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Czy jest pan
z siebie dumny?

W nocy z 18 na 19 lipca na placu przy
ul. Stelmacha zniknął trzepak. Jeszcze dzień
wcześniej bawiły się na nim dzieci. - Nie
wiem kto to zrobił! Komuś widocznie hałas
przeszkadzał - mówi wyglądająca przez okno
knurowianka

Prowizoryczne zasypanie tłuczniem i przyklepanie nawierzchni nie
wystarcza mieszkańcom - domagają się jej odtworzenia

Gdzie ten asfalt?

- Dlaczego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie naprawia na bieżąco
rozkopanych przez siebie dróg na osiedlu? - głowi się pan Andrzej.
W administracji LWSM usłyszał, że taki stan może utrzymać się do
października
Osiedle Wojska Polsk iego II
przypomina wielki plac budowy.
Niedawno rozpoczął się kapitalny
remont ul. Lotników, wcześniej
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpiło do wymiany rur.
Do tej pory mieszkańcy cierpliwie
znosili wszystkie związane z tym utrudnienia. Ostatnio odebraliśmy kilka
krytycznych uwag pod adresem wykonawcy robót ziemnych na osiedlu WP II.
- Żyjemy w XXI wieku, a stosujemy metody jak w PRL-u - twierdzi pan
Andrzej (nazwisko do wiadomości
redakcji). - Od miesiąca na ulicy
Marynarzy nie widać ani jednego
pracownika PEC-u. Wszystko wskazuje na to, że prace ziemne zostały
skończone: dziury są zasypane ziemią
i tłuczniem. Tylko gdzie jest asfalt?
Knurowianin uważa, że firma
powinna na bieżąco odtwarzać infrastrukturę drogową. W przeciwnym
razie całe osiedle zostanie niebawem
rozkopane.

Swoimi wątpliwościami podzielił się z administratorką osiedla.
Usłyszał tylko, że w umowie Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa daje PEC-owi czas na
odbudowanie rozkopanych dróg do
października.
- 3 lata temu powstał tu u nas
fajny chodnik ze ścieżką rowerową.
Kosztowało to pewnie sporo kasy. Proszę zobaczyć, jak to teraz wygląda. Pozapadało się, kiedy firma odtworzyła
tę jego część, przez którą biegł przekop.
Na cholerę taka robota - zżyma się
knurowianin.
Prezes LWSM, Eugeniusz Jurczyga, przyznaje mu po części rację.
Przykład zapadających się ścieżki
i chodnika przemawia - zdaniem
prezesa - za tym, by wstrzymać się z
szybkim odtwarzaniem rozkopanych
nawierzchni.
- Przy niepewnej i zmiennej pogodzie prowadzenie takich prac skazane
jest na niepowodzenie. Deszcz wypłu-

KNURÓW

Mandaty za picie

Pociąg do alkoholu często wygrywa
z poczuciem praworządności. Widać to
tydzień w tydzień w zestawieniu interwencji
knurowskiej Straży Miejskiej
W ubiegły piątek o godz. 21
operator monitoringu miejskiego
zauważył dwóch mężczyzn pijących
piwo na skwerze przy ul. Niepodległości. To wykroczenie kosztowało
panów znacznie więcej niż cena
trunku – musieli do niej doliczyć
wartość mandatów, którymi zostali
ukarani przez strażników.
Wystawieniem mandatów zakończyła się też interwencja mundurowych w rejonie przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Tam
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cze piach i wszystko się zapadnie.
To nie jedyny powód, dla którego
PEC zwleka z odbudową dróg i chodników. Spółdzielnia chce przejąć od
niego część terenów, na których znajdowały się komory ciepłownicze, i
zbudować m.in. miejsca parkingowe.
Wszystko zależy jednak od negocjacji
z PEC.
Prezes Jurczyga dodaje, że dwukrotnie uczestniczył w wizjach lokalnych i kilka razy zwracał uwagę
wykonawcy na brak odpowiedniego
zabezpieczenia terenu robót.

/bw/

inni mówią, że to skandal.
- Ja zawsze bałam się, że w końcu
jakiemuś dziecku coś się stanie dodaje knurowianka. - Ale mi tam
trzepak nie przeszkadzał.
Dzień po zniknięciu trzepaka, w
miejscu gdzie stał, pojawił się napis:
Czy jest pan z siebie dumny? Wiadomość skierowana do tajemniczego
niszczyciela dziecięcego miejsca
zabaw na razie nie doczekała się
odpowiedzi.
Tekst i foto: Justyna Bajko

/pg/, foto: Dominik Trygar

KNURÓW

Awanturnik

Minęła godzina druga czwartkowej nocy, gdy patrol Straży Miejskiej
i Policji został wezwany do jednego
z mieszkań przy ul. Wilsona. Powodem była awantura wszczęta przez
mężczyznę pod wpływem alkoholu.
Mundurowi uznali, że do uspokojenia sytuacji konieczne jest opuszczenie lokalu przez awanturnika.
Został przewieziony do komendy
w Gliwicach, gdzie pozostał do wytrzeźwienia.
/bw/

również zastali grupę osób pijących
alkohol. Do zdarzenia doszło w
ubiegły czwartek wieczorem.
Kara nie zadziałała prewencyjnie. Trzy dni później w tym samym
miejscu kolejne trzy osoby złamały
prawo. Strażnicy miejscy wypisali
kolejne mandaty.
Dodatkowy koszt poniosą też:
pijący przy ul. Dworcowej i Puszkina.

Dawniej trzepak był sercem
każdego podwórka. Miejscem spotkania, wymiany sekretów i beztroskich zabaw. Dzisiejsze dzieci wolą
przesuwać kursory niż fikać fikołki.
Przy ul. Stelmacha trzepak stał
od lat. Nikomu nie przeszkadzał.
Do czasu.
- Wstajemy rano, a tutaj pustka!
Dzieci były bardzo zawiedzione wspomina jedna z sąsiadek.
Ktoś pod osłoną nocy musiał go
usunąć. Mieszkańcy są podzieleni:
jedni popierają partyzancką akcję,

Foto: Arch. HDH Knurów

KNURÓW. KIEDY ZNIKNIE BAŁAGAN NA OSIEDLU WOJSKA POLSKIEGO II?

4.050 ml krwi oddali ochotnicy podczas akcji zorganizowanej w
ramach Festynu Parafialnego u Cyryla i Metodego. Na odzew klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana odpowiedziało 21
osób. Niestety, krew mogło oddać zaledwie 9 z nich (w tym 2 kobiety).

KNURÓW

Linia pod drzewem

W poniedziałkowe popołudnie jedno z drzew przy ul. Wieczorka
przewróciło się na ulicę i linię elektryczną. Wycinką i uporządkowaniem
terenu zajęli się strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, miejsce zabezpieczali strażnicy miejscy.
/bw/

reklama

KNURÓW

Ukarane
nalepianie

W niedzielne popołudnie uwagę
strażników miejskich zwrócił mężczyzna rozwieszający ogłoszenia na
latarniach. To sprzeczne z prawem
zachowanie. Sprawca wykroczenia
został ukarany mandatem.
/bw/
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Kopalnia za obligacje
Policjant musi
być cierpliwy
Starszy aspirant Piotr Słowiński
został laureatem konkursu na
Dzielnicowego Roku. O swojej
pracy dzielnicowy starego
Knurowa mówi krótko: - Każdego
człowieka traktuję tak samo:
słucham, staram się zrozumieć
i pomóc
Piotr Słowiński, choć w policji
pracuje już 20 lat, dzielnicowym w
starym Knurowie jest dopiero od
roku. Przyznaje, że to wymagający
teren. Obok osób na bakier z prawem mieszkają ci, którzy policję
widują tylko w telewizji.
- Większość mieszkańców żyje
zgodnie od wielu lat. Są tacy, którzy
pamiętają czasy, kiedy poród odbywał się w domu, a nie w szpitalu.
Żyjący w starym w Knurowie od
dziesiątków lat, z tradycjami, z
gwarą. Spotykam dużo sympatycznych ludzi. Ale, niestety, policjant
głównie rozmawia z tymi mniej
sympatycznymi - śmieje się Piotr
Słowiński.
Zauważa, że każda dzielnica ma
swoje zwyczaje, które dzielnicowy
powinien znać. Wiedzieć, kogo na
co stać, w jaki sposób najefektywniej
pomóc.
Na Kolonii najczęstsze interwencje dotyczą zakłócenia ciszy
nocnej i awantur. Praca dzielnicowego to żmudne budowanie
mostów porozumienia - kruchych i
kapryśnych. Do każdego człowieka
prowadzi inna droga. Z jednym
wystarczy porozmawiać, inni są
jak dzieci, wymagają ciągłej dawki
środków perswazji.
- To są różni ludzie, nie tylko
żyjący z procederu przestępczego.
Czasami trzeba się zainteresować,
dać pracę, pokazać, że można żyć
inaczej - tłumaczy dzielnicowy.
Wspólnota daje siłę. Jednostkę
łatwiej nastraszyć, a strach to najskuteczniejsza broń ludzi niedosto-

sowanych społecznie.
- Od tego także jest dzielnicowy,
aby jednoczył ludzi w bloku czy
domu, aby nie bali się przeciwstawić
uciążliwym lokatorom - tłumaczy
starszy aspirant.
Typowy dzień dzielnicowego zazwyczaj zaczyna się od pracy papierkowej. Później Piotr Słowiński rusza
na obchód: zbiera opinie o ludziach
dla różnych instytucji, rozmawia
z mieszkańcami, realizuje zadanie
zlecone przez kierownika. Czasami
knurowianie sami przychodzą do
komisariatu, aby opowiedzieć o
swoich problemach bądź poskarżyć
się na uciążliwego sąsiada.
Ciągłe zmaganie się z cudzymi
kłopotami wymaga odporności psychicznej, umiejętności zostawienia
pracy w pracy. Dzielnicowy musi
być empatyczny, umieć uważnie słuchać. Choć nie wszystkie problemy
da się rozwiązać, należy, jak mówi
Piotr Słowiński, mimo wszystko nie
tracić ducha.
Dzielnicowy nie spodziewał się
wyróżnienia.
- Byłem zaskoczony, ponieważ w
starym Knurowie pracuję dopiero od
roku - mówi policjant. - Ta nagroda
z pewnością zmotywuje mnie do
większej pracy.
Piotr Słowiński został policjantem, bo od małego lubił mundury.
Czy po tylu latach nadal lubi swoją
pracę?
- Czasami tak - śmieje się tajemniczo.
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jb, foto: arch.policji

Opinia Citi Group powstała na
zlecenie zarządu JSW SA.
W kwietniu JSW i Kompania
Węglowa podpisały przedwstępną
umowę sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Ostateczna umowa
zostanie zawarta po spełnieniu określonych warunków, m.in. uzyskania
przez JSW wymaganych zezwoleń,
licencji, decyzji administracyjnych,
a także środków finansowych.
W 2013 r. JSW wypracowała 8,1
mln zł zysku. Na zakup knurowsko-szczygłowickiego zakładu trzeba
znacznie więcej, toteż Walne Zgro-

madzenie Akcjonariuszy JSW SA
zdecydowało o wyemitowaniu obligacji. Będą uruchamiane transzami
w złotówkach (do 1,75 mld) i dolarach
amerykańskich (390 mln).
Spółka prowadzi negocjacje z
bankami, by jak najszybciej uruchomić pierwszą transzę obligacji.

