POSZUKIWANY,
POSZUKIWANA
Knurowska Policja prosi o pomoc
w ustaleniu miejsca pobytu XXX
XXXXXX i Krzysztofa Wosia.
Knurowianie są poszukiwani
na podstawie listów gończych
wydanych przed gliwicki sąd

Chłopaków
nie brakuje

Informacja
usunięta
w związku
z zakończeniem
poszukiwania
przez organy
ścigania

str. 2
Piłka nożna wciąż pozostaje
najpopularniejszą dyscypliną
wśród chłopców. Świadczą
o tym m.in. trzy podmioty
szkolące przyszłych piłkarzy na
terenie Knurowa

Czytaj na str. 15

Śmiertelny
upadek z dachu
Podczas prac na dachu właściciel
jednej z kamienic przy
ul. Klasztornej spadł na jezdnię.
Niestety, nie przeżył tego upadku...

Str. 3
Foto: d3designs/morgueﬁle.com

Błyszcz

w ciemności

Kto miód łyka,
jak koń bryka
Do pszczół ma wręcz nabożny
szacunek. – Żeby je hodować, potrzeba
dużej wiedzy i doświadczenia. A one
i tak są mądrzejsze od pszczelarza...
– śmieje się zapalony pszczelarz
Albert Wienchol z Leboszowic

Czytaj na str. 16
Od 31 sierpnia
każdy
poruszający się
po zmierzchu
poza terenem
zabudowanym
jest
zobowiązany
do noszenia
elementów
odblaskowych

Szczegóły na str. 5

aktualności
WAKACYJNA BITWA MIAST

GÓRNICTWO. BATALIA
O UTRACONĄ CZĘŚĆ
DEPUTATU WĘGLOWEGO

Knurów w półfinale

Jastrzębie-Zdrój jest półfinałowym
rywalem Knurowa w zabawie Dziennika
Zachodniego. Głosowanie potrwa do 25
sierpnia.
Głosy można oddać na trzy sposoby:
* za pośrednictwem Facebooka, * poprzez
portal NaszeMiasto.pl, * wysyłając SMS.
W I rundzie Knurów pokonał Żywiec stosunkiem głosów 134 do 50. W II

rundzie wygrał z Czerwionką-Leszczyny
(528:476), a w ćwierćfinale z Mikołowem
(184:66).
Drugą parę półfinalistów tworzą
Jaworzno i Dąbrowa Górnicza.
Szczegóły zabawy można znaleźć
na stronie www.gliwice.naszemiasto.pl
(zakładka „wydarzenia”).

KNURÓW

KNURÓW

Kara
za sikanie

/b/

Pod sąd za picie

W ubiegłą środę po południu
patrol Straży Miejskiej interweniował
w jednym z bloków przy ul. Lotników.
Powodem był mężczyzna, który...
załatwił potrzeby fizjologiczne na
klatce schodowej. Mundurowi ukarali
sprawcę zanieczyszczenia mandatem.
/bw/

W poniedziałkowe popołudnie
strażnicy miejscy zauważyli trzech
mężczyzn pijących alkohol na ławce przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Za sprzeczne z prawem zachowanie
mundurowi nałożyli dwa mandaty.
W przypadku trzeciego z pijących
panów sprawa będzie mieć bardziej
zawiły charakter – w jego przypadku
strażnicy sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.
/bw/

KNURÓW

Po pijaku do szpitala
W ubiegły poniedziałek wieczorem
uwagę strażników miejskich zwrócił
mężczyzna leżący na skwerze przy
ul. 1 Maja
Jak się okazało, pan był kompletnie
pijany. Do tego stopnia, iż mundurowi
uznali, że konieczna jest pomoc medyczna. Wezwane przezeń pogotowie
ratunkowe zabrało mężczyznę do
szpitala.
Do podobnej sytuacji doszło w miniony poniedziałek po południu. Tym
razem patrol SM udał się do jednego
z domów przy ul. Dworcowej, gdzie na
klatce schodowej leżała kobieta. Pani
była w stanie po spożyciu alkoholu,

miała liczne otarcia naskórka i skarżyła
się na ból głowy. I tym razem strażnicy
wezwali pogotowie. Karetka przewiozła kobietę do szpitala.
Jeszcze tego samego dnia strażnicy
natknęli się na kolejnego „leżaka” –
tym razem nietrzeźwy pan polegiwał
na trawniku obok jednego z bloków
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Na
szczęście nie potrzebował pomocy
medycznej. Został doprowadzony do
miejsca zamieszkania.
/bw/

Foto: Czytelnik PL

POSZUKIWANY,
POSZUKIWANA

Bitwa
wygrana,
ale wojna
nadal trwa

Knurowska Policja prosi o pomoc
w ustaleniu miejsca pobytu XXXX
XXXXX i Krzysztofa Wosia. Knurowianie
są poszukiwani na podstawie listów
gończych wydanych przed gliwicki sąd

Już ponad 1500
emerytowanych
górników wygrało
w pierwszej
sądowej
instancji batalię
o odzyskanie
części deputatu
węglowego. To
jednak tylko
wygrana bitwa,
wojna trwa nadal...
O sprawie pisaliśmy wielokrotnie.
Mowa o ograniczeniu deputatu należnego górniczym emerytom, wprowadzonego na początku lutego przez
Kompanię Węglową SA.
Czujący się pokrzywdzonymi emeryci skrzyknęli się i podjęli sądowe
starania o przywrócenie deputatu do
poprzedniego wymiaru. Pierwsze
rozprawy przed gliwickim sądem rejonowym odbyły się w maju. Wyroki
(nieprawomocne) są po myśli byłych
górników. Sąd Rejonowy orzekł, że KW
SA powinna każdemu z poszkodowanych wypłacić po 597 zł i pokryć koszty
sądowe (180 zł/osobę).
– Sąd przyznał rację poszkodowanym górnikom i to bardzo dobrze –
mówi radny Franciszek Szafarz, jeden
z wielu poszkodowanych. – Jednak
trzeba mieć świadomość, że to dopiero
wyroki w pierwszej instancji. Nie są
prawomocne. Sprawa więc toczy się dalej.
Kompania Węglowa zapowiedziała
odwołanie się od niekorzystnych dla
spółki wyroków. Najprawdopodobniej
pierwsze rozprawy apelacyjne odbędą
się na przełomie września i października.
/bw/

GLIWICE

Nieudane
„zakupy”

– Czy nadal nie ma bata na kierowców nierozumnych – zastanawia się
nasz Czytelnik, autor zdjęcia. Fotka przedstawia auto dość niefrasobliwie
– mówiąc delikatnie – zaparkowane przy markecie Netto. Czytelnik zrobił
zdjęcie w poniedziałek, we wtorek powtórzył, samochód był w tym samym
miejscu. – Auto stoi tam cały czas i zajmuje dwa miejsca parkingowe, na
dodatek jedyne miejsce, które jest przeznaczone dla osób z małymi dziećmi.
/bw/
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XXXX XXXXXX

KRZYSZTOF WOŚ

W październiku zeszłego roku
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał list
gończy za XXXX XXXXX (xxxxx
xxxxxxxxxxx.).
Knurowianka ostatnio zamieszkiwała lokal przy ul. xxxx xxxx .
Kobieta jest ścigana na przestępstwo
z artykułu 193 kk: Kto wdziera się do
cudzego domu, mieszkania, lokalu,
pomieszczenia albo ogrodzonego
terenu albo wbrew żądaniu osoby
uprawnionej miejsca takiego nie
opuszcza, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Krzysztof Woś, zameldowany
w lokalu przy ul. Dworcowej 11/4, jest
poszukiwany od 4 listopada 2013 r.
List gończy wydał Sąd Rejonowy
w Gliwicach (sygn. akt IXK 667/10).
Mężczyzna odpowie za przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece z art. 209
§ 1 kk: Kto uporczywie uchyla się od
wykonania ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego

obowiązku opieki przez niełożenie
na utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby i przez to naraża ją na
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanych, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za
ukrywanie ich lub pomoc w ucieczce
grozi kara pozbawienia wolności do
lat 5.
Policja gwarantuje informatorom
anonimowość. Wszelkie informacje
mogące przyczynić się do ustalenia
miejsca pobytu poszukiwanych, bądź
ich zatrzymania, należy kierować
pod numery telefonu: 32 337 25 37,
32 337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub
112, ewentualnie na adres: knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl.
jb
Foto: Archiwum Policji

ŻERNICA

KNURÓW

Wszedł przez okno

Krewki nastolatek

14 sierpnia nieznany sprawca
okradł domek jednorodzinny w Żernicy. Złodziej wszedł przez wybite
okno. Połasił się na rzeczy łatwe do
wyniesienia: biżuterię i pieniądze.
Straty oszacowano na 2 tys. złotych.

W sobotę, 9 sierpnia, na ulicy Słoniny
19-latek zaatakował 40-letnią kobietę. Pobił ją,
powodując liczne stłuczenia. Nie uszło mu to
jednaknasucho.Policjazatrzymałanapastnika.
Wtoku dochodzenia wyszło na jaw, że ma on
niejedno na sumieniu. Ciążył na nim nakaz
doprowadzenia do aresztu śledczego wydany
przez gliwicki sąd. Krewkiemu nastolatkowi
zapobiciegrozido3latpozbawieniawolności.

jb

Dwie nastoletnie knurowianki
wybrały się w poniedziałek na zakupy do centrum handlowego Europa
Centralna. Odwiedzały głównie
sklepy z odzieżą. Zakupy były udane.
Knurowianki wyszły z centrum obładowane torbami. Jednak w drodze
na przystanek zatrzymała je ochrona
sklepu. Nie bez powodu.
– 13- i 14-latka ukradły towar
na łączną kwotę 900 zł – informuje
Janusz Szydło z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Dziewczyny za swój czyn odpowiedzą przed Wydziałem ds.
Nieletnich.

jb

nekrolog

Serdeczne podziękowania
wszystkim,
którzy pomagali oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze

ś.p. FRANCISZKA KEMPA
składają
Żona i Syn z Rodziną

jb
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Napalił się
na paliwo
KNURÓW

Upadek z dużej wysokości na
asfaltową jezdnię okazał się
tragiczny w skutkach...

Knurowski Komisariat Policji
prowadzi czynności wyjaśniające
w sprawie kradzieży paliwa
ze stacji Orlen przy ul. 1 Maja
w Knurowie przez nieustalonego
do tej pory mężczyznę
Do zdarzenia doszło 29 lipca o
godz. 1.14. Sprawca poruszał się samochodem osobowym marki Opel
Corsa (trzydrzwiow ym), koloru
czerwonego, o numerze rejestracyjnym SGL 6F57.
Poszukiwany ma około 30 lat. To
mężczyzna wysoki, dobrze zbudowany, ścięty na krótko z widocznymi
zakolami czołowymi. W dniu zdarzenia ubrany był w niebieską kurtkę

KNURÓW

Podczas prac na dachu właściciel jednej z kamienic przy
ul. Klasztornej spadł na jezdnię. Niestety, nie przeżył tego
upadku...
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godz. 11. Właściciel
domu wszedł na dach budynku, by
dokonać niezbędnych – jego zdaniem
– prac przy kominach. W pewnej
chwili stracił równowagę, być może
poślizgnął się, i stoczył ze stromego
dachu. Niestety, nie w stronę ogrodu,
lecz na jezdnię ul. Klasztornej.

Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wylądował na pobliskim
skwerze. Niestety, przylot ratowników nie na wiele się zdał. Wypadek
okazał się tragiczny w skutkach,
mężczyzny nie udało się uratować.
- To straszne... – usłyszeliśmy
od jednej z osób, które znalazły się

/b/
Foto: Archiwum Policji

Śmiertelny
upadek z dachu

z kapturem, krótkie spodenki do
kolan koloru czarnego, czarne obuwie sportowe typu adidas z jasnymi
wstawkami na piętach.
Osoby, które mogą pomóc
w rozpoznaniu poszukiwanego,
proszone są o kontakt z knurowskim Komisariatem Policji, ul.
Dworcowa 1a, tel. 32 337 25 00.

w pobliżu miejsca w ypadku. –
Człowiek naprawdę nie zna dnia
ani godziny. Wystarczy chwila
nieuwagi: żyjesz, a za moment
jesteś martwy...
Dokładne okoliczności zdarzenia bada Policja.
/bw/

KNURÓW. TIR SKASOWAŁ SŁUP OBOK SZPITALA

Osłupiał i zwiał
Kierowca najprawdopodobniej pomylił kierunki i wykorzystując wjazd na
parking przy ul. Niepodległości, chciał
zawrócić. Jak się okazało, zamiar nie do
końca się udał...
- TIR miał naczepę, był więc długi. I
to właśnie naczepą uderzył w słup - opowiada pan Stefan.
Knurowianin, który akurat przebywał w ratuszu, wyszedł, aby zobaczyć co
się dzieje. Kierowca zdążył już uciec. Słup
z hukiem runął na ziemię.
- Całe szczęście, że nikogo obok nie
było. Przecież tamtą drogą chodzi sporo
ludzi. Moment i ktoś mógłby ucierpieć nie ma wątpliwości pan Stefan.
Na miejscu pojawiło się pogotowie
energetyczne.
- Słup złamał się tuż u podstawy.
Uderzenie musiało być silne - informują
pracownicy pogotowia.
Usuwanie szkód i zabezpieczanie
słupa trwało kilka godzin. A co z kierowcą
ciężarówki? Pojechał w siną dal.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Usuwanie szkód zajęło
elektrykom kilka godzin
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Foto: Archiwum Policji

W poniedziałkowy poranek na ul. Niepodległości runął słup
energetyczny. W trakcie nawracania uderzył w niego tir,
złamał go i ... uciekł. - To była chwila - opowiada pan Stefan,
świadek zdarzenia

reklama
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KNURÓW

Jaśniej zabłysną
latarnie

Najprawdopodobniej pod koniec
września ruszą prace przy przebudowie
oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic
Wolności i Klasztornej. Zmiany
korzystnie wpłyną na poprawę
widoczności i bezpieczeństwa
W zeszłym roku przejaśniało m.in. na ulicy Dworcowej. W
najbliższym czasie nowe, lepsze
latarnie oświetlą ulice Wolności i
Kościelną oraz uliczki boczne.
- Bardzo mnie to cieszy - mówi
pan Grzegorz, mieszkaniec ulicy
Wolności. – Na pewno będzie ładniej
i jaśniej.
Wizja kolejnego remontu w tej
okolicy niektórych mieszkańców
nie porywa.
- Pewnie będzie huk, a ja mam
małe dziecko – już zamartwia się
pani Bożena.
Właścicielem słupów energetycznych na ulicy Wolności i Kościelnej, na których „wisi” miejskie
oświetlenie, jest firma Tauron. Spółka w najbliższym czasie planuje
w ymianę słupów na betonowe.
Dotychczasowe - żelbetonowe i
drewniane - nie spełniają już swoich
funkcji. Za ładne też nie są.

