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rozmaitości

SONDA

kNuróW

kNuróW

oceń pracę urzędników „bezpieczni w necie...”
mają roczek

Śmieci po nowemu – jak
sobie radzimy?

Program „Bezpieczni w necie – bezpieczni w świecie” już od roku realizowany jest przez Stowarzyszenie Cztery Pory Roku. Powstał, na fali głośnego
zniknięcia knurowskiej nastolatki, inicjatywa pomaga w poszukiwaniach osób
zagubionych, wykorzystując portale społecznościowe, pocztę pantoflową bądź
rozklejając plakaty. Programem kieruje Renata Irytowska. Zainteresowanych
działalnością grupy odsłyłamy na stronę www.facebook.com/BezpieczniWNecieBezpieczniWSwiecie.

jb

kNuróW

Urząd chce być lepszy, dlatego prosi o sprawiedliwą ocenę

W knurowskim magistracie trwa badanie
„zadowolenia klienta zewnętrznego Urzędu
Miasta Knurów”. Wyrazić opinię można
wypełniając ankietę
- Nadrzędnym celem urzędu
jest sukcesywne podnoszenie jakości
świadczonych usług oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów
– informuje UM.
Ustalenie słabych punktów działalności instytucji oraz oczekiwań jej
klientów służy m.in. coroczna anonimowa ankieta. Można ją wypełnić
osobiście bądź za pomocą internetu.
Blankiety ankiet są dostępne
w magistracie przy ul. Ogana 5 i
w ratuszu przy ul. Niepodległości
7 (wypełnione można wrzucać do
wystawionych w obydwu budynkach
urn), a także na stronie internetowej

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Sprzedam działkę rekreacyjną. Tel. 609 967 778

ex. 27/13

UM (www.knurow.pl/eurzad/strona
27.html). Możliwe jest też interaktywne wypełnienie ankiety za pośrednictwem strony www.knurow.
pl/eurzad/ankieta.html).
Badanie potrwa do końca roku.
Wy n i k i z ost a ną opubl i kowa ne
na stronie internetowej Urzędu
Miasta.
/bw/

kNuróW

Zgorszył

W ubiegły poniedziałek, 2 lipca,
funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali przy jednym z bloków
przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie
nieznany mężczyzna... oddał mocz
do butelki na oczach przechodniów,
wywołując zgorszenie. Patrol SM
ukarał go mandatem karnym.
DC

ogłszenie

ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

waŻne

Zaświadczenia

czyj to
rower?

dla ulgi

W ubiegły poniedziałek (1.07)
knurowscy strażnicy miejscy znaleźli
rower górski. Teraz poszukują jego
właściciela.
- Leżał w zaroślach przy al. Lipowej – informuje Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta Straży
Miejskiej w Knurowie. – To dość charakterystyczny, młodzieżowy pojazd.
Rower wyróżnia się, jego właściciel na pewno będzie wiedzieć, jak
go opisać.
- Chodzi teraz tylko o to, żeby
do tego właściciela dotrzeć – dodaje
Andrzej Dobrowolski. – Liczymy, że
Przegląd okaże się pomocny.
Straż Miejska prosi o kontakt telefoniczny pod bezpłatnym numerem
986. Oczywiście możliwy też kontakt
osobisty – w siedzibie SM przy ul.
Niepodległości 5 (obok ratusza).
/bw/

Nie zapomnij

11 VII – Światowy
Dzień
Ludności
12 VII – Światowy
Dzień
Imprezy
15 VII – Dzień bez
Telefonu
Komórkowego
16 VII – Dzień Ksi
ęgowego

Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Knurowie informuje wszystkich emerytów o możliwości
otrzymania zaświadczenia, które
uprawnia do nabycia w ciągu roku
biletów na 2 przejazdy ulgowe koleją.
Ulga wynosi 37 proc. i obowiązuje
przez 3 lata. Zaświadczenia można
odebrać w biurze przy ul. Szpitalnej
8 (pokój 118). Czynne: wtorki i piątki
od 9.00 do 12.00.
/g/

kNuróW

Pili.
Zapłacą

W ubiegłą środę, 3 lipca, patrol
Straży Miejskiej ukarał mandatem
karnym mężczyznę, który spożywał alkohol na ławce przy jednym
z bloków pr z y u l . K a zi m ier z a
Wielkiego. Kilka godzin później,
tego samego dnia, również na ul.
Kazimierza Wielkiego funkcjonariusze ukarali kolejne dwie osoby
spoży wające alkohol w miejscu
publicznym. Tym raz zatrzymani
spoży wali napoje w yskokowe w
obrębie przychodni.

Pani Sydonia: − Na razie nie
segreguję, bo nie mam gdzie!
Śmietnik nam naprawiają. Stoi
tylko żółty pojemnik na plastik,
więc jak mam coś plastikowego, to
wrzucę. A tak wszystko do jednego. Trochę trudno zapamiętać, co
do którego worka. Za dużo tego
wszystkiego.

Pani Anna z córką Martynką i
synem Rafałem: − Segregacja to
bardzo dobry pomysł. Mieszkamy
w domku i u nas to się sprawdza.
Problem jest tylko w odpadkami.
Mamy kompost, więc na razie
wrzucamy je tam.

Pan Michał: − Ogarniam tę całą
segregację. Przecież potrafię odróżnić szkło od plastiku. Staram
się zapamiętać kolory, ale w sumie
cała idea segregacji jest mi obojętna. Jak trzeba to trzeba.

DC

zdecydowany
i doświadczony
spółdzielca
Emeryt, lat 60. Nie będąc jeszcze członkiem spółdzielni w latach 90. doprowadził do tego, że KWK
„Szczygłowice” przekazała zakładowe mieszkania
przy al. Piastów i ul. Sztygarskiej do LWSM. Zasoby
spółdzielni powiększyły się o ponad 550 mieszkań.
Jako spółdzielca zawsze działa dla dobra wszystkich lokatorów. Wybierany
do Rady Osiedla Szczygłowice na przedstawiciela ZPCz przez kilka lat. Jako
członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Społeczno-Pojednawczej. Składał dużo wniosków i zapytań, m.in. o zmniejszenie
składu Rad Osiedlowych i Rady Nadzorczej.
Zbigniew Wojciechowski: - Dziękuję za udzielone do tej pory głosy.
11 lipca 2013 roku o godz. 17.00 w Klubie GAMA odbędzie się dodatkowe
głosowanie. Proszę członków Spółdzielni o oddanie głosu na mnie jako doświadczonego i zdecydowanego spółdzielcę.

