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Knurów
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kres komunizmu nie sprzyjał manifestacjom wiary. Do
obchodów święta patronów
wrócono dopiero 26 lat temu. Wtedy
też ochrzczono trzeci szyb – otrzymał imię Jan. W niedzielę celebrowanie górniczego święta rozpoczęto
od mszy w kościele pw. świętych
Cyryla i Metodego. Nabożeństwu
przewodniczył ks. proboszcz Mirosław Pelc.

- Módlmy się o błogosławieństwo
Boże, zdrowie i bezpieczną pracę dla
pracowników Kopalni „Knurów-Szczygłowice”, potrzebne łaski dla rencistów,
emerytów i ich rodzin - prosił proboszcz
Pelc. - Ważne jest również, aby Panu
Bogu podziękować, że kopalnia jest.
Po mszy władze kopalni na czele
z dyrektorem Grzegorzem Michalikiem, prezydentem Knurowa Adamem Ramsem i sekretarzem miasta

Piotrem Dudło, przewodniczącym
Rady Miasta Tomaszem Rzepą z
radnymi oraz delegacje związkowe
oddali hołd górnikom zmarłym na
stanowiskach pracy.
Zarówno na mszy świętej jak
i przy złożeniu kwiatów gościom
towarzyszyła Orkiestra Kopalni
„Knurów” pod batutą Mariusza
Kowalczyka.
Jb, foto: Justyna Bajko

'\UHNFMDNRSDOQLÄ.QXUyZ
6]F]\JáRZLFH´]DZV]HSDPLĊWD
RJyUQLF]\FKSDWURQDFK

'HOHJDFMDVDPRU]ąGRZFyZ
SU]HZRGQLF]ąF\5DG\0LDVWD7RPDV]5]HSD
ZLFHSU]HZRGQLF]ąF\50-HU]\3DFKRUD]UDGQL
5REHUW)XUWDNL$QGU]HM3RUDGD

.ZLDW\SU]HGSRPQLNLHPJyUQLNyZ]PDUá\FKQDVWDQRZLVNDFK
SUDF\VNáDGDMąSUH]\GHQW.QXURZD$GDP5DPVVHNUHWDU]
PLDVWD3LRWU'XGáRL0DULDQ*UXV]ND±SU]HZRGQLF]ąF\.RPLVML
*RVSRGDUNL2FKURQ\ĝURGRZLVNDL)LQDQVyZ

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

^ƚƌǌĞǏŽŶĞŐŽ͘͘͘

 3RĪDU QD RVLHGORZ\P ZLH
ĪRZFX VWDá VLĊ WHPDWHP QDV]\FK
VąVLHG]NLFK G\VNXVML , ZV]\VF\
E\OLĞP\ FR GR MHGQHJR ]JRGQL
]DZRGRZD VWUDĪ SRĪDUQD Z .QX
URZLH SRZLQQD PLHü QD VWDQLH
GUDELQĊ NWyUD Z UD]LH SRWU]HE\
REVáXĪ\NDĪG\EXG\QHNZPLHĞFLH
&]\WDP\ ĪH WD NWyUą Z\NRU]\
VWDQR Z .QXURZLH SU]\MHFKDáD ]
*OLZLF1DSHZQR]DMĊáRWRWURFKĊ
F]DVXQDSHZQRZLĊFHMQLĪGRMD]G
VWUDĪDNyZ-5*NWyU]\QDRVLHGOH
PLHOLMDNLĞNLORPHWUDQLHNP
NWyUHPXVLHOLSU]HMHFKDüVWUDĪDF\
JOLZLFF\'UXJLH]DVNRF]HQLHWRĪH
ZRGDE\áDFLąJQLĊWD]GRáXDQLH]
K\GUDQWyZZEXG\QNX&RĞWXQLH
]DJUDáR'RW\FKQDV]\FKUR]PyZ
GRV]áDMHV]F]HVSUDZDQLHGDZQH
JR SRĪDUX NDWHGU\ Z *RU]RZLH
1LH GDM %RĪH ĪHE\ VLĊ QDP WDNLH
FRĞ SU]\GDU]\áR $OH QLH PRĪHP\
SROHJDüW\ONRQD2SDWU]QRĞFLVDPL

:\SU]HGDůHSRVċVLHG]NX
3RGREQR SLHQLąG]H V]F]ĊĞFLD QLH GDMą 'RSLHUR ]DNXS\«
7XĪ RERN
.QXURZDZVąVLHG]WZLHKLSHUPDUNHWX$XFKDQSRZVWDQ
LHQDMZLĊNV]H
FHQWUXPZ\SU]HGDĪRZHQDĝOąVNX/LF]E\URELąZUDĪHQLH
VNOHSyZ
]PDUNRZąRG]LHĪąPLHMVFSRVWRMRZ\FKLFHQ\QLĪV]H
RFRQDMPQLHM
SURF,QZHVWRUDXVWULDFNDILUPD%5HDO(VWDWH,QYH
VWRUVSODQXMH
UR]SRF]ĊFLHEXGRZ\ZVLHUSQLXWHJRURNX2WZDUFLHMXĪZ
URNX
-EIRWRPDWHULDá\SUDVRZH

32 332 63 77
PXVLP\ WHĪ GEDü R VLHELH 6WąG
PRMH SU]HP\ĞOHQLD NWyU\PL VLĊ
G]LHOĊ
Czytelnik

ſųǁŝĞ
ĐǌǇĂƵƚŽďƵƐǇ͍

 -HFKDáHP G]LVLDM ]D DXWREX
VHPRG6]F]\JáRZLFGR.QXURZD
,SRZLHPĪHRQQLHW\OHMHFKDáFR
VLĊWRF]\á&KZLODPLNPK
=DQLPV]QXUDXW±SHZQLHQLHNWy
UHQDÄGZyMFH´ERQDÄWUyMFH´E\
VLĊ VLOQLNL GXVLá\ 'RP\ĞODP VLĊ
ĪHNLHURZFDDXWREXVXWU]\PDáVLĊ
UR]NáDGX MD]G\ &]\ QD F]DV ZD
NDFML D ZLĊF L PQLHMV]HJR UXFKX
QDGURJDFK .=.*23QLHPyJáE\
GRVWRVRZDü UR]NáDGyZ GR UHDOQHM
V\WXDFML" : ZLHOX PLDVWDFK WDN
VLĊ UREL GODF]HJR QDV]D KPP
PHWURSROLDWHJRQLHSRWUDIL"
M.S.

Knurów

Zmiany w MBP
W czwartek, zanim wybierzesz
się do biblioteki, sprawdź godziny
otwarcia. 6 lipca Biblioteka Główna
oraz Filia nr 2 będą pracować według

zmienionych godzin. Placówki czekają na bibliofilów od godz. 7.30 do
15.00. Zmiana ta spowodowana jest
zaplanowanymi przez dystrybutora
prądu pracami konserwacyjnymi.
- Za utrudnienia bardzo przepraszamy – informuje biblioteka.
jb

Knurów

KSD czeka
Uwaga! Podczas wakacji biuro
Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków będzie czynne we wtorki od
godz. 10.00 do 12.00.
/-/

Not. bw

reklama

informacja własna
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Wtedy zwierzę stanęło na moment, by po chwili ponownie ruszyć w kierunku pana Marcina. Na
szczęście wystraszony mężczyzna w
porę zdążył wziąć psa na ręce i dać
drapaka do piwnicy.
- Nogi jeszcze nigdy tak mi się nie
trzęsły - wspomina.
Wezwana na miejsce Straż Miejska nie chciała płoszyć dzika z posesji, obawiając się o bezpieczeństwo
okolicznych mieszkańców. Powiadomiła więc specjalistów z Katowic
i pilnowała rejonu ul. Brzechwy do
ich przyjazdu.
Wszystkiemu z dachu domu
przyglądał się pan Dariusz, wy-

raźnie zaskoczony niecodziennym
gościem u sąsiadów i jego sprytem.
Szybko się bowiem okazało, że dzik
zrobił dziury w ogrodzeniach, torując sobie dostęp do trzech posesji.
Przez kilka godzin zwierzę spacerowało w ich granicach, robiąc
sobie przerwy na krótki odpoczynek
w cieniu, aż w końcu około godz.
12.30 specjaliści zaaplikowali mu
środek usypiający.
- Dzik cały i zdrowy został przewieziony do lasu - relacjonuje pan
Dariusz.
/pg/, foto: arch. prywatne pana
Dariusza
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ędrzejewski mieszkał ostatnio
na ul. Konopnickiej 5c/10. Poszukiwany jest na podstawie listu
gończego (sygn. akt IX K 177/15)
wydanego 20 czerwca 2017 roku
przez Sąd Rejonowy w Rybniku za
przestępstwo z art. 279 § 1 kodeksu karnego i inne: Kto kradnie z
włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji.
Za ukrywanie go lub pomoc w
ucieczce grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5. Policja gwarantuje informatorom anonimowość.
Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca
pobytu Patryka Jędrzejewskiego,
bądź jego zatrzymania, należy kie-
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Foto: arch. Policji
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poniedziałek o godz. 6.00
rano pan Marcin (nazwisko do wiadomości redakcji) wyprowadził yorka na posesję.
Pies zaczął szczekać, a jego pan pomyślał, że to pewnie na jeża ukrytego
w tujach. Chcąc potwierdzić swoje
przypuszczenia, schylił się przy ścianie z drzewek. Wtedy wyskoczył zza
niej dzik i ruszył na pana Marcina.
- Piesek cały czas szczekał, co
mnie zresztą uratowało, bo dzik
zatrzymał się i pobiegł w jego stronę relacjonuje knurowianin. - Krzyczałem i klaskałem w dłonie, schowany
za krzaczkami, próbując w ten sposób
odwrócić uwagę dzika.

rować 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/

ogłoszenie
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trażnicy udali się na osiedle.
Na klatce schodowej jednego
z budynków znaleźli... krótkie
spodenki, pęk kluczy, portfel,
komórkę, kartę bankomatową i
sandał na dokładkę. Samego właściciela nie było, bo po rozebraniu
się oddalił się, paradując po osiedlu w samych majtkach.
Ustalenie tożsamości i adresu
nagusa nie było trudne. Mundurowi pojechali do miejsca zamieszkania. I przed drzwiami natknęli się na poszukiwanego, który
oświadczył strażnikom, że nie ma
pojęcia, gdzie zostawił odzienie
i resztę rzeczy. Funkcjonariuszy
specjalnie to nie zdziwiło, bowiem
okazało się, że pan był w stanie
po spożyciu alkoholu. A stan ten
specjalnie pamięci nie pomaga...