- Nasze prace związane z przebudową oświetlenia są ściśle skoordynowane z planami realizowanymi
przez Tauron - mówi Ewa Szczypka
z Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.
Pierwszy krok należy do Tauronu. Dopiero na nowo wymienionych słupach miasto „zawiesi” zmodernizowane oświetlenie.
W ramach prowadzonych prac
urzędnicy planują m.in. demontaż
istniejących linii nieizolowanych,
wykonanie linii oświetleniowych
napowietrznych izolowanych oraz
ułożenie linii kablowych i montaż
opraw oświetlenia ulicznego.
Do 26 sierpnia trwa postępowanie przetargowe. Wykonawcę
prac poznamy we wrześniu. Naczelnik Ewa Szczypka ma nadzieję,
że przebudowa oświetlenia ruszy
pod koniec września.
jb, foto: Dominik Trygar

W maju wzdłuż bloku przy ulicy Piłsudczyków 2 była
wymieniana sieć ciepłownicza. - Wtedy teren wokół budynku
został rozkopany. To zrozumiałe. Ale prace się zakończyły,
a teren nadal nie jest uporządkowany. Czekamy już dwa
miesiące! - skarżą się mieszkańcy
KNURÓW

Był chodnik, są kamienie
Adam Olszewski, członek Wspólnoty Mieszkaniowej Piłsudczyków 2
pokazuje na trawnik przed blokiem.
- Teren rozkopano, ułożono rury i
zamiast przywrócić trawnik do stanu
pierwotnego, pracownicy jedynie przywalili dziury ziemią. Nie można z tym
nic zrobić - bulwersuje się pan Adam.
- A tak było ładnie - dodaje sąsiad
wyglądający przez okno.
Tuż obok pasa zieleni jest chodnik
i plac zabaw.
- Chodnik także czeka na naprawę. Pracownicy wypełnili dziurę kamieniami, którymi dzieci się rzucają.
Ile jeszcze potrwa odtwarzanie terenu?
- zapytuje Olszewski.
Wymianę sieci na osiedlu Wojska
Polskiego II, w tym na ul. Piłsudczyków 2, zleciło Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju. Pracami zajmuje się
firma zewnętrzna FRIB-EX z Rudy
Śląskiej. Jak tłumaczy Wojciech
Szaruga, zastępca kierownika ds.
technicznych Zakładu Cieplnego w
Knurowie, najważniejsza część prac,
czyli wykonanie technologii, jest już
na ukończeniu, ale wciąż trwa realizacja inwestycji.
- W dniach 21-22 sierpnia powinny zostać podłączone do nowej
sieci ciepłowniczej ostatnie budynki

- tłumaczy Wojciech Szaruga. - Natomiast na przywrócenie terenu do
stanu pierwotnego na całym osiedlu
Wojska Polskiego II, zgodnie z zawartą umową, firma FRIB-EX ma
czas do końca października 2014
roku. Pracownicy Zakładu Cieplnego
w Knurowie dbają, by prace wykonywane przez wynajętą firmę przede
wszystkim nie zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców, jak również nie
utrudniały, w miarę możliwości,
codziennego życia.

Wojciech Szaruga dodaje, że pracownicy ZC w Knurowie ponaglają
firmę do sprawniejszego prowadzenia prac, ale zapis w umowie jest
jasny. Mieszkańcy nie mają wyjścia,
muszą uzbroić się w cierpliwość.
- Podczas odtwarzania terenu
dopilnujemy, aby w pierwszej kolejności zostały usunięte niedogodności w najbardziej doskwierających
mieszkańcom miejscach - obiecuje
kierownik Szaruga.
Tekst i foto: Justyna Bajko

- Nie możemy doczekać się naprawy
chodnika - mów Adam Olszewski

Foto: sisp

Prowizorka trwa najdłużej – drewniany, tymczasowy
most w Leboszowicach służył mieszkańcom długie lata

Stare, wysłużone słupy
zostaną zastąpione nowymi

reklama

LEBOSZOWICE. REMONT MOSTU NA BIERAWCE

Objazd od września
Dopiero od połowy września, a nie jak wcześniej planowano
od 18 sierpnia, Zarząd Dróg Powiatowych planuje przebudowę
mostu na Bierawce w Leboszowicach i wytyczenie objazdu
Drewniany most nad Bierawką
w Leboszowicach od dawna wymaga
remontu. Zarząd Dróg Powiatowych
zdecydował się wymienić most tymczasowy na trwały, bardziej stabilny.
- Dodatkowo w ramach prac
konieczna będzie też przebudowa
drogi (na łącznej długości około 150 m
przed i za obiektem), regulacja rzeki,
przebudowanie zjazdów oraz przeniesienie drogi gruntowej - czytamy w
dokumentach przetargowych.
Most nad Bierawką jest w ciągu
dróg powiatowych nr 2925S Smolni4

ca - Pilchowice. W związku z przebudową obiekt zostanie zamknięty dla
ruchu kołowego. Dla pieszych ZDP
planuje stworzyć specjalną kładkę.
Wyłączenie mostu z ruchu wymusza
na urzędnikach wytyczenie objazdu.
- Trasa objazdu pomiędzy południową a północną częścią Leboszowic poprowadzona zostanie poprzez
Smolnicę, Żernicę, Nieborowice oraz
Pilchowice, tj. po drogach powiatowych nr 2916S, 2926S, drodze krajowej nr DK 78, drodze wojewódzkiej
DW 921 i drodze powiatowej nr 2925S

- informują urzędnicy.
W mediach pojawiła się informacja, że przebudowa miała ruszyć
18 sierpnia.
Alicja Suduła, inspektor z Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach,
dementuje ten przekaz: - Jeszcze nie
ma objazdu, prace rozpoczną się w
połowie września.
Na przebudowanie mostu wykonawca ma czas do czerwca 2015 roku.
jb, sisp
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Porady dla pieszych

odblaski powinny być
umieszczone na ubraniu
tak, aby były widoczne dla
kierowców jadących z obu
kierunków

światła samochodu nie
oświetlają całej sylwetki
pieszego (zazw yc zaj są
ustawione na wysokości
25 cm). Im niżej będą założone odblaski, tym szybciej padną na nie światła
reflektora pojazdu, dzięki
czemu prowadzący będzie
miał więcej czasu na reakcję

KNURÓW. WĘDRUJĄC PO ZMROKU, ZAŁÓŻ ODBLASKI

Błyszcz w ciemności

odblaski w pierwszej kolejności powinny być zał o ż o n e na d o ln e c z ę ś c i
odzieży, np. buty, nogawki,
mankiety
kupując odzież na sezon
jesienno-zimowy, preferuj
zakup kurtek i butów wyposażonych w elementy
odblaskowe

Od 31 sierpnia każdy poruszający się po zmierzchu poza
terenem zabudowanym jest zobowiązany do noszenia
elementów odblaskowych
Piesi w starciu z samochodem
nie mają szans. Nie mogą liczyć na
działanie poduszek powietrznych
czy twardą karoserię. Potwierdzają to statystki. Ponad 50 proc.
wszystkich ofiar wypadków drogowych to piesi.
Liczby są zatrważające - tylko
w 2013 roku odnotowano 9 489
wypadków z udziałem pieszych,
w których zginęło 1 147 osób.
Najczęściej do tragicznych zdarzeń dochodzi na przejściach dla
pieszych, skrzyżowaniach, chodnikach i poboczach.
W ostatnim czasie polscy posłowie zajęli się bezpieczeństwem
pieszych poruszających się poboczami dróg.
- W rejonie Gliwic średnio

rocznie 2-3 osoby giną w wyniku
potrącenia, wynikającego ze zbyt
późnego zauważenia pieszego przez
kierowcę - informuje Komenda
Miejska Policji w Gliwicach.
Zazwyczaj pobocza dróg poza
terenami zabudowanymi są słabo
oświetlone. Najgorzej jest w okresie
jesienno-zimowym.
- Ostatnio jechałem nocą w
stronę Bytomia. Pieszego, zresztą
dość pijanego, zauważyłem w ostatniej chwili. Pan jakby nigdy nic
spacerował poboczem. Zacząłem
hamować, modląc się, aby nie wpadł
mi na jezdnię. Gdyby się zachwiał…
Nawet nie chcę myśleć, co by mogło
się stać… - opowiada pan Adam,
kierowca.
Spotkanie, które przytrafiło się

panu Adamowi to nieodosobniony
przypadek. Odpowiedzią na apele
o zwiększenie bezpieczeństwa na
drodze są obowiązkowe odblaski.
- Pieszy, który porusza się po
ciemnej drodze bez odblasków, jest
praktycznie niewidoczny. Kierowca
jest w stanie zauważyć taką osobę
dopiero z odległości 20 metrów –
tłumaczy Policja. – Gdy pieszy ma
elementy odblaskowe, kierowca
widzi go już z ponad 150 m.
Do tej pory prawo nakazywało
noszenie elementów odblaskowych
po zmierzchu, poza terenem zabudowanym tylko osobom do 15 roku
życia. Nowe przepisy likwidują
ograniczenie wiekowe. Wszyscy
piesi muszą zakładać odblaski.
- A jak pójdę w nocy do sklepu

jeżeli masz możliwość,
umieść odblaski na najczęściej używanych akcesoriach, tj. torby, plecaki, itp.

na osiedlu, to muszę zakładać odblaski? - śmieje się pani Ewa.
Nie w tym przypadku. Pieszy
nie musi „błyszczeć”, gdy znajdzie
się w strefie zamieszkania bądź
skorzysta z chodnika lub drogi
przeznaczonej do ruchu pieszych.
Jeśli jednak pani Ewa zechce
przespacerować się poza Knurów
(np. ulicą Szpitalną w stronę Mysiej
Góry), to bez odblasków ani rusz.
Za tablicą oznaczającą koniec terenu zabudowanego musi założyć elementy odblaskowe, np. kamizelkę.
Jeśli tego nie zrobi, grozi jej kara.
Nawet do 3 tys. zł...

poruszaj się chodnikiem
lub drogą dla pieszych,
a w razie ich braku poboczem
jeżeli droga nie ma poboc za, poruszaj się jak
najbliżej krawędzi jezdni,
jej lewą stroną (twarzą do
nadjeżdżającego pojazdu)
nigdy nie wchodź na
jezdnię bezpośrednio
przed jadący pojazd,
w tym również na przejściu dla pieszych
Źródło:
www.orlenbezpiecznedrogi.pl

jb

reklama

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Zdzierstwo,
a nie troska
o bezpieczeństwo
- Wróciłem z Mazur. Chcę się podzielić przemyśleniami, które mam
po podróży. W pobliżu Łomży przejeżdżał em pr zez niewielką miejscowość. Gdy zbliżałem się do jej
końca, jakieś 100-150 metrów przed
tabliczką informującą o końcu terenu
zabudowanego, zauważyłem słupek
z napisem „kontrola radarowa”, a
po chwili moim oczom ukazali się
mundurowi dźwigający radar na trójnogu. Wyglądało to tyleż komicznie,
co żałośnie. Nie mam wątpliwości, że
próbowali złapać jakiegoś nieostrożnego kierowc ę na pr zekroc zeniu
szybkości. I nie miało to nic wspólnego z troską o bezpieczeństwo. Za
tą miejscowością był już tylko las!
Chodziło więc o chamskie – takie
jest moje zdanie – zdarcie pieniędzy
z kierowców. Zapewnie większość
z nich widząc znak „koniec terenu
z ab u d owan e g o”, a p o te m p u s t ą