foto-krytyk
Pan Dawid z córką Ulą: − Od
dawna segreguję śmieci, zanim
jeszcze weszła ustawa. To jest
bardzo dobry pomysł. Uważam, że
się przyjmie w Knurowie. Już teraz
widać, że rynek szybko zareagował
i pojawiły się odpowiednie kosze.

reklama

Wandale znowu dali znać o
sobie. Tym razem wyż yli się
na szyldzie
knur owskiej Piekarni Słowik.
− To chyba jacyś „kibice” zrob
ili... − zast anawia się pani Mari
ola z Piekarni Słowik. − Tylko jak my
to usuniemy? Rozpuszc zalnikiem
? Tutaj
jest raczej spokojnie i takie
rzec zy się nie zdar zają.
A jednak. Widać trafiło na kogo
ś, kto miał za dużo farby w
ręku, a za
mało rozumu w głowie...
jb

Pani Marlena z sąsiadką Oliwią: − Z jednej strony to dobry
pomysł, bo będzie czyściej, z drugiej jednak ludziom będzie trudno
szybko nauczyć się segregacji.
Na to potrzeba czasu. Ja mam już
odpowiednie worki i staram się
segregować.
Not. jb
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aktualności
Knurów

wilcza. roDzinny DramaT

Zdrapka

chciał poderżnąć
gardło żonie?
25 czerwca w Wilczy 51-letni
mężczyzna zaatakował nożem swoją
49-letnią żonę. Kobieta z ranami
ciętymi twarzy, szyi i gardła trafiła
do szpitala

Knurów

Samochód potrącił
80-latkę

jb

Knurów

leżaki

dopodobniej szła chodnikiem. Trwają
przesłuchania i ustalania świadków
- informuje oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz Marek Słomski.
/g/

Knurów

Z frontu robót
Foto: Archiwum PWiK

Trwa porządkowanie gospodarki ściekowej
w Starym Knurowie. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji poinformowało
o postępie prac

Foto: Justyna Bojko

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku,
do jakiego doszło w ubiegłą środę na
ul. Antoniego Słoniny. 80-letnia piesza
z ciężkimi obrażeniami ciała została
przewieziona do szpitala
Do wypadku doszło po godz.
13.00. Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że 58-letnia kobieta wyjeżdżała sprzed sklepu bmw.
- Potrąciła pieszą, która najpraw-

Wielu knurowian marzy o wygranej w lotto. Nieznany sprawca
postanowił dopomóc szczęściu i z
terenu salonu prasowego przy ulicy
Mieszka I skradł koszyk z kuponami-zdrapkami totalizatora sportowego. Do zdarzenia doszło 3 lipca
około godz. 15. Szkodę wyceniono
na 550 zł. Nie wiadomo, czy któraś
ze zdrapek kryła wysoką wygraną.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie

Według statystyk w ubiegłym roku ofiarami przemocy domowej
było 50 tys. kobiet, mężczyzn - prawie siedem razy mniej

To nie był pierwszy raz. Wilczanin już wcześniej bił żonę.
− Skierowaliśmy wtedy akt
oskarżenia do sądu − informuje
Mariusz Dulba, zastępca prokuratora rejonowego w Prokuraturze
Rejonowej Gliwce-Zachód.
Sprawa jest w toku. Do wyroku
o tamto pobicie dojdzie oskarżenie
o usiłowanie zabójstwa. Krewki
mąż nie miał litości. Uderzał nożem w twarz i szyję, bezpośrednio
narażając żonę na utratę życia.
Kobieta z ciężkimi obrażeniami

przebywa w szpitalu.
− Mężczyzna przyznaje się do
czynu, natomiast nie przyznaje
się do zamiaru zabójstwa − mówi
prokurator Dulba. − Grozi mu
maksymalna kara − dożywocie.
Wilczanin swoje agresy wne
zachowanie tłumaczy upojeniem
alkoholowym i stanem emocjona lny m. To w fer worze k łótni
sięgnął po nóż. Napastnik został
tymczasowo aresztowany. Oczekuje na proces.
jb

Foto: Dawid Ciepliński

Ładna pogoda zachęca do gaszenia pragnienia alkoholem, gubi
też tych, którzy nie znają w tym
umiaru.
W ubiegły wtorek patrol Straży
Miejskiej interweniował przy ul.
Wilsona. Przy śmietniku leżał mężczyzna upojony alkoholem. Funkcjonariusze wezwali pogotowie, a lekarz,
po przebadaniu delikwenta uznał,
że można go odstawić do miejsca
zamieszkania.
3 dni później strażnicy doprowadzili do domu innego nietrzeźwego,
którego znaleźli przy ul. Batorego, w
sąsiedztwie Miejskiego Gimnazjum
nr 2. Zostawili mężczyznę pod opieką ojca.
/g/

Knurów

Sposób na
złodziei

Z piwnic, garaży, klatek schodowych coraz częściej znikają rowery.
6 lipca około 19 nieznany sprawca
zerwał skobel i włamał się do piwnicy
przy ulicy Ziętka. Jego łupem padł
rower. Właściciel, 33-letni, knurowianin, wycenił straty na 600 zł.
Jednym ze sposobów utrudniania
pracy złodziejom jest znakowanie rowerów. Akcję prowadzi Straż Miejska.
Wystarczy wziąć rower, zabrać ze sobą
dokument tożsamości ze zdjęciem, a
także fakturę lub paragon potwierdzającą zakup jednośladu ewentualnie
kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym. Znakowanie jest darmowe.
jb

Szczygłowice

Poszukiwany
sprawca

Prace przy ulicy Dworcowej

W rejonie apteki przy ul. Dworcowej tr wają prace montażowe.
Podobnie jest na ul. Niepodległości.
Rozpoczęły się wykopy wokół budynków przy ul. Wita Stwosza.
Na osiedlu przy ul. Koziełka (od
numeru 29 do 53) trwają przygoto-

wania do odtworzenia nawierzchni
asfaltobetonowych. Istniejący w tym
rejonie kanał deszczowy DN 600
poddano renowacji.
- Kontynuowane są prace związane z odtworzeniem nawierzchni na ul.
Wrzosowej - informuje PWiK.
/g/

Knurów

zapadła się ziemia
Ulewa, jaka przeszła nad Knurowem w ubiegły weekend, wyrządziła
szkody. Patrol Straży Miejskiej interweniował na ul. Niepodległości, gdzie
zapadł się przekop po prowadzonych

wcześniej pracach kanalizacyjnych.
Funkcjonariusze doraźnie zabezpieczyli miejsce, do czasu aż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
nie wyrównało terenu.
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Oj, nie spodobało się nasz ym Czy
telnikom parkowa nie forda i
opla we wtorkow y poranek. - Jest upał
, każdy chciałby stanąć w cieniu.
Ale bez przesady z zawłaszczaniem
miejsca - irytowali się widząc dwa
auta na park ingu za ratuszem. Po kilk
udziesięciu minutach kierowc y
obydwu samochodów zorientowali
się i przestaw ili pojazdy. - Dawno
się tak nie wkurzyłam - przyznała nam
się jedna z podenerwowanych
Czy telniczek .
DC