S
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Koniec końców wszystko skończyło się dobrze: do właściciela
wrócił ubiór oraz cenne przedmioty
i dokumenty, a on pozostał w domu
bogatszy o wiedzę z pouczenia
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strażników o niewłaściwości nieobyczajnego czynu, jakiego się (po
wpływem promili) dopuścił.
/bw/
Foto: Czytelnik PL
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mieście działają dwie jednostki Ochotniczej Staży
Pożarnej – OSP Knurów
i OSP Szczygłowice. Obydwie z ponadstuletnimi tradycjami, obydwie

W

z przyszłościowymi ambicjami, lecz
przede wszystkim z misją służenia
mieszkańcom Knurowa.
– To był dobry rok, znaczony
sumienną służbą i aktywną pracą –
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XIV edycji Plebiscytu „Orły
Polskiej Przedsiębiorczości”
Wiola Polska została Firmą Roku
w kategorii Motoryzacja Producent
Przyczep. Tytuł przyznawany jest
najlepszym przedsiębiorcom, którzy
swoją markę budują w oparciu o wysokie standardy etyki, rzetelności
i wiarygodności. Organizatorzy plebiscytu zaznaczyli, że wyróżnione
firmy charakteryzują się najwyższą
jakością, innowacyjnością i profesjonalizmem.
– To bardzo cieszy – mówi prezes
Zarządu WIOLA POLSKA, Sławomir Grabowski. – Tym bardziej że
Złotą Statuetkę Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości 2017 otrzymaliśmy
między innymi za nasz innowacyjny
produkt, zabudowę przyczep specja-

W
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listycznych dla służb specjalnych,
takich jak na przykład szpitale polowe. Nagroda jest dla firmy wielką
satysfakcją. Nie jesteśmy już na tym
etapie, że musimy gonić za zyskiem,
liczą się dla nas inne wartości.
Warto dodać, że obecnie tylko
20 proc. produkcji firmy z Knurowa trafia na krajowy rynek, reszta
eksportowana jest m.in. do Izraela,
Islandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec,
Słowacji i Czech.
Wiola Polska rozpoczęła działalność w 1995 roku. Z niewielkiego
przedsiębiorstwa, działającego na
rynku lokalnym, przekształciła się
w czołowego producenta przyczep
w kraju. W ofercie ma ponad sto
standardowych modeli przyczep
(towarowych, lawet do transportu

samochodów, motocykli, quadów,
łodzi czy sprzętu budowlanego).
Produkuje podwozia pod agregaty
prądotwórcze, pompy oraz inne
urządzenia. W tym roku rozpoczęła
produkcję specjalistycznych przyczep – m.in. kontenerów, izoterm,
systemów chłodniczych i sypialni.
Specjalizuje się też w przyczepach
wykorzystywanych do jazdy w ciężkich warunkach terenowych, np. na
pustyni.
– Ze względu na to, że duża część
naszych produktów powstaje na
konkretne zamówienia i musi spełniać ściśle określone kryteria, w tym
roku dotychczasowa firma WIOLA
podzielona została na dwie nowe
spółki: WIOLA POLSKA i WIOLA
INNOWACJE – wyjaśnia Sławomir
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przekraczały 100 tys. zł rocznie.
– W 2016 roku to wsparcie miało wymiar szczególny, bowiem na
utrzymanie gotowości bojowej nasze
miasto zabezpieczyło ponad 1,1 mln
zł – zaznaczył prezes Dudło.
To właśnie za sprawą zabiegów
samorządu udało się pozyskać nowy
wóz bojowy. Bardzo dobrze wyposażony Mercedes Atego stał się wizytówką OSP Knurów. Na jego zakup
miasto przeznaczyło 800 tys. zł.
– To bardzo dobrze zainwestowane pieniądze – nie miał wątpliwości,
obecny na strażackim zjeździe,
prezydent Knurowa Adam Rams.
– Na własne oczy widziałem druhów-ochotników podczas ratowniczej
akcji, więc z pełnym przekonaniem
mogę zaświadczyć o strażackim poświęceniu, pracowitości, ofiarności
i profesjonalizmie.
Podobnego zdania byli wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach i Józef Jaworek – zastępca
dowódc y (do niedaw na, obecnie na emeryturze) Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Strażacy-zawodowcy chwalą sobie
współpracę z druhami-ochotnikami, doceniając wysokie kwalifikacje
członków OSP.
Kompetencje druhów znajdują
odzwierciedlenie w licznych wyróżnieniach i odznaczeniach, którymi
honorowani są najbardziej zasłużeni. Lista docenionych strażaków
poszerzyła się o kolejne osoby. Tym
razem zasłużone gratulacje zbierali:
Kazimierz Warzocha (srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”),

Krzysztof Steiman i Marek Wiercioch (brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”) oraz Robert
Hetwer i Łukasz Daroń (odznaki
„Wzorowy Strażak”).
Delegaci pozytywnie ocenili całokształt ubiegłorocznej działalności
zarządu, jednogłośnie udzielając mu
absolutorium.
– Dziękuję za zaufanie, a druhnom i druhom za pracę. Słowa
wdzięczności kieruję też do Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie,
władz samorządowych miasta z prezydentem i przewodniczącym Rady
Miasta oraz Zarządu Powiatowego
Z OSP w Gliwicach – powiedział
tuż po decydującym głosowaniu
prezes Dudło. I zapewnił, że strażacy-ochotnicy nie będą szczędzić sił,
by kontynuować dzieło, które zapoczątkowali ich poprzednicy jeszcze
na początku ubiegłego stulecia...

Grabowski. – Ta druga współpracuje
ze sztabem inżynierów i wykonuje
wiele doświadczalnych prób, zanim
dany model trafi do produkcji.
Firma zatrudnia ponad 120 pracowników i, jak podkreśla prezes,
trafności w doborze kadry zawdzięcza swój sukces. – Mam szczęście do
ludzi, wielu z nich to fachowcy, którzy
w naszej firmie przeszli wszystkie

szczeble swej kariery zawodowej.
Od lat Wiola Polska współpracuje z Politechniką Śląską i Zespołem
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Uczy młodzież zawodu i pomaga jej w zdobyciu uprawnień do
obsługi nowoczesnych urządzeń.
Absolwenci ZSZ nr 2 mogą też liczyć
na zatrudnienie w rozwijającej się
firmie.
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ocenił Piotr Dudło, prezes Zarządu
Oddziału Miejskiego Związku OSP
RP w Knurowie podczas ubiegłotygodniowego zjazdu zarządu, poświęconego ocenie 2016 roku.
Doceniając ofiarność druhów-ochotników, prezes Dudło podkreślił też zaangażowanie samorządu na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Przypomniał, że to Gmina Knurów
jest głównym źródłem finansowania obydwu jednostek. W ostatnich
latach kwoty z budżetu miasta rosły,

ĂƌǌČĚKDǁŝČǌŬƵK^WZW<ŶƵƌſǁ
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udowa autostradowej A-1
ucieszyła niejednego kierowcę. Szybko się jednak okazało,
że nie ma róży bez kolców. Przekonali się o tym zwłaszcza mieszkańcy
Farskich Pól i Gierałtowic, rejonów
położonych najbliżej wiaduktu nad
stawem Moczury. Hałas dobiegający
z estakady mąci im spokój dniami
i nocami. Łomot emitują samochody przejeżdżające przez dylatacje.
Konstrukcyjnych szczelin jest 16,
więc każde auto tyle razy najeżdża
na metalowe przęsła je wypełniające.
– Oszaleć można! – irytuje się
pan Andrzej. – Wieczorem okna nie
otworzysz, bo nie słychać, co w telewizji mówią. A nocą spać się nie da...

Zarządca drogi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
problem zna niemal od jego zarania.
Trudno się jednak oprzeć wrażeniu,
że specjalnie jej to nie przeszkadza,
bowiem lata mijają, ale na lepsze
się nie zmieniło. Sprawę próbowali
„popchnąć” parlamentarzyści i samorządowcy, m. in. z radnym miejskim Andrzejem Poradą. Oparła się
o ministerstwo środowiska. Efekt:
GDDKiA ma określić oddziaływanie akustyczne wiaduktu na środowisko. Szkopuł w tym, że ma na to
czas do 30 września... 2018 roku.
– Do tego czasu to ogłuchniemy
– skomentował tę informację pan
Andrzej. – Może o to im chodzi...

Reagują władze miasta.
– Wypełniając spoczywające na
mnie obowiązki wobec mieszkańców Knurowa, nie mogę pozostać
obojętny na docierające informacje
o braku działań, które skutecznie
zniwelowałyby emitowany do środowiska hałas z wiaduktu WA-470
w ciągu autostrady A-1, odczuwany
szczególnie w rejonie Farskich Pól –
czytamy w piśmie, które w ubiegłym
tygodniu prezydent Adam Rams
skierował do ministra środowiska.
Prezydent nadmienia, że problem znany jest zarządcom od 2009
roku, wie o nim marszałek województwa śląskiego i samo ministerstwo. I komentuje ostatnie decyzje:

Powody do zadowolenia mają
też absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
Co prawda kwietniowe porozumienie z Powiatem Gliwickim,
organem prowadzącym szkoły,
zobowiązywało spółkę do zatrudnienia jedynie uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2017/2018 w branżowej szkole
I stopnia w zawodach elektryk,
monter maszyn i urządzeń oraz
ślusarz, i tylko pod warunkiem
zdania przez nich egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Pod koniec czerwca
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uż kilka lat temu pani Elżbieta zwracała
uwagę na firmy wymieniające okna,
które za wywóz starej stolarki okiennej
żądały dodatkowo 350 zł. Kiedy nieświadomi emeryci płacili krocie, inni pozbywali się odpadów w najprostszy, dodajmy,
nielegalny sposób. A wystarczyło dogadać
się z monterem i podjechać do PSZOK-u,
by osobiście zaświadczyć, że stara stolarka
jest naszą własnością. Wtedy cała „operacja” nic nie kosztowała.
Dziś problem wraca, co widać nie
tylko na przyblokowych śmietnikach, ale
też w portfelach seniorów.
– Firmy wciąż żądają sporych pieniędzy za zabranie starych okien – słyszymy
od przedstawicielki zarządu Wspólnoty
Krasickiego 5. – Niewielu wie, że może
to zrobić we własnym zakresie. Wtedy nie
płaci za odbiór w PSZOK-u ani grosza.
Wywóz stolarki okiennej we własnym
zakresie nastręcza wielu trudności, toteż

umowa została poszerzona o tegorocznych absolwentów ZSZ nr 2,
którzy od przedstawicieli spółki
uzyskali gwarancję zatrudnienia
w KWK „Knurów-Szczygłowice”
już od września.
Dzięki temu zatrudnienie znajdzie niemal 40 tegorocznych absolwentów, m.in. technicy górnictwa,
elektrycy, mechanicy.
Więcej informacji na ten temat
można uzyskać w dyrekcji KWK
„Knurów-Szczygłowice”.
/g, sisp/