32 332 63 77

przestrzeń, naciska na gaz. Tamtejsi strażnicy na to właśnie liczyli.
Uważam, że to wredne zachowanie.
Inaczej spojrzałbym na to, gdyby
łapali wjeżdżających za szybko do
wioski – wtenczas tak, można to
podpiąć pod dbałość o bezpieczeństwo jej mieszkańców. Ale to, co
zobaczyłem nie licowało z godnością
funkcjonariusza publicznego. Jestem
tym zażenowany...
Mieszkaniec Knurowa

Gałęzie
nad głowami
rowerzystów
- Jadący ścieżką rowerową wzdłuż ul.
Zwycięstwa muszą uważać nie tylko
na to, co mają przed sobą, ale też na
to, co nad nimi. Problem stwarzają
bowiem konary, które tak się rozrosły,
że stały się przeszkodą dla rowerzystów. W trosce o ich bezpieczeństwo
należałoby przyciąć najbardziej wybujałe gałęzie.
Jan Furgoł
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Nowa droga
potrzebna
- Ulew y, k tór e t ak o s t atnio doświadczyły Knurów, pokazały, gdzie
są najbardziej wrażliwe miejsca w
systemie lokalnych dróg. Gdy na
ulic ac h Niepodległ ośc i i Wilsona
p owst a ł y zalewiska, tr zeba był o
nadrabiać około 10 km, by dotrzeć
do centrum miasta (albo żeby z niego
wyjechać). Większość objeżdżających wybierała trasę przez Kuźnię
Nieborowską i Mysią Górę. Widać,
jak bardzo przydałaby się jeszcze
jedna droga. Czytałem o planach
wytyczenia nowej drogi od ul. 26
Stycznia w stronę Szczygłowic. Nie
ma co się zastanawiać, trzeba ją
zbudować. Przyda się na pewno. Nie
tylko w czasie ulew. Nie daj Boże,
żeby jakiś kataklizm dotknął rondo
na Zaciszu, wtedy też zrobiłby się
komunikacyjny paraliż...
Andrzej
Not. bw

5
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KNURÓW. TRWA BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
PRZY ORLIKU

Większe szanse
na zaparkowanie
36 miejsc postojowych pomieści
nowy parking obok małego ronda
przy Orliku. Budowa trwa

Foto: Dominik Trygar

Nowe miejsca postojowe przydadzą się okolicznym
mieszkańcom i użytkownikom Orlika

Przebudowie poddawany
jest teren o powierzchni przekraczającej 900 m 2 . Miejsca
postojowe zostaną wyłożone
czerwoną kostką brukową,
plac manewrow y – kostką
szarą.
Zakres prac obejmuje też
wykonanie chodnika z kostki

KNURÓW. Z PRAWKIEM KATEGORII B MOŻESZ WSIĄŚĆ NA MOTOCYKL

Więcej husarii na
polskich drogach....

brukowej i budowę kanalizacji
deszczowej. Plac oświetlą cztery lampy. Z nowego parkingu
będzie można korzystać we
wrześniu.
Wartość prac sięgnie 257
tys. zł. Ich wykonawcą jest
firma APM z Rybnika, inwestorem – Gmina Knurów.

/bw/

Do tej pory kierowca, który posiadał prawo jazdy kat. B,
mógł prowadzić m.in. ciągnik
rolniczy oraz zespół pojazdów
złożony z samochodu i przyczepy. Nowelizacja ustaw y
rozszerza uprawnienia o motocykle. Ale są warunki, które
trzeba spełnić. Kierujący musi
mieć prawo jazdy kat. B co
najmniej od 3 lat, pojemność
silnika motocykla nie może
przekraczać 125 ccm (moc
do 11 kW), stosunek mocy do
masy własnej nie może przekroczyć 0,1 kW/kg.
Przepisy jednym się spodobały, inni są zdania, że to
ryzykowna zmiana.
Wśród entuzjastów na
pewno nie ma ośrodków szkolenia kierowców. Nic dziwnego, ubędzie im klientów.
Chociaż nie wszyscy są
tego zdania.
– Można powiedzieć, że
nowelizacja ustawy niewiele
zmieni we frekwencji zdających egzaminy na kat. A1,
6

ponieważ przychodzą do nas
ludzie z pasją. Już 16-latek
może zrobić prawo jazdy na
motocykl, więc nie będzie czekać 5 lat, by móc jeździć motorem, zdając jeszcze wcześniej
egzamin z kat. B – zauważa
Bogdan Kacprzak z Katowickiego WORD-u – Natomiast
dorośli raczej wybierają „cięższy sprzęt” motocyklowy, na
jazdę którym wymagane są
egzaminy.
Wielu fachowców uważa,
że nierozsądne jest dopuszczenie do ruchu drogowego
kierowców, którzy wcześniej
nie mieli styczności z motocyklami.
– Nie ma się co oszukiwać,
wypadków przez to na pewno
nie będzie mniej – uważa Kacprzak. – Zagrożenie wzrośnie,
gdyż kierującym jednośladami
będzie brakować kwalifikacji. Technika prowadzenia
samochodu osobowego różni
się od techniki prowadzenia
motocyklu.

Wśród motocyklistów też
szału nie ma.
– To ryzykowny przepis,
tym bardziej, że nowe motocykle są szybkie i mocne.
W zasadzie wszystko zależy
od tego, ile człowiek ma oleju
w głowie. Oczywiście przepisy
są takie same dla jeżdżących
samochodami i motorami.
Jednak pozostaje kwestia opanowania sprzętu, a to może
sprawić problemy początkującym. Czas pokaże, co będzie
działo się na drogach – zastanawia się Leon Szombara
z gliwickiego Klubu Motocyklowego WRM Poland.
Oczywiście nie brak osób
popierających udogodnienie
d la k ierowców. Będą mogli bez dodatkowych opłat
i stresów egzaminacyjnych
na kat. A1 wsiąść na motoc yk l. Zapew ne znajdą się
i tac y, k tór y m ta k a przesiadka zaostrzy chęć do jazdy jed nośladem o jeszcze
większej pojemności. A stąd

to już tylko krok do decyzji
o zrobieniu prawa jazdy na
dodatkową kategorię.
– Uważam, że nowelizacja rozszerzy nasze możliwości. Zaoszczędzę na paliwie,
jeżdżąc w lecie do pracy motocyklem. Łatwiej też zaparkuję w mieście. A obostrzenie
dotyczące wsiadania na motocykl po trzech latach jazdy
samochodem jest rozsądne –
mówi pan Grzegorz, kierowca z 10-letnim stażem. – Ma
się już wtedy jakieś doświadczenie i jest się oswojonym
z ruchem drogowym. Bardziej
mnie martwią te dzieciaki,
które bez uprawnień jeżdżą
po ulicach na skuterach.
Czy zmiany to dobry pomysł, życie pokaże. Już niebawem. 24 sierpnia oficjalnie
i zgodnie z prawem kierowcy
osobówek z kat. B będą mogli
przesiąść się na motocykl.
Przybędzie nam husarzy?...

bs

Foto: Dominik Trygar

Od niedzieli posiadacze prawa jazdy kategorii B będą mogli jeździć na
motorach. Nie na wszystkich, ale jednak...

Na pierwszy ogień poszły chodniki i miejsca postojowe
– później robotnicy zajmą się odnową jezdni

KNURÓW

Lotników w odnowie
Trwa przebudowa ul. Lotników. Za
kilka tygodni oczom mieszkańców
ukażą się całkowicie nowe
chodniki, jezdnia, miejsca
postojowe i oświetlenie
Na jezdni zostanie położony nowy asfalt. Przewidziano
też próg zwalniający. Miejsca
postojowe wyróżnią się czerwoną kostką brukową, podobnie jak i zjazdy. Chodniki
pokryje szara kostka. Ulicę
oświetli 15 dziewięciometrowych słupów. Zostanie też

wykonane odwodnienie.
Roboty zakończą się jesienią. Za realizację inwestycji budżet miasta zapłaci
firmie Skanska prawie 1,1
mln zł. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia
5-letniej gwarancji na zrealizowane roboty i obiekty.
/bw/
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rozmaitości
Z KART HISTORII. 95. ROCZNICA I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

Zryw, który dał nadzieję...
W nocy z 16/17 sierpnia minęło 95 lat od wybuchu
I powstania śląskiego. To był krótki zryw. Trwał
tylko tydzień, ale miał niebagatelne znaczenie dla
losów Śląska

W 2015 roku w Świętochłowicach zostanie otwarte Muzeum Powstań Śląskich

brak było ludzi młodych, ale
już doświadczonych i zaprawionych w bojach na frontach
I wojny światowej (1914-1918)
w mundurach armii pruskiej.
Heroi z m powst a ńców
obrazują pamiątki zebrane
w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny.
W przyszłym roku w Świętochłowicach podwoje otworzyć ma Muzeum Powstań

Śląskich. Placówka mieścić się
będzie w gruntownie odnowionym budynku z 1907 roku.
Została pomyślana jako centrum edukacji. Znaczna część
ekspozycji będzie mieć charakter multimedialny i interaktywny. Oprócz oryginałów
znajdą się na niej reprodukcje
i repliki, dzięki czemu będzie
je można nie tylko oglądać, ale
i dotykać.

– Na ponad 1000 m2 wszystko, począwszy od ekspozycji
po wystrój wnętrz i dźwięk,
będzie przenosić zwiedzających w czasy powstańców,
tak, aby jak najpełniej przedstawić historię powstań śląskich – zapewniają twórcy
muzeum.
Maria Grzelewska, bw
Foto: Archiwum autorki

I powstanie śląskie

Knurowscy powstańcy śląscy na spotkaniu po latach – zdjęcie wykonano na boisku
sportowym w Krywałdzie

Lipiec 1919 roku na Górnym Śląsku upłynął w miarę
spokojnie. Napięcie zaczęło
rosnąć drastycznie w sierpniu. Działania powstańcze
rozpoczęły się w nocy 16/17
sierpnia. 40-osobowa grupa
powstańców wyszła z Piotrowic na Śląsku Cieszyńskim,
zdobyła Gołkowice i dworzec
kolejowy w Godowie. Niebawem decyzję o rozpoczęciu
walk podjął komendant powiatu pszczyńskiego Alojzy
Fizia.
W powiecie rybnickim,
do którego należał wówczas
Knurów, walki objęły głównie
Rybnik oraz okolice Radlina i Wodzisławia Śląskiego.
Knurowska Polska Organizacja Wojskowa, kierowana
przez Franciszka Powieckę,
wchodziła w skład I Pułku
Strzelców Rybnickich. Powiecka dowodził III kompanią
I batalionu tego pułku.
Powstanie trwało do 24
sierpnia. Walki miały głównie
rozproszony charakter. Działające w pojedynkę niezbyt
liczne oddziały nie były w stanie przekuć pierwszych sukcesów w potyczkach z niemie-

ckimi oddziałami w bardziej
znaczące strategicznie (nie
mówiąc o politycznym) zwycięstwo. Gdy Niemcy ściągnęli
posiłki (regularne wojsko),
a powstańcy zaczęli odczuwać
braki w amunicji, stało się
jasne, że zryw nie przyniesie
wygranej. Tym bardziej, że
zawiodły nadzieje na pomoc
ze strony Polski, uwikłanej
w konflikt z Rosją bolszewicką. W tej sytuacji komendant
POW Alfons Zgrzebniok wydał rozkaz zaprzestania walk.
Powstanie upadło.
Na ludność polską spadły
represje. Szczególnie zuchwale poczynały sobie oddziały
SIPO, formalnie powołane
do zabezpieczania porządku
publicznego, a na co dzień
mocno ingerujące w życie
Ślązaków. Niemiecki terror
stał się przyczyną wybuchu II
powstania śląskiego w sierpniu 1920 roku.
W czasie I powstania na
terenie Knurowa nie doszło
do żadnej potyczki. Ale knurowianie mieli w nim swój
udział. Trzeba zaznaczyć, że
w owym czasie w okolicy, jak
i na całym Górnym Śląsku, nie
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zostało wszczęte przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska w celu przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Objęło powiaty: pszczyński, rybnicki, katowicki, tarnogórski, lubliniecki
i część raciborskiego. Trwało tydzień, zakończyło się porażką powstańców.
Po I wojnie światowej sytuacja na Górnym Śląsku była bardzo napięta. Zamieszkujący region
Polacy dążyli do przyłączenia go do Polski. Niemcy za wszelką siłę próbowali do tego nie dopuścić.
W styczniu 1919 roku ogłoszono stan oblężenia na Śląsku – wprowadzono godzinę policyjną,
wojsko zyskało prawo do rewizji i aresztowania polskich działaczy, zniesiono nietykalność osobistą, zabroniono zwoływania polskich wieców. Mimo to 1 maja 1919 roku Polacy zorganizowali
manifestacje, które zebrały 200 tys. osób. W odwecie Niemcy aresztowali około 160 polskich
działaczy narodowych. Na napiętą politycznie sytuację nałożyły się konflikty ekonomiczne.
Mnożyły się strajki. 15 sierpnia doszło do masakry w kopalni „Mysłowice”. Gdy wzburzeni długim
oczekiwaniem na wypłaty górnicy, ich żony i dzieci, wtargnęli na podwórze zakładu, oddział Grenzschultzu otworzył ogień. Zginęło 7 górników, 2 kobiety i 13-latek. Liczby rannych nie ustalono.
Masakra wywołała ogromny szok i zradykalizowała nastroje polskiej ludności.
W międzyczasie komendanci POW Górnego Śląska szykowali się do zbrojnego wystąpienia.
15 sierpnia Niemcy aresztowali kilku przywódców POW. Oszołomienie było ogromne. Sygnał do
wybuchu powstania dali dowódcom POW w Rybniku i Pszczynie działacze na Śląsku Cieszyńskim.
Wybuchło w nocy z 16/17 sierpnia. Zaskoczony tą decyzją Bytomski Komitet Wykonawczy POW
wydał rozkaz rozpoczęcia powstania 18 sierpnia dla powiatów katowickiego, bytomskiego, zabrskiego, rybnickiego i tarnogórskiego.
Działanie nie były skoordynowane. Powstańcom udało się opanować prawie cały powiat pszczyński (bez Pszczyny i Mikołowa). 800-osobowy oddział powstańców był bliski zdobycia Wodzisławia
Śląskiego, silne walki toczyły się w powiecie katowickim i bytomskim. Opanowano Radzionków
i Piekary Śląskie, ale nie powiodła się próba przejęcia Tarnowskich Gór.
Po pierwszych sukcesach przyszły gorsze chwile. Niemcy ściągnęli posiłki (m.in. pociągi pancerne i lotnictwo), zaczęło brakować amunicji, okazało się, że siły są za słabe, by liczyć na sukces
kampanii. Państwo polskie uwikłane w konflikt z Rosją bolszewicką też nie było w stanie wydatnie
pomóc. Zapadła decyzja o zaprzestaniu działań powstańczych.
Około 9 tys. powstańców opuściło Górny Śląsk w obawie przed represjami. Znaleźli schronienie
w obozach dla uchodźców, m.in. w Sosnowcu, Szczakowej, Jaworznie i Zawierciu. 1 października
1919 roku na mocy porozumienia między rządami Polski i Niemiec powstańcy mogli wrócić do
swoich domów.
Źródło: wikipedia.pl

