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Knurów

Zemsta
Stalina
parzy
w ukropie

Kradli
węgiel
aż wpadli

Barszcz Sosnowskiego. Przypomina
„koper na dopingu”. W gorące dni może
boleśnie dać się we znaki. W okolicy go
nie brakuje, na szczęście coraz częściej
jest w porę „neutralizowany”...

str. 5
Finlandia. XIII Szkolna Ekspedycja

Lato bliżej
bieguna

Grupa operacyjno-interwencyjna z Komendy Regionalnej
Straży Ochrony Kolei w Katowicach
rozbiła na stacji w Knurowie dwie grupy przestępcze
str. 3
Knurów

Raj w Krainie
Maluszka

Nie było łatwo, ale się udało
– kilka dni temu pierwsze
maluchy sprawdziły, co
proponuje im niedawno
wzniesiony miejski żłobek

str. 8–9

czytaj na str. 6
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Knurów

:SDGNDSRVNRNX
23-latek bez stałego miejsca
zameldowania, poszukiwany czterema listami gończymi, wpadł w ręce
knurowskiej policji
Mężczyzna miał już niejedno na
sumieniu – Sąd Rejonowy w Gliwicach wystawił na jego nazwisko aż
cztery listy gończe. Co tym razem

22 lipca o godz. 19 w Pracowni
Smaku „Orso” Łukasz Czubak opowie o tym, jak połączyć chodzenie po
górach z rowerową wyprawą i przy
okazji zobaczyć jedne z najpiękniejszych szczytów w Szkocji. Ponadto
będzie o wietrze, wrzosowiskach i
palących się szczytach. Opowieść
okraszą niezwykłe zdjęcia.
Zapraszamy! Wstęp wolny.

Knurów

8U]ċGQDÅ)HMVLHµ
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amierzyć go można wpisując
w wyszukiwarce facebookowej
słowa-klucz „Knurów zawsze po
drodze”. Będąc na stronie urzędowej
(www.knurow.pl) przekierowanie
na profil daje kliknięcie na ikonki
FB.
- Zachęcamy wszystkich miesz-

N

kańców oraz sympatyków miasta do
polubienia profilu, dzięki czemu na
bieżąco będzie można zapoznać się
z informacjami z życia Knurowa –
namawiają urzędnicy.
/bw/
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Knurów
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niedzielę funkcjonariusze
Policji zatrzymali czterech
mężczyzn: 25-latka bez stałego
miejsca zamieszkania oraz 19-,
24- i 40-latka z Knurowa. Zatrzymani kilka chwil wcześniej pobili
44-letniego mieszkańca powiatu
gliwickiego. Poszkodowany trafił do
szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała. Powód agresji? 44-latek zwrócił
uwagę mężczyznom, że zbyt głośno

jb

informacja własna wydawcy
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zrobił? 23-latek w towarzystwie
młodszego kolegi, 17-letniego mieszkańca Knurowa, „odwiedził” halę
naprawczą KWK Knurów. Panowie
ukradli kilka metalowych przedmiotów. Straty przekroczyły 500 zł.
Rabusiów czeka spotkanie z sądem.

się zachowują…
Agresorzy odpowiedzą za swoje
zachowanie. Za ciężkie pobicie kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
W przypadku lekkiego lub średniego
uszczerbku na zdrowiu – od 3 miesięcy do 5 lat.
Postępowanie prowadzi knurowski Komisariat Policji.

Kobieta, mieszkanka Paniówek, poruszała się na rolkach po
ul. Zwycięstwa. 64-latek w trakcie
wykonywania manewru skrętu w
lewo uderzył w 28-latkę. Kobieta
z obrażeniami ciała, m.in. ze złamanym lewym barkiem trafiła do
szpitala. Postępowanie prowadzi
Wydział Kryminalny Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
jb

jb

podpatrzone... 20 lat temu
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informacja własna
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Knurów. Wypadek w kopalni

Knurów
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Kombajnista
z podejrzeniem
]ãDPDQLDNUęJRVãXSD
W czwartek, o godz. 17.50, w KWK
Ä.QXUyZ6]F]\JáRZLFH´5XFK.QXUyZGRV]áR
GRSRZDĪQHJRZ\SDGNX

W

ścianie 33, w pokładzie
405/1, na poziomie 850
m, podcz as z abezpieczania stropu stojakami drewnianymi o długości 5 m, przy skrzyż owa n iu ścia ny z chod n i k iem
33b badawczym, 33-letni górnik
kombajnista został uderzony opadającymi bryłami skalnymi, do-

znając prawdopodobnie złamania
kręgosłupa.
Poszkodowany został przewieziony śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św.
Barbary w Sosnowcu.
Po wypadku wydobycie zostało
wstrzymane. Jak poinformowała

nas rzecznik prasowa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, Katarzyna Jabłońska-Bajer, nazajutrz na pierwszej
zmianie zostało wznowione.
Przyczyny ciężkiego wypadku
bada Okręgowy Urząd Górniczy w
Gliwicach.
/g/
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w yniku kontroli legalności
pobytu w Knurowie, Rzędziwojowicach i Siewierzu Straż Graniczna
zatrzymała 7 Ukraińców. Sąsiedzi zza
wschodniej granicy wykorzystywali
dokumenty z prawem do pracy w
Polsce w innym celu niż deklarowali
podczas składania wniosku wizowego.
Zatrzymani nie stawili się u polskich
pracodawców lub wyjechali do pracy
za granicę.
Wob e c c ud z oz iemc ów s t r a ż
wszczęła postępowania administracyjne, skutkujące we wszystkich przypadkach decyzjami zobowiązującymi
ich do powrotu. Ponadto Ukraińcy
otrzymali czasowy zakaz wjazdu na
terytorium Polski.

ana liz przeprowadzonych
przez Komendę Regionalną
SOK wynikało, że pociąg towarowy relacji Knurów-Opole szczególnie narażony jest na kradzieże
węgla. Szybko okazało się, że przeczucia nie myliły funkcjonariuszy.
Kiedy około godz. 18.30 udali się
na stację Knurów, zauważyli czterech mężczyzn, którzy zrzucali
węgiel z wagonów i pakowali go
do worków. Sprawcy zostali ujęci

Z

na gorącym uczynku, dzięki czemu udało się odzyskać około 700
kg węgla.
Około godz. 20.00 patrol ujął
kolejnych czterech złodziei. Tym
razem sprawcom udało się zrzucić
i załadować do worków około 450
kg miału węglowego.
Dalsze czynności w sprawie
prowadzi posterunek SOK w Gliwicach.
/g/
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Nieborowice
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S

towa rz ysz en ie Pa ra m i l ita r ne
„Prochownia 1910” nie ustaje w
staraniach, by przywrócić Grupę Bojową „Nieborowice” zbiorowej pamięci.
Dzięki darom i datkom odgruzowała
i zabezpieczyła schrony Regelbau 116b
i Sonderwerk-I. Cieniem na radości z
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każdego najmniejszego postępu w pracach kładą się wizyty nieproszonych
gości. W tym roku to już kolejny raz,
gdy złodzieje włamują się do obiektów,
niwecząc pracę społeczników.

Ostatnie zatrzymanie na gorącym uczynku dwóch mężczyzn,

*LHUDãWRZLFH

:\PXVLãLXGHU]\ã
ubiegłą sobotę, około godz.
17. 30, doszło do g roźn ie
wyglądającej kolizji u zbiegu ulic

W

którzy na rowerach wywozili worek
zaprawy cementowej, dwa kije od
szczotek i rulon materiału na plandekę, nie ostudziło zapału kolejnych
śmiałków. Tym razem włamywacze
wycięli jedynie kratę, broniącą dostępu do R116b. Ukraść nie mieli
w zasadzie co, o co postarali się ich
poprzednicy...
Stowarzyszenie po raz kolejny
apeluje, by zwracać uwagę na podejrzanych ludzi, kręcących się w
pobliżu schronów, i zgłaszać takie
przypadki policji lub członkom
„Prochowni 1910” (tel. 669 704
459).
/g/

Korfantego, Topolowej i Granicznej w Gierałtowicach. Z ustaleń
policji wynika, że jadący ul. Graniczną w kierunku Bojkowskiej
f iat seicento nie ustąpił pierwszeństwa volkswagenowi. Doszło
do zderzenia, w wyniku którego
poszkodowana została kierująca
volkswagenem. Kobieta z niegroźny mi pot łuczenia mi tra f iła na
obserwację do szpitala.
Sprawcy kolizji, mieszkańcowi
powiatu mikołowskiego, policja
zatrzymała prawo jazdy. O karze
zdecyduje sąd.
W akcji ratunkowej brali udział
strażacy z OSP Gierałtowice i JRG
Knurów. Oprócz zabezpieczenia
miejsca zdarzenia, udzielili oni
poszkodowanym pierwszej pomocy
oraz kierowali ruchem. Ich działania
trwały 2 godziny.
JIRWR263*LHUDáWRZLFH
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Knurów, Gliwice
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kres wakacji to dla wielu
młodych ludzi czas wytężonego wysiłku.
– Mogłabym nic nie robić – śmieje się Joanna, studentka zarządzania.
– Ale szkoda mi czasu. Wszyscy moi

O

znajomi pracują: część złapała staże
w firmach i zdobywa doświadczenie, część wyjechała za granicę, aby
zarobić.
Joanna wybiera się do Holandii.
– Koleżanka załatwiła nam pracę

w firmie zajmującej się tulipanami.
Dwa miesiące ciężkiej harówy, a we
wrześniu – Majorka! – opowiada
knurowianka.
Przemek, student pierwszego
roku, wyrusza do Niemiec.
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3RORJQH VLHUSQLD=DZLHUFLH±=DEU]HNP .WyUĊG\SU]HMDGąNRODU]H"
5]XüRNLHPQDPDSNĊ
tart w Zawierciu przewidywany
jest na godz. 13.15. Niespełna
4 godz. później zawodnicy przejeżdżać będą przez Rybnik: od
Chwałowic przez centrum skierują
się do Kamienia. W Książenicach
oczekiwani są około godz. 17.30,
a chwilę później pojawią się w Szczygłowicach.
Kolarze pojadą przez osiedle,
ul. Lignozy, potem Zwycięstwa, Michalskiego i ul. Niepodległości. Na

