Podzielniki wygrywają
z powierzchnią
W zdecydowanej większości lokatorzy
mieszkań LWSM opowiedzieli się za
utrzymaniem metody podzielnikowej przy
rozliczaniu kosztów ciepła

AMBITNI
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Spółdzielnia kiedyś
to w y
wiezi
e

Mija rok, odkąd zaczęła obowiązywać
tzw. ustawa śmieciowa, a w Knurowie
odpady nadal lądują w przydrożnych
rowach, nie ubyło też dzikich wysypisk
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Rodzinnie u farorza

X Festyn Parafialny w Farskich Ogrodach przy
kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego po raz kolejny dowiódł, że można
łączyć przyjemne z pożytecznym

Szczegóły na str. 8

Od płytowego debiutu Nekromera minął ponad
rok. Zespół nie zwalnia jednak tempa. Jego frontman, Michał „Hellﬁeld” Kacprzak, zaśpiewał na
singlu „SA (Steven Adler)”, promującym nadchodzący album rapera Peji. Gościnnie w teledysku
wystąpił Bartosz „Barth” Tyszkiewicz
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Górnicy
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Ustrzelili 4. miejsce

Krwi nie żałują, ale gdy trzeba, sięgają po broń...
w pokojowych zamiarach

Klub Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana z Knurowa
idzie jak burza. Pod koniec czerwca
wystawił trzyosobową drużynę do
udziału w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Krwiodawców w Sportach
Obronnych. Impreza odbyła się w
Dusznikach-Zdroju na Jamrozowej
Polanie.
W ośrodku treningowo-wyczy-

BEZPŁATNE BADANIA
NIEMOWLAKÓW

Jak się
rusza twoje
dziecko?

Centrum Fizjoterapii
Fizjofit zaprasza
rodziców dzieci
do 1 roku życia na
bezpłatne konsultacje
z fizjoterapeutą,
pozwalające
ocenić rozwój
psychoruchowy

Wskazaniem do umówienia
się na konsultację powinny być
zwłaszcza niepokojące zachowania.
Należą do nich m.in. niewielka aktywność ruchowa dziecka (niższa
niż oczekiwana w danym wieku),
chaotyczne ruchy kończyn, niepokój ruchowy, preferencje dziecka do
układania się w jedną stronę (przy
zmniejszonej aktywności drugiej
strony ciała), problemy podczas
codziennej pielęgnacji (dziecko jest
niespokojne, ciągle płacze).
- Jeśli zauważyli państwo u
swojego niemowlaka niepokojące
objawy, nasi fizjoterapeuci pomogą
zrozumieć problem lub rozwiać
wątpliwości – zapewniają organizatorzy akcji. – Kluczowe w terapii
jest poddanie oddziaływaniu terapeutycznemu dziecka, u którego
zauważono zaburzenia w rozwoju
psychomotorycznym.
- Im wcześniej zostanie to rozpoczęte, tym lepszych efektów można
się spodziewać – tłumaczą pracownicy Fizjofitu. – Łatwiej skorygować
zaburzone funkcje dzięki dużej plastyczności ośrodkowego układu nerwowego. Jesteśmy po to, by pomóc.
Na bezpłatną konsultację można się umówić telefonicznie dzwoniąc pod nr 32 234 07 25.
/bw/
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nowym biatlonistów Adam Pobłocki,
Krzysztof Socik i Stanisław Bogumił
strzelali z wiatrówki krótkiej na 10 m
w pozycji stojącej, 15 m z wiatrówki
długiej w pozycji leżącej i kbks na
odległość 50 m w pozycji leżącej.
Knurowianie wrócili ze spartakiady z 4. miejscem.

KNURÓW

Ludzie
demolka

W piątek, o godz. 23.55 wystraszona kobieta zadzwoniła do dyżurnego Straży Miejskiej, by przysłał
patrol na ul. Reymonta. Tam jej były
chłopak skopał drzwi wejściowe do
mieszkania i uszkodził zamki. Na
tym nie poprzestał. Udał się do ojca
kobiety, na ul. Chrobrego, by powybijać szyby w jego oplu.
To nie jedyny taki przypadek z
ostatniego weekendu. Policjanci ujęli
36-latka, który wybił szybę i wyrwał
lusterka w bmw swojej znajomej.
Zatrzymali też 40-letniego knurowianina po tym, jak w czasie
interwencji wpadł w szał. Furiat
skopał radiowóz, wybił w nim szybę,
a na koniec rzucił się z pięściami na
funkcjonariuszy.
/g/

KNURÓW

Azyl pod kołami

Dochodziła trzecia nad ranem
w sobotę, gdy na al. Piastów uwagę
strażników miejskich i policjantów
zwróciła osobowa Toyota. Auto
wjechało na jeden z „azyli” oddzielających pasy ruchu niszcząc znak
drogowy, wysepkę, a przy okazji
mocno się dezelując. Jak się okazało,
kierujący, obywatel Niemiec, był
pod wpływem alkoholu. Mężczyzna
został zatrzymany. Dalsze czynności
prowadzi Komenda Miejska Policji
w Gliwicach.

Foto: Archiwum

DUSZNIKI-ZDRÓJ

W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono prawie
20 przepisów na pyszny żur

STANICA

Posmakuj żuru

W niedzielę (13.07) w Stanicy na stołach
królować będzie żur
Na III Festiwal Żuru zaprasza Stowarzyszenie Samorządowe
Mieszkańców i Przyjaciół Gminy
Pilchowice „Razem w Przyszłość”.
O zwycięstwo rywalizować będą
panie z okolicznych Kół Gospodyń
Wiejskich.

Impreza rozpocznie się o godz. 16
przy stanickiej muszli koncertowej.
W programie m.in. losowanie wycieczki do siedziby Sejmu RP.
Uczestnikom czas umilać będzie
muzyka wygrywana przez zespół
Bella Musica z Czech.

/bw/

KNURÓW

gorącym uczynku
Przegląd lokalny KnurówNa
W ręce stróżów prawa z knurowskiego komisariatu wpadło ostatnio
dwóch
17-latków z Gliwic i 18-latek bez stałego miejsca zamieszkania.
OGŁOSZENIE10
EKSPRESOWE
lipiec 2014r
30 czerwca, przed północą, kompani wybili szybę i wyważyli drzwi, by
dostać się do altany na terenie ogródków działkowych przy ul. Szpitalnej.
Sprzedam garaż
przy ul.
Cena
147,60
brutto
51-letni działkowicz szacuje obecnie straty.
Targowej. Tel. 32 235 03 39,
/g/, foto: arch. HDK Knurów

694 934 755

/g/

/bw/

nekrolog

„Żegnając przyjaciela, nie płacz,

Znowu trzeba
frezować

- Nie na długo pomogło sfrezowanie
garbów na ul. Zwycięstwa. Jezdnia
znowu się wybr zuszyła – w t ych
samych miejscach co poprzednio. Z
dnia na dzień jest coraz gorzej, szkody górnicze postępują, przejazd jest
utrudniony.
Szczygłowiczanin

ponieważ jego nieobecność ukaże ci to,
co najbardziej w nim kochasz”

Błoto na Kościuszki

- Zainteresujcie się ulicą Kościuszki.
Firma budująca kanalizację zasypała
drogę ziemią i piaskiem, a teraz to
jest jedno wielkie bagno. Powiedzieli,
że kamieniem nie zasypią, bo się nie
opłaca, a tymczasem po deszczach
toniemy w błocie...
Krzysztof

Not. bw

Khalil Gibran

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego długoletniego Pracownika Banku,
uhonorowanego w trakcie
pracy zawodowej odznaczeniami
za zasługi dla Polskiej Bankowości Spółdzielczej

ŚP.

foto-migawka

ANNY RESZKA
Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd, Pracownicy
O.K. Banku Spółdzielczego

Żegnaj Aniu …
reklama

sprawnoHistoria małej Laury, która od urodzenia zmaga się z niepełno
coraz więcej
ścią, poruszyła knurowian. Nakrętki dla dziewczynki zbiera
ym bagażniku,
osób. Jedni dostarczają je samochodem lub na rowerow
ł worki nakręinni przynoszą pieszo. Pan Mariusz, ps. „Księżyc”, przywióz
dla Laury
plastiki
ił
gromadz
nian
Knurowi
jakim!
to
I
lu.
motocyk
na
tek...
- zapewnia.
od pewnego czasu i nie zamierza przestać. - Zbieramy dalej!
Tekst i foto: jb
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ŚCIGANI

KNURÓW. (NIE)GOŚCINNY WYSTĘP WANDALI NA STADIONIE MIEJSKIM

Faul na ogrodzeniu

Kryminalni z knurowskiego komisariatu nie
ustają w poszukiwaniach XXXXXXXX XXXXXX
i Piotra Sadłowskiego. Liczą, że z pomocą
Czytelników uda się ustalić miejsca pobytu
ściganych

INFORMACJA
USUNIĘTA
Z POWODU
ZAKOŃCZENIA
DZIAŁAŃ
OPERACYJNYCH
POLICJI

15 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
wydał list gończy za XXXXXXXX
X X X X X X X X (sygn. a kt II K
586/12).
Knurowianin, zamieszkały
ostatnio przy ul. Kołłątaja XXX,
ścigany jest za przestępstwo z art.
280§1 kk: Kto kradnie, używając
przemocy wobec osoby lub grożąc
natychmiastowym jej użyciem albo
doprowadzając człowieka do stanu
nieprzytomności lub bezbronności,
podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
Piotr Sadłowski jest ścigany
na mocy listu, jaki 29 stycznia
2014 roku wydał za nim Sąd Rejonowy w Gliwicach (sygn. akt
IX W 1546/12). Knurowianin ma
odpowiedzieć za w ykroczenie
z art. 119 kw: Kto kradnie lub przy-

właszcza sobie cudzą rzecz ruchomą,
jeżeli jej wartość nie przekracza
250 złotych, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
Sadłowski mieszkał ostatnio
przy al. Piastów 5B/16 w Knurowie.
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
/g/

KNURÓW

Zabił dla pieniędzy

Wandale porwali siatkę broniącą
wstępu na stadion od strony sklepu
Lidl. Dyrektor Stolarek wyklucza
udział kibiców.
– Podejrzewam, że to sprawka
złodziei węgla lub zbieraczy złomu
– mówi.
Kopalnia od jakiegoś czasu boryka się z zorganizowanymi grupami,
którym najłatwiej przedostać się
na jej teren ze stadionu miejskiego.
Skarpa obiektu dobrze osłania tych,
którzy kradną złom i węgiel albo chcą
w spokoju wypić alkohol.
Zamontowane rok temu ogro-

Foto: Paweł Gradek

PIOTR SADŁOWSKI

Ze środy na
czwartek
ktoś zniszczył
ogrodzenie
stadionu przy
ul. Dworcowej.
Nie pierwszy
raz. Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Knurowie,
Krzysztof Stolarek,
szacuje straty na
2–3 tys. zł

Ogrodzenie kosztowało 12 tys. zł, wandale sprawiają,
że tak kwota rośnie...

dzenie z siatki już po tygodniu było
w strzępach. Wandale rozpruli je, by
utorować sobie dojście do kopalni.
– Ogrodzenie kosztowało nas 12
tys. zł. Biorąc pod uwagę fakt, że we
wrześniu, najpóźniej w październiku,
ruszy remont stadionu, każde dodatkowe wydatki związane z naprawą
tymczasowego ogrodzenia nie są nam

KNURÓW

Każdy może pomóc

Krzysztof Rutkowski w Knurowie! Ale
spokojnie, nic się nie stało. Słynny
detektyw przyjechał, by wesprzeć
program „Bezpieczni w necie, bezpieczni
w świecie”, realizowany przez
knurowskich społeczników

Michał B. zamordował panią Marię
z ulicy Janty. Wszedł do mieszkania
staruszki, udusił ją, a następnie, aby
zatrzeć ślady, podpalił miejsce zbrodni

Tragedia na ul. Janty wstrząsnęła Knurowem. 17 maja około
godz. 21 spokojna starsza pani
ginie z rąk chciwego zabójcy. Paweł
Sikora, prokurator z Prokuratury
Gliwice-Zachód, potwierdza, że
motywem zabójstwa był rabunek.
– Dla dobra toczącego się śledztwa, nie udzielamy informacji co
do okoliczności zdarzenia. Wciąż
weryfikowane są różne teorie – zaznacza prokurator.
Tuż po morderstwie po Koloniji
krążyły plotki, że w zbrodni brał
udział ktoś jeszcze, ktoś kto pomógł
dostać się Michałowi B. do mieszkania pani Marii.
– Maria była bardzo ostrożna,

nikomu obcemu by nie otworzyła
drzwi! Nigdy! A tego 23-latka nie
znała! To musiał być ktoś znajomy,
ktoś, czyj głos znała − tłumaczyła
pani Aniela, bliska krewna knurowianki.
Prokurator Sikora nie potwierdza tych rewelacji.
– Postawiliśmy zarzuty tylko
jednej osobie – informuje.
Michał B. przebywa w areszcie
tymczasowym. Zostanie tam, aż do
procesu. Kiedy proces ruszy?
– Wszystko zależy od tego, kiedy
zakończymy postępowanie przygotowawcze – mówi prokurator
Sikora.
Michał B. odpowie z paragrafu
obejmującego, m.in. zabójstwo
ze szczególnym okrucieństwem.
Wymiar kary waha się od 12 lat do
dożywocia.
jb
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Foto: Archiwum SCPR

Choć minęły już dwa miesiące
od tych tragicznych wydarzeń, nadal
niewiele wiemy o ostatnich godzinach życia knurowianki.