PILCHOWICE

Piątek na badania

foto-migawka
foto: Andrzej T. Knapik

Któraś z pań nie zdążyła wykonać
bezpłatnych badań
mammograficznych przed
paroma dniami w Knurowie? Nic
straconego – w piątek mammobus
zatrzyma się w Pilchowicach
Profilaktyczne badania
mammograficzne przysługują
kobietom między 50 a 69 rokiem życia. Powinno się je wykonywać co dwa lata, a w przypadku obciążenia genetycznego
(jeżeli na raka piersi chorowała
babcia, mama lub siostra) badanie przysługuje raz na rok.
Badanie przeprowadza się
w specjalnie przystosowanych
do tego mammobusach, wyposażonych w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy.
W Pilchowicach mammobus zatrzyma się w piątek, 22
sierpnia, obok Urzędu Gminy.
Panie będą mogły się wykonać

mammografię w godzinach
9‒15.
Nie będzie to jedyna wizyta
mammobusu w tej miejscowości – pojawi się on ponownie 24
października (także piątek) i 26
listopada (środa).
Przed przystąpieniem do
badań wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod numerami: 58 325 76 20 lub 58 325 76
21 w godz. 8‒20 od poniedziałku do piątku oraz w soboty
w godz. 8‒15.
Na bezpłatną mammografię zaprasza firma Geneva
Trust Polska Sp. z o. o. z Gdańska.
/sisp, bw/

Piknik Ogórkowy w Wilczy po raz 13. przyciąg nął
smakoszy i amatorów dobrej zabawy. Panie z kół gospody ń
wiejskic h prześcigały się w pomysłach. Były ogórki na
słodko, na słono, w formie stałej i płynnej, w kształcie wozów i „ogórkowej” zakocha nej pary. Niekwestionowa nymi
zwycięż czyniami w konkursie Ogórkowe Smaki okazały
się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wilczy. Otrzymały
najwięk szą ilość punktów w dwóch konkurencjach: zupa
ogórkowa i ogórek pod każdą postacią. Piknik zakończyły
taneczne pląsy do muzyki zespołów Adi i New For You. Imprezę zorganizowała Gmina Pilchow ice, Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchow icach i sołectwo Wilcza.
jb
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KNURÓW. FOTOGRAFICZNE WARSZTATY W STAREJ CZĘŚCI MIASTA

Piękno w wiśniowych sadach
Artyści naprawdę widzą świat inaczej. Zjechali się z całego
kraju, by w murach domów starego Knurowa szukać duszy
miasta. Mieszkańcy ze zdziwieniem obserwowali zachwyt
fotografów nad obdrapanym murem, firanką smaganą
wiatrem, nad elementami płotu. Przez kilka godzin grupka
uczestników warsztatów artystycznych zorganizowanych przez
Sybillę Golec zwiedzała stary Knurów

Sybilla Golec ze spotkanym mieszkańcem Starego Knurowa

W miejscach zapisana jest pamięć o ludziach, o ich radościach
i tragediach. Kolonija pamięta wiele.
Po jej ulicach przechadzało się kilka
pokoleń robotników.
Przybywali do Knurowa z odległych zakątków. Przyciągała ich
wizja lepszego życia i sytego brzucha. Kopalnia Węgla Kamiennego
Knurów dawała praca i nadzieję na
szczęśliwszy los. Robotników osied-

tam ogrody, wspólne zabawy.
Choć czas płynie, pozostały te
same domy, układ ulic, gołębnik,
takie same kwitnące wiśnie.
– I ludzie żyją jak dawniej – mówi
Sybilla Golec. – Sąsiedzi przychodzą
do siebie w odwiedziny, siadają na
ławeczkach, w ogrodach. Mój Boże,
stary Knurów, co to za świat...
Na Sienkiewicza, Janty, Kościuszki nie słychać gwaru osiedla.
Bywa, że już przed południem można
spotkać panów chwiejnie kroczących
po ulicach, szukających miejsca do
złożenia obolałej głowy.
– Weszliśmy do knajpy, bo i tam
jest prawdziwe życie. Ludzie zapraszali nas do domów, niektórzy byli
podchmieleni, ale bardzo serdeczni
– opowiada pani Sybilla.
Mieszkańcy wynosili artystom

lano w kolonii robotniczej, w miejscu
stworzonym przez Karla Henrici’ego,
jednego z najwybitniejszych ówczesnych urbanistów niemieckich.
– Dawniej stary Knurów był
szanowaną dzielnicą, bo szanowało się zawód górnika- wspomina
Sybilla Golec, organizatorka warsztatów. – Pamiętam, że gdy byłam
dzieckiem, biegałam do koleżanki
mieszkającej na Kolonii. Pamię-

Mieszkańców Starego Knurowa ucieszyła wizyta fotografów. Chętnie opowiadali o swojej dzielnicy

wiśnie, zachęcali do odwiedzenia starannie wypielęgnowanych ogrodów.
– Mówili: o jak fajnie, będziecie
nas fotografować? – śmieje się pani
Sybilla. – Starsi mieszkańcy są zadowoleni, że tutaj mieszkają, nie chcą
się stąd wyprowadzać. Wyszła o nas
pani 82-letnia, z dumą opowiadała,
że mieszka tu od urodzenia.
Fotografów zachwyciły... graffiti
rozsiane po dzielnicy – dzieła miejscowych artystów dających upust
swojej miłości do drużyny, nienawiści do kolegów i policji.
– Te napisy: Concordia czy spier...
to kwintesencja dzielnicy – mówi
Sybilla Golec.
W warsztatach wzięli udział
ludzie z całej Polski, nawet z dalekiej Warszawy. Stary Knurów ich
zachwycił. Sady wiśniowe kwitną jak
przed laty, ludzie podobnie rozprawiają o sąsiadach, zapaleńcy nadal
hodują gołębie. Bo tu też jest życie,
tylko trochę inne, trochę trudniejsze,
trwające na przekór nowoczesności
i przemijaniu.
Oczywiście to, co urzeka artystów, niekoniecznie może budzić
zachwyt „zwykłych” ludzi, zwłaszcza tych, którzy mieszkają tu na co
dzień. Ale to już taki przywilej ludzi
sztuki – widzą świat takim, jaki
zwykłym śmiertelnikom nawet się
nie przyśni...
jb, foto: Marzena Bigaj
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Foto: arch. PCK

ZAKOPANE. WSPANIAŁE WSPOMNIENIA KOLONISTÓW....

Ależ pięknie w sercu Tatr!
KNURÓW. WARSZTATY WOKALNO-TANECZNE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Talencie, daj
się odkryć

Wędrowali po górskich szczytach, pod Wielką Krokwią
kibicowali... kolarzom w czasie Tour de Pologne i wirtualnym
samolotem zwiedzali europejskie stolice. 42 dzieci wzięło
udział w koloniach zorganizowanych przez Zarząd Oddziału
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie
Dwa tygodnie w sercu Tatr spędzili koloniści z Knurowa i Gierałtowic. Każdy dzień przynosił
niespodzianki. Jednego dnia dzieci
podziwiały Tatry z Gubałówki, drugiego kibicowały kolarzom, zażywały
ochłody w basenach i budował y
roboty z klocków LEGO.
– Popołudnia mijały na pieszych
wędrówkach, zabawach i grach sportowych. W świetlicy odbywały im-

Studium Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury w Knurowie zaprasza
na warsztaty
wokalno-taneczne
KNURÓW. ANDRZEJ RYBIŃSKI I BAJERY GWIAZDAMI
w Domu Kultury
NIEDZIELNEGO PARAFIALNEGO FESTYNU RODZINNEGO
w Szczygłowicach
Warsztaty zaplanowano w dniach
27‒28 sierpnia (środa-czwartek) 2014
roku w pięk nie odnowionej sali
widowiskowej w szczygłowickiej
placówce. Skierowane są do dzieci
i młodzieży w wieku 6‒16 lat.
Uczestnicy zostaną podzieleni
na trzy grupy wiekowe. Najmłodsi
(6‒8 lat) spędzą twórczy czas w godz.
9.30‒10.30, „średniacy” (9‒12 lat)
– w godz. 10.45‒12.15, a nastolatki
(13‒16 lat) – w godz. 12.30‒14.00.
– Zajęcia będą miały ciekawą
treść i formę – zapewnia Agnieszka
Bielanik-Witomska, kierownik zespołów artystycznych w Centrum
Kultury. – Z pewnością wiele korzyści
uczestnicy wyniosą z obecności Małgorzaty Ochabowicz, tancerki Teatru
Rozrywka w Chorzowie.
Z myślą o tych, którzy złapią
bakcyla i zechcą szlifować swoje artystyczne talenty, Studium Piosenki
i Musicalu przygotowuje cykl zajęć
w trakcie roku szkolnego. Odbywać
się będą dwa razy w tygodniu.
– Zgodnie z coroczną tradycją
przygotowujemy nowy program –
mówi Agnieszka Bielanik-Witomska.
– To, czego się nauczymy, zaprezentujemy publicznie podczas uroczystej
premiery. Planujemy ją na początku
2015 roku.
Informacje i zapisy przyjmuje sekretariat Domu Kultury w Szczygłowicach w godz. 8‒15, tel. 32 332 63 84.
/bw/

prezy, m.in. Mam Talent, Randka
w ciemno, Kalambury, Dzień hawajski, a wieczorami – dyskoteki – wspominają organizatorzy.
Kolonie PCK połączyły przyjemne z pożytecznym. Dzieci pod opieką
wychowawców Anny Pogorzelczyk,
Katarzyny Kowalczyk, Rafała Bańbora i kierowniczki Krystyny Dziedzic
nie tylko się bawiły, ale także przeszyły szkolenie z zakresu pierwszej

pomocy i ćwiczyły poprawną resuscytację na fantomie.
– W imieniu obdarowanych dzieci, Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie składa serdeczne podziękowania
darczyńcom – uczestnikom tegorocznej Biesiady Śląskiej pod auspicjami
PCK – podkreślają organizatorzy
kolonii.
Oprac. jb

Nie licz godzin i lat
– baw się całym sercem
Sporo atrakcji przygotowali
organizatorzy corocznego
Parafialnego Festynu
Rodzinnego przy parafii
Matki Bożej Częstochowskiej
Impreza odbędzie się 24 sierpnia na boisku szkolnej „Siódemki”.
W programie liczne gry, konkursy
i zabawy. Na scenie pojawią się znani
i lubiani muzycy.
– Wśród nich będą Andrzej Rybiński i zespół Bajery. To niezaprzeczalnie
gwiazdy – mówi Joachim Machulik
z wspólnoty rodzin Domowego Kościoła (Oaza rodzin) Ruch Światło – Życie. Wspólnota wraz z Parafią Matki
Bożej Częstochowskiej jest organizatorem festynu. – Rybiński, współtwórca grupy Andrzej i Eliza, jest twórcą
wielu przebojów, m.in. piosenki „Nie
liczę godzin i lat”, za którą otrzymał
nagrodę na opolskim festiwalu. Trzy
lata temu wydał nową płytę. Krążek
nosi tytuł „Całym sercem”. Z kolei Bajery mają ogromną rzeszę fanów – ich
utwory to hity śląskiej listy przebojów.
Na scenie pojawią się też rodzime
talenty – m.in. Sylwia Lipka i grupa
Jacka Żyły Jacke Band. Wiele będzie
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się też działo poza estradą. Organizatorzy zadbają o atrakcje dla
dzieci i młodzieży. Nie zabraknie
małej gastronomii, będzie więc co
przekąsić.
Impreza ma podwójne przesłanie: dobrze bawić uczestników
i nieść pomoc potrzebującym.
– Naszym celem jest pomoc
rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, wsparcie Parafialnego
Funduszu Stypendialnego i działalności misyjnej – dodaje Joachim
Machulik. I zachęca: – Jeszcze raz
w imieniu ks. prob. Jana Buchty,
wspólnoty rodzin Domowego Kościoła i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie festynu
serdecznie zapraszam do wspólnego
spędzania czasu w niedzielne popołudnie, 24 sierpnia, na terenie
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7.
/bw/
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rozrywka nr 34

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Dominik Trygar

Natalia Oliwniak z Knurowa

ur. 12.08.2014 r., 3420 g, 51 cm

Natalia Stronczek z Leszczyn

ur. 12.08.2014 r., 2360 g, 47 cm

Stanisław Śmieja z Leszczyn

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy
podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.

