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Ważne

Knurów

Oddaj krew!
M

arek Węgorzewski z Knurowa
zwraca się z apelem o oddawanie
krwi dla jego kuzyna. Potrzebna jest krew
o dowolnej grupie. Bank krwi na podstawie zaświadczenia wyda właściwą. Przed
oddaniem krwi należy podać dla kogo:
Radosław Węgorzewski, Szpital Czerniakowski na ul. Stępińskiej w Warszawie.

Zmarli nie dopilnowali
W poniedziałek, między godz. 3 a 5, wandale
zniszczyli dwa samochody zaparkowane przy
cmentarzu na ul. 1 Maja. - Pewnie pijani byli, bo
na trzeźwo ludziom takie głupoty do głowy nie
przychodzą - mówi pani Celina, odwiedzająca grób
męża

Foto: Justyna Bajko

/g/

Knurów

Po marzenia
W
Państwo Grzybokowie z dumą prezentują buraka

Knurów

Ale wyrósł!
W piątek do naszej redakcji zajrzeli państwo
Katarzyna i Józef Grzybokowie. Wpadli pokazać
buraka... – Jak żyję, takiego buraczka nie
widziałem – śmieje się pan Józef, pokazując efekt
gospodarskich zabiegów żony. – Szok!

P

ani Katarzyna w przydomowym
ogrodzie wyhodowała ponad 3-kilogramowego buraka.
– Mąż mi zrobił takie skrzynie bez
dna, wsypałam dobrą ziemię, nasiona
i tyle! Żadnych nawozów, żadnych
cudów! – opowiada pani Grzybok. –
W czwartek, już taka szarówka była,
przychodzę do ogrodu i oczom nie
wierzę! Ale bydlę wyrosło!
informacja własna wydawcy

Co się stanie z burakiem?
– Może go zaprawię... bo przecież
nie dam do obrazu – śmieje się pani
Katarzyna.
Po konsultacjach z mężem knurowianka zmieniła zdanie.
– Trafi na Dożynki, do kościoła!
Niech inni też nacieszą oczy naszym
pięknym burakiem! – śmieje się pani
Grzybok.
Tekst i foto: Justyna Bajko

minioną sobotę w gliwickim
Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” zorganizowano eliminacje do festiwalu „Rytm Gliwice”. Do
finału dostali się knurowianie: Anna
Kruk i Michał Szymański. Pochodzący
ze Szczygłowic Michał Szymański, po
znakomitym wykonaniu „Salta” z repertuaru Marka Richtera, zajął III miejsce. IV miejsce zdobyła Anna Kruk,
interpretując utwór Igi Cembrzyńskiej
pt. „Mówiłam żartem”. Festiwal „Rytm
Gliwice” posiada charakter ogólnopolski i skupia wokół siebie wokalistów
oraz zespoły wokalne preferujące muzykę rozrywkową, religijną i klasyczną.
Finał Rytmu zaplanowany jest na
29 października 2016 roku.
Szymon Kędzierski

Knurów

Fortuna
bez prądu
G

aleria i restauracja „Pracownia
Smaku Orso” (ul. 1 Maja 49) zaprasza na niezwykły koncert gitarowy
oraz wernisaż zdjęć. 2 września (piątek) o godz. 18 Justyna Reginek opowie
o fotografiach wykonanych w czasie
podróży po Indii, godzinę później
wystąpi Sebastian Fortuna – muzyk,
knurowianin, obecnie mieszkający
i koncertujący w Wielkiej Brytanii.
– Serdecznie zapraszamy! – zachęcają organizatorzy.
Wstęp wolny.
jb

Audi A3 stało się celem nocnych ataków wandali

P

arking przy cmentarzu wygląda
jak pobojowisko: trzeba uważać,
aby nie nadepnąć na resztki zniczy
i nie potknąć się o kostkę brukową.
– Ale narobili! – pani Celina nie
kryje oburzenia. – Kto to widział, żeby
przy cmentarzu auta zniszczyć. Zmarli
nie dopilnowali! A mógł jeden wstać
i postraszyć tych wandali!
Chuligani zniszczyli dwa samochody – audi A3, należące do mieszkańca Stanicy, i nissana primerę, którego właścicielem jest knurowianin.
– Zgłoszenie otrzymaliśmy około
godz. 5.30. Wandale obrzucili auta
zniczami i kawałkami kostki brukowej.
Widoczne są również ślady, że ktoś
skakał po pojazdach – informuje mł.
insp. Janusz Słowiński, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie.
Wandalizm najpewniej zgłosił
właściciel nissana.
– Chłopak mieszka obok cmentarza. Ponoć przyjechał koło drugiej

Lubuskie

Śmierć w drodze na wakacje
25 sierpnia na wysokości wsi Cigacice
w województwie lubuskim w wypadku
samochodowym zginęło małżeństwo z Knurowa.
Para jechała nad morze, na wakacje

K

nurowianie podróżowali fiatem. Około godz. 11.20 na 276
kilometrze drogi ekspresowej
S3 zahaczył o nich jadący z naprzeciwka opel corsa. Kierowca fiata został
wytrącony z toru jazdy i zjechał na
przeciwległy pas ruchu, uderzając
z impetem w jadący za oplem samochód ciężarowy marki Iveco.
– Na skutek zderzenia kierujący

fiatem, 68-letni mężczyzna, poniósł
śmierć na miejscu – informuje Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.
Za k leszczoną w samochodzie
knurowiankę próbowali uwolnić żołnierze, którzy zatrzymali się na widok
wypadku. Niestety, jak informuje
nadkom. Małgorzata Stanisławska,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Zielonej Górze, 68-latka zmarła po

w nocy. Na osiedlu nie miał gdzie
zaparkować, więc postawił samochód
tutaj, obok cmentarza – relacjonuje
pracownik firmy nagrobkowej. – Przyszedł rano, bo do pracy chciał jechać,
a samochód zniszczony: szyba wybita,
dach rozwalony.
Knurowianin, zamiast do pracy,
pojechał do mechanika. Wstępnie
wycenił straty na 3 tys. złotych. Z właścicielem audi policji jeszcze nie udało
się skontaktować.
Odwiedzający cmentarz dziwią się,
że komuś wpadł do głowy tak głupi
pomysł.
– Wcześniej takie rzeczy się nie zdarzały. Raz tylko komuś oponę przebili
– mówi przechodzień. – Może jakaś
banda z grilla wracała? Pijani byli
i wyżyli się na samochodach?
Policja szuka chuliganów. Za
zniszczenie mienia grozi im od 3 miesięcy do 5 lat.

jb

przewiezieniu do zielonogórskiego
szpitala.
– Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się
stało – mówi rzecznik Stanisławska.
– To było starsze małżeństwo, pewnie
na emeryturze... Tragedia spotkała ich
w drodze na wakacje.
Kierowcy opla corsy i iveco byli
trzeźwi. Od sprawcy wypadku, czyli
kierowcy opla dodatkowo pobrano
krew do badania na obecność narkotyków.
– Sprawą zajęła się Prokuratura
Rejonowa w Świebodzinie. I to ona
ustali, dlaczego kierowca opla zjechał
ze swojego pasa i zahaczył o samochód
małżeństwa z Knurowa – dodaje rzecznik KMP z Zielonej Góry.
Śledztwo trwa.
jb

reklama
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Pseudokibice
z zarzutami
Zabrze, Knurów

Zabrzańscy policjanci zidentyfikowali
pseudokibiców, którzy podczas meczu
Górnika Zabrze z Legią Warszawa złamali
przepisy ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych. Wśród nich jest
40-latek z Knurowa

Knurów

To był... nieszczęśliwy
wypadek
P

onad rok trwało postępowanie w sprawie przekroczenia
uprawnień i niedopełnienia
obowiązków przez funkcjonariuszy oddziału prewencji z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
W tym czasie prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy
oraz przesłuchała wielu świadków.
- Zwróciliśmy się do biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie
o wydanie kompleksowych opinii
m.in. z zakresu fonoskopii i balistyki
- mówi Joanna Smorczewska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej
w Gliwicach.
Na wniosek pełnomocnika rodziny 27-lat ka prokurator zada ł

biegł ym dodatkowe py tania, aby
rozwiać wszelkie wątpliwości.
- Drobiazgowa analiza zebranego
materiału dowodowego, w tym pocisku, filmów i zapisów monitoringu
wykazała, że funkcjonariusze działali
w ramach obowiązków i zgodnie z przepisami, a śmierć 27-latka jest wynikiem
nieszczęśliwego wypadku - informuje
rzecznik Smorczewska.
Potwierdza, że podczas feralnego
meczu knurowianin był pod wpływem
alkoholu, co miało znaczący wpływ na
jego percepcję.
- Złamał przepisy, wbiegając
z grupą 40 kibiców na murawę boiska.
Nie reagował na wezwanie służb, był
agresywny i biegł w kierunku kibiców

Chłopak
nie popisał
się dobrymi
manierami

drużyny przeciwnej, stwarzając przy
tym zagrożenie dla piłkarzy i sędziów
- dodaje rzeczniczka.
11 sierpnia prokuratura wydała
postanowienie o umorzeniu śledztwa
w sprawie przekroczenia uprawnień,
niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariuszy prewencji z KWP Katowice oraz nieumyślnego spowodowania śmierci 27-letniego knurowianina.
Rodzinie Dawida Dziedzica oraz
jej pełnomocnikowi przysługuje teraz prawo do złożenia zażalenia na
umorzenie śledztwa. Jeśli z niego skorzystają, Sąd Rejonowy zdecyduje, czy
postanowienie prokuratora utrzymać
w mocy czy je uchylić.
/g/

S

tróże prawa zajmujący się zwalczaniem przestępczości stadionowej identyfikują osoby,
które podczas meczu Górnika Zabrze
z Legią Warszawa złamały prawo.
Efektem ich pracy jest przedstawienie
zarzutów kolejnym pseudokibicom.
Tym razem zarzut za odpalenie
materiałów pirotechnicznych w czasie trwania imprezy masowej, a także prowokację kibiców do działań
zagrażających bezpieczeństwu tej
imprezy, usłyszało dwóch pseudokibiców zabrzańskiej drużyny. Podejrzani to 40-letni mieszkańcy Knu-

Foto: KMP Zabrze

Prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu
śledztwa w sprawie śmierci Dawida Dziedzica podczas
meczu Concordii Knurów z Ruchem Radzionków

rowa i Piekar Śląskich. Mężczyźni
wcześniej byli już karani, w tym za
przestępstwa stadionowe. Za złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych grozi im
kara do 5 lat więzienia i stadionowy
zakaz.
Do sądu rodzinnego trafi natomiast sprawa 15-latka, który wspólnie
z podejrzanymi mężczyznami prowokował kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu imprezy.
Identyfikacja kolejnych osób trwa.
/KMP Zabrze/

Knurów. Graficiarz złapany na gorącym uczynku

Miał wandala na oku
Patrol Straży Miejskiej zatrzymał w ubiegły czwartek
17-letniego graficiarza. Gierałtowiczanin popisał farbą
w sprayu betonowy podjazd rolkowiska przy ul. Ułanów

T

knurowianina.
Co prawda 17-latek nie miał przy
sobie farby (twierdził, że wziął ją
od niego kolega), niemniej przyznał
się do wandalizmu i zobowiązał się
usunąć z podjazdu napis „Holy Boyz”.