Detektyw Krzysztof Rutkowski jest ambasadorem programu
– na zdjęciu z prezes Anetą Nowak i kierownikiem Renatą Irytowską

na rękę – tłumaczy dyrektor MOSiR
Knurów.
Apeluje do okolicznych mieszkańców, by nie bali się reagować na
każdy taki akt wandalizmu przy
stadionie. Zwłaszcza że naprawa
ogrodzenia finansowana jest z kieszeni podatników.
/pg/

Akcja jest dziełem Stowarzyszenia Cztery Pory Roku. We wtorek
na zaproszenie prezes SCPR Anety
Nowak i kierownik programu Renaty
Irytowskiej w klubie Gama spotkali
się uczestnicy akcji oraz przedstawiciele służb mundurowych. Zebrali
się, by zawrzeć porozumienie w sprawie poszukiwania osób zaginionych.
– W ciągu dwóch lat udało nam
się odnaleźć 10 osób. Niestety, dwie
były martwe, a dwóch nadal poszukujemy – mówi Renata Irytowska.
W stowarzyszeniu udziela się 15
członków stałych oraz od 30 do 50
wolontariuszy.
Do tej pory organizacja wspierała akcje poszukiwawcze w różnych
miejscach Polski. Teraz będzie inaczej.
– Zamierzamy skupić się na poszukiwaniach osób zaginionych jedynie z województwa śląskiego – mówi
prezes Aneta Nowak.
Co ważne, każdy może pomóc.
Aby stać się uczestnikiem programu
wystarczy dołączyć do grupy otwartej na Facebooku.
Dominik Trygar

Więcej o Stowarzyszeniu Cztery
Pory Roku dowiesz się ze strony
www.scpr.org.pl.

WAŻNE

Poszukiwani świadkowie potrącenia
Był piątek, 4 lipca. Około godz.
8.30 w zatoczkę przy ul. Knurowskiej
w Bojkowie wjechał autobus linii
194. Za nim jechał 16-letni rowerzysta. Kiedy omijał autobus, został
potrącony przez wyprzedzający go
samochód.

Kierowca ciemno-szarego fiata
pandy zatrzymał się kilka metrów
dalej, ale nie udzielił pomocy poszkodowanemu. Kiedy upewnił się,
że nastolatkowi nic poważnego się nie
stało, odjechał z miejsca zdarzenia.

- Liczę, że któryś z pasażerów autobusu 194, jadącego wtedy do Gliwic,
zapamiętał numer rejestracyjny fiata
pandy - mówi matka poturbowanego
chłopca.
Informacje można k ierować
do dyżurnego Komisariatu Policji
w Knurowie (32 337 25 00) lub pod
numer 505 140 680.
/g/
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WAKACYJNA PRACA POPŁACA, TYLKO JAK JĄ ZDOBYĆ

Młodzi chętnie dorobią
Foto: Archiwum

Ich atutem jest młodość i entuzjazm, wadą niedoświadczenie.
Ale nie zniechęcają się – chcą pracować. Choćby na krótko,
najlepiej na wakacjach. Młodzi usiłują wejść na rynek pracy.
Jak im to wychodzi?

WAŻNE

Policja prosi o informacje
Komisariat Policji w Knurowie, w związku z prowadzonym pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód postępowaniem przygotowawczym
w sprawie podpalenia samochodów: fiata sieny, forda fiesty i citroena xary,
zaistniałego w nocy z 11 na 12 czerwca 2014 roku w Knurowie na parkingu
osiedlowym przy ul. Kołłątaja, zwraca się z prośbą do osób posiadających
jakiekolwiek informacje w powyższej sprawie o kontakt z prowadzącymi
śledztwo (32 337 25 25), dyżurnym komisariatu (32 337 25 00) lub z najbliższą
jednostką policji.
/kp knurów/

Na tablicach może i ofert nie brakuje, ale rzadko trafiają w oczekiwania poszukujących

aliach, a w obecnych nie potrafią
się odnaleźć.

TRUDNY RYNEK

Według inspektora Pluty ludzie
młodzi są chętni do pracy. Nie mają
przy tym wygórowanych oczekiwań.
W zamian za pracę oczekują odpowiedniego wynagrodzenia. Tyle że...
niełatwo o pracę.
Młodzież, która chce sobie tylko
dorobić w czasie wakacji, ma kilka
możliwości. Można szukać ogłoszeń
w internecie, ale to rzadko bywa
skuteczne. Niekiedy lepszym rozwiązaniem jest wydrukowanie stosu CV
i roznoszenie ich po firmach. Można
też zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.
– Aktualnie nie mam zatrudnie-

z redakcyjnej poczty

PRÓBOWAĆ TRZEBA

Oprócz tego, co oferują lokalni
przedsiębiorcy, pojawiają się też –
choć nie często – możliwości ze strony okolicznych instytucji. Tak było
w 2013 roku, gdy wśród ofert były
propozycje zatrudnienia w placówkach oświatowych, magistracie, Centrum Kultury, czy roboty publiczne
w knurowskim PCK. Powiatow y
Urząd Pracy w Gliwicach rejestruje
osoby bezrobotne, ale również szukających praktyk i stażów. O pracę
możemy zapytać także w punkcie
pośrednictwa pracy w Czerwionce–
Leszczynach (tel. 32 425–76–31).
Trzeba próbować. Kto się nie stara, temu na pewno się nie uda.
Tekst & Foto: Dominik Trygar
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– Przy zbiegu ulic Witosa i Lotników stoi maluch. Długo stoi, bo zarósł
trawskiem i zielskiem. I pewnie nieprędko pojedzie, bo mu „kapcie” w kołach
nie pozwolą – zgłosił redakcji Czytelnik, którego obiekcje wzbudził wygląd
auta, służącego za podporę dla reklamy jednego z pobliskich sklepów. – Jeśli
dodać zdezelowany zderzak, to nie jest to ładna wizytówka ani ozdoba miasta...
– zauważa nasz rozmówca.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Szanowni Państwo!
Zainspirowana umieszczonym niedawno w Przeglądzie Lokalnym zdjęciem naszej orkiestry kopalnianej, pozwalam sobie przesłać przedwojenną
fotografię ówczesnej orkiestry. Niestety, nie znam daty, ale to był na pewno
marsz z okazji 3 Maja w latach pomiędzy 1936 a 1939 rokiem.
Miejsce, to początek obecnej ul. Wilsona - zdaje się, że ta ulica również
wtedy nosiła tę nazwę - u wylotu ul. Broniewskiego.
Proszę zamieścić to zdjęcie w PL, może jeszcze żyje któryś z tych sympatycznych chłopców w krótkich spodenkach na szelkach, według ówczesnej
mody młodzieżowej.
Z poważaniem
Janina Swoboda

nia, ale pracowałem przez miesiąc
w magazynie Decathlonu – przyznaje
Konrad, tegoroczny maturzysta.
– Chciałbym znaleźć pracę bliżej Knurowa, najlepiej w samym mieście, ale
jest ciężko. Prace sezonowe w większości są już zajęte. Trzeba być szybkim.
– Chciałam przepracować jeden
wakacyjny miesiąc, a potem gdzieś
wyjechać – zdradza nam jedna z młodych knurowianek. – Niestety, już
wiem, że w lipcu i sierpniu nie popracuję. No chyba, że odezwie się do mnie
jakieś biuro podróży, gdzie składałam
aplikację.
– Mam zajęcie w zakładzie TRW
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Gliwicach. Trafiłem tam przez biuro
pośrednictwa pracy Exact Systems
– mówi maturzysta Olek. – Mam
zamiar pracować do końca wakacji,
ale jeśli nie znajdę do tego czasu nic
innego, to w czasie studiów też będę
tam pracować.
Dla niektórych wyjściem może
być zgłoszenie się do Ochotniczych
Hufców Pracy. OHP współpracują
z katowicką agencją pracy Work
Service.
Inspektor Pluta pozytywnie ocenia tę agencję.
– Moje dwie córki znalazły pracę
przez Work Service i były bardzo
zadowolone – przyznaje. – Nie zmuszałem ich do pracy, ale skoro chciały
być niezależne finansowo, nie stałem
im na przeszkodzie.

Foto: Bogusław Wilk

Obecna stopa bezrobocia w Polsce wynosi 13,5 proc. (dane GUS).
Wśród osób młodych, poniżej 25.
roku życia, szacuje się ją na około
28 proc. To oznacza, że więcej niż co
czwarty czynny zawodowo młody
Polak pozostaje bez pracy.
W Knurowie statystyki wyglądają nieco lepiej. W stosunku do zeszłego roku bezrobocie wśród młodych
spadło o 4 proc. Niestety, wzrosło o 9
proc. wśród osób po 50. roku życia.
Jak to wytłumaczyć?
– Młodym jest zdecydowanie
łatwiej – wyjaśnia inspektor Krystian Pluta z Biura do spraw Funduszy Strukturalnych, Promocji,
Współpracy z Organizacjami Samorządowymi UM Knurów. – Starsi
ludzie wychowali się w innych re-

– Nie wiem, czy wiecie, ale mamy dość oryginalną ścieżkę rowerową. Ma
raptem 5‒7 metrów... – śmieje się jedna z mieszkanek bloku przy al. Piastów.
Faktycznie, rowerzyści jadący od ul. Lignozy w stronę Wilczy/Książenic mogą
być zaskoczeni dość intrygującym rozwiązaniem komunikacyjnym. Gdy
przejadą pod wiaduktem, na wysokości wjazdu na szczygłowickie targowisko
stopuje ich znak „zakaz wjazdu rowerów”. Aby być w zgodzie z przepisami
powinni: 1. zjechać z jezdni w prawo, 2. zejść z roweru, 3. przeprowadzić go
2‒3 metry po chodniku, 4. wsiąść z powrotem na jednoślad, gdy chodnik staje
się „drogą pieszo-rowerową”, 5. przejechać do jej końca, czyli 5‒7 metrów, 6.
zejść z roweru, 7. przeprowadzić pojazd przez przejście dla pieszych na drugą
stronę jezdni, 8. kontynuować jazdę. Skomplikowane? – Hm, pokrętne, choć
pewnie zgodne z przepisami – komentuje nasza rozmówczyni. – Ciekawe, czy
nie dałoby się trochę uprościć...
/bw/
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KNURÓW. PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY, CZYLI...

Spółdzielnia kiedyś
to wywiezie
Mija rok, odkąd zaczęła obowiązywać tzw. ustawa śmieciowa,
a w Knurowie odpady nadal lądują w przydrożnych rowach, nie
ubyło też dzikich wysypisk. Na potęgę płoną za to pojemniki
na posegregowane śmieci
Podrzucanie śmieci, zdaniem
twórców ustawy, miało przestać być
opłacalne. Niestety, rok obowiązywania przepisów pokazał, jak trudno
w ykorzenić złe naw yki. Odpady
gęsto ścielą się wzdłuż dróg, lądują
w rowach i ustronnych miejscach.
Często podrzucane są do koszy na
przystankach autobusowych.
W kwietniowej akcji sprzątania
niewielkiego odcinka ul. Koziełka
(od sk rzyżowania z Jęczmienną
do Szybu I) uczniowie Miejskiego
Gimnazjum nr 1 zebrali 50 worów
(każdy o pojemności 120 l) odpadów,
a wśród nich m.in. części samochodów, butelki, telewizory i worki ze
skoszoną trawą.
– Ilość odpadów zbieranych podczas likwidacji dzikich wysypisk
utrzymuje się na poziomie zbliżonym
do lat poprzedzających tzw. rewolu-

cję śmieciową – przyznaje naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, Anna Lewandowska.