Pośpiech jest uzasadniony - z końcem
lipca mija termin domknięcia zakupu
KWK Knurów-Szczygłowice. Dwie
zaliczki zostały przez JSW wpłacone,
pozostałe pieniądze mają trafić do
KW SA w trzech ratach do końca
roku.
/bw/

Kompania dołuje

700 mln zł straty – z takim wynikiem zakończyła 2013 rok Kompania Węglowa. Zostanie pokryta „kapitałem zapasowym odtworzonym w latach
następnych z prognozowanych dodatnich wyników finansowych Spółki”. Węglokoks uzyskał prawie 125 mln zysku. KHW wypracował 44,2 mln zł zysku,
który przeznaczy m.in. na wyrównanie strat z ubiegłych lat i inwestycje.

USTROŃ. RATUNEK Z KNUROWA

Psy umierały
pod Czantorią

Foto: wikipedia

KNURÓW. PIOTR SŁOWIŃSKI – DZIELNICOWY ROKU

1,49 mld zł – tyle, zdaniem Citi Group, zapłacić ma
Jastrzębska Spółka Węglowa za kopalnię KnurówSzczygłowice. Pieniądze na to spółka pozyska
emitując obligacje

Kiedy jej psy umierały
w rozgrzanym samochodzie,
ona rozkoszowała się górskimi
widokami. Czworonogi
w ostatniej chwili uratował
knurowianin
60-letnia mieszkanka Bochni
przyjechała na wakacje do Ustronia z dwoma psami rasy R hodesian. 19 lipca zdecydowała się
wyruszyć na szlak. Czworonogi
przeszkadzały jej w górskich wędrówkach, więc zostawiła je w
samochodzie na park ingu pod
Czantorią. Tego dnia temperatura
sięgała prawie 30 stopni. Samochód
mógł się rozgrzać nawet do 50 stopni. Psy przez prawie dwie godziny, z
braku świeżego powietrza, powoli
umierały w męczarniach.

Około godz. 16 przez parking
przechodził 32-letni knurowianin.
Zauważył wycieńczone zwierzęta.
Nie wahał się długo. Wybił szybę
pojazdu, uwolnił czworonogi i zadzwonił na policję.
- Po zgłoszeniu na miejsce zostali
skierowani policjanci z ustrońskiego
komisariatu - informuje Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach.
- Chwilę później na parking dotarła
właścicielka czworonogów. Kobieta w
swoim postępowaniu nie widziała nic
niestosownego.

Nieodpowiedzialna właścicielka miała sporo szczęścia - psy nie
wymagały pomocy weterynaryjnej.
Za swój czyn bochnianka odpowie
przed sądem.
- Zgodnie z Ustawą o ochronie
zwierząt, za wystawianie zwierzęcia
na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego życiu
lub zdrowiu, grozi kara grzywny,
kara ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do 2 lat –
usłyszeliśmy od policjantów.
jb

KNURÓW, GIERAŁTOWICE, PANIÓWKI

Kierowcy gaszą pragnienie... alkoholem
16 lipca o godz. 10.15 drogówka z Gliwic zatrzymała w Gierałtowicach na ul. ks. Roboty 56-letniego mężczyznę. Gierałtowiczanin jechał rowerem pomimo
sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych i rowerów. To nie koniec przewinień
mężczyzny. Po zbadaniu okazało

się miał prawie 2,5 promila.
19 lipca w Knurowie na ul. Książenickiej w ręce policji wpadł 49-letni
rybniczanin.
- W stanie nietrzeźwości (1,3
promila) kierował samochodem
marki Volvo - informuje Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Knurowie.

Dzień później, t y m razem
w Paniówkach, funkcjonariusze
złapali 46-letniego mieszkańca
Pilchowic. Jechał motorowerem.
Wydychał 0,6 promila.
Wszystkim grozi utrata prawa
jazdy, jeśli takowe jeszcze posiadają, oraz kara więzienia.
jb
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Foto: arch. prywatne

Duży problem
z małym kleszczem

Wbrew temu, co widać na zdjęciu,
88-letnia pani Gertruda nie została
pobita. Potknęła się i upadła na
remontowanej ul. Koziełka. - Nie
ma tam chodnika, nie ma jak przejść
na drugą stronę ulicy - skarży się
wnuczka knurowianki

Do upadku
jeden krok

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW. BOLESNY FINAŁ WYPRAWY DO SKLEPU

DO PIĘCIU RAZY SZTUKA

Dla matek z dziećmi w wózkach
przejście na drugą stronę ulicy
stanowi spore wyzwanie

Niespełna miesiąc temu rozpoczął się długo wyczekiwany remont
ul. Koziełka. Wykonawca robót,
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów z Gliwic, zerwał już asfaltową nawierzchnię od skrzyżowania
z ul. Klasztorną do numeru 99 i rozebrał część chodników. Obecnie
osadza betonowe krawężniki po obu
stronach ulicy.
Mieszkańcom coraz trudniej
odnaleźć się na tym wielkim placu
budowy. Dla starszych ludzi przejście przez rozkopaną ulicę stanowi
nie lada wyczyn.
Przykładem pani Gertruda. We
wtorek rano, wspomagając się laską,
poszła do sklepu, który mieści się po
drugiej stronie ulicy. Kiedy wracała
do domu ze sprawunkami, potknęła
się na wertepach i upadła.
- Pani ze sklepu wezwała pogotowie - relacjonuje wnuczka Barbara. - Ratownicy zawieźli babcię do
szpitala, by zbadać ją tomografem.
Pani Gerturda wygląda jakby ktoś
ją pobił. Ma poobdzieraną i nabrzmiałą od fioletowej opuchlizny twarz.
Roztrzęsiona wnuczka zastanawia
się, kto ustalił taką kolejność robót.
- Chociaż jeden chodnik powinni
4

Kleszcze, mimo niewielkich rozmiarów, mogą dać człowiekowi nieźle
w kość. Przenoszą wirusy i bakterie,
powodujące zachorowania, m.in.
na boreliozę i kleszczowe zapalenie
mózgu.
Pani Dagmara (nazwisko do
wiadomości redakcji) wie, że im
szybciej kleszcz zostanie usunięty,
tym mniejsze jest ryzyko zakażenia.
Dlatego, kiedy tylko zauważyła pasożyta na głowie córeczki Wiktorii,
natychmiast udała się do Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. Koziełka.
- Usłyszałam, że nie mają szczypczyków ani pęset - opowiada knurowianka. - Ale dostałam skierowanie
do Poradni Chirurgii Dzieci w Gliwicach, na Kościuszki.
Niestety, tam też odmówiono im
pomocy, odsyłając do przychodni
przy ul. Kozielskiej.
Pani Dagmara nie wiedziała, że
na Kozielskiej mieści się kilka przychodni. Najpierw skierowała kroki
do tej złej. Kiedy się zorientowała,
na zegarku była już godz. 14.45. Za
kwadrans kończyła pracę poradnia
chirurgiczna, do której faktycznie
została skierowana.
- Nikogo oprócz rejestratorki
tam nie było. Nawet lekarza, który
powinien przyjmować do godz. 15.00
- wspomina matka dziewczynki.

zostawić mieszkańcom - uważa. - Jak
oni mają się przemieszczać? Nikt
jeszcze nie potrafi latać.
Pani Barbara twierdzi, że robót
na ul. Koziełka nikt nie nadzoruje.
Gdyby tak było, zerwany asfalt, pryzmy piachu i koleiny nie stanowiłyby
przeszkód dla starszych ludzi czy
matek z wózkami.
Po naszym telefonie naczelnik
Wydziału Inwestycji, Ewa Szczypka wybrała się na ul. Koziełka. Od
kierownika budowy dowiedziała
się, że do wypadku doszło na nieremontowanym odcinku.
- Dojścia i dojazdy do posesji są
zabezpieczone. Wykonawca stworzył
też możliwość przejścia na drugą
stronę ulicy, nadsypał krawężniki tłumaczy naczelnik Szczypka.
Obecnie od skrzyżowania z ul.
Wrzosową trwa układanie chodnika.
Jeszcze w tym tygodniu po stronie
numerów nieparzystych od piekarni Słowik aż do sklepów robotnicy
odtworzą kolejny fragment trotuaru.
- W związku z budową pojawią
się uciążliwości, które wykonawca
zobowiązał się zmniejszyć do minimum - dodaje naczelniczka.
/pg/

Usłyszała, że pomoc uzyska
w przychodni przy ul. Raciborskiej.
- Dobrze, że brat był z nami.
Wiedział, gdzie w zakamarkach
wokół rynku szukać tej przychodni
- dodaje pani Dagmara.
Rejestratorka z rozbrajającą
szczerością powiadomiła knurowian,
że limit pacjentów już się wyczerpał,
a lekarz może przyjąć małą Wiktorię
dopiero następnego dnia o godz. 10.
Pani Dagmara była bardzo zdeterminowana. Nie poddała się. Weszła do gabinetu i poprosiła lekarkę,
by przyjęła małą Wiktorię. Udało
się. Po chwili czekania dziewczynka
pozbyła się pasożyta.
Warto dodać, że stało się to po
2,5-godzinnym krążeniu między
przychodniami, dopiero w 5 placówce. Ile czasu zajęłoby to komuś niezmotoryzowanemu? Pani Dagmara
nie chce nawet o tym myśleć.
- Jeśli przychodnia odmawia pomocy, powinna wskazać taką, która
jej na pewno udzieli, a nie odeśle
z kwitkiem - matka dziewczynki nie
kryje rozżalenia.
Łagodna zima spowodowała
inwazję kleszczy w lasach, parkach
i na skwerach. Przybywa ukąszonych przez groźne pajęczaki. Gdzie
w takich sytuacjach szukać pomocy?

Foto: wikipedia

Pani Dagmara pielgrzymowała 2,5 godziny między
przychodniami, aż w końcu znalazła lekarza, który
usunął kleszcza z głowy jej niespełna 2-letniej
córeczki

Łagodna zima przyczyniła się do wzrostu liczebności
kleszczy - bardzo łatwo się na nie natknąć w lasach,
parkach i na skwerach

PLASTIK
NIE DA RADY

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Knurów, dr n. med. Tomasz
Pitsch, zapewnia, że można ją uzyskać w poradniach i w szpitalu.
- Mamy specjalne urządzenia,
dzięki którym usuwamy kleszcze
- zapewnia.
K iedy opow iada my mu historię 2-letniej Wiktorii, próbuje
tłumaczyć zachowanie personelu:
- W przychodni na Koziełka przyjmują dwie doświadczone panie
doktor. Podejrzewam, że skierowały
dziecko do Gliwic wyłącznie ze
względów bezpieczeństwa, a nie złej
woli - przekonuje. - Czasem kleszcz
wbije się tak głęboko, że potrzebna
jest interwencja chirurga, by nic nie
zostało w skórze.
Dodaje, że wielu dorosłych pacjentów z kleszczami otrzymuje
pomoc w Izbie Przyjęć knurowskiego szpitala. Nikt nie jest odsyłany
z kwitkiem.