- Sprawą nastolatka zajmie się teraz wydział nieletnich w komisariacie
policji - usłyszeliśmy od komendanta
Straży Miejskiej, Andrzeja Daronia.
/g/

reklama

ym razem w zatrzymaniu wandala pomogło anonimowe zgłoszenie pochodzące od jednego z
mieszkańców. Dyżurny wysłał na
„Oczko Wodne” patrol Straży Miejskiej, by ten zweryfikował podejrzenia
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Górnictwo

JSW ma plan

W piątek pracownicy firmy
„Rajgras” wyczyścili rów
przy ul. Granicznej

30 sierpnia zarząd Jastrzębskiej
Spółki Węglowej przedstawił
główne założenia planu działań
optymalizujących na lata 2016
-2025. Przewidziano w nim
m.in. inwestycję w Knurowie

D

ziałania ujęte w planie mają
popraw ić w y ni k f ina nsow y
Grupy Kapitałowej JSW i pomóc w
osiągnięciu długofalowej rentowności. Jednym z przyjętych założeń jest
pozyskanie finansowania zewnętrznego na rea lizacje inwest ycji w
KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz
kopalni „Budryk”. Miałoby ono zostać przeznaczone na modernizację
zakładów przeróbki mechanicznej
węgla. Czas obu planowanych inwestycji to lata 2016-2018, a ich cel
to zwiększenie wielkości produkcji
węgla koksowego typu 35, a także
zwiększenie uzysku węgla koksowe-

Knurów

Czas na porządki

Trwa sprzątanie miasta: z przydrożnych rowów
usuwane są nagromadzone warstwy mułu i śmieci,
na skarpach i poboczach koszona jest trawa.
Mieszkańcy Farskich Pól są zachwyceni pracami.
- W końcu będzie czyściej - wzdychają z ulgą

S

przątanie odbywa się w ramach zamówienia „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie
drogowym”. Na zlecenie Urzędu
Miasta porządkami zajmuje się
Zakład Kształtowania i Utrzymania
Terenów Zielonych „Rajgras”. W
przetargu firma z Rybnika zaproponowała cenę 165.946,40 zł - była to
najkorzystniejsza oferta. W ramach
zamówienia „Rajgras” wykasza i
wygrabia trawę z poboczy i skarp,
czyści przydrożne rowy z nadmiaru

mułu i śmieci oraz udrażnia przepusty.
Osiedle Farskie Pola od dawna
czekało na wyczyszczenie rowu przy
ulicy Granicznej.
- Mieszkańcy już kilka razy interweniowali u mnie w tej sprawie,
bo przez muł i śmieci z rowu unosi
się brzydki zapach - mówi Andrzej
Porada, knurowski radny.
W piątek pracownicy f irmy
„Rajgras” zajęli się ulicą Graniczną.
Dopingowani przez mieszkańców

szybko uporali się ze sprzątaniem.
- W imieniu mieszkańców Farskich Pól i swoim bardzo dziękuję
Urzędowi Miasta, szczególnie pani
Annie Lewandowskiej, naczelniczce
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, oraz firmie „Rajgras” za rozwiązanie naszego problemu - dodaje
Andrzej Porada.
Sprzątanie w mieście potrwa do
końca listopada.

go w globalnej produkcji.
Dzień wcześniej, 29 sierpnia, po
trudnych negocjacjach, podpisano
porozumienie między zarządem
JSW a jej obligatariuszami. Udało
się uzgodnić nowy harmonogram
spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie
pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty
obligacji w początkowym okresie,
a także wydłużenie okresu spłaty o
pięć lat, a więc do 2025 roku. To daje
spółce pewien oddech finansowy i
zwiększa szanse na skuteczność optymalizacji i inwestycji, zakładanych
przez ogłoszony plan.
oprac. MiNa

Knurów

Raj dla amatorów
sportów
pod chmurką

T

rwa rekonstrukcja skweru między ul. Klasztorną a 1 Maja. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
skatepark wraz urządzeniami do
ćwiczenia street workout’u zostanie
oddany do użytku w październiku.
W ramach miejskiej inwestycji
przewidziano wymianę nawierzchni
chodnika na nową z kostki brukowej,
wykonanie asfaltowej alejki, budowę
placu sportowego z zestawem do ćwiczeń kalistenicznych (z wykorzysta-

niem własnej masy ciała), skateparku
z przeszkodami (Bank Ramp, poręcz
prosta, Grindbox, poręcz „C” rail,
Quarter Pipe, Funbox).
Ponadto na terenie skweru zaplanowano wymianę oświetlenia.
Wartość inwestycji to ok. 950
tys. zł.
Nowy skatepark zastąpi poprzedni, mieszczący się przy ul. Ogana.
/g/
Praca na skwerze
idzie pełna parą

Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów

Miasto planuje
budowę
oświetlenia
wzdłuż ulic
bocznych
Jęczmiennej.
Prace powinny
ruszyć we
wrześniu

B

oczne ulice toną w mroku.
- Sama Jęczmienna jest dobrze
oświetlona, ale z tymi bocznymi to już
gorzej. Dobrze, że domy mają swoje
lampy, bo byłoby kiepsko - śmieje się
pan Tomasz.

4

Foto: UM Knurów

Więcej światła!

ogłoszenie

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów informuje, iż na posiedzeniu Komisji Doraźnej
ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 24.08.2016 r. Komisja zaopiniowała zgłoszone projekty do Budżetu Obywatelskiego oraz w drodze
losowania została ustalona kolejność wniosków na karcie do głosowania, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców.
Wykaz projektów znajduje się na stronie www.knurow.pl
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Knurów.
Nowe lampy oświetlą m. in. Jęczmienną 41

Za kilka tygodni boczne ulice rozjaśnią nowe lampy. Miasto już wybrało
wykonawcę. Przetarg wygrała firma
Obi Complex Rafał Zgoda z Żor. Za
59 994 zł firma zbuduje nowe oświetlenie w rejonach ulicy Jęczmiennej nr

41 A i 43. Jak informuje Urząd Miasta
prace powinny rozpocząć się we wrześniu. Po przekazaniu placu budowy Obi
Complex ma 3 miesiące na wykonanie
oświetlenia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Zgodnie z Harmonogramem prac nad Budżetem Obywatelskim
spotkania dotyczące ostatecznej listy projektów dopuszczonych do
głosowania oraz procedury głosowania i wyboru projektów do realizacji
odbędą się:
REJON I - 7.09.2016 Zespół Szkół nr 1- MSP 9 - sala nr 210 - godz. 15:30
REJON II - 7.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 - sala nr 11 - godz. 16:45
REJON III - 14.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 - sala nr 19 - godz. 15:30
REJON IV - 14.09.2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny - świetlica szkolna - godz. 16:45
REJON V - 13.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 stołówka szkolna - godz. 15:30
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Szczygłowice. Tragiczny finał bójki

Poszło na noże
25-latek został przewieziony śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala
specjalistycznego w Rybniku po tym, jak 21-letni
kolega ranił go nożem w szyję

P

Zdaniem świadków kilka godzin
wcześniej doszło do bójki między
dwoma mężczyznami na przystanku
autobusowym. Później konflikt miał
się przenieść na osiedle. Policja nie
potwierdza tej wersji.
Z jej wstępnych ustaleń wynika,
że do słownej utarczki między 21a 25-latkiem doszło w mieszkaniu,
gdzie obaj spożywali alkohol. W pewnym momencie atmosfera była już tak
napięta, że 25-latek opuścił lokum.
Kompan od flaszki zabrał z domu nóż
i dopadł znajomego na podwórzu.
Między mężczyznami wywiązała się

szamotanina, którą próbował przerwać
brat 21-latka, wracający w tym czasie
z pracy. Nie zdołał. Agresor ugodził
starszego kolegę nożem w szyję i uciekł.
Świadkowie dopowiadają, że pierwszej pomocy rannemu miała udzielić
pielęgniarka mieszkająca w pobliżu.
To ona na oczach gapiów tamowała
krwotok u poszkodowanego, czekając
na przyjazd pogotowia. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że konieczne
było natychmiastowe przewiezienie go
na OIOM. W tym celu wezwano na pomoc śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