)RWRDUFKLZXPSU\ZDWQH

Foto:Damian Lach/JSW S.A.

orozumienie z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi to wynik długich negocjacji
i dobrej sytuacji ekonomicznej,
w jakiej obecnie znajduje się JSW.
Warto nadmienić, że dzięki wyrzeczeniom załogi spółka uniknęła upadłości w 2015 roku. Chcąc
zrekompensować pracownikom
niedogodności ustalono, że od 1
lipca do 19 zł wzrasta wartość posiłku profilaktycznego, a zatrudnieni w spółce na dzień 31 sierpnia
2017 roku otrzymają nagrodę
(4300 zł netto), która zostanie wypłacona 4 września.

/bw/

2NQD
na podwórze
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P

cją obiektu W-470 zlokalizowanego
w ciągu autostrady A-1 w mieście
Knurów”, która do tej pory nie znalazła
zastosowania praktycznego.
Kończąc pismo apeluje: – Dlatego, reprezentując społeczność lokalną
miasta Knurowa, proszę o niezwłoczne podjęcie konkretnych działań
przynoszących zauważalne zmniejszenie natężenia hałasu emitowanego
do środowiska z wiaduktu W-470.
Kopie pisma trafiły do GDDKiA,
marszałka województwa śląskiego
i wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska.

Knurów

Górnictwo

1DJURGDGODSUDFRZQLNyZ
praca dla absolwentów

– Nie neguję potrzeby określenia
oddziaływania akustycznego na środowisko (...). Jednak sporządzenie
przeglądu ekologicznego (...) przynajmniej do końca września 2018 r. nie
wyeliminuje uciążliwości hałasowych.
– Dla poprawy istniejącego stanu
widzę konieczność podjęcia zdecydowanych czynności naprawczych
elementów mających wpływ na powstawanie ponadnormatywnego hałasu – zauważa prezydent Rams przypominając, że cztery lata temu sprawa
wydawała się iść w dobrym kierunku.
– Jak mi wiadomo, w 2013 roku opracowana została „Wielowariantowa
koncepcja zabezpieczeń przed hałasem
generowanym w związku z eksploata-

mało kto decyduje się na taki krok.
– Szyby szybko się tłuką, nikt tego nie
sprząta, co stwarza niebezpieczeństwo
dla bawiących się na podwórkach dzieci
– wyjaśnia pani Elżbieta. – W ubiegły
poniedziałek widziałam przed blokiem
samochód z nowymi oknami do montażu.
Wieczorem stare stały już przy śmietniku.
Wyjściem z sytuacji może być zawarcie umowy cywilno-prawnej między
zleceniodawcą i zleceniobiorcą, która
określałaby, kto staje się właścicielem
starej stolarki okiennej.
Inne rozwiązanie podpowiada kierownik działu handlowego i gospodarki
oraz Biura Obsługi Klienta spółki Komart, Brygida Poręba. – Wywóz odpadów
poremontowych można zlecić nam. Wtedy
klient płaci jedynie za załadunek i transport, natomiast odpady do PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie.
/pg/
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yjąca syrena i wozy strażackie jadące na sygnale mogły świadczyć, że
gd zie ś w K nu row ie dosz ło do
poważnego wypadku. Obawy rozwiał dopiero dyżurny JRG Knurów,
mówiąc, że to tylko ćwiczenia.
Pożar taśmociągu i hałdy w kopalni, podobnie jak zasłabnięcie
jednego ze strażaków były, oczywiście, pozorowane.

W

Kiedy okazało się, że zadysponowane do pożaru zastępy nie radzą sobie z zagrożeniem, wezwano
na pomoc odwodową kompanię
gaśniczą nr 5. 27 zastępów na placu JRG Knurów robiło wrażenie,
bowiem na ćwiczenia zjechali strażacy m.in. z Pilchowic, Przyszowic,
Wilczy, Paniówek i Chudowa, ale
też z Wielowsi, Rudzińca, Świbia
i Widowa.

Po odprawie trzy plutony udały się na teren kopalni, a czwarty
(rezerwowy) oczekiwał w siedzibie
JRG na dalsze dyspozycje. Wkrótce
i on został wezwany do pomocy.
W skoordynowanej akcji strażakom udało się przećwiczyć kilka
scenariuszy i „ugasić” pozorowane
pożary.
/g/, foto: Sebastian Baron

1DNUęWNLQD]GURZLH
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rzypomnijmy. Jedenastolatka
urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją i obustronnym niedosłuchem. Jej życie to ciągłe
zmaganie się z cierpieniem i walka
o zdrowie. Dziewczynkę i rodziców
od lat wspierają Czytelnicy Przeglądu
Lokalnego. Razem zbieramy nakrętki. To wręcz niewiarygodne, ale
przez ten czas udało nam się zebrać
ich setki tysięcy. Każda niepozorna
i lekka, ale zebrane razem dały wiele
ton plastiku, który przełożył się na
wymierne pieniądze. Te zaś pozwalają młodej knurowiance na udział
w turnusach rehabilitacyjnych.
Nadzieją dla Laury jest leczenie
komórkami macierzystymi. Koszt
zabiegów – 60 tys. złotych, znacznie
przekracza możliwości finansowe
rodziców. Ale i to próbujemy osiągnąć. Wiosną w ramach akcji „Zamieniamy kilometry na złotówki”,
organizowanej przez fundację „Biegamy z sercem”, dla Laury pobiegło
prawie 70 osób. Przebiegli wspólnie
740 kilometrów. Dzięki wysiłkowi
biegaczy na konto dziewczynki trafiło ponad 1000 zł.

P

)RWR3DZHá*UDGHN

=V\PSDWLLGR/DXU\
:LNWRULD5HGDSU]\QLRVáD
GRUHGDNFMLF]ZDUW\ZRUHN
]QDNUĊWNDPL

)RWR%RJXVáDZ:LON

7UHQLQJ
F]\QLPLVWU]D

.QXUyZ$NFMDSRPRF\/DXU]HWUZD«

5RG]LQD3LHWU]LNyZRGODW
SRPDJDFKRUHMG]LHZF]\QFH
QD]GMĊFLXSDQ-DQ

Nakrętkomania ciągle trwa.
Dzień w dzień spływają kolejne zatyczki. Kilka dni temu do drzwi redakcji zapukali państwo Jan i Maria
Pietrzikowie.
– Przyjechaliśmy „na kole” –
przyznał pan Jan. Nie było to łatwe
zważywszy na rozmiar pakunków,
które tym środkiem transportu
knurowianie przywieźli do PL. – To
zbiór nasz, naszych bliskich oraz
sąsiada Romana. Niech idą w świat
na zdrowie Laurze...
Nie była to pierwsza wizyta państwa Pietrzików.
– Jeszcze tu zajrzymy – zapowiedzieli na odchodne.
Laurze kibicują też Wiktoria
Reda i jej mama Ewa. Na pytanie,
dlaczego, wskazują na plakat z podobizną potrzebującej knurowianki, wiszący na drzwiach do naszej
redakcji.
– Bardzo lubię Laurę, to moja
koleżanka ze szkoły – tłumaczy
Wiktoria.
Panie przyniosły do redakcji już
czwarty worek z nakrętkami, zapewniając, że będą kolejne.
/bw/

Knurów
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eren inwestycyjny położony
jest wzdłuż drogi wojewódzkiej DK 921, nieopodal zjazdu/
wjazdu z węzła autostradowego,
„Knurów”. Nic więc dziwnego, że
cieszy się zainteresowaniem prywatnych przedsiębiorców. Ponieważ
w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działki
przeznaczone są pod działalność
usługowo-produkcyjną z możliwością prowadzenia usług związanych
z komunikacją samochodową, potencjalni inwestorzy wywodzą się
przede wszystkim z branży mechaniki i części samochodowych.

T

Po Wytwórni Sprzętu Obsługi
Pojazdów (WSOP), która nabyła od
miasta dwie działki, w ubiegłym tygodniu kolejną kupiła firma Omega
Group sp. z o.o. z Gliwic, zajmująca
się m.in. sprzedażą detaliczną i hurtową elementów doposażeń samochodów, w tym opon i akcesoriów
wulkanizatorskich.
Działkę o powierzchni 5 605 m²
miasto sprzedało za 626 240 zł.
Inwestor zamierza w ciągu najbliższych kilku lat zagospodarować
teren i otworzyć w Knurowie swoją
nową filię, dzięki czemu powstaną
nowe miejsca pracy.
oprac./g/
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Foto: archiwum Krystiana Duszy
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e w rześniu 1939 roku
gestapo przyszło po ks.
Alojzego Koziełka, by
aresztować go za działalność patriotyczną. Szczęśliwym trafem proboszcz przebywał akurat na urlopie,
daleko od Knurowa. Ostrzeżony
przez ludzi z plebanii już tu nie wrócił. Znalazł schronienie w Kochłowicach u swojego kolegi, również
księdza, gdzie ukrywał się przez
całą okupację. Co jakiś czas pocztą
pantoflową docierały do niego wieści z Knurowa.
Nikomu nie może być tajnym,
jak dużo korzyści Rzeczypospolitej
przynoszą przodków czyny, gdy
się je przywołuje do pamięci – ks.
Alojzy nieprzypadkowo opatrzył
monografię Knurowa i Krywałdu
takim mottem, które zaczerpnął
z przemowy łacińskiej księgi sądowej w Gliwicach z 1595 roku.
Wiedział jak ważne jest ocalenie
pamięci o tożsamości tych ziem.
Dzięki znajomości niemieckiego
i łaciny mógł korzystać z zasobów

W

archiwów, również tych wrocławskich. Niektóre z nich zaginęły lub
zostały zniszczone w czasie wojny.
Przetrwały za to pośrednio w kronikach (sic!) ks. Koziełka.
Za jego opus magnum uznawana jest, i słusznie, monografia Knurowa i Krywałdu, wydana w 1937

%RJXVáDZ6]\JXáDSUH]HQWXMH
NRSLHG]LHáNV.R]LHáND
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roku nakładem własnym. Jak się
jednak okazuje, ksiądz zostawił po
sobie znacznie większy dorobek
pisarski...

