylem dowolnym.
Wracając do dziewcząt
warto dodać, że znakomicie
popłynęły również w sztafecie
(Magdalena Wolny, Wiktoria
Musioł, Aleksandra Bańbor i

Martyna Nowak). Na 4x100
metrów stylem zmiennym
zdobyły mistrzostwo Śląska w
kategorii open, natomiast na
4x100 metrów stylem dowolnym zostały wicemistrzyniami Śląska open.
W klasyfikacji indy widualnej mistrzostw naszego
regionu najlepsze – drugie
miejsce - zajęła Magdalena
Wolny (14 lat). Wśród 15-latek
trzecia była Aleksandra Bańbor, a na czwartym miejscu
została sklasyfikowana Wiktoria Musioł.
Martyna Nowak w rankingu 16-latków zajęła 6. miejsce,
a Krzysztof Hołysz – 8.
Oprac. PiSk

Zagra w Brazylii?
K nu row i a n i n Toma s z
Dura po raz kolejny znalazł
uznanie w oczach selekcjonera futsalowej reprezentacji
Polski - Vlastimila Bartoska
i został powołany do 14-osobowej kadry na trzy towarzyskie spotkania z reprezentacją
Brazylii. Gospodarzami tych
spotkań będą kolejno miasta Natal, Vitoria i Cuiaba,
a Tomasz Dura stanie przed

Zwycięstwo
w crossie
Kamil Danowski znowu
najlepszy. Tym razem w crossie świętojańskim, który odbył
się w Pogórzu koło Brennej.
Młody knurowianin zrzeszony w Sokole wygrał bieg na
600 metrów pozostawiając za
plecami m.in. Czechów.
W bieg u g łów ny m na
12.800 metrów siódme miej-

sport

szansą powiększenia swojego
reprezentacyjnego dorobku
z 4 do 7 spotkań, a być może
również dorobku strzeleckiego, bo do tej pory knurowianin
dwukrotnie zdobywał bramki
dla naszej kadry.
Dodajmy, że na co dzień
Tomasz Dura reprezentuje
barwy ekstraklasowego Rekordu Bielsko-Biała oraz knurowskiego Vibovitu.
jachwal

Zmarł
Zdzisław Szałaj

sce w kategorii i dwunaste w
open zajęła Bogusława Kondzielnik.
W Pogórzu i w Rybniku startował z kolei Michał
Bziukiewicz. W tym pierwszym biegu zajął 32. miejsce,
a w rybnickim półmaratonie
uplasował się na 67. pozycji z
czasem 1.31.46 (rż).

W minionym tygodniu
pożegnaliśmy Zdzisława
Szałaja. Były piłkarz Górnika Knurów odszedł w wieku
59 lat, a w ostatniej drodze
towarzyszyli mu m.in. przyjaciele z boiska.

/ps/

PiSk

13

sport

Waldemar Jachimowski

program
kolejnych meczów:
12 lipca (czwartek):
Vibovit – LineTrans, TKKF
Apteka Św. Barbary (18.00),
Pamar – Black&Decker, Team
Stalmet – TKKF Intermarché
(18.50), Mati Vet FC – Tritech, IPA Knurów – Mistral
(19.40).
16 lipca (poniedziałek):
Wojtrans – Team Stalmet
(17.00), Tritech – TKKF Apteka Św. Barbary (17.50),
Black&Decker – Mati Vet
FC (18.40), LineTrans – Pamar (19.30), Mistral – Vibovit
(20.20), TKKF Intermarché
– IPA Knurów (21.10).
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Fragment meczu LineTrans – Wojtrans