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poszukuje osób, które mają
wiedzę na temat kolizji, do której
doszło 8 lub 9 maja przy al. Piastów.
Kierujący nieznanym pojazdem
najechał na zaparkowanego opla
vectrę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Do kolizji musiało
dojść między godz. 17.00 (8 maja)
a 14.30 (9 maja).
Informacje na temat sprawcy
można przekazać WRD przy ul.
Powstańców Warszawy 12, pok.
39 osobiście albo telefonicznie (32)
336 91 45 lub 997.
/g/
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aktualności
pyTania o Śmieci

Śmieci po nowemu

Nowy system nadal budzi wiele pytań. Czytelnicy „Przeglądu” dzielą się swoimi
wątpliwościami. Zebrane w ciągu kilku dni pytania skierowaliśmy do knurowskiego
Urzędu Miasta. Poniżej odpowiedzi

jeśli chcesz
o coś dopytać
– dzwoń
(32 332 63 76)
lub pisz

Karton po mleku? Do worka żółtego

- Jestem świeżo po lekturze artykułu o psie, który pogryzł 15-latkę i
muszę stwierdzić, że to u nas bardzo
powszechne.
W tym tygodniu poszedłem do
sklepu spożywczego, tego po schodkach przy ul. Dworcowej. Są tam
poręcze dla starszych ludzi. Jak się
okazuje - nie tylko...
Młoda, ciężarna kobieta przywiązała do nich psa bez kagańca.
Nie na dole, a przy samym wejściu do
sklepu. Kiedy zwróciłem jej uwagę,
zareagowała bardzo nerwowo. Od
ekspedientek usłyszałem, że wydziwiam. Czy nikt nie potrafi zrozumieć,
że starszym ludziom to przeszkadza?
Że zwracamy uwagę, bo nie chcemy
być pogryzieni przez te psy?
Po kilku dniach poszedłem do tego
sklepu i znów to samo.
Henryk

Powitanie z rdzą

- Ilekroć wjeżdżam do Knurowa od strony Gliwic, moją uwagę
zwraca szyld „Witamy w Knurowie”.
Jest przerdzewiały, brudny, jednym
słowem - obskurny. To antyreklama
naszego miasta i miast partnerskich.
Nie wiem, czy reszta szyldów jest w
takim samym stanie. Proszę, zainteresujcie się tym tematem, bo pierwsze
wrażenie po wjeździe do Knurowa nie
jest najlepsze.
Foto: Paweł Gradek

Tomasz

Not. bw, pg

Dzisiaj odzyskujemy niespełna 10 proc.
odpadów, średnia UE jest czterokrotnie wyższa

z tym należy go umieścić w żółtym
pojemniku lub worku.
- Do jakiego worka wrzucić kasety magnetofonowe?
- Kasety magnetofonowe należy
umieścić w czarnym pojemniku lub
worku.
- Panele z boazerii (plastikowe,
dwumetrowe) to jakiego rodzaju
odpady?

- Panele są odpadem wielkogabarytowym, to też można je oddać podczas okresowej zbiórki lub dostarczyć
do PSZOK.
- Zażywam sporo tabletek. Są w
plastikowych listkach, które pokryte
są sreberkiem. Gdzie to wrzucać?
- Do żółtego kubła. Tego typu
odpad zaliczamy do plastiku.
- Co z torebkami po przyprawach

Zmieszany

conym pamięci górników poległych
na stanowisku pracy – na placu u
zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej.
Dzieci mogą nie wiedzieć, ale ich
rodzice powinni, że ten pomnik to nie
jeszcze jedno urządzenie zabawowe
z placu zabaw. A tak jest właśnie
traktowany przez kilkulatki. Posadzone wokół pomnika krzewy, m.in.
ładne rododendrony, są notorycznie
zadeptywane i niszczone. Kiedyś
nie wytrzymałam widząc jak dzieci
bawią się w chowanego pod okiem
mam. Zwróciłam uwagę, że nie należy
pozwalać dzieciom na takie zabawy.
Jednak wcale nie spotkałam się ze zrozumieniem. Przeciwnie – reakcja była
wręcz napastliwa wobec mnie. Jeśli nie
będziemy szanować swojej historii i
jej bohaterów, to nie łudźmy się, że za
jakiś czas kolejne pokolenia będą nas
czcić i obdarzać szacunkiem...

- Dbam, żeby moje śmieci były posegregowane i obserwuję, jak Komart
radzi sobie z ich wywózką. Z plastikami i szkłem się uporali, czego nie mogę
powiedzieć o makulaturze.
Dzisiaj (4 lipca - przyp. red.) byłem na spacerze z wnuczką. Akurat na
ul. Ziętka 20 podjechała śmieciarka.
Posegregowane odpady władowali do
tego samego kontenera co inne śmieci. Po co ten nasz wysiłek? Jakoś nie
wierzę, że w śmieciarce wszystko się
ze sobą nie pomieszało.
Kazimierz

Spadek
po drogowcach

- Na Rybnickiej, w sąsiedztwie
domów nr 39, 40, 41 drogowcy lepili
dziury. Zostawili tu kupki asfaltu,
odjechali i nie ma ich od tygodnia.
Na chodniku, na poboczu i częściowo
na jezdni bałagan. Trawy strzygł nie
będę, żeby kosiarki nie zepsuć, zamiatać też się nie da. Jeśli tego nie sprzątną, to wyniosę im to na drogę.
Henryk

Od redakcji: Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach, Jan
Osman, zapewnił, że asfalt zniknie
z pobocza jeszcze w tym tygodniu,
kiedy zaplanowano odbiór robót na
ul. Rybnickiej.

Więcej szacunku dla
bohaterów historii

- Z prawdziwą przykrością muszę
powiedzieć, że niektórym mieszkańcom naszego miasta brakuje szacunku dla historii oraz tragicznych
bohaterów naszych dziejów. Taka
smutna refleksja nasuwa mi się po
obserwacji zachowania niektórych
mam z dziećmi przy pomniku poświę-

redakcja@przegladlokalny.eu
ewentualnie
listownie:
ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów.
Uzyskane odpowiedzi
opublikujemy
w kolejnych wydaniach PL.