ųƵŐǁĚǌŝħĐǌŶŽƑĐŝ
W opisywaniu historycznym rzeczy i osób przedstawiono według
dokumentów nagą prawdę, a więc
światła i cienie. Wszak ludzie nie są
marionetkami, lecz ludźmi z ciała
i krwi, których ułomności wykazane
nie mogą nikogo zadziwić, owszem
czynią ich nam bliższymi i uwypuklają żywiej – czytamy we wstępie
do kroniki ks. Alojzego Koziełka
pt. „Kochłowice i Kłodnica, Nowa
Wieś, Bykowina, Halemba oraz Stara Kuźnica”, którą napisał w latach
1944‒1945.
Możliwe, że w ten sposób kronikarz chciał spłacić gospodarzom
dług wdzięczności za udzielenie mu
schronienia podczas okupacji.
Blisko 300 stron maszynopisu
z historią Ziemi Bytomskiej nie ukazało się drukiem. Manuskrypt trafił
do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej dopiero w 1994
roku.
Dorobek proboszcza z Knurowa uzupełnia wydana w 1946 roku
książeczka pt. „Teodor Christoph”,
poświęcona zasłużonemu i świątobliwemu księdzu z Miasteczka Śląskiego, a napisana na podstawie notatek
ks. dra Stefana Siwca, wieloletniego
przyjaciela ks. Alojzego.

– wyjaśnia Adam Podgórski. – Na
kilkunastu stronach ksiądz Koziełek
spisał po niemiecku historię parafii
w Wirku. Niesamowite jest to, że człowiek dla nas obcy okazał się dla Rudy
Śląskiej i parafii w Wirku tak twórczy.
Maszynopis „Chronik der Antonienhütter Pfarregemeinde” przeleżał w parafialnym archiwum kilkadziesiąt lat. W międzyczasie ks.
Joachim Smołka przełożył go na
język polski.
W 2007 roku małżeństwo Podgórskich powieliło i przekazało kopię
kroniki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.

KĚƐųŽǁĂĚŽƐųŽǁĂ
Wieść o sensacyjnym znalezisku
nie dotarła wówczas do Knurowa.
Dzięki przypadkowi po 10 latach
skrzyżowały się drogi pasjonatów
historii „Małych Ojczyzn” Adama
Podgórskiego i kustosza Izby Tradycji KWK „Knurów-Szczygłowice”,
Bogusława Szyguły.
– Nasza rozmowa na temat przypadającej w tym roku 70. rocznicy
poświęcenia kościoła pw. św. Cyryla
i Metodego, którego budowniczym był

przecież ks. Koziełek, zeszła w końcu
także na jego dorobek pisarski – wspomina Szyguła. – Dla mnie, historyka
poszukującego, informacja o kolejnych dwóch kronikach jest wielkim
zaskoczeniem. Ks. Alojzy pisał, by
móc lepiej poznać ludzi i środowisko,
w jakim przyszło mu się ukrywać.
Kilka dni temu kopie obu manuskryptów trafiły do Izby Tradycji,
gdzie można się z nimi zapoznać.
Możliwe, że jeszcze w tym roku kronika „Kochłowice...” zostanie wydana staraniem Adama Podgórskiego.
– Praktycznie jest już gotowa do
druku – zdradza rudzianin.
Gdyby nie determinacja Podgórskich, którzy 10 lat temu powielili
odnaleziony maszynopis, moglibyśmy się w ogóle nie dowiedzieć o jego
istnieniu. Okazuje się bowiem, że
oryginał zaginął.
3DZHá*UDGHN

ĂƚǇĚǌŝĞŷ
Z 3U ]HJOąGRZ \P F \NOX Ä= NDU W
KLVWRULL´ DU W \NXá 0DULL *U ]HOHZ
VNLHM R SU]HGZRMHQQ\FK ]DURENDFK
Z NQXURZVNLHM NRSDOQL L NU\ZDáG]
NLHMSURFKRZQL3ROHFDP\

.WRMHVWQD]GMęFLDFK"

3ODQ\UHZLWDOL]DFML,,,.RORQLL]DFKĊFLá\7RPDV]D
'DQLHODNDGRSRG]LHOHQLDVLĊ]8U]ĊGHP0LDVWD
DUFKLZDOQ\PL]GMĊFLDPLNQXURZVNLHMNRSDOQL
/LF]\RQĪH]SRPRFą&]\WHOQLNyZ3U]HJOąGX
XGDVLĊXVWDOLüQD]ZLVNDRVyEXZLHF]QLRQ\FKQD
IRWRJUDILDFK
zarno-białe zdjęcia z 1927 roku
przedstawiają kopalniane szyby:
Piotra, Pawła i Foch, maszynownię
oraz nieistniejący dom przy dzisiejszej ul. Szpitalnej, będący wówczas
mieszkaniem służbowym zawiadowcy kopalni.
– Do 17 lutego 1931 roku (data
śmierci) był nim inż. Ludwik Mieczkowski – pisze pan Tomasz.

C

Wyjątkiem jest fotografia wykonana pod ziemią 31 grudnia 1923
roku.
Być może ktoś wie, kim są osoby
uwiecznione na pierwszych dwóch
z zdjęciach z kolekcji pana Danielaka. Prosimy o kontakt z redakcją (tel.
32 332 63 77 lub e-mail: redakcja@
przegladlokalny.eu).
/g/
Foto: archiwum Tomasza Danielaka

^ĞŶƐĂĐũĂǁtŝƌŬƵ
Niewiele ponad 10 temu w głowie dziennikarza obywatelskiego
z Rudy Śląskiej, Adama Podgórskiego, zrodził się pomysł stworzenia
e-biblioteki Kronik Rudzkich. Tak
podinsp. policji w stanie spoczynku
i jego żona Barbara trafili do parafii
pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego
w Rudzie Śląskiej – Wirku. Dzięki
uprzejmości ówczesnego proboszcza
ks. Franciszka Zająca (od 2010 roku
ksiądz emeryt mieszka w parafii pw.
św. Cyryla i Metodego w Knurowie)
uzyskali dostęp do archiwum. Wielkie było ich zdziwienie, gdy wśród
dokumentów znaleźli maszynopis
„Kroniki parafii w Antonienhütte”,
datowany na 31 grudnia 1942 roku.
Jej autorem jest nie kto inny, jak
Alojzy Koziellek, proboszcz Knurowa
czasowo w Kochłowicach.
– To wyjątkowe dzieło, które
powstało na podstawie cennych dla
historyków źródeł, jakimi są urbarze
7
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3U]HJOċGZSRGUyů\

3yãQRFZDUWD]DFKRGX

- -HĞOLSRUDG]LáHĞVRELHZJyUDFKWRZĪ\FLXWHĪVRELHSRUDG]LV]=UHV]WąNDĪG\
KLPDODLVWDWRSRZLHMHĞOLQLH]áDPDáRFLĊSLĊüGQLZVNDOHEH]ZRG\LMHG]HQLD
- WRFRPRĪHFLĊ]áDPDü±PyZLàXNDV]&]XEDN.QXURZLDQLQVDPRWQLHSU]HPLHU]\á
6]NRFMĊ]GRE\áV]HĞüV]F]\WyZLSU]HMHFKDáNLORPHWUyZQDURZHU]H

W

podróży człowiek zauważa więcej.
Opuszcza bezpieczną, oswojoną
domową przystań i wyrusza na spotkanie miejscom obcym, zmuszającym również
do konfrontacji ze sobą. Bo wnętrze człowieka
jest równie nieznane jak otaczający go świat i
wymagające poznania. Łukasz Czubak uważa,
że podróżowanie, szczególnie samotne, to rodzaj medytacji.
- Podczas wypraw, w trasie, nigdy nie słucham muzyki, bo lubię przeżywać każdy dźwięk
wokół, zawieszam się na krajobrazie, odsuwam
złogi malkontenctwa. Na co dzień dużo pracuję,
zbyt dużo, i każda podróż pomaga mi odciąć się
od tego, co było, nabrać nowych sił – opowiada
knurowianin.

W drodze

1DV]F]\FLH/LDWKDFKZ
WOH±ZLGRNQD%HLQQ(LJKH

Trzy lata temu Łukasz przeszedł samotnie
szkocką wyspę Skye. Piękno tego miejsca tak go
uderzyło, że postanowił wrócić. Na przełomie
kwietnia i maja ponownie wyruszył szukać
zachwytów i olśnień wśród spowitych mgłą gór
i nostalgicznych wrzosowisk. Wyprawa trwała
11 dni. Celem były górzyste tereny na północy
Szkocji zwane Highlands. Łukasz chciał przejechać je na rowerze i wejść na 10 najpiękniejszych szczytów – zdobył 6, w tym wymarzony
Suilven. Pierwszy etap podróży: lądowanie w
Glasgow. Potem rower i w drogę, na Północ.