WYSYPISKA PRZY ŚMIETNIKACH

Od lipca do grudnia 2013 roku
w Knurowie zebrano 2 267,7 ton
posegregowanych odpadów. Z obserwacji urzędników w ynika, że
nie wszyscy mieszkańcy przyswoili
zasady segregowania śmieci. Najwięcej wątpliwości towarzyszy im przy
pozbywaniu się np. zużytych igieł
i strzykawek.
Nie wszyscy korzystają z możliwości bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych i zużytego
sprzętu do dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (przy ul. Szpitalnej i Szybowej).
Wysłużone meble, zepsuty sprzęt,

PŁONĄ DZWONY

Jednym z problemów raczkującej
ustawy było terminowe zaopatrzenie
wszystkich nieruchomości w pojemniki na posegregowane odpady.
Komart dostarczył je z niewielkim
opóźnieniem. Teraz boryka się z podpaleniami.
Koszt jednego tzw. dzwonu to
2 tys. zł. Tylko w czerwcu i lipcu
spłonęły 4 (3 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej, 1 przy ul. Kazimierza
Wielkiego). Od czerwca do grudnia
2013 roku w Szczygłowicach spłonęło
16 kontenerów. Komart wycenił straty na ok. 18 tys. zł.
– Pojemniki zostały przekazane
w użytkowanie mieszkańcom – właś-

cicielom nieruchomości nieodpłatnie
i trudno jest wyegzekwować odpowiedzialność za nie – mówi Brygida
Poręba, kierownik działu handlowego i gospodarki odpadami w spółce
Komart. – Prosimy mieszkańców
o informowanie odpowiednich służb
oraz zwracanie uwagi osobom, które
przyczyniają się do zniszczenia pojemników.
Firma zgłosiła podpalenia Policji, a gmina poprosiła Straż Miejską
o zwiększenie patroli na terenie
osiedli mieszkaniowych. Jeśli kosze
nadal będą podpalane, cena odbioru
odpadów od mieszkańca wzrośnie.
Jak knurowianie podchodzą do
tematu segregowania odpadów? Pani
Dominika z osiedla 1000-lecia zdradza, że ogranicza się wyłącznie do
oddzielania papieru, plastiku i szkła
od całej reszty.

Foto: Paweł Gradek

Podzielniki wygrywają
z powierzchnią

Po zawierusze, jaka towarzyszyła rozliczeniu poprzedniego
sezonu, władze Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni mieszkaniowej postanowiły odwołać się
do głosu lokatorów. Właściciele
mieszk a ń na osied lach Wojsk a
Polskiego I i II zostali poproszeni
o wypełnienie ankiet. Badanie miało dać odpowiedź, jakie jest zdanie

mieszkańców w drażliwej kwestii
podziału kosztów ciepła. Zarząd
LWSM zapewniał, że będzie honorować decyzję większości spółdzielców
w poszczególnych budynkach.
Na początku lipca ujawniono
wyniki ankiety. Odzew ze strony
lokatorów był spory – odpowiedzi
doczekało się prawie 80 proc. ankiet.
Na os. WP I 78 proc. opowie-
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Na ponad 80 budynków tylko w trzech przeważająca część
lokatorów opowiedziała się za wprowadzeniem systemu
powierzchniowego, zdecydowana większość woli pozostać przy
systemie podzielnikowym

działo się za utrzymaniem systemu
podzielnikowego, 21 proc. było
za wprowadzeniem systemu powierzchniowego, a 1 proc. respondentów nie miał zdania. W poszczególnych budynkach rozrzut opinii
spółdzielców był dość znaczny.
Wynosił od 60 do 90 proc. Tylu
właścicieli mieszkań głosowało za
systemem podzielnikowym. Za tym,

Paweł Gradek

Życie mija się z przepisami: teoretycznie te graty powinny
zostać dostarczone przez ich właściciela do PSZOK-a, w praktyce
poprzestał na ich zrzuceniu przy osiedlowym śmietniku

KNURÓW. SPÓŁDZIELCY WYRAZILI SWOJE ZDANIE

W zdecydowanej większości lokatorzy
mieszkań LWSM opowiedzieli się za
utrzymaniem metody podzielnikowej
przy rozliczaniu kosztów ciepła

– Puszki wyrzucam do zmieszanych, bo wiem, że zbieracze i tak je
sobie wygrzebią. Kiedyś jeszcze myślałam, żeby usuwać etykiety, myć kubki
po jogurtach, ale zrezygnowałam,
kiedy zorientowałam się, że sąsiedzi
tego nie robią.
Pan, który nie chce podawać
imienia, podobnie jak jego sąsiedzi
z osiedla Wojska Polskiego I, nie
czekał na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Starego tapczanu pozbył
się, kiedy było mu to na rękę.
– Wyniosłem z zięciem na śmietnik, wieczorem. Nie mam samochodu,
żeby przewieźć tapczan do Komartu
– mówi konspiracyjnie. – Zresztą
spółdzielnia prędzej czy później go
wywiezie.

Foto: Dominik Trygar

Foto: Dominik Trygar

Nie trzeba jechać za miasto, by zobaczyć dzikie wysypisko,
bo takich nie brakuje i w centrum...

stare drzwi i okna – to wszystko nadal
ląduje w przyblokowych śmietnikach.
– Niektórzy zarządcy nieruchomości wielorodzinnych organizują
własnym staraniem wywóz tych odpadów do PSZOK-ów – mówi naczelnik
Lewandowska.
Od lipca do grudnia 2013 roku
PSZOK przy ul. Szpitalnej odebrał
127,6 ton odpadów, ten przy ul. Szybowej 292,9 ton.
– W stwierdzonych przypadkach
braku segregacji właściciele nieruchomości otrzymali pisemne pouczenia
o konieczności zastosowania się do
obowiązujących zasad – informuje
Anna Lewandowska.
Niestosowanie się do przyjętych
przez gminę rozwiązań skutkuje podwyższeniem opłaty i nałożeniem kary.
Jak dotąd nie było takich przypadków.

W ciągu roku podpalacze zniszczyli ponad 20 kontenerów,
w tym kilka tzw. dzwonów

by pozostawić aktualnie stosowane
proporcje w rozliczeniach zagłosowało 72 proc., zwiększenia udziału
części rozliczanej powierzchniowo
chciało 12 proc., natomiast 16 proc.
nie określiło swojego stanowiska.
Na os. WP II wynik był zbliżony: 77 proc. za podzielnikami,
21 proc. wol i płacić od met rażu, a 2 proc. nie wyraziło opinii.

W poszczególnych budynkach za
podzielnikami opowiedziało się
od 59 do 96 proc. właścicieli lokali. Jednak były istotne wyjątki.
W trzech budynkach – przy ul.
Lotników 12 i 20 oraz Marynarzy
15 – większość biorących udział
w ankiecie zagłosowała za zmianą
rozliczeń z podzielnikowego na
powierzchniowy.
Co na to zarząd LWSM?
– Zgodnie z regulaminem,
w trzech budynkach na os. WP II
od przyszłego sezonu rozliczenie
kosztów ciepła nastąpi systemem powierzchniowym – mówi Eugeniusz
Jurczyga, prezes LWSM.
Wielu mieszkańców nie poprzestało na wypełnieniu ankiet.
– Otrzymaliśmy też sporo konkretnych, przemyślanych opinii,
uwag i spostrzeżeń – dodaje prezes
Jurczyga. – Niektóre z nich wymagały naprawdę dużego zaangażowania
i poświęcenia wiele czasu. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni, bardzo dziękujemy.
/bw/
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Z Kijowa do knurowskiego szpitala
Dzięki porozumieniu Szpitala Miejskiego z Kijowskim Uniwersytetem
Medycznym na praktyki do Knurowa przyjechali studenci medycyny z Kijowa
Gości przywitali Michał
Ekkert, prezes Zarządu Szpitala w Knurowie oraz Michał
Nieszporek, starosta gliwicki.
Panowie przybliżyli młodym
Ukraińcom strukturę organizacyjną powiatu oraz opowiedzieli o najciekawszych
miejscach w regionie.
15-osobowa delegacja gości to studenci 4 roku medycyny wraz z profesorem. Przyjechali do Knurowa 1 lipca,
wyjadą pod koniec miesiąca.
W sierpniu praktyki rozpoczną studenci 5 roku.
Przyszli lekarze mieli już
okazję zwiedzić placówkę
i porozmawiać z pacjentami.
Co ich zaskoczyło?
– Przede wszystkim nowoczesny sprzęt i życzliwość ludzi.
Wszyscy są bardzo przyjaźni
i ciągle się do nas uśmiechają
– Natalia z Ukrainy pięknie
mówi w naszym ojczystym
języku.

Wyjaśnia, że kiedyś mieszkała w Polsce.
Goście zza wschodniej
granicy zwiedzili już Knurów,
i – jak przekonują – bardzo im
się u nas podoba. Doceniają
drogi i czyste ulice, a także
ilość miejsc, gdzie można odpocząć lub spotkać się z przyjaciółmi. Ukraińcy zamieszkali na terenie szpitala, w willi.
Orga nizatorz y poby tu
zadbali, aby goście poznali
również inne części Polski.
Studenci odwiedzą Warszawę,
gdzie spotkają się z ministrem
zdrowia, parlamentarzystami
oraz urzędnikami z kancelarii
prezydenta.
– Będzie to dobra okazja
do rozmowy na temat warunków nostryfikacji dyplomu
lekarskiego, czyli co zrobić,
aby móc pracować w zawodzie
lekarza w Unii Europejskiej–
tłumaczy prezes Ekkert.
Na prośbę gości z Kijowa

delegacja zwiedzi także Bibliotekę Śląską.
Pier wsze polsko-uk raińskie praktyki studenckie
w Polsce to efekt współpracy
knurowskiego szpitala z Kijowskim Uniwersytetem Medycznym.
W lutym 2014 roku Aleksandr Pokanewicz, prezydent
Kijowskiego Uniwersy tetu
Medycznego oraz prof. Siergiej
Giczka, kierujący w tej uczelni
Katedrą Anatomii Patologicznej, przez kilka dni gościli
w Knurowie. To wtedy omówiono warunki porozumienia.
– Nawiązałem współpracę z Kijowskim Uniwersytetem Medycznym, ponieważ
bardzo zależy mi na obopólnie korzystnych kontaktach
– wyjaśniał wówczas Michał
Ekkert. – Chodzi szczególnie
o możliwość odbywania praktyk przez studentów z Ukrainy

Goście z Ukrainy spędzą w Knurowie miesiąc, w sierpniu w szpitalu zjawią się
ich starsi koledzy

w naszym szpitalu, a także
o współpracę medyczną. Choć
placówki lecznicze na Ukrainie
są bardzo biedne, to niektóre
dziedziny medycyny są tam na
wyższym poziomie niż u nas,
np. okulistyka, diabetologia czy
psychiatria. Na tamtejszych
uczelniach prowadzone są też
cenne badania naukowe, a ich

KNURÓW. PROGRAM „RODZINA 3+”

Komorowscy chwalą
za kartę
Podziękowania za kartę „Rodzina
3+” skierowali do prezydenta
Adama Ramsa prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski i jego
żona Anna
Pisemne podziękowania
trafiły do magistratu w ubiegłym tygodniu.
Pa ńst wo Komorowsc y
doceniają Knurów za troskę
„o dobro rodzin wielodzietnych
i wrażliwość na ich potrzeby
oraz za włączenie się w budowanie dobrego klimatu dla
rodzin w Polsce”.
„Rodzina 3+” to program
wspierania rodzin wielodzietnych. Polega na umożliwieniu
korzystania z ofert miejskich
obiektów sportowych i kulturalnych (m.in. basenów,
kina, siłowni, lodowiska) na
preferencyjnych warunkach.
Z reguły są to zniżki – w przypadku gminnych placówek
rabaty sięgają 50 proc.
Do programu włączają
się też miejscowe i okoliczne
firmy (m.in. sklepy, placówki
usługowe, restauracje, gabinety lekarskie, szkoły językowe).
6

W ich przypadku obniżki są
bardziej „rozrzucone” – od
5 do 50 proc. Co znamienne, w Knurowie programowi
partnerują 23 firmy, podczas
gdy w znacznie większych
Gliwicach - 25, w Zabrzu – 20,
a w Rybniku -19. W Czerwionce-Leszczynach zgłosiło się 15
prywatnych partnerów.
Do programu może przystąpić rodzina zamieszkująca
na terenie Knurowa, w której
na utrzymaniu jest troje lub
więcej dzieci w wieku do 18
lat (a jeśli dziecko się uczy lub
studiuje – to wiek ten wydłuża
się do 26 lat). Nie ma znaczenia dochód osiągany przez
rodzinę, ani to, czy dzieci
wychowuje jeden, czy dwoje
rodziców.
Do tej pory udział zgłosiło
151 rodzin wielodzietnych –
karty wydano 761 osobom.
/bw/

potencjał jest ogromny.
Ukraińcy, będący w trudnej i kosztownej społecznie fazie transformacji, podkreślali,
że Polska jest dla nich bramą
do Europy.
– Wasz kraj zrobił przeogromny skok cywilizacyjny
w ostatnich 20 latach – mówił
prof. Siergiej Giczka. – Wi-

dać to na każdym kroku: gdy
patrzy się na drogi, budynki,
zagospodarowanie przestrzeni, szpitale, szkoły… Byłem
w Polsce w 1990 roku i potrafię
docenić to, czego dokonaliście.
Życzyłbym sobie, by Ukraina
poszła waszą drogą.
jb, sisp, foto: Justyna Bajko

Dla Przeglądu
Adam Rams, prezydent Knurowa:
– Program „Rodzina 3+” to niezwykle pożądane działanie, które w założeniu ma wspierać
rodziny wielodzietne. Dobrze, że inicjatywa
podjęta przez wiele gmin i miast uzyskała
patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jego żony, gdyż nadaje temu rangę
i świadczy, że przyszłość Polski powinniśmy
budować na fundamencie silnej rodziny. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do tego projektu, zwłaszcza firmom
i instytucjom z terenu naszego miasta i okolicznych gmin.
Mamy świadomość, że program jest nowy i trzeba będzie go
udoskonalać tak, by jak najlepiej dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.
Not. bw
Tu skorzystasz z programu

Jak przystąpić do programu
Należy wypełnić wniosek (rodzic lub opiekun prawny) i złożyć go w Urzędzie Miasta, w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego (ul. Ogana 5, I piętro, pok. 112).
Potrzebne będą też dowody osobiste rodziców, legitymacje
szkolne/studenckie dzieci. W przypadku dzieci urodzonych
poza Knurowem (mających do 7 lat) – akt urodzenia. Cała
procedura zajmuje kilka minut.