Galimatias, czyli
urzędnicza spychologia?
Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach bieżącym utrzymaniem
ulic Michalskiego i Zwycięstwa zajmują
się Zarządy Dróg Powiatowych
w Rybniku i Gliwicach. Być może dlatego
problem wody stojącej na skrzyżowaniu
nie został jeszcze rozwiązany
Foto: Gabriel Krzyżowski

Do pogryzienia
jeden krok
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i sosach? To nie jest papier, bo w środku jest metaliczna warstwa...
- Takie opakowania należy umieścić w czarnym pojemniku lub worku.
- Co mam zrobić z wypalonymi
żarówkami i świetlówkami?
- Świetlówki należy oddać do
PSZOK lub umieścić w pojemnikach
ustawionych w marketach. Wypalone
żarówki można wrzucić do czarnego
pojemnika lub worka.

Foto: Bogusław Wilk

- W jaki sposób postępować z
szybami okiennymi? Czy można je
porozbijać na drobne fragmenty i
wrzucić do niebieskiego worka? A jak
pozbyć się starych okien (futryny z
szybami)?
- Zagospodarowanie starych okien
przy wymianie na nowe należy do
firmy, która dokonuje wymiany. Szyb
okiennych nie wrzucamy do niebieskiego worka lub pojemnika. Szyby
okienne podobnie jak stare okna
można oddać podczas zbiórki wielkich
gabarytów lub dostarczyć do PSZOK,
gdzie zostaną bezpłatnie przyjęte.
- Skoro karton po mleku czy
napojach składa się w 90 proc. z papieru, a reszta to folia metaliczna, to
dlaczego taki odpad traktowany jest
jak metal? To absurd. Nie można tego
zakwalifikować jako papier?
- Karton po mleku jest traktowany
jako opakowanie wielomateriałowe
(zawierające jednocześnie np. papier,
folię, aluminium, plastik), w związku

Wystarczy obfity deszcz i na łuku drogi tworzy
się spore rozlewisko

T. K. z Knurowa

Rzucali kamieniami

- Znajomy spacerował z dzieckiem
po chodniku wzdłuż wieżowców przy
al. Piastów. W pewnym momencie
miał wrażenie, że na uliczny asfalt
spadają kamienie. Spojrzał w górę.
Dojrzał dzieci, które z IX piętra
bloku pod „10” rzucały kamienie.
Wyglądało, że celują w przejeżdżające
samochody. Akurat znajdowałem się
niedaleko. Ponieważ znam budynek,
wiedziałem gdzie szukać sprawców,
którzy w międzyczasie spróbowali
się ukryć. Nic im to nie dało – zostali
zatrzymani. Na miejsce przyjechała
Policja. Jak się okazało, to nie był jedyny tego typu przypadek. Czy trzeba
mówić jak groźne to zachowanie, jak
niebezpieczne. Stąd apel, abyśmy
– dorośli – reagowali na podobne sytuacje. Róbmy to zanim komuś stanie
się krzywda...
Zbigniew Wojciechowski

Not. pg, bw

Po 3 tygodniach od naszego
tekstu o wielkiej kałuży na skrzyżowaniu w Krywałdzie [„Fontanna na
zakręcie” PL nr 24/2013] niewiele się
zmieniło.
Po większym deszczu woda stoi
jak stała, a przejeżdżające samochody
rozbryzgują ją na podwórko Gabriela
Krzyżowskiego.
- Na rogu nie ma spadu, dlatego
woda stoi. Ciut dalej powinni podłączyć kolejną studzienkę i byłoby po
problemie. Zapewniali, że przyjadą i
udrożnią studzienki. Do dziś nikogo
nie było - żali się krywałdzianin.
Dyrektor ZDP Gliwice, Jan Osman, widzi problem gdzie indziej.
- Wszystkiemu winne są odkształcenia, powstałe z winy kopalni. Przez co
raz kałuża będzie tu, raz gdzie indziej.
Studzienkę gdzieś trzeba włączyć,
problem, kto to ma zrobić...
ZDP Gliwice nie ma żadnych
planów wobec ostatniego odcinka

ul. Michalskiego.
Zdaniem dyrektora ZDP Rybnik,
Bernarda Simona, całe skrzyżowanie nadaje się do przebudowy. - Jest
wielki galimatias ze studzienkami.
Przepusty są niedrożne. Przydałoby
się kompleksowo uregulować system
kanalizacji w tym miejscu.
Niedaw no ZDP Rybni k w yczyścił studzienki kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania i
pogłębił rów, biegnący równolegle
do ul. Zwycięstwa. Sporym utrudnieniem dla pracowników był fakt,
że mieszkańcy odprowadzają do
niego ścieki.
- Straż Miejska powinna karać za
takie praktyki - zwraca uwagę dyrektor Simon.
Wygląda na to, że jeszcze dużo
wody upłynie i przybędzie winnych,
zanim strony dojdą do porozumienia
i rozwiążą problem.
/pg/
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Knurów

Bez zamiatania
pod dywan

Szczygłowice

Trawa kłuje w oczy

którzy krzyczą, że sąsiad podrzucił
im na posesję obcięty żywopłot. Nie
pamiętają, że kilka lat temu sami
zostali przyłapani na zakopywaniu
odpadów w ziemi.
Kiedyś przy DK-78 można było
znaleźć pojedyncze śmieci. Dziś pracownicy zbierają stamtąd pełne worki
(100 -, 80 - i 60-litrowe). Mają na temat
tych śmieci własną teorię:
- Nie wyrzuci tego ten, kto jedzie do
Gliwic. To może być tylko mieszkaniec
Knurowa, ewentualnie ktoś z gmin
ościennych, kto wie, że będzie skręcać
na Knurów. Dla nas nie do pojęcia jest
odpalać samochód, pętelkę robić do

deszcz, jest niemal pewne, że część
ogródków zostanie zalana.
Kilka tygodni temu zagrożenie
podtopieniami w Knurowie było
całkiem realne. Po intensywnych
opadach woda na małych ciekach
i potokach spiętrza się i wylewa.
Wszystko działa na zasadzie naczyń
połączonych.
Jeśli podniesie się poziom Bierawki, Knurówki i Czarniawki, to miejskie ścieki nie znajdą ujścia. Im więcej
dróg asfaltowych, brukowanych, tym
więcej kanalizacji deszczowej. Ta
woda musi gdzieś spłynąć.
Paweł Gradek

Foto: Bogusław Wilk

Nasi rozmówcy (pracownicy firm
wykonujących usługi na rowach i
pasach przydrożnych oraz ciekach
wodnych w Knurowie) nie wierzą, że
ustawa śmieciowa rozwiąże problem
dzikich wysypisk. Twierdzą, że ludzie
nadal będą spalać odpady w piecach,
zakopywać je w ziemi lub podrzucać
do lasu.
- To jest wypadkowa chamstwa i
braku kultury. Nie mam czasu bawić
się w grzebanie w podrzuconych workach, ale z pewnością znalazłbym tam
kartki, rachunki, paragony i dotarł do
właścicieli tych śmieci - słyszymy od
pracownika firmy sprzątającej.