S

rondzie im. Jana Pawła II skierują
się na ul. 1 Maja, przy „starej straży”
skręcą w ul. Wilsona, a obok szkolnej
„Dwójki” wjadą na ul. Szpitalną.
Zapewne przyspieszą, gdyż na ul.
Kosmonautów planowana jest premia specjalna. Przy „małym Tesco”
znowu znajdą się na ul. 1 Maja,
by podążyć do Bojkowa i do mety
w Zabrzu.
To, co jawi się nie lada gratką
dla kibiców, niekoniecznie wzbudzi

entuzjazm u niektórych kierowców.
Nie tylko w trakcie przejazdu kolarzy, ale też nieco czasu przed ich
pojawieniem się na knurowskich
ulicach, ruch będzie znacząco utrudniony. Mając to na uwadze, warto
już dziś przygotować się na taką
ewentualność. To na pewno wyrzeczenie, ale – biorąc pod uwagę rangę
imprezy – warte poświęcenia.
/bw/

ħUyGáRDUFKRUJ7G3

– Zgłosiłem się do agencji pracy
i zaproponowali mi zatrudnienie
blisko Berlina. Na szczęście znam
trochę język. W zeszłym roku też
byłem w Niemczech. Pracowałem
w warsztacie, należącym do Włocha. Ciężko się było dogadać, bo
mój pracodawca dobrze mówił tylko
w ojczystym języku… Na szczęście
istnieje międzynarodowy język gestów! – mówi gliwiczanin.
Ochotniczy Hufiec Pracy od
kilku lat pomaga młodym znaleźć
zatrudnienie w kraju i za granicą.
Organizuje targi pracy, szkolenia
i prowadzi punkty pośrednictwa.
Jeden z ta k ich punktów działa
z Gliwicach.
– Posiadamy oferty pracy sezonowej, krótkoterminowej i stałej, m.
in. w charakterze kolportera ulotek,
operatora wózków widłowych, picera (kompletacja towaru), pracownika myjni, pracownika kuchni, sprzedawcy, pracownika porządkowego,
pakowacza, pracownika produkcji,
tajemniczego klienta. Znajdą się
również oferty pracy dla osób niepeł-

noletnich – informuje OHP.
Usługi OHP są darmowe. Aby
z nich skorzystać, wystarczy przyjść
do biura i wypełnić ankietę. Należy
mieć przy sobie ważny dokument
tożsamości (legitymację szkolą lub
studencką, dowód osobisty) oraz,
w przypadku osób niepełnoletnich,
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie pracy.
– Wspieramy także młodzież,
która ma problemy z odnalezieniem
się na rynku pracy dzięki Elektronicznemu Centrum Aktywizacji
Młodzieży. Szczegółowe informacje
znajdują się na www.ecam.ohp.pl –
dodaje OHP.
Warto skorzystać z oferty gliwickiego punktu.
Oprac. jb

3XQNW 3RĞUHGQLFWZD 3UDF\ PLHĞFL
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ropozycja kierowana jest do
mieszkańców Gminy Knurów,
którzy ukończyli 30 lat, a przy tym
należą do jednej z grup znajdujących
się w trudnej sytuacji na rynku pracy
(tj. bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo, kobiet powracających na
rynek pracy, niepełnosprawnych).
Organizatorzy za cel główny stawiają sobie wyposażenie w niezbędną
wiedzę, doświadczenie i umiejętności
15 osób w celu poprawy ich sytuacji
na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia.
W ramach projektu uczestnicy
mają zapewnione: * wsparcie doradcy
zawodowego, * szkolenia zawodowe,
* wymagane dla danego kursu badania lekarskie, * materiały szkoleniowe, * poczęstunek podczas zajęć
grupowych, * zwrot kosztów dojazdu,
* ubezpieczenie NW w trakcie szkoleń, * egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych, * 3-miesięczne
staże zawodowe, * stypendium za

P

udział w szkoleniach zawodowych
i stażach.
Miejsce wykonywania stażu ustalane będzie w zależności od preferencji zawodowych. Okres realizacji
projektu obejmuje czas od 1 czerwca
2017 do 31 marca 2018 r.
Zainteresowani uzyskają wszystkie informacje osobiście w biurze
projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie (ul. Dworcowa 38a), telefonicznie (pod nr.
32 235 96 70) lub drogą elektroniczną
(mail: biuro@fundacja.knurow.pl).
Dokumenty do pobrania można
znaleźć na stronie: www.fundacja.
knurow.pl/nowa-szansa-na-zatrudnienie/.
Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Oprac. b

.QXUyZ2EUDGRZDãD5DGD0LDVWD

:LęFHMQDSRU]ċGNL
:PLQLRQąĞURGĊRGE\áDVLĊVHVMDQDG]Z\F]DMQD
5DG\0LDVWD3RGJáRVRZDQLHWUDILáRXFKZDá
iększość z nich wiązała się
ze zmianami w tegorocznym
budżecie Knurowa, część miała jedynie wymiar formalny (np. korekta
zapisów).
O 35 tys. zł zwiększono kwotę na uporządkowanie terenów
zielonych. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na sprzątanie i pielęgnację rowów przy ulicach Leśnej
i Ściegiennego.

W

Zdecydowano też, by w pewnych
– ściśle określonych – sytuacjach
nie dochodzić należności cywilnoprawnych przypadających Gminie
Knurów, gdy kwota z odsetkami
nie przekracza 10 zł (bądź mieści
się w granicach 10‒50 zł, ale przy
dodatkowych warunkach). W praktyce chodzi o unikanie sytuacji, gdy
koszty ściągnięcia należności przekraczają planowane wpływy.
/b/
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F]ĊĞFLHMMHVWZSRUĊÄQHXWUDOL]RZDQ\´
a roślina z rodziny selerowatych
rzuca się w oczy. Przypomina
mocno wyrośnięty koper, bywa
też mylona z arcydzięglem. Potrafi
wyrosnąć na 4 metry. Ma zieloną,
bruzdowaną łodygę z fioletowymi
plamkami w dolnej części. Charakterystyczne kwiatostany przyjmują
kształt baldachimów (jakby białych
parasoli).
W Knurowie i okolicy dość łatwo natknąć się na siedliska barszczu. Najczęściej przy potokach, rowach i ciekach wodnych. Dwie, trzy
dekady temu sporo tej roślinności
występowało w sąsiedztwie Bujakowa i Chudowa. Nie bez powodu.
Przez pewien czas barszcz był
uprawiany na gruntach Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Sprowadzony z ówczesnego Związku Socjalistycznych

T

Na takim „koprze” ogórków
OHSLHMQLHNLVLü

Republik Radzieckich miał zastąpić
rodzime rośliny jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Nie posmakował

im jednak. Szybko się też okazało, że
ma inne wady. W bezpośrednim kontakcie roślina parzyła. Ale nie trzeba
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Do sfinalizowania transakcji
nigdy nie doszło, bo najpierw deweloper zwlekał z podpisaniem ostatecznej umowy, by w międzyczasie
ogłosić upadłość.
Pechem pana Stefana było to, że
podpisał umowę w 2011 roku. Wtedy
nie obowiązywała jeszcze ustawa
deweloperska, dzięki której, w razie
upadku dewelopera, całe pieniądze
wpłacane przez daną osobę wracają
do niej bez podziału na innych wierzycieli. Zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem syndyk, który
przejął budynek, musiałby najpierw
sprzedać cały majątek spółki (w tym
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rzypomnijmy. Stefan Pachulczak, emerytowany górnik
z Knurowa, samotnie w ychowuje syna z zespołem Downa i
niedoczynnością tarczycy. Ratunkiem dla schorowanego Mariusza
okazała się być przeprowadzka nad
morze. Pan Stefan sprzedał więc
mieszkanie w Knurowie i kupił
mieszkanie w Świnoujściu. W 2011
roku w obecności notariusza zawarł
umowę przedwstępną z deweloperem, a następnie zapłacił mu 198
tys. zł, czyli 98 proc. wartości kupowanego lokalu.

było jej dotykać, by ucierpieć. Podczas
upałów barszcz wydziela olejki eteryczne, które działają parząco na drogi
oddechowe i oczy. Mając pecha można
być kilka metrów od barszczu i się
poparzyć, wchodząc w zasięg wydzielanej mgiełki rozwiewanej przez wiatr.
Zagrożenia dla zdrowia ludzi
stanowią furanokumaryny zawarte
w soku i wydzielinie włosków gruczołowych. Związki te w obecności
światła słonecznego, a w szczególności promieni UVA i UVB, wiążą się
z DNA komórek skóry i powodują
poparzenia II i III stopnia. Oprócz
poparzeń skórnych barszcz Sosnowskiego może powodować problemy
z układem dróg oddechowych, wymioty, nudności czy bóle głowy.
Z pól doświadczalnych barszcz
(określany ironicznie „Zemstą Stalina”) „uciekł” i rozpanoszył się po
okolicy. Rolnicy ratowali się na różne
sposoby. Specjalnymi środkami che-