Wyniki 3. kolejki (5 lipca):
Mistral – Black&Decker 6:2 (2:1)
R. Szlaga 2, D. Lewandowski 2, M. Szczot, A. Manista
– S. Szlachta, Ł. Orlon
żółta kartka: R. Kalkowski (Black&Decker).
Vibovit - Tritech 6:3 (4:1)
R. Kasiński 2, L. Leszczyński, K. Kijak, M. Bagiński, Ł. Pilc
– S. Napierała, K. Napierała, J. Podgórski
żółta kartka: M. Szczurek (Tritech).
Wojtrans - Pamar 1:6 (1:4)
Ł. Stawiarski – M. Rozumek 3, D. Tałajkowski 2, D. Dybcio
żółta kartka: T. Nowosielski (Pamar).
Intermarché – Mati Vet FC 6:2 (2:1)
P. Jędrzejczak 4, P. Kośmider 2 – T. Leszczyński, G. Tomecki.
LineTrans - IPA Knurów 8:5 (4:2)
G. Cuber 3, A. Cnota 2, D. Szymański, B. Marszolik,
M. Hamrus – J. Stępień 5
żółta kartka: P. Powala (IPA Knurów).
Team Stalmet – TKKF Apteka Św. Barbary 6:4 (2:1)
A. Niewiedział 2, S. Basak 2, D. Flis, B. Flis – K. Szymański 2,
M. Duraj, D. Skorupski
żółte kartki: D. Kramorz, K. Majewski, M. Duraj (TKKF Apteka
Św. Barbary).

Wyniki 4. kolejki (7 lipca):
Tritech – Black&Decker 3:2 (0:0)
J. Podgórski 2, W. Szczurek – R. Szwed, W. Kalkowski
żółta kartka: G. Górka (Tritech).
Intermarché - Mistral 11:4 (5:2)
P. Zagórski 4, Ł. Michalski 3, P. Bodzioch 2, A. Nakonieczny,
M. Mularczyk – S. Mateja 2, P. Mastyj 2
żółta kartka: A. Manista (Mistarl).
LineTrans - Wojtrans 3:4 (2:2)
D. Szymański 2, M. Skoczylas – Ł. Adamski 3, S. Brodziński
żółta kartka: T. Guliński (Mistral),
czerwona kartka: B. Marszolik (LineTrans).
Pamar – TKKF Apteka Św. Barbary 9:5 (4:1)
M. Rozumek 4, D. Dybcio 2, D. Wieliczko, D. Tałajkowski,
D. Kozdroń – D. Kramorz, D. Łakota, A. Bujnowski, P. Rolnik.
Vibovit – Team Stalmet 8:6 (4:3)
R. Kasiński 3, A. Zabłocki 2, Ł. Pilc, M. Stopa, M. Bagiński
– D. Flis 3, D. Kraska 2, Andrzej Niewiedział
żółte kartki: A. Zabłocki (Vibovit), Artur Niewiedział, Andrzej
Niewiedział, D. Kubiak (Team Stalmet)
Mati Vet FC - IPA Knurów (przełożony)

Wyniki 5. kolejki (9 lipca):
Mati Vet FC – Wojtrans 12:1 (4:1)
J. Zdrzałek 4, T. Leszczyński 3, D. Kajzer 3, M. Mazur,
A. Marszolik – Ł. Klar
żółta kartka: M. Kubicki (Mati Vet FC).
Pamar - Tritech 10:5 (6:1)
D. Kozdroń 3, Ł. Sendlewski 2, D. Tałajkowski 2, M. Rozumek,
D. Dybcio, T. Nowosielski – G. Górka 4, S. Napierała.
Vibovit – Black&Decker 6:3 (3:2)
P. Przesdzing 3, Ł. Pilc 2, A. Zabłocki – W. Kalkowski,
R. Szwed, S. Szlachta
LineTrans - Mistral 10:3 (4:1)
D. Dudek 5, G. Cuber 2, D. Szymański, M. Skoczylas,
S. Zdrzałek – M. Steiman 2, R. Szlaga
żółte kartki: M. Hamrus, D. Gigla (LineTrans)
IPA Knurów – Team Stalmet 2:10 (0:5)
K. Kaczorowski, M. Milczarek – A. Niewiedział 4, D. Flis 3,
B. Flis, D. Wiercioch, D. Kubiak
TKKF Apteka Św. Barbary – TKKF Intermarché 3:5 (2:2)
K. Szymański 2, P. Rolnik – P. Zagórski 2, T. Młynek,
P. Kośmider, P. Jędrzejczak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