Foto: Dawid Ciepliński

Kilka tygodni temu zagrożenie podtopieniami w Knurowie było
całkiem realne. - Ludzie obwiniają naturę, a sami są winni
- zauważa pracownik firmy wykonującej usługi na ciekach
wodnych. - W większości przypadków tak właśnie było.
Wyjątkiem jest powódź z 1997 roku

Od tygodni w pogodne dni po mieście
niesie się warkot kosiarek. Właściciele
trawników starają się utrzymać
je w należytym porządku. Jednak
nie wszyscy pamiętają o swoim
obowiązku...

Polak potrafi! Może niekoniecznie grać w piłkę, za to w śmieceniu
możemy pokusić się o Mistrzostwo Europy...

- Ostatnio przechodziłem przez
ul. Koziełka i Wolności. Tam po
prostu płyną brudy. Skąd się biorą?
- mężczyzna nie ma wątpliwości.
- Żaden szanujący się człowiek, który
mieszka tam od lat, nie wyrzuci do
otwartego rowu donic po choinkach.
Wie, że na dole mieszka jego sąsiad,
którego może zalać.
Często mieszkańcy zbierają żniwo
swojej bezmyślności...
- Przychodzi do mnie kobieta,
którą zalało. Wyciągam to, co zapchało
odpływ rowu - siano i chwasty, czyli
wszystko, czego krowa nie zje. Zbieram
to do kupy, układam. Kobieta ogląda
i idzie w zaparte: „Panie, to nie ja,
to ten wyżej”. Idę wyżej, a u sąsiada
trawa nieskoszona, więc pytam, jak
on? A ona dalej swoje, że tego tam nie
wciepła.
W pamięci zapisują się i tacy,

Rybnika i śmieci tu wyrzucać. Kto to
jest? Z logiki wynika, że jakiś właściciel
budynku. Dlaczego mamy płacić za
takich ludzi? - nie kryją złości.
Dzieje się tak przede wszystkim
wiosną i latem, kiedy ludzie robią
porządki na strychach, w piwnicach
lub... działkach.
W sąsiedztwie ogrodów działkowych Witrel przy ul. Szpitalnej biegnie
otwarty rów o długości ok. 570 metrów, dalej woda płynie pod nasypem
kolejowym orurowanym odcinkiem,
na wlocie którego zamontowano kratę. Działkowcy wrzucają tam wersalki,
części samochodowe, zużyty sprzęt
AGD - dosłownie wszystko.
Po wybudowaniu marketów przy
ul. Szpitalnej płaszczyzna zbiegu jest
coraz większa i dlatego wody w rowie
przybywa. Jeśli śmieci zatrzymają się
na kracie, a do tego spadnie ulewny
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Bogdana Danielaka denerwuje nieskoszona trawa

Mieszkańców wieżowców przy
al. Piastów kłuje w oczy teren przed
Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi „Pod Różą”.
- Ja nie pamiętam, kiedy ktoś go
uporządkował – przekonuje Bogdan
Danielak, przewodniczący Rady
Osiedla LWSM w Szczygłowicach.
– Rok będzie na pewno, a może i
dłużej.
Wskazane przezeń miejsce faktycznie jest zarośnięte.
– Gdzieniegdzie trwa jest wyższa
ode mnie  – mówi szczygłowiczanin. – Nic dziwnego, że okoliczna
młodzież urządza tu sobie schadzki.
Poznosili stare kanapy i przesiadują.
Nie mam nic przeciwko temu, żeby
się spotykali, ale powinni znaleźć
sobie do tego inne miejsce.
Skąd takie uprzedzenie? Pan
Bogdan wyjaśnia: - W ubiegły wtorek
koło jednej z takich „baz” doszło do
zaprószenia ognia. Gasiła go straż
pożarna. Gdyby nie strażacy, pożar
mógł się rozprzestrzenić na cały ten
zarośnięty teren. To byłoby bardzo
niebezpieczne, gdyż obok są zaparkowane samochody. Strach pomyśleć

co by się stało...
Szczygłowiczanin wskazuje na
jeszcze jeden problem: – W zaroślach
lubią bawić się dzieci. Mogą tu też być
jadowite żmije. Ukąsi taka i nieszczęście gotowe.
Zarośnięty obszar należy do Kompanii Węglowej. Zbigniew Gałkowski,
rzecznik prasowy KWK „KnurówSczygłowice”, zapewnia, że zostanie
gruntownie uporządkowany. Powołuje się na opracowany i przyjęty plan
zagospodarowania terenu.
- W tym półroczu przewidziano
zagospodarowanie części zachodniej omawianego terenu – wyjaśnia
Gałkowski. - Polegać to będzie na
wyrównaniu go, oczyszczeniu, wykoszeniu a następnie wykonaniu alejek
spacerowych i wysianiu nowej trawy
tak, by stanowiło to miejsce wypoczynku dla mieszkańców.
Nie koniec na tym.
- W kolejnym roku zajmiemy się
zagospodarowaniem terenu w części
wschodniej, gdzie zakres robót jest
nieco większy – zapowiada Zbigniew
Gałkowski.
DC

Knurów. Śmieci po nowemu

Segregacji można się nauczyć

Drugi tydzień rewolucji śmieciowej. Emocje lekko opadają,
ale kontrowersji nadal nie brak
Większość naszych rozmówców
popiera ideę segregacji odpadów. Intencja dobra, mówią, ale diabeł – jak
zwykle – tkwi w szczegółach.
− W segregacji nie ma nic trudnego, jeśli się chce. Ale na razie pojemników brak. W dzisiejszych czasach,
kiedy przemysł tak poszedł do przodu,
trzeba segregować. Tak powinno być −
mówi pan Mieczysław.
− A głowę tylko zawracają, jakby
nie dość problemów było − macha
ręką pani Halina. − Na temat śmieci
to ja się nie wypowiadam, bo szkoda
mi nerwów.