micznymi i wycinką. Ale barszcz
to bardzo ekspansywna roślina.
Dlatego warto mieć oczy szeroko
otwarte. W dni upalne lepiej go omijać szerokim łukiem. Poparzenia
łatwo się nie goją...
Pan Marek jest wędkarzem. Jak
mówi, jest przezorny.
- Nie miałem okazji natknąć się
na tę roślinę – zapewnia dodając,
że ma świadomość zagrożenia. –
Wiem, że może zaszkodzić, a łatwo
ją pomylić z inną, niegroźną.
Przez kilka lat szczygłowiccy wędkarze zwracali uwagę na
barszcz rosnący przy drodze Szczygłowice – Kuźnia Nieborowska.
Chyba został „spacyfikowany”,
bo kilka dni temu nie było po nim
śladu.
Jeśli już dojdzie do złego w
skutkach kontaktu z rośliną, trzeba jak najszybciej zdezynfekować
miejsca poparzenia wodą z mydłem. Nie powinno się wystawiać
na promienie słoneczne przez dwa
dni. Jeżeli pojawiają się poważniejsze objawy niż niewielkie bąble,
należy zgłosić się do lekarza.
Siedliska barszczu, które mogłyby zagrażać ludziom (np. przy
uczęszczanych ścieżkach), warto
zgłosić do Straży Miejskiej. Odpowiednie służby zrobią co do nich
należy.
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mieszkanie pana Pachulczaka), by
równomiernie podzielić pieniądze
pomiędzy wszystkich wierzycieli. Ile
ze 198 tys. zł udałoby się odzyskać
emerytowi górniczemu?
Mężczyzna jako jedyny nie oddał
syndykowi kluczy do mieszkania,
postanowił bowiem walczyć do
końca. Do orzeczonej przez sąd
eksmisji nie doszło, ponieważ syn
pana Stefana nie został o niej powiadomiony, a powinien, bo nie jest
ubezwłasnowolniony.
Sprawa nabrała tempa, gdy zaczęły o niej mówić media. Wówczas
ministerstwo sprawiedliwości obiecało zbadać ją dogłębnie.
Kilka dni temu los w końcu
odmienił się dla ojca i syna. Rada
wierzycieli złożona z przedstawicieli
banku i firm, którym upadły deweloper winien był pieniądze, zgodziła
się przenieść akt własności mieszkania na pana Pachulczaka.
Tym sposobem skończyła się
gehenna trwająca 6 lat.
- Mam załamania, stresy. Syn odczuwa, że atmosfera w domu nie jest
taka, jaką on by chciał mieć - mówi
były knurowianin w rozmowie z
„Faktami” TVN.
Czy ojcu i synowi uda się nadrobić stracony czas?
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rainę Maluszka otacza miejska cisza. Żłobek wybudowano z dala od ruchliwych
ulic, w spokojnej okolicy. Miejsce
chroni płot. Obok jest parking
– istotne udogodnienie dla zmotor yzowanych rodziców. Zainsta lowano monitoring, wejścia
strzeże domofon, bo ważne jest,
aby nikt niepowołany nie dostał
się do środka. Wchodzących witają
wygodne kanapy, dziecięce obrazki
i… świeże jabłka, ułożone w misce
na stoliku.
Jest przestronnie, a dzięki wielu
przeszkleniom do środka wpada
sporo naturalnego światła. W budynku nie ma schodów, korytarze
są jasne, w ciepłych barwach, na
ścianach „rosną” różnobar wne
drzewa. Maluchy mają szatnię,
gdzie mogą zostawić swoje rzeczy.
Uderza cisza – to znak, że dzieci
mają drzemkę.
Do sal maluchów można zerknąć przez szybę. Co zobaczymy?
Opiekunki pochylone nad śpiącymi dziećmi, czuwające nad ich
bezpiecznym snem. W tle słychać
relaksacyjną muzykę i uspokaja-

K

jący szept pań, gdy maluszkom
przyśni się coś złego. Gdy dzieci
się obudzą, czekają na nie świetnie
wyposażone sale zabaw i atrium.
Dzisiaj pada, szkoda, bo przed
budynkiem zbudowano kolorowy
plac zabaw.
Dla 2-letniego Borysa to dopiero
drugi dzień w żłobku.
– Wcześniej był z babcią na
wakacjach, na wsi – tłumaczy pani
Olimpia, mama Borysa.
Borys trochę jeszcze tęskni za
domem, ale powoli oswaja się ze
żłobkiem i paniami.
– Pierwsze dni zawsze są trudne,
ale wiem, że to proces adaptacyjny,
który Borys musi przejść – mówi
mama chłopca. – Na szczęście w żłobku dzieci mają świetne warunki i dużo
miejsca do zabawy.
Marta Żulewska zapisała do
Krainy Maluszka córeczkę Liliankę.
Dziewczynka niedawno skończyła
2 latka.
– Rodzice pracują, dziadkowie
również, więc żłobek to duże wsparcie
– tłumaczy pani Marta. – Dzieci są
zachwycone żłobkiem, a rodzice tym
bardziej. Nie mam żadnych obaw,

wiem, że Lilianka jest tutaj pod bardzo dobrą opieką.

Przyjazne miejsce
na Ziemi
Kraina Maluszka działa od paru
dni. Ma cztery oddziały, przewidziano miejsca nawet dla 96 dzieci.
Pierwsze dni funkcjonowania żłobka były pełne emocji.
– Każdy z nas miał pewne oczekiwania i dzisiaj po tych kilku dniach,
mogę powiedzieć, że się spełniły
– mówi Małgorzata Dorabiała, dyrektorka Krainy Maluszka. – Dzieci,
które uczęszczają do naszego żłobka
są zadowolone, także od rodziców
otrzymujemy dużo pozytywnych
opinii.
Pani dyrektor podkreśla, że knurowski żłobek to miejsce otwarte dla
opiekunów.
– Rodzice w każdej chwili mogą
przyjść i podejrzeć, co robi ich dziecko
– tłumaczy.
Małgorzacie Dorabiale zależy,
aby żłobek był chętnie odwiedzany
przez maluchy.
– Chciałabym, aby było to miejsce, do którego dzieci przychodzą
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z uśmiechem i wychodzą z uśmiechem, wiedząc, że następnego dnia
znowu tutaj przyjdą i będą się radośnie bawić pod okiem wykwalifikowanego personelu – mówi pani
dyrektor.

Kraina Maluszka dopiero raczkuje – opiekunki, personel, dzieci
i rodzice uczą się siebie. Wszystko
jest nowe, a poznanie wymaga czasu.
Jakby powiedziała mama Borysa –
trwa proces adaptacyjny.
7HNVWLIRWR-XVW\QD%DMNR

3URVLP\RFLV]Ċ7UZDGU]HPND

.QXUyZ-HœOLFKFHV]NRU]\VWDþ]U]ċGRZHJRSURJUDPX
5RG]LQD

1LH]DSRPQLM
]ãRů\þZQLRVNX
3U]\]QDQHGRWHMSRU\ĞZLDGF]HQLHZ\FKRZDZF]H
RERZLą]XMHGRNRĔFDZU]HĞQLD$E\QDGDOMH
RWU]\P\ZDüQDOHĪ\]áRĪ\üQRZ\ZQLRVHNQD
NROHMQ\RNUHV]DVLáNRZ\
ktualnie programem objętych
jest 55 proc. dzieci zameldowanych w Knurowie. Z tej formy
pomocy korzysta 2,5 tys. rodzin.
Miesięcznie wypłaca się około 3,6
tys. świadczeń.
Nowy okres zasiłkowy będzie
obowiązywać od 1 października
2017 r. do 30 września 2018 r.
Jeśli wiosek na okres zasiłkowy
2017/2018 zostanie poprawnie złożony w sierpniu, wypłata świadczenia
wychowawczego nastąpi w październiku 2017 r.
Natomiast dla wniosków poprawnie złożonych w okresie od 1
września 2017 r. do 31 października
2017 r. świadczenie wychowawcze
zostanie wypłacone do końca listopada 2017 r.
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Prawidłowo wypełniony wniosek lub wniosek wraz z załącznikami: dotyczy to osób ubiegających
się o świadczenie wychowawcze na
1 dziecko, gdzie obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł na członka
rodziny (bądź 1.200 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Jeśli rodzina chce ubiegać się
o przyznanie świadczeń jeszcze na
okres zasiłkowy 2016/2017, bazą do
obliczenia dochodu jest rok 2014 r.
Natomiast w przypadku wniosków
sk ładanych na okres zasiłkow y
2017/2018 w obliczeniach uwzględniany jest dochód za 2016 r.
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Z kart historii. Jak zarabiano w latach 30. XX wieku w kopalni i prochowni...
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od koniec lat 20. ubiegłego
stulecia widoczne już były
symptomy światowego kryzysu gospodarczego. Kryzys rozgorzał
jesienią 1929 roku w USA i w ciągu
kilku miesięcy ogarnął większość
krajów europejskich. Nie ominął
też Polski.

P

Dobitnie świadczą o tym liczby.
W 1928 roku poniżej 120 zł miesięcznie zarabiało – według danych
Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych – 10,5 proc. tych
pracowników. Tymczasem pięć lat
później już 16,6 proc. Równocześnie
zmalała liczba urzędników dobrze

zarabiających – pow yżej 640 zł
miesięcznie: z 11,7 proc. do 8,7 proc.
Przeciętne pobory pracownika
umysłowego ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Pracowników
Umysłowych w Warszawie obniżyły
się z 352 zł w 1930 roku do 304 zł
w 1933 roku. W przypadku kobiet
przeciętna płaca zmalała do 214 zł.
Na drastycznie obniżenie dochodów pracowników umysłowych
wpływał dodatkowo wzrost świadczeń podatkowych na rzecz państwa i samorządu oraz likwidacja
różnych dodatków do płac.
Warto jednak zaznaczyć, że
mimo obniżek zarobki urzędników
państwow ych w latach kryzysu
stawiały ich w sytuacji uprzywilejowanej w porównaniu z innymi
grupami społecznymi. Uprzywilejowanie pracowników państwowych wynikało z dążenia rządzącej
grupy politycznej do zapewnienia
sobie poparcia aparatu administracyjnego, policji i wojska.
K a ż de pa ńst wo próbowa ło
skrócić czas kryzysu gospodarczego, stosując różne metody. Politycz-

ne podłoże miał również znaczny
rozwój robót publicznych w okresie
kryzysu. W latach 1930–1932 zatrudniano przy tych robotach od 23
do 32 tys. bezrobotnych. W połowie
lat 30. zatrudnienie przy robotach
publicznych wzrosło do 98 tys.
(Irena Kostrowicka, Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski: Historia
gospodarcza Polski XIX i XX wieku,
Warszawa 1978).
Jak na tym tle kształtowały się
zarobki w knurowskiej kopalni?
Dobrym źródłem wiedzy jest kronika ks. Alojzego Koziełka. Podaje
on, że w 1930 roku płaca rębacza
– dniówka (brutto) wynosiła 13 zł
17 gr. W kolejnych latach ta płaca
spadała.
I tak w 1931 roku wynosiła ona
13,45 zł (brutto)
1932 roku – 11,01 zł
1933 roku – 10, 58 zł
1934 roku – 10,31 zł
1935 roku – 10,10 zł
1936 roku – 10,37 zł.
Dno kryzysu gospodarczego
osiągnięte zostało w 1934 roku.
Różnica między 1931 rokiem a naj-

