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Piknik Lotniczy
Mrożące krew w żyłach podniebne akrobacje,
widowiskowe pokazy lotnicze i kino plenerowe
– to tylko niektóre z atrakcji Pikniku Lotniczego
ydarzenie uświetni obchody
100-lecia gliwickiego lotniska
i 60-lecia Aeroklubu Gliwickiego. Start
– 28 sierpnia o godz. 12 na terenie lotniska w Gliwicach. W programie m.in.
pokazy szybowców, skoki spadochro-

Gliwice, Pilchowice

nowe i „walka psów”, czyli podniebne
zmagania myśliwców. Wstęp wolny.
Więcej informacji i szczegółowy plan
imprezy na stronie www.pikniklotniczygliwice.pl.
jb

Kuźnia Nieborowska

Żegnaj lato!

28

sierpnia Turystyczny Klub
Kolarski PTTK w Gliwicach zaprasza na Rowerowe Pożegnanie Lata. Rowerzyści
wyruszą o godz. 9 z gliwickiego rynku. Zakończenie rajdu, po 30 kilometrach, na targowisku w Pilchowicach.
Trasa łatwa i przyjemna. Uczestnicy
powinni posiadać kaski rowerowe.
Szczegóły na www.klubhuzy.g-ce.pl.

jb

Święto
plonów
27

sierpnia gmina Pilchowice zaprasza na dożynki do Kuźni
Nieborowskiej. Świętowanie rozpocznie
msza dziękczynna o godz. 15.30. O godz.
17 iluzje dla dzieci i dorosłych. Godzinę
później na scenie pojawi się Kabaret
Masztalscy. Dożynki zakończy zabawa
taneczna z zespołem Georg Band.

Szymon Kędzierski

jb

W

sobotę, o godz. 7.20 wpadł
w Żernicy nietrzeźwy kierowca.
Miał niecały promil alkoholu we krwi.
Godzinę później, tym razem w Chudowie na ul. Topolowej, policjanci
zatrzymali 60-latka. Pan jechał na
motorowerze, mając ponad pół pro-

mila. Nie popisał się również 35-letni
mieszkaniec Mikołowa, zatrzymany
w Paniówkach. Alkomat wskazał 2,5
promila.
Kierowcom zatrzymano prawo
jazdy. O losie pijanych za kółkiem
zdecyduje sąd.
Jb

Pilchowice

Znieważyli

W sobotę na ul. Damrota w Pilchowicach
policjanci zatrzymali dwóch
dwudziestolatków. Panowie znieważyli
funkcjonariuszy i kierowali wobec nich
groźby karalne

B

yła godz. 23. Policja otrzymała
zgłoszenie o naruszeniu ciszy nocnej. Młodzież miała nie tylko głośno
się zachowywać, ale również wbiegać na jezdnię. Przybyli na miejsce
funkcjonariusze próbowali uspokoić

pilchowiczan. Uwagi policjantów nie
spodobały się 23- i 26-latkowi. Panowie słownie znieważyli funkcjonariuszy i im grozili. Teraz słono zapłacą za
swoje zachowanie – grozi im do 3 lat
pozbawienia wolności.
Jb

Zuchwały napad na ul. Puszkina

Uderzeniem w tył głowy napastnik powalił na ziemię
51-letnią kobietę, a następnie skradł jej torebkę

sierpnia nieznany sprawca włamał się do domu rodzinnego
przy ul. Dolnej Wsi w Pilchowicach.
Złodziej połasił się na sprzęty kuchenne. Zabrał ekspres do kawy, robota
kuchennego i wyciskarkę do soków.
Straty są w trakcie ustalania.
jb

Knurów

20 panowie opowiedzą o swojej wyprawie w pubie 777. Zaprezentują również
piękne fotografie i podzielą się radami,
jak jeździć po Ukrainie i nie dać się
zabić. Wstęp wolny.

Od piątku do poniedziałku policjanci z gliwickiego
komisariatu prowadzili na drogach powiatu
akcję „Bezpieczny weekend”. Zatrzymano
pięciu nietrzeźwych kierowców. Rekordzista,
mieszkaniec Mikołowa, wydmuchał 2,5 promila

Knurów. 51-latka ofiarą rozboju

Urządzał
kuchnię?
17

Jb

Karpaty na rowerze
ukasz Czubak i Rafał Czarnecki
przez prawie dwa tygodnie podróżowali po Rumunii i Ukrainie. Przejechali na rowerze ponad 1049 km,
a 22,5 km przeszli. Zdobywali szczyty
i zwiedzali miasta. 26 sierpnia o godz.

radycyjnie na stadionie przy G72
nie mogło zabraknąć knurowskich fanów. Od samego początku
spotkanie było bardzo wyrównane.
Menadżerowie obu drużyn dwoili się
i troili, by przechylić szalę na swoją
stronę. O zwycięstwie Stali przesądził
dopiero ostatni, 15 bieg, w którym
jako ostatni na mecie zameldował się
niekwestionowany lider „Rekinów”
– Grigorij Łaguta.
Pomimo pora żk i ROW może
być zadowolony, albowiem wykonał
plan minimum i w następnym sezonie z dumą będzie reprezentować
Śląsk w rozgrywkach PGE Ekstraligi
– najlepszej żużlowej ligi świata.

Pilchowice

Zaproszenie

Ł

Nie tak wyobrażali sobie
zakończenie ligowych
zmagań żużlowcy
i kibice ROW-u Rybnik.
W ostatni spotkaniu
sezonu PGE Ekstraligi
faworyzowani
podopieczni Piotra
Żyto przegrali ze Stalą
Gorzów 43:47

T

Gliwice

W

Pijani za kółkiem

Rekiny
zostały
pożarte

O przyszłości
starego Knurowa
31 sierpnia (środa) o godz. 15.00 w sali
gimnastycznej Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami,
w czasie którego omówione zostaną projekty
rewitalizacji starego Knurowa. Pierwszemu
spotkaniu w tej sprawie towarzyszyło spore
zainteresowanie, organizatorzy liczą, że na
najbliższym będzie podobnie.

Powiat

Rybnik

Ważne

Skradł rower
17

Foto: Łukasz Czubak

sierpnia o godz. 18 mieszkaniec
domu przy ul. Dworcowej zauważył brak roweru. Złodziej włamał
się do piwnicy i odjechał w siną dal jednośladem wartym 400 złotych. Policja
poszukuje rabusia. Przypominamy,
że Straż Miejska prowadzi bezpłatną
akcję znakowania rowerów! Strażnicy
czekają na knurowian w każdą środę
od godz. 14 do 17.

D

o rozboju doszło we wtorek,
o godz. 21.40 na ul. Puszkina.
Z relacji poszkodowanej wynika,
że najpierw przy budce z pieczywem
zatrzymał się czarny samochód,
następnie wysiadł z niego mężczyzna ubrany na czarno. Kiedy auto
odjechało, pasażer podszedł do niej
i uderzył ją w tył głowy.
Kobieta upadła na ziemię.
– Doszło do szarpaniny – mówi
komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń. – Napastnik ciągnął

knurowiankę po chodniku, próbując
wyrwać jej torebkę.
Kiedy mu się to udało, oddalił się
w kierunku ul. Dąbrowskiego, gdzie
najprawdopodobniej czekał już na
niego czarny samochód.
Do poszkodowanej z urazem głowy natychmiast wezwano pogotowie.
Kobieta odmówiła jednak udania się
z ratownikami do szpitala.
Sprawę rozboju bada knurowska
policja.
/g/

informacja własna wydawcy

jb

Szczygłowice

Zakupy
za cudze
W

niedzielę, o godz. 13 w jednym
ze szczygłowickich sklepów
przy ul. Lignozy 62-latek próbował
zrobić zakupy skradzioną kartą płatniczą. W porę zareagowała sprzedawczyni. Za przywłaszczenie grozi mu do
5 lat więzienia.
Jb
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Przeciął kabel
pod napięciem
- Wybuchło jakby to była
bomba - relacjonował
świadek wypadku na
budowie ul. Wolności.
- Kula ognia na drugą
stronę jezdni przeleciała...
Ranny 33-letni robotnik
został przewieziony
do Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach
Śląskich

Foto: Facebook.com/Gliwice112

Knurów. Poważny wypadek na budowie ul. Wolności

Knurów

Dach obrócony
wniwecz
W listopadzie minąłby rok
od remontu dachu na budynku
gospodarczym przy ul. Słoniny 4.
Z niewyjaśnionych przyczyn
w ubiegłą sobotę ogień strawił
pokrycie

O

gień pojawił się tuż przed godz.
14.00. Na miejsce skierowano 5
zastępów straży pożarnej (3 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie,
1 z OSP Knurów i 1 z JRG Gliwice),
które walczyły z pożarem niespełna
dwie godziny.
Niestety praca dekarzy obróciła
się wniwecz: spłonęły więźby, krokiew
i rynny, nadpalił się strop. Administrator budynku (Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji)

nie wie, co było przyczyną pożaru na
ul. Słoniny. Strażacy z JRG Knurów
przypuszczają, że mogło dojść do
podpalenia.
- Komórki w budynku gospodarczym służyły mieszkańcom do składowania opału - usłyszeliśmy od Artura
Lisowskiego z działu technicznego i
administracji MZGLiA.
Wstępne straty oszacowano na
50 tys. zł.
/g/

czasie prac ziemnych w pasie chodnika na ul. Wolności 33-latek przeciął
kątówką kabel pod napięciem 6000 V.
- Ogień buchnął na wysokość kilku metrów - usłyszeliśmy od świadka
wypadku. - Podmuch był bardzo
silny, faceta aż odrzuciło.
Pierwszy na miejsce wypadku
przyjechał zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Strażacy opatrzyli
rany robotnikowi i przekazali go załodze karetki pogotowia. Następnie
na ul. Wolności pojawiły się pogotowie energetyczne i policja.
33-latek doznał poparzeń I, II i III
stopnia. Najbardziej ucierpiały jego
dłonie i nogi.
Poszkodowany został przewieziony do Centrum Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich. Jego
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Knurowski komisariat sprawdza, czy doszło do niedopełnienia obowiązków na budowie - powiedziała
asp. szt. Katarzyna Wosik z Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Zdaniem mieszkańców ul. Wolności robotnikom już wcześniej
zdarzało się natrafić na nieczynne
przewody, które wycinali i usuwali
z ziemi.
- Może zgubiła ich rutyna? - zastanawiał się emeryt górniczy. - Myśleli, że to nieczynna rura po starej
wodzie...
Przerwa w dostawie prądu trwała
do godz. 12.30, ponieważ pracownicy
pogotowia energetycznego musieli
czekać na przyjazd kierownika budowy i służby bhp.
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

- Wy macie w ogóle uzgodnienia z
energetyką? - pracownik Taurona pytał jednego z robotników pracujących
przy budowie ul. Wolności.
- Chyba tak. Jak mamy zgodę na
budowę to chyba tak... - usłyszał w
odpowiedzi.
- Mieliście trasowane, gdzie kable
idą? - pracownik pogotowia energetycznego nie dawał za wygraną.
- Tego kabla wcale nie było na
mapach - wtrącił drugi z ekipy budowlanej.
- No, to macie mapy geodezyjne,
a to jest co innego - ocenił energetyk.
- Zawsze jak się buduje, trzeba się
zgłosić do odpowiedniej firmy. Przyjeżdża pomiarowiec, kable wytrasuje,
paliki powbija. Teraz to macie tu
poważny wypadek.
W sobotę, około godz. 10.25, w

Foto: Szymon Kędzierski

Wstępne straty
oszacowano
na 50 tys. zł
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Knurów

Kolej na drugi tor

W DPS „Zameczek” trwa wyczekiwany remont dachu

Foto: Justyna Bajko

PKP Polskie Linie Kolejowe planują
przywrócenie ruchu na drugim torze linii
kolejowej nr 149. Prace na odcinku Knurów
-Leszczyny rozpoczną się jeszcze w tym roku

Perła z nowym
dachem
Kuźnia Nieborowska

- Nasz „Zameczek” pięknieje w oczach!
- cieszy się Ewa Zamora, dyrektor Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
Od maja w DPS-ie trwa remont dachu oraz
adaptacja poddasza do celów użytkowych

D

Planowo pod koniec 2017 roku na torze nr 2
pojawi się pierwszy pociąg

P

rzypomnijmy: na początku 2014 roku Polsk ie L i n ie Kolejowe
ogłosiły plany rewitalizacji
linii kolejowej nr 149, łączącej
Zabrze Makoszowy z Leszczynami. Linia, zniszczona
przez szkody górnicze, wymagała gruntownej przebudowy. PKP PLK zdecydowały,
że remont rozpocznie się od
tor u nr 1. K i l k a miesięc y
trwało poszukiwanie wykonawcy. W drugim przetargu
(pierwszy został unieważniony) najlepszą ofertę przestawiła firma Skanska i to ona
zajęła się rewitalizacją. W
2016 roku przywrócono ruch
na torze nr 1.