34

21.08.2014 r.
CZWARTEK

22.08.2014 r.
PIĄTEK
Wakacje Mikołajka
- godz. 10.00, 17.00
Bobry
- godz. 15.00
Epicentrum
- godz. 19.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Tadeusz Wsuł z Knurowa

ur. 14.08.2014 r., 2950 g, 53 cm

ur. 15.08.2014 r., 3030 g, 53 cm

Miłosz Derela ze Stanicy

Paulina Jeleniewicz z Przyszowic

ur. 16.08.2014 r., 2370 g, 48 cm

ur. 16.08.2014 r., 3100 g, 51 cm

23- 24.08.2014 r.
SOBOTA
Wakacje Mikołajka
- godz. 15.00,17.00
Epicentrum
- godz. 19.00
Bobry
- godz. 21.00

Alicja Chruściel z Knurowa

ur. 17.08.2014 r., 4100 g, 55 cm

Alicja Kusber z Knurowa

ur. 17.08.2014 r., 3020 g, 55 cm

26.08.2014 r.
WTOREK
Wakacje Mikołajka
- godz. 10.00,17.00
Epicentrum
- godz. 19.00
27.08.2014 r.
ŚRODA
Wakacje Mikołajka
- godz. 15.00, 17.00
Epicentrum
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl
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Igor Głombica z Leszczyn

ur. 14.08.2014 r., 3900 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 32/2014 brzmiało: „Różanka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Ilona
Krzemińska. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

25.08.2014 r.
PONIEDZIAŁEK
Wakacje Mikołajka
- godz. 15.00, 17.00
Epicentrum
- godz. 19.00
Wakacje Mikołajka
- godz. 15.00, 17.00
Strażnicy Galaktyki 2D napisy
- godz. 18.45
Bobry
- godz. 21.00

Natan Pilarz z Paniówek

ur. 12.08.2014 r., 3210 g, 54 cm

Amelia Piasecka z Zabrza

ur. 17.08.2014 r., 2970 g, 50 cm

Oliwia Lipnicka z Leszczyn

ur. 18.08.2014 r., 3650 g, 54 cm
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STANICA. TISSO TOYS, CZYLI RZECZ O KULTOWYCH BOHATERACH POKOLEŃ

Caramba! Smok Wawelski jak żywy
Pamiętasz Bolka i Lolka? Na pewno. Tak jak Misia Uszatka, Reksia, Smoka
Wawelskiego z asystentem Bartollinim i szpiegiem z Krainy Deszczowców.
Wyobraź sobie, że te wspaniałe postaci mogą stanąć przed tobą jak
żywe. A to dzięki dwóm dorosłym panom, którzy postanowili przenieść je
z ekranów do naszych rąk
O DWÓCH TAKICH... CO
KSIĘŻYCA NIE UKRADLI

Marcin Banach, 38 latek
z Kielc, marzyciel czy biznesman? Pewnie jedno i drugie.
Bo trzeba mieć duszę dziecka
i przedsiębiorczość dorosłego,
żeby stworzyć firmę produkującą zabawki wzorowane
na postaciach z bajek. Firmę,
która nie popłynie, a wypłynie
wśród tysiąca innych.
Konkurencja jest sroga,
ale to nie zniechęciło Marcina.
Ani jego szwagra Krzysztofa,
pochodzącego ze Śląska.
Pomysł narodził się cztery
lata temu. Z nostalgii za dziecięcym światem pięknych,
dobrze zrobionych bajek. Pan
Marcin po wieloletnim pobycie na obczyźnie wrócił do
kraju i szukał sposobu na życie
oraz możliwości finansowego rozwoju. Nocne Polaków
rozmowy zrodziły potrzebę
stworzenia czegoś wyjątkowe-

od pomysłu do realizacji. Ale
cierpliwość popłaca. Zdobywanie licencji, odszukanie
twórców i grafików, którzy
posiadają prawa autorskie
(wielu z nich już nie żyje),
produkcja – to żmudny proces, który trwał dwa lata. Zakończony sukcesem i udzia-

łem w kieleckich targach Czas
Dziecka. Tam pochwał twórcom zabawek nie szczędzili
rodzice, a dzieciaki szalały
z zachwytów. W 2013 roku
postaci z polskich dobranocek i komiksów trafiły też
do zagranicznego odbiorcy
podczas ważnych w tej dziedzinie targów zabawek w Norymberdze.
– Byliśmy zaskoczeni pozytywną reakcją obcokrajowców i dużym zainteresowaniem. Postaci z dobranocek były rozpoznawalne,
ponieważ do dziś w Japonii
jest emitowany Miś Uszatek,
a w Iranie Bolek i Lolek, tak
już Kajko i Kokosz oraz Tytus,
Romek i A`Tomek. Tym bardziej była więc to gratka dla
kolekcjonerów, którzy interesują się historią państw byłego
bloku wschodniego – zdradza
Banach.

...JAK PANOWIE STWORZYLI
ZABAWKĘ

Stworzenie figurki wymaga
pracy i czasu. Najprzyjemniejszy jest pierwszy etap, gdy panowie Marcin i Krzysztof... oglądają bajki. To źródło inspiracji
i pomysłów na odpowiednią
pozę figurki. Potem są konsultacje z grafikami. Gdy projekt
jest wybrany, otrzymuje go
rzeźbiarz. On tworzy prototyp,
który zostaje utwardzony po
nałożeniu ostatnich poprawek.
Potem trzeba zrobić matrycę.
Następne jest malowanie w 3‒4
wariantach kolorystycznych.
Wreszcie gotowy produkt trafia
do fabryki.
Na każdym etapie konieczne są konsultacje ze wszystkimi
zaangażowanymi w tworzenie
tego miniświata bajek, począwszy od grafików, autorów po
funcluby. Cały proces od pomysłu na figurkę do uruchomienia

OPOWIEM CI BAJKĘ...

Potrzebne są stalowe nerwy, by pokonać długą drogę

PORA NA DOBRANOC

Kiedyś dobranocka trwała do 20 minut i to był czas
celebrowany przez dzieci i rodziców, bo krótki… Dzisiaj

są programy, które emitują
bajki na okrągło, a bohaterem
nie jest przyjazny miś, tylko
agresywny Pan Gąbka Kanciastoporty.
Na szczęście nawet te komercy jne stacje nie zapomniały o pięknych polskich
bajkach, tworzonych przez
wykwalifikowanych muzyków, grafików, rysowników

z ogromną precyzją, pasją
i szacunkiem dla najmłodszego widza... Bajkach, które
uczyły dobra i pokazywały
oraz tłumaczył y otaczający świat. Dlatego są dzisiaj
maluchy, które znają Reksia,
Bolka i Lolka czy profesora
Balatazara Gąbkę.
Twórcom zabawek zależało na przywróceniu tych
dobrych wzorców.
– Dzieci najszybciej uczą
się poprzez zabawę i właśnie
to mamy na uwadze tworząc wszystkie nasze kolekcje.
Świat figurek to doskonała
zabawa i edukacja, wspomagająca harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka oraz
rozwijająca jego wyobraźnię
i kreatywność. Trochę obawialiśmy się, że współczesne
dzieciaki nie będą znać tych
postaci z bajek, jednak były
to na szczęście obawy nieuzasadnione – dodaje pan
Marcin.
J a k i e p l a ny n a pr z yszłość? W przygotowaniu są
figurki postaci historycznych

oraz literackich: – W zasadzie zaczynamy tak trochę od
końca, bo pierwsza myśl była
na temat kolekcji historycznych i literackich, ale zdecydowaliśmy się na produkcję
ulubionych bohaterów dobranocek i komiksów. Teraz
przyszedł czas na drugie.. Co
się odwlecze, to nie uciecze...
/bs/
Foto: Archiwum TISSOTOYS

Foto: Jadwiga Janowska

go na polskim rynku zabawek
dziecięcych.
– Zależało nam, żeby figurki trafiały nie tylko do kolekcjonerów, ale przede wszystkim do dzieci. Nasze zabawki
są więc zrobione z najwyższej
jakości materiału ATPC, posiadają wszelkie certyfikaty
i atesty, by mogły być bezpieczne w ręku 2- i 3-latka – wyjaśnia Marcin Banach.
W tej chwili panowie firmę prowadzą w Warszawie,
a w Stanicy stoi magazyn z gotowymi produktami. Bolek
i Lolek oraz inne zabawki są
więc na wyciągnięcie ręki.

produkcji trwa około pół roku.
– To dla nas istotne, aby
wiernie odwzorować postaci
z kreskówek i komiksów, ale
zawsze jest to jakaś forma interpretacji, gdyż to, co było
w formacie 2D my przenosimy
w trójwymiar – tłumaczy Marcin Banach.
Kolorystyka figurek też
jest sprawą dyskusyjną i nierzadko nasuwającą trudności:
– Najwięcej problemów mieliśmy z doborem odpowiedniego
koloru skóry Misia Uszatka,
w sumie zrobiliśmy pięć wersji. Konieczna była też wizyta
w studiu animacji Se-ma-for w Łodzi, żeby obejrzeć
z bliska oryginalną lalkę. Co
prawda ta po 30 latach nieco
straciła na blasku, jednak
w końcu udało się osiągnąć
kompromis.

KNURÓW. WYSTAWA ZDJĘĆ W GRZEJNIKU

Czas zaklęty w kadrze
„Prześwit” – to tytuł fotograficznej wystawy, którą od
piątku, 15 sierpnia, będzie można oglądać i podziwiać
w klubokawiarni Grzejnik Cafe przy ul. Szpitalnej 8
Na ekspozycję składa się seria
portretów z wykorzystaniem gry
światła i cieni, które w połączeniu
z zimną kolor ystyką sprawiają
wrażenie zawieszenia, zatrzymania
w czasie.
Autorką zdjęć jest Jadwiga Ja-
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nowska, urodzona i zamieszkała
w Knurowie amatorka fotografii.
Od 2012 roku należy do Gliwickiej
Grupy Fotograficznej „Aczkolwiek”. Na swoim koncie ma już
sporo osiągnięć, m.in. wygraną
w kon kursie zorga nizowa ny m

przez „Pstrykam Śląskie”. Przed
rokiem jej zdjęcie znalazło się na
okładce Gliwickiego Magazynu
Kulturalnego.
Wystawa będzie czynna przez
miesiąc.
dt
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 rata 889 zł Tel. 32 423 56 17

29-35/14

Azbest – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569
30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

Kawalerka w centrum Knurowa 68 tys.
Tel. 664 257 601 Expert

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

34/14

Kupię lokal pod
Tel. 602 396 366

działalność.
30/14-odw.M

Mieszkanie do wynajęcia w Gliwicach
48 m2, 2 pokoje. Tel. 517 120 769

32-35/14

SPRZEDAM
Sprzedam fotelik samochodowy/nosidełko firmy CHICCO 0 -13 kg. Stan
idealny! Cena 130 zł. Tel. 696 444 726,
608 879 429
29-35/14Y

Sprzedam dom w Gierałtowicach do częściowego remontu, 153 tys. Tel. 664 257 655
Expert

EDUKACJA

34/14

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Sprzedam domek fiński po rozbudowie,
485 tys. Tel. 664 257 601 Expert
34/14

30-35/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

S p r z e d a m k a w a l e r k ę L e s z c z y n y.
Tel. 514 482 494
34/14

Spr zedam M - 3 na I piętr ze, 115 t ys.
Tel. 664 257 601 Expert

34/14

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

MOTORYZACJA

8-48/14

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

27-35/14

Do wynajęcia mieszkanie 26 m 2, III p.,
Knurów, ul. K. Wielkiego. Tel. 515 266 930

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

Działka Knurów Wilsona, 960 m2, 120 tys.
Tel. 880 536 784

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

34-37/2014

34-37/14

Kawalerka do wynajęcia. Knurów, ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

34/14

33-37/14

27-35/14

19-35/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-35/14

23 i 24 sierpnia na boisku LKS „Victoria” wspólnie dziękować za plony będą rolnicy z województwa
śląskiego. Dożynki rozpocznie Bieg Uliczny im.
ks. Damrota. O godz. 16 - Festiwal Miodu i zabawa
taneczna z Janiną Liberą i zespołem Mariola i Piotr.
Dzień drugi zainauguruje msza święta w kościele parafialnym w Pilchowicach (godz. 13.30). O godz. 15
przejście Korowodu Dożynkowego. Część oficjalna,
wręczenie oznaczeń i rozstrzygnięte konkursów, rozpocznie się o godz. 16. Godzinę później na scenie pojawią się artyści, m.in. Formacja Chatelet i Mirosław
Jędrowski. Imprezę, z przytupem, zakończy pokaz
sztucznych ogni. Nad Dożynkami honorowy patronat sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
jb
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20-35/14

DAM PRACĘ
PFI Sp. z o.o. zatrudni osobę z podstawowymi umiejętnościami szycia na
maszynach. Przeszkolimy osobę do stanowiska pracy. Tel. 32 239 59 98 Knurów,
ul. Szpitalna 8

Emeryt (stopień niepełnosprawności umiarkowany) poszukuje pracy w charakterze
stróża. Tel. 604 775 450
23/14-odw.