- Drogi w Highlandach są piękne – polecałbym to miejsce każdemu, kto chce pojeździć po
ładnym asfalcie i nie narażać się na wdychanie
spalin. Jedzie się wzdłuż pięknych zatok, gór,
jezior. Kierowcy są bardzo życzliwi – dużo ludzi podróżuje kamperami, często też podnosi
się rękę i pozdrawia innych rowerzystów. Tylko
ten wiatr! – opowiada Łukasz.
Surowe piękno krajobrazu zachwyca i
potęguje doświadczenia – każdy dzień ma
znaczenie, każdy zdobyty szczyt olśniewa.
- Wchodzisz na górę, a dookoła ciebie nie
ma nic – widzisz tylko jeziora, wrzosowiska i
inne szczyty, a przecież wciąż jesteś blisko cywilizacji. Na każdym szczycie rozglądałem się
wokół i mówiłem: „wow”. Potem schodziłem z
myślę, że dzisiaj już nic mnie nie zaskoczy, po
czym wyjeżdżałem zza zakrętu i znowu czułem
się jak przedszkolak: oczarowany i zachwycony
– wspomina knurowianin.
Pod koniec wyprawy Łukasz wszedł na
górę, o której marzył jeszcze w Polsce – majestatyczny Suilven.
- Czekałem na niego - śmieje się Łukasz. –
Piękna samotna góra wśród wrzosowisk. Zobaczyłem ją już z przedostatniego szczytu – i nie
mogłem w to uwierzyć, paliła się! W pubie, w
wiosce obok góry, usłyszałem od miejscowych,
że pewnie wypalają trawę. Rozbiłem namiot
na miejscowym boisku, przypominającym

/RFK$VV\QW]HVZRLPL
PDORZQLF]\PLZ\VHSNDPL

*yU\$VV\QWXRVWDWQLG]LHĔZ\SUDZ\LRVWDWQLHNLORPHWU\QDURZHU]H
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to naszej Concordii. Rano ruszyłem w drogę.
Wchodząc na szczyt, widziałem wypaloną trawę, ale na szczęście udało się wejść.
Szczyty w Szkocji zaskakują nieregularną
budową i ciekawymi kształtami. Aby zobaczyć,
jakie są naprawdę, trzeba podejść bliżej.

EŽĐůĞŐǌŝůƵǌũŽŶŝƐƚČ

W Szkocji nocleg to nie problem, można
bowiem nocować na dziko pod namiotem.
Dla podróżników przygotowano również pola
namiotowe oraz tzw. bothy, czyli domy niegdyś
opuszczone przez Szkotów i zagospodarowane
na potrzeby turystyczne - choć warunki są tu
spartańskie. Można w nich spać na darmo, ale
należy przestrzegać pewnych zasad – przede
wszystkim nie śmiecić i zachować miejsce w
stanie, jakim się je zastało. Łukaszowi zdarzyło
się spać w takim miejscu.
- Raz był to kamienny szkocki domek, bez
podłogi, tylko ziemia i drabinka na poddasze.
Na górze mieścił się kominek, sznurki, aby
rozwiesić ewentualne mokre ubrania, i fotel.
Podczas wcześniejszej wyprawy zatrzymałem się
w bothy, starej budce strażniczej. Dobre miejsce
do obserwowania waleni, ale była mgła, więc nic
nie widziałem – śmieje się knurowianin. – Spałem tam z ciekawymi ludźmi, m.in. z iluzjonistą
z Edynburga i geologami ze Szwajcarii.
Turystów ciągnie do Szkocji pomimo
kiepskiej pogody. Jeśli w czasie tygodniowej
wycieczki trafi nam się choć jeden słoneczny
dzień, możemy uważać się za szczęściarzy.
- Kiedy byłem pierwszy raz w Szkocji miałem dwa dni totalnej ulewy, dwa dni spędziłem
pod dachem, bo nie dało się iść. Szczególnie
pamiętam jeden dzień: jestem na nędznym polu
Jeden
namiotowym, została mi ostatnia zmiana bie]ZLHU]FKRáNyZ lizny, stoję przy suszarce, próbując choć trochę
JyUD/LDWKDFK
wysuszyć mokre ubranie, i wtedy zacząłem rozmawiać z panią z Irlandii, która podróżowała
z mężem. Żalę się jej, że taki zmęczony i mokry

jestem. A ona tak na mnie patrzy i mówi: „Ale
przecież wiesz, że do Szkocji nie przyjeżdża się
dla pogody, tylko dla widoków” – wspomina
knurowianin. - Więc jadąc to Szkocji, trzeba
zaakceptować fakt, że pogoda na pewno się
zepsuje.
Wyprawa, choć szkockie szczyty przekraczają ledwie 1000 metrów, wymagała dobrej
kondycji fizycznej i hartu ducha. Budzik codziennie dzwonił o godz. 5.30. Śniadanie, pakowanie namiotu, na rower i w drogę. Następnie
wejście na szczyt, zejście (około 5-6 godzin) i
dalej w drogę. Na nocleg Łukasz docierał wieczorem. Sił starczało jedynie na kąpiel i kolację.

Po swojemu
Samotność podróżowania uczy zaufania do
swoich sił i zdrowego rozsądku.
- Jak w życiu: nie zawsze jesteśmy z kimś,
czasami są sytuacje, gdy musimy poradzić
sobie samemu. Samotne wyprawy mocno cię
do tego przygotowują - masz mentalną podbudowę, wiesz w ilu trudnych momentach sobie
poradziłeś, więc w życiu, takim codziennym,
też sobie poradzisz – uważa Łukasz. - Zresztą
każdy himalaista to powie: jeśli nie złamało się
pięć dni w skale, bez picia i bez jedzenia – to co
się może złamać!
Każda wyprawa rodzi nowe przemyślenia,
nowe spojrzenie na codzienność.
- Lepiej poznajesz siebie. Zaczynasz widzieć,
że choć czasem jesteś zdenerwowany, gdy kolejny
raz musisz odprowadzić dziecko do przedszkola
po nieprzespanej nocy, to wystarczą dwa, trzy
dni bez rodziny i zaczynasz odczuwać pustkę –
mówi knurowianin.
Łukasz odkrywa świat po swojemu, idzie
po szlakach, które sam wytycza. W planach
ma kolejne wyprawy. Chciałby wrócić w dzikie
Karpaty, na Ukrainę i znowu się zachwycić i
znowu pozwolić się olśnić…
-EIRWRàXNDV]&]XEDN

Wymarzony
Suilven
]REMĊFLDFK
autora
=DSUDV]DP\QDIRWRJUDILF]QąRSRZLHĞüRV]NRFNLHMSRGUyĪ\LELNH
WUHNLQJX±OLSFDZ3UDFRZQL6PDNXÄ2UVR´àXNDV]&]XEDNRSRZLH
RVZRMHMQLH]Z\NáHMZ\SUDZLH
àXNDV]&]XEDNVSRURFKRG]LSRJyUDFKWURFKĊMHĨG]LQDURZHU]H
WURFKĊSLV]H1DFRG]LHĔSUDFXMHMDNRFRS\ZULWHUZUHNODPLHRG
ZHHNHQGXSR]DPLDVWHP/XELSV\NRFKDĞZLĊW\VSRNyMQLH]QRVL
VLHG]HQLD Z PLHMVFX 3RGUyĪXMH SR VZRMHPX F]ĊVWR VDPRWQLH
F]ĊVWR WDP JG]LH JR FLHNDZRĞü SRQLHVLH 6DPRWQLH SU]HV]HGá
*áyZQ\ 6]ODN %HVNLG]NL :\VSĊ 6N\H D ZVSyOQLH ] SU]\MDFLHOHP
REMHFKDáXNUDLĔVNLHLUXPXĔVNLH.DUSDW\:\]QDZFDLGHLELNHWUH
NLQJXáąF]ąFHJRMD]GĊQDURZHU]H]SLHV]\PLZĊGUyZNDPLJyUVNLPL
$XWRUEORJDPRXQWDLWUDYHOELNHFRPLUHGDNWRUZVHUZLVLHZZZD
SODFDGHP\

%XDFKDLOOH(WLYH0RUMHGHQ]QDMF]ĊĞFLHM
IRWRJUDIRZDQ\FKV]F]\WyZ6]NRFML

&KZLOD]DGXP\SU]HG
SRGHMĞFLHPQD6XLOYHQ

±:FKRG]ąFQDV]F]\WF]XáHPVLĊMDNSU]HGV]NRODN
RV]RáRPLRQ\L]DFKZ\FRQ\±PyZLàXNDV]&]XEDN
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rozrywka nr 27
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
r.
Niepodległości6.07.2017
5, 44-190 Knurów
– wraz
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
numeru (decyduje
data stempla
- godz.
10.00pocztowego).

27

Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 16.00,18.00

10

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

$QWRQLQD0XVLDãHN].QXURZD

1DWDOLD5HXPDQQ].QXURZD

ur. 24.06.2017 r., 3310 g, 52 cm

ur. 24.06.2017 r., 3470 g, 53 cm

2OLZLD:RMG\ãD].QXURZD

$PHOLD6]F]\UED]3DQLyZHN

ur. 24.06.2017 r., 2190 g, 47 cm

ur. 25.06.2017 r., 3600 g, 53 cm

2OLZLD'\UEXœ].QXURZD

3DWU\FMD'\UEXœ].QXURZD

ur. 27.06.2017 r., 2450 g, 49 cm

ur. 27.06.2017 r., 2750 g, 50 cm

+DQQD.ZLDWNRZVND].QXURZD

=X]DQQD.ZLHFLHľ]'ęELHľVND

ur. 27.06.2017 r., 3330 g, 52 cm

ur. 28.06.2017 r., 3430 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 25/2017 brzmiało: „ŻÓŁTA KARTKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Aurelia
Wieciek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

8.07.2017 r.
SOBOTA
Gru, Dru i rozwiązanie
Minionki 3Drozrywki
dubbingz nr.
Prawidłowe
- godz. 14.00
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy!
Po
- godz. 16.00,18.00
odbiór zapraszamy do
redakcji.
Volta
- godz. 20.00
9-10.07.2017 r.
1,('=,(/$321,('=,$à(.
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 14.00,18.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 16.00
Volta
- godz. 20.00

Królowa Hiszpanii
- godz. 20.00

11.07.2017 r.
WTOREK
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 10.00,16.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 14.00,18.00
Volta
- godz. 20.00

7.07.2017 r.
3,Ą7(.
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 14.00,18.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 16.00
Volta
- godz. 20.00

12.07.2017 r.
ĝ52'$
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 14.00
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 16.00,18.00
Volta
- godz. 20.00

7RPDV]:RGRN]&]XFKRZD

2OLZLD3DODU]].VLċůHQLF

ur. 28.06.2017 r., 3100 g, 52 cm

ur. 30.06.2017 r., 3480 g, 54 cm

www.kinoscenakultura.pl

-DQ3RœSLHFK].QXURZD

$ODQ&KURPLN]:LOF]\

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

ur. 30.06.2017 r., 3190 g, 52 cm

ur. 3.07.2017 r., 3380 g, 54 cm
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2WęůQLSU]\NDZLH