W sierpniu PKP PLK zapowiedział y kolejne inwestycje związane z linią 149.
Chcą w yremontować drugi
tor (na odcinku 10 km), kompleksowo przebudować sieć
trakcyjną (na długości 11 km)
i rozjazdy oraz wymienić nawierzchnię kolejową. Remont
nie ominie też dwóch wiaduktów i pięciu przepustów
oraz urządzeń do sterowania
ruchem.
- Celem inwestycji jest
usprawnienie ruchu wybiegającego z Gliwic w kierunku
Kędzierzyna-Koźla i z Chorzowa w kierunku Tarnowskich Gór - informuje Jacek
Karnowski z zespołu praso-

wego PKP. - Efektem prac będzie przekierowanie większej
liczby składów towarowych
przejeżdżających przez stację
Katowice na linię obwodową
na południe od Katowic.
Remont toru nr 2 znacznie
poprawi przepustowość trasy
oraz pozwoli pociągom towarowym zwiększyć prędkość
do 80 km/h. Prace na odcinku
Knurów-Leszczyny powinny
rozpocząć się jeszcze w tym
roku, ich zakończenie zaplanowano na koniec 2017 roku.
Kto zajmie się rewitalizacją?
Dowiemy się po rozstrzygnięciu
przetargu.
Tekst i foto: Justyna Bajko

PS „Zameczek” mieści
się w pochodzącym
z 1880 roku zabytkowym dworze. Budynek, nazywany w niemieckich dokumentach zamkiem, przez ponad 60
lat należał do hrabiego Kurta
von Friedricha-Schroetera.
Podobno jeszcze w latach 20. i
30. XX widywano hrabiego, jak
konno wizytował swoje włości,
zaglądając m.in. na znajdujący
się w pobliżu zamku staw, gdzie
rosły nenufary.
W 1945 roku hrabia opuścił
posiadłość. Zamek przechodził
z rąk do rąk - był m.in siedzibą
Spółdzielni Rolniczej, sklepem
ogólnospożywczym, wreszcie
w 1990 roku, po generalnym
remoncie, stał się przystanią dla
osób chorych i starszych.
W ciągu 26 lat mieszkańcy
DPS-u byli świadkami wielu
modernizacji.
- Wymieniliśmy już okna,
drzwi i cały system grzewczy,

Szczygłowice

Aleje z wielkim ale

- Najwyższy czas zrobić z ulic Zwycięstwa i Lignozy aleje
- proponuje szczygłowiczanin Zdzisław Duziak.
- Takie z chodnikami po obu stronach, każdy 3-metrowej
szerokości, i ze ścieżkami rowerowymi. Łatwo powiedzieć...

K

olejny już raz naszą redakcję
odwiedził górniczy emeryt z
pomysłami na poprawę drogowej infrastruktury w Szczygłowicach. Uważa i słusznie, że już najwyższy czas wyremontować zniszczone
przez szkody górnicze ul. Zwycięstwa
i Lignozy. Taką potrzebę już dawno
dostrzegł zarządca drogi wojewódzkiej, niemniej, zanim przystąpi do
przebudowy, musi najpierw spełnić
szereg formalności i... zabezpieczyć w

4

budżecie odpowiednie fundusze.
Prace nad projektem przebudowy
skrzyżowania ul. Lignozy ze Zwycięstwa, który na mocy porozumienia z
województwem śląskim sfinansowała
gmina Knurów, zakończyły się w październiku 2014 roku. Teraz dokument
wymaga aktualizacji, co powinno
nastąpić do 23 grudnia 2016 roku.
- Najwyższy czas zrobić z ulic Zwycięstwa i Lignozy aleje - proponuje nasz
Czytelnik, Zdzisław Duziak. - Takie

z chodnikami po obu stronach, każdy
3-metrowej szerokości, i ze ścieżkami
rowerowymi. Skąd fundusze? A wszyscy
dołożą: kopalnia, gmina, powiat, województwo, Unia Europejska...
Emeryt sugeruje, by zmienić nazwę
ul. Zwycięstwa na Aleję Zwycięstwa, a
ul. Lignozy uczynić Aleją Piastów, zaś
po obu stronach dróg zasadzić... „dęby
szybko rosnące”.
Łatwo powiedzieć...
Jak się dowiedzieliśmy, na prze-

wyremontowaliśmy pokoje,
łazienki i kuchnię - wylicza
dyrektor Zamora. - Od maja
zajmujemy się remontem dachu
i przebudową poddasza.
Na decyzję o rozpoczęciu remontu wpłynął zły stan
dachu. Odpadające dachówki zagrażały bezpieczeństwu
mieszkańców. Spora przestrzeń
poddasza zaś, z powodu braku
okien, była niewykorzystana
i służyła jedynie za suszarnię.
- Teraz to się zmieni - tłumaczy Ewa Zamora. - Dzięki
przebudowie poddasza i montażowi okien dachowych, zyskaliśmy nową powierzchnię użytkową. Powstaną tam pokoje do
zajęć grupowych i indywidualnych, miejsce do muzykoterapii
i kącik socjalny.
Mieszkańcy DPS-u „Zameczek” już nie mogą doczekać
się zmian.
- Nasi panowie mają dużą
frajdę, obserwując toczące się

szkodzie stoją m.in. ograniczenia
terenowe. Starostwo Powiatowe w Gliwicach zwraca uwagę na konsekwencje
poszerzenia chodnika pod wiaduktem,
co wiązałoby się z zawężeniem drogi i
ograniczeniem przepustowości ul. Lignozy. Z kolei urzędnicy z knurowskiego magistratu przypominają, że nawet
tak drobna zmiana w nazwach obu ulic
to koszty dla mieszkańców (wymiana
dokumentów) i firm (aktualizacja
informacji w rejestrach, wymiana pieczątek, materiałów reklamowych itp.).
To nie koniec bolączek pana
Zdzisława. Serce mu się kraje na widok opuszczonego i zdewastowanego
dworku w szczygłowickim parku.
Mężczyzna twierdzi, że obiekt zbudowano w 1807 roku.
- To perełka Szczygłowic - przekonuje. - Tę zabytkową budowlę trzeba
za wszelką cenę odbudować i wyremontować. W tym miejscu potrzebna
jest klubokawiarnia, gdzie można

prace. Dopingują i wspierają
robotników - śmieje się dyrektor
Zamora.
Remont w „Za meczku”
zlecił i opłacił Powiat Gliwicki.
Koszt to prawie 900 tys. zł.
- Teraz marzy nam się, by
zrobić następny krok, czyli zabezpieczyć środki na modernizację
elewacji tego zabytkowego obiektu – mówi Waldemar Dombek,
starosta gliwicki. – Wszystko jednak zależy od możliwości finansowych powiatu w przyszłym roku.
Byłbym bardzo zadowolony,
gdyby się to udało, bo „Zameczek”
to prawdziwa perełka architektoniczna Kuźni Nieborowskiej.
Zakończenie prac zaplanowano na koniec października.
Ewa Zamora nie kryje wdzięczności dla powiatu za pomoc dla
DPS-u.
- Dzięki starostwu „Zameczek” pięknieje w oczach - podsumowuje dyrektor Zamora.
Justyna Bajko,/sisp/

poczytać prasę, wypić kawę i posłuchać
wyciszonej muzyki.
W internecie wciąż można znaleźć zdjęcia dokumentujące działalność dworku sprzed lat. Na nich sala
bankietowa, weselna, ogródek piwny,
bufet, pokoje gościnne. Najwyraźniej
właścicielom zabrakło pomysłu i
determinacji, a może pieniędzy, by
przyciągnąć klientów. Postanowili
sprzedać obiekt za ponad 1 mln zł.
Chętnych jak nie było tak nie ma,
więc dworek popada w ruinę.
Straż Miejska wielokrotnie wzywała właścicielkę do zabezpieczenia
budynku i uprzątnięcia jego otoczenia, prawie za każdym razem
kierowała do sądu wnioski o jej
ukaranie. To na kobiecie nie robiło
najmniejszego wrażenia.
Miasto ma związane ręce. Nie
może zlecić wywozu odpadów, a później obciążyć rachunkiem właściciela
prywatnej nieruchomości.
/g/
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Knurów

Nowy dom na gwiazdkę?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się o pozyskanie środków
z rządowego programu „Senior Wigor”. - W Knurowie przybywa osób
w podeszłym wieku. Chcemy o nie zadbać - tłumaczy Danuta Gawrońska,
zastępca dyrektora MOPS

P

olskie społeczeństwo się starzeje. Według prognoz Głównego
Urz ędu St at yst ycznego co rok u
będzie przybywało 200 tysięcy osób
w wieku 60 lat i więcej. Knurowski
MOPS, w reakcji na nową sytuację
demograficzną, rozpoczął starania
o stworzenie miejsca, gdzie seniorzy

(w wieku od 60 lat, nieaktywni zawodowo) znajdą pomoc i potrzebne,
również psychologiczne, wsparcie.
Program „Senior Wigor” pilotuje Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Do 2020 roku rząd chce
przeznaczyć 370 mln zł na utworzenie dziennych domów seniora, czyli
Foto: Justyna Bajko

W dziennym domu pod okiem instruktorów seniorzy znajdują
wsparcie i rozrywkę

połączenia uniwersytetu trzeciego
wieku, klubu seniora i gabinetu rehabilitacyjnego. W Knurowie dzienny
dom „Senior-Wigor” miałby powstać
z przekształcenia Dziennego Domu
Pomocy w Ośrodku Wsparcia MOPS.
Pierwszym krokiem, aby otrzymać dofinansowane było złożenie
wniosku, drugim – zapewnienie
gminy, gdzie dany ośrodek miałby
powstać, że weźmie udział w f inansowaniu projektu w wysokości
min. 20 proc. Knurów spełnił oba
warunki: wniosek trafił do ministerstwa, a na ostatnim posiedzeniu
Rady Miasta zabezpieczono środki
na realizację projektu.
Wa r toś ć w n iosk u z łoż onego
przez MOPS wynosi 250 tys. zł: 180
tys. zł pochłonie remont, pozostała
część będzie przeznaczona na wyposażenie. W planach jest przebudowa
i modernizacja pomieszczeń, budowa
windy i stworzenie pokoju do rehabilitacji.
Do końca sierpnia trwa nabór
wniosków do programu, wtedy też
poznamy wyniki konkursu.
– Jeśli otrzymamy dofinansowanie,
zajęcia w Dziennym Domu Pomocy Senior Wigor powinny ruszyć już w grudniu – informuje Danuta Gawrońska.
jb

Zabrze, Gliwice, Gierałtowice

Pseudokibice jak malowani

Pięcioro pseudokibiców Górnika Zabrze, w tym mieszkaniec Gierałtowic,
zostało zatrzymanych po tym, jak obrzuciło słoikami z farbą elewację
budynku przy ul. Jasnej w Gliwicach

M

Foto: arch. Policji

ieli jeden cel: zniszczyć napis
konkurencyjnej drużyny piłkarskiej, który widniał na elewacji jednego
z budynków. W tym celu zapakowali do
bagażnika samochodu słoiki i puszki
z farbą i wyruszyli do Gliwic. Tam pod
osłoną nocy obrzucili słoikami elewację
budynku przy ul. Jasnej, by następnie
szybko odjechać w kierunku Zabrza.
Wandale mieli jednak pecha, ponieważ właściciel obiektu powiadomił
o dewastacji dyżurnego gliwickiej policji. Funkcjonariusz skontaktował się
z kolegą po fachu z Zabrza i przekazał
mu informację o sprawcach, którzy
mieli przemieszczać się samochodem
bez tylnej tablicy rejestracyjnej.
Współpraca dyżurnych przyniosła
efekt – patrol zatrzymał podejrzany samochód na ul. Piłsudskiego
w Zabrzu. W środku znajdowali się
16-letnia zabrzanka i jej czterej znajomi. Panowie w wieku 17‒22 lat są
mieszkańcami powiatu gliwickiego.