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

15/14-odw.

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

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

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

6/14-odw.

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

OGŁOSZENIE
od dnia 4 sierpnia (poniedziałek)
Biblioteka Główna oraz Filia nr 2
zapraszają Czytelników
do zastępczych pomieszczeń
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 (I piętro).
Do dyspozycji Czytelników
jest literatura piękna dla dorosłych, młodzieży
oraz dzieci.
SIERPIEŃ - godziny otwarcia
Biblioteka Główna
Filia nr 2
8.00 – 16.30
8.30-16.30
Soboty i niedziele – zamknięte

dra Juliusza Rogera.
Niezależnie od tego, czy weźmiesz udział w niedzielnym rajdzie,
czy nie, klub zaprasza cię na spotkania poświęcone rowerowej turystyce.
Odbywają się one we wtorki (początek o godz. 17) w siedzibie Oddziału
PTTK Ziemi Gliwickiej (Gliwice,
Rynek 11, na I piętrze).
/sisp, bw/
Foto: Bogusław Wilk

Święto Plonów

34-36/14

23/14-odw.

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy
w Gliwicach zaprasza miłośników turystyki rowerowej
w niedzielę, 24 sierpnia, na Rajd Rowerowy pod
hasłem „Zdobywamy Odznakę Wędrowiec Gliwicki”

PILCHOWICE
XV DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129

Emeryt – złota rączka szuka pracy dorywczej (niewymagającej dźwigania – stopień
n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i u m i a r ko w a ny) .
Tel. 604 775 450

Na rowery i do Rud
z Rud do Rezerwatu „Łężczok”. Ta
trasa wydłuży się do 90 km.
Po drodze uczestnicy zwiedzą
m.in. drewniany kościół i spichlerz
w Rachowicach, położoną w lesie
kapliczkę Magdalenkę, a w Rudach
pocysterski zespół klasztorny, park
krajobrazowy z pomnikami przyrody, skansen kolejki wąskotorowej,
a także miejsca związane z postacią

25-odw.

33-35/14

Zatrudnię pielęgniarkę do opieki długoterminowej oraz pielęgniarkę szkolną.
Tel. 600 023 547, 660 311 766

34-36/14

GLIWICE

Wyjazd z gliwickiego rynku zaplanowano na godz. 9, powrót do Gliwic przewidywany jest około godz. 15.
Trasa rajdu prowadzi ciekawymi szla kami rowerow y mi przez
Ostropę, Kozłów, Rachowice, Sierakowice, Rudy, Stanicę i Smolnicę.
Do przejechania będzie około 55
km. Dla lubiących dłuższe wycieczki przewidziano dodatkowy dojazd

13/14-odw.

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

Samodzielnego mechanika zatrudnię
– Warsztat Samochodow y DZS Auto.
Tel. 532 097 017

SZUKAM PRACY

26–35/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

33-48/14

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

32-34/14

1-35/14

NIERUCHOMOŚCI

Angielski. Tel. 792 237 177

Sprzedam działkę na Moczurach. Cena
do uzgodnienia. Tel. 606 263 494

28-52/14

D o c i e p l e n i a b u d y n kó w, e l ewa c j e.
Kompleksowe remont y pomieszczeń.
Tel. 665 639 146

30-35/14

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

INFORMACJA
Konkurs na hasło promujące
segregację odpadów komunalnych
na terenie Miasta Knurów
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonym przez Urząd
Miasta Knurów otwartym konkursie na hasło, które będzie promowało segregację odpadów komunalnych na terenie naszego miasta.
Konkurs ma na celu wyłonienie oryginalnego i ciekawego hasła. Na
zwycięzcę konkursu czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa o wartości
do 760 zł.
Tematyka haseł zgłaszanych na konkurs powinna być ściśle związana z segregacją odpadów. Liczymy na pomysłowość mieszkańców
i spodziewamy się wielu ciekawych haseł. Zgłoszenia przyjmujemy
do 30 września br., do godziny 15:00 w UM Knurów pok. 025 (niski
parter), bądź listownie na adres urzędu, w zaklejonej kopercie z
dopiskiem „KONKURS NA HASŁO PROMUJACE SEGREGACJĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW”. Liczy się
data wpływu do urzędu.
Regulamin konkursu na hasło oraz karta zgłoszenia konkursowego znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.knurow.pl,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
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Zza biurka

Zgoda buduje

Pamiątkowe
zdjęcie z wizyty
działaczy, trenerów
i sportowców
w gabinecie wójta
Gierałtowic

Podziękowania
za historyczny sukces
W Urz ęd zie Gm i ny w
Gierałtowicach odbyło się
spot kanie wójta Joachima
Bargiela z reprezentantkami
i reprezentantami tamtejszej
Gardy. Wójt zaprosił działaczy, trenerów i sportowców,
by podziękować za sukcesy
w y wa lczone międz y lina-

mi ringu - te najważniejsze
to meda le Ogólnopolsk iej
Olimpiady Młodzieży oraz
Indywidualnych Mistrzostw
Polski Juniorek.
W t y m m i e j s c u w a rto dodać, że w spot ka niu
uczestniczyła również ekipa
Spartana Knurów, którego

zawodnicy - m.in. Damian
Durkacz i Dawid Lutyński
- startują w barwach Gardy.
To oni właśnie w y walczyli
odpowiednio złoto i srebro w
czasie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Młodym
zawodnikom towarzyszyli:
Sławomir Tokarz, założyciel

Spartana, oraz trener Ireneusz Przywara.
Ga rdę reprezentowa li:
prezes Adam Firlit, trener
Adam Spiecha oraz brązowe
medalistki mistrzostw Polski
juniorek - Marta Król i Justyna
Górnik.
PiSk

O tym, że zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje, wiadomo
nie od dziś.
Obserwując to co dzieje się w naszym lokalnym
światku sportowym, wydaje
się, że cytowane na początku
zdanie doskonale wprowadzili w życie działacze i
trenerzy Gardy Gierałtowice
oraz Spartana Knurów. Dwa
stosunkowo młode kluby
postawiły na współpracę,
a jej efekty są wręcz piorunujące. Pięściarze niemal z
każdego turnieju wracają w
glorii zwycięzców, a sukces
odniesiony w czasie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży potwierdza, że kluby
z Gierałtowic i Knurowa
obrały dobry kierunek.
Niewykluczone, że medale Damiana Durkacza i
Dawida Lutyńskiego są zwiastunem kolejnych sukcesów,
o których w innych klubach
mogą tylko marzyć.
A skoro wspomniałem
już o marz eniach , to na
moment muszę wrócić do
tematu sprzed tygodnia. Po-

irytowany planem zorganizowania meczów pierwszej
i drugiej drużyny Concordii
w ramach rozgrywek o Puchar Polski w tym samym
dniu, o tej samej porze, w
dwóch różnych miejscach
Knurowa, apelowałem, by
spotkania te zorganizować
w jednym miejscu, jeden po
drugim. Już kilka godzin
po ukazaniu się poprzedniego wydania „Przeglądu”
otrzy małem infor mację,
że wygrał zdrowy rozsądek
i hasło „Piłka nożna dla
kibiców”. Dwumecz prawdopodobnie odbędzie się
na sztucznej murawie w
sąsiedztwie „Orlika”. Najpierw zagrają rezerwy Concordii z rezerwami Piasta
Gliw ice , a na stę pnie na
murawę wybiegnie pierwszy
„garnitur” Concordii i drugi
zespół Górnika Zabrze.
10 września zapowiada
się piłkarskie święto...
Dziękuję w imieniu kibiców, którzy - mam nadzieję
- nie zawiodą.
Piotr Skorupa

Biegacze
„zachaczą”
o sołectwo
Wilcza
Kolejna edycja biegu
ulicznego, który od lat
organizowany jest przez
Amatorski Klub Biegacza
z Knurowa, odbędzie się
28 września. Tym razem
prezes AKB i jednocześnie dyrektor biegu - Czesław Nowak przygotował
nową trasę. Dystans pozostaje taki sam - 10 km
- ale trasa wieść będzie
nie tylko przez Knurów,
ale i sołectwo Wilcza w
gminie Pilchowice (dokładną mapkę biegu zamieszczamy obok).
PiSk

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

Klasa okręgowa
Foto: Piotr Skorupa - archiwum

O jedną
bramkę
lepsi

2. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Fortuna Gliwice 3:2
1:0 Gajewski 24’, 1:1 Jendryka 53’, 2:1 Krzysztoporski 55’, 3:1
Spórna 67’, 3:2 Szewczyk 76’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Krzysztoporski, Paśnicki 46’ Mikulski, Jaroszewski
(żk), Bączkiewicz, Żyrkowski, Maciejewski 60’ Spórna
1. Ruch
6
(żk), Rozumek, Gajewski 75’
2. Unia
6
Pietrasz, Mawo 65’ Kozdroń.
3. Raków II
4
Pilica Koniecpol - Gwarek
4. Przyszłość
4
Tarnowskie Góry 1:1, MLKS
5. Concordia
4
6. Gwarek T.G.
4
Woźniki - Raków II Często7. Slavia
3
chowa 2:2, Sarmacja Będzin
8. Grodziec
3
- Unia Ząbkowice 2:3, RKS
9. Polonia
2
Grodziec - Zieloni Żarki 1:0,
10. Kamienica Polska
2
Slavia Ruda Śląska - Ruch
11. Sarmacja
1
Radzionków 0:2, Przyszłość
12. Zieloni
1
Ciochowice - Górnik Pia13. Woźniki
1
ski 2:1, LKS Kamienica Pol14. Pilica
1
ska - Polonia Poraj 0:0.
15. Fortuna
0
16. Górnik
0

2. KOLEJKA, GRUPA II:
Drzewiarz Jasienica - LKS
Bełk 2:1, Unia Racibórz Unia Turza Śląska 1:1, Szczakowianka Jaworzno - GKS
Radziechowy Wieprz 1:1,
Forteca Świerklany - Czarni-Góral Żywiec 5:2, Gwarek
Ornontowice - GKS II Katowice 0:8, Górnik Pszów - Podlesianka Katowice 3:1, Iskra
Pszczyna - GTS Bojszowy
1:2, Jedność Przyszowice Krupiński Suszec 2:4.

14

1. GKS II
2. Forteca
3. Drzewiarz
4. Krupiński
5. Bojszowy
6. Bełk
7. Pszów
8. Czarni Góral
9. Iskra
10. Szczakowianka
11. Turza Śląska
12. Radziechowy
13. Racibórz
14. Podlesianka
15. Jedność
16. Gwarek O.