0LHMVFD]DEDZGODG]LHFLVWDQGUyJLWĊĪQLD]QDOD]á\
VLĊZĞUyGWHPDWyZRNWyU\FKUR]PDZLDQRSRGF]DV
ĞURGRZHJR]HEUDQLDVHQLRUyZ.RáDQU3ROVNLHJR
=ZLą]NX(PHU\WyZ5HQFLVWyZL,QZDOLGyZ1D
VSRWNDQLHZ.U\ZDáG]LHHPHU\FL]DSURVLOLSUH]\GHQWD
.QXURZD$GDPD5DPVD

K

o ło n r 2 PZ E R i I d z ia ł a
bardzo prężnie – seniorzy
zwiedzają Polskę, wspólnie
celebrują ważne święta i organizują
spotkania z ciekaw ymi ludźmi.
Tym razem na słodki poczęstunek
zaprosili prezydenta miasta.
W parafialnych salkach honory
gospodarza w imieniu wszystkich
z ebr a nych cz y n i ł pre z es Ko ła
Tadeusz Wolf. Seniorzy okazali
się zna komit y mi obser watorami rzeczy wistości, otwartymi i
chętnymi do dzielenia się swoimi
spostrzeżeniami i refleksjami. Nic
dziwnego, że w rozmowie przewijały się wątki wielu ciekawych i
ważnych dla mieszkańców spraw.
Tym bardziej cenne, że członko-

6HQLRU]\QLHNU\OL
]DGRZROHQLD]REHFQRĞFLJRVSRGDU]DPLDVWD
±%DUG]RFHQLĊVRELHUR]PRZ\
]PLHV]NDĔFDPLVąQLH]Z\NOH
LQVSLUXMąFH±]DSHZQLDáSUH]\GHQW
5DPV

wie krywałdzkiego Koła niejedno
w życiu, Polsce i świecie widzieli.
Potrafią więc ocenić, ale też docenić, to co wartościowe, życzliwie
przy tym podpowiadając, co warte
jest uwagi, może i przeniesienia,
na lokalny grunt. Była mowa o
drogach i chodnikach, miejskich
inwestycjach, planach i zamierzeniach. Plusach, minusach, zaletach,
wadach – generalnie: o życiu...
- Rozmowy z mieszkańcami
naszego miasta są dla mnie niezwykle cenne – podkreślał prezydent
Rams, dziękując za zaproszenie i
wspólne chwile. – Wszystkim seniorom życzę dużo zdrowia, wszelkiej
pomyślności i radości.
bw, foto: Justyna Bajko

.QXUyZ'REUHZ\QLNLPDWXU

0DWXU]\œFL
SRQDGœUHGQLċ

&RQLHNWyU]\
RW\PĪH
]GDOLPDWXUĊ
GRZLHG]LHOL
VLĊGRSLHUR
SU]\UR]GDQLX
ĞZLDGHFWZ

6]RNUDGRĞüQLHGRZLHU]HQLHXF]QLRZLH]=HVSRáX6]Nyá
LP,-3DGHUHZVNLHJRL=HVSRáX6]Nyá=DZRGRZ\FKQU
Z.QXURZLHSR]QDOLZ\QLNLPDWXU

kręgowa Komisja Edukacyjna już w czwartek o północy
udostępniła wyniki egzaminu dojrzałości.
- Obudziłam się o godz. 1 w nocy
i od razu pobiegłam do portfela, żeby
wyciągnąć kartkę z danymi. Zalogo-

O

wałam się na swoje konto na OKE
i ufff… udało się! A tak się bałam!
Najbardziej martwiłam się o język
polski, że gdzieś w wypracowaniu
mi nie poszło. Na szczęście zdałam! –
opowiada Aleksandra Bączkiewicz
z Technikum nr 1.

Na 146 maturzystów z Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego radość
ze zdania „egzaminu dojrzałości”
przeży wało 133 uczniów. Z 13,
którym się nie powiodło, dziewiątka będzie miała jeszcze szansę na
zdanie poprawki w sierpniu. Warto

6]F]ĊĞOLZHPDWXU]\VWNL]NODV\,9RSURILOX
WHFKQLNHNRQRPLVWD]UyZQLHV]F]ĊĞOLZą
Z\FKRZDZF]\QLą%RĪHQą0LFKDODN

zaznaczyć, że zdawalność matury
w technikach powiatu gliwickiego
osiągnęła najwyższą wartość w
województwie śląskim.
Wielu absolwentów odnotowało
bardzo wysokie – nawet 100 proc.
- indywidualne wyniki. Zwłaszcza
z przedmiotów wybieranych jako
przedmiot dodatkowy na poziomie
rozszerzonym, stanowiących tym

samym kryterium rekrutacyjne
w konkurencji o przyjęcie na wyższe uczelnie.
Natomiast w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 na 73 przystępujących maturzystów 64 mogło
się cieszyć ze zdanej w pierwszym
terminie matury.
Tomasz Czarnecki
Foto: Justyna Bajko

=GDOLĞP\±FLHV]\OLVLĊPDWXU]\ĞFL
RGELHUDMąFĞZLDGHFWZD
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2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO

'$035$&õ

-

27/17-odw.

Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
27-30/17

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą Z
VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP 7HO
501 385 666
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ7HO
664 847 725
1/17-odw.

*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
Tel. 503 570 366
15-odw.

27-30/17

. OLPDW \ ] DF MH ± W DN ĪH Z EORNDF K 7HO
506 646 960

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

27-30/17

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-30/17

6HUZLVNOLPDW\]DFML±SURPRFMD]á7HO
504 340 521
16-39/17 Y

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQNL
GOD G]LHFL  ODW GRĞZLDGF]HQLD  7HO
664 134 399

3U]\MPĊGRSUDF\SU]\GRFLHSOHQLDFKEXG\Qków. Tel. 665 639 146
27/17

6]XNDPNUDZFRZHMGRV]\FLDILUDQL]DVáRQ
SHáQ\HWDW3\WDQLDSURV]ĊNLHURZDüSRGQU
tel. 509 833 272
26-27/17

=DWUXGQLĊ VROLGQą RVREĊ GR NRV]HQLD WUDZ
3UDFDVH]RQRZD7HO
26-27/17

=DWUXGQLP\GRVNOHSXLQWHUQHWRZHJR]H]QDMRPRĞFLąMĊ]\NDQLHPLHFNLHJR3UDFDVWDáD
Tel. 880 156 979

INFORMACJA

3UH]\GHQW0LDVWD.QXUyZLQIRUPXMHĪHQDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH
8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDRUD]Z%LXOHW\QLH
,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR GR SXEOLF]QHM
ZLDGRPRĞFLZ\ND]QU*3RSU]H]QDF]HQLXGRVSU]HGDĪ\ORNDOL
XĪ\WNRZ\FKSHáQLąF\FKIXQNFMĊJDUDĪ\PXURZDQ\FKZUD]]RGGDQLHP
XG]LDáyZZJUXQFLHZXĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWHLZQLHUXFKRPRĞFLZVSyOQHMZGURG]HSU]HWDUJyZXVWQ\FKRJUDQLF]RQ\FK

-

27/17

INFORMACJA

3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML
3XEOLF]QHMZZZNQXURZELSSORUD]QDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH
8U]ĊGX 0LDVWD .QXUyZ SU]\ XO GU )ORULDQD 2JDQD  SRGDQR GR
SXEOLF]QHMZLDGRPRĞFLZ\ND]1U*%QLHUXFKRPRĞFLSU]HZLG]LDQHMGRVSU]HGDĪ\ZGURG]HEH]SU]HWDUJRZHMQDSRGVWDZLHSU]\]QDQHJRSLHUZV]HĔVWZDZQDE\ZDQLXQDMHPFRPOXEG]LHUĪDZFRP
ORNDOLXĪ\WNRZ\FK
informacje własne

1/17-odw.

1,(58&+202ć&,

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QXURZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

informacja własna

6SU]HGDP SRNRMRZH PLHV]NDQLH QD SDUWHU]H SU]\ XO 3RF]WRZHM Z .QXURZLH 7HO
600 419 889
24-27/17

6SU]HGDP GRP .U\ZDáG G]LDáND  P2.
Tel. 601 440 760
27-30/17

=DPLHQLĊ PLHV]NDQLH  P 2, komunalne w
*OLZLFDFKQD.QXUyZ7HO
27-30/17

02725<=$&-$
6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND 7HO
601 654 010
17-27/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

=$'%$1< *$5$ĩ2:$1< 7$1,2 Sprzedam RENAULT MEGANE 1996 r., PDá\
pr zebieg Cena do uzgodnienia. Tel.
512 702 242, wieczorem 507 578 799
17-odw. Y

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów i okolice. Tel. 503 570 366
14/17-odw.

.UDZFRZD V]XND SUDF\ GRU\ZF]HM Z ]DNUHVLH SU ]HUyENL ZV] \ ZDQLH ]DPNyZ
VNUDFDQLH]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQ
LWS ZGRPX3RVLDGDPGREUąPDV]\QĊGR
V]\FLD PDUNL 6LQJLHU RSUyF] WHJR SLHF]HQLH FLDVW Z GRPX OXE X NRJRĞ JRWRZDQLH L
RSLHND RUD] SRPRF SU]\ RVRELH VWDUV]HM
Tel. 506 743 991

reklama

19/17-odw.

0ĊĪF]\]QD ODW  SLOQLH V]XND SUDF\ 7HO
601 654 010
1/17-odw.