Szczegółowy wykaz instytucji i firm biorących udział w programie oraz wysokości zniżek znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.knurow.pl) w zakładce „Rodzina
3+ w Knurowie”.

Instytucje:
• k ryta pływalnia w Szczygłowicach i siłownia MOSiR-u
(ul. Górnicza2)
• kryta pływalnia aQuaRelax (ul. Szpitalna 23)
• kąpielisko Zacisze Leśne (ul. Niepodległości 109)
• sezonowe lodowisko (ul. Ułanów 8)
• Kino Scena Kultura (ul. Niepodległości 26)
• Klub Kultury Lokalnej Sztukateria (ul. Kosmonautów 7a)
• Dom Kultury (ul. Górnicza 1)
• zajęcia taneczne w grupie wiekowej I-III w budynku MSP-9
(al. Lipowa 12)
Partnerzy:
• sklep obuwniczy Eurocentrum (ul. Witosa 33)
• Alfa-System (ul. Lotników 6)
• sklep rowerowy R-bike (ul. Niepodległości 40)
• Kraina Obuwia (ul. Kapelanów Wojskowych 2a)
• Salon Fryzjerski „Joanna” (ul. Paderewskiego 1b)
• Studio Kwiatowe „Florris” (ul. Ułanów 2)
• Ośrodek Szkolenia Kierowców „Renoma”
(ul. K. Wielkiego 20A/XIII)
• Restauracja „777” (ul. 1 Maja 25)
• sklep obuwniczy Euro-Shop (ul. W. Łokietka 1a)
• Centrum Języków Obcych Focus
(ul. Łokietka 3 – Merkury)
• Raj Dziecka sklep przemysłowy (ul. Niepodległości 12)
• Usługi transportowe Rolnik (ul. Niepodległości 12)
• Zakład Fotograficzny Piotr Barchański
(ul. Kapelanów Wojskowych 2d)
• Restauracja-Hotel Zacisze Leśne
(ul. Niepodległości 107)
• Vident Gabinet Stomatologiczny (ul. K. Wielkiego 20a)
• Niepubliczne Przedszkole Planeta Dzieci (ul. 1 Maja 62)
• Szkoła Języków Obcych Level (ul. Wtosa 31a,
ul. Jedności Narodowej 5 - budynek MSP-7)
• English Centre (ul. Szarych Szeregów 3)
• Firma NIKI (Rybnik, ul. Korfantego 3)
• Multiplay (ul. Szpitalna 8)
• Biuro rachunkowe Fiscal (Gliwice, ul. Daszyńskiego 5)
• Sklep rowerowy, serwis narciarski Zbigniew Stychno
(ul. Batorego 3f, oraz sklep nurkowy – Rybnik,
ul. Powstańców Śl. 40)
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SZCZYGŁOWICE. ZAPOMNIANE FAKTY

Widok Szczygłowic z końca XIX wieku

Sacrum i profanum
Kawiarenkę na dębie do dzisiaj wspomina
wielu szczygłowiczan (widokówka z lat 70.)

Foto: Arch. Pawła Gradka

Św. Barbara w cechowni KWK
„Knurów-Szczygłowice”

Szczygłowice w dawnej fotografii
(jeszcze w czasach pruskich) to sielankowy obraz! Zdjęcie Szczygłowic
zostało zamieszczone w niemieckojęzycznym opracowaniu z 1895 roku (w
części poświęconej fabryce prochu w
Krywałdzie – W. Gűttler: „Pulverfabriken Kriewald”). Po prawej stronie
widoczne są chaty kryte strzechą.
Analizując Szczygłowice przez
pryzmat sacrum warto przywołać
kilka zapomnianych szczegółów.
Jeszcze w czasach pruskich (1910
rok) wzniesiony został przydrożny
krzyż (dzisiaj skrzyżowanie ulic:
Zwycięstwa i Wojciecha Korfantego). W dolnej części Matka Boska z
różańcem – w oszklonej wnęce. Nad
kapliczką – Męka Pańska, zaś nad
głową Chrystusa skrót INRI.
Zawiłe były okoliczności wzniesienia kościoła parafialnego pw.
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Świata. W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku napotykano wiele
przeszkód związanych z uzyskaniem
zgody na budowę kościoła, chociaż już wtedy parcelę pod przyszły
kościół podarowała Maria Wąsik.
Ostatecznie 18 sierpnia 1957 roku
dokonano uroczystego poświęcenia
placu budowy pod nowy kościół. 24
lipca 1960 roku ksiądz biskup Juliusz
Bieniek dokonał uroczystego poświęcenia kościoła pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Świata.
Szczygłowicki kościół był narażony na szkody górnicze. Już w 1971
roku zauważono pierwsze pęknięcia
wewnątrz i na zewnątrz budynku.

KNURÓW. INWESTOR WYBRAŁ NAZWĘ NOWO POWSTAJĄCEJ GALERII HANDLOWEJ

Odwołanie do tradycji

Nazwa Galeria Knurów budziła mieszane
odczucia, dlatego inwestor ogłosił konkurs na
nową. Spośród nadesłanych propozycji wybrał
taką, która odwołuje się do tradycji miejsca,
w którym powstaje obiekt
Galeria, która w rzeczywistości
ma być parkiem handlowym o powierzchni ponad 6000 m², będzie
nosić nazwę „Galeria Stara Cegielnia
w Knurowie”. Autorką zwycięskiej
propozycji, która spodobała się juro-

rom, jest Alicja Jureczko-Wyżgolik.
Nagrodę, czyli bon o wartości 500
zł, knurowianka odbierze podczas
otwarcia obiektu, które zaplanowano
na koniec 2014 roku.
Tymczasem za stawem Macho-

czek budowa galerii idzie pełną
parą. Widać już jej szkielet.
Nieoficjalnie wiadomo, że wiodącym operatorem spożywczym będzie
dyskont Czerwona Torebka. Warto
dodać, że już w 2011 roku grupa handlowa z Poznania próbowała kupić
działkę u zbiegu ul. Szpitalnej i Ułanów. Przetarg wygrała jednak firma
reprezentująca sieć marketów Dino.
Ofertę Galerii Stara Cegielnia
w Knurowie uzupełnią sk lepy
takich marek, jak: Media Expert,
Rossmann, Neonet i Pepco.
/g/

Otwarcie Galerii zaplanowano pod koniec 2014 roku

Rys. Marek Powiecka

W czasach pruskich była tu sielanka. Kiedy krajobraz
Szczygłowic zdominowała kopalnia, we znaki dały się
szkody górnicze. Pod wodą znikło Czerwone Osiedle,
a na murach kościoła pojawiły się pierwsze pęknięcia

Kościół parafialny
w Szczygłowicach

W 1982 roku kopalnia „Szczygłowice” przystąpiła do likwidacji szkód
górniczych. W 1985 roku usuwając
pęknięcia wzmocniono ściany oraz
podmurowano o jeden metr w szczycie kościoła. Usunięto pryzmę piasku
obok kościoła, co miało zahamować
dalsze przechylanie się świątyni. W
1995 roku odbyło się prostowanie
kościoła przy zastosowaniu podnośników hydraulicznych sterowanych
komputerem.
Szyczygłowickie sacrum to również obecność figury św. Barbary w
cechowni kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Nad figurą świętej napis
„Szczęść Boże”.
Historię parafii i kopalni „Szczygłowice” tworzą też w ydarzenia
sprzed 33 lat. W sierpniu 1981 roku
w szczygłowickiej kopalni rozpoczął się strajk. Przed bramą główną gromadziły się żony górników

uczestniczących w strajku, zaś przy
bramie załoga postawiła metalowy
krzyż, przy którym odprawiane były
nabożeństwa. W czasie pielgrzymki
do Częstochowy, górnicy szczygłowickiej kopalni przywieźli wierną
replikę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która umieszczona została
w cechowni kopalni nad figurą św.
Barbary. O tamtych wydarzeniach
przypomina metalowy krzyż, który
znajduje się po lewej stronie za bramą
główną. Na postumencie umieszczono płytę z napisem: „XX rocznica
strajku i porozumienia załogi KWK
„Szczygłowice”. Fundator KZ NSZZ
„Solidarność”, 30.09.2011”.
Ze współczesnych osobliwości
Szczygłowic, które nie są związane z
tematyką sacrum była kawiarnia na
dębie w parku przy klubie Naczelnej
Organizacji Technicznej.
Maria Grzelewska

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 9.07.2014 r.
do 29.07.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

Wizualizacja DL Inwest Group

reklama
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Foto: Arch. POAK

Festyn był okazją do spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

KNURÓW. JUBILEUSZOWY FESTYN PRZYCIĄGNĄŁ TŁUMY PARAFIAN I GOŚCI

Rodzinnie u farorza
X Festyn Parafialny w Farskich Ogrodach przy
kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
po raz kolejny dowiódł, że można łączyć przyjemne
z pożytecznym
Pogoda cudowna, zabawa, radość, unoszący się wszem i wobec aromat farorzowych krepli to
wszystko złożyło się na niebywałą
atmosferę, która panowała do końca
niedzieli.
Organizatorzy, czyli Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej, Centrum
Kultury i Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat, zadbali o bogaty
wybór atrakcji. Szczególnym powodzeniem cieszyły się gry i zabawy
dla dzieci, jazda konna prowadzona
przez Rancho Sahara, pokaz sprawności JRG i loteria fantowa. Dobry
nastój podtrzymywała świetnie dobrana muzyka. Na scenie wystąpiły
zespoły Kaf liki, Szlagier Maszyna
oraz Iwona i Piotr. Odświętnego
charakteru festynowi nadał występ
Orkiestry Dętej KWK „Knurów.
Publiczności nie pozwalał nawet
na chwilę się nudzić tryskający humorem i zarażający energią Marek

„Biesiadny” Malarz, który po mistrzowsku prowadził konferansjerkę.
Wiele emocji wśród widowni,
która mogła podziwiać wdzięki pań
poruszających się w rytm zumby,
wzbudził występ Michaliny Kobzy.
Pokaz był tak inspirujący, że zapewne
niejedną z pań zachęcił do ćwiczeń
tanecznych.
Słodko robiło się na sam widok
krepli od farorza, a i pizza według
przepisu ks. Sebastiana skutecznie kusiła. Migiem rozchodził y
się wypieki spod ręki gospodyń ze
starego Knurowa. Przyjemnościom
przyświecał szczytny cel. Dochód
za sprzedaży ciast, kawy i losów zostanie przeznaczony na organizację
kolonii dla dzieci. Knurowianie nie
zawiedli, bo pyszności znikały ze
straganów jak „świeże bułeczki”.
Ci, którzy zachowali zimną krew
w ten upalny dzień, mogli oddać ten
drogocenny płyn podczas zbiórki

zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana.
- Przyszłyśmy tutaj z córką nie
tylko dla zabawy, ale by wesprzeć
kolonie, a przy tym miło spędzić z
rodziną popołudnie – zapewnia Iwona Boroń.
Wśród uczestników można było
dostrzec samorządowców – m.in.
prezydenta Knurowa z wnukiem,
Adam Rams
z wnuczkiem
Maciejem

Pyszne wypieki rozchodziły się
błyskawicznie

starostę gliwickiego Michała Nieszporka, wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Jerzego Pacha.
- Takich festynów nie ma nigdzie
indziej, tylko w Knurowie - dało się
słyszeć.
Uczestnicy potrafią nawiązać nić
porozumienia bez słów i stworzyć
rodzinną więź. Wspomniał o tym,
czyniący honory gospodarza, ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego: - Festyn ma to do siebie, że jesteśmy
dzisiaj jedną wielką rodziną. Nie byłoby
tego wszystkiego, gdyby nie pomoc wielu
ludzi, za co im dziękuję z całego serca.
Adresatami podziękowań byli
członkowie grup działających przy
parafii – Róż Różańcowych, Apostolstwa Dobrej Śmierci, III Zakonu