4
4
5
4
5
3
4
5
5
5
4
4

12
12
9
9
9
6
6
6
3
3
1
1

32-15
22-13
33-21
25-16
23-26
19-10
25-19
16-25
17-37
14-23
15-23
12-26

Foto: Zbigniew Rabczewski

Punktacja Grand Prix:
1. Marcin Puc,
Marcin Kuczera – 15 pkt
2. Jakub Podgórski,
Michał Bielcki – 12 pkt
3. Paweł Szkatuła,
Mateusz Tomczyk – 10 pkt
4. Sławomir Kaźmierczak,
Miłosz Dąbrowski – 8 pkt
5. Łukasz Bułka,
Dominik Wojciechowski
– 6 pkt

wj

Siatkarskie Grand Prix rozpoczęte
Rozpoczęła się tegoroczna
edycja siatkarskiego Grand
Prix organizowanego przez
Miejsk i Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie. Na
terenie Kąpieliska Leśnego
„Zacisze” rywalizowały cztery
pary męskie i dwie żeńskie. –
Pomimo tropikalnych upałów
panujących w ostatnich dniach
udało się zorganizować inauguracyjny turniej. Do kolejnego zgłosiło się już osiem par i
liczymy na następne. Myślę, że
sukcesy siatkarskiej reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi
Światowej przyczynią się do
wzrostu zainteresowania plażową odmianą tej dyscypliny
sportu – powiedział Zbigniew
Rabczewski z knurowskiego
MOSiR-u. Kolejne turnieje
odbędą się 13 i 20 lipca, a finałowy 3 sierpnia.
Wyniki:
Gierz ok /Mok sz a n – Ba rtoszewicz/Nowakowski 2:0
(15:4/15:7)
Karliński/Karliński – Nowosielski/ Nowosielski 0:2
(13:15/11:15)
Nowosielsk i/ Nowosielski – Gierzok/Mokszan 0:2
(4:15/13:15)
Karliński/Karliński – Bartoszewicz/Nowakowski 2:0
(15:5/15:8)
Gierzok/Mokszan – Karliński/Karliński 2:0 (15:8/15:9)
Nowosielski/ Nowosielski Bartoszewicz/Nowakowski
2:0 (15:3/15:1)
Klasyfikacja:
I miejsce – Michał Gierzok/Sebastian Mokszan
II miejsce – Jakub Nowosielski/Michał Nowosielski
III miejsce – Łukasz Karliński/Patryk Karliński
IV miejsce – Dominik Barto-

Foto: Zbigniew Rabczewski

Nabierają tempa rozgrywki Letniej Ligi Orlik 2012
organizowanej przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie. Po kolejnych wygranych na czele tabeli znalazły się faworyzowane zespoły
Pamaru i Vibovitu, które jako
jedyne nie poniosły jeszcze
porażki. Po inauguracyjnych
porażkach coraz wyżej plasują się zespoły Intermarché
i Teamu Stalmet, ale sporą
niespodzianką jest wysoka
pozycja LineTransu, który w
rozgrywkach halowych spadł
do 2. ligi.
W dalszym ciągu dobrze
spisuje się młody zespół Tritechu, który w poniedziałkowe
popołudnie dzielnie stawiał
czoła Pamarowi ulegając jednak
5 golami. W szeregach Tritechu
brylował jeden z najbardziej
utalentowanych graczy knurowskiej młodzieży Grzegorz
Górka, który strzelił doświadczonym rywalom 4 gole.
Najciekawszym meczem
ostatniego tygodnia był derbowy pojedynek TKKF Intermarché z TKKF Apteką Św.
Barbary. Będący jeszcze bez
wygranej zespół Apteki rozpoczął od nieoczekiwanego
prowadzenia, by po kilku minutach przegrywać 1:2. Drużyna Apteki pokazała jednak
charakter doprowadzając do
wyrównania i niemal do końca
meczu utrzymywała wynik
remisowy. Ostatnie minuty
meczu rozstrzygnęła na swoja
korzyść drużyna Intermarché,
a dwie bramki dla tego zespołu
zdobył Przemysław Zagórski,
syn Krzysztofa, byłego gracza
Górnika Knurów i Górnika
Zabrze.