Za zniszczenie mienia mężczyznom grozi nawet 5 lat
więzienia, o losie dziewczyny zdecyduje sąd dla nieletnich

W bagażniku przewozili słoiki i farby
w sprayu.
Nieletnia została przekazana pod
opiekę matki, jej kompani spędzili

reklama

noc w policyjnym areszcie. We wtorek
zostali przewiezieni do komisariatu
w Gliwicach, gdzie prowadzone są
dalsze czynności.

oprac./g/

Robotnicy, zamiast przenieść latarnię, obudowali ją wysepką

Knurów

Kwiatek do Teleexpressu
Ku uciesze mieszkańców spółdzielnia zabrała
się za poszerzanie części parkingowej przy ul.
Lotników 5 i 7. Jakież było zdziwienie, kiedy
okazało się, że robotnicy, zamiast przenieść
latarnię poza obręb parkingu, obudowali ją
wysepką
– Takiego faulu chyba nikt z nas się
nie spodziewał – dzieli się uwagami na
temat inwestycji pan Jerzy (nazwisko
do wiadomości redakcji). Zresztą nie
tylko on narzeka na „niespodziankę”,
jaką przygotowano w tym miejscu
dla kierowców. Robotnik, którego
spotkaliśmy na budowie, bezradnie
rozkłada ręce: – Chodzą ludzie i się
pytają, dlaczego tak, a nie inaczej. Pisma nawet słali do spółdzielni. Można
to było zrobić inaczej, ale to już nie do
mnie z takimi pytaniami.
Spytaliśmy więc prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Eugeniusza Jurczygę,
co stanęło na przeszkodzie, by przy
okazji remontu przenieść latarnię poza
obręb parkingu.

– Chcieliśmy niewielkim nakładem środków poprawić nawierzchnię
parkingu, zwiększyć liczbę miejsc
postojowych i lepiej zagospodarować
niewykorzystaną powierzchnię. Przełożenie tej jednej latarni wiązałoby
się z wykonaniem niezbędnej w takim
przypadku dokumentacji. Niestety, to
kosztuje i jest czasochłonne.
Nie mając czasu do stracenia,
LWSM podjęła decyzję, by poświęcić
dla latarni jedno miejsce parkingowe.
Prezes zapewnia, że mieszkańcy i tak
zyskają więcej miejsc na samochody,
niż mieli poprzednio.
– To się nadaje do Teleexpressu –
komentuje zmotoryzowana i wzburzona takim rozwiązaniem mieszkanka
ul. Lotników.
/g/

foto-migawka
We wtorek około godz. 11 doszło na ul. Rybnickiej w Wilczy
do groźnie wyglądającej kolizji. Kobieta kierująca fordem
wypr zedza ła samochód marki Renau lt Sceni c. Gdy była
na wysokości wyprzedzanego
auta, kierowca renault wykonał
gwał town y mane wr skręt u
w lewo (najpr awdopodobniej
chciał skręcić na posesję), uderzył w forda i zepchnął go do
rowu. Na szczęście skończyło
się na niewielkich otarciach i...
mandacie dla kierowcy renault
za nieprawidłowe skręcanie.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów. Życie w arabskim kraju

Bliski Wschód modli się o pokój

Teresa Borcz-Khalifa spędziła w Iraku prawie 30 lat. – Przez te wszystkie
lata nikt nie zapytał mnie o religię. Na jednej ulicy mieszkali muzułmanie
obok katolików, katolicy obok żydów i wszyscy się szanowali. Czułam się
tam jak w rodzinie – opowiada knurowianka

Ż

ycie w krajach arabskich obrosło mitami, którymi karmią
się ludzie niechętni obcym.
Wydaje się, że im więcej podróżujemy, im więcej poznajemy kultur, tym
mniej w nas skłonności do pochopnych sądów.
– Choć czasami mam wrażenie,
że dla turysty to nie ma znaczenia,
czy jest w egzotycznym kraju czy na
Zaciszu. Bo i tak nie opuszcza hotelu.
A przecież, aby rzeczywiście poznać
kulturę danego kraju, trzeba ją dotknąć
– wyjść, poznać ludzi i ich tradycje,
posmakować lokalnych dań – uważa
Teresa Borcz-Khalifa.
Knurowianka pierwszy raz odwiedziła Bliski Wschód tuż po studiach,
w 1976 roku.
– Wyjechałam na miesiąc, sprawdzić, czy tutaj da się żyć. Zostałam na
30 lat... Wysiadłam na lotnisku w Bagdadzie i oczarowała mnie przepiękna architektura i wspaniali ludzie – wspomina pani Teresa. – Na lotnisku było pełno
samochodów. To rodzina męża, znajomi
i znajomi znajomych przejechali, aby
mnie powitać. Wracaliśmy przez miasto
przy dźwiękach klaksonów. Czułam się
jak na arabskim weselu...

Gość w dom, Bóg w dom

Knurowianka miała szansę od
podszewki poznać codzienność w Iraku. Do tej pory z zachwytem opowiada
o swoich sąsiadach – gościnnych
i serdecznych ludziach, spieszących
z pomocą w potrzebie.

– Gdy budowałam dom, sąsiedzi
bardzo mi pomagali: nosili ziemię, pilnowali, abym codziennie miała świeży
chleb – opowiada pani Teresa. – Święta
obchodziliśmy wspólnie. Tak im się
spodobało nasze Boże Narodzenie, że
do tej pory trzymają choinki.
Irakijczycy budują piękne domy,
przypominające pałace, z dużymi
ogrodami – to przestrzeń dla wielopokoleniowej rodziny. Tradycją jest,
że dzieci na starość opiekują się rodzicami, otaczając ich zauważalnym
szacunkiem.
Uczty w arabskich domach są legendarne. Gość w otoczeniu rodziny
i sąsiadów siada na miękkim dywanie,
a stoły uginają się od potraw. Gospodarze podsuwają gościom najlepsze
kąski i dbają o rozrywkę.
– Zostałam na chwilę sama w pokoju i zaraz ktoś przyszedł, aby zagrać
mi na gitarze, zaśpiewać piosenkę –
śmieje się pani Teresa.
Knurowianka z uwagą obserwowała zwyczaje panujące w domach
Bagdadczyków.
– Nie jest prawdą, że kobiety są
w islamie nieszanowane. Wręcz przeciwnie – najważniejsze osoby w domu
to żona i matka. Trochę gorzej jest na
wsi, choć u nas w Polsce nie trzeba wsi,
aby mężczyzna źle traktował kobietę.
Przez te lata w Iraku często chodziłam
sama na targ, prowadziłam samochód
i czułam się bezpiecznie – mówi pani
Teresa.
A co z ubiorem?

Knurów. Bieg Odsieczy Wiedeńskiej

Biegiem przez miasto
Dzięki zaangażowaniu Izby Tradycji KWK
„Knurów-Szczygłowice” nasze miasto znalazło
się na trasie biegu upamiętniającego zwycięstwo
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem oraz 1050.
rocznicę Chrztu Polski

U

czestnicy Biegu Odsieczy Wiedeńsk iej za haczą o Knurów,

mimo że nie ma go na Szlaku Husarii
Polskiej.

– Starałam się ubierać przyzwoicie,
z szacunkiem. W meczecie czy na spotkaniu z imamem należy mieć na głowie
chustkę – dodaje knurowianka.

Szacunek dla siebie
i innych

Na ulicy przechodnie serdecznie
się pozdrawiają, czasami też zagadują.
Pani Teresa wspomina, że przez 30 lat
mieszkania na Bliskim Wschodzie nie
widziała na ulicy pijanego człowieka.
I choć Arabowie piją alkohol, uważają,
że najważniejszy jest szacunek dla siebie i innych ludzi, a zataczanie się na
ulicy to oznaka jego braku. W Iraku
bardzo dba się wykształcenie młodych
– edukacja od szkoły podstawowej aż
do studiów jest bezpłatna. Podobnie
zresztą jak pomoc lekarska, leki i programy telewizyjne. Młody Irakijczyk
otrzymuje, oczywiście jeśli chce, pożyczkę od rządu, którą przeznacza na
podróże i poznawanie świata.
Pani Teresa podkreśla, że jesteśmy
spadkobiercami myśli arabskiej – to
na Bliskim Wschodzie budowano
pierwsze szpitale i kanały irygacyjne,
tam powstał kodeks i liczby, które używamy do dziś. Zanim w Iraku wybuchła wojna i koalicja obaliła Saddama
Husajna, w kraju prężnie rozwijała się
medycyna i przemysł. Sporo Polaków
przyjeżdżało do Iraku, aby pomóc budować ten kraj. Do tej pory Irakijczycy
z szacunkiem wspominają tamte czasy
i polskich gości.

– Nasze hasło reklamowe mówi:
Knurów zawsze po drodze. Żal więc
było zmarnować taką okazję i nie zaprosić biegaczy do nas – mówi kustosz
Izby Tradycji Bogusław Szyguła.
Prestiżu całemu przedsięwzięciu
dodaje udział sportowców z Belgii,
Włoch, Czech, Słowacji, Węgier, Luksemburga, Austrii, Niemiec, a nawet
odległej Australii. Organizatorzy
szacują, że w imprezie pobiegnie
około 500 osób.
9 września (piątek) biegacze zameldują się w Będzinie, Siemianowicach Śląskich, Piekarach Śląskich,
Tarnowskich Górach, Zabrzu, Gliwicach, Knurowie, Pilchowicach,
Stanicy, Rudach i Raciborzu.
Na szczególną uwagę zasługuje
knurowski etap biegu (ul. Szpitalna,
ul. Niepodległości, ul. Michalskiego,
ul. Zwycięstwa, ul. Rybnicka), podczas którego uczestnicy m.in. złożą
pokłon Pięknej Madonnie z kościoła
św. Antoniego w Krywałdzie. Trwają
rozmow y, by do przedsięwzięcia
zaangażować klasę mundurową z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Z okazji w ydarzenia Mennica
Górnośląska wyda pamiątkowy numizmat, zaś Poczta Polska wznowi
w ydanie znaczka z logiem biegu
i kartą korespondencyjną.
/g/

6

Życie w cieniu bomb

W czasie okupacji kraju, w latach
2003‒2010, obudziły się demony.
Do głosu doszli radykałowie, tlą się
konflikty na tle religijnym i narodowościowym. Ale dom pani Teresy,
choć od tylu lat stoi opuszczony, wciąż
jest w świetnym stanie. Po wyjeździe
knurowianki zadbali o niego sąsiedzi –
zbudowali wokół mur, pilnują, aby nie
został okradziony i czekają na powrót
egzotycznej sąsiadki.