Sprawdzamy. We wtorek, tuż
po godz. 9.00, dzwonimy do przychodni przy ul. Koziełka. Informujemy rejestratorkę, że zauważyliśmy
kleszcza na ręce 6-letniego syna.
Kobieta nie py ta, jak duży jest
kleszcz. Oznajmia, że personel nie
dysponuje odpowiednimi narzędziami do usuwania pajęczaków.
- Mamy tylko plastikowe, a takimi nie da rady nic wyciągnąć.
Proszę iść na Izbę Przyjęć - słyszymy
w słuchawce.
Dobrze, że nasz 6-latek jest
wymyślony. W przeciwnym razie
musiałby czekać do godz. 18, kiedy
pracę rozpocznie nocna i świąteczna
opieka zdrowotna w przyszpitalnej
Izbie Przyjęć.
W środę zgłosiliśmy się z tym
samym problemem do przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Tam na szczęście nikt nie odmówił
pomocy.
Paweł Gradek

serdeczności

Przegląd Lokalny Nr 30 (1116) 24 lipca 2014 roku

aktualności

Nie jestem
trudny...
Miesiąc temu wybraliśmy się
do kamienicy przy ul. 1 Maja po raz
pierwszy. Asystowaliśmy pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
Referatu Lokalowego i Straży Miejskiej. Powód? Uciążliwy lokator, którzy uprzykrza życie sąsiadom. Z zadłużonego mieszkania zrobił melinę,
do której przychodzi szemrane towarzystwo. Gdyby tylko chciał, spłaciłby
dług i mógłby wieść spokojne życie
w domu pomocy społecznej. Nie chce.
Odmawia każdej formy pomocy.
- Uważam, że rozwiązaniem tej sytuacji powinna być eksmisja - stwierdzał wtedy kategorycznie dyrektor
MZGLiA, Mieczysław Kobylec.
- Pozostaje nam działanie z urzędu i zadziałamy - dek la rowa ła
wicedyrektor MOPS, Danuta Gawrońska.

JESTEM ZA SŁABY.
POCHLAŁEM

Minął miesiąc. Sąsiadki lokatora
nie widzą efektów działania urzędników. W mieszkaniu mężczyzny
panuje jeszcze większy bałagan niż
ostatnio. Na półpiętrze, gdzie mieści
się wspólna toaleta, leżą odchody.
- Kiedy klatka będzie umyta? - sąsiadka pyta postawnego mężczyznę,
wyglądającego zza drzwi. Na stoliku
czekają na niego dwie butelki piwa.
- Jutro - odpowiada od niechcenia
i odwraca się w kierunku stolika.
- Tak już jest od 2 tygodni. W ubikacji syf, na klatce syf - głos kobiety
przybiera na sile.
- To Olek nasrał - protestuje sąsiad.
- Mnie to nie interesuje.
- Posprzątam, ale jutro - próbuje ją
zbyć, ale kobieta nie daje za wygraną.
- Dlaczego nie dziś?

KNURÓW. PRZEBUDOWA BLOKU PRZY UL. FLORIANA 4

Mieszkania
zamiast hotelu

Przez lata był przystanią dla przyjezdnych.
Przetrwał komunizm, przegrał z wolnym
rynkiem. Hotel Miejski zlikwidowano rok
temu. Za parę miesięcy do lokali ponownie
wprowadzą się mieszkańcy. W miejsce
pokojów do wynajęcia powstaną mieszkania
Blok przy Floriana 4 wybudowano w latach 80. XX wieku w popularnej wówczas technologii wielkiej
płyty. Przez kilkanaście lat należał
do kopalni. W 1997 zakład przekazał
budynek miastu.
Część parteru i I piętra zajęły
biura, na IV i V piętrze utworzono
mieszkania. Z pozostałej części parteru, I piętra i całe II piętro przeznaczono na pokoje hotelowe. Powstał
Hotel Miejski, w którym zatrzymywali się przede wszystkim pracownicy kopalni „Knurów-Szczygłowice” i
przyjezdni.
Z każdym rokiem z noclegów
korzystało coraz mniej osób. Ostatni
mieszkaniec hotelu spędził w nim
prawie 20 lat. Zmarł z majątkiem
ukrytym w materacu.
W zeszłym roku hotel zamknięto. Nie przetrwał bolesnego zderzenia

z konkurencją.
Co dalej z hotelem? Pod koniec
lipca powinien rozstrzygnąć się
przetarg na przebudowę pokojów
hotelowych.
- Powstanie 16 mieszkań: jedno-, dwu- i trzypokojowych
o powierzchni od 17 do
60 m 2 - wyjaśnia
Mieczysław

Hotelowe pokoje zamienią
się w 16 nowych mieszkań

Przegląd Lokalny Nr 30 (1116) 24 lipca 2014 roku

NIC TYLKO CZEKAĆ

Przed miesiącem urzędnicy zastali zdemolowane
mieszkanie. W tym czasie lokator błąkał się po mieście

- Jestem słaby. Pochlałem. Jutro
posprzątam.
Problemy z uciążliwym sąsiadem zaczęły się po śmierci jego
matki. Z domu zrobił melinę. Odtąd
częstymi gośćmi kamienicy stali
się bezdomni. Z relacji sąsiadów
w ynika, że mężczyzna leczył się
psychiatrycznie.
- Pamiętam jak pogotowie zabrało go w kaftanie i kajdankach,
bo groził siekierą - opowiada druga
sąsiadka. - A prosiłam, przyślijcie tu
byków, bo inni sobie z nim nie poradzą. Po prostu sąsiad wpadł w szał.
Kiedy pytamy mężczyznę, gdzie
się podzieje, jeśli straci mieszkanie,
rzuca od niechcenia:
- Do Alberta pójdę (do schroniska
św. brata Alberta w Bojkowie - przyp.
red.).
Na pytanie, czy nie będzie mu
szkoda mieszkania, zawiesza się
i milczy.
Sąsiadki nie kryją złości. ReKobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
Przebudowa potrwa kilka miesięcy. W planach są m.in. modyfikacje
w układzie lokali (wyburzenie betonowych ścianek działowych) oraz
zmiany w instalacji elektrycznej i
sanitarnej. Ściany i sufity pokryje
farba akrylowa. Nie zmieni się konstrukcja budynku. Do mieszkań nie
będą dołączane piwnice.
Prace adaptacyjne ruszą po wyłonieniu wykonawcy. Według wstępnych założeń, pod koniec roku mieszkania zostaną przekazane Urzędowi
Miasta. Magistrat zdecyduje o ich
przeznaczeniu.
- Najprawdopodobniej lokale
trafią na rynek, do sprzedaży - mówi
dyrektor Kobylec.
jb

Foto: Dominik Trygar

- Opowiedz, człowieku, jak dźgnąłeś Olka
nożem! - proponuje sąsiadka. Postawny
mężczyzna patrzy na nią nieprzytomnym
wzrokiem. - Kto po tym wszystkim sprzątał?
- kobieta nie daje za wygraną. - Kałuże krwi
tu były. Ja to musiałam sprzątać, a ty mi
mówisz, że nie jesteś uciążliwy?

od jednej z nich. - W administracji
powiedzieli mi, że temu człowiekowi
trzeba pomóc. Jak pomóc? Zamknąć
w Toszku, bo ma schizofrenię alkoholową. Albo na odwyk. Przymusowo. Wystarczy, żeby opieka wysłała
pismo do sądu.
Mężczyzna traci cierpliwość
i z całej siły trzaska drzwiami.
Nie dotrzymuje obietnicy i nazajutrz nie sprząta klatki schodowej.
Sąsiadka zastanie go śpiącego na wersalce, z tlącym się papierosem w ustach.

Foto: Paweł Gradek

śladem naszych publikacji

gularnie płacą czynsz, finansują
remont y m ie sz k a ń z wła snych
środków.
- Jego stąd wyrzucą i co? Wyremontują melinę z naszych podatków
dla kogoś innego. A ja musiałam okna
wymienić za swoje pieniądze.

O KROK OD POŻARU

Kobiety obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Nie tak dawno sąsiad
dźgnął nożem jednego z kompanów.
Były zdziwione, kiedy wypuścili go
po 48 godzinach.
- Boję się o 10-letnią córkę mówi sąsiadka. - Są wakacje, ona
kręci się po podwórku. Wiele trzeba,
żeby któryś zaciągnął ją do piwnicy
i zgwałcił?
- Nie chcemy krzywdy sąsiada, tylko mu pomóc. Czy przez to, że on jest
chory, także my musimy cierpieć? Kto
o nas zadba? Czy musi dojść do tragedii, żeby ktoś zwrócił na nas uwagę?
Mężczyzna cierpliwie wysłuchuje
tyrady sąsiadek.
- Posłuchaj, nie byłam nigdy
karana. Nie będzie posprzątane,
łapnę cię i zrzucę ze schodów. Będziemy mieć wtedy spokój - słyszy

Dyrektor MZGLiA: - Wystosowałem do MOPS-u pismo, w którym
proszę, aby zajął się lokatorem. Moim
zdaniem wymaga on natychmiastowej i fachowej opieki. W przeciwnym
razie dojdzie do tragedii.
Wicedyrektor MOPS: - Złożyliśmy wniosek do pełnomocnika
ds. profilaktyki i promocji zdrowia
o skierowanie mężczyzny na odwyk.
Czekamy na reakcję. Ponadto wystąpiliśmy o podjęcie leczenia mężczyzny
w poradni zdrowia psychicznego.
W przypadku odmowy, zwrócimy się
z takim wnioskiem do sądu.
Danuta Gawrońska nie potrafi
przewidzieć, kiedy uda się rozwiązać
problem. Podobne sprawy toczą się
w sądzie latami.
Od nas dowiaduje się o incydencie z nożem. Obiecuje wysłać na miejsce pracowników socjalnych, którzy
porozmawiają z sąsiadami i doradzą
im, co robić w sytuacji zagrożenia.
- Zapewniam, że wszystkie kroki już
zostały przez nas podjęte - podkreśla.
Kobiety z kamienicy powoli tracą wiarę w działania urzędników.
Pukały do wielu drzwi. Wszędzie
słyszały, że potrzeba czasu. Obawiają się dnia, kiedy będzie już za
późno na jakąkolwiek pomoc.
Jak udało nam się dowiedzieć,
w czerwcu mężczyzna czynił starania
o dodatek mieszkaniowy.
Paweł Gradek

Są jeszcze wolne miejsca
w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych. W sierpniu
zostanie przeprowadzony
dodatkowy nabór
KNURÓW. WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLACH

W sierpniu
drugi nabór

W czer wcu za kończył się I
etap rekrutacyjny na rok szkolny
2014/2015 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
miejskich szkołach podstawowych
w Knurowie. Jak informują dyrektorzy, w niektórych placówkach
zostały wolne miejsca.
W oddziałach przedszkolnych
w szkołach znajdują się one w: MSP1 – 8 miejsc, MSP-2 – 2, MSP-4 – 4,
MSP-6 – 1, MSP-7 – 4 i MSP-9 – 8.
W przedszkolach MP-13 ma do
zaoferowania 13 miejsc, a ZSP-MP-5
– jedno miejsce.
- Szczegółowych informacji dotyczących naboru uzupełniającego, w
tym ilości wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych udzie-

lają pracownicy sekretariatów wyżej
wymienionych placówek – słyszymy
w Miejsk im Zespole Jednostek
Oświatowych w Knurowie.
W sierpniu zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające,
czyli II etap rekrutacyjny. Obowiązują w nim te same zasady, które
miały miejsce w I etapie. Wnioski
należy złożyć ponownie (dokumenty składane w marcu nie mogą być
brane pod uwagę) wraz z załącznikami. Będą przyjmowane od 4 do 8
sierpnia 2014 r.
Ogłoszenie list zakwalifikowanych nastąpi 14 sierpnia. Listy przyjętych zostaną podane 22 sierpnia.
/b, mzjoś/
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KNURÓW. MIASTO ROZBUDOWUJE MONITORING

Wzrok kamerom
się poprawia

Przybywa miejsc objętych monitoringiem kamerowanych zakątków jak ognia starają się unikać
jedynie ci, którzy z prawem mają na bakier....