Dobroczyńcy wspierający festyn parafialny:
Prezydent Miasta Knurów Adam Rams, Starosta Powiatu Gliwickiego Michał Nieszporek, Górnicy i Dyrekcja KWK „Knurów”, Wójt
Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz Powiat”, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, PPUH
„KOMART”, Auto Serwis „SZYMECKI”, Orkiestra Dęta „KWK” Knurów, Cukiernia Piekarnia Janusz Kapica, Słodki Domek – Kawiarnia
Lodziarnia, Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie, Firma Handlowo
Usługowa „U Marysi”, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa SKOK, Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie, Bank Spółdzielczy, Zakład Zegarmistrzowski „Sygnet”
Urszula i Arkadiusz Cyprys, Skład Budowlany Bud-Expert, Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, Stacja Obsługi i Sprzedaży
Akumulatorów Knurów, Firma ANDEX – Jaworzno, BATCAR HURTOWNIA AKUMLATORÓW Bielsko, STALMET Knurów, Inter – Cars
Oddział Gliwice, EXIDE-CENTRA Poznań , BOSH – AKUMLATORY,
Firma Auto-Part Bytom Akumulatory, Stacja Paliw „ZACISZE” Krystian Pietrek, FIRMA EGAsoft Grzegorz Pietrek, Bar Restauracyjny
„GWAREK” J. Jurczyga, Fotografia A.P. Barciańscy Zakład Fotograficzny, Nadleśnictwo Rudziniec, Związek Zawodowy „KADRA”,
Związek Zawodowy Górników w Polsce, PGŻ „PROTOS”, Firma „Syltomex” Sylwester Skóra, Firma EL-REM Adam Kaczmarek, Biuro
Tłumaczeń „Inter 2” Tunk Lisek, Agencja Reklamowa „OFERTA”
Leszek Michalski, Piekarnia „Słowik”, Rodzinny Ogród Działkowy
„Szyb Wschód”, Mix Electronics Knurów, Andrzej Ciupiński – Centrum Ogrodnicze „OGRÓD”, Piekarnia „MAK”, Piekarnia „Cipold”,
Piekarnia Jezusek z Gierałtowic, Sklep Ogólnospożywczy „KOLONIA”, PKO Bank Polski, Zofia Karbowniczek, Firma „AGR” Ewa
Rojowiec , Mar - Medica Knurów, Danuta i Jerzy Stebel, Elżbieta i
Dawid Rams, Autoklinika Jerzy Paja, Monika i Marcin Kopeć, Hurtownia Elektryczna TIM 3, Sklep Mini-Max Barbara i Robert Świerk,
Firma Handlowa „VACAT” Marek Skoczylas, Restauracja „Letnia”,
Dominika i Michał Czapla, Hildegarda i Andrzej Święcik.
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Franciszkańskiego i Oazy Młodzieży.
Także prezesi, a zarazem miejscy
radni - Włodzimierz Gwiżdż ze
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat i Marian Gruszka z POAK
– docenieni za osobisty wkład w
przygotowanie corocznej imprezy.
Wspaniała atmosfera Farskich
Ogrodów udzieliła się też przyjezdnym.
- Jesteśmy z Zabrza i trafiliśmy
tutaj przez przypadek, odwiedzając
siostrę na oddziale położniczym w
knurowskim szpitalu. Wspaniały
klimat, ludzie, muzyka, naprawdę
warto było zajrzeć – zachwalali Kasia
i Kamil.
Obiecali, że zajrzą za rok. Tym
razem już nie przypadkiem...
Tekst i foto: bs

Dla Przeglądu
Marian Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego w Knurowie: - Ogromny wysiłek
wielu osób włożony w organizację jubileuszowego,
bo już dziesiątego, festynu, przyniósł słodki owoc
satysfakcji i spełnienia. Znani i lubiani artyści,
wielość atrakcji, piękna pogoda i wielu, wielu gości
– to musi cieszyć. Tym bardziej że wieść o naszej
corocznej imprezie rozchodzi się coraz dalej, wykraczając poza Knurów. Dzięki temu w Farskich
Ogrodach świetnie bawili się nie tylko knurowianie, ale i goście z ościennych
miejscowości. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom,
darczyńcom i uczestnikom pamiętając, że to nasze wspólne dzieło ma jeszcze jedno przesłanie: sprawiać radość dzieciom podczas wakacji. Jestem
przekonany, że będą miały udany wypoczynek...
Not. bw

Knurowska impreza dorobiła się solidnej
renomy - z roku na rok przybywa uczestników
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SMOLNICA, WIERSZYNA. KULCZYNA TEAM PRZEMIERZA ROSYJSKI BEZKRES

Pojedynek ze Wschodem

Rosyjski pisarz Tiutczew twierdził, że Rosję nie sposób
ogarnąć rozumem, w Rosję trzeba wierzyć. Piotr i Paweł
Kulczynowie, ojciec i syn, planują przejechać prawie
17 tys. kilometrów po rosyjskich bezdrożach. Cel- Wierszyna,
niewielka miejscowość na Syberii
WYRUSZYLI 28 CZERWCA

- Planujemy przejazd przez Moskwę, potem kierunek
Jekaterynburg. Po przekroczeniu Uralu zmierzamy dalej
w głąb Azji do maleńkiej wsi położonej kilkadziesiąt kilometrów na północ od Irkucka, do Wierszyny - tłumaczy
Piotr Kulczyna.
Wierszyna to wioska zamieszkała w większości przez
polskich emigrantów z zachodniej Małopolski, którzy
przybyli na te tereny około 1910 roku. W wiosce mieszka
120 rodzin. Działa polska szkoła.
- Do Wierszyny jedziemy z ,,wyprawką dla pierwszoklasisty” - mówi Piotr Kulczyna. - Dzięki moim przyjaciołom i znajomym zebraliśmy kilkadziesiąt kompletów tornistrów z wyposażeniem (piórnik, kredki, linijki, ołówki) .
Odzew ze strony naszych przyjaciół był tak wielki, że przy
szerszym rozpowszechnieniu naszej prośby musiałbym na
Syberię jechać TIR-em ... Bardzo dziękuję moim wspaniałym znajomym! Macie wielkie serducha ...!
Wierszynę od lat wspiera fundacja Romulada Koperskiego, znanego podróżnika. Śląscy globtroterzy dołożyli
swoją cegiełkę do inicjatywy Koperskiego.

W DRODZE POWROTNEJ

Na Placu Czerwonym w Moskwie
Rosyjskie osobliwości: chatka
mijana w drodze do Kazania

panowie planują kąpiel w Bajkale i włóczęgę po mongolskich, pustynnych bezdrożach. Następnie przejadą do
miejscowości Samara.
- Tutaj zadecydujemy, czy wracamy do Polski drogą północną przez Łotwę, czy zjeżdżamy na południe do Czeczeni
i przez Kaukaz, Gruzję, Turcję - informują podróżnicy.
Piotr i Paweł Kulczynowie 3 lipca zawitali do Moskwy. Po nocy spędzonej nad Wołgą i porannej kąpieli
ruszyli w stronę Kazania.
- Sporo utrudnień. Rosja jest rozkopana, setki kilometrów remontowanych dróg. Za nami prawie 3000 km kierujemy się na Ufę. Kierowcy rosyjscy to super cierpliwa nacja.
Upał niemiłosierny... Jest pięknie! - relacjonują globtroterzy.
Panowie poruszają się toyotą. Śpią w namiocie na
łonie rosyjskiej, miejscami dziewiczej, przyrody.
Ojciec i syn wzajemnie się uzupełniają. Ojciec, Piotr
Kulczyna odpowiada za organizację. Jak mówi o sobie,
bywa czasami nieznośny, ale pracuje nad tym. Syn, Paweł

Piotr i Paweł Kulczynowie

Kulczyna, jest pilotem wyprawy. To on wskazuje drogę.
- Potrafi czytać mapę, ale woli GPS. Dobry inżynier od
budowy dróg, mostów i ciągnięcia liny wyciągarki. Obsługa
siekiery, szpadla, łopaty na bardzo wysokim poziomie (najwyżej wykształcony uczestnik zespołu - mgr inż. ogrodnik)
-opowiada o synu ojciec. - Znajomość angielskiego na
niezłym poziomie, rosyjski mniej niż podstawowy, ale się
uczy. Niezły z historii wschodu. To on nas mobilizuje do
prawidłowego odżywiania się podczas wypraw - taki aprowizator z dietetykiem w jednym: dba o dobre żarełko. Bardzo
wytrzymały na wszelakie trudy i uciążliwości podróży.

WYPRAWA NA SYBERIĘ

to kolejna rodzinna przygoda. W 2007 roku podróżnicy przemierzyli Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry,
Słowację. Zdobywali też doświadczenia na drogach Grecji
i Turcji. Czasami towarzyszą im przyjaciele. Mówią o
sobie Kulczyna Team.
- Łączy nas jedno: chęć podróżowania i poznawania
świata. Nie tego z kolorowych reklam i z poziomu pięciogwiazdkowych hoteli z klimatyzacją, tylko tego jakim
faktycznie jest z całą różnorodnością krain, poznawaniem
ludzi tam żyjących, ich zwyczajów, ich świata - tłumaczy
Piotr Kulczyna. - Najpiękniejsze noce są te spędzone pod
gwiazdami w miejscach, które wskaże nam przyroda, a nie
określony cel informatora turystycznego.
Losy wyprawy można śledzić na facebooku, wystarczy w
wyszukiwarkę wpisać: SYBERIA 2014 - KULCZYNA TEAM.

PILCHOWICE. W PARKU STANIE SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ”

I biegacz doceni rowerek

ogłoszenie

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego w dniu 27.06.2014 r.

Prezes Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Józef Kapłanek

uhonorowany został w gmachu Sejmu RP

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Relaks w cieniu 200-letnich drzew? A dlaczego nie.
Zwłaszcza, jeśli między nimi pojawi się siłownia i plac
zabaw
Tak od sierpnia będzie w parku obszary wiejskie.
- Stowarzyszenie działa od 2008
w Pilchowicach, gdzie finalizowany jest projekt, o który zabiegało roku. Naszym głównym celem jest
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pil- podnoszenie standardu życia mieszchowiczanom z partnerami – Gmi- kańców, m.in. z wykorzystaniem
ną Pilchowice i miejscową Radą walorów przyrodniczych Pilchowic.
Sołecką. Nowe obiekty powstaną za Dlatego tak bardzo nam zależało na
pieniądze z Europejskiego Funduszu tym, aby park stał się wyjątkowym
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów miejscem, gdzie można zrobić coś dla
Wiejskich: Europa inwestująca w ciała i ducha – mówi prezes stowa-

w działalności na rzecz krzewienia idei spółdzielczości
oraz rozwoju przedsiębiorczości, a także za osiągnięcia
w pracy na rzecz społeczności lokalnej.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Olgierd
Dziekoński dokonał dekoracji Prezesa Zarządu – Pana Józefa Kapłanka
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- W naszym parku można udanie połączyć przyjemne
z pożytecznym - zapewniają pilchowiczanie

Justyna Bajko, foto: Kulczyna Team

rzyszenia, Anna Surdel.
W ramach projektu od dwóch tygodni prowadzone są zajęcia ruchowe
dla dorosłych i ruchowo-plastyczne
dla dzieci. Wielu pilchowiczan cieszy,
że oprócz ulubionego nordic walking
będą mieć sposobność poćwiczyć na
siłowni „pod chmurką”.
- Trzykrotnie w tygodniu łączymy
spotkania towarzyskie z dbałością o
zdrowie zapewniają Ewa Nierychło i
Halina Ząbek. - Dobrze jest się zobaczyć w gronie najbliższych znajomych,
razem uprawiać sport i zrelaksować
się przy pogaduszkach.
W piątki czas dzieciom zapewniają wykwalifikowani pedagodzy.
Program jest ambitny i bogaty.
- Chcemy, by dzieci się dobrze
bawiły, a przy tym wyniosły z zajęć
coś więcej. Czytamy bajki, jest czas
na zabawy ruchowe z muzyką i prace
plastyczne, rozwiązujemy rebusy,
krzyżówki - wylicza Agnieszka Robok, animator zajęć.
- To świetna forma rozrywki
dla moich synów, taka odskocznia
od codzienności domowej – chwali
pomysły Barbara Piontek, mama
Dastina i Juliana.
Pilchowiczanie działają. I sprawiają, że ich park zyskuje na atrakcyjności. Ku wspólnej radości...
Tekst i foto: bs
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rozmaitości

rozrywka nr 28

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Dominik Trygar

Emilia Kandzior z Knurowa

ur. 23.06.2014 r., 4180 g, 57 cm

Roksana Kocur z Paniówek

ur. 26.06.2014 r., 3140 g, 53 cm

Tymoteusz Reszka z Knurowa

ur. 29.06.2014 r., 3330 g, 53 cm

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

Maksymilian Grocholski z Knurowa
ur. 26.06.2014 r., 3740 g, 55 cm

Igor Pielech z Knurowa

ur. 28.06.2014 r., 2900 g, 50 cm

Antoni Szulik z Rybnika

ur. 29.06.2014 r., 3460 g, 53 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 26/2014 brzmiało: „DZIENNIK”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
MAGDALENA PISTELOK. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Mikołaj Mońka z Knurowa

ur. 30.06.2014 r., 3620 g, 54 cm

Amelia Piecha z Czerwionki

ur. 30.06.2014 r., 3200 g, 53 cm

Od 23 czerwca
kino będzie nieczynne do odwołania
- montaż klimatyzacji

28

www.kinoscenakultura.pl

Hanna Piotrowska z Leszczyn

Urodziny w kinie

ur. 30.06.2014 r., 2860 g, 50 cm

Marcel Darda z Gliwic

ur. 1.07.2014 r., 3750 g, 53 cm

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

W programie zwiedzanie kina, pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i
zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To
nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Oliwia Koleśnik z Wilczy

ur. 2.07.2014 r., 3330 g, 52 cm
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Zoﬁa Kołodziej z Knurowa

ur. 2.07.2014 r., 3070 g, 51 cm
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SYLWETKI. KAROLINA RAKOWICZ

Siła kobiet

Karolina Rakowicz szuka kobiet niebanalnych.
W kadrach chwyta i zatrzymuje ulotność uśmiechu,
zdziwione spojrzenie, krótki grymas. Tworzy zdjęcia
sensualne, intymne, niepokojące…

Karolina Rakowicz

Zaczęło się od chłopaka i łanów
zboża. Karolina Rakowicz miała 15
lat, kiedy zakochała się w fotografii.
Aparat pożyczył od siostry chłopak
knurowianki. Poszli na pobliskie
pola i... przepadła.
- To był pierwszy raz kiedy świadomie próbowałam zrobić jakieś
ciekawe i oryginalne ujęcia. Były to
oczywiście przede wszystkim portrety
mojego ówczesnego chłopaka w zbożu
- opowiada Karolina.
Od tamtej pory fotografia nieprzerwanie jej towarzyszy. Fotografuje głównie kobiety. Jedne są
eteryczne i migotliwe, inne drapieżne
i niepokojące.