Bliski Wschód potrzebuje spokoju – czasu na zaleczenie wojennych
ran, wychowanie dzieci, na edukację.
Trwające konflikty zbrojne w kilka lat
zniszczyły to, co ludzie budowali przez
wieki. Ale przede wszystkim Bliski
Wschód potrzebuje naszej życzliwości.
Abyśmy wśród tych najbardziej widocznych w telewizji islamskich ekstremistów, potrafili dostrzec miliony
dobrych i przyzwoitych ludzi, którzy
pragną tego, co my – pokoju.
Jb

Nieborowice

Rewolucja w „Sielance”?
– Będzie się działo. Już niebawem – gdy obietnica
tej treści opatrzona zdjęciem wozu stacji TVN
pojawiła się na profilu restauracji „Sielanka”,
w okolicy zawrzało. – Żeby tylko golonka ocalała…
– martwili się smakosze

I

nformacja o udziale „Sielanki”
w popularnym programie „Kuchenne rewolucje” rozeszła się lotem
błyskawicy po okolicznych miejscowościach. Na Facebooku internauci
zastanawiali się, kiedy do Nieborowic
przyjedzie Magda Gessler, „niekwestionowany autorytet kulinarny, który
z zabójczą skutecznością wypełnia
swoją misję”.
– Jak można się dostać na finałową
kolację? – pytali wielbiciele gwiazdy
TVN-u.
Bywalcy „Sielanki”, która słynie
z tradycyjnej śląskiej kuchni, martwili
się, że ofiarą telewizyjnej rewolucji
może paść kultowa wśród smakoszy
golonka.

Prowadzący profil restauracji, zamiast odpowiedzieć rzeczowo na pytania internautów, podsycał atmosferę.
W końcu fanpage „Sielanki” zniknął
z Facebook’a. Wtedy pojawiły się głosy, że to efekt umowy z producentami
programu, zabraniającej ujawniania
szczegółów rewolucji.
Na prośbę Czytelników sprawdziliśmy, czy rzeczywiście Magda
Gessler zmieni oblicze nieborowickiej
restauracji.
– Rewolucje to wymysł jakiegoś
żartownisia – usłyszeliśmy w „Sielance”. – Od tygodni musimy dementować
plotki.
Zawiedzionym na pocieszenie
zostaje golonka…
Jb, pg
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Pilchowice. Janusz Czechowski o kolekcji starych pocztówek, czyli...

Gruss aus Pilchowitz

Janusz Czechowski ma ich ponad 100, w tym
20 podwójnych. Każda widokówka jest jak
stop-klatka. Wystarczy na nie spojrzeć
i uruchomić wyobraźnię...

Z

egar wskazuje godzinę 10 . 0 0 . Na s t a c j ę
(bahnhof) w Pilchowitz
wjeżdża kolejka. Na dźwięk
lokomotywy milkną rozmowy
podróżnych. Smuk łe damy
w sukniach i eleganccy panowie
w kapeluszach za chwilę rozsiądą się wygodnie w wagonach
i ruszą do Gleiwitz...

Fragment tamtego
świata

ocalał na pocztówce, którą
po długich poszukiwaniach
pan Janusz kupił w Czechach.
– Urodziłem się w Stanicy.
W 1955 roku sprowadziłem
się z rodzicami do Pilchowic
– opowiada. – Jako że byli oni
nauczycielami, zamieszkaliśmy w dawnym zamku, wtedy
szkole.
W 1980 pan Janusz wyprowadził się do Tarnowskich Gór,
gdzie prowadzi laboratorium
dentystyczne. Przyznaje, że
jego hobby to wynik genealo-

gicznych poszukiwań. W pewny m momenc ie na z w i s k a
i daty przestały mu wystarczać.
Chciał lepiej poznać miejsca,
w których żyli i pracowali jego
przodkowie. Zaczął od Kresów,
by w końcu zatrzymać się na
Pilchowicach.
– Byłem w Bytomiu u handlarza pocztówkami. Zapytałem go o region gliwicki, a on
pokazał mi widokówkę przedstawiającą wnętrze kościoła
w Pilchowicach. Musiałem ją
mieć – wspomina kolekcjoner.
– Następna była z budynkiem,
w którym się wychowałem.
Potem były kolejne i kolejne. Aukcje w Gliwicach i Bytomiu, aukcje internetowe (ebay,
allegro), wizyty u handlarzy
pocztówkami... Każdy zakupiony egzemplarz jest wyjątkowy,
każdy oryginalny. Zwłaszcza
ostatni walor ma dla kolekcjonerów znaczenie, bowiem
w sprzedaży nie brakuje fałszywek. Pan Janusz zdradza,

że reprodukcje mają zazwyczaj
ostro cięte brzegi. Fałszerze,
chcąc im nadać wygląd zbliżony do oryginału, naklejają
stare znaczki i dorabiają odcisk
stempla.
– Kiedy zacząłem zbierać
widokówki z Pilchowic, myślałem, że będzie ich około 30. Na
tę chwilę mam ich ponad 100,
w tym 20 podwójnych i to jeszcze
nie wszystkie. Byłem w szoku,
kiedy zobaczyłem w Przeglądzie
Lokalnym reprodukcje pocztówek, których jeszcze nie mam
w swoich zbiorach. Dziś mogę
powiedzieć o kilkudziesięciu
niedających mi spać – śmieje się
kolekcjoner.

Na Bahnhofstrasse

(ul. Dworcowa) w Pilchowitz spokojnie. W cieniu strzelistych brzóz jedzie mężczyzna
na rowerze. Właśnie przejechał
obok Buchhandlung (księgarnia), zaraz minie klasztor...
Mama pana Janusza uczyła

w tutejszej szkole geografii,
napisała też monografię Pilchowic. Jego siostra, nieżyjąca
już Aleksandra Czechowska-Gąbka, pasjonowała się historią tych ziem, była inicjatorką
powołania Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
Kiedy w 2010 roku organizowała obchody 700-lecia gminy, pan Janusz, który dzieje
miejscowości zna na pamięć,
udostępnił na wystawę kolekcję
starych pocztówek.
Choć po wielu budynkach
z przedwojennych Pilchowic
nie ma już śladu (na próżno
szukać knajpki przy kościele,
ciągu kamienic czy ruin seminarium, gdzie pan Czechowski
biegał będąc dzieckiem) to ocalały na pocztówkach rozproszonych po całym świecie. O życiu
w Pilchowitz i Bilchengrund
można przeczytać, co pana
Janusza niezmiernie cieszy,
w książkach pilchowiczanina
Szczepana Twardocha.
– Jakiś czas temu spotkałem
się na aukcji w Gliwicach ze
sprzedawcą pocztówek. Powiedział mi, że mam konkurenta.
No, to teraz ceny widokówek
z Pilchowic pójdą w górę – śmieje się kolekcjoner.
Paweł Gradek

Dom opieki kobiet w Pilchowicach

Dawny zamek, później szkoła. Tu Janusz
Czechowski mieszkał z rodzicami od 1955 roku

Widokówkę ze stacją kolejki wąskotorowej pan Janusz nabył w Czechach,
po bardzo długich poszukiwaniach

Widok na Bahnhofstrasse (ul. Dworcową)
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Pocztówka z czasów, gdy Pilchowice nosiły nazwę Bilchengrund (1936-1945)
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foto: Paweł Gradek

Mimo kapryśnej pogody frekwencja na festynie dopisała

Każdy chciał mieć zdjęcie
z Sylwią Lipką

Organizatorzy festynu powitali
uczestników i życzyli im udanej
zabawy

Specjalność festynu: placki
ziemniaczane

Fanki obstąpiły piosenkarkę
z Knurowa

Adam Sobierajski i Julia
Hemmerling

Na stoisku z książkami każdy znalazł
lekturę dla siebie

Dekoracje stworzone przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
szybko znajdowały nabywców

8

Pan Włodzimierz pilnował kiełbasek
na ruszcie
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Knurów. XV Festyn Parafialny

Podziękowania

Błogosławieni miłosierni
Za nami kolejna edycja Parafialnego Festynu
Rodzinnego. Mimo że aura spłatała organizatorom
psikusa, frekwencja dopisała. Co więcej, uczestnicy
imprezy nie szczędzili grosza, by wspomóc rodziny
w trudnej sytuacji materialnej

C

hyba mało kto wyobraża sobie
koniec sierpnia bez Parafialnego Festynu Rodzinnego.
Impreza na stałe zagościła w kalendarzu miejskich wydarzeń, przyciągając
z roku na rok nowych uczestników
i sponsorów.
W ubiegłą niedzielę niebo zastrajkowało, a nad festynem dosłownie zebrały się czarne chmury. Mało tego istniała obawa, że knurowianie, zamiast
wybrać się na plac przed Ośrodkiem
Matka Boża Uzdrowienie Chorych,
zostaną w domach, by dopingować
przed telewizorami szczypiornistów
w boju o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich. Na szczęście okazało się, że
ani chmury, ani mecz nie zniechęciły
mieszkańców, którzy tłumnie przybyli

na festyn. Część ustawiła się w kolejce
po pączki z niespodzianką, inni zajęli miejsca siedzące przed sceną, by
nagradzać oklaskami występy m.in.
podopiecznych Ośrodka Caritas, tenora Adama Sobierajskiego, Agaty Żyły
i Julii Hemmerling z towarzyszeniem
Jacki Band Quartet.
Kiedy prowadzący festyn, Tomasz Rzepa, zapowiedział występ
Sylwii Lipki, wyjaśniło się, na kogo
czekały nastolatki ustawione przed
samą sceną. Gwiazda Disney Channel
i mediów społecznościowych przyleciała na koncert aż z Poznania, by
zaśpiewać w Knurowie premierowy
materiał z płyty „Szklany sen”. Wytęp
Sylwii oklaskiwała m.in. była dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,

Danuta Hibszer, od lat kibicująca jej
scenicznym poczynaniom.
Po koncercie tłum nastolatek
obstąpił piosenkarkę, by zrobić sobie z nią pamiątkowe selfie i zdobyć
autograf. Wtedy na scenę w yszli
organizatorzy festynu: ks. Krzysztof
Tabath, proboszcz parafii pw. Matki
Bożej Częstochowskiej, Adam Rams,
prezydent K nurowa, A leksander
Szendzielorz, dyrektor Ośrodka Caritas i Joachim Machulik ze Wspólnoty
Rodzin Domowego Kościoła, by przywitać wszystkich gości. Chwilę później
z biesiadnym repertuarem wystąpiły
Claudia i Kasia Chwołka.
Wieczorem odbyło się losowanie
atrakcyjnych nagród wśród uczestników festynu.

Knurów, Kazincbarcika

Dobra promocja u bratanków
Filmowo i fotograficznie promował się Knurów podczas weekendowych dni
miasta Kazincbarcika. – Węgierscy bratankowie z partnerskiego miasta
z zainteresowaniem przyjmowali nowości z naszego miasta – usłyszeliśmy
od uczestniczącego w uroczystości Mariana Gruszki

O

d pierwszych kontaktów Knurowa i Kazincbarcika upłynęło
ćwierć wieku. Formalna, partnerska
współpraca liczy już dwie dekady. Jej

zwieńczeniem było przyznanie węgierskiemu miastu Lauru Knurowa –
najważniejszego miejskiego wyróżnienia. Jego uroczyste przekazanie odbyło

się w czerwcu podczas Dni Knurowa.
Dwa miesiące po knurowskiej
imprezie święto – odpowiednik Dni
Miasta – obchodzili Węgrzy z Ka-
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Joachim Machulik przyznał, że
życzliwość sponsorów, władz miasta
i hojność knurowian przyniosły wymierne korzyści.
– Uzbieraliśmy 10 tys. zł, które
przeznaczymy m.in. na pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej
oraz na misje. Tym razem przeżyliśmy

trudne chwile z powodu pogody, jednak gdy tylko deszcz ustał, na teren
Ośrodka Caritas przybyło wielu gości,
co bardzo ucieszyło gospodarzy. Od
tej chwili aż do zakończenia festynu
wszyscy przeżywali radość ze wspólnej
zabawy.

zincbarcika. Wśród zaproszonych
gości z kilku krajów była też delegacja
z Knurowa. Przewodniczył jej prezydent Adam Rams.
Gospodarze z szacunkiem i życzliwością przyjęli knurowskich samorządowców. Docenili 20 lat współpracy
– ciekawej i korzystnej dla obydwu
stron. Uczynili to w sposób szczególny,
publicznie honorując jubileusz partnerstwa. Specjalny dyplom przyjął,
oklaskiwany przez liczną madziarską
publiczność, prezydent Rams.
Knurów zmienia się z roku na rok.
To zupełnie inne miasto niż w połowie
lat 90. Samorządowcy postanowili
pokazać węgierskim gospodarzom,

jakiej ulega przemianie. Uczynili to
w dwojaki sposób: poprzez filmową
prezentację i galerię zdjęć.
– Nasi bratankowie mogli zobaczyć, jak Knurów się przeobraża
– usłyszeliśmy od Mariana Gruszki,
przewodniczącego Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów.
– Naprawdę mamy się czym pochwalić.
A reakcje oglądających tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że Knurów
to piękniejące, coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i przyjezdnych
miejsce. Doprawdy, nie musimy się go
wstydzić, przeciwnie – możemy czuć
się dumni...