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji rozpoczął organizację serii turniejów koszykówki. W pierwszym z nich wzięło
udział 5 par, a najlepszym
okazał się duet Marcin Puc/
Marcin Kuczera, który wygrał
wszystkie 4 spotkania.
Wyniki:
Szkatuła/Tomczyk – Puc/Kuczera 2:12
Bułka/Wojciechowski – Podgórski/Bielecki 4:5
Kaźmierczak/Dąbrowski –
Szkatuła/Tomczyk 4:5
Bułka/Wojciechowski – Puc/
Kuczera 6:18
Podgórski/Bielecki - Kaźmierczak/Dąbrowski 4:2
Szkatuła/Tomczyk – Bułka/
Wojciechowski 8:7
Puc/Kuczera - Podgórski/Bielecki 14:12
Kaźmierczak/Dąbrowski Bułka/Wojciechowski 7:6
Szkatuła/Tomczyk – Podgórski/Bielecki 4:6
Kaźmierczak/Dąbrowski Puc/Kuczera 7:12

szewicz/Mikołaj Nowakowski
Punktacja Grand Prix:
1. Michał Gierzok,
Sebastian Mokszan – 15 pkt
2. Jakub Nowosielski,
Michał Nowosielski – 12 pkt
3. Łukasz Karliński,
Patryk Karliński – 10 pkt

4. Dominik Bartoszewicz,
Mikołaj Nowakowski – 8 pkt
Dodat kowo rozegra no
mecz w kategorii dziewcząt
pomiędzy Mają Mąkowską/
Oliwią Sikotowską a Dagmarą
Grosel/Tanią Białczak. Lepsza
okazała się ta druga para.
wj

Foto: Zbigniew Rabczewski

Foto: Waldemar Jachimowski

Pamar i Vibovit kompletują Pierwszymi liderami Puc i Kuczera
wygrane
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Upał i grad (bramek) w Przyszowicach
Na co dzień wielu piłkarzy
Jedności Przyszowice kibicuje
Górnikowi Zabrze i oklaskuje
parady Łukasza Skorupskiego,
czy też akcje ofensywne i gole
Prejuce’a Nakoulmy. W minioną sobotę przyszowiczanie
dostąpili nie lada zaszczytu,
goszcząc team Adama Nawałki na własnym obiekcie. Przyjazd „górników” wzbudził
olbrzymie zainteresowanie
i mecz oglądał nadkomplet
publiczności. Kibice nie mieli
powodów do narzekań, bo
mogli zobaczyć „trójkolorowych” w najsilniejszym składzie. Wiele wskazuje na to, że
to właśnie w Przyszowicach po
raz ostatni w zespole Górnika
wystąpił Prejuce Nakoulma
(szykuje się transfer do Tereka
Grozny lub do klubu z Francji). Ten symboliczny występ
reprezentant Burkina Faso
rozpoczął w roli kapitana, a
gdy po niespełna kwadransie
gry opuszczał boisko, sędzia
przerwał mecz, by każdy z
piłkarzy Górnika mógł przybić „piątkę” z „prezesem”. W

sport

Kibicom mogło się podobać wiele pojedynków „jeden na jeden”

tym samym czasie kibice
burzą braw podziękowali
zawodnikowi za grę w barwach 14-krotnych mistrzów
Polski.
Na boisku od pierwszej
do ostatniej minuty dominowali zabrzanie. Nie mogło
być jednak inaczej, skoro