Knurów

Parkingowa pułapka

/pg/

Tragiczne zajście w miejscu publicznym poruszyło
mieszkańców Szczygłowic

Knurów

OSP Knurów ma nowy wóz!
Strażacy wymarzyli sobie taki właśnie pojazd i już
go mają – nowoczesny pożarniczy Mercedes Benz
zastąpi wiekowego Jelcza
Foto: Mirella Napolska

a wyjazd z parkingu „uwięzionych”
klientów stałby się możliwy.
Aby złożyć słupki, potrzebne są
jednak klucze. Niestety, jak relacjonuje knurowianin, mimo rozmów
z pracownicami sklepu, nie udało się
Po zakupach w supermarkecie nasz Czytelnik
wprowadzić w życie proponowanego
musiał spędzić na przysklepowym parkingu
rozwiązania. Rozmówczynie twierdzi50 minut – wyjazd był zablokowany przez
ły, że nie mają kluczy.
ciężarówkę dowożącą towar. – To niedopuszczalna
– Rozumiem, że te słupki postasytuacja – przyznaje rzecznik Netto. Klient został wione są w tym miejscu, aby nie parkowały tam samochody i by klienci na
przeproszony
czas dostawy towaru do sklepu mieli
zeszły piątek przed godz. 17.00 kierowcy i pasażerowie trzech innych zapewnioną drogę wyjazdu – dodaje
knurowianin wybrał się samo- samochodów. Tymczasem kłopotliwej Czytelnik. – Nurtuje mnie pytanie,
na które oczekuję odpowiedzi: kto ma
chodem do supermarketu Netto. Po sytuacji można było łatwo uniknąć.
zakupach okazało się, że Czytelnik
– Przed zaparkowanym samocho- klucze do tych słupków?
Zgłosiwszy sprawę do kierownie może wyjechać z parkingu, bo na dem jest miejsce z obniżonym kraprzeszkodzie (dosłownie) stanął tir wężnikiem, wyłożone kostką, jednak nictwa sieci sklepów Netto, knurodowożący towar. Blokada wyjazdu zablokowane przez dwa metalowe wianin otrzymał odpowiedź – wraz
z parkingu wystawiła na ciężką próbę słupki – tłumaczy Czytelnik. – Wy- z przeprosinami.
Jak usłyszeliśmy w biurze prasocierpliwość kierowcy – Czytelnik starczyłoby na czas rozładunku towaru
spędził na parkingu około 50 minut. jeden ze słupków wymontować (był za- wym Netto sp. z o.o., piątkowa sytuaJak mówi, w podobnym położeniu byli bezpieczony specjalnym zamknięciem), cja była splotem nieszczęśliwych okoliczności. Słupki zostały ustawione,
aby nikt w tym miejscu nie parkował
i by w razie potrzeby można je było
złożyć, umożliwiając swobodny wjazd
i wyjazd z parkingu. Niestety, kierownik sklepu, ściągnięty z innej placówki
i czasowo zatrudniony w Knurowie,
nie był świadom, że słupki można
składać, a klucz znajduje się w biurze
sklepu.
– Całkowicie rozumiemy poirytowanie naszego klienta i serdecznie za
nie przepraszamy – mówi rzecznik
Netto sp. z o.o. Mariola Skolimowska. – Zaangażowany jest cały zespół,
który odpowiada za poprawę komfortu
parkowania w Knurowie. Pracujemy
nad wzmocnieniem informacji do
klientów, że klucz do blokady dostępny
jest w każdej chwili u kierownika sklepu. Zależy nam, by klienci wiedzieli,
że w razie podobnej sytuacji mogą się
zgłosić właśnie do kierownika sklepu
i poprosić o zdjęcie blokady ze słupków.
Będziemy też pracować nad planem
dostaw tak, aby tiry nie blokowały
możliwości wyjazdu z parkingu – dodaje rzecznik.

Życiu rannego nie zagraża niebezpieczeństwo. 25-latek utrzymywany
jest w śpiączce, powoli dochodzi do
siebie.
– Tu nie jest bezpiecznie – słyszymy
od starszych pań, przyglądających się
pracy ratowników. – Za komuny było
lepiej. Milicja spałowała, przetrzepała,
za przeproszeniem, tyłki, i był spokój.
A teraz? Kto się boi policji?
Stojący przy nich mężczyzna powtarza któryś raz z kolei, że przydałoby
się w Szczygłowicach więcej pieszych
patroli.

Foto: Paweł Gradek

oniedziałek, krótko przed godz.
16.00. Na Alei Piastów wielkie poruszenie. Jedni wyszli do okien, drudzy
na parking przy Biedronce, skąd zaraz
wystartuje helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wielkie śmigło
zaczyna się kręcić, dorośli i dzieci
wyciągają telefony, żeby uwiecznić
moment startu maszyny.
Tymczasem między blokami przy
Alei Piastów trwa zbieranie pozostałości po akcji ratunkowej.
– Co się stało? – powtarzają starsze kobiety, które dopiero co wyszły
z domów.

– Policjanci zatrzymali sprawcę
w autobusie, jeszcze na terenie zajezdni
w Szczygłowicach – informuje komendant Komisariatu Policji w Knurowie,
mł. insp. Janusz Słowiński, dodając, że
obaj uczestnicy szamotaniny mieli już
wcześniej zatargi z prawem.
Jeśli prokuratura uzna, że 21-latek
chciał zabić, wówczas będzie mu grozić do 25 lat więzienia. Gdy zaś oceni,
że kierował się zamiarem ciężkiego
uszkodzenia ciała, wtedy maksymalny
wymiar kary to 10 lat pozbawienia
wolności.

W

Foto: arch. Czytelnika

Złożenie tych słupków mogłoby uwolnić zablokowanych
kierowców
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MiNa

Z takim wozem strażacy OSP sprawdzą się w każdej akcji

K

nurowska OSP od kilku lat mówiła
o palącej (nomen omen) potrzebie
wymiany dotychczasowego wozu pożarniczego na nowy. Mając to na względzie, miasto znalazło fundusze, ogłosiło
przetarg i pod koniec lipca podpisało
umowę z jego zwycięzcą, firmą Bocar
sp. z.o.o. W poniedziałek, 29 sierpnia,
nowoczesny wóz stał się własnością
OSP Knurów. Aby dokonać formalności, delegacja strażaków i Urzędu
Miasta Knurów (z zastępcą naczelnika
WSO Joanną Dymkowską i Piotrem
Dudło – sekretarzem miasta, a zarazem
prezesem Zarządu Miejskiego OSP
w Knurowie) udała się do siedziby firmy
w Korwinowie. Nowy nabytek pozostał
tam w depozycie na kilka dni – zanim
przyjedzie do Knurowa, musi zostać
zarejestrowany i ubezpieczony.
Wóz został zmontowany na podwoziu Mercedes-Benz ATEGO (GBA
4,5/16). Samochód jest piękny (jak

na mercedesy przystało), ale przede
wszystkim dobrze wyposażony. Posiada
pełny moduł pożarniczy, specjalistyczny
sprzęt ratowniczy i medyczny, który
umożliwia szybkie, skuteczne działanie
nawet przy poważnych wypadkach i gaszenie pożarów choćby i na najwyższych
piętrach wieżowców. Jako wóz pożarniczy średniego typu może pomieścić
6-osobową załogę. Koszt zakupu to
prawie 800 000 zł. Miasto wnioskuje
o dofinansowanie zakupu z funduszy
UE. Wniosek przeszedł już pozytywnie
ocenę formalną.
Strażacki Merceds-Benz zastąpi
wiekowego Jelcza, który nijak nie spełnia
już wymogów formalnych Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Dyskwalifikuje go już nawet sam wiek
– według norm KSRG nie powinien
mieć więcej niż 30 lat, tymczasem stary
wóz OSP Knurów skończył już... 42 lata.
O dalszym losie wysłużonego Jelcza
zadecyduje rzeczoznawca.
MiNa
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Knurów

Po porodzie – z tatą
W sierpniu na porodówce knurowskiego szpitala
udostępniono nową salę dla noworodków
i rodziców. Jest w niej przytulnie jak w domu,
a co najważniejsze – noworodek przez cały pobyt
w szpitalu może mieć przy sobie nie tylko mamę,
ale i tatę

W

przystosowany, teraz, dzięki nowej sali
tatusiowie mają możliwość towarzyszenia nowo narodzonym dzieciom
i ich mamom, nawet 24 godziny na
dobę. Sala ma charakter komercyjny
– za pobyt w niej trzeba zapłacić –
ale cena jest stosunkowo atrakcyjna.
Jest przewidziana dla mam, które
już urodziły – kobiety ciężarne nie
mogą jej wynająć. Czy w knurowskim
szpitalu pojawi się więcej takich sal?
To będzie zależało od tego, jak dużą
popularnością będzie się ona cieszyła.
Na dobry początek, w sierpniu z nowej
możliwości skorzystały trzy pacjentki.

Foto: Paweł Gradek

ystrój pomieszczenia jest utrzymany w słodkich barwach, niczym pokój małego dziecka. Zupełnie nie kojarzy się ze stereotypową
szpitalną salą. Pokój jest kameralny
i wygodny, z toaletą i prysznicem. Może
w nim przebywać jedna pacjentka wraz
z noworodkiem, a także jego tatą, który
może nocować na stojącej tu kanapie.
– To odpowiedź na oczekiwania
rodziców – przyznaje pielęgniarka oddziałowa Ewa Fojcik. – Ojcowie pytali
o możliwość nocowania w szpitalu po
narodzinach ich dzieci.
Dotychczas oddział nie był do tego

MiNa

Kto wystpi podczas przyszłorocznych Dni Knurowa?

Knurów

Zaproponuj artystów na Dni Knurowa!

Kto w przyszłym roku zagra i zaśpiewa na placu 700-lecia? – wiele zależeć
będzie od mieszkańców i ich propozycji

C

o prawda do Dni Knurowa jeszcze
sporo czasu, niemniej Centrum
Kultury już przymierza się do rozmów
z menedżerami artystów. Tym bardziej
że niektóre zespoły mają zajęte terminy na najbliższe 2 lata.
– Przyjęło się, że dni miast organizowane są w czerwcu – mówi
wicedyrektor CK Knurów, Mariusz
Kowalczyk. – Nikt, poza miejscowościami turystycznymi, nie robi takich
imprez w wakacje. Wrzesień odpada
z powodu niepewnej pogody. Zostaje
więc kilka weekendów czerwca i kolejka miast, chcących gościć wtedy u siebie
największe gwiazdy.