/pg/

/bw/

Foto: Paweł Gradek

Foto: opont.hu

Prezydent Adam Rams przyjął od przedstawicieli miasta patronackiego pamiątkowy dyplom

Sponsorzy Festynu Parafialnego:
Urząd Miasta Knurów, KOMART, Centrum Kultury - Knurów, Wytwórnia
Pr zyczep „Viola”, R-bike Sklep Rowerow y Ser wis ul. Niepodległości,
Centrum Języków Obcych Focus - Anna Rams-Gulczyńska, Górnośląska
Spółka Brokerska Sp. z o.o. - Gliwice, Ewa i Eugeniusz Jurczyga, LWSM,
MOSiR Knurów, Marek Bogacki - Piekarnia Pilchowice, Hurtownia „Lampart”,
„ Albud”, Kwiaciarnia „LOTOS”, MEDI ABOX Gr zegor z Świstuń, Zakład
Fotograficzny AiP Barchańscy, SANIT Sp. z o.o., Pracownia Złotnicza
Barbara Cypr ys, Złotnictwo Marek Starościk, Pieczywo „U Zbyszka”,
Księgarnia „Merkur y”, MAR-MEDIC A ul. Witosa 31/A, „Intermarche”,
Laboratorium Analityki Medycznej dr. n. med. Joanna Świerczyna, Optyka
Fijołek - Maria Fijołek, Zakład Optyczny - Celina Trzaska, Protos, JAWOREX
mebel design, Apteka „ZDROWIT”, Apteka św. Barbary, Apteka „Za grosze”,
Śląska Sieć Metrpoloitalna Sp. z o.o. Gliwice, Domrok - Mieczysław Gołąb,
Serwis system -Piotr Ciupke, „Słodki Domek”, Hurtownia Warzyw i Owoców
J. J. Adamczyk s.c. Girałtowice, JSW KWK „Knurów-Szczygłowice”, NSZZ
„Solidarność” KWK „Knurów”, ZZG KWK „Knurów”, Firma Handlowa Roman
Szczepanik i Grzegorz Gąsiorowski Sp.Cywilna Knurów ul. Witosa 17,
PKO - Bank Polski -oddział Knurów, Pracownia Jubilerska Ewa Pietroszek,
Kwiaciarnia „Pasja”, S.C. Cukiernia – Lodziarnia Warzecha – Knurów, Sklep
„ELEKTOR”, Elżbieta Szczepanek, Sklep „Amper”, Foto – Color D. Kroczyk,
VIVANTI- „Złoty Kurczak”, Kwiaciarnia „ U Basi”, Fryzjerstwo Męskie Helena
Głodzik, Zakład Fr yzjerski Ela Szczepańska, Studio Urody „Chantal”,
Salon Fryzjerski „Alicja”, Salon Fryzjerski – Ilona Krzemińska, Cukiernia
- Piekarnia - Netto - Emilia Kristof, TIM III Knurów, Orzesko-Knurowski
B ank Spó ł dzielc z y, Rest aurac ja „Mała Toskania”, Sklep Papier nic z y
„Oferta”, Bank BGŻ o/Knurów, Drogeria „Ziaja”, Sklep papierniczy „Vacat”,
Delikatesy - Premium - nasz sklep, Rezner AGD, Zakład pogrzebowy
„Pokora”, Restauracja Dolce-Vita, Kwiaciarnia „Avangarda” Mirella Sosinka.
Patroni medialni: Pr zegląd Lokalny, iKnurów.pl Arkadiusz Łyko, T V
kablowa Waldex, Gość Niedzielny

Plakieta honorowa jest wyrazem wdzięczności za pracę na
wysokim poziomie podejmowaną na rzecz rozwoju stosunków
między Knurowem a Kazincbarcika
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Foto: Justyna Bajko
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Alan Chowaniec z Trachów

ur. 10.08.2016 r., 3060 g, 50 cm

Amelia Stosik z Gliwic

ur. 14.08.2016 r., 2990 g, 52 cm

Adam Kalisz z Pilchowic

ur. 10.08.2016 r., 3260 g, 51 cm

Bartosz Bomba z Czerwionki-Leszczyn
ur. 15.08.2016 r., 2320 g, 47 cm

Lilianna Oleś z Knurowa

Julia Piątek z Czerwionki-Leszczyn

ur. 10.08.2016 r., 3340 g, 52 cm

ur. 10.08.2016 r., 3220 g, 53 cm

Małgorzata Czyż z Knurowa

Nadia Kurata z Rybnika

ur. 16.08.2016 r., 3540 g, 52 cm

ur. 15.08.2016 r., 3850 g, 54 cm

rozrywka nr 34

Antoni Owczarek z Knurowa

ur. 16.08.2016 r., 2900 g, 51 cm

Hubert Zając z Książenic

ur. 11.08.2016 r., 3270 g, 52 cm

Lena Obońska z Knurowa

ur. 16.08.2016 r., 3190 g, 51 cm

- DO WYGRANIA
PODWÓJNY BILET DO KINA

Łukasz Waszecki z Leszczyn

ur. 16.08.2016 r., 3700 g, 54 cm

Filip Nandzik z Knurowa

ur. 16.08.2016 r., 3610 g, 54 cm

ur. 17.08.2016 r., 3790 g, 56 cm

Sebastian Jakubczyk z Knurowa

Franciszek Pochmara z Knurowa

ur. 20.08.2016 r., 2990 g, 50 cm

Filip Osiadły z Czerwionki-Leszczyn

ur. 20.08.2016 r., 3480 g, 53 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).
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 32/2016 brzmiało: „ŚWIĘTOSZEK”.

Podwójny bilet do kina otrzymuje Patrycja Makarewicz. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele” Marek Zbigniew Lewczuk

34
Amelia Cieślik z Knurowa

ur. 21.08.2016 r., 3570 g, 52 cm
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Filip Szymura z Knurowa

ur. 21.08.2016 r., 3770 g, 55 cm
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Foto: arch. Koło nr 4 PZEiR

Danów. Dożynki Województwa Śląskiego

Korona na podium
Na tegorocznych Dożynkach Województwa Śląskiego
powiat gliwicki reprezentowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Żernicy oraz Rada Sołecka z Nieborowic.
Rolnicy wspólnie podziękowali za plony i świętowali
zakończenie żniw

G

ospodarzem dożynek była
niewielka miejscowość Danów w powiecie kłobuckim.
Na święto plonów zjechali rolnicy
ze wszystkich stron województwa.
Obchody rozpoczęła msza dziękczynna w Sanktuarium Matki Bożej.
Po nabożeństwie w strugach deszczu
ulicami Danowa ruszył tradycyjny
dożynkowy orszak. W korowodzie
powiat gliwicki reprezentowało Koło

Gospodyń Wiejskich z Żernicy na
czele z Genowefą Suchecką oraz Rada
Sołecka z Nieborowic, której przewodziła sołtys Marianna Kuta. Oficjalną
cześć dożynek zakończył konkurs
koron dożynkowych.
– Na dankowskich błoniach nad
Liswartą zaprezentowano osiemnaście
najpiękniejszych wieńców dożynkowych z całego regionu. Nasza korona
w konkursie dożynkowych koron zajęła

trzecie miejsce – mówi Andrzej T. Knapik, uczestnik dożynek.
Deszczowa aura nie przeszkodziła gospodarzom w zabawie. Dla
świętujących wystąpiła m.in. Halina
Mlynkova i zespoły folklorystyczne.
Organizatorzy przygotowali również
warsztaty technik ludowych, pokazy
rycerskie oraz wystawy sprzętu rolniczego.
Jb

Seniorzy z Koła nr 4 z żalem żegnali piękną Kotlinę Kłodzką.
– To były wspaniałe wczasy – podkreślali

Bardo

Na wczasach
czas płynie weselej

Ffoto: Andrzej T. Knapik

Koło nr 4 Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów wybrało się na tygodniowe wczasy
do Kotliny Kłodzkiej. Knurowianie wypoczywali,
biesiadowali i zwiedzali okolicę

W

ośrodku wczasowym „Brido”
w urokliwej miejscowości Bardo dawno nie widziano tak wesołych
gości. Knurowianie już na początku
turnusu zapowiedzieli, że nie zamierzają leniuchować, ale korzystać
z atrakcji, które oferuje okolica i ośrodek. Tym bardziej że piękna pogoda
zachęcała do podróżowania.
– Zw ied zili śmy z amek K siąż
i Szczawno-Zdrój, zajrzeliśmy do Drezna i fabryki porcelany w Miśni oraz
odwiedziliśmy bazylikę w Krzeszowie
i czeski browar z Broumovie – wylicza

Katarzyna Nowakowska z Koła nr
4. – Popłynęliśmy również pontonami
w trzygodzinny rejs po Nysie Kłodzkiej.
W n ie d z ielę pa n i Ad r ia n na
Musiał-Śliwka, kierownik ośrodka,
przygotowała dla gości muzyczno-kulinarną niespodziankę – biesiadę
z pieczeniem prosiaka.
– Szkoda, że wczasy minęły tak
szybko… – żałuje pani Krystyna.
– Za tak świetny wypoczynek bardzo
dziękujemy panu Mazurowi z Koła nr
4 i kierownictwu domu wczasowego.
Jb

Informacja własna wydawcy

Reprezentacja powiatu gliwickiego z konkursową koroną

foto-migawka

Foto: Andrzej T. Knapik

W sobotę Leboszowice świętowały tradyc yjne dożyn
ki. Gospodarze wspólnie z rodzinami dziękowali
za udane
zbiory, prosząc o pomyślność na kolejne lata. Po wielu
miesiącach rolniczego trudu, w końcu można odetc
hnąć i bez
obaw patrzeć w niebo. Mimo kapryśnej pogody
bawiono się świetnie. Dzieci, zajadając cukrową
watę, szalał y na
dmuchanych zamkach, a dorośli ruszyli na parkie
t, gdzie do tańca przygrywał zespół Lovers.
Justyna Bajko
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

31-34/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
24-51/52/16

www.przegladlokalny.eu
Knurów. Sprzedam nowe, trzypokojowe
mieszkanie. Tel. 602 638 719

34-35/16

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 48 m2,
Knurów, ul. Spółdzielcza. Tel. 513 571 593

34-37/16

SPRZEDAM
33-34/16

27-34/16

Wycena nieruchomości. Rzeczoznawca
M a j ą t ko w y. A g n i e s z k a Z a r e m b a .
Tel. 507 312 532

34/16

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

Drewno opałowe, rozpałka drewniana.
Hurt. Detal. Tel. 600 895 294

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

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (15 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

SZUKAM PRACY

25.08.2016 r.
CZWARTEK

26-31.08.2016 r.
PIĄTEK-ŚRODA

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

DAM PRACĘ

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

Boska Florence
- godz. 16.00, 18.00

30-51/52/16

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

Legion Samobójców
- godz. 20.00

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 666

Nowe przygody Aladyna
- godz. 15.00, 17.00
Boska Florence
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

informacja własna wydawcy

1/16-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214
14-39/16

Emeryta, rencistę naprawa palet. Gliwice.
Tel. 600 895 294

33-34/16

Firma Komstal zatrudni pracownika
na stanowisko: handlowiec. Wykształcenie
wyższe. Prawo jazdy kategorii B. Umiejętność nawiązy wania kontaktów. Mile
widziana znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego. CV ze zdjęciem prosimy
przesłać na adres: sekretariat@komstal.pl
34-36/16

Firma Komstal zatrudni pracownika
na stanowisko: pracownik biurowy. Wykształcenie wyższe. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Mile widziana znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego. CV ze zdjęciem prosimy
przesłać na adres: sekretariat@komstal.pl
34-36/16

Praca przy docieplaniu, elewacji.
Tel. 602 407 190

33-34/16

P r z y j m ę p r a c o w n i k a n a d o c i e p l a n i e.
Tel. 602 407 190

34/16

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

Zatrudnię piekarza. Tel. 32 238 94 75,
32 234 82 28

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

31-35/16

Zatrudnię piekarza. Tel. 32 238 94 75,
32 234 82 28

31-35/16

23-38/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625

27-34/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-34/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

27-34/16

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
34-40/16Y
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Prace na pływalni krytej
w Szczygłowicach potrwają
jeszcze kilka tygodni

Foto: Piotr Skorupa

www.przegladlokalny.eu

Klasa okręgowa
WYNIKI 1. KOLEJKI - GRUPA I
ZET Tychy - AKS Mikołów 0:1, Tempo Paniówki - GTS Bojszowy
(przełożony na 31 sierpnia), Urania Ruda Śląska - Pogoń Imielin
2:1, JUW-e Jaroszowice - LKS Goczałkowice Zdrój 0:3, Podlesianka Katowice - Piast Bieruń Nowy 3:0, LKS Łąka - Wawel Wirek
0:1, Unia Kosztowy - Sparta Katowice (przełożony na 24 sierpnia
- mecz zakończył się po oddaniu gazety do druku), Grunwald
Halemba - Pogoń Nowy Bytom 1:2.