- Płeć piękna bardzo mnie inspiruje. Kiedy widzę jakąś dziewczynę, to
często potrafię od razu wyobrazić sobie
konkretne kadry z nią w roli głównej
- tłumaczy knurowianka. - Fotografowanie kobiet jest łatwiejsze, ponieważ
nie sprawia im trudności pokazanie
najróżniejszych emocji, grają wzrokiem i ciałem. Za to mężczyźni, których miałam okazję fotografować, byli
bardziej powściągliwi, nie potrafili się
do końca otworzyć przed obiektywem.
Karolinę inspiruje wszystko wokół. Gdy dostrzeże coś interesującego: miejsce lub potencjalną modelkę,
wyobraźnia kreuje już gotowe kadry.
Zanim zdjęcie powstanie, knu-

Fotografią oPowiecie

Stowarzyszenie Ludzie Miasta z Pyskowic
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
„Fotografią oPowiecie”
W konkursie może wziąć udział
każdy, kto fotografuje - zarówno
amator, jak i zawodowiec. Zmagania
zostaną przeprowadzone w dwóch

kategoriach wiekowych: osób do 18
roku życia i starszych.
Zadaniem uczestników będzie
sfotografowanie ciekawych miejsc

Przegląd Lokalny Nr 28 (1114) 10 lipca 2014 roku

rowianka wybiera przestrzeń, stylizacje, szuka odpowiedniej modelki.
Ubiór modelek to także ważny element autokreacji. Karolina niewiele
pozostawia przypadkowi, choć…
- Zdarza się jednak i tak, że gdy
docieram na miejsce zaplanowanej
sesji i ujrzę w danym miejscu coś
nowego, koncepcja ulega pewnej modyfikacji. Na przykład zdarzyło się,
że na miejscu sesji znalazłam stary,
zniszczony parasol, który przekonał
mnie do stworzenia kadrów, których
nie planowałam- opowiada.
Fotografia leczy z kompleksów.
Bywa nauczycielem samoświadomości: odkrywa piękną linię ciała,
tajemnicze oczy, kształtne usta.
- Kiedy modelka zaczyna narzekać na swój wygląd, bądź z góry
przekonuje mnie, że zdjęcia nie wyjdą,
bo „jestem brzydka i gruba”, to wtedy
robię kilka ujęć i pokazuję jej jak na
nich wyszła. Najczęściej to działa tłumaczy fotografka. - Pomaga im
poczuć się pewniej, bo widzą, że w
obiektywie nie wyglądają tak źle jak
myślą.
Karolina umiejętnie wydobywa
bogactwo szczegółów: kolor oczu,
dziwność spojrzenia, ułożenie ramion. Na jej fotografiach kobiety,
wpisane w piękne tło, są niepokojące
i zachwycające zarazem. Wydają się
trochę odrealnione, jakby pochodziły

z innego świata. A przecież Karolina
szuka modelek wśród zwyczajnych
dziewczyn. Knurowianka nie obawia się ujęć intymnych. Bezczelnie
próbuje zajrzeć do duszy modelek:
odczytać wypisane na ciele szczęście
lub rozpacz.
Dobre ujęcie wymaga poświęceń.
Knurowianka wspomina, że nieraz
zdarzało jej się wpaść w błoto czy
ugrzęznąć w krzakach.
- Pewnej zimy modelka przy
minusowej temperaturze pozowała
w samej sukience. Żeby dodać jej
otuchy też zdjęłam kurtkę. Razem
marzłyśmy, ale się opłaciło! - śmieje
się fotografka.
Karolina marzy, aby fotografowanie stało się kiedyś jej sposobem
na życie. Póki co za parę dni broni
magisterium z socjologii.
Knurowianka ma już za sobą
pierwsze doświadczenia z publicznością. Wystawiała swoje prace m.in.
w Grzejniku Cafe. Na wernisażu
pojawili się przyjaciele fotografki i
modelki.

- Wszystko przebiegło w miłej atmosferze, opowiedziałam chętnym
historię każdego ze zdjęć i zjedliśmy
po kawałku przygotowanego przeze
mnie i moją przyjaciółkę Agatę
ciasta. Mam nadzieję, że wszystkim
odwiedzającym knurowski Grzejnik spodobały się moje fotografie
- mówi.
Karolina Rakowicz, młoda fotografka z Knurowa, próbuje rzeczy
niemożliwej: szuka klucza do kobiecego umysłu. Mimo świadomości
pewnej sztuczności i gry, bo każda
sztuka trochę oszukuje, zdjęciom
knurowianki się wierzy. A autentyczność i wrażliwość na piękno to
rzadkość nawet wśród profesjonalnych artystów.
Justyna Bajko

Foto: Karolina Rakowicz

Zdjęcia Karoliny Rakowicz można
oglądać na stronie www.nefeurara.
deviantart.com i na facebooku

powiatu gliwickiego i Gliwic. Mają
na to czas do 5 września. Na 19
września zaplanowano wernisaż
wystawy, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki.
Wymagania dotyczące fotografii i dodatkowe informacje
znajdują się w regulaminie, który
dostępny jest na stronie http://
ludziemiastapce.hpu.pl.
/sisp, bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

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

Usługi rachunkowe www.taktix.idsl.pl
Tel. 32 337 19 39

25-28/14

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

8-48/14

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

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

27-35/14

1/14-odw.

Skup samochodów – gotówka.
Tel. 791 544 346

NIERUCHOMOŚCI

23-29/14

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Do wynajęcia 2-pokojowe, ul. Mieszka I.
Tel. 784 884 992

26-28/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-31/14

28/14

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe Koziełka. Tel. 602 365 617

27-28/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe. Tel.
601 771 672

Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, mieszkań, łazienek. Docieplenia,
wykończenia pod klucz. Tel. 881 654 584

Pilnie sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie. Tel. 504 472 312

27-31/14

26-28/14

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

Sprzedam 2 mieszkania 2-pokojowe os.
WP I i II. Tel. 502 328 861

26-28/14

27-29/14

Sprzedam dom – Wilcza. Tel. 502 761 247

27-28/14

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

28/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 46 m2,
Knurów. Tel. 535 056 535
26 – 35/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I piętro
w jednopiętrowym budynku. Knurów, ul.
Kochanowskiego. Tel. 730 146 354
28-29/14

Wynajmę mieszkanie M-4, 70 m2, os. Redyna. Tel. 607 269 261

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

23/14-odw.

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

19-35/14

28-52/14

1-31/14

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

27-35/14

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, malowanie, gładzie, sufity podwieszane, tynki
mozaikowe, adaptacje poddaszy, panele,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
785 948 716, 602 407 190

MOTORYZACJA

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.

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

13/14-odw.

EDUKACJA

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

13/14-odw.

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

22-31/14

27-28/14

Zatrudnię na docieplanie. Tel. 602 407 190

6/14-odw.

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

13/14-odw.

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

13/14-odw.

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

25-odw.

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

od dnia 2 czerwca
są zamknięte do odwołania.

O przeniesieniu (na czas remontu) Biblioteki i jej zbiorów
do innych pomieszczeń
poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.

27-32/14

28-29/14

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

W związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

Kucharza lub kucharkę przyjmiemy. Tel.
660 420 072

Przyjmę kierowcę kat. C + E.
Tel. 722 046 222

7/14-odw.

OGŁOSZENIE

DAM PRACĘ

Praca w loombard.pl. Wymagana dyspozycyjność, niekaralność i zaangażowanie
w pracy. Oferujemy system szkoleń, atrakcyjne wynagrodzenie i umowę o pracę.
Praca w Knurowie. CV na j.jazdzewska@
loombard.pl

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

Podczas remontu bez zmian funkcjonują:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

28/14

26-29/14

INFORMACJA

ZAPROSZENIE

Familoki, Zatopy i inne cuda

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość
bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych w Knurowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

o
o
o
o
o
o
o

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

uż.
uż.
uż.
uż.
uż.
uż.
uż.

18,54
16,91
17,14
16,92
17,08
15,40
15,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

przy ul. Staszica 1 – I piętro,
przy ul. Staszica 1 – I piętro,
przy ul. Staszica 1 – I piętro,
przy ul. Staszica 1 – I piętro,
przy ul. Staszica 1 – I piętro,
przy ul. Konopnickiej 1 – parter,
przy ul. Kołłątaja 4a – parter.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18

Od ubiegłego piątku trwają warsztaty malarsko-fotograficzne
zainicjowane przez Sybillę Golec, artystkę, która stworzyła
w Knurowie niezwykłą galerię „Pod Aniołem”
Uczestnicy poznają techniki fotografii oraz malarstwa. Tematyka zajęć oscyluje wokół knurowskich pejzaży oraz
architektury familoków, dawnego osiedla dla pracowników przemysłu ciężkiego. „Owoce pracy” zaangażowanych
w projekt będzie można podziwiać od piątku w galerii przy ul. Niepodległości 65. Więcej na ten temat w kolejnym
numerze PL.

Tekst i foto: BS
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Boston, gdzie jesteś?

W poniedziałek (7 lipca), około
godz. 21.00 w okolicy ul. Kościuszki
w Gliwicach zaginął pies. Wabi się
Boston. Jest duży, ma krótką sierść
koloru złocisto-rudego, podpalane
czarne uszy i pysk, długi ogon. Boston jest mieszańcem przypominającym doga niemieckiego o bardzo
łagodnym usposobieniu.

W dniu zaginięcia miał na szyi
czarną obrożę z niebieskim identyfikatorem. Pies jest w trakcie leczenia
(potrącił go samochód).
Wszelkie informacje należy
kierować pod numery telefonów:
606 737 708 lub 696 496 446. Dla
uczciwego znalazcy przewidziano
wysoką nagrodę.
/g/
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sport

Górnicy piłkę kopią

Najlepsze zespoły kopalnianej spartakiady 2014

Związek górnictwa z piłk ą nożną sięga od leg ł ych
czasów. I mimo upływu lat,
„małżeństwo” wciąż trwa, i
ma się dobrze. Można się było
o tym przekonać w czasie
kolejnej piłkarskiej spartakiady, jaką zorganizowano
d la pracow ni ków kopa lni
„Knurów-Szczygłowice”.
- Rozgrywki dla górników
połączonych kopalń odbywają
się od 2010 roku - przypomina jeden z głównych organizatorów, Adam Tąpała (przewodniczący ZZ „Przeróbka”
z Ruchu „Knurów”). - W tym
roku zgłosiło się 13 drużyn,
które najpierw rywalizowały
w grupach, po czym najlepsze
zespoły awansowały do półfinałów.
Najlepszą czwórkę tworzyły po dwie drużyny z Ruchu
„Knurów” i Ruchu „Szczygłowice”.
W meczach półf ina łowych Oddział GG-1 Szczy-

g łow ic e pr z eg r a ł z G G -3
Knurów 0:3, natomiast Oddział TW Knurów uległ GG-3
Szczygłowice 0:3.
W „małym” finale Odd zia ł G G -1 Sz cz yg łow ice
musiał uznać wyższość reprezentantów TW Knurów
1:5. Pierwszoplanową postacią tego meczu był aktualny
piłkarz Concordii - Łukasz
Spórna, który na co dzień
jest pracownikiem oddziału
wentylacyjnego. Popularny
„Loki” strzelił cztery gole, z
kolei piątego dla zwycięzców
z dobył K a m i l Gawly t a , a
honor pokonanych uratował
Sebastian Bujnowski.
W meczu o pierwsze miejsce spotkały się dwa oddziały
górnicze: GG-3 Knurów rozgromił GG-3 Szczygłowice 7:0.
„Ojcem” tego zwycięstwa był
strzelec pięciu goli - Przemysław Jędrzejczak, a ponadto na
listę strzelców wpisali się Michał Bagiński i Piotr Warzecha.