Knurów

Awans przed pierwszym dzwonkiem

Nie ma czasu do stracenia, dlatego Centrum Kultury postanowiło
zapytać mieszkańców, kogo chcieliby
usłyszeć podczas przyszłorocznych
Dni Knurowa. Pomysły i propozycje
należy przesyłać do końca września
na adres e-mail: dk@centrum-kultury.
pl lub telefonicznie (32 332 63 84).
Następnie pracownicy CK sprawdzą
je pod kątem wolnych terminów artystów, ich wymagań technicznych
i finansowych.
– Z nadesłanych propozycji będziemy odsiewać te, które są nierealne.
Mam tu na myśli artystów z wygórowanymi wymaganiami technicznymi

(własna scena, nagłośnienie) lub takich, którzy nie chcą występować na
imprezach otwartych – dodaje.
Wyniki konsultacji z mieszkańcami poznamy pod koniec października.
– Chcemy poznać oczekiwania
i gusta knurowian. Wyniki konsultacji
pomogą nam też przy organizowaniu
koncertów w Domu Kultury w Szczygłowicach.
O tym, że mieszkańcy coraz chętniej wychodzą z inicjatywą, świadczą
ostatnie akcje sprowadzenia do Knurowa zespołu Akcent czy Michała
Szpaka.
/pg/

foto-migawka

– Drodzy nauczyciele, jesteśmy z was dumni! Cieszymy się, że nieustannie
podnosicie zawodowe kwalifikacje – mówił Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa, na uroczystości wręczenia awansów zawodowych

N

a chwilę przed pierwszym
dzwonkiem pięć nauczycielek z knurowskich szkół
odebrało awans na nauczyciela
mianowanego. Z rąk Piotra Surówki, zastępcy prezydenta Knurowa,
akty nadania stopnia otrzymały:
Justyna Matiaszewska z MP-2, Anna
Wilczek z MP-12, Beata Wielgosz
z MSP-1, siostra Teresa Olma z MSP2 i Daria Michalczyk z MSP-9.
Uroczystość odbyła się w Miejskim Zespole Jednostek Oświatow ych. W obecności dyrektorów
szkół oraz Anny Misiury, dyrektor
MZJOś, i Tomasza Lewickiego, jej
zastępcy, świeżo upieczeni nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie.
Pedagogom gratulował Piotr Surówka, życząc, aby nadal w codziennej
pracy towarzyszyła im pasja i zaangażowanie.

W październiku 2015 roku zakończyła się renow
acja kapliczki św. Jana
Nepomucena z Giera łtowicach. Dzięk i ofiarności
wiernych i staraniom ks.
Marka Sówk i, proboszcza parafii pw. Matk i Bożej
Szkaplerznej odma lowano wnętrze kapliczki, odnow iono stare drzwi oraz
wymieniono izolację,
dachówki i strop. Nieca ły rok po zakończeniu remon
tu parafianie zadba li
również o otoczenie kapliczki: zasadzono krzew
y i drzewa oraz wybru kowano ścieżkę prowadzącą do kapliczki.
Tekst i foto: Justyna Bajko

jb
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Zginiemy bez pszczół
Wywiad

– Praca w pasiece nauczyła mnie, że można żyć bez komórki, codziennej gonitwy, można
się wyciszyć i zrelaksować – mówi Andrzej Kopernik, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Knurowie. – Ten ład w ulu... Żeby ludzie tak potrafili, wszystko byłoby dobrze...

Foto: Paweł Gradek

mi wychodzi pszczoła. Na odnóżach
miała pyłek!
Czy fakt, że znajdujemy się na
Śląsku ma wpływ na miód?
– Środowisko jest na pewno bardziej
zanieczyszczone niż w innych regionach,
choć widać znaczącą poprawę. Pszczoła
filtruje miód z zanieczyszczeń, a skoro
sobie z tym radzi i wytrzymuje, to nie
jest u nas najgorzej.
Co Pan myśli, mijając w markecie
półki z miodem?
– Jeżeli widzę w styczniu lub późną jesienią miód w stanie płynnym,
to wiem, że to nie miód, a słodzik.
Prawdziwy miód powinien prędzej czy
później skrystalizować. Miałem takie
przypadki, kiedy kobieta mówi mi: „Ja
już od pana miodu nie wezmę, bo ja łyżkę łamię, jak go chcę wybrać ze słoika”.
Wiosenne miody, z uwagi na dużą
ilość glukozy, krystalizują bardzo szybko
– nawet w ciągu tygodnia. Te późniejsze
trochę wolniej. Najdłużej krystalizuje
miód akacjowy.
Ponoć praca w pasiece służy zdrowiu...
– Mówi się, że pszczelarze dożywają
długich lat. Ojciec dożył prawie 90. Po
sobie widzę, że mogę się wyciszyć i zrelaksować. Uodporniłem się na pszczeli
jad. Pszczoła człowieka nie skrzywdzi.
Atakuje, kiedy czuje zagrożenie. Nie
stosuję kosmetyków, żeby nie drażnić
pszczół. Miętą i melisą natrę ręce i jest
spoko. A jak już nawet jakaś użądli, to
dla zdrowia.
Obecnie furorę robi apiterapia.
Często sięga po nią medycyna. Miód,
propolis, pyłek, wosk, a nawet jad pomagają na wiele schorzeń.
Pamiętam, że kiedyś prowadzono
w kopalni „Szczygłowice” eksperyment
polegający na podawaniu do wypicia
górnikom zjeżdżającym pod ziemię
wody mineralnej z miodem. Wiadomo,
miód regeneruje siły. Robiono to przez
długi czas, badając wpływ miodu na
pracowników fizycznych. W tej chwili
już tego nie ma, ale wyniki tych badań
były obiecujące.
Miód warto stosować też profilaktycznie. Zresztą mój ojciec powtarzał, że
leczyć się trzeba jak jest człowiek zdrowy, jak jest chory – wtedy jest za późno.
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To ojciec zaszczepił w Panu miłość do pszczół?
– Najpierw byłem jego pomocnikiem i uczniem. Wtedy to była dla mnie
największa kara. Koledzy szli na stawy
kąpać się albo kopać piłkę, a ja musiałem iść do pasieki. Buntowałem się, aż
po latach zrozumiałem, jaki ojciec miał
w tym plan. Po wielu latach przekazał
mi swoją pasiekę, mówiąc: „Albo to
będziesz trzymał, albo to zniszczysz”.
Postanowiłem nieco ją unowocześnić.
Kupiłem 5 uli i przeniosłem do nich
pszczoły z uli ojca. Kiedy ojciec przyszedł zobaczyć, jak gospodarzę, zapadła
konsternacja. „Po coś to kupował, jak
tu masz moje? ” – zapytał. – „Szkoda
pieniędzy”. Wytłumaczyłem, że pora
trochę to unowocześnić. Poprosił, żebym
pokazał mu, jak w takim ulu wygląda.
Zdjąłem daszek i tłumaczę, że w takim
ulu 10 ramek widzę z góry. Tam, gdzie
najwięcej pszczół, tam jest matka. Wyciągam ramkę, pokazuję. „Ani minuta
to trwało” – powiedział ojciec. – „Ja
godzinę w swoim kopałem, zanim matkę
znalazłem”.
Poprosił, żebym wieczorem do niego
przyszedł. Jak dziś pamiętam, na stole
leżało 700 zł. Ojciec powiedział: „Wiesz,

synku, to jest dobre, coś ty zrobił. Masz
tu 700 zł i kup jeszcze 3 ule”. Ucieszony
powiedziałem, że dołożę drugie tyle
i kupię 6.
Dziś mam 65 lat, a pszczołami zajmuję się od 45. Rosną mi następcy. Wnukowie w tym roku bardzo mnie zdziwili.
Pomagali przy karmieniu pszczół. Nie
bali się. Dla bezpieczeństwa ubrałem ich
w bluzy. Syn może jeszcze złapie bakcyl
pszczelarstwa, zięć ma już swoje ule.
Co słychać w Pańskiej pasiece?
– W tej chwili sezon dobiega końca.
Nie był dobry. Łagodna zima sprawiła,
że wiele pszczół nie dotrwało do wiosny. Wraz z ostatnim zebraniem miodu
trzeba było je dokarmić, uzupełnić im
zapasy, podać lekarstwa, zapewnić odpowiednią wentylację w ulach i życzyć...
szczęśliwego nowego roku.
Prezesuje Pan Rejonowemu Kołu
Pszczelarzy, które w tym roku świętuje 90 lat istnienia.
– Początki Koła sięgają 1926 roku,
ale prawdziwy rozkwit nastąpił, kiedy
w Szczygłowicach powstała kopalnia.
Tam się spotykaliśmy i wymienialiśmy
doświadczeniami. Mieliśmy dotowany
cukier na kartki.
W tej chwili jest nas mniej, Koło

liczy 38 członków. Są wśród nas pszczelarze przekazujący sobie pasieki z pokolenia na pokolenie. Najstarszy nasz
kolega ma przeszło 80 lat, najmłodszy
27. Największe pasieki są w Stanicy
(70 uli) i w Leboszowicach, gdzie ojciec
z synem mają wspólnie 130 uli.
Czasy się zmieniły. Uczestniczymy w szkoleniach, pokazach i wyjazdach integracyjnych. Współpracujemy
z Agencją Rynku Rolnego, dzięki czemu
otrzymujemy dotacje do sprzętu pszczelarskiego i do lekarstw na pszczele choroby zwalczane z urzędu.
Chcę nadmienić, że 10 września
o godz. 15.00 w kościele parafialnym
w Pilchowicach odbędzie się msza
w intencji pszczelarzy i ich rodzin. 17
września, w sobotę, o 17.00 zapraszamy
wszystkich na Młynówkę do Leboszowic na Festiwal Miodu. Będzie można
spróbować miodu, obejrzeć stary i nowy
sprzęt. Przygotowaliśmy sporo atrakcji.
Zapraszamy wszystkich na spotkanie
z pszczołami!
Czego z okazji jubileuszu życzyć
pszczelarzom?
– Wytrwałości, obfitych zbiorów
i zdrowych pszczół.
Rozmawiał Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Paweł Gradek: Jak pszczelarstwo
wyglądało dawniej?
Andrzej Kopernik, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Knurowie:
– Jeszcze 40 lat temu niemal wszystko musieliśmy robić sami: ule, miodarki,
podkurzacze, podgrzewacze, a nawet
ubiory. Mam do dziś dwa ule wykonane
przez mojego ojca. Zostawiłem je sobie
na pamiątkę.
Dzięki naukowcom pszczelarstwo
bardzo się rozwinęło. Niestety, coraz
częściej słyszy się, że pszczoły mają się
w mieście lepiej niż na wsi.
Dlaczego?
– W mieście rzadko stosuje się
opryski. A na wsiach? Proszę spojrzeć
na okolicę. Na polach mało co rośnie.
Ludzie wycinają sady, bo kto będzie
zbierał owoce? Lepiej posadzić iglaki.
Nie ma z nimi roboty, a i trawę łatwiej
wtedy kosić. W okolicy były kiedyś
pastwiska, na których pasły się krowy.
Teraz krowy nie dojrzysz. Łąk, jakie
pamiętam z dzieciństwa, też już nie ma.
Coraz więcej terenów przeznacza się
pod zabudowę. Niedługo trzeba będzie
się stąd wynosić, bo pszczoły zaczną
ludziom przeszkadzać.
Czy pszczoły poradziłyby sobie
bez człowieka?
– Myślę, że raczej nie. Trzeba pomagać naturze tam, gdzie nie jest w stanie
sobie sama poradzić. Chodzi tu głównie o choroby, które dziesiątkują roje.
Z warrozą, czyli pasożytem żywiącym
się hemolimfą pszczół, walczymy kilkanaście lat. To trudny przeciwnik. Dzięki
nauce jest szansa, że pszczoły przeżyją.
Ludzie muszą sobie jednak uświadomić,
ile od pszczół zależy. Ostatnio przeczytałem, że roczną pracę pszczół w Polsce
oszacowano na 4,5 mld zł!
Mamy wsparcie Unii, państwa. Powinno być dobrze. Jak będzie źle, to jak
powiedział Einstein, 4 lata i nas nie ma.
Niedawno kolega poinformował
mnie, że w okolicach Pyskowic i Pławniowic wystąpiły ogniska zgnilca. W takim przypadku zarażone pszczoły trzeba
zniszczyć przez wysiarkowanie, aby
choroba nie rozniosła się na inne pasieki.
Słyszałem, że ponoć pszczoły wracają z uli do lasów. Kiedyś byłem na
grzybach i zobaczyłem, że z nory w zie-

Prezes Andrzej Kopernik zaprasza 17 września na Festiwal Miodu do Leboszowic. Impreza
uświetni jubileusz 90-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Knurowie
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Knurów. Dla chcącego nic trudnego...