WYNIKI 2. KOLEJKI
- GRUPA I:
ZET Tychy - Tempo Paniówki
3:1, AKS Mikołów - Wawel
Wirek 2:0, GTS Bojszowy Urania Ruda Śląska 1:0, Unia
Kosztowy - JUW-e Jaroszowice 3:1, Grunwald Halemba
- Podlesianka Katowice 2:0,
Piast Bieruń Nowy - LKS Łąka
1:4, Pogoń Imielin - Sparta
Katowice 1:2, LKS Goczałkowice Zdrój - Pogoń Nowy
Bytom 4:1.

Przebudowują szatnie i...

la krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Knurowie-Szczygłow icach tr wa ta k zwa ny
martwy okres, co nie oznacza,
że obiekt jest zamknięty i nic
w nim się nie dzieje. Miłośnicy
pływania i relaksu w wodzie
nie mogą co prawda korzystać
obecnie z pły walni, ale już
za kilka tygodni czekać na
nich będą m.in. odnowione, a
przede wszystkim przebudowane szatnie.
- Przebieralnie wraz z zapleczem będą przede wszystkim
większe, bo zlikwidowane zo-

stały niektóre ścianki działowe
– informuje Krzysztof Stolarek,
dyrektor MOSiR. – Przy okazji
tych prac wykonywany jest
szereg innych robót związanych
m.in. z wymianą instalacji
elektrycznej, systemem wentylacyjnym, a także systemem
odprowadzania wody z posadzki. W końcowej fazie tych prac
wykonane zostaną podwieszane
stropy, a także tynk żywiczny.
Pracownicy ekipy remontowej wykonują nie tylko prace
w szatniach, ale i w sąsiedztwie
niecki basenowej.
- Te prace skoncentrowane

Dyrektor knurowskiego
MOSiR-u - Krzysztof Stolarek
poinformował nas,
że we wrześniu ponownie
będzie można korzystać
z pływalni w Szczygłowicach

informacja

są m.in. na wypełnieniu specjalną elastyczną zaprawą tak
zwanej szczeliny dylatacyjnej,
która oddziela nieckę od reszty
basenu – to jeszcze raz Krzysztof Stolarek.

PiSk

informacja

Goczałkowice
Mikołów
Grunwald
Bojszowy
Wawel
Nowy Bytom
Kosztowy
ZET
Sparta
Łąka
Urania
Podlesianka
Imielin
Paniówki
Jaroszowice
Bieruń Nowy

6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

WYNIKI 1. KOLEJKI - GRUPA II

Letnia przerwa w działalności szczygłowickiej pływalni
– w zależności od przebiegu
opisanych wyżej prac - potrwa
do 19 lub 26 września.

Buk Rudy Wielkie - Przyszłość Ciochowice 1:2, KS 94 Rachowice Zameczek Czernica 1:3, Rymer Rybnik - Jedność 32 Przyszowice
(przełożony na 31 sierpnia), LKS 1908 Nędza - Naprzód Rydułtowy 4:2, Sokół Łany Wielkie - ŁTS Łabędy 0:1, Dąb Gaszowice
- ROW 1964 II Rybnik 3:2, Czarni Pyskowice - Unia Książenice
0:4, Drama Zbrosławice - Młodość Rudno 10:2.

WYNIKI 2. KOLEJKI
- GRUPA II:
Buk Rudy Wielkie - KS 94
Rachowice 3:0, Zameczek
Czer nic a - Rymer Rybnik
4:1, Jedność 32 Przyszowice - LKS 1908 Nędza 3:2,
Naprzód Rydułtowy - Sokół
Łany Wielkie 4:2, ŁTS Łabędy - Dąb Gaszowice 0:3,
ROW 1964 II Rybnik - Czarni
Pyskowice 7:1, Drama Zbrosławice - Unia Książenice
1:2, Przyszłość Ciochowice
- Młodość Rudno 1:0.

Foto: Piotr Skorupa

D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Czernica
Książenice
Gaszowice
Ciochowice
Nędza
Przyszowice
Zbrosławice
ROW II
Buk
Łabędy
Rydułtowy
Łany Wielkie
Rymer
Rachowice
Rudno
Pyskowice

6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

MAJER A Klasa

informacja własna wydawcy

WYNIKI 1. KOLEJKI:

WYNIKI 2. KOLEJKI:

Naprzód Żernica - Olimpia
Pławniowice 0:3, Zaborze
Zabrze - Carbo Gliwice 4:0,
Zamkowiec Toszek - Gwiazda
Chudów 0:0, Tęcza Wielowieś - Społem Zabrze 1:1,
Ruch Kozłów - Piast Pawłów
(przełożony na 14 września),
Gwarek II Ornontowice - Amator Rudziniec 0:0, MOSiR
Stal Zabrze - Gwarek Zabrze
(przełożony na 31 sierpnia),
Drama Kamieniec - Zr y w
Radonia 0:0.

Gwarek Zabrze - Naprzód
Żernica 5:3, Olimpia Pławniowice - Zaborze Zabrze
0:1, Carbo Gliwice - Zamkowiec Toszek 4:3, Gwiazda
Chudów - Tęcza Wielowieś
2:0, Społem Zabrze - Ruch
Kozłów 3:5, Piast Pawłów
- G wa r e k I I O r n o ntow i c e
(przełożony na 7 września),,
MOSiR Stal Zabrze - Drama
Kamieniec 2:1, Amator Rudziniec - Zryw Radonia 0:3.

WYNIKI 3. KOLEJKI:
Zaborze Zabrze - Gwarek
Zabrze 0:4, MOSiR Stal Zabrze - Naprzód Żernica 2:2,
Zamkowiec Toszek - Olimpia Pławniowice 2:0, Tęcza
Wielowieś - Carbo Gliwice
8:1, Ruch Kozłów - Gwiazda
Chudów 3:1, Gwarek II Ornontowice - Społem Zabrze
0:0, Zr y w Radonia - Piast
Pawłów 5:0, Drama Kamieniec - Amator Rudziniec 3:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Radonia
Gwarek
Kozłów
Zaborze
Chudów
Stal
Toszek
Kamieniec
Wielowieś
Pławniowice
Carbo
Ornontowice II
Społem
Żernica
Rudziniec
Pawłów

7
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0

informacja własna wydawcy
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IV liga

Concordia w kratkę,
przebudzenie Wilków

Załoga „G”

Po trzech kolejkach nowego sezonu Concordia Knurów
wie już, jak smakuje porażka, zwycięstwo i remis. Z kolei
bezkompromisowe Wilki Wilcza od soboty delektują się
historyczną wygraną na szczeblu 4 ligi
Foto: Piotr Skorupa

Prawidłowa reakcja

Po nieudanej inauguracji i
porażce w pierwszym meczu sezonu z Unią Racibórz (1:2), piłkarze Concordii szybko otrzymali szansę na rehabilitację, bo
pierwsze trzy kolejki rozegrano
systemem sobota – środa – sobota. I trzeba przyznać, że zespół Marka Motyki prawidłowo
zareagował po porażce z Unią i
niemal od pierwszego gwizdka
sędziego przejął inicjatywę w
konfrontacji z Krupińskim Suszec. Potwierdzeniem tego było
prowadzenie do przerwy 3:0 i
wygrana w tym spotkaniu 4:0.

Wiem, że nic nie wiem –
tak mogę podsumować swoje
dotychcza sowe obser wacje
tego, co dzieje się na boiskach
4 ligi. Do historii przeszły
już trzy kolejki, w których
niespodzianka goniła niespodziankę. Nie jest to nic
złego, wprost przeciwnie, bo
przecież kolorytu rywalizacji
nie dodają zwycięstwa faworytów. Rozgrywki nabierają
rumieńców wtedy, gdy triumfuje ten mniejszy, biedniejszy
w doświadczenia i skazywany
na pożarcie. Tak, jak niedawno zrobił na olimpiadzie
młociarz Wojciech Nowicki,
który wywalczył w Rio brązowy medal. Dla odmiany
wielki faworyt tego konkursu
Paweł Fajdek zamiast płakać
ze szczęścia, przepraszał łamiącym się głosem za blamaż
w postaci braku awansu do
finałowej rozgrywki.
Wróćmy jednak na nasze
lokalne boi ska piłkarskie,

Nie ma jeszcze 16 lat

W okresie przygotowawczym Gwarek gościł Concordię
i wygrał 2:1. Tym razem, już
w spotkaniu o ligowe punkty
padł remis. Knurowianie na
pewno zagrali lepiej, aniżeli we
wspomnianym sparingu, ale
nie da się ukryć, że po środowym wysokim zwycięstwie w
Suszcu, oczekiwania względem
podopiecznych Marka Motyki
zdecydowanie wzrosły.
Remis nikogo nie krzywdzi i na pewno jest sukcesem
Gwarka, który przyjechał do
Knurowa z zerowym dorobkiem punktowym, a gola strzelił Szymon Saliński, który dopiero w listopadzie świętować
będzie swoje 16 urodziny.
Concordia po trzech meczach wie już jak smakuje porażka, zwycięstwo, no i remis.
I jeszcze ciekawostka statystyczna. Knurowianie cztery
wcześniejsze mecze ligowe z
Gwarkiem przegrali. 1:6 i 0:5
w sezonie 2008/2009 oraz 1:3 i
0:2 w rozgrywkach 2009/2010.

Gol na pożegnanie?

Trzy bramki w trzech meczach nowego sezonu – o takim
bilansie marzy wielu napastników. Takim bilansem może
się pochwalić Solomon Mawo.
Niby są powody do radości, ale
owa radość została zmącona
informacją, że lada dzień ten
sympatyczny Kameruńczyk
pożegna się z Concordią.
Podobno planuje wyjazd z
najbliższymi do Anglii. Tam
chce podjąć pracę i ewentualnie
kontynuować przygodę z piłką.
Dod ajmy, ż e w sobotę
Mawo otworzył wynik meczu
z Gwarkiem Ornontowice. Czy
był to pożegnalny gol, przekonamy się niebawem.