0RQWXMąF\ DXWRPDW\F]QH ]DPNQLĊFLD GR
EUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
Tel. 737 463 516
2/17-odw.
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Foto: FC Knurów

7U]\PHGDOH]áRWHLWU]\VUHEUQH±WDNLMHVWGRUREHNUHSUH]HQWDQWyZ)LJKW&OXEX
.QXUyZSRVWDUFLHZ0LVWU]RVWZDFK3ROVNL3ROVNLHM)HGHUDFML.LFNER[LQJX 3).%
łową przegrał po dogrywce
stosunkiem głosów sędziów
– zaznacza Grzegorz Sobierajski i dodaje, że kolejny
zawodnik FC Knurów – Damian Łoza (senior – 90 kg)
wywalczył dwa srebrne medale. – O pechu może mówić nasz
kadet starszy Igor Szkodny
startujący w wadze 60 kg,
który musiał wycofać się z rywalizacji.
Warto podkreślić, że organizatorzy krajowego czempionatu pamiętali o tragicznie
zmarłym zawodniku knurowskiego Fight Clubu – Jakubie
Szczęsnym.
– Prezesi Klubu Sportowego Piechotka Team oraz
Polskiej Federacji Kickboxingu pamiętali zeszłoroczne
podboje Kuby, który na tej
imprezie po brawurowym
występie zdobył aż 3 tytuły
mistrza Polski. Miałem okazję
i zaszczyt odebrać honorowy
złoty medal i dyplom z napisem „Wieczne I miejsce”, które
zostały przekazane rodzinie

Foto: FC Knurów

ześć medali robi wrażenie, tym bardziej, że barw
knurowskiego klubu broniło
czterech zawodników: Filip
Pawlina, Patryk Herdzina,
Damian Łoza i Igor Szkodny.
– Wszyscy zostali zarejestrowani w 2 formułach,
w rywalizacji w ringu w K1
oraz na macie w Kick Light
– informuje trener Grzegorz
Sobierajski.
Największy sukces odniósł Filip Pawlina w kategorii junior – 60 kg, który
wygrał 4 pojedynki i w efekcie
dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Dwa
złote medale to największy
sukces tego młodego sportowca w jego dotychczasowej
przygodzie ze sportami walki.
Z dwoma medalami do
Knurowa wrócił Patryk Herdzina startujący w kadetach
starszych (waga 60 kg) – złoto
w K1 i srebro w Kick Light.
– Niewiele brakowało,
a Patryk miałby dwa złote
krążki, bowiem walkę fina-

S

=DZRGQLF\)LJKW&OXEXXF]HVWQLF]ąF\
ZVSHFMDOLVW\F]Q\FKEDGDQLDFKQDNDWRZLFNLHM$:)

7HVW\JHQHW\F]QH
Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach odbyły się badania zawodników
uprawiających sporty walki.
Specjalistycznym testom i
badaniom poddanych zostało
m.in. siedmiu reprezentantów
knurowskiego Fight Clubu.
– Nie da się ukryć, że na
tego rodzaju badania czekaliśmy długie lata – mówi nam
Grzegorz Sobierajski, który
łączy w knurowskim k lubie m.in. funkcje zawodnika
i trenera. – To były takie same
badania, jakie przeprowadza
się olimpijczykom. Uczestnicy

W
*U]HJRU]6RELHUDMVNLSUH]HQWXMHPHGDORZ\
GRUREHN]DZRGQLNyZNQXURZVNLHJR)LJKW&OXEX

naszego zawodnika – podsumowuje Grzegorz Sobierajski.
Dodajmy, że w czerwcowych mistrzostwach w Suszu

wzięło ponad 280 zawodników z 32 klubów.
PiSk

PiSk
Foto: FC Knurów

Foto: FC Knurów

Foto: FC Knurów

poddani zostali m.in. testowi
psychologicznemu, sprawdzianowi siły i mocy mięśniowej,
który szacuje siłę uderzeń
i kopnięć. Ponadto przeprowadzona została analiza składu
ciała poszczególnego zawodnika i pobrano krew do badań
DNA pod kątem genetycznych
podstaw dopaminergicznych,
motywacji do działania i poszukiwania mocnych wrażeń.
Wyniki badań będą znane za
kilka tygodni, a w knurowskim Fight Clubie czynią starania, by we wrześniu odbyły
się warsztaty z zakresu przygotowania motorycznego, żywienia i fizjologii człowieka.

%Uċ]RZ\SDV
]F]DUQċEHONċ

$QQD&RUD]WUHQHUHP*U]HJRU]HP6RELHUDMVNLP

k nu rowsk i m Fig ht
Clubie odbył się egzamin na stopnie uczniowskie
w kickboxingu, który prowadził Grzegorz Sobierajski
nie kryjący satysfakcji z poziomu, jaki zaprezentowali
zawodnicy.
– Egzamin trwał niespełna
trzy godziny i mimo, że nie należał do łatwych, aż pięciu zawodników uzyskało promocję
na wysoki 5 stopień – mówi.
– Muszę przyznać, że egzamin pod wieloma względami
był wyjątkowy, a jego rangę

W

=áRWRLVUHEURWRPLVWU]RZVNLÄáXS´
3DWU\ND+HUG]LQ\

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

)LOLS3DZOLQDGZXNURWQLHVWDZDá
QDQDMZ\ĪV]\PVWRSQLXSRGLXP

podniósł fakt promowania na
najwyższy 1 stopień uczniowski w kickboxingu naszej wychowanki Anny Cory. W tym
miejscu muszę dodać, że jest
to pierwsza osoba z naszego
klubu promowana na tak wysoki stopień i bodaj pierwsza
kobieta z naszego miasta,
która dostąpiła tego honoru.
Ania ma już brązowy pas
z czarną belką, a teraz przed
nią przystąpienie do testu
na wymarzony stopień mistrzowski.
PiSk

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY:%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN REDAKCJA INFORMACYJNA:3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
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3U]\VLęJDSDVRZDQLHã\NVãRQHMZRG\NODSVLGREDVHQX

3U]HGW\JRGQLHPLQIRUPRZDOLĞP\RHJ]DPLQLHNWyU\E\á]ZLHĔF]HQLHPNXUVXQD0áRGV]HJR5DWRZQLND:RGQHJR2FKRWQLF]HJR
3RJRWRZLD5DWXQNRZHJR']LVLDMZUDFDP\GRWHJRWHPDWXERZLHPF]HUZFDZGQLXĞZLĊWD5DWRZQLND:235QDNąSLHOLVNX
/HĞQH=DFLV]HRGE\áDVLĊXURF]\VWDSU]\VLĊJDLSDVRZDQLHQDUDWRZQLND
Mariusz Kernbach, Karol
K rawcz yk, Ja k ub L ew icki, Adam Lipiński, Miłosz
Marszałek, Dawid Molenda,
Tymoteusz Pająk, Martyna
Surówka, Mateusz Śnieżek i
Małgorzata Wasilewska.
Prezes honorow y knurowskiego Oddziału Miejskiego WOPR - Jerzy Pach
złożył gratulacje nowym ratownikom oraz przekazał życzenia od prezydenta Adama
Ramsa, który jest dumny z
tego, że nad bezpieczeństwem
w y poczy wających czuwać
będą kolejni dobrze wykwalifikowani ratownicy.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

zęść związaną ze złożeniem przysięgi prowadziła Martyna Surówka, a po
otrzymaniu legitymacji nastąpiła część mniej oficjalna.
Rozpoczęła się od pasowania
na młodszego ratownika,
którego dokonał zastępca
prezydenta Knurowa - Piotr
Surówka. Następnie ratownik
robił łyk słonej wody, dostawał klapsa płetwą i wskakiwał
do basenu, by przepłynąć jego
długość.
Młodszymi ratownikami zostali: Wiktoria Benisz,
Michał Domżoł, Szymon Dudziński, Bartosz Gawrysiak,

C

0áRGVLUDWRZQLF\ZUD]]SU]HGVWDZLFLHODPL20:235.QXUyZ
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

3DVRZDQLHá\NVáRQHMZRG\NODSVSáHWZąLGREDVHQX±WDNLSU]HELHJPLDáDF]ĊĞüPQLHMRILFMDOQDSR]áRĪHQLXSU]\VLĊJLSU]H]PáRGV]\FKUDWRZQLNyZ:235

VLHUSQLDWXůWXů
a odliczanie może jeszcze
za wcześnie, ale nie da się
ukryć, że coraz bliżej do dnia,
w którym nastąpi historyczny
przejazd peletonu Tour de Pologne przez Knurów. Kolarzy
gościć będziemy 1 sierpnia,
natomiast przed k ilkoma
dniami poznaliśmy sk ład

N

Lepszy dinozaur
czy klaun?
Jestem pod wrażeniem Tomasza Adamka, choć przed jego
ostatnią walką uważałem, że nie powinien już wchodzić między
liny ringu. Bo to po prostu stary chłop już jest. Wiem, że góral.
Wiem, że posiadacz kilku mistrzowskich pasów, ale wiem też, że
boks to nie szachy i gość po 40. urodzinach powinien być w tym
sporcie emerytem. Można nawet rzec – dinozaurem, ale jak się
niedawno okazało, taki dinozaur może zachwycić. Były pięściarz
Concordii Knurów zaprezentował się w ringu rewelacyjnie. Był
szybki, zadawał mnóstwo ciosów, miał szczelną gardę, unikał
klinczu, no i wytrzymał 10-rundowy pojedynek kondycyjnie.
Mało tego. Po ostatnim gongu i sędziowskim werdykcie okazało
się, że Tomasz Adamek walczył z pękniętym żebrem. Warto również podkreślić, że ta jego determinacja i chęć powrotu do ringu
nie była podyktowana względami finansowymi. Były mistrz
świata nie jest bankrutem, a że wilka ciągnie do lasu to trudno
się dziwić, iż chciał po raz 56. na zawodowym ringu skrzyżować
rękawice z rywalem. No i trzeba przyznać, dopiął swego w wielkim – jak na potencjalnego emeryta – stylu.
Innym też udaje się dopiąć celu, ale ocena ich walk nie zawsze
jest pozytywna. Mam tu na myśli bardziej celebrytów, aniżeli
fachowców od sportów walki, którzy wchodzą do ringu czy „klatki” zwanej oktagonem tylko po to, by zrobić wokół siebie trochę
medialnego szumu. Lub po to, by na konferencji prasowej „rzucić
mięsem” w stronę rywala i zmieszać go z przysłowiowym błotem.
Mówi się o nich „klauni”, ale o dziwo na cyrk w ich wykonaniu
przychodzą tłumy. Też ich popisy oglądam, ale nie oszukujmy
się, to jest dobrze opakowane marketingowo przedsięwzięcie,
a my kibice uczestniczymy w tym bardziej z ciekawości, aniżeli
z potrzeby zobaczenia sportowej rywalizacji na najwyższym
poziomie.
14

reprezentacji Polski, która
wystartuje pod nazwą ORLEN CCC Polska. Liderami
zespołu będą Marek Rutkiewicz (Wibatech 7R Fuji) i Paweł Cieślik (Elkov – Author
Cycling Team), a ponadto
powołania otrzymali: Kamil
Gradek (One Pro Cycling),