gorszym – 1935 rokiem wynosiła
3 zł 45 gr. W przeliczeniu na miesięczne zarobki, przy 25 dniach
roboczych zarobki rębacza zmniejszyły się w ciągu pięciu lat o ponad
86 zł brutto.
A jak zarabiano w krywałdzkiej
Lignozie?
Mamy kartę wypłaty Hermana
Krypczyka za październik 1932
roku. W t y m miesiącu zarobił
271,17 zł. Do ręki dostał jednak
tylko 125 zł 54 gr. Powodem były
potrącenia: kasa chorych – 10 zł 85
gr, ubezpieczenie inwalidzkie – 5 zł,
ubezpieczenie dla bezrobotnych – 1
zł 35 gr, podatki – ponad 7 zł. Odliczono też zaliczkę (120 zł).
Znacznie lepiej zarabiał inżynier Zygmunt Judycki, zatrudniony
w Lignozie SA w Krywałdzie od
1935 roku. W pierwszej połowie
1939 roku zarabiał 1200 zł, a od
połowy roku 1400 zł. Wynikało to
m.in. z tego, że prace w zakresie
technologii związanej z wdrożeniem do produkcji bakelitu były
wysoko promowane przez Dyrekcję Generalną spółki z siedzibą
w Katowicach, której bezpośrednio
podlegał Oddział Lignozy w Krywałdzie. Inż. Judycki otrzymał
też premię specjalną w związku
z pracami przy fabrykacji form.
„(...) przyznajemy Panu remunerację [czyli wynagrodzenie wyrównawcze, rekompensatę – dop. red.]
w kwocie 1500 zł” – czytamy w zawiadomieniu skierowanym przez
spółkę do pracownika. Suma ta
stanowiła około 150 proc. poborów
miesięcznych.
Inżynier Judycki wyjeżdżał też
do Niemiec i miejscowości, które
współpracowały z krywałdzką Lignozą. Był więc cenionym pracownikiem. Dla porównania warto dodać, że pensja nauczyciela w latach
30. XX wieku wynosiła około 300 zł.
I była uznawana za bardzo dobrą...
Dobrze zarabiali również przed
II wojną pracownicy umysłowi zatrudnieni w Krywałdzie.
Na podanych przykładach widać zdecydowane różnice w zarobkach, jakie osiągali pracownicy fizyczni i umysłowi. Ci drudzy mieli
się zdecydowanie lepiej.
Maria Grzelewska
Foto: archiwum autorki

Kto jest
na
]GMęFLDFK"

7\G]LHĔWHPX
RSXEOLNRZDOLĞP\
SLHUZV]HGZD]GMĊFLD
]H]ELRUyZ7RPDV]D
'DQLHODND]QDG]LHMą
ĪHNWRĞUR]SR]QD
XZLHF]QLRQHQDQLFK
RVRE\3yNLFRQLNWVLĊ
GRQDVQLH]JáRVLáZWHM
VSUDZLH

zarno-białe zdjęcia pochodzą
najprawdopodobniej z 1927
roku i przedstawiają kopalniane
szyby, maszynownię oraz nieistniejący dom przy ul. Szpitalnej. Budynek był mieszkaniem służbowym
zawiadowcy kopalni. Do 17 lutego

C

1931 roku funkcję tę pełnił inż.
Ludwik Mieczkowski.
Na obu fotografiach widać tę
samą kobietę. Być może ktoś ją
rozpozna... Prosimy o kontakt z re-
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dakcją (tel. 32 332 63 77 lub e-mail:
redakcja@przegladlokalny.eu).
/g/,
foto: archiwum Tomasza Danielaka
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1DMSLHUZVDXQDDSyĨQLHM]DPLDVW
SU\V]QLFDNąSLHOZMH]LRU]H

ĝQLHJXQLHE\áRDUHQLIHU\PLDá\ZRO

=DEDZDQDZ\VSLH0XPLQNyZE\áDSU]HGQLD

Knurów, Pilchowice. XIII Szkolna Ekspedycja

ŒZLęW\EL]QHVPHQ
0XPLQNL LZV]\VWNRMDVQH

.LHG\Z3ROVFHGDZDá\VLĊZH]QDNLWURSLNDOQHXSDá\RVRERZDJUXSDXF]QLyZLQDXF]\FLHOL
]=HVSRáX6]NyáZ3LOFKRZLFDFKLNQXURZVNLHJR3DGHUNDZ\SUDZLáDVLĊGR)LQODQGLL
E\SU]HNURF]\üSyáQRFQHNRáRSRGELHJXQRZH

iedzieli, że będzie drogo,
dlatego jeszcze przed wyjazdem porzucili myśl o
noclegach w hotelach na rzecz nocy
spędzonych w namiotach.
Za ni m Szkol na Ek spedycja
zameldowała się w Tampere, gdzie
rozbiła swój pierwszy obóz, czekała
ją autokarowa podróż z przesiadkami w Krakowie, Warszawie, Wilnie
(5,5-godzinna przerwa wystarczyła,
by pobieżnie zwiedzić to miasto) i
Tallinie. W stolicy Estonii młodzież
spędziła kolejnych kilka godzin, by
w końcu wejść na prom i odpłynąć
do Helsinek.

W

&]DVDPLE\áRMDNX+LWFKFRRN¶D
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ǌĂƐĞŵƐųŽŷĐĞ͕ĐǌĂƐĞŵ
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Tampere przywitało ekspedycję
deszczem i żądaniem 12 euro od
osoby za nocleg na polu namiotowym. Umiejętności negocjacyjne
pozwoliły zbić cenę do 8,5 euro.
- Niestety, miasto zwiedzaliśmy
w deszczu. Mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie fińskiej grupy
metalowej, zwiedziliśmy Muzeum
Pracy oraz byliśmy na wystawie
sztuki nowoczesnej - relacjonowali
uczestnicy wyprawy.
Nazajutrz pojawiło się słońce,
dzięki czemu można było wysuszyć

namioty i ruszyć do Naantali, miejscowości leżącej nieopodal Wyspy
Muminków.
Jak tu zasnąć, kiedy o godz. 23.30
wciąż jest jasno z powodu białej
nocy? Kilkoro uczestników postanowiło temu zaradzić i przed snem
porządnie zmęczyć się bieganiem.
Obietnicą kolejnego dnia miały być
słoneczna pogoda i wycieczka do
Krainy Muminków.
Jakaż to była radość, gdy po
słotnych i zimnych dniach termometr wskazał w końcu 21 stopni
Celsujsza. Gdyby jeszcze ceny na
wyspie bajkowych istot były niż-

sze... Niestety, nie były, a każdy
uczestnik wyprawy musiał wysupłać z kieszeni 26 euro.
- Po odwiedzeniu sklepiku z
pamiątkami Kuba stwierdził, że
gdyby euro było po 1 zł, to wcale tak
drogo by nie było, a jeszcze lepiej
gdyby było po 50 groszy - mogliśmy
przeczytać w facebookowej w relacji
z wycieczki.

ZĞŶŝĨĞƌǇŵŝĂųǇǁŽůŶĞ

Po dwóch nocach w Naantali
ekspedycja ruszyła do Turku, pierwszej stolicy Finlandii, gdzie zwiedziła
m.in. Zamek Kraju Tysiąca Jezior.
Stamtąd udała się do Raumy, by zapłacić za najtańszy jak dotąd nocleg
na polu namiotowym (6,70 euro od
osoby).
Rauma zachwyciła uczniów starówką zasłużenie wpisaną na listę
UNESCO. Był też czas na relaks na
kempingowej plaży, czas bardzo potrzebny, bowiem wieczorem Szkolna
Ekspedycja ruszyła autokarem w
12-godzinną podróż do Rovaniemi
w Laponii.
- Dzień był pełen w rażeń p o d s u mow a l i uc z e s t n ic y w ypr aw y. - Oprócz przekroczenia
równoleżnika wyznaczającego koło
podbiegunowe północne, byliśmy
na spotkaniu z Mikołajem (tym najprawdziwszym) oraz odwiedziliśmy
niesamowite muzeum Arktyki.
Czym zaskoczył ich brodaty
święty? Podejściem do biznesu.
- Spotkanie z Mikołajem jest gratis,
ale już zdjęcie dla grupy powyżej 5
osób to koszt 30 euro (wersja papierowa 1 sztuka) lub 100 euro ( wersja
elektroniczna zdjęcia). Dojazd autobusem do wioski Mikołaja 7,20 euro
w dwie strony. Brakowało nam tylko

śniegu i reniferów, ale one mają w
niedzielę wolne.
Po dwóch nocach spędzonych w
niekonwencjonalnych warunkach
(jedna w autokarze, druga „na dziko”), ekipa dotarła do Savonlinny.
Po drodze zatrzymała się w Lahti. Tu
w strugach deszczu oglądała skocznię, gdzie nasi skoczkowie zdobyli
w marcu Drużynowe Mistrzostwo
Świata.