Przerwa w grze była okazją do tego, by się nieco
schłodzić

zespół Jedności przystąpił do
tej potyczki bez jakichkolwiek przygotowań. I bez kilku
piłkarzy, którzy narzekają na
drobne urazy bądź przebywają
na urlopach. Trener Michał
Skowron miał w sobotę do
dyspozycji tylko trzynastu zawodników. Jednym z nich był

Górnika trafił jeszcze Ariel
Mnochy, pokonując wychowanka Concordii Knurów
Marcina Michalaka.
Oprócz wspomnianych
dwóch bramek, kibice zobaczyli jeszcze jedenaście innych,
autorstwa Arkadiusza Milika (3), Konrada Nowaka (2),

Tomasz Szindler kapitulował jedenaście razy, jednak
w kilku sytuacjach popisywał się interwencjami na
najwyższym poziomie

testowany Szymon Konacki
z Gwarka Zabrze, który w 54
minucie pewnym strzałem z
pola karnego pokonał Mateusza Sławika. Później do siatki

Aleksandra Kwieka, Tomasza
Margola, Krzysztofa Mączyńskiego, Wojciecha Łuczaka,
Sebastiana Leszczaka i Oleksandra Sheweluchina.

Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

Trenerzy skorzystali w sobotnim meczu z następujących
piłkarzy:
Jedność Przyszowice - Michał Skowron - Szindler, Pietryga, Lokwenc, Pastor, Piotrowicz, Mnochy, Szołtysek, Hutka, Petzelt,
Konacki, Jałowiecki, Hajok, Labusek,
Górnik Zabrze - Adam Nawałka – Skorupski, Sławik, Witkowski, Michalak, Bemben, Danch, Bedronka, Telichowski,
Nakoulma, Bębenek, Przybylski, Margol, Milik, Kwiek, Zachara,
Olkowski, Płonka, Sheweluchin, Wodecki, Leszczak, Łukasiewicz, Mączyński, K. Nowak, Łuczak, Grzelak, Kujawa.

Obrońcy Jedności Przyszowice najwięcej problemów
mieli z powstrzymaniem 18-letniego Arkadiusza Milika,
który strzelił trzy bramki

Miał być Zajdel, jest Skowron

Wiele wskazuje na to, że Prejuce Nakoulma występem
w Przyszowicach pożegnał się z kibicami Górnika
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Jarosław Zajdel

W sobotę piłkarze Jedności Przyszowice zagrali pod wodzą nowego trenera. Jest nim Michał Skowron, chociaż pierwotnie na jego
miejscu miał być Jarosław Zajdel. – W dniu finału Euro Jarosław Zajdel
miał poważny wypadek samochodowy w Rudzie Śląskiej. W jego wyniku
doznał kilku złamań kości i byliśmy zmuszeni zatrudnić innego trenera.
Zdecydowaliśmy się na Michała Skowrona, który kiedyś już u nas pracował. Panu Jarosławowi życzymy z kolei szybkiego powrotu do zdrowia
– wyjaśnia Marian Szołtysek, prezes klubu z Przyszowic.
- Szczerze współczuję koledze po fachu i trzymam za niego kciuki,
by jak najszybciej opuścił szpital i wrócił do zdrowia – mówi Michał
Skowron. – Po meczu z Górnikiem mogę powiedzieć, że czeka nas
dużo pracy, by godnie pokazać się w 4. lidze. Dzisiaj testowaliśmy tylko
jednego zawodnika (Szymon Konacki z Gwarka Zabrze – przyp. red.),
jednak niebawem na pewno będę się przyglądał innym kandydatom
do gry w naszym zespole. Na mojej liście życzeń jest typowa „9” oraz
młodzieżowcy.