- Spartakiadę należy
uznać za udaną - kontynuuje Adam Tąpała. - O dobry
poziom s por tow y z a dbali
ucze stnicy, a z a pomoc w
organizacji dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji, który był współorganizatorem tej imprezy
i zadbał o wzorowe przygotowanie murawy Stadionu
Miejskiego. Płyta boiska, na
której rozegrano mecze fazy
finałowej była godna imprezy
najwyższej rangi. Dziękujemy
również Concordii za wypożyczenie sprzętu sportowego oraz dyrekcji kopalni za
ufundowanie nagród i firmie
Protos za obsługę cateringową
dla górników-piłkarzy.
Królem strzelców turnieju został Przemysław Jędrzejczak z GG-3 Knurów - zdobywca 9 bramek, najlepszym
bra m k a rzem ok rz yk nięto
R a fa ła Węg rz yk a z G G -3
Szczygłowice, natomiast ty-

tuł najlepszego piłkarza spartakiady trafił do Mateusza
Kusiaka z GG-3 Knurów.
Finaliści wystąpili w następujących składach:
- GG-3 Knurów - Łukasz
Skorupski, Patryk Wiszniowski, Przemysław Jędrzejczak,
Arkadiusz Majorczyk, Damian Piwowarczyk, Adrian
Kasprzyk, Mateusz Kusiak,
Tomasz Putko, Mateusz Mularczyk, Kamil Paczkowski,
Sebastian Brodziński, Rafał
Grześ, Krystian Kusiak, Piotr
Warzecha, Daniel K loska,
Michał Bagiński.
- GG-3 Szczygłowice - Rafał Węgrzyk, Robert Szymura,
Dawid Mandera, Przemysław
Ceglarek, Marek Kacan, Daniel Bernacki, Tomasz Wolski,
Dawid Ślosarek, Marek Klaja,
Paweł Gałach, Krzysztof Węgrzyk, Arkadiusz Losza, Adrian Węgrzyk, Dawid Plewa.
PiSk
Foto: Stefan Rusinowski

Nagroda prezesa TPHiU Protos - Arkadiusza
Binczyka, którą wręczyła Alina Mazur trafiła
do najlepszego zawodnika turnieju Mateusza
Kusiaka (GG-3 Knurów)

Król strzelców Przemysław Jędrzejczak (na zdjęciu z lewej strony) i najlepszy
bramkarz Rafał Węgrzyk (na zdjęciu z prawej strony) odebrali nagrody i gratulacje
od dyrektorów: Rolanda Bobka, Aleksandra Wardasa i Romana Nogi
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Liga Orlika

Liga Orlika ruszyła po raz 3.
Z końcem czerwca Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
rozpoczął trzecią edycję letnich rozgrywek piłkarskich
na z y wa nych Ligą Orl i k a .
W tym roku zgłosiło się do niej
8 zespołów, wśród których zabrakło zwycięzcy dwóch ostat-

nich lat, drużyny Pamaru. Pod
jego nieobecność faworytami
ligi są drużyny Vibovitu Studio DENIM i Teamu Stalmet.
Nieoczekiwanie z tego grona
już po trzech kolejkach odpadła drużyna TKKF-u Mistral
Intermarchè, która w poje-

WYNIKI 1. KOLEJKI Z DNIA 23.06.2014
IPA Knurów – Tritech Big-Bud 5:4 (2:2)
D. Dybcio 2, M. Klaczka, T. Macha, S. Radek – M. Kopczyński 2,
A. Kręcisz, G. Górka
Veritax Gumiland – Victoria Pilchowice 3:8 (1:3)
K. Klimasara, P. Rostkowski, M. Gmyz – P. Śliwa 2, A. Jędrasik 2,
Ł. Adamski, D. Lewandowski, P. Kowal. R. Szlaga
Vibovit Studio DENIM – ZZ Kadra 10:5 (4:2)
T. Dura 7, M. Mularczyk 2, K. Paczkowski – P. Jędrzejczak 4, P. Rolnik
TKKF Mistral Intermarchè – Team Stalmet 0:4 (0:0)
B. Flis, Ł. Stawiarski, D. Flis, T. Młynek
żółta kartka: Artur Niewiedział, czerwona kartka: B. Pietras (obaj
TKKF Mistral Intermarchè).
WYNIKI 2. KOLEJKI, Z DNIA. 25.6.2014
Victoria Pilchowice – Tritech Big-Bud 3:4 (1:3)
R. Szlaga, Ł. Adamski, A. Jędrasik – M. Kopczyński, G. Górka,
B. Kruk, samobójcza
Veritax Gumiland – ZZ Kadra 6:7 (1:4)
M. Bogumiło 2, M. Gmyz 2, A. Pawlas, P. Rostkowski – P. Jędrzejczak
3, A. Kasprzyk 2, D. Kroczek, D. Magnor
Vibovit Studio DENIM – TKKF Mistral Intermarchè 6:6 (3:2)
T. Dura 3, K. Paczkowski 2, M. Sikora – Andrzej Niewiedział 3,
P. Mastyj, M. Odrobina, M. Boryga
Team Stalmet – IPA Knurów 5:3 (3:2)
R. Wolsztyński 2, B. Flis 2, D. Jabłoński – J. Stępień 2, S. Radek
żółta kartka: G. Klatka (IPA)

dynkach z pierwszą dwójką
zdobyła tylko jeden punkt,
a następnie nieoczekiwanie
uległa Tritechowi Big-Bud.
Jedyną drużyną bez punktów pozostaje po trzech spotkaniach reaktywowany zespół
Tabela:
1.
Team Stalmet
2.
Vibovit Studio DENIM
3.
IPA Knurów
4.
Tritech Big-Bud
5.
Victoria Pilchowice
6.
ZZ Kadra
7. TKKF Mistral Intermarchè
8.
Veritax Gumiland
Strzelcy:
1.
Przemysław Jędrzejczak
2.
Tomasz Dura
3.
Rafał Wolsztyński
Jarosław Stępień

Veritaksu Gumiland, który
poza Robertem, Tomaszem,
Ja kubem i Micha łem Nowosielskimi tworzą młodzi
zawodnicy Concordii z rocznika 1998.
Waldemar Jachimowski

3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
6
6
3
3
1
0

21-10
25-12
16-11
13-10
12-16
19-28
8-15
11-23

3
2
2
2
1
1
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0

ZZ Kadra
Vibovit Studio DENIM
Team Stalmet
IPA Knurów

Nowa strona przed
startem
na Woodstock
Sztafeta Biegowa Knurów
uruchomiła nową stronę internetową, na której można
znaleźć wszystkie najważniejsze informacje dotyczące

cyklicznych wypraw, m.in. na
Przystanek Woodstock. Tych i
innych informacji szukajcie na
www.sztafetaknurow.eu
PiSk

0
0
1
1
2
2
2
3
13
10
6
6

informacja

3. KOLEJKA - ODWOŁANA
WYNIKI 4. KOLEJKI Z DNIA 2.07.2014
Vibovit Studio DENIM – Victoria Pilchowice 9:1 (5:0)
A. Zabłocki 3, M. Mularczyk 2, D. Wieliczko 2, K. Paczkowski, K. Kijak
– R. Szlaga
TKKF Mistral Intermarchè – Tritech Big-Bud 2:5 (0:1)
P. Mastyj 2 – A. Kręcisz 2, R. Jachimowski, K. Górka, K. Idziaszek
Team Stalmet – ZZ Kadra 12:7 (4:2)
R. Wolsztyński 4, D. Kraska 3, D. Flis 2, P. Pietraczyk, D. Jabłoński,
T. Młynek – P. Jędrzejczak 6, R. Rolnik
Veritax Gumiland – IPA Knurów 2:8 (0:4)
M. Nowakowski, M. Bogumiło – J. Stępień 4, K. Kwietniewski 2,
T. Metz, S. Radek
żółta kartka: P. Rostkowski (Veritax Gumiland).

„Barca” zwycięża
pod siatką
Foto: MOSiR

Jak widać Barcelona ma swych kibiców również wśród
miłośników gry w siatkówkę

Na kompleksie Boisk Wielofunkcyjnych „Orlik” odbyły
się Turnieje Piłki Siatkowej.
W pierwszym, rozegranym na
nawierzchni poliuretanowej
zwyciężyła „Barca Team - MG
2” w składzie: Dżesika Trzebuniak, Klaudia Bartela, Damian
Misiak, Dominik Moździerz.
Wyniki: Barca Team MG2
- Dymek Team 25:23/25:16,
Dymek Team - MG3 25:9/25:11,
Ba rca Tea m MG2 - MG3
25:23/25:11. Klasyfikacja: 1.
Barca Team MG2, 2. MG3, 3.
Dymek Team.
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie oraz
TKKF Szczygłowice zorganizowały również turniej siatkówki
14

plażowej. Wyniki: Żogała/Małczak - Jaworska Mrzygłód 15:7,
Kasza/Mycielski - Zieleźny/Flak
12:15, Kasza/Mycielski - Mikłos/Dąbrowski 10:15, Zieleźny/Flak - Jaworska/Mrzygłód
15:12, Zieleźny/Flak - Żogała/
Małczak 15:11, Jaworska/Mrzygłód - Mikłos/Dąbrowski 3:15,
Żogała/Małczak - Kasza/Mycielski 15:4, Mikłos/Dąbrowski
- Zieleźny/Flak 15:8, Jaworska/
Mrzygłód - Kasza/Mycielski
12:15, Mikłos/Dąbrowski - Żogała/Małczak 15:4. Klasyfikacja: 1. Mikłos/Dąbrowski
oraz Zieleźny/Flak, 2. Żogała/
Małczak, 3. Kasza/Mycielski, 4.
Jaworska/Mrzygłód.

Opr. PiSk
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Siedem goli
= król strzelców

Pamiętacie mistrzostwa
świata z 1974 roku? Starsi
Czytelnicy na pewno. Młodsi
o tym Mundialu też zapewne
słyszeli, a my wracamy pamięcią do tego turnieju z dwóch
powodów. Po pierwsze, w Brazylii trwa przecież kolejna
ry walizacja o mistrzostwo
świata, a po drugie, w Chudowie odbył się turniej im. Piotra
Kanclerza, którego królem
strzelców został Tomasz Macha z dorobkiem 7 goli. Ilość
bramek strzelonych przez
pana Tomka skojarzyła nam
się z siedmioma trafieniami
Grzegorza Laty z 1974 roku,
i tytułem najlepszego strzelca
dla naszego reprezentanta.
Tyle skojarzeń...
Wracając do Chudowa należy dodać, że tegoroczny turniej zgromadził m.in. zespoły
Górnika Zabrze, miejscowej
Gwiazdy i Reprezentacji Śląska Oldbojów. Wygrali „górni-

cy” i to w dużej mierze dzięki
wspomnianemu Tomaszowi
Masze. Były zawodnik LKS
35 Gierałtowice i Concordii
Knurów najpierw strzelił trzy
bramki w meczu z Gwiazdą
(końcowy wynik 6:0, a na listę
strzelców wpisało się jeszcze
dwóch innych byłych zawodników Concordii: Jacek Wiśniewski i Dariusz Ogoński).
Następnie cztery razy trafił
do siatki Reprezentacji Śląska
Oldbojów (końcowy wynik
4:2) i tym samym Górnik został najlepszą drużyną turnieju w Chudowie. Gospodarze
zajęli trzecie miejsce, a na
czwartym uplasował się ZZG
w Polsce Ruch Makoszowy.
Dodajmy jeszcze, że turniej Piotra Kanclerza zaczął
przed kilkoma laty organizować Henryk Bałuszyński. Teraz przy okazji tych rozgrywek
uczestnicy wspominają obu
panów...
Piotr Skorupa

Podwójny triumf „Trójki”
w Knurowie.
Wyniki - chłopcy: MG3
- MG2 2:0, MG1 - MG4 0:2,
MG3 - MG1 2:0, MG4 - MG2
1:2, MG4 - MG3 1:2, MG2 MG1 2:1.