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Łukasz Bałuszyński
mimo, że od kilku
sezonów broni barw
Energetyka ROW
Rybnik, jest doskonale
znany kibicom z gminy
Gierałtowice

Foto: Piotr Skorupa

Mecze II kolejki rozgryW porównaniu z inauwane były przez trzy dni. guracyjną kolejką, w skłaW piątek drugie zwycięstwo dzie knurowian zaszła jedna
odniósł Ruch Radzionków, zmiana. W linii pomocy nie
pokonując 2:0 na wyjeździe zag ra ł Daw id Wieliczko,
Slavię Ruda Śląska. W sobotę którego miejsce zajął Marcin
pierwszą wygraną mieli się Rozumek. Dzięki tej roszacieszyć piłkarze Concordii. I dzie kibice otrzymali jasny
cieszyli się, chociaż Paweł Kra- przekaz, że ten doświadczony
soń dwa razy musiał wyciągać 36-latek nie zamierza rezygpiłkę z własnej
now a ć z g r y
Kilkadziesiąt godzin przed
bramki.
meczem Concordii zmarł na 4-ligowym
N a p o - wierny kibic knurowskiej poziomie. Początku sezo- drużyny - Franciszek Kem- pularny „Rozi”
nu Concordia pa. Prywatnie był dziadkiem przeby wał na
m a j e d n e g o trenera Wojciecha Kempy boisku przez
przeciwnika, i ojcem działacza Ryszarda pełne 90 minut
Kempy.
z którym nie
i był jedny m
może sobie poradzić. Tym z ojców pierwszego zwycięprzeciwnikiem jest pogoda, stwa Concordii w nowych
k tór a pr z ed i naug u r ac ją rozgrywkach.
rozg r y wek stor pedowa ła
Piłkarze zaserwowali oborganizację prezentacji dru- serwatorom aż pięć bramek.
ż y ny, a przed pier wszy m Knurowianie okazali się o
meczem w roli gospodarza, jedną lepsi, a ten swoisty feobfite opady deszczu spowo- stiwal strzelecki rozpoczął
dowały, że murawa Stadionu Dawid Gajewski. To pierwszy
Miejskiego nie nadawała się gol tego zawodnika, który
do gry. W takich okolicznoś- jest w ychowank iem k nuciach piłkarze skorzystali rowskiego k lubu, a przed
z gościnności Miejsk iego kilkoma laty próbował swych
Ośrodka Sportu i Rekreacji sił m.in. w Górniku Zabrze.
i potyczkę z Fortuną Gliwice „Gajos” w powszechnej opirozegrali na sztucznej mura- nii fachowców powinien być
wie przy „Orliku”.
jedną z pierwszoplanowych

Pierwszoplanowa
rola Bałuszyńskiego

Dawid Gajewski
ma w swym
piłkarskim
życiorysie
m.in. występy
w Górniku Zabrze.
Teraz zdobyte
doświadczenie
powinno
procentować
w czasie
reprezentowania
Concordii

postaci nie tylko Concordii,
ale i całych rozgrywek na
szczeblu 4. ligi. A czy tak się
stanie, czas pokaże. Na razie
26-latek zaliczył pierwsze
trafienie, które niewątpliwie
było wa żny m k rok iem w
drodze po trzy punkty.
Na listę strzelców wpisał
się również Paweł Krzysztoporski, któremu służy gra
na sztucznej murawie, bo
w poprzed nim sezonie
strzelił na niej bramkę w
pot yczce z Wyzwoleniem
Chorzów. A dodać należy,
że jest on odpowiedzialny
przede wsz yst k i m za zachowa nie cz ystego konta
w tyłach. Ta sztuka się nie
udała, knurowianie stracili
dwie bramki, ale i tak zdołali
odesłać rywala z przysłowiow y m k w it k iem, b ow iem
trzecią bramkę strzelił Łukasz Spórna. Ten zawodnik

zagrał po raz pierwszy w
bieżącym sezonie, bowiem
tydzień wcześniej przebywał
na zgrupowaniu z młodymi
zawodnikami Concordii.
Knurowianie po dwóch
kolejkach mają cztery punkty i spokojnie mogą myśleć
o kolejnym meczu z Polonią
Poraj. Podobnego spokoju
może brakować w szatni Jedności Przyszowice. Zespół
Bartosza Kowala przegrał
drugi mecz z rzędu i po raz
drugi stracił cztery gole. Po
0:4 w Jasienicy, tym razem
Jedność przegrała u siebie z
Krupińskim Suszec 2:4. W
wywalczeniu choćby jednego punktu nie pomogły dwa
trafienia Rafała Hajoka i w
najbliższej kolejce przyszowiczanie szukać będą punktów na boisku beniaminka
- LKS-u Bełk.
Piotr Skorupa

Klasa A

WYNIKI 1. KOLEJKI:
Stal Zabrze - Ruch Kozłów
0:2, Gwiazda Chudów - Gwarek Zabrze 0:3, MKS Zaborze
- Carbo Gliwice 2:0, Zryw
Radonia - Orły Bojszów 1:0,
Tęcza Wielowieś - Salveo
Drama Kamieniec 1:3, Sokół
Łany Wielkie - Społem Zabrze 3:2, Naprzód Żernica
- Walka Zabrze 2:1, Młodość
Rudno - Jedność 32 II Przyszowice 2:1.

2. KOLEJKA:
Urania Ruda Śląska - Wilki
Wilcza 2:1, Zuch Orzepowice - Wyzwolenie Chorzów
0:3, Sokół Orzesze - Orzeł
Mokre 1:2, Czarni Pyskowice
- KS 94 Rachowice 2:2, ŁTS
Łabędy - Wawel Wirek 0:0,
LKS 1908 Nędza - Buk Rudy
Wielkie 2:0, Tempo Paniówki
- Energetyk ROW II Rybnik
1:2, MKS Zabrze-Kończyce Zamkowiec Toszek 1:4.

maja nadzieję, że sprawdzi się
powiedzenie „do trzech razy
sztuka” i właśnie w trzeciej
kolejce drużyna zapunktuje.
Gorycz porażki musieli też
przełknąć piłkarze Wilków
Wilcza, którzy po pewnym 4:1
w pierwszej kolejce z Wyzwoleniem Chorzów, teraz ulegli
Uranii z Rudy Śląskiej.
PiSk

1. Mokre
2. Energetyk II
3. Zamkowiec
4. Urania
5. Rachowice
6. Nędza
7. Wilki
8. Wyzwolenie
9. Buk
10. Zuch
11. Wawel
12. Czarni
13. Łabędy
14. Tempo
15. Kończyce
16. Orzesze

Kto z kim,
gdzie i kiedy

6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
23 sierpnia, godz. 17
Polonia Poraj - Concordia Knurów
27 sierpnia, godz. 18
Concordia - Pilica Koniecpol

4. LIGA, GRUPA II
23 sierpnia, godz. 17
LKS Bełk - Jedność 32 Przyszowice
27 sierpnia, godz. 18
Jedność 32 Przyszowice - Iskra Pszczyna

Bez remisu
W miniony weekend ruszyły rozgrywki w zabrzańskiej Klasie „A”. W pierwszej
kolejce - chyba dość niespodziewanie - nie było meczu
zakończonego remisem.
Z naszego regionu jedy-

Łu k a sz Ba ł u sz y ńsk i syn nieżyjącego od ponad
dwóch lat Henryka - odegrał
pierwszoplanową rolę w meczu Tempa Paniówki z Energetykiem ROW II Rybnik.
Niespełna 22-letni napastnik
strzelił dwie bramki, zapewniając gościom wygraną 2:1.
Tym samym Tempo pozostaje
bez punktu i w Paniówkach

nym zespołem, który zainkasował komplet punktów był
Naprzód Żernica. Od porażek
rozpoczęli: Gwiazda Chudów
i Jedność 32 II Przyszowice.
PiSk
1. Gwarek
2. Drama
3. Zaborze
4. Kozłów
5. Sokół
6. Naprzód
7. Młodość
8. Zryw
9. Społem
10. Jedność II
11. Walka
12. Orły
13. Tęcza
14. Stal
15. Carbo
16. Gwiazda

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

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
23 sierpnia, godz. 17
Wilki Wilcza - MKS Zabrze-Kończyce
Zamkowiec Toszek - Tempo Paniówki
27 sierpnia, godz. 18
Tempo Paniówki - Wilki Wilcza

KLASA A
23 sierpnia, godz. 17
Gwiazda Chudów - Ruch Kozłów
Naprzód Żernica - Drama Salvao Kamieniec
Jedność II Przyszowice - Walka Zabrze

KLASA B
23 sierpnia, godz. 17
LKS 45 Bujaków - Concordia II Knurów
23 sierpnia, godz. 18
Victoria Pilchowice - KS Bojków
24 sierpnia, godz. 16
Orzeł Stanica - Amator Rudziniec
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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Chłopaków
nie brakuje
Niektórzy z doświadczonych działaczy i trenerów mówią wprost: Pokaż mi swoje
drużyny dziecięco-młodzieżowe, a powiem ci, jaką masz
drużynę seniorów.
W niek tór ych k lubach
ta teoria sprawdza się co do
joty, w innych ma się nijak do
rzeczywistości, ale nie ulega
wątpliwości, że do szkolenia
dzieci i młodzieży przywiązuje
się coraz większą uwagę. A że
piłka nożna wciąż cieszy się
wśród chłopców i ich rodziców olbrzymią popularnością,
niebawem w rozgr y wkach
na szczeblu Podokręgu Zabrze wystartuje kilkadziesiąt
drużyn. Podział k lubów w
poszczególnych rocznikach
przedstawia się następująco:
- rocznik 1996 - Carbo Gliwice, Gwiazda Chudów, Fortuna Gliwice, Burza Borowa
Wieś, Jedność 32 Przyszowice,
MOSiR Sparta Zabrze, Wilki Wilcza, Naprzód Żernica,
MKS Zaborze Zabrze, Czarni
Pyskowice, Amator Rudziniec,
Społem Zabrze, Naprzód Świbie, Pogoń Ziemięcice,

- rocznik 1998 - MKS Zaborze Zabrze, Tempo Paniówki, MOSiR Stal Zabrze, Victoria Pilchowice, Zamkowiec
Toszek, Tęcza Wielowieś,
- rocznik 2000 - Orzeł Paczyna, GSF Gliwice, Victoria
Pilchowice, Quo Vadis Makoszowy, MKS Sośnicowice,
Społem Zabrze, MKS Zaborze
Zabrze, Piast Gliwice SA, MOSiR Stal Zabrze, Przyszłość
Ciochowice, Salveo Drama
Kamieniec,
- rocznik 2001 - Piast Gliwice SA, Jedność 32 Przyszowice, MOSiR Sparta Zabrze, MKS
Zaborze Zabrze, APN Knurów,
Concordia Knurów, Czarni
Pyskowice,
- rocznik 2002 - MKS Zaborze Zabrze, GSF Gliwice, Promotor Zabrze, Kolejarz Gliwice,
Piast Gliwice SA, MKS Sośnicowice, UKS Trampkarz 22,
Gwarek Zabrze, MSPN Górnik
Zabrze, Gwarek Ornontowice,
AP Bielik, Football Dreams
Gliwice, MOSiR Stal Zabrze,
- rocznik 2003 - MKS Zaborze Zabrze, Concordia Knurów, Football Dreams Gliwice,

sport
ŁTS Łabędy, MSPN Górnik Zabrze, Jedność 32 Przyszowice,
UKS Trampkarz 22, Promotor
Zabrze, Piast I Gliwice, Piast II
Gliwice, Kolejarz Gliwice, KS
Bojków, LKS 35 Gierałtowice,
- rocznik 2004 gr. I - APN
Knurów Concordia Knurów,
MOSiR Stal Zabrze, Gwarek
Zabrze, MSPN Górnik Zabrze,
Gwarek Ornontowice, Piast Gliwice, MKS Zaborze Zabrze, Promotor Zabrze, Kolejarz Gliwice,
- rocznik 2004 gr. II - UKS
Trampkarz 22, GSF Gliwice,
Naprzód Żernica, MKS Zaborze Zabrze, Piast Gliwice,
Czarni Pyskowice, Promotor
Zabrze, FA Pyskowice, Orzeł
Stanica, MKS Sośnicowice,
Football Dreams Gliwice,
- rocznik 2005 gr. I - APN
Knurów, Football Dream Gliwice, ŁTS Łabędy, FA Pyskowice, Kolejarz Gliwice, Piast Gliwice, Jedność 32 Przyszowice,
MKS Zaborze Zabrze,
- rocznik 2005 gr. II - MKS
Zaborze Zabrze, Piast Gliwice,
APN Knurów, Promotor Zabrze, Concordia Knurów, LKS
35 Gierałtowice, MKS Zabrze-Kończyce, UKS Trampkarz 22,
- rocznik 2006 - Gwarek
Ornontowice, Czarni Pyskowice, GSF Gliwice, Piast Gliwice,
UKS Trampkarz 22, LKS 35
Gierałtowice, KS 94 Rachowice, MKS Zaborze Zabrze, Piast
Gliwice, Promotor Zabrze.
PiSk

Klasa B
TERMINARZ RUNDY JESIENNEJ

1. KOLEJKA

23 sierpnia
Piast Pawłów - Gwarek II
Ornontowice, Victoria Pilchowice - KS Bojków, LKS 45
Bujaków - Concordia II Knurów, Przyszłość II Ciochowice
- Quo Vadis Makoszowy, Start
Kleszczów - Pogoń Ziemięcice, Orzeł Stanica - Amator
Rudziniec, Olimpia Pławniowice - Naprzód Świbie,

2. KOLEJKA

30 sierpnia
Gwarek II - Naprzód, Amator
- Olimpia, Start - Orzeł, Quo
Vadis - Pogoń, Concordia II
- Przyszłość II, Bojków - Bujaków, Piast - Victoria,

3. KOLEJKA

6 września
Victoria - Gwarek II, Bujaków
- Piast, Przyszłość II - Bojków,
Concordia II - Pogoń, Orzeł
- Quo Vadis, Olimpia - Start,
Naprzód - Amator,

4. KOLEJKA

13 września
Gwarek II - Amator, Start - Naprzód, Quo Vadis - Olimpia,
Concordia II - Orzeł, Bojków
- Pogoń, Piast - Przyszłość II,
Victoria - Bujaków,

5. KOLEJKA

20 września
Bujaków - Gwarek II, Przyszłość II - Victoria, Piast - Pogoń, Orzeł - Bojków, Olimpia
- Concordia II, Naprzód - Quo
Vadis, Amator - Start,

6. KOLEJKA

27 września
Gwarek II - Start, Quo Vadis
- Amator, Concordia II - Naprzód, Bojków - Olimpia, Piast
- Orzeł, Victoria - Pogoń, Bujaków - Przyszłość II,

7. KOLEJKA

4 października
Przyszłość II - Gwarek II, Bujaków - Pogoń, Orzeł - Victoria,
Olimpia - Piast, Naprzód - Bojków, Amator - Concordia II,
Start - Quo Vadis,

8. KOLEJKA

11 października
Gwarek II - Quo Vadis, Concordia II - Start, Bojków - Amator, Piast - Naprzód, Victoria
- Olimpia, Bujaków - Orzeł,
Przyszłość II - Pogoń,

9. KOLEJKA

18 października
Gwarek II - Pogoń, Orzeł Przyszłość II, Olimpia - Bu-

jaków, Naprzód - Victoria,
Amator - Piast, Start - Bojków,
Quo Vadis - Concordia II,

10. KOLEJKA

25 października
Gwarek II - Concordia II, Bojków - Quo Vadis, Piast - Start,
Victoria - Amator, Bujaków Naprzód, Przyszłość II - Olimpia, Orzeł - Pogoń,

11. KOLEJKA

2 listopada
Orzeł - Gwarek II, Olimpia Pogoń, Naprzód - Przyszłość
II, Amator - Bujaków, Start
- Victoria, Quo Vadis - Piast,
Concordia II - Bojków,

12. KOLEJKA

8 listopada
Gwarek II - Bojków, Piast Concordia II, Victoria - Quo
Vadis, Bujaków - Start, Przyszłość II - Amator, Naprzód
- Pogoń, Orzeł - Olimpia,

13. KOLEJKA

15 listopada
Olimpia - Gwarek II, Naprzód
- Orzeł, Amator - Pogoń, Start
- Przyszłość II, Quo Vadis Bujaków, Concordia II - Victoria, Bojków - Piast.