Michał Skowron
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15 lat po powodzi
Początek lata był upalny i burzowy. Do czasu
wystąpienia z brzegów wielu rzek, żaden
z mieszkańców ówczesnego województwa
katowickiego nie spodziewał się nadchodzącego
kataklizmu

Przyszowice - centrum pod wodą

Minęło 15 lat od dramatu, jaki
nikaty o stanie okolicznych rzek i
rozegrał się w całej Polsce. Powódź
potoków.
z 1997 roku nie ominęła Knurowa
Groźba przerwania obwałowań
oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice.
Bierawki i zalania Szczygłowic była
Tylko w pierwszych dniach nawałnic
cały czas realna. 8 lipca prezydent
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Knurowa Romuald Myga interweinterweniowała w Knurowie ponad
niował w Rejonowym Komitecie
100 razy. Gwałtownie wezbrał poPrzeciwpowodziowym w Gliwicach,
ziom Bierawki i Knurówki. Część
w Ośrodku Kierowania Wojewody
budynków przy ul. Wilsona zostało oraz w Gliwickiej Spółce Węglowej.
podtopionych. Kolejne zgłoszenia
Wydano zakaz upuszczenia wody
napływały z ulic: Witosa, Niepodleze zbiornika w Czerwionce-Leszgłości, Koziełka i Zwycięstwa. Strach
czynach.
podsycały informacje dochodzące z
Dwa segregatory
Dębieńska o możliwości przerwania
W budowie tam pomagało 65
tamy na Bierawce. Gdyby tak się
żołnierzy z Garnizonu Gliwickiestało, zagrożone
go. Wsparcie
Bilans powodzi w Knurowie:
byłyby całe Szczyprzyszło takZalane 4 proc. obszaru gminy (140
głowice.
ha), ucierpiało 8 rodzin, dach nad że z Katowic
7 l ipca 1997 głową straciły 4 rodziny, przekwate- - do Knurowa
roku powołano w rowano 4. Podmokło 100 ha (ogrody traf iło 2 tys.
Knurowie Miejski działkowe, ogródki), zniszczonych zo- worków nieZespół d/s Prze- stało 11,5 ha upraw u 10 rolników, do zbędnych przy
ciwpowodziowych 14 sierpnia 1997 roku nieprzejezdna u m a c n i a n i u
oraz Służbę Dy- była ul. Niepodległości.
wa łów. Tego
Ulewne deszcze podtopiły 7 szkół
żurną Prezydenta,
sa mego dnia
podstawowych, 4 przedszkola, nocledo których na biegownię, Fundację na Rzecz Rozwoju zapadła decyżąco trafiały mel- Miasta Knurowa. Straż Pożarna wy- zja o odpomdunki o sytuacji jeżdżała do pojedynczych zgłoszeń powaniu wody
powodziowej z ca- aż 203 razy.
z K r y wa łdu,
łego miasta. Przy
Knurowianie zebrali dla powo- s k ą d t r z e b a
KWK „Knurów” dzian prawie 50 tys. zł. Suma strat, ja- było ewakuoi „Szczygłowice” kie poniosło miasto w wyniku powodzi wać 49 osób.
powstały komitety z 1997 roku to prawie 25 mln zł.
PKM Gliprzeciwpowodziowice zmuszowe, a z radia FAN popłyne było dokonać korekt tras linii
nęły pierwsze komuautobusowych w kierunku Szczygłowic i Zabrza, gdzie woda poczyniła
największe spustoszenie.
Każdy kolejny dzień przynosił nowe decyzje. Cały czas
trwało umacnianie obwałowań Knurówki, Czarnawki, Bierawki i Potoku
Knurowskiego.
- Pod asfaltem