Z sauny do jeziora
Być w Finlandii i nie skorzystać
z sauny? To niewybaczalny błąd. W
kraju liczącym około 5 mln mieszkańców saun jest ponad 1,5 mln! Nic
więc dziwnego, że jeden z poranków
młodzież przywitała w saunie, a
zamiast tradycyjnego prysznica,
wskoczyła do jeziora.
Ostatni obóz ekspedycja rozbiła
w Helsinkach. W stolicy Finlandii
zobaczyła m.in. katedrę Tuomiokirkko, odwiedziła targ rybny, gdzie
zamiast ryb sprzedawane są, a jakże,
nietanie pamiątki. Wizyta w Muzeum Miejskim pozwoliła przenieść
się do minionych czasów. Sobór
Uspieński, Dworzec Główny, Pałac
Prezydencki oraz kościół wydrążony w skale - wywarły na wszystkich
wielkie wrażenie.
Po dniu spędzonym w Porvoo
trzeba było się pakować i żegnać z
krainą tysiąca jezior, elfów, reniferów i Muminków.
Szkolna Ekspedycja wróciła do
Gliwic 9 lipca. Na dworcu czekał na
nią komitet powitalny. Na szczęście
są wakacje i nie trzeba iść do szkoły.
Można więc odpocząć lub... zacząć
planować kolejną, XIV wyprawę.
/pg/,
foto: arch. Szkolnej Ekspedycji
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OQHPLPRWRZL]\WĊXĞZ0LNRáDMDSRGUyĪQLF\]DOLF]\OLGRXGDQ\FK

8URG]LQ\ZSLĊNQ\FKRNROLF]QRĞFLDFKSU]\URG\

=PĊF]HQLDOHV]F]ĊĞOLZLQRFQ\PELHJDQLHPSR1DDQWDOL

1LHPDMDNXPDP\0XPLQND

:Z\SUDZLHGR)LQODQGLLXG]LDáZ]LĊOL.DWDU]\QD6HUDILQ0DUWD:HUZLĔVND(PLOLD0DVáRĔ0DUWD*DUFRU] PáRG]LH
ĪRZ\NLHURZQLNZ\SUDZ\ =RILD0áRWNRZVND/LZLD6]DIUXJD.DUROLQD0DUNLHZLF]-XOLD0DVáRĔ0DJGDOHQD+U\Q\V]\Q
.DFSHU ,PLRáHN -DNXE :HUZLĔVNL 0DUFLQ 0DUNLHZLF] =HVSyá 6]Nyá Z 3LOFKRZLFDFK  .DUROLQD ,PLRáHN DEVROZHQWND
=HVSRáX6]NyáZ3LOFKRZLFDFK RUD]2OLZLD&KáRGQLFNDL$QQLND*HLW] =HVSyá6]NyáLP,-3DGHUHZVNLHJRZ.QXURZLH 
0DáJRU]DWD6XUGHO RSLHNXQZ\SUDZ\]SLOFKRZLFNLHJRJLPQD]MXP L$GDP=LDMD NLHURZQLNZ\SUDZ\ 

/RGRZ\WRDVW
=ZLHG]DQLH7DPSHUHZGHV]F]XWHĪPLDáRXURN

)LQODQGLDSHáQDMHVWPLHMVFNWyUH]DVNDNXMą
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rozrywka nr 28
- 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).

6WDQLVãDZ6WDV]HZVNL]*LHUDãWRZLF

$URQ=\]DľVNL]*OLZLF

ur. 3.07.2017 r., 3060 g, 51 cm

ur. 3.07.2017 r., 3370 g, 55 cm

0DUW\QD:DU]HFKD]H6WDQRZLF

.DFSHU7XOHMNR]/HV]F]\Q

ur. 4.07.2017 r., 3230 g, 51 cm

ur. 5.07.2017 r., 4070 g, 59 cm

0LNRãDM:LHU]DľVNL].QXURZD

.XED%XVVHN].QXURZD

ur. 5.07.2017 r., 4140 g, 53 cm

ur. 7.07.2017 r., 3450 g, 52 cm

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

14-17.07.2017 r.
3,Ą7(.321,('=,$à(.

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz
13.07.2017 r.
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
CZWARTEK
numeru
(decyduje
data stempla
Gru,
Dru i Minionki
2D pocztowego).
dubbing

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

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

-DNXE)HOQHU].QXURZD

0DUWD7NDF]]1LHERURZLF

ur. 7.07.2017 r., 3220 g, 53 cm

ur. 7.07.2017 r., 3300 g, 54 cm

3DZHã1RZDN].QXURZD

0DNV\PLOLDQ.U]\ůRZVNL]'ęELHľVND

ur. 8.07.2017 r., 3120 g, 52 cm

ur. 9.07.2017 r., 3400 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

28

- godz. 10.00,16.00
Gru, Dru i Minionki 3D dubbing
- godz. 14.00, 18.00

Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 16.00
Volta
- godz. 18.00, 20.00
18.07.2017 r.
:725(.
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 10.00,16.00
Volta
- godz. 18.00, 20.00

Volta
- godz. 20.00

19 lipiec 2017
ĝ52'$
Gru, Dru i Minionki 2D dubbing
- godz. 16.00
Volta
- godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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(PLOLD:ROQ\]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q\
ur. 9.07.2017 r., 3320 g, 53 cm

1DWDOLD.DV]D].QXURZD
ur. 10.07.2017 r., 2700 g, 49 cm
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ML ]HVSR á\ DUW\VW \F]QH
-XĪ Z SLHUZV]\FK GQLDFK ZDNDF
\ /RNDO QHM Ä6]WX NDWHU LD´
G]LDáDMąFH SU]\ .OXELH .XOWXU
JRGą']LHZF]\QNLVSDFHUR
Z\UXV]\á\QDVSRWNDQLH]SU]\
\FKZ0XV] \QLH ]MHĪGĪDá\
ZDá\SR2JU RGDFK6HQVRU\F]Q
VLĊ]DE\WNDPLDUF KLWHNWXU\
]3DUNRZHM *yU\ ]DFKZ \FDá\
ĊPDORZDá\NDPLHQLH
.U\QLF
LĊNQą
]Dá\S
GUHZQLDQHM]ZLHG
\P SRZLHWU]X &]DV G]LHOLá \
U]HF]QH L WUHQRZDá\ QD ĞZLHĪ
LWZyU F]\PL]D
NVHP
DUHOD
VWRULL
HPKL
PLĊG] \SR]QDZDQL
LF]XZDá\SDQLH$JQLHV]ND
MĊFLDPL1DGPDá\PLDUW \VWNDP
.DUSLĔVND RUD]
UD
%DUED
VND
.DUSLĔ

=DNU]HZVND 0LOHQD
DWHULL´ LQVWUXNWRUND L DQL
-RDQQD .XV\ NLHURZQLN Ä6]WXN
PDWRUND
URIHVMRQDOL]PLZLHONLHVHUFH
%DUG]RG]LĊNXMĊNDGU]H]DS
RPRUD]ZV]\VWNLPURG]LFRP
RND]\ZDQHQDV]\PG]LHFLDF]N
V\
]D]DXIDQLH±SLV]H-RDQQD.X
ia”
Jb, foto: arch. KKL „Sztukater

: ' R PX .XO W XU \ Z 6]F ] \J á RZL F D F K
RGE\ZDá\ VLĊ ZDUV]WDW\ DUW\VW\F]QH L
VSRUWRZH3RGRNLHPLQVWUXNWRUyZG]LHFL
]JáĊELDá\ WDMQLNL ĞSLHZX L WDĔFD DE\ SRG
NRQLHF ]DMĊü ]DSUH]HQWRZDü WDOHQW\ QD
SRZDĪQHM VFHQLH 0DULXV] .RZDOF]\N
]DVWĊSFD G\UHNWRUD &HQWUXP .XOWXU\ L
PX]\N]DUD]HPSRND]DáPDOXFKRPFLHND
ZHLQVWUXPHQW\PLQEĊEHQDIU\NDĔVNLL
LQGLDĔVNLGHV]F]3R]DDUW\VW\F]Q\PL]D
MĊFLDPLE\áUyZQLHĪF]DVQDWHVSRUWRZH
RUJDQL]RZDQHSU]\ZVSyáSUDF\]0LHMVNLP
2ĞURGNLHP6SRUWXL5HNUHDFML±PDOLNQX
URZLDQLHEUDOLXG]LDáZSRND]DFKMD]G\QD
URONDFK RUD] ZDUV]WDWDFK V]WXN ZDONL Z
NOXELHÄ6SDUWDQ´
-EIRWRDUFK'.6]F]\JáRZLFH

/RNDW RUVNR :áDV QRĞFL RZD
6SyáG ]LHOQL D 0LHV] NDQLR ZD
]DEUD áD G]LHF L GR 'UHDP

3DUNXZ2F KDEDF K$WUDNFML
E\áRFRQLHPLDUD0DOXFK\]
EOLVND PRJá\ SU]\MU ]Hü VLĊ
GLQR] DXURP L G]LNLP ]ZLH
U]ĊWRP ]DMU]H ü GR EDUG]R
QLHW\S RZHJR GRPX VWRMą
FHJR GR JyU\ QRJDPL RUD]
SU]HMĞ ü VLĊ SR SDUNX PLQLD
WXU  &R RGZDĪ QLHMVL VSUy
ERZDO L VZRLF K VLá Z SDUNX

OLQRZ\FKLQDWUDPSROLQDF K
7RQLHNRQLHFDWUDNFMLMDNLH
F]HND Mą Z /:60  7U ZDMą
ZDNDF \MQH]DMĊFLDZNOXEDFK
VSyáG]LHOF]\FK JG]LH RUJD
QL]RZDQHVąPLQZDUV] WDW\
NXOLQDUQH L SODVW\F]QH RUD]
WXUQLH MH VSRUW RZH :LĊFH M
LQIRUPDFMLZNOXEDFK
Jb, foto: LWSM

F]HUZFDG]LHFL]0LHMVNLH
JR2JQLVND3UDF\3R]DV]NRO
QHM Z\UXV]\á\ GR *LORZLF
PDORZQLF]HM PLHMVFRZRĞFL
QLHGDOHNRĩ\ZFD:RĞURGNX
Ä%HVNLGHN´ VSĊG]Lá\ SUDZLH
W\G]LHĔ :DNDF\MQ\ QDVWUyM
XG]LHOLáVLĊZV]\VWNLP±PD
OXFK\ V]DODá\ QD EDVHQLH
UD]HP]LQVWUXNWRUDPLSU]H
PLHU]Dá\SLHV]RSLĊNQąRNR
OLFĊ EDZLá\ VLĊ L JUDá\ :
SDPLĊFL G]LHFL ] SHZQRĞFLą
]DSLV]H VLĊ UyZQLHĪ VSRWND
QLH]UR]EyMQLNLHP'ODW\FK
NWyU]\ QLH PLHOL RFKRW\ QD
GáXĪHM RSXV]F]Dü  GRPX
0233 SU]\JRWRZDá UyZQLHĪ
Z \ F L H F ] N L  M H G Q R G Q L R Z H 
PLQ QD -XUĊ .UDNRZVNR
&]ĊVWRFKRZVNąJG]LHPDOL
SRGUyĪQLF\ SRV]XNLZDOL PL
QHUDáyZ L WNDOL QD NURVQDFK
RUD]GR/HĞQHJR3DUNX1LH
VSRG]LDQHNZ8VWURQLX
Jb, foto: arch. MOPP
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Docieplanie budynków, malowanie, podbitki,
ankrowanie, remonty. Tel. 602 407 190
27-30/17

Docieplenia budynków, tynki mozaikowe,
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪGU]ZL±RNLHQSRGZLHV]DQHVXILW\
zabudowy. Tel. 781 020 414
27/17-5/18

www.przegladlokalny.eu

Rudy
.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
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
*áDG]LH PDORZDQLH VXILW\ SRGZLHV]DQH
SRGGDV]DGRFLHSODQLHHOHZDFMLPDORZDQLH
podbitki. Tel. 785 948 716
27-30/17

2/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO
27/17-odw.