Spełnili amerykański sen – na motorach
Prażyli się w słońcu Arizony, marzli w jej górach, w Las Vegas spróbowali szczęścia
w kasynie i dzielili się... świątecznym jajkiem, tequilę smakowali w Meksyku, kąpali się
w Pacyfiku. Motocyklowi jeźdźcy z Knurowa i okolic przemierzyli przeszło 3 tys. km po
amerykańskich drogach. Gorące wspomnienia ożywają w letnim polskim słońcu...

M

otorowy rajd po USA wymarzyli sobie knurowianie
Tomasz Śledź i Jerzy Ziółkowski. Rozpuścili wici po znajomych
miłośnikach jazdy na motorach.
W sumie skrzyknęła się ich trzynastka.
Nawiązali kontakt ze specjalistycznym biurem podróży. Mieli do
wyboru trzy trasy. Zdecydowali się
na opcję „Historic”.

– Nikt z nas wcześniej nie był
w Stanach, więc ciekawi ich byliśmy
ogromnie – przyznaje pan Jerzy –
„Jerry” dla kolegów z klubu „Riders
of Castle”. – Oczywiście chcieliśmy je
zwiedzać na motorach.
Ruszyli w przededniu wiosny.
Wylecieli z Warszaw y, króciutko
pobyli w Londynie i po kilku godzinach lotu zobaczyli Statuę Wolności
w Nowym Jorku.

– Tam przenocowaliśmy, ale zdążyliśmy też złożyć hołd osobom, które
zginęły 11 września 2001 roku w zamachu ter rorystycznym na Twin
Towers w World Trade Center – wspomina pan Tomasz.
Znowu wznieśli się ponad chmury. Wylądowali w Phoenix w Arizonie. Przywitanie było gorące.
– Dosłownie! Z chłodnego przedwiośnia u nas naraz znaleźliśmy się

w przeszło 30-stopniowym upale
– mówi.
Temperatura, ale już wrażeń,
wzrosła, gdy usiedli na przygotowanych dla nich pojazdach. Dostali
motory dobrej klasy, świetnie przygotowane.
Przewodnikiem okazał się Damian – Polak od ćwierćwiecza mieszkający w USA.
Ruszyli w trasę. Celem była Ka-

Cudowni uczestnicy motocyklowej wycieczki w “rodzinnym” gronie przy swoich wspaniałych maszynach...

lifornia. Na dotarcie mieli dwa tygodnie. Nocowali w hotelach, dzień
w dzień przemierzali 200‒300 km.
– Drogi równe jak stół, świetnie
utrzymane. Wysoka kultura jazdy
od razu rzuca się w oczy – podkreśla
Tomasz Śledź.
Sk ierowa li się na legendarną
Route 66, łączącą Chicago z Los Angeles. Licząca niemal 4 tys. km droga
najlepsze lata ma już za sobą.

Paryż? A skądże, Las Vegas...

Natura oszałamia pięknymi widokami i egzotyczną roślinnością
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Miłośnicy „Gwiazd Lombardu”
rozpoznają to miejsce od razu - słynny
filmowy lombard w Las Vegas zapraszał
do zrobienia pamiątkowej fotki

Legendarna Route 66 - opiewana w piosenkach, książkach i filmach; jak
widać, zakorkowana specjalnie nie jest...

– Faktycznie, akurat ona miejscami jest zaniedbana – przyznaje
Ziółkowski. – Co nie zmienia faktu, że
to szlak wyjątkowy, opiewany w piosenkach, książkach i filmach. Niegdyś
bardzo ważny komunikacyjnie, teraz
atrakcja turystyczna jako droga krajobrazowa.
Widoki oszałamiał y. I zaskakiwały. Jak wówczas, gdy najpierw
w 35-stopniowym upale mijali olbrzymie kaktusy, a po chwili – na 2‒3-kilometrowej wysokości – drżeli z zimna.
– Takie ekstremalne niespodzianki
są charakterystyczne dla tego regionu
– mówi Tomasz Śledź. – Bez wątpienia
stanowią również o jego atrakcyjności.
Na jednym z takich zimnych odcinków ratunkiem było kupno rękawiczek. Sprzedawcą okazał się 67-latek,
weteran wojny w Wietnamie.
Wiek i K a n ion z apier a de c h
w piersiach.
– Aż nie chce się wierzyć, że Natura

coś takiego stworzyła – kręci głową
nasz rozmówca. – Można patrzeć i patrzeć, i się nie napatrzeć...
W Las Vegas za dnia szału nie ma.
Za to nocą oszałamia. Światowa Stolica
Rozrywki to stolica... kiczu, która w tej
kategorii jest klasą dla siebie, wzorem
niedościgłym...
– Oszałamiające kasyna, ekskluzywne sklepy, luksusowe hotele, moc
przedziwnych atrakcji... – to wszystko
na wyciągnięcie ręki. Oczywiście o ile
ma się odpowiednie pieniądze – zauważa pan Jerzy. – Las Vegas działa
jak magnes. Jest tłumne. Najbardziej
przyciąga ludzi chcących zabawić się
w kasynach. Szczególnie upodobali go
sobie seniorzy. Wielu z nich to maniacy
gry, niektórzy potracili fortuny, ale nie
tracą nadziei, że szczęście się do nich
uśmiechnie, a los odwróci.
Knurowianie też spróbowali pokusić los, oczywiście dla zabawy.
– Być w Vegas i nie zagrać? Nie
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może być... – śmieje się Ziółkowski.
– Basia Śledź zagrała i wygrała, 20
dolarów.
Motocykliści z Polski, gdziekolwiek się znaleźli, wzbudzali zainteresowanie.
– Amerykanie są niezwykle otwarci, pełni optymizmu, wręcz zarażający
dobrą energią – podkreśla pan Tomasz. – Nader życzliwi i uprzejmi. Bardzo dobrze nas odbierali i dopingowali.
Te spontaniczne spotkania i reakcje
tylko utwierdzały nas w przekonaniu,
że to naprawdę wspaniały kraj.
Z pewnością zadowoleni byliby
miłośnicy starych, dobrych westernów.
– W tej zachodniej części Stanów
faktycznie można poczuć się jak na
planie tego typu filmów – zapewnia
knurowianin. – Nie tylko ze względu
na przyrodę i scenerię, ale też sugestywny sposób bycia i noszenia się
mieszkańców.

Turyści na pół dnia wyskoczyli do
Meksyku. Busem, nie na motorach.
Nie tylko dlatego, że chcieli spróbować
tequili, lecz ze względów bezpieczeństwa.
– Meksyk z pewnością nie jest teraz
oazą spokoju – słyszymy. – Lepiej było
nie ryzykować.
Hollywood też zaskakuje. Niekoniecznie ma to związek z filmami.
– Autostrady mają po osiem pasów
i... są zakorkowane do cna – kręci głową pan Jerzy.
Ocean Spokojny wcale nie jest taki
spokojny. Motocykliści przemierzyli
wzdłuż wybrzeża 100 km. Zimna
woda nie zachęcała do pływania.
– Jednak znalazła się wśród nas
czwórka twardzieli, którzy spróbowali
kąpieli.
Świat jest mały – knurowianie
przekonali się o tym kilkakrotnie.
– W Phoenix spotkaliśmy kilkuosobową wycieczkę... ze Śląska – śmieje

się pan Jerzy. – To było zaskoczenie
przemieszane z radością.
W Las Vegas podszedł do nich
Polak: – 25 lat spędził w Stanach. Złożyliśmy sobie wielkanocne życzenia...
Nie było to ostatnie wzruszenie.
– Naszą rozmowę po polsku usłyszał pewien pan. Okazało się, że mieszka tu już 45 lat. Nie mógł ukryć łez...
– wspomina Ziółkowski.
Od powrotu upłynęło kilka miesięcy.
– Ale wspomnienia są ciągle żywe.
Jesteśmy ogromnie zadowoleni z tej
wyprawy – zapewnia pan Jerzy. – Dla
mnie to była wycieczka życia. Wierzę,
że nie ostatnia...
/bw/ Foto: Archiwum prywatne

Amerykę przemierzali:
Jerzy i Urszula Ziółkowscy, Tomasz
i Barbara Śledź, Dariusz Ogiński,
W i e s ł aw i E l ż b i e t a To m a s ze k ,
Ar min i Iwona Er fur t, Wies ław
i Bożena Frydryk, Robert Łazarczyk
i Wiesław Skibiński.
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rozrywka nr 35
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Miłosz z Tarnowskich Gór

ur. 19.08.2016 r., 3700 g, 52 cm

Kajetan Sikorski z Knurowa

ur. 23.08.2016 r., 3530 g, 50 cm

Leon Latała z Ornontowic

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).