Przyszowice - ul. Gierałtowicka
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na ul. Rakoniewskiego powstała taka
dziura, że można było w nią wjechać
ciężarowym starem. Deszcz cały
czas padał, a do służb ratunkowych
docierały kolejne zgłoszenia - wspomina po latach szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej major
Jarosław Wiewiura.
Informacje o powodzi w Knurowie sprzed 15 lat przechowuje w
dwóch segregatorach. Tam znajdują się wszystkie adresy, gdzie
interweniowały służby ratunkowe
oraz m.in. nazwiska osób, którym
udzielono pomocy. Major wspomina
czteroosobową rodzinę z ul. Ligonia,
która została całkowicie odcięta od
świata. - Trzeba było ich ewakuować.
Samochód ciężarowy nie dał rady,
podobnie jak fadroma. W końcu się
udało, trafili do hotelu kopalnianego,
gdzie mieszkali do początku listopada
1997 roku. Po powodzi wyszło na jaw,
że kopalnia wcześniej wykupiła ich
dom przy ul. Ligonia, ale nie wyegzekwowała od rodziny wyprowadzki.
W akcji przeciwpowodziowej do
budowy wałów użyto blisko 4 tys.
ton kamienia. Do ich przewiezienia
wykorzystano ponad 26 samochodów ciężarow ych, 3 ładowark i,
spycharkę i koparkę. Akcję ratunkową prowadziło 46 strażaków. W
czasach, kiedy o internecie mało kto
słyszał, nie do przecenienia były komunikaty nadawane przez radio Fan
i wojewódzki sztab ratowniczy PLCB Radio. Do dziś CB-radiowcy z
Knurowa i Szczygłowic wspominają,
jak naprowadzali konwoje z darami
do miejsc zalanych przez powódź.
Powódź obnażyła katastrofalny
stan kanalizacji deszczowej, która z
powodu szkód górniczych rozpadła
się. Zniszczeniu uległo 12 metrów
bieżących sieci kanalizacyjnej i prawie 7 metrów wodociągowej.

Potop w gminie

- Prawdziwy dramat dotknął mieszkańców ulic
Brzozowej, Morcinka
i Wieczorka w
Przyszowi-

cach – nie krył zdenerwowania Herbert Gawlik, ówczesny wójt gminy
Gierałtowice. – Trzy domy znalazły
się pod wodą całkowicie – wystają
tylko dachy. Ratowano co się dało i tak
szybko jak się dało – a woda na wiele
nie pozwoliła...
Zalało 23 budynki w Przyszowicach i 10 w Gierałtowicach. 47
ewakuowanych osób znalazło schronienie u rodzin i znajomych, 10
zakwaterowano w hotelu. Pod wodą
znalazł się stadion, strażnica OSP,
droga krajowa Gliwice – Mikołów,
przepompownia, pola i sady. Defektował główny wodociąg, zagrożone zostały transformatory i liczne
urządzenia elektryczne. Zaczęły
przesiąkać brzegi Kłodnicy. Niektóre
miejsca Przyszowic wyglądały jak
rejony przyfrontowe w wojennych
filmach dokumentalnych: otoczone
barykadami z napełnionych piaskiem
worków były najbardziej newralgiczne punkty (drogi) i prywatne posesje.
Na GS-owskim parkingu roiło się od
żołnierzy z Gliwic i... Lublina.
- Był taki moment, że ręce nam
opadły, bo nie było wiadomo co ze
sobą zrobić, za co się zabrać. Wszędzie
była potrzeba i coś do zrobienia – relacjonował wójt Gawlik.
Wspólny wysiłek mieszkańców,
żołnierzy, strażaków, kopalnianych
służb i żołnierzy przyniósł efekty. W
heroicznym wysiłku udało się uratować od zalania część Gierałtowic,
wzmocnić kłodnickie wały i osuszyć
drogę Gliwice – Mikołów. Resztę
zrobiła pogoda – nareszcie przestało
padać...
Kilka dni później ciężaru lokomotywy nie wytrzymał podmyty
nasyp kolejowy – elektrowóz runął
ze skarpy.