14

bo w miniony weekend dała
znać o sobie „Załoga G” z
Wilczy, czyli duet Gajewski –
Gierczak, który rozmontował
defensywę rezerw Podbeskidzia Bielsko-Biała. Używając
terminologii wioślarskiej, to
taka dwójka bez sternika ,
chociaż trzeba pamiętać, że
sam ów duet nie by łby w
stanie zapewnić Wilkom tego
historycznego zwycięstwa.
Zespół z Wilczy po raz
pierwszy w swej historii występuje w 4 lidze i zgodnie z
powiedzeniem do trzech razy
sztuka , właśnie w trzeciej
kolejce mógł się delektować
smakiem zwycięstwa.
Początki w nowym otoczeniu bywają trudne, ale jak
powiedział kiedyś znany polityk, prawdziwych mężczyzn
poznaje się nie po tym, jak
zaczynają, ale jak kończą.
Piotr Skorupa

Klasa B
WYNIKI 1. KOLEJKI:

Kamil Sikora (w białej koszulce) w drugim występie w Concordii
strzelił swoją pierwszą bramkę dla knurowskiej drużyny

Trudne początki

Gdyby Jacek Wiśniewski,
trener Wilków Wilcza szukał
usprawiedliwienia, mógłby
narzekać na terminarz, bo w
pierwszej i trzeciej kolejce jego
podopieczni musieli zmierzyć
się z niedawnymi trzecioligowcami. Szukanie takiego alibi to
jednak nie w stylu popularnego
„Wiśni”. Dla niego liczy się praca, praca i jeszcze raz praca, bo
nie od dziś wiadomo, że innej
drogi do stabilnej w ysokiej
formy nie ma.
Owa praca zaczyna przynosić efekty, bo po dwóch porażkach nadszedł czas triumfu. I
to w konfrontacji z rezerwami
1-ligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Hat-trick

W spotkaniu z zespołem
spod Klimczoka padło aż 5 bramek. Pierwszą z nich strzelili
goście i niektórzy obserwatorzy
zaczęli się zastanawiać, czy nie
są świadkami trzeciej z rzędu
porażki Wilków. Strata bramki
nie załamała gospodarzy i jeszcze przed przerwą gospodarze
wyrównali, a po zmianie stron
Dawid Gajewski skompletował
hat-tricka, natomiast „wisienkę
na torcie” położył doświadczony Piotr Gierczak.
Piotr Skorupa

2. KOLEJKA:
Krupiński Suszec – Concordia 0:4
0:1 Mawo (10), 0:2 Sikora (19), 0:3 Mawo (39), 0:4 Szczurek
(50 – rzut karny).
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski 64. Gałach, Mateusz Mikulski, Szczurek, Pilc, Buchalik 75. Lipka, Górka, Bąk, Czajka
56. Stebel, Sikora 69. Bartoszewicz, Mawo.
Drzewiarz Jasienica – Wilki Wilcza 1:0, LKS Czaniec - Beskid
Skoczów 3:0, Unia Racibórz - Granica Ruptawa 2:2, LKS Bełk
- GKS Radziechowy Wieprz 0:2, Iskra Pszczyna - Polonia
Łaziska Górne 3:6, Spójnia Landek - Or ze ł Mokre 2:0,
Podbeskidzie II Bielsko-Biała – Szczakowianka Jaworzno 0:1,
Gwarek Ornontowice - MKS Lędziny 1:2.

Orzeł Stanica - Start Sierakowice 3:0, Naprzód Łubie
- Concordia II Knurów 3:2,
Ruc h II Kozł ów - LKS 4 5
Bujaków 1:5, Star t Kleszczów - Sośnica Gliwice 1:6,
Pogoń Ziemięcice - Burza
Borowa Wieś 1:2, Quo Vadis
Makoszowy - Wilki II Wilcza
3:1, Naprzód Świbie - Leśnik
Łącza 5:0.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sośnica
Świbie
Bujaków
Stanica
Quo Vadis
Łubie
Burza
Concordia II
Ziemięcice
Wilki II
Sierakowice
Kozłów II
Kleszczów
Łącza

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

informacja

3. KOLEJKA
Concordia - Gwarek Ornontowice 1:1
1:0 Mawo (69), 1:1 Saliński (77).
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Szczurek, Mateusz Mikulski, Pilc, Buchalik 80. Lipka, Górka, Bąk 46. Gałach, Czajka
65. Stebel, Sikora 53. Bartoszewicz, Mawo.
Wilki Wilcza - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 4:1
0:1 Jonkisz (5), 1:1 Gajewski (44), 2:1 Gajewski (51), 3:1 Gajewski (62), 4:1 Gierczak (90+3)
Wilki: Matras, Rajca, Leszczyński, Saborowski, Grusz1. Radziechowy
9
ka, Mnochy 63. Kaczmarek,
2. Czaniec
9
3. Landek
9
Gajewski 83. Winczek, Tabiś,
4. Jasienica
9
Steuer 80. Kravtsiv, Żyrkow5. Ruptawa
7
ski 73. Gierczak, Sewerin.
6. Lędziny
6
Beskid Skoczów - Drzewiarz
7. Racibórz
4
Jasienica 0:1, MKS Lędziny
8. Concordia
4
- LKS Czaniec 0:1, GKS Ra9. Łaziska Górne
3
10. Bełk
3
dziechowy Wieprz - Unia Ra11. Pszczyna
3
cibórz 6:1, Granica Ruptawa 12. Mokre
3
Krupiński Suszec 2:1, Polonia
13. Wilki
3
Łaziska Górne - LKS Bełk 0:1,
14. Skoczów
3
Orzeł Mokre - Iskra Pszczyna
15. Szczakowianka
3
16. Ornontowice
1
0:2, Szczakowianka Jaworz17. Podbeskidzie II
0
no - Spójnia Landek 0:2.
18. Suszec
0
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Druga liga na 100-lecie klubu

- Po tym, jak objął Pan
ster y knurowskiego k lubu
napisałem coś w stylu: Teraz
będzie z Górki? Jak Pan odpowie na to pytanie po ponad
stu dniach bycia prezesem
Concordii?
- Odpowiedź może być tylko
jedna: będzie z górki.
Na razie idziemy jednak
jeszcze pod górkę, co jest następstwem tego, co zastaliśmy w klubie. Wyprowadzenie niektórych
spraw na prostą wymaga czasu,
a przy tym musimy pamiętać, by
wszystko wykonywać w ramach
możliwości prawnych.
- Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły się
w Concordii od mocnego
wstrząsu. Zwolnił Pan Michała Budnego, czyli trenera, wiceprezesa i dyrektora
sportowego w jednej osobie.
Dlaczego Michała Budnego
nie ma już w klubie?
- Rozstaliśmy się z Michałem Budnym, bo wyczerpała się
formuła współpracy na niwie
trenersko-dyrektorskiej, natomiast z funkcji wiceprezesa
zrezygnował sam. Jego miejsce
w zarządzie zajął Jarosław Wypych, który jest odpowiedzialny
za tematy marketingowe, natomiast dyrektora sportowego nie
zamierzamy powoływać.
- W ja k ich okolicznościach wpadł Pan na pomysł,
by zatrudnić w klubie Marka
Motykę? I jakich użył Pan argumentów, by ten doświadczony szkoleniowiec zgodził się
zamienić Kraków na Knurów?
- Do nawiązania współpracy z Markiem Motyką doszło
dzięki naszemu wiceprezesowi Jarosławowi Wypychowi.
Gdy trenerowi opowiedzieliśmy
o naszym pomyśle na rozwój
Concordii, Marek Motyka zgodził się podjąć wyzwanie.
A ten nasz pomysł na klub to
przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą, wprowadzanie
wychowanków do zespołu seniorów, jak również dokonanie
zmian w organizacji klubu,
by przygotować go do walki
o awans do 3 ligi.
Zamierzamy też skoncentrować się na wyszukiwaniu
zdolnej młodzieży i przygotowaniu najlepszych do występów
w pierwszej drużynie.
Niewykluczone, że za kilka
lat znowu będziemy kuźnią talentów, tak jak miało to miejsce
przed laty.
- Na Marku Motyce Pan
nie poprzesta ł. W sztabie
szkoleniowym jest również
Mirosław Dreszer…

- To efekt rozmów z trenerem Motyką, który wskazał
właśnie tego szkoleniowca, jako
kandydata na asystenta. Dodatkowo ustaliliśmy, że Mirosław
Dreszer będzie trenerem bramkarzy, a ponadto poprowadzi
zespół rezerw.
Nie da się ukryć, że do tej
pory w klubie brakowało fachowca od pracy z bramkarzami. Problemem było też powierzenie komuś drugiej drużyny.
- Przed sezonem dochodziły ze Śląskiego Związku
Piłki Nożnej niepokojące informacje dotyczące problemów z uzyskaniem licencji na
występy w 4 lidze. Ostatecznie
licencję otrzymaliście, ale
m.in. byli trenerzy i piłkarze
Concordii wciąż czekają na zaległe pensje. Kiedy ma Pan zamiar wyzerować zadłużenie?
- Od momentu przejęcia
władzy w klubie, zarząd postępuje zgodnie z wytycznymi
podręcznika licencyjnego. Klub
złożył wymagane dokumenty i wyjaśnienia do Śląskiego
Związku Piłki Nożnej po czym
w pierwszym terminie otrzymaliśmy licencję z nadzorem
finansowym.
Tak jak już mówiłem na
początku naszej rozmowy, wiele
spraw, które zastaliśmy w klubie
musimy wyjaśnić. Codziennie nad tym pracujemy. Jeżeli
chodzi o zadłużenie klubu to
prowadzony jest audyt księgowo-prawny i po jego zakończeniu będziemy mogli coś więcej
na ten temat powiedzieć.
- Nim przejdziemy do pytań związanych z pierwszymi
występami zespołu pod wodzą
Marka Motyki, proszę w yjaśnić naszym Czytelnikom
sytuację związaną z powołaniem spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, która
miała w przerwie między sezonami przejąć zespół seniorów. Głośno mówiło się o tym,
że seniorzy grać będą pod
szyldem spółki, a szkoleniem
młodzieży zajmie się stare
stowarzyszenie.
- Spółka była pomysłem
poprzedniego zarządu. My nie
będziemy tego tematu kontynuować i KS Concordia w dalszym
ciągu będzie funkcjonować, jako
stowarzyszenie kultury fizycznej.
- Przygotowując się do tej
rozmowy sprawdziłem KRS
(Krajow y Rejestr Sądow y)
i Concordii jako spółki tam
nie znalazłem, natomiast jako
prezes KS Concordia widnieje w rejestrze… Zbigniew
Kosma la. Po poprzednim

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

Foto: Piotr Skorupa

Wojciech Górka, prezes KS Concordia Knurów:

Nie da się ukryć, Wojciech Górka ma ambitne plany

prezesie - Andrzeju Michalewiczu nie ma tam śladu. Pana
również tam nie ma. Jak Pan
to wytłumaczy?
- Według mojej wiedzy
poprzedni zarząd składał do
KRS-u wymagane dokumenty,
jednak moje starania o przedstawienie tych dokumentów
zakończyły się fiaskiem.
W najbliższym czasie złożymy dokumenty dotyczące
ostatniego walnego zebrania.
- Przejdźmy wreszcie do typowo piłkarskich tematów. Po
trzech kolejkach macie na koncie zwycięstwo, remis i porażkę.
Jak Pan ocenia start Concordii?
- Trudno wystawiać ocenę po trzech kolejkach, tym
bardziej, że zespół jest w przebudowie i trenerzy szukają
jeszcze optymalnych rozwiązań
personalnych. Niewykluczone,
że do końca okienka transferowego dokonamy dwóch-trzech
wzmocnień.
- Po zatrudnieniu Marka
Motyki w kilku tytułach prasowych pojawiły się newsy, że
trener ten ma za zadanie poprowadzić zespół do awansu.