35

Nowe przygody Aladyna
- godz. 15.00, 17.00

Boska Florence
- godz.19.00
2.09.2016 r.
PIĄTEK
Nowe przygody Aladyna
- godz. 16.00

Bartosz Żyguła z Knurowa

ur. 23.08.2016 r., 2760 g, 50 cm

Michalina Sowa z Knurowa

ur. 24.08.2016 r., 2800 g, 49 cm

Leon Kubies z Czerwionki-Leszczyn

Emilia Mieczkowska z Knurowa

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
33/2016 brzmiało: „CIŚNIENIE”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Damian Stanik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 26.08.2016 r., 3660 g, 54 cm

Nerve
- godz. 18.00
Julieta
- godz. 20.00
3-4.09.2016 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
Nowe przygody Aladyna
- godz. 16.00
Julieta
- godz. 18.00
Nerve
- godz. 20.00
5-6.09.2016 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Nowe przygody Aladyna
- godz. 16.00
Nerve
- godz. 18.00
Julieta
- godz. 20.00

Zoﬁa Papała z Knurowa

Sara Śnigów z Bojkowa

ur. 28.08.2016 r., 2940 g, 51 cm

ur. 28.08.2016 r., 3680 g, 54 cm

Tymoteusz Gołacki z Knurowa

Hanna Małachowska z Knurowa

7.09.2016 r.
ŚRODA
Nowe przygody Aladyna
- godz. 16.00
Julieta
- godz. 18.00
Nerve
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru
Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
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ur. 22.08.2016 r., 2680 g, 50 cm

ur. 24.08.2016 r., 3860 g, 54 cm

ur. 26.08.2016 r., 3060 g, 53 cm

1.09.2016 r.
CZWARTEK

Franciszek Skowron z Knurowa

ur. 29.08.2016 r., 3200 g, 53 cm

ur. 29.08.2016 r., 3010 g, 50 cm
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Wakacje się kończą. Czas
porzucić beztroskie życie
i powrócić do codziennych
obowiązków. Zapytaliśmy
przechodniów, jak spędzili ten
wakacyjny czas:

WAKACJE 2016

Do zobaczenia za rok!
To był wspaniały czas: słońce, plaża i słodkie lenistwo. Dzieci przemierzały Polskę wzdłuż i wszerz,
szalały na placach zabaw, nagrywały filmy, zajrzały nawet do kopalni. I choć żal żegnać wakacje,
zostaną fotografie - zatrzymane w kadrach momenty wakacyjnej radości. Sprawdziliśmy, jak dzieciaki
spędziły te ostatnie wolne od nauki chwile...

oprac. jb

Pani Lucyna:
- Tegoroczne wakacje spędziłam
w Knurowie. Jeździłam na rowerze,
odwiedzałam chorą siostrę i zajmowałam się wnuczką. Nie ukrywam,
że wciąż żyję wspomnieniami dotyczącymi wakacjami sprzed kilku
lat. Wówczas poleciałam samolotem
na Majorkę. To było niezapomniane
przeżycie. Majorka to niebo na ziemi.

Pan Jan:
- Z uwagi na wiek postanowiłem, że
w te wakacje zostanę w domu, ale to
wcale nie oznacza, że nie spędziłem
tego czasu aktywnie. Dużo jeździłem
na rowerze i wypoczywałem na „Zaciszu”. Nasz nowy basen jest sporą
atrakcją nie tylko dla dzieci, lecz także dla starszych osób. A jeśli chodzi
o rower, to w Knurowie mogłoby być
więcej ścieżek rowerowych.

Gmina Gierałtowice zorganizowała dla najmłodszych wakacje pełne przygód. Dzieci w towarzystwie Skarbnika wędrowały po podziemiach zabytkowej sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu, wizytowały „Bajtel Grubę” oraz zwiedzały muzeum wsi jurajskiej w Przybynowie, gdzie wzięły udział
w warsztatach „Co z tego będzie, gdy kura na grzędzie”.
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Foto: arch. GOK Gierałtowice

Akademia Tańca Perfect zabrała
dzieci m.in. na roztańczone kolonie do Krynicy Morskiej. Mali tancerze tańczyli gdzie tylko się dało:
na plaży, przed ośrodkiem wypoczynkowym i … pod pomnikiem
Neptuna w Gdańsku. Dzieci zwiedzały okolice, pływały w morzu
i wylegiwały się na piasku.
– Taniec, plaża, taniec, plaża...
i niech tak zostanie! – śmiali się
tancerze.

Pani Maria i jej chrześnica siedmioletnia Wanessa:
- Przez większość wakacji przyjeżdżały do mnie kuzynki. Razem kąpałyśmy
się w basenie. Byłam też na weselu
w górach i wchodziłam na Gubałówkę – mówi mała Wanessa. - Natomiast
ja, przez dwa miesiące przebywałam
w Knurowie – dodaje Pani Marysia.

Foto: arch. Akademii Tańca
Perfect

Pani Anna z synami Filipem
i Szymonem:
- Wakacje spędziliśmy akt ywnie.
Wypoczywaliśmy w górach, na działce, basenie. Nie zabrakło też czasu na zabawę na knurowskich placach zabaw. W Knurowie nie da się
nudzić.

Mateusz:
- Całe dwa miesiące przebywałem
w Knurowie. Grałem w piłkę na orliku
i jeździłem na rowerze. Mnóstwo czasu poświęciłem na spotkania z przyjaciółmi. Jak najbardziej mogę zaliczyć ten okres do udanych.
Wysłuchał: Szymon Kędzierski

ą pomysłowością,
kazują się zaskakując
Mali knurowianie wy
ale nie muszą być
kacje w mieście wc
udowadniając, że wa
boisko do gry niedmintona stworzyły
nudne! Wielbicielki ba
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.
cji
ak
red
j
sze
na
o
dalek
atmosferze.
Foto: Justyna Bajko
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Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pilchowicach to sport, wycieczki
i sztuka. W sierpniu dzieci uczestniczyły w półkoloniach w Wilczy i Żernicy.
Tam, tworzyły małe dzieła sztuki z produktów wszelakich, uczyły się pracy
z kamerą oraz brały udział w warsztatach naukowo-technicznych. Chętni
wyruszyli na wycieczki do Energylandii w Zatorze, JuraParku w Krasiejowie
i Dream Parku w Ochabach.
Foto: arch. GOK Pilchowice
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PRZETARG

S p r ze d a m d z i a ł kę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

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

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943

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

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

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

Wynajmę garaż w Knurowie i okolicach
do przechowywania syrenki. Tel. 502 635 202

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

I) Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kosmonautów 10C/8 – II piętro.
Cena wywoławcza – 93.500,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
– 1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.09.2016 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 9.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 7.09.2016 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 5.09.2016 r.
od godz. 16.30 do 17.30.

USŁUGI

35-37/16

34-37/16

24-51/52/16

35-36/16

27-39/16

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

30-51/52/16

14-39/16

1/16-odw.

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

1/16-odw.

35-43

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
23-38/16

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

II) Mieszkanie o powierzchni użytkowej 36,36 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Pocztowej 12D/18 – IV piętro.
Cena wywoławcza – 72.300,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
– 1000,00 zł.
Termin przetargu - 8.09.2016 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 7.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 7.09.2016 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 6.09.2016 r.
od godz. 13.00 do 14.00.
Postępowania przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych
i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235 14 25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

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

30-51/52/16

M ężc 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

13-39/16

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

13-odw.

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków.
Tel. 602 407 190

35/16

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

32-39/16

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

31-35/16

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

MOTORYZACJA
Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-35/16

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
34-40/16Y

Knurów. Sprzedam nowe, trzypokojowe
mieszkanie. Tel. 602 638 719

34-35/16

12

Przegląd Lokalny Nr 35 (1224) 1 września 2016 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Niby to samo miejsce, a jednak inne

To już nie jest
plac budowy

S

tadion Miejski przy ulicy
Dworcowej od pewnego czasu jest wyłączony
z użytkowania i zamiast piłkarzy, swoją robotę w ykonują tam ekipy remontowe.
I w r y walizacji sportowej,
i w inwestycjach można sobie
zaplanować ich przebieg, ale
niekiedy zdarza się, że życie
weryfikuje ów plan. W przypadku całkowitej przebudowy
stadionu, na którym honory
gospodarza pełni Concordia,
prace przebiegają zgodnie
z wcześniejszymi założeniami. I z każdym tygodniem
obiekt się zmieniał, od gruzowiska po kameralny stadion,
w sam raz na obecne potrzeby
klubu. Ba. Bez przesady można stwierdzić, że na takim
obiekcie z powodzeniem będzie można rozgrywać mecze
na wyższym szczeblu.
Na piłkarską rywalizację
na Stadionie Miejskim musimy
jeszcze zaczekać, natomiast nie
ulega wątpliwości, że kibice,
którzy na co dzień nie przemieszczają się ulicą Dworcową,

będą zaskoczeni tym, co zobaczą.
A nie zobaczą m.in. starych
budowli, które były nadgryzione zębem czasu.
- To jest już zupełnie inny
stadion – mówi Krzysztof Stolarek, dy rektor Miejsk iego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
który administruje tym obiektem. – Bez starego tunelu z wieżą, na której był zegar i tablica
wyników. Bez kruszącego się
zadaszenia widowni, bez sektorów ze zniszczonymi siedziskami. Bez szpeczących toalet.
I wreszcie bez starego ogrodzenia i rozsypujących się kas.
Skoro już mowa o kasach

to obecnie znajduje się ona
od strony marketu Lidl. W tamtym rejonie nie ma z kolei
wału ziemnego oddzielającego
boisko od parkingu sklepu.
Obiekt zyskał nowe, estetyczne ogrodzenie. Piłkarze
w dalszym ciągu wbiegać będą
na murawę od strony ulicy Wagowej. Rezerwowi usiądą na nowych ławkach, a na kibiców czeka 312 miejsc w jedynym na razie
sektorze sąsiadującym z linią
środkową boiska (dalsza część
widowni powstanie w ramach
kolejnego etapu modernizacji).

Na razie, w fazie przejściowej,
obiekt dysponuje 312 siedziskami

Kasa i depozyt znajdują się od strony marketu Lidl

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa:
- Cieszy fakt, że obiekt nabiera nowych
kształtów i kolorów.
Tak jak wcześniej informowaliśmy, chcemy
na przestrzeni najbliższych lat doprowadzić ten stadion do takiego stanu, by spełniał wymogi zarówno w pracy szkoleniowej
z dziećmi i młodzieżą, jak również był miejscem, gdzie
odbywać się będą ciekawe imprezy piłkarskie.
W najbliższym czasie do wykonania pozostają m.in. widownia wraz z zadaszeniem, toalety z siecią sanitarną, budynek
klubowy wraz z parkingiem oraz płyta boiska.