Zabójczy wir

W gminie Pilchowice pod wodą
znalazło się 140 ha użytków rolnych,
najwięcej w Stanicy i Żernicy. Wśród
poszkodowanych byli właściciele stawów hodowlanych. Niektórzy z nich
stracili wszystkie ryby.
Na osiedlu Piaski do zalania
oczyszczalni brakowało zaledwie
20 cm. Fekaliami mogły być zalane
piwnice i okoliczny teren.
W Leboszowicach w rejonie
mostu na Bierawce strażacy uratowali tonącą kobietę, którą porwał wir
wezbranej rzeki, gdy jadąc na rowerze
z zakupów usiłowała przeprawić się
przez wodę.
- O tej samej porze roku, równo
pięć lat temu, mieliśmy ten wielki
pożar lasu w Kuźni Raciborskiej. A
teraz powódź... – wspominał wówczas
Kazimierz Tułak, komendant gminny
Związku OSP w Pilchowicach. – Pożar da się opanować i zgasić. Z wodą
jest gorzej. Woda musi spłynąć...
pg, bw
Foto: Archiwum

Powódź `97 - jak ją pamiętamy
Teresa Hajduk
z Knurowa:
− To był bardzo pochmurny i deszczow y lipie c . Pamiętam, że powódź wielu ludziom zabrała
wszystkie środki do
życia. Dom mojej rodziny w Polanicy był zalany do pierwszego piętra.
Z wodą poszło wszystko, cały dorobek. To była tragedia i dla ludzi i
dla zwierząt. Każdy starał się jakoś
pomóc, podzielić z potrzebującymi. Teraz Polanica jest pięknym
miejscem, domy odremontowano,
ale ludzie nadal wspominają ten
tragiczny czas.
Emil Szolc
z Knurowa:
– W Knurowie nie
było tak tragicznie
jak w np. w Kuźni
Racibor skiej. Najbardziej zalane były
tereny przy Wilsona,
pod wiaduktem i okolice Klasztornej. Trochę podtopionych piwnic.
Teściowa mojej córki mieszka w
Turzy koło Kuźni, około 200 m od
Odry. Rzeka tak zalała te tereny,
że nie było widać płotów. Ludzie
mieli pół godziny, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i uciec na
strych. Ogromna siła wody porywała wszystko. Wyruszyliśmy
z p o m o c ą , w ko m b i n e zo n a c h
przedzieraliśmy się do domu teściowej. Woda sięgała nam prawie
do ramion. Szliśmy na wyczucie,
raczej zgadując gdzie jest droga. Najgor szy był ten zapach,
b o s zamba w yp ł ynę ł y. Ludzie
pomagali, najbliżsi i obcy. Kiedy
woda trochę opadła, pojechaliśmy
znowu, t ym raze m zabie rając
materiały drogowe. Knurowskie
firmy odstąpiły cement, blachę,
zapewniły transport. Z pomocą
płyt budowaliśmy prowizoryczne
drogi, by można było dojść do domów. Ludzie byli zrozpaczeni, ale
musieli się z tym pogodzić. Domy
odremontowano, ciągle budują
wał przeciwpowodziowy.
Kazimiera Pasek
z Knurowa:
− Pamiętam strach,
że nas zaleje, już
widziałam tę wodę,
była tak blisko nas.
Mieszkałam wtedy
w Krywałdzie. Przez
powódź zamknięto ulic ę Zw ycięstwa, wytyczono objazdy. Z
pierwszego budynku ewakuowano
ludzi, bo tam wszystko było zalane.
Choć mieszkaliśmy na pierwszym
piętrze, nie czuliśmy się bezpiecznie. Strasznie było. Niektóre z
tych budynków trzeba było potem
wyburzyć.

not. & foto: JB
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