W Knurowie działa 14 punktów kamerowych. Wkrótce
powstaną nowe. Pod czujnym okiem kamer znajdzie
się park w Szczygłowicach, przystanek na Wojska
Polskiego i skwer przy ul. Ogana
Pierwsze kamery monitoringu
pojawiły się w Knurowie w 2006
roku. Od tamtego czasu ilość miejsc
objętych obserwacją wzrasta.
Monitoring wpływa korzystnie
na poprawę bezpieczeństwa. W
miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodów i przechodniów o
wykroczenie nietrudno. Najczęściej
kamery „wyłapują” drobne, choć
niekiedy uciążliwe, przewinienia, jak
spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, palenie papierosów na
przystanku czy zaśmiecanie terenu.
Dzięki kamerom udawało się także
zatrzymać nietrzeźwych kierowców
czy sprawców zniszczenia mienia. Z
zalet monitoringu korzystają również
kryminalni.
- W 2013 roku udostępniliśmy

policji 59 zapisów z kamer, które są
traktowane jako materiał dowodowy
- mówi Andrzej Daroń, komendant
Straży Miejskiej.
Niebawem kolejne trzy miejsca
w Knurowie zostaną objęte monitoringiem: jedna z kamer zostanie
zamontowana w rejonie przystanku
Wojska Polskiego, na w ysokości
skrzyżowania ulic 1 Maja i Witosa,
kolejna - w rejonie ulicy Parkowej, w
miejscu, gdzie powstanie siłownia.
- Zmodernizujemy także punkt
kamerowy koło Urzędu Miasta, czyli
przy ul. Ogana. Starą kamerę stacjonarną zamienimy na nową, obrotową,
dzięki temu będziemy mieli możliwość
obserwacji też rejonu parku - tłumaczy komendant Daroń.
Co ciekawe, ci, którzy bywają z

prawem na bakier, unikają miejsc
objętych monitoringiem.
- Tendencja jest taka: w momencie
uruchomienia nowego punktu mamy
więcej zatrzymanych, ale z czasem ta
liczba maleje - wyjaśnia komendant
Daroń.
Mieszkańców cieszą kolejne
punkty obserwacji.
- Czuję się bezpieczniej, wiedząc,
że strażnicy patrzą i pilnują. Nieraz
widziałam jak przyjeżdżali i zabierali z przystanku pijanego - pewnie
go w kamerze zobaczyli - mówi pani
Małgorzata. - Całe miasto powinno
być kamerowane, może wtedy ludzie
dwa razy by się zastanowili, zanim
zrobiliby cokolwiek złego.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Pozdrowienia
znad morza
i gór

ZDROWIE. BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Bądź szybsza
od raka

W Sośnicowicach, Gierałtowicach
i Knurowie zaparkuje w sierpniu
mammobus gliwickiego Centrum Onkologii.
To okazja dla pań na bezpłatne badanie
mammograficzne
Z bezpłatnego badania, finansowanego przez NFZ, będą
mogły skorzystać panie w wieku
50-69 lat (roczniki 1945-1964).
Mammografię będzie można
wykonać w następujących miejscach:
Sośnicowice – przy ośrodku
zdrowia (ul. Gliwicka 28): 1 sierpnia (piątek) w godz. 8.30-15.30,
4-5 sierpnia (poniedziałek - wtorek) w godz. 10-17;
Gierałtowice – przy restauracji Szmaragdowej (ul. Ks. Roboty
69): 6-7 sierpnia (środa - czwartek) w godz. 10-17, 8 sierpnia
(piątek) w godz. 8.30-15.30;
Knurów – przy sklepie Intermarché (ul. Szpitalna 42): 11-14
sierpnia (poniedziałek - czwartek) w godz. 10-17, 18 sierpnia
(ponied zia łek) w god z . 8. 30 15.30.
Co istotne, nie ma znaczenia
adres zamieszkania ani zameldowania. Z badania mogą sko-

rzystać również panie z innych
m iejscowości. Nie t rz eba też
skierowania bądź zaproszenia.
Wystarczy dowód osobisty.
Jeśli któraś z pań robiła wcześniej badanie mammograficzne
poz a C ent r u m On kolog i i, to
powinna wziąć (jeśli to możliwe)
ze sobą zdjęcia lub płytę z wynikiem.
Mammobus Centrum Onkologii jest wyposażony w najnowszej
generacji cyfrowy mammograf.
Umożliwia uzyskanie najwyższej
jakości obrazu przy bardzo niskiej
dawce promieniowania.
Do najbliższego terminu jeszcze nieco ponad tydzień. Warto
zarezerwować chwilę, podejść bądź
podjechać i przebadać się. To ani
nie boli, ani nie kosztuje. A życie
uratować może...
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 32 278 98 96.
/sisp, bw/

PILCHOWICE. FESTIWAL MIODU

Słodycz w plenerze

23 sierpnia na boisku sportowym LKS
Victoria w Pilchowicach odbędzie się
Festiwal Miodu. Zainteresowani wystawcy
na zgłoszenie udziału mają czas do 28 lipca
Festiwal ma charakter festynu
plenerowego. W jego czasie twórcy
i producenci będą udostępniać do
degustacji, a ta k że sprzedawać,
swoje w y roby. Uczestnikami są
pszczelarze - właściciele pasiek, hodowcy pszczół, producenci miodów
i produktów pszczelarskich.
Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do poniedziałku, 28
lipca w Urzędzie Gminy w Pilchowicach (ul. Damrota 6, 44-145
Pilchowice). Można to uczynić: *
osobiście w sekretariacie, * pocztą
tradycyjną, * pocztą elektroniczną

(ug@pi lchow ice.pl) lub fa k sem
(32 235 69 38).
Za udział i zwiedzanie ekspozycji nie trzeba będzie płacić. Imprezie towarzyszyć będzie konkurs
na „Najlepszą pasiekę Spichlerza
Górnego Śląska”.
Fe st iwa l orga n i z uje Gm i na
Pilchowice. Regulamin imprezy i
druk zgłoszeniowy dla wystawców
znajdują się na stronie Powiatu
Gl iw ic k ie go (w w w. s t a ros t wo.
gliwice.pl).
/sisp, bw/

reklama

O Czytelnikach pamiętali – państwo Zygmunt
i Anna Podrazowie – przebywający w Ustroniu. Wyrazem tej pamięci jest barwna kartka z
widokiem znanego i lubianego uzdrowiska. Nie
zapomnieli też o Knurowie krwiodawcy reprezentujący miasto podczas Rajdu Czerwona Róża. Kuszą wszystkich Czytelników pięknymi obrazami
polskiego morza.
Serdecznie dziękujemy.
6
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Wybuchowe córki Lignozy
Z KART HISTORII

Krywałdzka wytwórnia prochu Lignoza dorobiła się dwóch „córek” – fabryk w Bieruniu
Starym i Pniowcu. Losy zakładów ściśle się ze sobą splatały
Struktura fabryk podległych Lignozie Spółce Akcyjnej – Dyrekcji
Generalnej w Katowicach przedstawiała się następująco:

Widokówka z przełomu lat 20 i 30. XX wieku

Na początku X X wieku kr ywałdzka fabryka prochu zmieniła
nazwę. Dotychczasowa właścicielka
Paulina Gűttler sprzedała ją niemieckiej firmie Oberschlesische AG
z siedzibą w Berlinie, która w 1909
roku przyjęła miano „Lignose AG”.
W 1921 roku, czyli jeszcze przed
ustaleniem granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku, utworzona
została Ost Lignose, obejmująca
prochownie w Krywałdzie, Bieruniu
Starym i Pniowcu. Zakłady te do 1922
roku należały do spółki z kapitałem
niemieckim.

W 1923 roku na przyłączonym do
Polski Górnym Śląsku rozpoczęło się
wprowadzanie nazewnictwa polskiego. Stąd pojawiła się nazwa: Lignoza
Spółka Akcyjna. 23 marca 1924 roku
firma ta, posiadająca już wyłącznie
polski kapitał, kupiła na własność
fabryki w Kry wałdzie (wówczas
powiat rybnicki), Bieruniu Starym
(pow. pszczyński) i Pniowcu (pow.
tarnogórski).
Nazwa „Lignoza” posiada podwójne znaczenie. Pochodzi od
łacińskiego „lignum”, czyli drewno
(w zakładzie produkowano materiały
Logo fabryki
w Krywałdzie wytłoczono
na przedmiotach
bakelitowych

wybuchowe na bazie trocin nasyconych saletrą i nitrogliceryną). Druga
nazwa wywodzi się od „lignozytu”
– materiałów wybuchowych saletrzano-amonowych.
Po przejęciu wszystkich trzech
fabryk, działających pod wspólną
nazwą Lignoza Spółka Akcyjna, powołana została Dyrekcja Generalna z
siedzibą w Katowicach przy ul. Dworcowej 13. Dyrekcją Generalną kierowali: T. Morawski (1924-1930), L.
Szefer (1930-1937) i dr Jerzy Pochwalski (1937-1939, absolwent Oxfordu,

mieszkał z rodziną w Krywałdzie i
codziennie dojeżdżał do Katowic).
Fabr yk i w Bieruniu Star y m
i Pniowcu były zakładami „siostrzanymi” od „matki” Lignozy w
Krywałdzie. W Pniowcu znajdowała
sie też fabryka papieru. Wytwarzała
m.in. papier drzewny i bezdrzewny
- kancelaryjny, rysunkowy, milimetrowy, brystol i papier nasycony
woskiem.
Fabr yka w Bieruniu Star ym
została zbudowana w sąsiedztwie
lasu, podobnie jak fabryka prochu w
Krywałdzie w 1875 roku.
Kiedy inż. Eugeniusz Kwiatkowski został ministrem skarbu, zainicjował budowę Centralnego Okręgu
Przemysłowego, zlokalizowanego
w widłach Wisły i Sanu. Wtedy to
zbudowana została kolejna fabryka
materiałów wybuchowych – w Pust-

kowie koło Dębicy.
Kiedy w lecie 1939 roku dochodziło do incydentów na pograniczu:
Krywałd – Kuźnia Nieborowska –
Nieborowice, Dyrekcja Generalna
Lignozy SA rozważała przeniesienie
parku maszynowego i urządzeń laboratoryjnych z Krywałdu do Pustkowa.
Pomysł ten nie został jednak zrealizowany z powodu zbyt dużej odległości,
olbrzymich kosztów transportu, a
także zaskakująco szybkiej ofensywy
armii niemieckiej we wrześniu 1939
roku.
Po zakończeniu II wojny światowej dr Jerzy Pochwalski wrócił do
Krywałdu. W latach 1945-1947 był
dyrektorem komisarycznym Lignozy,
przemianowanej w 1946 roku na Wytwórnię Chemiczną Krywałd.
Maria Grzelewska

Zdjęcia z archiwum autorki

fotografia z dawnych lat

W latach
1875-1939
kr y wał dzka fabr yka
produkowała: proch
wojenny, proch czarny,
myśliwski – dymny,
materiały chloranowe
– „silesia”, materiały
saletrzano-amonowe
– „lignozyt”, materiały
pirotechniczne, materiały oparte na żywicach syntetycznych –
„silesity”, „silesitany”
i „silesiteksy”.
Nobel na Śląsku
Około 1870 roku (pięć
lat przed powstaniem
fabryki w Krywałdzie)
Alfred Nobel (wynalazca dynamitu, fundator Nagrody Nobla)
uruchomił fabrykę w
okolicy Bytomia, najp r awd o p o d o b niej w
Boruszowic ach. Odsprzedał ją jednak po
wypadku, który miał
w niej miejsce.