W ubiegłym tygodniu stadion wizytowali
m.in. Piotr Surówka (zastępca prezydenta)
i Krzysztof Stolarek (dyrektor MOSiR)
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Wejście na obiekt
od ulicy Wagowej

Obiekt jest przygotowany
na odbiór techniczny
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IV liga

Beniaminek
gromi beniaminka

Od szóstki
do jedynki

Gra Wilków Wilcza znowu cieszy kibiców, a Concordia
musiała uznać wyższość spadkowicza

W pierwszej kolejce rywalem Wilków Wilcza był spadkowicz z 3 ligi – LKS Czaniec
i beniaminek musiał uznać
wyższość przeciwnika, przegrywając 0:2.
Minęło kilkanaście dni i z
ekipą z Czańca rywalizowali
knurowianie. I znowu spadkowicz okazał się lepszy. Concordia przegrała to spotkanie 1:2.

Nokaut

Trener Wilków – Jacek Wiśniewski ma za sobą pojedynki na pięści (wystąpił na gali
MMA), a jego podopieczni w
sobotę popisali się piłkarskim
nokautem, szybko odbierając rywalowi ochotę do walki.
Pierwszy cios zadali w 5 minucie, a kolejne w 11, 17 i 25.
Po takiej serii niewielu byłoby
w stanie przeciwstawić się atakującemu. Tym bardziej, że
rozpędzony rywal po zmianie
stron zadał jeszcze jeden cios.

Wczoraj znowu grali

Już po zamknięciu tego
wydania gazety, zakończyły

się mecze piątej kolejki. Rywalem Concordii był Drzewiarz
Jasienica, któr y przy jechał
do Knurowa mając na koncie
komplet zwycięstw.

LKS Czaniec - Concordia 2:1
1:0 Nazdryn-Platniski (44), 2:0 Pilc (66 - samobójcza), 2:1
Szczurek (68).
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski 62. Mateusz Mikulski, Szczurek, Pilc, Czajka, Gałach, Buchalik, Górka, Knot 81. Lipka, Stebel
54. Bartoszewicz, Sikora 69. Idziaszek.
Wilki Wilcza - Beskid Skoczów 5:0
1:0 Mnochy (5), 2:0 Saborowski (11), 3:0 Mnochy (17), 4:0 Rajca
(25), 5:0 Gajewski (49).
Wilki: Matras, Rajca, Leszczyński, Saborowski, Kacz1. Radziechowy
12
marek, Steuer 64. Kravtsiv,
2. Czaniec
12
Gajewski, Mnochy 70. Mąka,
3. Jasienica
12
4. Landek
10
Tabiś, Żyrkowski 73. Kopczyń5. Ruptawa
7
ski, Sewerin 76. Jóźwik.
6. Wilki
6
Polonia Łaziska Górne - Unia
7. Lędziny
6
Racibórz 0:0, LKS Bełk - Orzeł
8. Szczakowianka
6
Mokre 3:0, Krupiński Suszec
9. Bełk
6
- GKS Radziechowy Wieprz
10. Racibórz
5
1:7, Iskra Pszczyna - Szczako11. Concordia
4
wianka Jaworzno 1:2, Spójnia
12. Ornontowice
4
Landek - Podbeskidzie II Biel13. Łaziska Górne
4
sko-Biała 0:0, Gwarek Ornon14. Pszczyna
3
15. Skoczów
3
towice - Granica Ruptawa 4:0,
16. Mokre
3
Drzewiarz Jasienica – MKS
17. Podbeskidzie II
1
Lędziny 2:1.
18. Suszec
0

Foto: Podokręg Zabrze

Orzeł na fali

Orzeł Stanica - Naprzód Łubie 6:0, Concordia II Knurów
- Ruch II Kozłów 8:1, LKS 45
Bujaków - Start Kleszczów
2:4, Sośnica Gliwice - Pogoń
Ziemięcice 4:1, Burza Borowa
Wieś - Quo Vadis Makoszowy
5:0, Wilki II Wilcza - Naprzód
Świbie 1:5, Start Sierakowice
- Leśnik Łącza 9:0.

14

Wydarzeniem ostatnich
dni była rezygnacja
Solomona Mawo
z dalszych występów
w Concordii. Napastnik
z Kamerunu wraz
z najbliższymi wyjechał
prawdopodobnie
do pracy na Wyspach
Brytyjskich

Jatta Puchar Polski

Do gabloty Orła Stanica trafił puchar ufundowany
przez Podokręg Zabrze za awans do Klasy B

2. KOLEJKA:

Piotr Skorupa

4. KOLEJKA

Klasa B

Orzeł Stanica znakomicie
rozpoczął sezon Klasy B, a należy pamiętać, że ów klub jest
beniaminkiem na tym szczeblu
rozgrywkowym. Przypomniała
o tym uroczystość wręczenia
pucharu ufundowanego przez
Podokręg Zabrze, który kapitanowi Orła wręczył Herbert Jatta.

Teoretycznie łatwiejszego
rywala miał zespół z Wilczy,
który wyjechał do sąsiada z
tabeli – MKS-u Lędziny.

Foto: Piotr Skorupa

Czaniec górą

PiSk

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

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

Wilk i Wilcza i Jedność 32
Przyszowice. Na II rundzie
udział w rozgrywkach zakończyły m.in. Gwiazda Chudów
i Tempo Paniówki.
PiSk

WYNIKI II RUNDY JATTA PUCHARU POLSKI:
LKS Tempo Paniówki – GKS Gwarek Ornontowice 1:2
(Oskar Jendrychowski – Andrzej Niewiedział, Tomasz Wilk)

Zespół ze Stanicy ma na
swym koncie komplet punktów,
a ponadto wciąż zachowuje czyste konto po stronie straconych
bramek. To efekt zwycięstwa
3:0 na inaugurację ze Startem
Sierakowice i wygranej 6:0 z
Naprzodem Łubie.
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0

winny mieć wpisaną w dzienniczku „6”, z kolei panowie nie
odrobili zadania i należy im
się „1”.
Dla uczniów rozległ się
pierwszy dzwonek, a dla niektórych piłkarzy może za chwilę
zabrzmieć ostatni gwizdek. Bo
myśląc o promocji na wyższy
szczebel trzeba jak najszybciej
wspiąć się na poziom prezentowany przez prymusów.
Przed tygodniem prezes
Concordii odkrył na naszych
łamach plan na ten sezon. Jest
konkretny. Ma być walka o
awans, a więc o świadectwo z
paskiem. I tego się trzymajmy
pamiętając, że każdą „1” można
poprawić. Albo inaczej. Uczeń
bez jedynki to jak żołnierz bez
karabinu, czy też drużyna bez
porażki.
Piotr Skorupa

III liga kobiet

Debiut marzenie
Piłkarski zespół kobiet,
który w poprzednim sezonie
występował jako Wilki Wilcza,
a wcześniej - Naprzód Żernica, w nowe rozgrywki wkroczył pod szyldem Concordii

Knurów. I trzeba przyznać, że
wkroczył z przytupem, bowiem
na inaugurację 3-ligowego sezonu zaaplikował rywalkom
sześć goli.
PiSk

1. KOLEJKA:

Grad bramek
Znamy już zespoły, które
wystąpią w III rundzie Jatta
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze. Z naszego
terenu awans uzyskały takie
kluby, jak Concordia Knurów,

Chyba się nie pomylę, jak
napiszę, że w porównaniu z
minionymi tygodniami, wczoraj przed snem zdecydowanie
więcej osób nastawiło budzik.
Niby czwartek, weekend tuż,
tuż, ale w kalendarzu mamy
pierwszy dzień września. A to
od lat oznacza pierwszy dzwonek dla uczniów i nauczycieli.
Za chwilę zacznie się tak zwane
przerabianie materiału, później kartkówki, klasówki i inne
egzaminy.
Można odnieść wrażenie,
że w szkole jest podobnie, jak w
klubie sportowym, gdzie przerabianiem materiału można
nazwać treningi, a kartkówka
to nic innego, jak mecz.
Po ostatnim weekendzie
Wilki z Wilczy zasłużyły w
szkolnej skali ocen na piątkę.
Panie z Concordii Knurów po-

LKS Gwiazda Chudów – KS Concordia Knurów 0:8
(Michał Mikulski, Grzegorz Górka, Przemysław Stebel, Dariusz
Knot 2, Piotr Buchalik, Adrian Kominiak, Patryk Lipka)
KS Salveo Drama Kamieniec – LKS Wilki Wilcza 0:11
(Jakub Steuer, Michał Kopczyński, Ariel Mnochy, Dominik Mąka
2, Yevhen Kravtsiv, Daniel Jóźwik, Tomasz Tabiś 2, Marcin Leszczyński, Piotr Gierczak)
LKS 45 II Bujaków – GKS Piast II Gliwice 0:10
(Mikołaj Gola 3, Paweł Zeiner, Kamil Grudzień 3, Marek Jonda,
Robert Golonka, Damian Bartos)
KS Burza Borowa Wieś – LKS Przyszłość Ciochowice 3:2
(Patryk Kucharz, Karol Niemira, Denis Grzybek – Kewin Jonik,
Wojciech Popiel)
KS Sośnica Gliwice – KS 94 Rachowice 0:1
(Karol Zdunek)
ŁTS Łabędy – LKS Jedność 32 Przyszowice 1:2
(Piotr Sigmundzik – Maciej Kiełtyka, Rafał Hajok)
LKS Młodość Rudno – Górnik II Zabrze 2:4
(Dariusz Sawicki, Mirosław Nowak – Krzysztof Kiklaisz, Bartosz
Pikul 2, Dominik Lasik)