− Ja nie segreguję, głupota jakaś!
Mam się zastanawiać, czy to plastik,
czy nie plastik. A co ja chemik jakiś?
− denerwuje się pan Piotr.
− U mnie na Koloniji jest jeden
kubeł na kilku mieszkańców. I gdzie
ja mam to segregować? W piwnicy
sobie kubły poustawiać? – mówi,
odpoczywający na ławce, pan Józef.
− Cała ta segregacja to nie jest dobry
pomysł. Ludzie i tak będą wrzucać do
jednego pojemnika.
- Jakiż to problem podzielić śmieci
na kilka rodzajów? Żaden! – przekonuje Andrzej. – Z nudów można

się nauczyć. Ale jak komuś się nie
chce nic robić, tylko biadolić, to i
taka duperela kataklizmem mu się
wydaje...
- Niemcy segregują nawet we
śnie, Skandynawowie mają to we
krwi, Austriacy też potrafią zadbać
o swoje środowisko, a tylko Polakom
wielka krzywda się dzieje – żacha się
pan Mariusz, od 10 lat mieszkający
pod Monachium, na tygodniowym
urlopie w Polsce. – Sami zarabiamy
na opinię brudasów, nikt nam w
tym nie pomaga. Wstyd!
jb



aktualności
Knurów. Acustica Musa – zespół wyjątkowy

Knurów

Ochotnicy Muzyka daje radość
oddali krew
Dla nich muzyka to nie tylko dźwięki, lecz sposób na poprawę
samopoczucia oraz poradzenia sobie z problemami natury
emocjonalnej, fizycznej i umysłowej. Wyzwalacz i katalizator
przeżyć. Właśnie dzięki temu narodził się zespół Acustica Musa

– Oddając krew, można uratować życie niejednej osobie –
przekonują krwiodawcy

Niedzielny festyn parafialny w
Farskich Ogrodach [czytaj na str.
9 – dop. red.] był okazją do dobrej
zabawy, ale i pretekstem do przysłużenia się potrzebującym. Skorzystali z niej krwiodawcy z Klubu
HDK. Przez kilka godzin zachęcali
uczestników zabaw y do wzięcia
udziału w zbiórce krwi. Udanie.
Przyłączyło się 18 osób.
– Zebraliśmy dokładnie 8,1 l krwi
– mówi prezes Pobłocki. – To o blisko
dwa litry więcej niż w zeszłym roku.
- Mogło być jeszcze lepiej, ale tego
dnia na Śląsku było wiele podobnych

akcji i nie mieliśmy na wyłączność
pojazdu specjalistycznego do odbioru
krwi – dodaje prezes Klubu HDK.
Krew od chwili pobrania musi
być w ciągu 3,5 godziny dostarczona
do specjalnej lodówki. – Ten wymóg
skrócił naszą akcję, ale i tak jesteśmy
bardzo zadowoleni.
Koleją akcję honorowi dawcy
krwi planują na 2 października. Tego
dnia stanowisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stanie przy parafii Matki Bożej
Częstochowskiej w Knurowie.
DC

Mirosław Borsuk z niepełnosprawnymi pracuje już od blisko 20
lat. Zaczynał w Borowej Wsi. Potem
t ra f i ł do Ośrod ka Mat k i Bożej
Uzdrowienie Chorych w Knurowie.
– Na początku byłem konserwatorem – wyjaśnia. – Po jakimś czasie
zaproponowano mi prowadzenie
terapii zajęciowej.
Zgodził się bez wahania.
– W międzycza sie ukończyłem muzykoterapię na Akademii
Muzycznej w Łodzi. Mogłem więc
wprawnie i profesjonalnie prowadzić
zajęcia – mówi.
Praca z osobami niepełnosprawnymi daje mu dużo satysfakcji.
– Ludzie są zazwyczaj problemowi. Szukają przywar i wad. Ja tego
nie robię, a niepełnosprawni są o tyle
fajni, szczególnie ci niepełnosprawni
intelektualnie, że dla nich nie ma barier – opowiada. – To taki paradoks,
ponieważ oczywiście mają swoje
ograniczenia. Jednak pracując z nimi
można zauważyć, że dla nich nie ma
czegoś takiego jak: „Ja tego nie zrobię,
bo nie chcę”, „Ja tego nie zrobię, bo ty
mi każesz”. Są bardzo spontaniczni i
chętni do wszystkiego. Staram się to
wykorzystywać w pracy z nimi.
W trakcie muzykoterapii zrodził się pomysł założenia zespołu
składającego się z osób niepełnosprawnych.
– 15 lat pracowałem z jednym z
moich podopiecznych, Rafałem Łukasikiem. Żeby go nauczyć piosenki,
to najpierw trzeba było pół roku
uczyć go tekstu, a kolejne pół poprawnie śpiewać, wchodzić w odpowiednie
rytmy i tony. Z Rafałem pracowało
się tylko trochę dłużej, ale efekty były
bardzo zadowalające – mówi Mirosław. – Trzeba było jednak dodać do
niego kogoś jeszcze.
I tak do zespołu trafiła Ania
Holik.
– Ania po ukończeniu szkoły
specjalnej zaczęła uczęszczać na za-

Knurów. Chcesz poznać historię swojego leczenia?

ZIP prawdę ci powie

jęcia Warsztatów
Terapii Zajęciowej
w Knurowie. Od
początku tryskała
chęcią do muzykowania. Z nią praca
nad przygotowaniem piosenki szła
o wiele szybciej.
S z yb k o s i ę u c z y
tekstów, melodii.
Góra dwa, trzy dni.
Ma wrodzony talent – dodaje Mirosław.
Resztę formacji
uzupełnili Michał
Hei n i Gr a ż y na
Kłósko.
– Michał jest
utalentowany rytmicznie i manualnie. Łapie szybko
nawet skomplikowane rytmy, wygrywa melodie na
keyboardzie, rówZespół Acustica
nież śpie wa , ale
na scenie najlepiej
sprawdza się grając na werblu. Natomiast Grażyna nie ma poczucia
rytmu. Nigdy nie miała, nie potrafi
też śpiewać, ale czasem też nie o to
chodzi – wyjaśnia knurowianin. – Z
roku na rok gra coraz bardziej precyzyjnie, ale najważniejsze, że udziela
się bez reszty i czerpie z tego radość.
Właśnie to jest najfajniejsze.
W czasie ćwiczeń pojawiła się
chęć pokazania się szerszej publiczności. Stąd udział w festiwalach
osób niepełnosprawnych. Przyszły
też pierwsze sukcesy. Potem następne. Ostatni w połowie czerwca,
gdy wygrali XIII Festiwal Piosenki
i Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Tychach.
Zespół ma marzenia i plany.
– To na pewno występ na Dniach
Knurowa. Udało się nam już dwu-