Ulotka Lignozy
w Pniowcu - lata 30.
XX wieku
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Nasza prośba o przeglądnięc
ie domowych archiwów i udos
tępnienie star ych zdjęć nie
Bardzo ciekawe fotografie pode
pozostała bez odzewu.
słała nam mieszkająca w Pilch
owic ach Agnieszka Robok. Jedn
zrobiona w okresie międzywo
a z nich zost ała
jennym. Przedstawia pracown
ików Lignozy oraz mieszkańców
wic. – Zdjęcie wykonano w kasy
Krywałdu i Szcz ygłonie w Krywałdzie albo w loka
lu Michalskich w Szczygłowica
Agnieszka. – W drugim rzęd
ch – przypuszcza pani
zie pierwszy z lewej to mój prad
ziadek Franciszek Sekuła. W
trzeci od prawej siedzi Feliks
pierwszym rzędzie jako
Michalski.
Kim są pozostali panowie, któr
zy spotkali się – jak widać na
zdjęciu – przy czymś moc niejs
ścianą obwieszoną rysunkam
zym, pozując przed
i z roznegliżowanymi paniami?
Będziemy wdzięczni za podp
owiedź...
/bw/
Foto: Archiwum rodzinne Agni
eszki Robok
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lato w pełni

Foto: Centrum Kultury

SZTUKATERIA

Od 30 czerwca do 11 lipca w Sztukaterii trwały warsztaty artystyczno-edukacyjne. Wzięło w nich
udział 30 dzieci. Zajęcia zorganizowała Joanna Kusy-Szpotańska, kierownik klubu Sztukateria,
przy wsparciu Anny Maksym, Anety Zając i Agnieszki Zakrzewskiej oraz Marcina Kasprzyka.
Dzieci miały świetną okazję, aby uczestniczyć w wielu atrakcjach dostępnych w okolicy. Odbyły
się m.in. warsztaty malarskie, wycieczka edukacyjna do lasu koło Zacisza oraz rejs Kanałem
Gliwickim na statku „Marina”.

ZACISZE

Dzieci z Pilchowic nie znają słowa
nuda! Gminny Ośrodek Kultur y zapr osił najmłodszych na
w yc ie c zki dalekie i
bliskie. 2 lipca mali
pilchowiczanie przeżyli niezwykłą lekcję
historii w JuraParku w
Krasiejowie. Kilka dni
później wyruszyli do
ZOO w Opolu i odwiedzili Muzeum Druku
w Cieszynie. 23 lipca
dzieci podziwiały malowniczy szlak Orlich
Gniazd.

Tłum knurowian szuka ochłody na kąpielisku „Zacisze Leśne”. Ładna pogoda dopisuje i sprzyja plażowaniu. - Przychodzimy tutaj prawie codziennie - mówią Paulina,Nikola,
Karol, Rafał i Mateusz.

Foto: GOK Pilchowice

Foto: Dominik Tygar

Foto: Justyna Bajko

GOK PILCHOWICE
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Przez całe wakacje na knurowian czekają
świetlice Lokatorsko-Własnoś c i owej Sp ó ł dzielni Mieszkaniowej. Oprócz
zabaw, zaplan o w a n o t a kż e w yc i e c z k i.
Dzieci zwiedziły
już miasteczko
westernowe w
Żorach, poznawały tajniki pieczenia chleba w
Chlebowej Chacie w Górkach
W i e lk i c h o r az
szalały w Miodowej Krainie w
Maciejowie.

GOK GIERAŁTOWICE
Gminny Ośrodek Kultur y w
Gierałtowicach zabrał dzieci
m.in. na wycieczkę do Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich.
Najmłodsi z uwagą słuchali
jak dawniej wyrabiano chleb.
Przygotowano także zajęcia
świetlicowe. Wyobraźnia małych artystów nie znała granic:
tworzyli różnobarwne plakaty i
zamki, prawie jak prawdziwe.

Foto: GOK Gierałtowice

Foto: LWSM

LWSM
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aktualności
KNURÓW. ZŁOTE GODY

Trwały węzeł
miłości

- Trzeba miłości i cierpliwości, a nade wszystko
wyrozumiałości – podpowiadają świeżo upieczonym
małżonkom pary, które w środę świętowały złote,
szmaragdowe, diamentowe i żelazne gody
Uroczystość odbyła się w restauracji
Protos. Jej organizatorem był Urząd Stanu
Cywilnego.
Gośćmi specjalnymi było 17 par obchodzących „złote gody”, czyli 50 lat
w małżeństwie. Zaproszono też 18 par
„szmaragdowych”, obchodzących 55-lecie
swoich małżeństw, sześć par małżonków
„diamentowych” (60 lat w związku) i trzy
małżeństwa, które na ślubnym kobiercu
stanęły przed 65 laty („żelazne gody”).
- Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile,
a po czasie jej trwania. 50 i więcej lat temu
połączeni węzłem małżeńskim wyruszyliście
razem w niełatwą drogę życia. Dziś gratuluję
wam, że wytrwaliście na tej trudnej drodze i
że jesteście razem - mówiła Barbara Bismor,
kierownik USC.
Złoci jubilaci zostali uhonorowani
medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Przyznał im je prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,
natomiast wręczył prezydent Knurowa
Adam Rams wraz z przewodniczącym Rady
Miasta Janem Trzęsiokiem.

- Takie spotkania należą do najpiękniejszych chwil w pracy samorządowca. Trudno
ukryć wzruszenie, kiedy widzi się państwa
tyle już lat razem – mówił prezydent Rams.
– To piękny przykład trwałości małżeństwa.
Dowód na to, że jeśli chcemy budować przyszłość Polski i Europy, powinniśmy to czynić
na fundamencie silnej rodziny.
Prezydent podkreślił znaczenie dorobku życiowego, pracy zawodowej i aktywności społecznej jubilatów dla rozwoju
Knurowa: - Za tę cegiełkę w budowę naszego
miasta serdecznie dziękuję.
Głos ten podzielił przewodniczący
Trzęsiok, życząc jubilatom długich lat w
zdrowiu: – Niech każdy kolejny dzień przynosi wam taką radość, jaką czerpią z waszej
obecności wasi najbliżsi.
Liczne życzenia i gratulacje od nabliższych, przyjaciół i znajomych podkreślono
lampką szampana podczas poczęstunku.
Dalszą część uroczystości umilili zebranym
Czesław Żemła i Henryk Kuc, czyli Kabaret
Trzy Ofiary Drogi Do Europy.

ŚWIĘTUJĄCY SZMARAGDOWE GODY

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

MAŁŻEŃSTWA JAK ZŁOTO
50-lecie

świętowali państwo: Bernard i Sabina Adamik, Edward i Małgorzata Dajczak,
Herald i Barbara Deszcz, Stanisław i Margota Giemza, Tadeusz i Wanda Jędrzejewscy,
Stefan i Genowefa Krzywdzińscy, Jan i Helena Mastyj, Tadeusz i Irena Mołek, Andrzej
i Urszula Myśliwiec, Bogdan i Anna Pawka, Ernest i Hildegarda Porwolik, Józef i Maria
Skrzypek, Jan i Irena Stronczyk, Waldemar i Maria Szymiczek, Wojciech i Stanisława
Wanat, Stanisław i Gizela Wojciechowscy, Jan i Czesława Zgolik

55-lat razem

obchodzili państwo: Czesław i Marta Budniok, Wilhelm i Irena Dusza, Zenon i Halina Dąbrowscy, Ferdynand i Renata Gajzler, Leszek i Maria Kraska, Jan i Władysława
Kraszewscy, Eugeniusz i Erna Kusio, Stanisław i Małgorzata Kwitek, Zygmunt i Sabina
Labocha, Jerzy i Gizela Malik, Lothar i Jadwiga Moj, Stefan i Irena Rożek, Henryk i Irena Snitko, Helmut i Sonia Sobocik, Józef i Adelajda Szczygiel, Walter i Irena Szymala,
Henryk i Magdalena Szafarczyk, Henryk i Małgorzata Wiecha

60-lat w małżeństwie

przeżyli: Gotfryd i Helena Gillner, Leon i Janina Klimas, Henryk i Urszula Łyźniak,
Eugeniusz i Wanda Skowron, Zygfryd i Ruta Siudak, Henryk i Irena Tąpała.

65-lat

małżeństwa obchodzili: Józef i Elżbieta Danielowscy, Eugeniusz i Maria Noworyta
oraz Jan i Jadwiga Tekień.

ZŁOCI JUBILACI

MAŁŻEŃSTWA DIAMENTOWE I ŻELAZNE
Przegląd Lokalny Nr 30 (1116) 24 lipca 2014 roku

9

rozmaitości

rozrywka nr 30

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Dominik Trygar

Julia Paprotny z Żernicy

ur. 9.07.2014 r., 3660 g, 54 cm

Katarzyna Kurpas z Czerwionki

Lena Piórecka z Czerwionki-Leszczyn

ur. 10.07.2014 r., 3400 g, 54 cm

Aleksander Słaboń z Ornontowic
ur. 10.07.2014 r., 4130 g, 59 cm

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 odpowie-

Kajetan Świercz z Leszczyn

ur. 9.07.2014 r., 3950 g, 56 cm

ur. 10.07.2014 r., 2520 g, 49 cm

Helena Mikucka z Knurowa

ur. 11.07. 2014 r., 4550 g, 56 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 28/2014 brzmiało: „CHÓRZYSTA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
RENATA JANIEC. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Amelia Brodzińska z Knurowa

ur. 13.07. 2014 r., 3410 g, 53 cm

Mateusz Piotrowski z Leszczyn

ur. 13.07.2014 r., 3130 g, 54 cm

26.07. 2014 r.
SOBOTA

30

24.07.2014 r.
CZWARTEK
Samoloty 2 2D
- godz. 10.00,18.00
Nasza niania jest agentem (2 zł)
- godz. 12.00
Samoloty 2 3D
- godz. 16.00
Więzy krwi
- godz. 20.00
25.07. 2014 r.
PIĄTEK
Samoloty 2 2D
- godz. 10.00,18.00
Pana Magorium cudowne
emporium (2 zł)
- godz. 12.00
Samoloty 2 3D
- godz. 16.00
Przychodzi facet do lekarza
- godz. 20.00

Podkręć jak Beckham (2 zł)
- godz. 12.00
Samoloty 2 2D
- godz. 14.00,18.00
Samoloty 2 3D
- godz. 16.00
Przychodzi facet do lekarza
- godz. 20.00
27.07. 2014 r.
NIEDZIELA
Samoloty 2 2D
- godz. 16.00,14.00
Samoloty 2 3D
- godz. 18.00
Przychodzi facet do lekarza
- godz. 20.00

Natalia Dubiel z Knurowa

ur. 16.07.2014 r., 3100 g, 53 cm

28.07. 2014 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA
Samoloty 2 2D
- godz. 10.00,16.00
Samoloty 2 3D
- godz. 18.00
Przychodzi facet do lekarza
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
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Mikołaj Dylewski z Knurowa

ur. 14.07.2014 r., 2910 g, 51 cm

Natan Smejda z Knurowa

ur. 16.07.2014 r., 2550 g, 48 cm

Amelia Zimończyk z Pilchowic

ur. 16.07.2014 r., 2820 g, 49 cm
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KNURÓW. PÓŁKOLONIE Z ATRAKCJAMI

Nuda? A co to takiego...