Kiedyś kuźnia talentów, a dzisiaj?
Jegor (Górnik Zabrze, Stal
Mielec, Odra Wodzisław),
Marcin K laczka (Groclin
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Ruch Radzionków,
Ruch Chorzów), Marek Kostrzewa (Górnik Zabrze), Jacek Polak (Odra Wodzisław),
Roman Skorupa (Odra Wodzisław, Groclin Grodzisk
Wiel kopolsk i), Mirosław
Szleza k (Górnik Zabrze),
Robert Sztandera (Szczakowianka Jaworzno), Marek
Tokarz (Szczakowianka Jaworzno), Waldemar Waleszczyk (Ruch Chorzów), Jacek
Wiśniewski (Górnik Zabrze,

Cracovia), Krzysztof Zagórski (Górnik Zabrze, Siarka
Tarnobrzeg, Odra Wodzisław, Groclin Dyskobolia
Grod zisk Wiel kopolsk i),
Michał Zieliński (Polonia
Bytom, Korona Kielce, Górnik Zabrze).
Nie można zapominać, że
w Knurowie reprezentacyjne
szlify zdobywał Łukasz Żyrkowski, który występował w
kadrach młodzieżowych, a
także w Piaście Gliwice, czy
Energetyku Rybnik.
Tak było przed laty.
O b e c n i e k nu r ow s k i e
piłkarskie talenty próbują

ukształtować w dwóch klubach: Akademii Piłki Nożnej
oraz Concordii. Niebawem do
tego grona dołączy Piłkarskie
Przedszkole Górnika Zabrze i
Concordii. Wielu zastanawia
się, czy trzy podmioty działające w takim mieście, jak
Knurów są gwarancją na piłkarski sukces. Gwarancji nikt
nie da, ale jedno jest pewne,
dobra i systematyczna praca
poparta talentem i szczęściem
na pewno przyniesie oczekiwany efekt.
Gdy dzisiaj spojrzymy na
ligowe tabele poprzednich
rozgry wek prowadzonych

Jednym
z wychowanków
Concordii, którzy
trafili do zespołu
seniorów i o którym
mówi się, że ma
szanse coś w piłce
osiągnąć, jest
20-letni dziś Paweł
Jaroszewski
(na archiwalnym
zdjęciu na
pierwszym
planie w meczu
z Górnikiem Zabrze)
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Foto: Piotr Skorupa - archiwum

Starsi Czy telnicy doskonale pamiętają, młods z yc h i n for muj e my, ż e
K nu rów by ł pr z e d l at y
określany, jako znakomicie funkcjonująca kuźnia
piłkarskich talentów. To
tu masowo przygotow ywano zawodników do gry
na najw yższym ligow ym
poziomie. To tu działacze
i trenerzy znali receptę na
sukces. Takie terminy, jak
„akademia”, czy „skauting”
nie były jeszcze znane, ale
efekty pracy z wychowankami i zawodnikami ściągniętymi z innych klubów
prz y nosi ł y fa ntast yczne
efek t y. Po „obróbce” w
Knurowie do wielkiej piłki
t ra f i ło co najmniej k i lkunastu piłkarzy, którzy
odgrywali znaczące role w
swoich drużynach występujących w najw yższych
k lasach rozgry wkow ych.
Do klubów I ligi (obecnie
zwanej Ekstraklasą) przeszli m.in.: Henryk Bałuszyński (Górnik Zabrze),
Janusz Bodzioch (Górnik
Zabrze i Raków Częstochowa), Marcin Brosz (Górnik
Zabrze), Józef Dankowski
(Górnik Zabrze, Polonia
Wa rsz awa, Sta l Sta lowa
Wo l a), D a r iu s z D u d e k
(GKS Katowice, Widzew
Ł ód ź , Od ra Wod zisław,
Legia Warszawa), Jerzy Dudek (Sokół Pniewy), Piotr

przez Śląski Związek Piłki
Nożnej oraz Podokręg Zabrze, stwierdzimy - używając
młodzieżowego slangu - że
szału nie ma. Większość knurowskich drużyn gra w kratkę, albo poniżej oczekiwań.
Warto jednak pamiętać,
że nie zawsze sukcesy drużyn
trampkarzy czy juniorów
przekładają się na w ysoki
poziom prezentowany w dorosłej piłce. I na odwrót. Brak
sukcesów w kategoriach mło-

dzieżow ych nie oznacza,
że dany piłkarz nie będzie
gwiazdą wśród seniorów.
Nie da się jednak ukryć,
że w atmosferze zwycięstw
łatwiej sięgać po kolejne
sukcesy, a porażki dołują i
odbierają chęci do dalszej
pracy.
Przed młodymi kandydatami na piłkarzy nowy
sezon. Jaki będzie? Przekonamy się niebawem.
Piotr Skorupa

W zbliżającym się sezonie Śląski Związek Piłki Nożnej wprowadzi nowy system rozgrywek. Jego schemat przedstawia się
następująco:
- Śląska Liga Juniorów Starszych - 1 liga (rocznik 1996 i młodsi),
- Śląska Liga Juniorów Starszych - 2 liga (rocznik 1996 i młodsi),
- Śląska Liga Juniorów Młodszych - 1 liga (rocznik 1998 i młodsi),
- 2 Liga Juniorów Młodszych (rocznik 1998 i młodsi),
- Śląska Liga Juniorów Młodszych - 3 liga (rocznik 1998 i młodsi),
- Śląska Liga Trampkarzy 2000 - 1 liga (rocznik 2000 i młodsi),
- Śląska Liga Trampkarzy 2000 - 2 liga (rocznik 2000 i młodsi),
- Śląska Liga Trampkarzy 2000 - 3 liga (rocznik 2000 i młodsi),
- Śląska Liga Trampkarzy 2001 - 1 liga (rocznik 2001 i młodsi),
- Śląska Liga Trampkarzy 2001 - 2 liga (rocznik 2001 i młodsi),
- Śląska Liga Trampkarzy 2001 - 3 liga (rocznik 2001 i młodsi),
- Śląska Liga Młodzików 2002 (rocznik 2002 i młodsi),
- Śląska Liga Młodzików 2003 (rocznik 2003 i młodsi).
Wiadomo już, że Concordia wystawi do rozgrywek 8 zespołów.
Trzy z nich wystąpią na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej: - Śląska Liga Juniorów Starszych - 2 liga – trener Damian
Tkocz, - Śląska Liga Juniorów Młodszych - 3 liga – trener
Marcin Rozumek, - Śląska Liga Trampkarzy rocznik 2000 - 3
liga – trener Henryk Skrzypczyk. Pięć pozostałych zagra
w Podokręgu Zabrze: - Liga Trampkarzy Podokręg Zabrze
rocznik 2001 – trener Rafał Brodziński, - Liga Trampkarzy
Podokręg Zabrze rocznik 2002 – trener Tomasz Nowosielski,
- Liga Trampkarzy Podokręg Zabrze rocznik 2003 – trener
Patryk Pietraczyk, - Liga Trampkarzy Podokręg Zabrze rocznik
2004 – trener Zbigniew Matuszek, - Liga Trampkarzy Podokręg
Zabrze rocznik 2005/2006 – trener Łukasz Spórna.
Grupę naborową (rocznik 2007 i młodsi) prowadzić będzie
Barbara Wapińska.
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LEBOSZOWICE

Kto miód łyka,
jak koń bryka
Do pszczół ma wręcz nabożny szacunek. – Żeby je hodować,
potrzeba dużej wiedzy i doświadczenia. A one i tak są
mądrzejsze od pszczelarza... – śmieje się zapalony pszczelarz
Albert Wienchol z Leboszowic

– Pszczoły nie są tak agresywne jak kiedyś, ale rozsądek
podpowiada, by mieć odpowiedni ubiór... – mówi pan Albert

Na co miód pomaga?

– Zaczynaliśmy od pięciu pszczelich rodzin, dzisiaj mamy ich ponad setkę – mówi Albert Wienchol. – To
ogromna satysfakcja i równie wielka odpowiedzialność...

Pszczoły wzbudzają u ludzi roz- wielu stresów związanych z troską Jednak zdrowy rozsądek podpowiada,
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praca, nierzadko przysparzająca potrzebujemy już takich zabezpieczeń.

Miód rzepakowy najlepszy jest na wątrobę, drogi żółciowe, serce, naczynia wieńcowe. Jest przydatny podczas leczenia stanów zapalnych dróg
oddechowych. Szybkie przyłożenie miodu na oparzoną skórę zabezpiecza
ją przed tworzeniem się pęcherzy i rozwojem zakażenia.
Miód akacjowy działa uspakajająco i wzmacniająco. Przydatny jest także
w zaburzeniach przewodu pokarmowego, nerek i układu moczowego. Pomaga przy leczeniu przeziębienia.
Miód lipowy idealny na stres. Ma dobroczynny wpływ na układ nerwowy,
a także na górne i dolne drogi oddechowe, serce i układ krążenia.
Miód gryczany działa odtruwająco, a poza tym jest bardzo dobry na układ
krążenia, wątrobę, miażdżycę i niedokrwistość wynikającą z niedoboru
żelaza.
Miód wrzosowy świetnie wpływa na nerki i drogi moczowe, gruczoł krokowy, stany zapalne jamy ustnej i gardła, stany zapalne jelita
Miód nektarowy wielokwiatowy smakuj, gdy czujesz się wyczerpany
psychicznie lub fizycznie. Jest też dobry na stany alergiczne dróg oddechowych, na serce i naczynia krwionośne.
Miód nektarowo-spadziowy najlepszy jest na stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, serce i układ krążenia oraz na zaburzenia trawienia.
Miód spadziowy ze spadzi liściastej dobrze wpływa na nerki i drogi
moczowe oraz na wątrobę i drogi żółciowe.
Miód spadziowy ze spadzi iglastej najlepszy jest na dolne drogi oddechowe, przewód pokarmowy, zaparcia, biegunki, choroby serca i naczyń
oraz na nerwice.

Matka pszczela może żyć nawet 5 lat, trutnie do roku, zaś pszczoły
robotnice w okresie od wiosny do jesieni żyją przeciętnie 5-6
tygodni. Bez względu na panujące warunki zewnętrzne w czasie
wychowywania czerwiu temperatura w ulu wynosi od 34 do 35°C

Pszczele powiedzenia i cytaty
Kto ma pszczoły, ten ma świat wesoły
Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela miód zbiera
Pracowita pszczoła nie ma czasu na smutek
Pracowity jak pszczoła
Pszczółka nie sobie miód zbiera
Wielkie mozoły, nim miód zniosą pszczoły
I w miodzie kwas się znajdzie
Jakby kto w serce miód wlewał
Kraina mlekiem i miodem płynąca
Kto miód łyka, jak koń bryka
Słodki jak miód
Żeby ich miodem smarował, innymi nie będą
Ciepło jak w ulu
Kto w ul dmuchnie, temu gęba spuchnie
Porządek jak w ulu
Co z wosku kapnie, co złodziej drapnie, co adwokat wyszczeka, trzeciego
pokolenia nie doczeka
I wosk póki miękki rychlej w siebie pieczęć przyjmie
Raz mi się woskiem stawiasz, a drugi raz głazem
Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło/Anonim/
Miód chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt i sprowadza mdłości;
kochaj z umiarem/William Shakespeare/
Księżyc miodem ocieka na ustach szalonych. Żarłoczne są tej nocy ogrody
i domy/Guillaume Apollinaire/
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