UKS Gamów – Concordia Knurów 1:6
Bramki dla zwycięskiej drużyny strzelały: Iwańska 2, Drewięga,
Nowosielska, Biadacz, Spendel.
Concordia: Potaczek, Czekała, Kleta, Drewięga, Nowosielska
58. Czech, Ochota, Olszak,
Spendel, Iwańska, Wanat 58.
1. Concordia
3
Szczygielska, Biadacz.
2. ROW
3
3. Tychy
3
Polonia Tychy - AKS Mikołów
4. Ornontowice
3
2:0, Rekord II Bielsko-Biała
5. Rekord II
0
- Gwarek Ornontowice 1:2,
6. Mikołów
0
LKS II Goczałkowice Zdrój 7. Istebna
0
Wisła Skoczów (przełożony),
8. Gamów
0
ROW Rybnik - Gimnazjum
Skoczów
Istebna 3:0.
Goczałkowice II
-

TERMINARZ MECZÓW
CONCORDII

3 liga kobiet, grupa II
1 kolejka
27.08.2016, g.17.00
UKS Gamów – Concordia 1:6

6 kolejka
1.10.2016, g. 15.00
Polonia Tychy – Concordia

2 kolejka
4.09.2016, g. 16.00
AKS Mikołów – Concordia

7 kolejka
8.10.2016, g. 15.00
Concordia – Rekord II
Bielsko-Biała

3 kolejka
10.09.2016, g. 16.00
Concordia – Gimnazjum Istebna
4 kolejka
17.09.2016, g. 16.00
Wisła Skoczów – Concordia

8 kolejka
15.10.2016, g. 15.00
LKS II Goczałkowice-Zdrój
– Concordia

9 kolejka
5 kolejka
22.10.2016, g. 15.00
24.09.2016, g. 16.00
Concordia – ROW Rybnik
Concordia – Gwarek Ornontowice

Mecze III rundy odbędą się 14 września br. o godzinie 16.30.
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Historyczny sukces

Piotr Adaszyński (stoi trzeci z prawej) należy do podstawowych
zawodników reprezentacji Polski niesłyszących

T

riumf w mistrzostwach
Starego Kontynentu to
historyczny w yczyn,
bowiem nigdy wcześniej kadra niesłyszących nie zdobyła
złotego medalu. Nową kartę
w historii nasi piłkarze zapisali w czasie czempionatu we
Wrocławiu.
W meczach grupow ych
biało-czerwoni przegrali 1:2 z
Ukrainą, pokonali 4:2 Wielką

Brytanię (gol na 2:0 autorstwa
Piotra Adaszyńskiego) i zremisowali 2:2 ze Szwecją.
Pora ż k a, z w ycięst wo i
remis dały Polsce awans do
półfinału z drugiego miejsca
(pierwsze zajęli Szwedzi).
W walce o przepustki do
finału rywalem naszej reprezentacji była Rosja, a rozstrzygnięcie tego spotkania nastąpiło po serii rzutów karnych.

Po dogrywce był remis 3:3, a w
karnych Polska wygrała 5:3 (w
drugiej serii piłkę na „wapnie”
ustawił Piotr Adaszyński i
wyprowadził swój zespół na
prowadzenie 2:1).
Wreszcie w ostatnim meczu turnieju Polacy byli skuteczniejsi od Turków, zwyciężając 3:2.

Dobry prognostyk
przed ligą
W czasie uroczystego zakończenia turnieju okazało się, że
do triumfu drużynowego należy
dodać jeszcze wyróżnienie indywidualne dla Szymona Kaliszewskiego, który został uznany
najlepszym bramkarzem tych
rozgrywek. Popularny „Kali”
otrzymał w nagrodę koszulkę
meczową Górnika Zabrze z

4. KOLEJKA - GRUPA I:

autografem starszego kolegi po
fachu – Grzegorza Kasprzika.
Knurowską APN w turnieju im. K rzysztofa Maja
reprezentowali: Kaliszewski,
Lehmann, Czub, Jakubowski, Szkatuła, Guzera, Rams,
Szczepanik, Olesiński, Fijołek,
Żylski, Soberka, Ostałowski.
PiSk

Najlepszy bramkarz turnieju – Szymon Kaliszewski
w towarzystwie trenera Michała Grodonia
(z prawej) i kierownika drużyny Mariusza Nowaka

informacja

Skat
sportowy

MAJER A Klasa

Foto: APN

Z

espół knurowskiej Akademii Piłk i Nożnej z
rocznika 2003 odnosząc komplet zwycięstw wygrał turniej im. Krzysztofa
Maja w Zabrzu.
Dr u ż y na prowad zona
przez Michała Grodonia zaprez entowa ła dojrz a łą g rę
zarówno w defensywie (jedna
stracona bramka w czterech
meczach), jak i w ataku (19
gol i w cz terech mecz ach).
To dobry prognostyk przed
inauguracją 2-ligowych rozgrywek.
Wyższość młodych „akad em i ków ” mu sie l i u z n a ć :
AP Bielik (2:0 po bramkach
Soberki i Olesińskiego), UKS
Milenium Gliwice (2:1 – obie
bramki Olesiński), MKS Zabrze Kończyce (13:0 – bramki:
Guzera i Fijołek po 4, Soberka
i Ostałowski po 2, Jakubowski), MOSiR Sparta Zabrze
(2:0 – bramki: Szczepanik i
Guzera).

PiSk

Foto: prywatne

Reprezentacja Polski w składzie z Piotrem
Adaszyńskim z Pilchowic wywalczyła
mistrzostwo Europy U-21 niesłyszących

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

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

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

9
9
8
7
7
7
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
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września br. rozpocznie się
jubileuszowa, XX Grand
Prix Knurowa w skacie sportowym.
Rywalizacja odbywać się
będzie w klubie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Gama”.
Cały sezon składać się będzie z 20 turniejów, natomiast
do k lasyfikacji zaliczanych
będzie 15 najlepszych wyników.
PiSk

informacja

Biegi
Endurance
Solidarni
Z awo d n i k k nu rowskiego klubu uczestniczył
w II Rudzkim Półmaratonie Industrialnym. Dystans 21 kilometrów i 95
metrów pokonał Czesław
Kostrzak (czas: 1.45.23,
196 miejsce w open, 20
miejsce w M-50).
- To b y ł m ó j t r z e c i
półmaraton w tym roku
i porównując czas z poprzedniego startu, poprawiłem się o 6 minut – mówi
zadowolony zawodnik Endurance Solidarni.
Inny biegacz knurowskiego klubu – Zbigniew
Kołodziejczyk skorzystał
z okazji i wystartował na
dystansie 7 km, plasując
się na 108 miejscu w open
z czasem 42 minuty i 33
sekundy.
PiSk

informacja własna wydawcy

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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W podzięce za plony
Po kilku miesiącach ciężkiej pracy w ogrodach działkowych przyszedł czas na
podsumowania i tradycyjne dożynki. W sobotę świętowały m.in. Rodzinne Ogrody
Działkowe im. ks. Dzierżona, „Szyb Wschód” i „Jedność”

Rodzinnie podczas dożynek w ROD im. Ks. Dzierżonia

M

inutą ciszy za działkowców,
którzy odeszli w tym roku
do Wieczności, rozpoczęły
się Dożynki w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym im. ks. Dzierżona. Miłym akcentem uroczystości było odznaczenie zasłużonych działkowców.
Złotą odznakę otrzymał Kazimierz
Skrobiranda, srebrną Stanisław Rogalski, zaś brązowe odebrali: Stanisław
Szafrański, Adam Zabroś, Benedykt
Szpitalny, Bogusław Marcula, Florian
Cybok, Halina Jasińska, Ireneusz

Bednarski, Jacek Świderski i Mirosław
Pazuniak.
Największe emocje towarzyszyły
ogłoszeniu werdyktu konkursów na
wzorową działkę i najlepszą działkę
uprawną. W pierwszej kategorii bezkonkurencyjna okazała się Krystyna
Janicka-Dubiel, II miejsce zajął Marian Nowak, a III Dominika i Jarosław
Marciniakowie. W kategorii „Działka
uprawna” zwyciężyli Maria i Grzegorz
Wyciszkiewiczowie, II miejsce zajęli
Kalina i Eugeniusz Wyszyńscy, zaś

informacja własna wydawcy

Wręczenie nagród właścicielom wzorowej
działki

Na dożynkach „Szybu Wschód” stoły uginały
się pod przysmakami

Na „Jedności” Jerzy Pach i Piotr Dudło zostali
powitani chlebem i solą

Działkowcom z „Jedności” humory dopisywały

III miejsce przypadło Ewie i Jackowi
Świderskim.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez sklep Leroy Merlin Gliwice (ul. Rybnicka 211) i Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową w Knurowie.
Zanim 200 działkowców rozpoczęło zabawę z zespołem Jacki Band,
prezes Zbigniew Dziubiński przyjął
z rąk sekretarza miasta Piotra Dudło
i wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Pacha list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę.
W Domu Działkowca ROD im.
„Szyb Wschód” także nagrodzono
działki wyróżniające się estetyką i zagospodarowaniem. Nagrody rzeczowe

trafiły do rąk: Małgorzaty i Andrzeja
Klisiów, Anny i Romana Barczaków,
Joanny Iskry, Zofii i Karola Nowaków, Pawła Wojtasa, Ewy i Bogdana
Cieślików.
Dyplomy za wzorowe prowadzenie
działki otrzymali: Teresa i Bronisław
Olesiowie, Ewa i Andrzej Ruszkowscy,
Zdzisława i Engelbert Horny, Stanisław
Szostak, Teresa i Henryk Pietrzak, Alicja i Wojciech Skrzydlakowie, Hanna
i Herbert Porembscy, Teresa i Mirosław
Czuba, Renata i Tadeusz Wyszomirscy,
Krystyna i Dawid Jędrzejczakowie oraz
Iwona i Jacek Szczygło.
Prezes ogrodu, Edward Kasprzyk,
przyjął gratulacje i życzenia od samorządowców.

Po oficjalnej części rozpoczęła się
biesiada. Gospodarze zadbali, aby na
stołach nie zabrakło pysznych specjałów, w tym – oczywiście – kultowej
grochówki.
W ROD „Jedność” staropolskim
zwyczajem przywitano gości (w tym
przedstawiciela delegatury gliwickiej
Polskiego Związku Działkowców,
Stanisława Kalisza i przedstawicieli
Urzędu Miasta) chlebem i solą. Prezes
Henryk Globisz z dumą spoglądał na
biesiadujących za stołami działkowców.
Tym bardziej że na imprezę dożynkową
„Jedności” przybyli też ludzie z innych
ogrodów. Wszystkim do tańca przygrywał duet Iwona i Piotr.
Tekst i foto: Paweł Gradek