- Uczę się kręcić hula-hop – zdradza nam Magda. – A ja nie mogę się doczekać
wycieczki do fabryki czekolady – rozmarza się Kuba. Mali koloniści z parafii świętych
Cyryla i Metodego nie znają słowa „nuda”...

Chcieć to móc – rok w rok udowadniają organizatorzy
parafialnych półkolonii; tym razem z przygotowanych przezeń
atrakcji skorzysta przeszło 90 dzieci

W Farskich Ogrodach kręci się
ich ponad 40.
- Ale nie rozbójników, bo to
grzeczne dzieci – śmieje się Katarzyna Sontag. Wraz z Justyną Kwaśniok
i Katarzyną Antonowicz dogląda
bawiących się malców.
- Energii mają co niemiara –
przyznaje.
Wszyscy to uczestnicy półkolonii
zorganizowanych przez parafię.
- Zaplanowaliśmy dwa dwutygo-

dniowe turnusy – mówi ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek. – Weźmie w nich
udział około 90 dzieci.
Każdy dzień dzieci rozpoczynają
od II śniadania. Potem z werwą rzucają się w wir gier, przygód, zabaw i
wycieczek.
Wiele frajdy sprawia malcom
spacer po Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Bujakowie i parku w
Pszczynie, wodne szaleństwa na
basenie i dinozaury w Krasiejowie.

informacja własna wydawcy

Prawdziwym hitem są odwiedziny
minizoo państwa Masarczyków w
Krywałdzie.
- Dzieci oglądają ptaki, karmią i
głaszczą zwierzęta, wszystkie je fascynują. Po kilku godzinach tej szczerej
miłości koń zapiera się jak osioł
pragnąc, gdzieś czmychnąć z kopyta
– śmieje się ks. Wieczorek.
Jeśli dodać ognisko, pieczenie i
smakowanie kiełbasek, dla kilkulatków to niczym pełnia szczęścia.

- Nie sposób pominąć McDonalda, tam czują się jak w raju – zauważa
proboszcz.
- A ja to się nie mogę doczekać
wycieczki do fabryki czekolady –
zdradza nam Kuba z II turnusu. O
smakołykach, które można jeść i jeść
w wytwórni we Wrocławiu, słyszał
od kolegów z pierwszej grupy.
Wiktoria i Agnieszka to „weteranki” półkolonii.
- To nasz trzeci raz – mówią. –

Uwielbiamy razem się wygłupiać.
Również i Kacpra rodzice zapisali
po raz trzeci.
- Bardzo mi się podoba. Te wycieczki, różne wspólne zabawy...
– mówi.
- Niektóre dzieci z zaskoczeniem
odkrywają, że istnieje świat poza
komputerem – zauważa Marian
Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, współorganizującego półkolonie. – I, o dziwo,
ten świat bardzo im się podoba.
Zorganizowany wypoczynek to
zasługa społeczników i efekt hojności
wielu knurowian.
- Szczególne słowa uznania należą się prezesowi Gruszce, który
od lat jedna sobie spore grono osób
życzliwych dla tej cennej inicjatywy
– podkreśla ks. Wieczorek. – Bierze
na siebie główny ciężar organizacji i
niestrudzenie go dźwiga.
Pomocy nie odmawiają okoliczne
instytucje – MOSiR, Centrum Kultury – oraz miejscowi przedsiębiorcy,
społecznicy, wolontariusze, siostry
zakonne, nauczyciele i opiekunowie
z pobliskich szkół. Oprócz szczerych
chęci potrzebne są też pieniądze.
Gros funduszy pochodzi z corocznego
festynu rodzinnego w Farskich Ogrodach. Tegoroczny – jubileuszowy, bo
dziesiąty - odbył się na początku lipca.
- Zarówno festyn, jak i półkolonie,
to faktycznie spore wyzwanie – przyznaje prezes Gruszka. – Ale też jest
to wysiłek nagrodzony. Zapłatą są
uśmiechy i radość dzieci oraz wdzięczność rodziców.
Dzieci potrafią docenić starania
dorosłych.
- Jedne czynią to słowem, inne
twórczą ekspresją – ks. Wieczorek pokazuje kolorowe laurki. – A wszystkie
bez wyjątku, gdy w emocjach dzielą się
wrażeniami z kolejnej wycieczki, spaceru bądź zabawy. I jak tu nie myśleć
o następnej edycji...
/bw, jb/

Foto: Bogusław Wilk
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, mieszkań, łazienek. Docieplenia,
wykończenia pod klucz. Tel. 881 654 584
27-31/14

50 000 rata 889 zł Tel. 32 423 56 17

29-35/14

Azbest – dofinansowanie do demontażu i
utylizacji. Tel. 792 013 569

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

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

1-31/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

21-45/14Y

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 62
m2, 3 pokojowe, Knurów. Tel. 782 365 074

30-31/14

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach
2-pokoje, 43 m2. Tel. 691 069 100

Sprzedam pilnie mieszkanie 70,82 m2 os.
WP. Tel. 887 695 783
30-32/14

Sprzedam pilnie segment zewnętrzny (stan
deweloperski) na osiedlu 4 Pory Roku. Tel.
601 528 689
29-30/14

30-33/14

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

NIERUCHOMOŚCI

1/14-odw.
28-52/14

Docieplenia budynków, elewacje. Kompleksowe remont y pomieszczeń. Tel.
665 639 146

30-35/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Oferuję remonty mieszkań w zakresie:
gładzie gipsowe bezpyłowe, tynki (gładkie),
płyty gipsowe na klej i stelażach i inne remonty. Ceny do negocjacji. Tel. 731 519 476

22-31/14

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

SZUKAM PRACY
Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień
niepełnosprawności umiarkowany). Tel.
604 775 450

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

DAM PRACĘ

23/14-odw.

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450

Kucharza lub kucharkę przyjmiemy. Tel.
660 420 072

27-32/14

23/14-odw.

1/14-odw.

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

29-31/14

Wynajmę M-4 70 m2 w dobrej lokalizacji.
Tel. 607 269 261

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

EDUKACJA

Do w ynajęcia mieszkanie 2 pokoje z
małą kuchnią w Szczygłowicach. Tel.
509 400 163
30/14

Dom do sprzedania na Wilczy dwurodzinny
z działką 2000 m2. Tel. 502 761 247
30-32/14

Działkę budowlaną w Knurowie sprzedam.
Tel. 32 235 11 40

30/14

K u p i ę l o k a l p o d d z i a ł a l n o ś ć . Te l .
602 396 366

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

27-35/14

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

27-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

19-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

23-31/14

30/14-odw.M

29-30/14

Okazja sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Knurów Krywałd. Tel. 513 661 470

29-31/14

Sprzedam dom w Knurowie o pow. użytkowej 150 m2. Tel. 693 820 567

30/14

Sprzedam dom z warsztatem samochodowym Wilcza. Tel. 604 283 374
30-33/14

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe osiedle
WP II, I piętro. Tel. 502 328 861
30-31/14

Spr zedam mieszkanie 2- pokojowe,
46 m2, Knurów. Tel. 535 056 535

26–35/14

OGŁOSZENIE

ZWIERZĘTA

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Sprzedam czekoladowego labradora 2 lata.
Cena 200 zł. Tel. 604 283 374
30-34/14

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

13/14-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

13/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

Sprzedam fotelik samochodowy/nosidełko firmy Chicco 0-13 kg. Stan idealny!
Cena 150 zł. Tel. 696 444 726, 608 879 429
29-35/14Y

Sprzedam leżaczek-bujaczek Fisher Price.
Przeznaczony jest od urodzenia do 18 kg.
Cena 40 zł. Tel. 696 444 726, 608 879 429

29-35/14

30-35/14

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

Sprzedam rowerek dziecięcy SPINDERBIKE SOLL 16” żółty w bardzo dobrym
stanie. Napęd 1-biegowy z pełną osłoną
łańcucha, hamulec przód – uszkodzony,
hamulec tył - Torpedo („w pedałach”),
koszyk na kierownicy, błotniki, oświetlenie
odblaskowe, demontowany uchwyt do prowadzenia. Cena 220 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429

29-35/14Y

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 23.07.2014 r.
do 12.08.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, że przekazane zostały
do eksploatacji nowo wybudowane przewody kanalizacji sanitarnej
w następujących ulicach Knurowa:
ul. Matejki, ul. Wzgórze, ul. Cicha, ul. Polna, ul. Grunwaldzka,
ul. Rakoniewskiego, ul. Klasztorna oraz ul. Jęczmienna wraz
z bocznymi.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Mieszkańcy Knurowa, których nieruchomości zlokalizowane
są przy ww. ulicach i które do tej pory nie zostały przyłączone do
sieci kanalizacji sanitarnej, winni niezwłocznie wystąpić do PWiK
z wnioskiem o określenie i wydanie warunków przyłączenia (wzór
wniosku można uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa:
www.pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym Przedsiębiorstwa
przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie). Wydanie tych warunków jest niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy przyłącza kanalizacyjnego.
PWiK informuje jednocześnie, że zgodnie z cytowaną powyżej
ustawą, nieprzyłączenie nieruchomości przez jej właściciela do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje
ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i
jego przyjaciół.

W programie zwiedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu

mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

OGŁOSZENIE
W związku z pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki
od dnia 2 czerwca
są zamknięte do odwołania.
Podczas remontu bez zmian funkcjonują:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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Foto: TKKF

Tomasz Sosna

zentacji zaprezentował się
Tomasz Sosna. Wychowanek
naszej sekcji zajął 10 miejsce
na 100 metrów stylem motylkowym, ustanawiając nowy
rekord ż yciow y - 1:07.52 .
M iejsce jedena ste na 10 0

Udane występy
w Grand Prix Polski
„Szkaciorze” mają za
sobą udział w Grand Prix
Polski na Pomorzu i w Wielkopolsce.
W Lipuszu startowało
320 graczy, a najlepsze –
siódme - miejsce z naszego
reg ionu z dobył Da r iu sz
Gołyś, gromadząc na swym
koncie 2.958 punktów. Na
20. pozycji uplasował się
Krzysztof Pilny - 2.645 pkt,
51. był Michał Szczecina
– 2.419 pkt, 62. Tadeusz
Żogała – 2.341 pkt, 73. Leonard Spyra. Wszyscy zawodnicy reprezentują LKS
Jedność 32 Przyszowice.
W Złotowie na starcie
stanęło 297 miłośników gry
w skata, a najlepszy okazał

się Michał Szczecina z Jedności – 3.125 punktów.
54. był zawod ni k
LWSM K nu rów Hen r yk
Brola – 2.306 pkt, a jego
klubowy kolega Janusz Nowak zgromadził 2.290 pkt
i zakończył zawody na 57.
miejscu.
Pozycję 63. i 64. zajęli reprezentanci klubu z
Przyszowic – Piotr Manger
– 2.251pk t i Władysław
Guzik – 2.246 pkt.
Po sześciu turniejach
Grand Prix Polski II miejsce zajmuje Michał Szczecina.
Do zakończenia rozgrywek pozostały trzy turnieje.
PiSk

informacja

metrów „klasykiem” zajęła
Karolina Kaletka.
W mistrzostwach wystąpili również Szymon Pawlik i
Mateusz Jasto zajmując dalsze
lokaty.