. OLPDW \ ] DFMH ± W DN ĪH Z EORNDF K 7HO
506 646 960
27-30/17

5HPRQW\0DORZDQLH]áP2. Tel. 724 526 713
28/17

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

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

1-30/17

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

1,(58&+202ć&,

1/17-odw.

6 R O L G Q\ X F ]F L Z \ G \ V S R ] \F \ M Q\ F ] D V R Z R  E H ] Q D á R J y Z G R E U ] H ] Q D M ą F \
V L Ċ Q D S U DF DF K S U ] \ G R P X NR V ]H Q L H
WUDZ \ VWU ] \ ĪHQLH Ī \ ZRS á RWyZ VDG]H QLHLWS:ZLHNXRNR áRODWSRV]XNXMH
SUDF\ GRU \ ZF]HM Z .QXURZLH L RNROLF\
0RĪH WHĪ E\ü SUDFD SU ]\ GU ]HZLH 7HO
503 570 366
15-odw.

'R Z \QDMĊFLD PLHV]NDQLH .QXUyZ XO
-DJLHáá\  SRNRMH  P  SLĊWUR 7HO
004915162943766
28-29/17

6SU]HGDPGRP.U\ZDáGG]LDáNDP
Tel. 601 440 760

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

6]XNDPSUDF\MDNRRSLHNXQNDGRG]LHFND
'áXJROHWQLHGRĞZLDGF]HQLHG\VSR]\F\MQD
Tel. 721 292 214

27-30/17

0LURVáDZ&]\Ī\NLHZLF]±NXOWRZ\DUW\VWD
]NUĊJXSLRVHQNLOLWHUDFNLHMZ\VWąSL
Z$PILWHDWU]H%XN.RQFHUWMXĪOLSFD
RJRG]

T

ak się zaczyna każda misja,
znaleźć człowieka, swoją przystań, urządzić po swojemu fragment
świata, zbratać się z nim (tak czyń) i
nie żałować słowa dobrego, mądrego
słowa, po drogach wędrować, zrobić
co tylko się da, aż się dopełni czas
– śpiewa Mirek Czyżykiewicz w
piosence „Tańcz! – Parlando”. Anna
Maksym i Dariusz Jezierski urządzili kawałek swojego świata w Rudach.
Przy wrócili do życia Amfiteatr
Buk – miejsce niezwykłe, nostalgiczne, ukryte miedzy drzewami.
Koncert Mirosława Czyżykiewicza
będzie świętem Muzyki i zarazem
inauguracją cyklu „Buk Poetycki”,
w ramach którego planowane są
występy najwybitniejszych wykonawców piosenki poetyckiej z kraju
i nie tylko.
- Koncert na który Państwa
zapraszamy, będzie pierwszym w
tej nowej odsłonie – informują organizatorzy.

Czyżykiewicza wyróżnia chara k ter yst yczne brzmienie, balansujące na skrajnych emocjach
– od miłości do nienawiści, od
nadziei do rozpaczy. Ten artysta
słowami potrafi oddać to, na co
wielu z nas często nie znajduje
własnych słów. Nadaje k szta ł t
emocjom.
Bilety w cenie 35 zł (pierwsze 6
rzędów) i 30 zł. Zamówienia należy
składać do 16 lipca, pisząc na adres
amfiteatr.buk@gmail.com.
2SUDF-EIRWRPDWHULDá\SUDVRZH

1/17-odw.

27-30/17

=DPLHQLĊ PLHV]NDQLH  P NRPXQDOQH Z
*OLZLFDFKQD.QXUyZ7HO

&]\ů\NLHZLF]Z%XNX

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

ogłoszenie

2*â26=(1,(

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
. Q X U R Z D S R N X U V L H R V R E D ] O H N N L P
V W R S Q L H P  Q L H S H á Q R V S U D Z Q R Ğ F L   7H O 
696 976 968
1/17-odw.

'$035$&õ
=DWUXGQLĊ SDQLą GR SUDF\ SU]\ ]LHOHQL 7HO
601 469 273
28/17

informacje własne

02725<=$&-$
6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

2JáRV]HQLHRQDERU]HSUDFRZQLNDQDVWDQRZLVNR
5()(5(17'2635$:$'0,1,675$&<-12%,852:<&+

:<0$*$1,$
:\NV]WDáFHQLHĞUHGQLH SUHIHURZDQHWHFKQLF]QH 
=QDMRPRĞüREVáXJLNRPSXWHUDZW\PSUDNW\F]QD062I¿FH
RUD]XU]ąG]HĔELXURZ\FK
3UDZRMD]G\NDW%
:\PDJDQHGRNXPHQW\
&9]LQIRUPDFMDPLRZ\NV]WDáFHQLXLRSLVHPGRW\FKF]DVRZHJRSU]HELHJX
SUDF\]DZRGRZHM
OLVWPRW\ZDF\MQ\
NRSLHGRNXPHQWyZSRWZLHUG]DMąF\FKZ\NV]WDáFHQLHVWDĪSUDF\LGRGDWNRZHNZDOL¿NDFMH
RĞZLDGF]HQLH]DZLHUDMąFHNODX]XOĊÄ:\UDĪDP]JRGĊQDSU]HWZDU]DQLHPRLFKGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZRIHUFLHSUDF\GODSRWU]HEQLH]EĊGQ\FK
GRUHDOL]DFMLSURFHVXUHNUXWDFML´]JRGQLH]8VWDZą]GQLDUR
RFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK WM']8]USR] 
=DWUXGQLHQLHQDSRGVWDZLHXPRZ\RSUDFĊQDRNUHVSUyEQ\QDSHáQ\HWDW
:\QDJURG]HQLHPLQLPDOQHSUHPLD
2IHUW\QDOHĪ\VNáDGDüZVLHG]LELH6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´SU]\XO*HQ-=LĊWNDFZ.QXURZLH
GRGQLDU
2IHUW\NWyUHZSá\QąSRXSá\ZLHRNUHĞORQHJRWHUPLQXQLHEĊGąUR]SDWU\ZDQH
informacje własne

TANIO Sprzedam RENAULT MEGANE
1996 r., przebieg 135 tys. Cena do uzgodnienia. Tel. 512 702 242 , wieczorem
507 578 799
17-odw. Y

reklama

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.
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Foto: MOSiR

cji i uśmiechu na twarzach,
a najlepszą parę tworzyli Dawid Olechnowicz i Jarosław
Duży z Pyskowic (wujek oraz
siostrzeniec).
Najlepszy duet z Knurowa – kuzyni – Łukasz Pelcner
i Maciej Wtorkowski zajął 5.
miejsce.

Foto: MOSiR

iatkówka plażowa nie zna
ograniczeń. Grają w nią
zespoł y zawodowe, grają
amatorzy, grają też rodziny,
o czym mogliśmy się przekonać
w trakcie turnieju zorganizowanego przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie.
Rywalizacja dostarczyło wielu pozytywnych emo-

S

PiSk

0DUF]\ľVNLL)RUPHODEH]NRQNXUHQF\MQL

Rondo, ulica, mural
Na Rondzie Gliwickim w Rybniku można zobaczyć dwóch
żużlowców. W Kuźni Raciborskiej ma powstać ulica Roberta Lewandowskiego. W Neapolu na jednym z budynków mieszkalnych
znajduje się mural z wizerunkiem Diego Maradony, a w Wiśle
funkcjonuje galeria trofeów Adama Małysza.
Piszę o tym, bo od kilku już lat chodzi mi po głowie pomysł
stworzenia w Knurowie miejsca, w którym będzie można pokazać dokonania wielkich trenerów i sportowców rozsławiających
nasze małe miasto. Takich trenerów i sportowców nie brakuje,
ale z racji upływającego czasu, coraz mniej knurowian wie
o tym, że przy Dworcowej grał i trenował późniejszy bohater finału piłkarskiej Ligi Mistrzów – Jerzy Dudek. Dzieci i młodzież,
a i wielu starszych mieszkańców Knurowa nie mają pojęcia, że
bokserskiego abecadła pod niecką szczygłowickiego basenu uczył
się późniejszy olimpijczyk Józef Gilewski.
A kto dzisiaj pamięta o lekkoatletach Unii Krywałd i fenomenalnym Emilu Kiszce?
Na Dudku, Gilewskim i Kiszce lista wybitnych sportowców,
których osiągnięcia i postawa mogą zachęcić najmłodszych do
treningu, się nie kończy. By jednak te ikony sportu i Knurowa
były wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży to nie możemy o ich przestać mówić i pisać. Oni wciąż muszą być obecni
w naszym mieście. Na muralu, jako patroni szkół i ulic. Obojętne
w jakiej roli, ale – w mojej subiektywnej ocenie – muszą być.
Jak macie swoje zdanie na ten temat to piszcie –
piotr.skorupa@przegladlokalny.eu
Informacja

konkurs
OLSFDEUUR]SRF]QLHVLĊ7RXUGH3RORJQHDVLHUS
QLDNRODU]HU\ZDOL]RZDüEĊGąPLQZ.QXURZLHJG]LHQD
XOLF\.RVPRQDXWyZUR]HJUDQD]RVWDQLHSUHPLDVSHFMDOQD
%\XPLOLüQDV]\P&]\WHOQLNRPRF]HNLZDQLHQDSU]\MD]G
SHOHWRQX]DSUDV]DP\GRXG]LDáXZNRQNXUVLH

ąpiel isko „L e śne Z ac i sz e” ponow n ie go ściło najlepszych siatkarzy
w regionie, którzy wzięli
udział w kolejnym turnieju
II Otwartych Mistrzostwach
Śląska Mężczyzn w siatkówce
plażowej. W imprezie zorganizowanej przez knurowski
MOSiR wzięły udział aż 22
pary. Blisko 9-godzinny siatkarski maraton zakończył
się triumfem pary Sebastian
Marczy ńsk i/Konrad Formela, która nie miała sobie