Musa

krotnie zagrać podczas Knurowskich Dni Integracji, a możliwość
wystąpienia wśród tych największych g w iaz d byłaby naprawdę
czymś niesamowitym – mówi knurowianin. – Drugim pragnieniem
jest nauczenie grupy piosenki obcojęzycznej oraz nagranie autorskiej
piosenki. Sam trochę komponuję
i mam parę rzeczy schowanych w
przysłow iowej szuf l adzie , w ięc
może się uda.
Co uważa za swój największy
sukces? – Hmm. To chyba nie nagrody festiwalowe, lecz satysfakcja,
że muzyką można przekazywać ich
radość, a także poczucie, że moi
podopieczni z zespołu świetnie się
przy tym bawią – w y jaśnia Mirosław.
Dawid Ciepliński

Foto: Paweł Gradek

Foto: Adam Pobłocki

Ponad 8 litrów krwi to plon niedzielnej
akcji krwiodawców.
– To satysfakcjonujący wynik – mówi
Adam Pobłocki, prezes knurowskiego
Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową usługę
w- Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Teraz każdy
zarejestrowany może prześledzić historię swojego leczenia
począwszy od 2008 roku
ZIP oferuje szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych, leczenia i udzielonych usług
medycznych oraz przepisanych leków.
Wskaże kwoty, które zostały przekazane na sfinansowanie naszego leczenia.
System pozwoli wychwycić przypadki, w których ktoś brał z NFZ pieniądze za leczenie, którego nie było lub
za które płacił, mimo że nie powinien.
To nie jedyne możliwości ZIP-u.


Z jego pomocą będziemy mogli w
przyszłości ocenić pracę lekarzy i
zgłosić uwagi dotyczące funkcjonowania szpitali i przychodni. W jednym miejscu znajdziemy informacje
o czasie oczekiwania na przyjęcie do
specjalistów, godziny otwarcia placówek, listę świadczeń refundowanych
przez NFZ.
Aby uzyskać dostęp do zintegrowanego informatora pacjenta, należy

złożyć wniosek w delegaturze oddziału
wojewódzkiego NFZ w Gliwicach (ul.
Górnych Wałów 9). Można to zrobić
przez internet. Urzędnicy porównają
nasze dane z tymi zgromadzonymi w
Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
Jeśli wszystko się zgadza, wydadzą nam
dane dostępowe (login i hasło). Trzeba
odebrać je osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości.
Informacje o leczeniu pojawią się

Aby korzystać z platformy, trzeba najpierw zarejestrować się w NFZ
(uzyskać login i hasło)

w serwisie po upływie co najmniej 24
godzin od otrzymania loginu i hasła
oraz będą aktualizowane raz na dobę.
Dane pojawiają się w Informatorze
dopiero wtedy, kiedy NFZ otrzyma

je od świadczeniodawców (może to
potrwać nawet do 2 miesięcy).
Rejestracja i korzystanie z serwisu
są bezpłatne.
/pg/
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rozmaitości
Z kart historii Knurowa. Pomniki i tablice pamiątkowe, cz. II

Na cześć bohaterom, nam ku pamięci
Pomniki i tablice pamiątkowe dokumentują tradycję. Wiążą się z konkretnymi
osobami – ojcami, synami, sąsiadami i znajomymi. O ich lokalizacji często decydują
względy historyczne. Nie inaczej jest w Knurowie

grób−pomnik

założony w 1939 roku (nieco odnowiony w 1972 roku, gruntownie w
lecie 2012 roku). W mogile spoczywają powstańcy śląscy, a także francuscy i włoscy jeńcy wojenni. Na trzech
pionowych obeliskach umieszczone
zostały daty trzech zrywów powstańczych (1919, 1920, 1921).
Drugi pomnik nagrobny uwzględnia te same nazwiska żołnierzy Wojska
Polskiego, którzy zginęli 1 września
1939 roku. To starszy szeregowy Jan
Kasperek i szeregowy Feliks Czok. Na
poziomej płycie widnieje też napis:
„Polegli w obronie Ojczyzny 1 września
1939 r. Cześć Ich Pamięci!”. Początkowo
mogiła była tylko obmurowana. Pomnik-nagrobek w obecnej formie został
wykonany w latach 80. XX wieku.
W odnowionym parku przy ulicy
Dworcowej znajduje się

Pomnik Górniczy

Są to dwie pionowe płyty zakończone trójkątnie. Lewa płyta jest
nieco wyższa. W dolnej części znajduje się tablica z napisem: „Górnikom
tragicznie zmarłym na stanowiskach
pracy.” Umieszczono nad nią krzyż,
którego dłuższe ramię sięga na prawą
stronę lewej płyty obelisku. Poniżej
znajdują się symbole górnicze: młotek i perlik. Budową Pomnika Górniczego kierował inż. Krzemień.
Monument usytuowano w zielonym zakątku placu. Pomnik Gór-

tablice pamiątkowe

umieszczane na budynkach użyteczności publicznej, które odwołują
się do ważnych wydarzeń z dziejów i
historycznych postaci.
Przed wejściem głównym do
budynku Miejsk iej Szkoł y Podstawowej nr 2 im. Karola Miarki
przy ulicy T. W. Wilsona znajduje
się tablica pamiątkowa: „W hołdzie
Ślązakom, ofiarom terroru stalinowskiego, prześladowanym w obozach
pracy w krajach ZSRR w 1945 roku,
Stowarzyszenie Pamięci Tragedii
Śląskiej 45”.
Tablicę upamiętniającą ofiary
terroru stalinowskiego odsłonięto w
1992 (prezesem SPTŚ’45 jest Henryk
Stawiarski). To właśnie przed zsyłką
na Wschód trafili do 21 podobozów;
wśród nich był Knurów.
W Szkole Podstawowej nr 2
klasy lekcyjne były miejscem „upychania” osób aresztowanych, którzy