publiczność mogła spróbować
swych sił, a my przy okazji
promowaliśmy również Knurów wręczając kibicom gadżety
naszego miasta.
Przejdźmy do wyników.
Dorota Tomaszewska osiągnęła w przysiadzie 75 kg, natomiast w martw ym ciągu
- 100 kg. Robert Czechmann w
przysiadzie zaliczył 150 kg, a w

martwym ciągu 170 kg.
W wyciskaniu leżąc Sylwia
Mularczyk poprawiła rekord
życiowy na 35 kg, Gabriela
Wiśniewska wycisnęła 40 kg,
Paulina Mularczyk - 50 kg,
Nikola Zaborowska - 50 kg,
Agnieszka Pałka - 50 kg, Emilia Flis - 60 kg, Artur Rużycki
- 70 kg, Paweł Jur - 105 kg (rż).
PiSk

Foto: UKS

17 osób z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Eugen” uczestniczyło w zlocie
trzeźwościowym w Szczucinie
(województwo małopolskie).
- Promowaliśmy tam zdrowy
tryb życia biorąc udział w
pokazie podnoszenia ciężarów - relacjonuje Eugeniusz
Mehlich. - Impreza przebiegała w taki sposób, że również

Tomasz i Karolina
w czołówce
W Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Drużynowe
Mistrzostwa Polski w pływaniu 13-latków. Do rywalizacji
przystąpili m.in. zawodnicy
TKKF Szczygłowice, a najlepiej z knurowskiej repre-

Promowali zdrowy
styl życia

sport

PiSk

Biegasz?
Zgłoś się

Organizatorzy biegu ulicznego im. ks. Konstantego Damrota przyjmują zapisy chętnych
do udziału w czwartej edycji
imprezy. Odbędzie się ona
23 sierpnia o godzinie 9.00.
Biegacze wystartują z terenu
Zespołu Szkół w Pilchowicach
(ul. Świerczewskiego 1), a rywalizacja odbywać się będzie
w następujących kategoriach
wiekowych: do 13 lat, 14-25 lat,
26-45 lat oraz 46 lat i starsi.
Zapisy przyjmowane są do
14 sierpnia w Urzędzie Gminy
w Pilchowicach (w godz. 8.0014.00, tel. 32 235 65 21, 32 235
64 75 lub e-mail: ug@pilchowice.pl, promocja@pilchowice.
pl) oraz w dniu zawodów na
terenie ZS w Pilchowicach.
Regulamin biegu dostępny
jest na stronach internetowych:
www.powiatgliwicki.pl (zakładka – Komunikaty i ogłoszenia)
oraz www.pilchowice.pl.

Robert Czechmann zmagał się ze sztangą
w przysiadzie oraz martwym ciągu

Knurowianin
we władzach
PZKFiTS
Eugeniusz Mehlich - założyciel UKS Eugen Knurów, a także trener i zawodnik - został wybrany do
Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego.
- VI Krajowy Zjazd Delegatów odbył się w
Warszawie. Do Centrum Partnerstwa „Dialog”
przybyło 56 delegatów. Komisja Rewizyjna
składa się z pięciu osób, a kadencja trwa cztery
lata - informuje Eugeniusz Mehlich.

PiSk

PiSk

informacja

REGIONALNE MISTRZOSTWA
MIAST ŚLĄSKA
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ MIX - TÓW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie wakacyjnym zaprasza do uczestnictwa
w zajęciach i turniejach rekreacyjno-sportowych:

TERMIN: 26.07.2014
GODZINA: 9:30

MIEJSCE: Kąpielisko "Leśne Zacisze" w Knurowie
ul. Niepodległości 109

godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Siatkarska Środa z Instruktorem

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Siatkówki Plażowej dla Szkół Gimnazjalnych
drużyn 2 - osobowych

K N U R Ó W

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 - osobowych do lat 13

godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK

Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 18

Kompleks Boisk ORLIK

godz. 9.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”

ZGŁOSZENIA NA STRONIE WWW.BEACH.SZPS.PL
ORAZ W DNIU ZAWODÓW DO GODZINY 9:15

KONTAKT: 32 335 20 14/ 783 938 393
Regulamin oraz dodatkowe informacje: www.mosirknurow.pl

godz. 15.00 – Kompleks Boisk ORLIK

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Piłki Nożnej Plażowej Drużyn 3 – osobowych do lat 15

Turniej Eliminacyjny Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

Runda rewanżowa od 21.07.2014

godz. 11.00 – Kompleks Boisk ORLIK
Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6 – osobowych do lat 16

Siatkarska Środa z Instruktorem

godz. 11.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Rodzinny Turniej Siatkówki Plażowej
drużyn 2 - osobowych

godz. 9.00 – Kąpielisko „Leśne Zacisze”
Turniej Eliminacyjny Regionalnych Mistrzostw Miast Śląska
w Siatkówce Plażowej MIX - tów

Staw „Jaskinia” Szczygłowice
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
502 391 025 oraz na dodatkowych plakatach

Zgłoszenia drużyn są przyjmowane pod nr tel. 32 335 20 14
lub u Organizatora 30 minut przed każdym turniejem.
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Piłka
po raz
kolejny
znajduje
drogę
do bramki
Concordii...

Testowani,
czyli zagubieni
w akcji

Castingi kojarzyły się do
niedawna z branżą filmową, czy rozrywkową. Teraz
castingi organizują kluby
piłkarskie. Zjawisko to dotarło w ostatnich dniach do
Knurowa, gdzie zjawiła się
liczna grupa kandydatów na
piłkarzy Concordii.
Po kilku treningach dla
wielu z nich nadszedł czas
ostatecznego egzaminu, którym był występ w sparingu
przeciwko beniaminkowi 4.
ligi - LKS-owi Bełk. Mimo,
że przeciwnik należał do
tych, z którymi nie wypada
przegrać, Concordia doznała
klęski, ulegając aż 0:5.

Przy Dworcowej nikt z
tej porażki nie robi tragedii,
tłumacząc ją wspomnianym
castingiem, ale niesmak po
sobotniej grze kontrolnej
pozostał.
Concordia rozpoczęła
mecz z Bełkiem w następującym składzie: Grabowski,
Śliwa, Gad, Gałach, Bączkiewicz, Kruk, Popiel, Filip,
Sładek, Pietrasz, Pancer. Tylko czterech z wymienionych
- Gałach, Bączkiewicz, Kruk,
Filip - to zawodnicy, którzy
w szatni nie są nowymi twarzami.
W drugiej połowie trener
Wojciech Kempa z w yso-

kości trybun przyglądał się
Dziubie, Smętkowi, Szladze, Murze i Guzerze, a po
ostatnim gwizdku sędziego,
którym był prezes Concordii
Zbigniew Kosmala, szkoleniowiec poinformował, że na
testach zostają: Adam Dziuba
(bramkarz, niezrzeszony,
ostatnio trenujący w ŁTS-ie
Łabędy), Bartłomiej Śliwa
(obrońca z Energetyka ROW
Rybnik), Bartosz Pietrasz (napastnik z Energetyka ROW
Rybnik), Wojciech Popiel
(pomocnik z Ruchu Radzionków), Łukasz Gad (obrońca z
Ruchu Radzionków) i Kamil
Pancer (napastnik z Krupiń-

skiego Suszec). To oznacza, że
sobotni mecz był pierwszym i
zarazem ostatnim występem
w Knurowie dla Adriana
Sładka (napastnik z Naprzodu Wieszowa) i Artura Mury
(obrońca Ruchu Stanowice).
I jeszcze kilka zdań o
LKS-ie Bełk. Trenerem w
tym klubie wciąż jest były
zawodnik Concordii - Jacek
Polak, który w minionym
sezonie mógł ciesz yć się
w ra z z podopieczny mi z
histor ycznego awansu do
4. ligi. A wśród jego podopiecznych jest inny były
zawodnik knurowskiej druż y ny - Mariusz Obarsk i.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że z ekipą z Bełku przyjechał Sławomir Szary, który
ostatnio grał w 1-ligowym
Energetyku ROW Rybnik,
a wcześniej w ekstraklasie
bronił barw Odry Wodzisław i Piasta Gliwice. W tym
miejscu warto dodać, że ten
doświadczony, bo 34-letni
obrońca kilka tygodni temu
był zainteresowany występami w Knurowie.
- Tak to prawda. Rozmawiałem z tym zawodnikiem,
ale temat szybko przestał
być aktualny ze względu na
finanse. Concordii nie stać na
Sławomira Szarego - wyjaśnia
prezes Zbigniew Kosmala.

Hit w pierwszym
meczu
Podokręg Zabrze podał
zestaw par początkowej fazy
rozgrywek o Puchar Polski.
Pierwsze mecze w ramach
rundy wstępnej odbędą się
9 sierpnia, jednak kibiców z
Knurowa elektryzuje już pojedynek, który odbędzie się w 1/8
finału. Powód? Pierwszy zespół
Concordii wylosował rezerwy
Górnika Zabrze. Spotkanie

to odbędzie się 10 września o
godzinie 16.30 na Stadionie
Miejskim w Knurowie. Nie
jest wykluczone, że w tym dniu
zagra również drugi zespół
Concordii z drugą drużyną
Piasta Gliwice. By tak się stało
„drugi garnitur” knurowskiego
klubu musi pokonać w rundzie
wstępnej LKS 45 Bujaków.
PiSk

RUNDA WSTĘPNA:
9 sierpnia, godzina 17.00
KS Concordia II Knurów – LKS 45 Bujaków
LKS Gwiazda Chudów – MKS Zaborze Zabrze
LKS Korona Bargłówka – SKS Gwarek Zabrze
KS Burza Borowa Wieś – KS Salveo Drama Kamieniec
GKS Gwarek II Ornontowice – KS Społem Zabrze
LKS 45 II Bujaków – KS Orły Bojszów
13 sierpnia, godzina 18.00
MKS Zabrze-Kończyce – LKS Wilki Wilcza
MRKS Czarni Pyskowice – LKS Tempo Paniówki
KS 94 Rachowice – RKS Fortuna Gliwice
KS Zamkowiec Toszek – ŁTS Łabędy

1/8 FINAŁU:
10 września, godzina 16.30
Concordia Knurów – Górnik II Zabrze
Korona Bargłówka / Gwarek Zabrze – Jedność 32 Przyszowice
Burza Borowa Wieś / Drama Kamieniec – Czarni Pyskowice /
Tempo Paniówki
Gwiazda Chudów / MKS Zaborze – Przyszłość Ciochowice
Concordia II Knurów / LKS 45 Bujaków – Piast II Gliwice
Gwarek II Ornontowice / Społem Zabrze – MKS Zabrze-Kończyce
/ Wilki Wilcza
LKS 45 II Bujaków / KS Orły Bojszów – KS 94 Rachowice / Fortuna Gliwice
Zamkowiec Toszek / ŁTS Łabędy – GKS Gwarek Ornontowice

PiSk

Trudny czas rehabilitacji
Kilkumiesięczne oczekiwania na operację zakończyły się pomyślnie i wraz z
okresem przygotowawczym,
Grzegorz Krusiński rozpoczął żmudną rehabilitację. O
powrót na boisko nie ma co
pytać, bo najważniejsze, by
staw kolanowy doprowadzić
do pełnej sprawności i stabilności. A na to potrzeba kilku
miesięcy.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