Reprezentacja UKS Eugen Knurów sięgnęła po kolejne
medale Mistrzostw Polski w klasycznym wyciskaniu sztangi

W klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski juniorek do lat 16 zawodniczki UKS
Eugen zgromadziły 42 punkty,
a drugi zespół – MOKSiR
Jastarnia – 15. Rywalizację
juniorek do lat 18 knurowianki zakończyły z dorobkiem
50 punktów, a drugi zespół
– Nadwiślan Kwidzyń zdobył
punktów 21. Jednym słowem
– deklasacja.
Mistrzostwa odbyły się
w Kielcach, gdzie do dwóch
złotych medali drużynowych,
podopieczni Eugeniusza Mehlicha dorzucili pełną gamę
krążków w rywalizacji indywidualnej.
W juniorkach do lat 16

Klasyfikacja: 1. Miejskie
Gimnazjum nr 3 w Knurowie, 2. Miejskie Gimnazjum
nr 2 w Knurowie, 3. Miejskie
Gimnazjum nr 4 w Knurowie,
4. Miejskie Gimnazjum nr 1
w Knurowie.
W roli organizatora - obok
MOSiR-u - wystąpiło TKKF
Szczygłowice.
Opr. PiSk

Foto: MOSiR

Hala Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach była areną zmagań
uczniów szkół gimnazjalnych
w turnieju piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja „Trójki”, a najlepszą
zawodniczką została Andżelika Szpak (MG3). Z kolei tytuł
najlepszego zawodnika trafił
do Adama Kocura (MG3).
Wyniki - dziewczęta: MG1
- MG4 2:1, MG3 - MG2 2:1,
MG1 - MG3 2:1, MG2 - MG4
1:2, MG2 - MG1 2:1, MG4 MG3 0:2.
Klasyfikacja: 1. Miejskie
Gimnazjum nr 3 w Knurowie, 2. Miejskie Gimnazjum
nr 1 w Knurowie, 3. Miejskie
Gimnazjum nr 2 w Knurowie,
4. Miejskie Gimnazjum nr 4

„Eugenki”
sprawiły lanie rywalkom

Nagrody uczestnikom turnieju wręczali przedstawiciele
MOSiR-u - Zbigniew Rabczewski i TKKF-u - Marek Siwek

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

złoto wywalczyły: Sylwia Mularczyk (kat. 47 kg, wynik 32,5
kg) i Agnieszka Pałka (kat. 84
kg, wynik 47,5 kg – rekord
życiowy). Po srebro sięgnęły:
Jadwiga Gieniusz (kat. 72 kg,
wynik 45 kg) i Gabriela Wiśniewska (kat. +84 kg, wynik
45 kg – debiut i rekord życiowy).
W juniorkach do lat 18
knurowianki zdobyły trzy
złote medale. Emilia Flis w kategorii 52 kg z wynikiem 47,5
kg, Agnieszka Pałka w kat.
84 kg z wynikiem 47,5 kg (rż)
i Gabriela Wiśniewska w kat.
+84 kg z wynikiem 45 kg (rż).
Srebrną medalistką została
Sylwia Mularczyk (kat. 47 kg,
wynik 32,5 kg). Poza podium
– na VI miejscu – sklasyfikowana została Natalia Dreja
(kat. 63 kg, wynik 47,5 kg).
Juniorzy wciąż pozostają
w cieniu swych klubowych
koleżanek, jednak Eugeniusz
Mehlich podkreśla, że jest
zadowolony z ich występów.
Tym bardziej, że mieliśmy do

czynienia z kilkoma udanymi
debiutami. Artur Rużycki (junior do 16 lat) w kategorii 105
kg wycisnął 70 kg i w swym
debiucie nie tylko poprawił
rekord życiowy, ale i zdobył
brązowy medal Mistrzostw
Polski.
– To były moje pierwsze
zawody i cieszę się, że wycisnąłem taki sam ciężar jak
na treningach. Swój brązowy
medal dedykuję mojemu ojcu,
który mnie dopingował oraz
przyjacielowi Darkowi Nowakowi – mówi Artur Rużycki,
uczeń Miejskiego Gimnazjum
nr 3 w Knurowie.
Z brązem z Kielc wyjechał
również Bartosz Hajduk (junior do lat 18), który w kat. 53
kg wycisnął 57,5 kg (rż).
Poza podium miejsca zajęli: Grzegorz Jur (kat. 59 kg,
wynik 55 kg – rż, czwarty
wśród 16–latków i ósmy w kat.
18 lat), Paweł Jur (kat. 93 kg,
wynik 102,5 kg – rż, piąty
w juniorach do lat 18).
W klasyfikacji drużyno-

Foto: UKS Eugen

Foto: Piotr Skorupa

Tomasz Macha (z prawej) na archiwalnym zdjęciu
w barwach Concordii

wej knurowianie zajęli odpowiednio 8 miejsce wśród 16–
latków i 7 wśród 18–latków.
Drużyny UKS Eugen prowadziły w Kielcach Paulina
Mularczyk (mistrzyni świata
juniorek) i Dorota Tomaszewska (mistrzyni i rekordzistka
Polski juniorek).

Piotr Skorupa

Z biegowych
tras
W rybnickim półmaratonie księżycow ym wzięło
udział czterech zawodników
Sokoła:
– Piotr Bieliński – czas:
1.16.21 (rekord życiowy poprawiony o 2 minuty), 12 miejsce
w open, 2 miejsce w kategorii,
– Monika Bielińska – czas:
1.32.22, 10 miejsce w open, 4
miejsce w kategorii,
– Artur Bieliński – czas:
1.38.58, 180 miejsce w open,
– Dawid Goł yś – czas:
1.42.53, 271 miejsce w open.

Katarzyna najlepsza na Śląsku
Była zawodniczka Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice, a obecnie reprezentantka
Górnika Radlin - Katarzyna
Durczyńska ma za sobą kolejny
udany start w Mistrzostwach
Śląska. Nastolatka zdobyła
na gliwickim „Olimpijczyku”
tytuł najlepszej zawodniczki
mistrzostw w kategorii 15-latek, co było efektem wywalczenia trzech złotych i dwóch

srebrnych medali w konkurencjach i ndy w idua l nych
oraz złota i brązu w sztafecie.
- Wyniki jakie uzyskała, dały
jej również miejsca na podium
w klasyfikacji open, gdzie na
50 metrów delfinem zdobyła
srebro, na 100 metrów klasykiem wywalczyła brąz oraz w
sztafecie 4 razy 100 zmiennym
również brąz – relacjonuje
Tadeusz Durczyński, ojciec

pływaczki i dodaje, że postawa
Katarzyny na tych zawodach
pozwala z umiarkowanym
optymizmem czekać na start
w lipcowych Mistrzostwach
Polski juniorów. Ponadto,
uzyskane wyniki dają jej wysokie miejsca w rankingach
Polskiego Związku Pływackiego i stałe miejsce w szerokiej
kadrze narodowej 15-latków.
PiSk
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KNURÓW. NEKROMER NAGRAŁ PIOSENKĘ Z RAPEREM PEJĄ

Ambitni i agresywni
Od płytowego debiutu Nekromera minął
ponad rok. Zespół nie zwalnia jednak
tempa. Jego frontman, Michał „Hellfield”
Kacprzak, zaśpiewał na singlu „SA (Steven
Adler)”, promującym nadchodzący album
rapera Peji. Gościnnie w teledysku wystąpił
Bartosz „Barth” Tyszkiewicz

Tydzień temu w sieci ukazał
się teledysk zwiastujący solowe
wydawnictwo poznańskiego rapera
Peji. W jeden dzień wyświetlono
go ponad 100 tys. razy. Sporą niespodzianką jest gościnny udział
w projekcie metalowego zespołu
Nekromer z Knurowa.
– Rychu Peja po przesłuchaniu
naszej płyty powiedział, że spodobały mu się te lżejsze, śpiewane momenty – mówi Michał „Hellfield”
Kacprzak. – Stwierdził, że muszę
zaśpiewać na jego płycie.
Praca z raperem była dla Michała wielką przyjemnością. Ostateczny kształt „Stevena Adlera”
(utworu poświęconego byłemu
perkusiście Guns N’ Roses, uwikłanego w problemy z alkoholem
i narkotykami – przyp. red.) jest
zapisem czystych emocji.
– Połączenie rapu z cięższą
muzyką nie jest u nas jeszcze tak
popularne jak w Stanach. Tam
takie kolaboracje miały miejsce
już 20 lat temu. Chcemy podążać
tą drogą – dodaje Bartosz „Barth”
Tyszkiewicz.

kromera z komercyjnymi projektami. Wiedzą, że mogłoby to
podważyć wiarygodność zespołu.
Natomiast pod własnymi nazwiskami chętnie współpracują z artystami popowymi.
Hellfield napisał kilka piosenek
na płytę Paulli, pracuje z wytwórnią Universal Music Polska oraz
produkuje muzykę pod własną
marką Kacprzak Sound. Barth
zagrał na perkusji w „Jaka to melodia?” i w „Dzień dobry TVN”.
– Jesteśmy otwarci na ludzi,
na dobrą energię. Kochamy to co

robimy, dlatego też na przykład nie
męczyła nas praca przy klipie Peji –
dodaje Michał.
Od pły towego debiutu Nek romera pod sk rzydłami R PS
Enterteyment minął ponad rok.
W tym czasie zespół odbył trasę
koncertową i spotkał się ze skrajnie
różnymi reakcjami odbiorców – od
fascynacji po nienawiść.

...MIASTO MNIE NIE KOCHA

– Z rozmów po koncertach doszliśmy do wniosku, że na następnym albumie chcemy przekazać

więcej różnorodnych emocji, które
dzisiaj odczuwamy… Rozwijamy
się jako twórcy, zyskujemy różne
doświadczenia, więc chcemy sięgać
po nowe narzędzia, wyrażać więcej
niż na pierwszej płycie – tłumaczy
Hellfield.
Wtedy Nekromer ukrył się
jedynie za bardzo agresywnym
i ulicznym przekazem. Dziś zespół
tworzy bez presji czasu i tylko
wtedy, gdy ma coś istotnego do powiedzenia. Chce, by każdy numer
z najnowszej płyty był autentyczny.
Krążek zapowiada jako pano-

NIE TYLKO METAL

Peja zaprosił knurowian do
udziału w teledysku. Barth zagrał
w nim Stevena Adlera, Hellfield
zaśpiewał, a nawet – jak mówi –
momentami zaskrzeczał.
Praca na planie przypominała
spotkanie starych dobrych znajomych, zaś dobra energia przełożyła
się na finalny efekt. Warto dodać,
że w klipie wystąpili m.in. Glaca ze
Sweet Noise i Pakol – twórca internetowego kanału Pakol TV.
Knurowianie podobnie jak Peja
nie boją się ryzykować. On kładzie
duży nacisk na emocje w swojej
muzyce, oni doprawiają ją tym,
z czego są znani, czyli wyrazistością
i agresją.
Nie godzą się na łączenie Ne-

Teledysk promuje solowy album Peji

Barth jako Steven Adler

Nekromer tworzą: Michał
„Hellfield” Kacprzak, Bartosz
„Barth” Tyszkiewicz, Krzysztof
„Wołek” Wołoszyn i Dawid „Łopata” Łopatowski. W 2012 roku zespół trafił pod skrzydła wytwórni
RPS Enterteyment poznańskiego
rapera Peji. W 2013 roku wydał
debiutancką płytę „Pray for enemies”. Klip do utworu „Steven
Adler” z gościnnym udziałem Hellfielda można znaleźć na YouTube.
com. Więcej informacji o zespole
na jego facebookowym profilu.
Hellfield nie boi się ryzyka
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ramę różnorodnych emocji z nietypowymi treściami.
– Z premedytacją i satysfakcją
podnosimy poprzeczkę – mówią
członkowie zespołu.
Chcą zaprosić do współpracy
Peję oraz innych, wyjątkowych
gości. Przygotowują wiele niespodzianek, jak choćby mariaż metalu
z dubstepem (gatunkiem elektronicznej muzyki klubowej – przyp.
red.).
Inna od poprzedniej ma być
też promocja wydawnictwa. Wtedy
Nekromer działał z pozycji debiutanta. Dziś wie, jakich błędów
się wystrzegać, jak mają wyglądać
klipy, co zawrzeć w przekazie, na
jaką stawiać jakość.
Barth i Hellfield planują wydać
płytę w 2015 roku.
Na pytanie, kiedy zagrają koncert w Knurowie, z rozbrajającą
szczerością odpowiadają: – Jak
przyjdziesz na próbę, usłyszysz.
(Ćwiczą na parterze budynku przy
ul. Dworcowej).
A Michał cytuje tekst Peji z kawałka pt. „Getto”: Jestem prawie
pewien, że to miasto mnie nie kocha.
Jak sprzedajny glina na zejściu po
prochach. To Polska po prostu, nie
pomyl z Ameryką. W tym kraju nie
pojawi się choćby jeden Serpico.
Nekromera docenia Poznań,
o koncerty dopytują kluby z całej
Polski. W Knurowie... cisza.
– Udają, że nas nie ma – kwitują
członkowie zespołu.
W każdym wywiadzie podkreślają, skąd są. Nie kryją, że wiele
z tego, co dotychczas osiągnęli,
zawdzięczają miastu oraz Dariuszowi Kachlowi ze studia nagrań
i Krzysztofowi Skowrońskiemu
z Hard Rock.
– Mało które miasto ma takie
warunki do grania jak Knurów –
ocenia Michał. – Kiedy opowiadamy innym jak u nas jest, zazdroszczą nam. Zazdroszczą Hard Rock’a,
salek u Witka Kozaczkiewicza,
dzięki którym można wypłynąć na
szersze wody. Jesteśmy tego najlepszym przykładem.
Paweł Gradek,
foto: arch. zespołu Nekromer
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