Potwierdzi Pan te informacje?
- Tak, właśnie taki plan
mamy na najbliższą przyszłość.
- Wróble ćwierkają, że
Solomon Mawo sobotnim występem przeciwko Gwarkowi
Ornontowice pożegnał się
z Concordią.
- To też prawda. Niestety ze
względów osobistych Sali na ten
moment nas opuszcza.
- Proszę zdradzić kulisy
wyborów na kapitana drużyny i powiedzieć, jaki przekaz
ma trafić do zawodników
i kibiców poprzez powierzenie
opaski 21-letniemu Michałowi
Szczurkowi?
- O tym, że kapitanem zespołu będzie Michał zdecydował
trener. Ta decyzja jest sygnałem
dla innych, że w naszym klubie
stawiamy na wychowanków
i ich doceniamy.
- Na plakatach awizujących mecze zamieszczacie
hasło: „Concordia! – Legenda
powraca!”. Dlaczego akurat
te trzy słowa? Jaką najbliższą
przyszłość one zwiastują?
- My nie chcemy żyć historią. Chcemy natomiast tworzyć

Wojciech Górka

ur. 28.04.1970 w Knurowie żonaty, dwójka dzieci.
Od 5 lat prowadzi drużynę futsalową Tritech Futsal Team,
która występuje w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej.
W sezonie 2015/2016 sprawował funkcję Dyrektora ds. Rozwoju w Gliwickiej Akademii Futsalu NOVA w Gliwicach.
Jest członkiem Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze. Z Concordią związany, jako rodzic, a w latach
2010-2012 - kierownik drużyny juniorów z rocznika 1995.
Dziadek Franciszek Górka był prezesem Concordii w latach
1938-1939 oraz 1945-1947. Drugą pasją jest muzyka chóralna, wszak jest członkiem Chóru Kameralnego Slavica Musa
oraz Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi Cantores.

nową jakość tego zasłużonego
klubu. Niebawem będziemy
obchodzić 100-lecie i naszym
marzeniem jest uczczenie tego
jubileuszu awansem do 2 ligi.
- Skąd u Pana aż taki optymizm?
- To pokłosie wielu rozmów
i spotkań z osobami, które też
są zainteresowane rozwojem.
Wspólnie możemy zrealizować
ambitne plany.
- Od tego sezonu Concordia to nie tylko panowie kopiący piłkę, ale i panie. Przejęliście 3-ligowy zespół Wilków
Wilcza, który wcześniej występował pod szyldem Naprzodu

Żernica. Jak doszło do tego
przejęcia i czyj to był pomysł?
- Drużyna kobiet jest znakomitym rozwinięciem naszego
pomysły na rozbudowę klubu.
Znam Mirosława Czecha, czyli
kierownika tego zespołu. Przeprowadziliśmy kilka rozmów.
On miał - przepraszam za wyrażenie - gotowy „produkt”, a my
go „opakowaliśmy” i teraz nie
pozostaje nic innego, jak życzyć
podopiecznym Dariusza Szkatuły jak najlepszych wyników.
Przy okazji zapraszam na
mecze kobiet, mężczyzn, jak
i naszej młodzieży.
Rozmawiał Piotr Skorupa
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Obiad z aktem w tle

Nowe miejsce na kulinarnej mapie Knurowa łączy
kuchnię ze sztuką, smak z estetyką. W Pracowni
Smaku „Orso” tradycja spotyka się z nowoczesnością,
a przyzwyczajenie z odwagą do eksperymentowania

Szef kuchni, Wojciech Gabryszak, czeka na gości

Na talerzu

Pracownia Smaku „Orso” działa od maja, ale już ma stałych klientów

P

racownia Smaku „Orso” powstała z fascynacji sztuką rozumianą bardzo szeroko – jako
przejaw życia i przestrzeń do dialogu.
Twórcy restauracji: Marek Śpiewla
i Anna Śpiewla-Panasewicz, znani knurowscy rzeźbiarze, stworzyli
miejsce, gdzie sztuka zerka na gości ze
wszystkich stron – zarówno ze ścian,
jak i z talerza...

Pomysł na kształt restauracji zrodził się podczas podróży do Niemiec.
– Będąc w Düsseldorfie, odwiedziłem tamtejszy dom kultury – piękne
i nowoczesne miejsce. Zapytałem dyrektora, skąd bierze środki na kulturę.
Usłyszałem, że tylko 20 proc. to dotacje
z miasta, resztę wypracowują sami,
m.in. prowadząc restaurację. Byłem
zszokowany! – opowiada Marek Śpiew-

la. – Chciałem ten pomysł przenieść do
Knurowa, połączyć sztukę kulinarną
ze sztuką plastyczną. Stworzyć ośrodek kulturalny, miejsce otwarte na
różnych artystów: malarzy, muzyków,
pisarzy itd.
Po wielu latach starań i nauki
o tajnikach usług gastronomicznych,
w maju Pracownia Smaku „Orso”
ugościła pierwszych klientów.

Dania w menu są efektem żmudnych smakowych poszukiwań i kulinarnych prób.
– Razem z szefem kuchni Wojciechem Gabryszakiem staramy się
kreować nowe smaki, choć sięgamy
również do tradycji. To polska kuchnia
odkryta na nowo – tłumaczy Anna
Śpiewla-Panasewicz. – Czasami praca
nad jednym daniem trwa kilka dni:
rozmyślamy, jak połączyć smaki, jak
ułożyć dania na talerzu. Korzystamy
z produktów sezonowych, dlatego karta
dań często się zmienia.
Według artystów danie ma oddziały wać na różne zmysły – nie
tylko dobrze smakować, ale i pięknie
wyglądać. Zanim więc posiłek trafi na
stół, tworzone są na talerzu ornamenty
z sosu, geometryczne konstrukcje
z warzyw czy ozdoby z fiołkowego
szkła.

Indie w Knurowie

To, co dzieje się na talerzu, dopełnia przestrzeń wokół: sufit restauracji
zdobią witraże, podłogę pokrywa
różnobarwny kamień, zaś krzesła
i bar, wyrzeźbione przez założycieli
pracowni, inspirowane są kształtem
beczki na wino. Na ścianach wiszą
obrazy Anny Śpiewli-Panasewicz. Zaskakujące, bo przedstawiające piękno
ludzkiego ciała.

Być jak Bruce Lee

W Knurowie nie brakuje osobistości związanych ze sportem. Jedną z nich
jest Grzegorz Sobierajski – trener, założyciel i prezes Fight Club Knurów.
Nam opowiedział o swojej pasji, sukcesach i utalentowanych podopiecznych
Szymon Kędzierski: Skąd wzięła
się miłość do sportów walki?
Grzegorz Sobierajski: – W wieku
sześciu lat za sprawą filmu „Wejście
Smoka” zafascynowałem się sztukami
walki. Do dziś pamiętam jak skakałem
w domu, próbując naśladować ruchy
i gesty głównego bohatera Bruce’a Lee.
Inną osobą, która zaszczepiła we mnie
miłość do tej pięknej dyscypliny, jest
Krzysztof Madej – były pięściarz.
Jak wyglądały początki?
– Po wielu prośbach przekonałem
tatę, by zapisał mnie na treningi.
Zaczęło się od boksu, następnie było
karate, ju-jitsu, judo, krav maga i combat 56. Długo szukałem swojej drogi,
aż w 2001 roku odnalazłem ją w kick-boxingu.
No właśnie, czemu akurat kick-boxing?
– Zawsze w walce podobało mi
się łączenie rąk i nóg. Kick-boxing to
wspaniała dyscyplina sportowa. Nie

tylko rozwija umiejętności fizyczne,
lecz także psychiczne. Pewność siebie,
poczucie własnej wartości, trzeźwość
umysłu to tylko niektóre z zalet, jakie
niesie ze sobą trenowanie tego sportu.
Z jakich sukcesów jest Pan szczególnie dumny?
– Najbardziej cieszą mnie osiągnięcia moich adeptów. Zaszczytem jest
także prowadzenie sprawnie funkcjonującego klubu.
A osiągnięcia indywidualne?
– Powodem do dumy jest brązowy
medal Mistrzostw Polski Służb Mundurowych wywalczony w 2015 roku
oraz Międzynarodowe Mistrzostwo
Polski (2013). Wielką radość sprawiła
mi także nominacja na trenera Kadry
Narodowej Polskiego Związku Kick-boxingu.
Skąd pomysł na założenie klubu?
– W okolicy nie było wówczas
żadnego klubu związanego z kick-boxingiem. Oficjalnie klub zaczął

funkcjonować w 2009 roku. Na początku siedziba mieściła się w starej Szkole
Podstawowej nr 8, następnie w 6, a od
2011 roku działamy w budynku przy
ulicy Witosa 8.
Który z pańskich podopiecznych
przejawia największy talent?
– Jest kilku, ale na pewno wyróżnić
należy Jakuba Szczęsnego. To bardzo
utalentowany zawodnik, czego dowodem jest nominacja na występ na
Mistrzostwach Świata, które odbędą
się na przełomie października i listopada we Włoszech. Jeśli nie wydarzy
się żadna niepożądana sytuacja, Kuba
z pewnością powalczy o medal. Warto
przypomnieć, że w czerwcu sięgnął
po trzy tytuły Mistrza Polski w kick-boxingu.
A co z innymi?
– Sześciu naszych zawodników
zostało powołanych na najbliższe zgrupowanie kadry Polski. Mowa o Annie
Corze, Igorze Szkodnym, Szymonie

Miejsce dla każdego

Jaka jest pracownia? Codziennie
inna.
– Pracownia to miejsce, gdzie się
tworzy. My tworzymy dania na talerzu,
a ludzie, którzy do nas przychodzą ze
swoimi historiami, żartami, tworzą
atmosferę – mówi Anna Śpiewla-Panasewicz. – Pracownia to miejsce dla
wszystkich. Każdy może do nas przyjść
i każdego chętnie ugościmy.
Jb, foto: arch. prywatne

Więcej aktualnych informacji o wydar zeniac h w Pr ac owni Smaku
„Orso” na Facebooku. Wystarczy
wpisać w wyszukiwarkę nazwę restauracji.

Foto: arch. Grzegorza Sobierajskiego

Wizytówka Grzegorza Sobierajskiego, trenera kick-boxingu

Twórcom zależy, aby „Orso” żyło
sztuką, aby w weekendy rozbrzmiewała muzyka na żywo, a poeci wpadali
przeczytać swoje wiersze. W planach
są koncerty, wieczory autorskie i wernisaże – pierwszy już 9 września
o godz. 18.
– Chcemy pokazać prace młodej
zdolnej fotografki Justyny Reginek –
informuje pani Anna.
Fotografka udokumentowała podróż do Indii, skupiając się przede
wszystkim na ludziach tam spotkanych. Z czułością przygląda się egzotycznemu światu.

Grzegorz Sobierajski jest posiadaczem drugiego dana w kick-boxingu.
W naszym rejonie nikt, oprócz knurowianina, nie posiada takiego stopnia.

Mątewskim, Filipie Pawlinie, Patryku
Herdzinie i Jakubie Szczęsnym. Niestety z powodu wcześniej planowanego
wyjazdu Igor nie będzie mógł zjawić się
25 sierpnia w Zakopanem.
Lepiej być zawodnik iem czy
trenerem?
– To zależy od wieku. Im człowiek
starszy, tym lepiej zrezygnować z kariery zawodniczej. Choć czasy zmieniły
się na tyle, że coraz więcej osób kończy
karierę w późniejszym wieku. Przykładem jest jeden z trenerów naszego
klubu – Jarek Król, który w wieku 49
lat zdobył tytuł Mistrza Polski Weteranów w kick-boxingu. Bardzo trudno
jest połączyć obie profesje, ale nie jest

to niemożliwe.
Ja kby zachęci ł Pa n naszych
Czytelników do uprawiania kick-boxingu?
– Warto jest w życiu znaleźć pasję.
Choć kick-boxing daje same korzyści,
trenowanie go nie jest łatwym zadaniem. Niemniej gorąco zapraszam
do spróbowania sił w tej dyscyplinie.
W naszym klubie każdy znajdzie coś
dla siebie: kick-boxing dla młodzieży
i dorosłych, ju-jitsu, combat 56, areokicboxing oraz samoobrona dla kobiet
i mężczyzn. Dajemy też możliwość zdobycia dokumentów uprawniających do
bycia instruktorem w sztukach walki.

Rozmawiał Szymon Kędzierski