Grzegorz
Krusiński w
czasie ćwiczeń
rehabilitacyjnych

PiSk

foto-migawka

Zza biurka

Foto: Piotr Skorupa

Kamil, syn Janusza

Był 9 października 1999
roku. 4-ligowa wtedy Concordia rozgrywała mecz przy
Dworcowej ze Spartą Zabrze. Trenerem knurowian
był Jan Furlepa, a debiut
w tym spotkaniu zaliczył
Janusz Pancer, który do Knurowa został wypożyczony z
Naprzodu Rydułtowy. Pan
Janusz co prawda bramki
nie strzelił, ale debiut mógł
uznać za udany, bo nasza
drużyna wygrała 2:0.
Niespełna 15 lat po tym
meczu, na trening Concordii
trafił Kamil Pancer. Prywatnie syn Janusza.
Pancer senior miał nosa
w polu karnym przeciwnika.
14

Gole strzelał niemal na zawołanie. We wspomnianym
debiucie oszczędził rywala,
ale w kolejnych meczach kibice wielokrotnie oklaskiwali
go po akcjach, które wprawiały przeciwników w osłupienie. W sezonie 1999/2000
Janusz Pancer zagrał w 23
meczach i strzelił 16 goli,
a rozgrywki zakończyły się
awansem Concordii do 3. ligi.
Nie pozostaje nic innego,
jak życzyć jego synowi podobnego wyczynu w barwach
knurowskiego klubu. Tym
bardziej, że 24-latek w rubryce „pozycja” ma wpisane:
napastnik.
Piotr Skorupa

Janusz Pancer swą grą dał kibicom Concordii wiele
radości, teraz czas na jego syna - Kamila.
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Pięści warte olimpijskich medali
Cztery medale wywalczyli pięściarze z naszego terenu
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Na podium
stawali zarówno reprezentanci Concordii Knurów, jak
i Gardy Gierałtowice, którzy
na co dzień trenują w Spartanie Knurów. Złote krążki
wywalczyli: Damian Durkacz
i Wojciech Czarkowski. Ze
srebrem ze Świdnicy wyjechał
Dawid Lutyński, z kolei brąz
zdobył Adrian Romasz.
Wy nik i wa l k naszych
zawodników:
- kategoria 48 kg - Damian Durkacz (Garda Gierałtowice) - złoty medal - w
ćwierćfinale jednogłośnie
pokonał Bartłomieja Osóbkę
(Broń Radom), w półfinale
w ypunktował 3:0 Ernesta
Mroczka (Paco Lublin), a w
finale również jednogłośnie
zwyciężył Kacpra Harkawego
(Champion Chojnów),
- kategoria 52 kg - Dawid
Lutyński (Garda Gierałtowice) - srebrny medal - w
ćwierćfinale wypunktował
3:0 Pawła Morawczyńskiego
(Morsy Dębica), w półfinale
stosunkiem głosów 2:1 wygrał z Bartłomiejem Kwietniem (Radomiak Radom), w
finale przegrał jednogłośnie
na punkty z Krzysztofem
Benierem (Polonia Leszno),
- kategoria 57 kg - Krystian Kentnowski (Concordia
Knurów) zakończył start po
walce ćwierćfinałowej przegrywając 0:3 z Natanem Konszewiczem (Czarni Słupsk),
- kategoria 63 kg - Adrian
Romasz (Concordia Knurów)
- brązowy medal - w ćwierćfinale wygrał jednogłośnie z
Maksymilianem Kramarzem
(BKS Orkan Gorzów Wielkopolski), w półfinale przegrał
jednogłośnie z Marcinem
Rakiem (Rushh Kielce),
- kategoria 66 kg - Piotr
Kalisz (Concordia Knurów)
w walce ćwierćfinałowej uległ
1:2 Oskarowi Gajcowskiemu (Kaczor Boks Team Wałbrzych),
- kategoria +80 kg - Wojciech Czarkowski (Concordia Knurów) - złoty medal
- w ćwierćfinale wygrał w
I rundzie z Rafałem Froncem (Ring Sikorski Stalowa
Wola), w półfinale stosunk iem głosów 2:1 pokonał
Oskara Wierzejskiego (Red
Fighters Jelenia Góra), w
finale zwyciężył przez dyskwalifikację ry wala w III
rundzie z Janem Majewskim
(Legia Warszawa).

Kadra Gardy i Concordii

Foto: Piotr Skorupa

Z przymrużeniem oka...
PANOWIE,
PAMIĘTAJCIE:
KRÓL JEST
TYLKO JEDEN
ZACZNIJMY
GRAĆ,
BO ZARAZ
ZASNĘ

KEMPES? KEMPES?
CZY TO TY STRZELIŁEŚ
W 1978 DWIE BRAMKI
NASZEJ KADRZE NA
MUNDIALU
W ARGENTYNIE?

CZY TO PRAWDA,
ŻE W KNUROWIE MACIE
DOBRYCH PIEKARZY?
BO WIESZ, JA JUŻ
Z NIEJEDNEGO PIECA
CHLEB JADŁEM...

NIEKTÓRZY ZAWODNICY
CAŁY CZAS MAJĄ PIŁKĘ
Z TYŁU GŁOWY

PiSk

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

TERAZ WAM
POKAŻĘ,
JAK DWIEMA
PIŁKAMI
OGRAĆ
DWÓCH
FACETÓW
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KNURÓW. CENTRUM KULTURY INWESTUJE 1,5-MILIONOWĄ DOTACJĘ

Odmienione wnętrza, nowe wyposażenie i nowoczesny sprzęt multimedialny
- tym zaskoczy czytelników knurowska Miejska Biblioteka Publiczna.
Na gruntowną przemianę Centrum Kultury pozyskało 1,5 mln zł dotacji
lion, a potem resztę − tłumaczy
dyrektor Kosowski.
Na czas remontu część
księgozbioru Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (literatura
piękna dla dorosłych, dzieci
i młodzieży) została przeniesiona do zastępczych pomieszczeń w MSP nr 9 i tam będzie
udostępniana przez okres remontu (wrzesień 2015).
Prog r a m Bibl iotek a +
nak łada na CK obowiązek
dostosowania funkcjonowania knurowskiej placówki do
najwyższych standardów. Nie
tylko zmieni się strona wizualna biblioteki. Zmiany dotkną
także infrastrukturę teleinfor-

matyczną i obsługę klienta. Po
spełnieniu odpowiednich warunków knurowska placówka
dołączy do grona bibliotek
mogących pochwalić się Certyfikatem Biblioteka+, czyli
znakiem jakości gminnych
bibliotek publicznych.
− Po odnowie i cyfryzacji
kina oraz przebudowie Domu
Kultury w Szczygłowicach
kolejny obiekt Centrum Kultury zostanie wyremontowany,
nowocześnie wyposażony i
udostępniony dla mieszkańców
miasta, w formie jak na XXI
wiek przystało − podkreśla
dyrektor Kosowski.
JB, bw

Na czas remontu część księgozbioru Biblioteki Głównej oraz
Filii nr 2 została przeniesiona do zastępczych pomieszczeń
mieszczących się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9.
Otwarcie biblioteki planowane jest z początkiem sierpnia
(stosowna informacja ukaże się na stronach prasy lokalnej,
stronach www Centrum Kultury, MBP oraz tablicach informacyjnych).
Do dyspozycji Czytelników będzie literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz prasa.

Foto: Bogusław Wilk

centrum edukacyjno-kulturalno-informacyjne.
- Planujemy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacji elektrycznej i c.o.
Remont obejmie też modernizację schodów zewnętrznych
wraz z budową podjazdu dla
niepełnosprawnych, montaż
instalacji antywłamaniowej
i monitoringu – wylicza dyrektor Kosowski. – Do tego
dojdzie zupełnie nowe wyposażenie - regały, stoły, stoliki
prasowe, lady biblioteczne,
sprzęt elektroniczny - które znajdzie swoje miejsce w
wypożyczalniach, czytelni,
czytelni prasy i sali multimedialnej.
Modernizację podzielono
na dwa etapy. Pierwszy niedawno się rozpoczął, drugi przewidziano na początku 2015 roku.
Taki podział robót wynika ze
sposobu wpływu pieniędzy.
− Dotację dostaniemy w
dwóch transzach. Najpierw mi-

wizualizacja: arch CK

Starania CK przyniosły
satysfakcjonujący skutek. Pod
koniec ubiegłego roku Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego rozpatrzył wnioski. Knurowska insty tucja
znalazła się w gronie 14 wnioskodawców z całego kraju,
którym przyznał dotacje.
Fu ndu sz e pochod z ą z
P rog r a mu Wielole t n ie go
Kultura+, priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Instytucją prowadzącą
program jest Instytut Książki
w Krakowie.
- Pieniądze przeznaczymy na remont i wyposażenie
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej - mówi dyrektor
Centrum Kultury Jerzy Kosowski.
Zmiany będą widoczne
i odczuwalne. W ciągu roku
Biblioteka Główna oraz filia
dla dzieci i młodzieży przekształcą się w nowoczesne

Pracy jest tyle, że robotnicy
spędzą w bibliotece całe
wakacje

Foto: Bogusław Wilk

Biblioteka podwyższa standardy

Z remontowanych powierzchni
wywożone są tony gruzu

PILCHOWICE. ĆWICZENIA W PARKU

Mistrz dał przykład

Trzymając formę, dbasz o zdrowie - przekonywał
ćwiczących Waldemar Matysik

W sobotni poranek odbyły się kolejne zajęcia ruchowe
w pilchowickim parku zorganizowane przez Stowarzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
Chętnych nie brakowało, tym bardziej, że o poprowadzenie ćwiczeń
poproszono Waldemara Matysika, byłego zawodnika Górnika
Zabrze, Auxerre i Hamburger SV,
który spędza urlop w swoim domu
w Pilchowicach.
Wa l d e m a r M a t y s i k b y ł
55-krotnym reprezentantem Polski w piłce nożnej w latach 1980-
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1989, a na Mistrzostwach Świata
w Hiszpanii (1982) wraz z drużyną zdobył brązowy medal. Trzykrotny mistrz Polski z Górnikiem.
Pochodzi z pobliskiej Stanicy,
obecnie mieszka w Niemczech,
jest fizykoterapeutą.
Obecność sportowca dodała
zajęciom prestiżu, mobilizując
amatorów do wytężonego wysiłku.
- Nasz gość okazał się świetnym trenerem i życzliwym człowiekiem. Poprowadził ćwiczenia
gimnastyczne i brał udział w marszu nordic-walking. Sport ciągle

jest ważny w jego życiu – mówi
Magdalena Oleszowska z SPP.
Zmęczeni uczestnicy mogli odpocząć w cieniu starych
drzew. Czynili to tym chętniej,
że gość nie dał się długo prosić
i chętnie wracał pamięcią do lat
chwały polskiego futbolu.
SPP zaprasza wszyst k ich
chętnych do udziału w zajęciach
z instruktorami w każdy piątek o godz. 17, a w soboty o 10.
Ćwiczenia będą prowadzone do
końca września.
Oprac. bs

Foto: arch. SPP

Waldemar Matysik, medalista mistrzostw świata w piłce
nożnej, poprowadził trening w pilchowickim parku

Przegląd Lokalny Nr 30 (1116) 24 lipca 2014 roku