K

równych i wygrała wszystkie
swoje pojedynki. Warto tu
dodać, że para ta uchodziła za jednych z faworytów
zawodów, gdyż Sebastian
Marczyński znalazł się już
na podium turnieju mikstów
rozegranego w Knurowie
przed trzema tygodniami,
kiedy to wraz z Izabelą Marczyńską zajął trzecie miejsce,
natomiast partner Marczyńskiego, Konrad Formela, to
gracz znany z rozgrywek siatkarskiej Plus Ligi, ostatnio

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

zawodnik Effectora Kielce,
a wcześniej Jastrzębskiego
Węgla. W finale wyższość
wspomnianej pary musieli
uznać zwycięzcy poprzedniego turnieju w Milówce,
Artur Baca i Mateusz Biernat, natomiast w meczu o 3.
miejsce duet Grzegorz Łata/
Przemysław Gepfert pokonał
parę Wojciech Karoń/Jan
Mach. Nagrody ufundowane przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji wręczali
Przewodniczący Rady Miasta

Tomasz Rzepa oraz dyrektor
MOSiR Krzysztof Stolarek.
Końcowa k lasy f i k acja turnieju w K nurow ie
w r a mach I I O t w a r t ych
M ist r z ost w Ślą sk a Mę żczyzn w siatkówce plażowej
(czołowa trójka): 1. Sebastian
Marczyński/Konrad Formela, 2. Artur Baca/Mateusz
Biernat, 3. Grzegorz Łata/
Przemysław Gepfert.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

.XSRQ ] RGSRZLHG]Lą L GDQ\PL XF]HVWQLND NRQNXUVX
SURVLP\QDGV\áDü OXEGRQLHĞüGRUHGDNFML XO1LH
SRGOHJáRĞFL.QXUyZZFLąJXGQLRGXND
]DQLDVLĊQLQLHMV]HJRQXPHUX GHF\GXMHGDWDVWHPSOD
SRF]WRZHJR 
3UDZLGáRZH UR]ZLą]DQLH L ]Z\FLĊ]FyZ RSXEOLNXMHP\
OLSFDEU

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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W nieco zmienionym towarzystwie
:DNDFMHGRSLHURVLĊUR]NUĊFDMąDOHSLáNDU]HZ\VWĊSXMąF\QDFRG]LHĔZOLG]HLNODVDFKQLĪV]\FKPXV]ą]DELHUDüVLĊGRSUDF\ER
QRZ\VH]RQWXĪWXĪ

Zgodnie z zapowiedziami,
w nowym sezonie 4. ligi wezmą
udział 32 drużyny, a nie 36, jak
miało to miejsce w ubiegłych
rozgrywkach. Jako ciekawostkę należy wspomnieć o tym, że
w gronie owych 32 zespołów
nie ma spadkowicza z 3. ligi,
jest z kolei 8 drużyn, które wywalczyły awans z Zina Klasy
okręgowej.
Należy zauważyć też, że
w porównaniu z ubiegłym
sezonem niektóre zespoły zostały przeniesione do innej
grupy. W wyniku tego zabiegu
Concordia Knurów i Wilki
Wilcza nie zagrają z Polonią
Łaziska Górne, Gwarkiem
Ornontowice i Szczakowianką
Jaworzno. Nowymi rywalami Concordii i Wilków są
przeniesiony z grupy I Tyski
II Sport (rezerwy 1-ligowca)
i beniaminkowie: LKS Goczałkowice, Dąb Gaszowice, Odra
Centrum Wodzisław Śląski
i Kuźnia Ustroń.

na dwie
grupy 4. ligi przedstawia się
następująco: – grupa 1 – Ruch
Radzionków, Szombierki Bytom, Sarmacja Będzin, RKS
Grodziec, Warta Zawiercie,
Przemsza Siewierz, Górnik
Piaski, Polonia Poraj, Raków
II Częstochowa, Piast II Gliwice, MKS Myszków, Polonia
Łaziska Górne, (przeniesiona
z grupy 2), Gwarek Ornontowice (przeniesiony z grupy
2), Szczakowianka Jaworzno (przeniesiona z grupy 2),
Śląsk Świętochłowice (awans
z Klasy okręgowej), Sparta
Lubliniec (awans z Klasy okręgowej), – grupa 2 – Decor Bełk,
Radziechowy-Wieprz, LKS
Czaniec, TS Podbeskidzie II
Bielsko-Biała, MKS Lędziny,
Drzewiarz Jasienica, Unia Racibórz, Beskid Skoczów, Wilki
Wilcza, Concordia Knurów,
Spójnia Landek, Tyski Sport II
(przeniesiony z grupy 1), LKS
Goczałkowice (awans z Klasy

okręgowej), Dąb Gaszowice
(awans z Klasy okręgowej),
Odra Centrum Wodzisław Śląski (awans z Klasy okręgowej),
Kuźnia Ustroń (awans z Klasy
okręgowej).

dǇůŬŽ:ĞĚŶŽƑđ

Ubiegły sezon nie był udany dla Tempa Paniówki, które
zostało zdegradowane z Zina
Klasy okręgowej. W związku
z tym, na tym szczeblu mamy
tylko jednego przedstawiciela,
którym jest Jedność 32 Przyszowice. Rywalami tego klubu
w grupie 2 będą: Drama Zbrosławice, LKS 1908 Nędza, Naprzód Rydułtowy, Unia Książenice, Przyszłość Ciochowice,
KS 94 Rachowice, ROW II 1964
Rybnik, ŁTS Łabędy, Rymer
Rybnik, Slavia Ruda Śląska
(spadkowicz z 4. ligi), Ruch
II Chorzów (spadkowicz z 4.
ligi), Orzeł Mokre (spadkowicz
z 4. ligi), MKS Zaborze Zabrze
(awans z Klasy A), Tęcza Wielowieś (awans z Klasy A), LKS
Raszczyce (awans z Klasy A).
PiSk

Zmiany w regulaminie rozgrywek.

A co w klubie?
3LáNDU]HRGSRF]\ZDMąRGVZ\FKNOXERZ\FKRERZLą]NyZDOHMXĪ
QLHEDZHPEROLSFD&RQFRUGLDUR]SRF]QLHSU]\JRWRZDQLDGR
QRZHJRVH]RQX

WŝħđƐƉĂƌŝŶŐſǁ

WŽƚƌǌĞďŶǇďƌĂŵŬĂƌǌ
i...
Przerwa w rozgrywkach,
szczególnie letnia, obfituje w zmiany barw k lubo14

w ych. Działacze, trenerzy
i zawodnicy szukają dla siebie
optymalnych rozwiązań, co
powoduje spory ruch na rynku transferowym. Do kilku
zmian na pewno dojdzie również w Concordii. Nie od dziś
wiadomo, że klub rozgląda się
za bramkarzem, bo po odejściu Mirosława Kuczery, brakuje na tej pozycji rywalizacji.
Z informacji uzyskanych
od prezesa Wojciecha Górki
wynika, że nad zmianą klubu zastanawiał się Tomasz
Czerniak. – Tomek mieszka
w Rybniku i nie ukrywa, że wolałby grać gdzieś bliżej domu,
ale ostatecznie zdecydował, że
zostaje z nami – mówi sternik
Concordii.
O tym, jaka będzie aktywność knurowskiego klubu na
rynku transferowym przekonamy się po rozpoczęciu
przygotowań.

ůĂŬŽŐŽďŝůĞƚ͕ĚůĂ
ŬŽŐŽǁƐƚħƉǁŽůŶǇ͍
Co jakiś czas wśród byłych zawodników i trenerów
Concordii wraca temat wejściówek na 4-ligowe mecze,
które odbywają się w Knurowie. Niektórzy z tych, którzy

kiedyś reprezentowali barwy
klubu z ulicy Dworcowej mają
żal do działaczy za to, że muszą zaopatrywać się w bilety
wstępu.
– To nie chodzi o te kilka
złotych, które mamy wydać
na bilet, ale o pewne zasady
– mówią zgodnym głosem
byli zawodnicy Concordii.
– W innych klubach obecni
działacze doceniają swoich poprzedników, trenerów, piłkarzy i zapraszają ich na mecze.
I nikt nie musi tam płacić za
bilet. W Knurowie jest inaczej
i wszyscy udają, że nie pamiętają, jak graliśmy dla tego
klubu. A żeby było śmiesznie
to jak kupujemy bilet to dostajemy w zamian jakieś stare
cegiełki, na których jest informacja, że w przerwie odbędzie
się losowanie nagród. Jak wiadomo, losowań nie ma...
Na poruszony przez byłych zawodników temat rozmawialiśmy z prezesem Concordii – Wojciechem Górką,
który powiedział: – Na początek powiem, że obserwując poprzedni sezon ubolewamy nad
tym, że mecze naszej drużyny
nie budzą dużego zainteresowania wśród kibiców. Dlatego

-HĪHOLàXNDV]6SyUQD QDSLHUZV]\PSODQLH SR]RVWDQLHZNOXELH]%HáNXWR
SRUD]NROHMQ\EĊG]LHPLDáRND]MĊ]DJUDüSU]HFLZNR&RQFRUGLL.QXUyZ

też staraliśmy się nie różnicować kibiców, ale niewykluczone, że przed nowym sezonem
znajdziemy rozwiązanie satysfakcjonujące osoby kiedyś
związane z Concordią. Być
może będą to darmowe wejściówki, może będzie to karta
klubowa. Prosiłbym jednak
o wyrozumiałość i cierpliwość,
bowiem w klubie musimy
uporządkować wiele innych,
równie ważnych spraw.