Paweł Bernas (Domin Sport),
Adam Stachowiak (Voster
Uniwheels), Paweł Franczak
(Team Hurom) i Emanuel
Piaskowy (Team Hurom).
W 74. edycji naszego narodowego wyścigu każdy zespół składać się będzie z sied-

miu, a nie jak to do tej pory
było – ośmiu zawodników.
Wskutek tej decyzji, 29 lipca
na starcie w Krakowie stanie
154 kolarzy z 22 ekip (18 drużyn Pro Tour i 4 z dzikimi
kartami).
PiSk
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Jedyną przyjezdną drużyną była Młodość Rudno.
Zespół Dariusza Flisa zajął ostatnie miejsce, na co
wpływ miał przede wszystk i m bra k nomina l nego
bramkarza.
Warto przy okazji nadmienić, że Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie prowadzi nabór do ligi
oldbojów, a poniedziałkowy
turniej był przymiarką do
regularnych rozgrywek w tej
kategorii wiekowej.
Waldemar Jachimowski

Wyniki:
Ravimex Knurów – ZZ Kadra Knurów 1:1
(M. Birówka – Z. Szwagrzyk)
Concordia Oldboje – Młodość Rudno 3:3
(W. Wasilewski, G. Wiercioch, M. Wiercioch – J. Bartoszewicz 2, A. Zwiernik)
ZZ Kadra – Concordia Oldboje 2:2

(Z. Szwagrzyk, R. Kasiński
– M. Wiercioch, A. Łowicki)
Młodość Rudno – Ravimex
Knurow 3:5
(D. Flis 2, M. Rozumek – G.
Nowak 2, T. Metz, M. Birówka, M. Nahibowicz)
Concordia Oldboje – Ravimex Knurów 4:2
(G. Wiercioch, A. Łowicki,
W. Wasilewsk i, W. Antonow icz – M. Birówka, Z .
Michalski)
ZZ Kadra – Młodość Rudno
6:3
(Z . Sz wag rz yk 2 , Z . Kuśmierz 2, T. Nowosielski, R.
Kasiński – A. Zwiernik 2, J.
Bartoszewicz)

TABELA
.2ē&2:$
1. ZZ Kadra
2. Concordia Oldboje
3. Ravimex Knurów
0áRGRĞü5XGQR

5 9–6
5 9–7
4 8–8
 ±
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ytułowe liczby najlepiej
obrazują to, co działo
w ramach dziecięcych rozgrywek piłkarskich „Alfa System
Cup”. W roli głównego organizatora turnieju wystąpiła
Akademia Piłki Nożnej, która
wspólnie z Miejskim Ośrodk iem Spor tu i Rek reacji,
a także sponsorami sprawiła,
że najmłodsi adepci futbolu
mogli przez kilka godzin
robić to, co lubią najbardziej.

T

Rywalizacja toczyła się
na czterech boiskach jednocześnie, a turniej podzielono
na trzy etapy: grupowy, Ligi
Mistrzów i Ligi Europy.
K lasy f i kacja Lig i Mistrzów: 1. Gwarek Ornontowice, 2. MUKP Dąbrowa
Górnicza, 3. APN I Knurów,
4. Concordia Knurów, 5. AP
Bielik, 6. Champions Gliwice.
Klasyfikacja Ligi Europy:
1. AP Gliwice, 2. KFA Pysko-

foto-migawka

wice, 3. APN Knurów 2009,
4. AKS Mikołów, 5. APN II
Knurów, 6. Promotor Zabrze.
Po nagrody indywidualne sięgnęli: Tomasz Pisanko
(KFA Pyskowice) – najlepszy
zawodnik, Jakub Rybacki
(MUKP Dąbrowa Górnicza)
– najlepszy bramkarz, Piotr
Brzonkalik (Gwarek Ornontowice) – król strzelców, Nadia
Brzózka (KFA Pyskowice)
– Mistrz 1vs1.
PiSk
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iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie zorganizował na jednym
z boisk przy ul. Ułanów turniej piłki nożnej oldbojów.
Drużyny złożone z zawodników w wieku 40 lat i więcej
(mogło zagrać maksymalnie
dwóch w wieku +35 lat) rywalizowały w stawce czterech
zespołów. Prawie wszystkie
spotkania były niezw ykle
wyrównane, trzy pierwsze
zakończyły się remisami,
a o ostatecznym zwycięstwie
Związku Zawodowego Kadra
zadecydował bilans bramkowy. „Kadrowcy” przy remisie
w bezpośrednim meczu z oldbojami Concordii, w końcowym rozrachunku okazali się
lepsi zaledwie o jednego gola.
Trzecia lokata przypadła Ravimeksowi, który po
dwóch spotkaniach był najbliższy wygranej w turnieju,
ale w swoim ostatnim meczu
uległ Concordii.

M

Foto: Waldemar Jachimowski
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or gokartowy to miejsce dla
twardzieli. Tu nie ma czasu na
zawahanie – liczy się pewna
ręka, jasny umysł i odwaga. Patrycjusz spędza na torze kilka godzin
w tygodniu, ściga się z najlepszymi,
walczy o dobre wyniki, ale przede
wszystkim – uczy się jak być sportowcem z charakterem.

T

dƌƵĚŶĞƉŽĐǌČƚŬŝ
Patrycjusz niedawno skończył
11 lat. Los niespecjalnie go rozpieszczał.
– Patrycjusz urodził się z wadą
prawej stopy – opowiada Anna Betler, mama chłopca. – 30 razy zakładano mu gips i przeszedł dwie poważne operacje. Na początku rokowania
były naprawdę słabe… Dopiero po
drugiej operacji, w prywatnej klinice
w Poznaniu, którą przeprowadził
profesor Marek Napiontek, wielki
autorytet w ortopedii dziecięcej, Patrycjusz mógł założyć normalne buty
i zapomnieć o rehabilitacji, którą był
męczony przez pięć lat.
Przygoda z samochodami rozpoczęła się, gdy chłopiec miał około

5RĞQLHQDPUDMGRZLHF"

3 lat. Jeszcze potrzebował pomocy,
aby utrzymać się na nogach, a już
prowadził małe autka.
– Pamiętam, że jeździłem często
samochodami na akumulatory, gdy
jeden się rozładowywał – wsiadałem
do drugiego – opowiada Patrycjusz.
– Od początku bardzo fajnie panował nad kierownicą. Ludzie często
nas pytali, skąd taki talent. Nie wiem
– chyba ma to w genach – śmieje się
pani Anna.
Pierwszy raz chłopiec wsiadł do
gokarta, gdy miał 9 lat. Rok później
trafił pod opiekę trenera Sebastiana
Piwowarskiego ze Szkółki Kartingowej Seba Racing Team z Krakowa,
uznawanej za najlepszą tego typu
szkołę w kraju.
– Trener doskonali umiejętności
zawodników, ale również pokazuje
im, że można iść w życiu inną drogą
niż ta wybierana przez rówieśnikow.
W dzień treningu lub zawodów
chłopcy nie mogą używać elektroniki – na torze ważne jest skupienie
i energia. Duży nacisk kładzie
się także na bezpieczeństwo: gdy
chłopcy się pokłócą i jeden drugiego

zepchnie z toru – nie ma dyskusji
i kończą trening – opowiada pani
Anna.

^ǌǇďĐŝĞũ͊
Patrycjusza nie zadowala bycie
przeciętnym – chce sięgać coraz
wyżej, walczyć z najlepszymi i wygrywać. Trenuje kilka godzin w tygodniu – dla ukochanych gokartów
poświęca czas, który mógłby spędzić z kolegami. Niewielu rozumie
jego pasję – większość rówieśników woli grać w piłkę niż ścigać
się na torze. Patrycjusz chciałby
być kiedyś tak dobry jak Sebastian
Vettel, niemiecki kierowca Formuły 1. Chłopiec z dumą pokazuje
autograf idola i kask, stylizowany
na ten, w którym jeździ Niemiec.
Każdy sport wymaga niezwykłego
hartu ducha i poświęceń, również
ze strony najbliższych. Rodzice Patrycjusza robią wszystko, aby chłopiec mógł spełniać swoje marzenia:
zawożą go na treningi do Krakowa,
jeżdżą na zawody, kupują sprzęt,
a prz ede wsz yst k i m wspierają
w chwilach trudnych, gdy nie ma
ochoty na kolejne ćwiczenia lub
gdy znowu zajął na zawodach trzecie miejsce.
Patrycjusz często jedzie z prędkością nawet do 110 km/h. Czy czuje
strach?
– Nie boję się, choć zdarzyło mi
się wypaść z toru i wpaść na bandy –
śmieje się chłopiec.
– Najbardziej przeżywają dziadkowie – dodaje mama. – Raz pojechali z nami na zawody i wymiękli.
Dziadek powiedział tylko, że jak coś
się stanie Patrycjuszowi to nas udusi
i… pojechał do domu.
Chłopiec lubi się ścigać – obecność innych zmusza go do większego
wysiłku i szybszej jazdy.
– Jednak moim ulubionym momentem jest koniec wyścigu, gdy już
machają f lagą. Mogę wtedy sobie

podriftować, czyli robić kontrolowane poślizgi – tłumaczy szczygłowiczanin.
Patrycjusz ma dopiero 11 lat.
Jeszcze trochę czasu minie, zanim
zrobi prawo jazdy.
– Ten, który mnie będzie uczył
pewnie zrobi wielkie oczy – śmieje
się. – Na znakach średnio się znam,
ale na jeździe owszem.
Przed chłopcem kolejne zawody,
pokazy, kolejne treningi. Życie sportowca nie jest łatwe, dlatego tak niewielu się na nie decyduje. Patrycjusz

wybrał trudną drogę na szczyt – i nie
ważne czy będzie najlepszy czy nie,
bo już sam fakt, że podjął walkę,
czyni go zwycięzcą.

tǇƐƚĂǁĂ
Pani Anna uwieczniła na fotografiach pasję swojego syna. W filli nr 3
Miejskiej Biblioteki Publicznej trwa
wystawa zdjęć – na każdym, oczywiście, Patrycjusz Betler. Ekspozycję
przygotowała Anna Czulińska. Zdjęcia będą zdobić salę szczygłowickiej
biblioteki do września. Zapraszamy!
Jb, foto: Anna Betler
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