ǌĂƐǁƌĂĐĂđ
ŶĂǁŽƌĐŽǁČ
Wiele wskazuje na to, że
od początku nowego sezonu
piłkarze Concordii wrócą
na Stadion Miejski. Obiekt
przy ulicy Dworcowej jest
w fazie modernizacji, ale jak
zapewnia dyrektor MOSiR-u Krzysztof Stolarek, wykony wane prace nie będą

kolidować z możliwością rozgrywania meczów.
Stadion dość mocno się
zmienił i w niewielu elementach przypomina obiekt
sprzed pierwszych prac modernizacyjnych. Stary, ale
odnowiony jest tylko jedyny
obecnie sektor dla kibiców.
Rozebrane zostało zadaszenie
i reszta widowni. Nie ma też
budynku, w którym mieściły
się toalety, nie ma budowli,
na której był zegar i tablica
wyników. Wyburzone zostały
kasy. Murawa została nieco
przesunięta, zamontowano
nowe ogrodzenie, zrobiono
nowe dojście do obiektu.
Zbliża się czas powrotu
piłkarzy na Dworcową. A później już tylko pierwszy gwizdek
sędziego i oby Stadion Miejski
był twierdzą nie do zdobycia
przez rywali Concordii.

ŵŝĂŶǇ
ǁƌĞŐƵůĂŵŝŶŝĞ
W nowym sezonie obowiązywać będzie nowy regulamin ramowy rozgrywek. Na
4-ligowym i niższym szczeblu,
w czasie meczu będzie można
dokonać aż siedmiu zmian
zawodników bez prawa ich powrotu do gry. Pamiętać trzeba
jednak o tym, że w drugiej
połowie meczu będzie można dokonać jedynie czterech
zmian.
Kolejną nowością w regulaminie jest to, że sędzia zawodów przed meczem nie musi
już otrzymywać do wglądu kart
zdrowia. Protokół z zawodów
będzie zawierał oświadczenie
o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, które podpisze kapitan
i kierownik lub trener drużyny.
Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa

Trener knurowian – Zbigniew Matuszek zaplanował
w okresie przygotowawczym
pięć meczów kontrolnych.
Pierwszy z nich odbędzie się
19 lipca, a rywalem Concordii będzie 3-ligowy Górnik
II Zabrze. Trzy dni później
knurowianie zmierzą się ze
zdegradowaną z 4 ligi Iskrą
Pszczyna. Kolejnymi przeciwnikami będą: Jedność 32
Przyszowice (klasa okręgowa
– 26 lipca), Dąb Gaszowice
(beniaminek 4 ligi – 29 lipca),
a czas przygotowań zakończy się konfrontacją z Szombierkami Bytom (4 liga – 3
sierpnia).
Śląski Związek Piłki Nożnej poinformował, że inauguracja 4-ligowego sezonu
2017/2018 nastąpi 12 sierpnia
br. W rundzie jesiennej nie
zaplanowano meczów w środy, a po raz ostatni w tym
roku zawodnicy wybiegną na
murawę 18 listopada.

Foto: Piotr Skorupa
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Nowy podział
ƉŽĚǌŝĂų
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a obiektach Ośrod ka
S p o r t ow e g o „ S t a r t ”
w Wiśle rozegrany został
turniej piłkarski Wisła Cup,
w którym wzięły udział dwie
knurowskie drużyny: Team
Stalmet i Tritech. Czołowe
zespoły knurowskiej ligi futsalu pomyślnie przebrnęły pierwszą fazę eliminacji wygrywając swoje grupy
i odnosząc sześć zwycięstw
na siedem rozegranych spo-

N

tkań. W drugiej fazie turnieju
głównego, w trzyzespołowych
grupach knurowianie zajęli
drugie miejsca, co pozwoliło
im awansować do najlepszej
ósemki. W ćwierćfinale zarówno „Stalowi”, jak i Tritech
stoczyły wyrównane, ale niestety przegrane pojedynki.
Team Stalmet uległ 0:1 drużynie Segamu Sport Łazy, tracąc
gola w liczebnym osłabieniu
na 2 minuty przed końcem,

natomiast młodzi piłkarze
Tritechu po remisie 1:1 okazali się gorsi w egzekwowaniu
rzutów karnych od późniejszego triumfatora – Fitboomu
Bielsko-Biała.
Na pocieszenie dla knurowskiego środowiska pozostał tytuł najlepszego strzelca
turnieju, który wywalczył
Arkadiusz Suchiński z Teamu
Stalmet.

Wyniki knurowskich
zespołów:
– Team Stalmet: Flashke Team
2:0, Piłkarski Poker 4:0, Kosta
Team Katowice 2:1, K3 Kęty
2:3, FCB Łaziska 6:0, Sengam
Sport Łazy 0:1,
– Tritech: Ślonski Dizajn 0:1,
Ciochy 2:0, LMP 4:0, Catenaccio Kraków 2:0, Baha Żory 3:0,
Kosta Team Katowice 1:1, Fitboom Bielsko-Biała 1:1 k. 4:5.

Waldemar Jachimowski

onika Bielińska z Przyszowic i Dariusz Kołodziejczyk z Klubu Biegacza
Endurance Solidarni Knurów
zostali zwycięzcami VII Biegu
Ulicznego im. ks. Konstantego Damrota w Pilchowicach.
Na „pudle” w klasyfikacji open stanął również inny
reprezentant knurowskiego
klubu – Artur Bujnowski, który uplasował się na drugiej
pozycji.
Pilchowicki bieg zgromadził na starcie 135 mężczyzn
i 41 kobiet powyżej 16 roku
życia, natomiast obok wymienionych wyżej, miejsca

na podium w poszczególnych
kategoriach wiekowych zajęli:
Ewa Konieczny ze Stanicy (1
miejsce w K-16), Roksana Borowicz z Knurowa/Night Runners Gliwice (1 miejsce w K-20),
Sonia Żak z Knurowa (3 miejsce w K-20), Bartosz Małka
z Knurowa (3 miejsce w M-30),
Kamil Maślanka z Knurowa
(3 miejsce w M-40), Jan Łyziński z Kuźni Nieborowskiej (2
miejsce w M-50), Mieczysław
Dzierniejko z Knurowa/KB
Sokół (1 miejsce w M-60), Czesław Nowak z Knurowa/AKB
(3 miejsce w M-60).
PiSk
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foto-migawka

o nie tak miało być – można rzec po nieudanych dla
reprezentacji Polski młodzieżowych mistrzostwach Europy. Turniej, którego byliśmy
gospodarzami, za kończył
się niepowodzeniem kadry
Marcina Dorny i jeszcze przed
jego zakończeniem głośno
mówiono o tym, że niebawem
poznamy nowego selekcjonera.
Wśród kandydatów do
objęcia reprezentacji U21
wymieniany był m.in. Marcin
Brosz. Były piłkarz Concordii i założyciel knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej ma za
sobą udany sezon w Górniku
Zabrze, z którym awansował
do ekstraklasy. I od kilku dni
wiadomo, że ów szkoleniowiec już w najbliższą sobotę
rozpocznie „konsumpcję”

T
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tego awansu, inaugurując
ligowy sezon konfrontacją
z Legią Warszawa. To z kolei
oznacza, że Marcin Brosz nie
będzie w najbliższym czasie pracownikiem Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Prowadzenie reprezentacji Polski
U21 powierzono bezrobotnemu ostatnio Czesławowi
Michniewiczowi.
PiSk
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nurowianin sumiennie
przygotowuje się do tego
wyzwania i ma nadzieję, że
osiągnie nie tylko minimum,
ale o wiele więcej. – Mój plan
jest taki, by żonglować piłką
5‒7 godzin, ale minimum, by
ustanowić rekord Polski wynosi 2 godziny – informuje nas
Dariusz Kołodziejczyk.
Z wytycznych dla „Najdłuższy maraton podbijania
piłki bez przerwy” wynika,
że zawodnik będzie mógł
żonglować futbolówką całym
ciałem, za wyjątkiem rąk.
Czas odmierzać będzie stoper
z dokładnością do 0,01 sekundy, rozpoczęcie podbijania
(wzniesienie piłki w powie-
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trze) należy rozpocząć stopą
lub głową. I co bardzo ważne
Dariusz Kołodziejczyk będzie
mógł podjąć maksymalnie
dwie próby.
– Żonglowanie prawdopodobnie rozpocznę o godzinie
15.00 i warto dodać, że swego
rodzaju utrudnieniem będzie
to, że nie będę mógł uzupełniać płynów. Przygotowania
przebiegają zgodnie z planem,
zatem jestem dobrej myśli –
mówi, mamy taką nadzieję,
przyszły rekordzista Polski.
Do próby ustanowienia
rekordu dojdzie w Czeszewie
(województwo wielkopolskie).
PiSk
Foto: Arch. prywatne
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Foto: Górnik Zabrze
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Foto: Tomasz Czarnecki
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Wakacyjne migawki

Dla dzieci, które zostają w Knurowie, Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, udowadniając, że i w mieście może być wesoło! Maluchy, w wieku od 7 do 10 lat, przez cały tydzień bawią się i uczą w dziecięcej filii MBP.
– Mamy zajęcia plastyczne i muzyczne, taniec, czytamy również książki – wylicza
Klaudia Śliwińska, prowadząca zajęcia. – W planach są też zabawy integracyjne na świeżym powietrzu – oczywiście pod warunkiem, że będzie ładna pogoda.
We wtorek wymazane farbkami, roześmiane dzieci tworzyły kolorowe, bogato zdobione, korony.
– Moja jest najładniejsza, choć trochę szczerbata – śmiał się jeden z uczestników.
Lipcowe zajęcia przeznaczone są dla młodszych dzieci, te dla starszych (od 7 do 10
lat) ruszą 21 sierpnia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Informacja własna wydawcy

Z Akademią Tańca „Perfect” nie ma nudy! Instruktorzy zaprosili dzieci na perfectowy obóz w Tatry oraz
przygotowali zajęcia stacjonarne. Podczas warsztatów taneczno-artystycznych dzieci tworzyły piękne wieczorowe kreacje i wznosiły niesamowite budowle. I to był dopiero początek atrakcji!
– Na jeden dzień sala taneczna zamieniła się w wyjątkowy salon piękności, w którym można było skorzystać
z usług fryzjerki, makijażystki czy manicurzystki – opisują instruktorzy. – Oczywiście nie zabrakło również
tańca. Codzienne zajęcia prowadzone w różnych stylach poszerzyły horyzonty taneczne naszych podopiecznych.
Obóz w Tatrach był niezapomnianym przeżyciem. Dzieci tańczyły i bawiły się w niezwykłej górskiej scenerii.
Aż nie chciało się wracać do domu!
)RWRDUFK$NDGHPLL7DĔFDÄ3HUIHFW´