stawali się później ofiarami Golgoty
Wschodu.
Na parkanie (murze) odnowionego
najstarszego przykościelnego cmentarza przy ulicy ks. A. Koziełka znajduje
się tablica pamiątkowa nawiązująca do
wydarzeń 1945 roku. Została wykonana „W hołdzie Górnikom KWK „Knurów” − ofiarom terroru stalinowskiego
prześladowanych w obozach pracy w
kraju i ZSRR w 1945 roku”.
W sąsiedztwie cechowni kopalni
„Knurów” (ulica Kopalniana) w 1979
roku została odsłonięta tablica z napisem: „Towarzyszom pracy, którzy
walczyli z najeźdźcą hitlerowskim w
latach 1939-1945. Załoga KWK „Knurów” Wrzesień 1979”. Płyta o wymiarach 90 x 60 cm przytwierdzona jest
do niskiego postumentu.
W holu Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego od 1991 roku znajduje się płaskorzeźba patrona szkoły. Pomnik poświęcony górnikom, którzy zginęli na stanowiskach pracy
Przedstawia praw y profil głow y
sławnego pianisty, z
lewej strony − klucz
pomniki wznoszono bądź
wiolinowy, z prawej
burzono
− fragment klawiaDla jednych historia była łaskatury pianina, oraz
wa, inne uznawano za niegodne lub
część sylwetki orła w
nieważne uwagi kolejnych pokoleń.
koronie. PłaskorzeźPrzypomnijmy o pamiątkach, któba z drzewa lipowego
rych już nie ma.
o wymiarach 1,6 x
Po zakończeniu II wojny świato1,4 m została wykowej, na miejscu obecnego Pomnika ku
nana przez Marka
czci Powstańców Śląskich, ówczesne
Śpiewlę.
władze postawiły Pomnik WdzięczTo nie wszystkie
ności. Na tablicy znajdował się napis:
tablice na terenie mia„Wyzwolicielom Armii Czerwonej.
sta. Powstają nowe,
Polacy, Knurów 26.01.1945 rok”.
zazwyczaj z inicjaPomnik ten został zdemontowany w
tywy instytucji lub
1990 roku.
społeczności, która
Przed dawnym budynkiem Pow ten sposób oddasterunku Policji (ulica Kopalniana
je hołd postaci (lub
2) „milicjantów poległych z reakupamiętnia wydarzecyjnym podziemiem” upamiętniał
nia) dlań ważnej (np.
głaz narzutowy. Ten eratyk miał 1,5
tablica w MG-1 upam wysokości, a w obwodzie liczył 3
miętniająca nadanie
m. W 1992 roku tablicę usunięto,
szkole imienia Jana
na głazie pozostały po niej gwoźPawła II).
dzie. Obecnie i po nim nie ma już
Na przestrzeni
śladu – w tym miejscu znajduje się
Krywałd. Nagrobek przypominający
kilkudziesięciu lat
parking.
Foto: Justyna Bajko

niczy jest miejscem składania hołdu
wszystkim górnikom, którzy zginęli
na posterunku pracy.
Na dziedzińcu krywałdzkiego
kościoła parafialnego znajduje się
pomnik-nagrobek z odnotowanymi
nazwiskami osób, które zginęły
w lipcu i grudniu 1921 roku. Wymienieni są: „Jan Schmidt − werksmistrz, lat 47; Ignacy Bąk, robotnik,
lat 35; Katarzyna Śmieja, robotnica,
lat 21; zmarli 26.07.1921 roku”. Poniżej zaś: „Sylwester Faber, robotnik,
lat 41; Julian Kroczek, lat 33. Zmarli
13.12.1921 roku. Na zbożną pamiątkę
pracowników Lignozy w Krywałdzie,
który ulegli nieszczęśliwym wypadkom”.
W dol ne j c z ę ś c i n a g robk a
umieszczono płaskorzeźbę z głową
ukrzyżowanego Chrystusa w cierniowej koronie. Parafianie pamiętają
o zmarłych umieszczając kwiaty i
znicze przy okazji Dnia Chemika,
Święta Wszystkich Świętych i w
Dzień Zaduszny.
Ważną wymowę mają

Foto: Arch. autorki

Przed tygodniem przywołaliśmy
Pomnik Wolności (obecnie Powstańców Śląskich), Pomnik ku Czci
Obrońców Krywałdu i pomnik-obelisk upamiętniający Feliksa Michalskiego. To niejedyne tak widoczne
świadectwa pamięci o ludziach i
wydarzeniach w Knurowie. Jest ich
więcej – pomników i tablic.
Do wydarzeń z okresu powstań
śląskich i wojny nawiązują pomniki nagrobne, które znajdują się na
cmentarzu przy ulicy 1. Maja.
Pierwszy to

pracowników Lignozy, ofiar nieszczęśliwych
wypadków w pracy

Maria Grzelewska

ogłoszenie

informacja

Pomnik-mogiła upamiętniający powstańców śląskich oraz jeńców wojennych z Francji i Włoch
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Foto: Bogusław Wilk

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl
podano do publicznej wiadomości:

• Wykaz nr 5/GP/13 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie
w rejonie ulic: 26 Stycznia i Wiosennej, przewidzianych do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
• Wykaz nr 6/GP/13 nieruchomości lokalowej położonej w Knurowie przy
ul. Krasickiego 3/14 przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
• Wykaz nr 7/GB/13 nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej


aktualności
stanica. ii Festiwal Żuru

Złota warzecha za „żur bogaty”
„Żur bogaty” uwarzony w niedzielę przez gospodynie z Czuchowa został uznany
za najsmaczniejszy podczas II Festiwalu Żuru w Stanicy
przepisów. Ich opinię podzielali Andrzej Ogórek – przewodniczący Rady
Gminy Pilchowice i Andrzej Krawczyk
– prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Katowicach.
Posmakowawszy żuru jurorzy
zdecydowali: „Żur bogaty” najsmaczniejszy. Główną nagrodę, czyli Złotą
Warzechę, zdobyły członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Czuchowie.
Jedna z pań ze zwycięskiego zespołu
– Wanda Szewczyk – pojedzie do
Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To nagroda ufundowana przez
Małgorzatę Handzlik.
II miejsce i Srebrną Warzechę za
„żur wiejski” zdobyły gospodynie z
Jejkowic, natomiast Brązową Warzechą za III miejsce została nagrodzona
Maria Wrześniewska z KGW w Wilczym Gardle.
Wa rzeniu żur u towa rz ysz ył
konkurs poetycki na najlepszego
żurokletę. Tryumfatorkami, nagrodzonymi Złotym Ołówkiem i piórem
sprezentowany m przez starostę
gliwickiego Michała Nieszporka, zostały gospodynie z Książenic. Drugie
miejsce i Srebrny Ołówek przypadły
KGW w Jejkowicach, a trzecie wraz
z Brązowym Ołówkiem – KGW II w
Świerklanach.
Europosłanka Małgorzata
- Panie prezentujące potrawy nie
Handzlik, przewodniczący RG
tylko
świetnie je przyrządziły, ale
Andrzej Ogórek i przewodnicząca
wspaniale potrafiły o nich mówić,
KGW Jolanta Kowol
także wierszem i śpiewem – podkrePółwiecze Koła Gospodyń
śla poseł Kaźmierczak. – Gratuluję
Niedzielny Festiwal Żuru poprzedził
zwycięzcom, ale także uczestnikom i
jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń
organizatorom tej niezwykłej impreWiejskich w Stanicy. Uroczystości

Do konkursu zgłoszono 18 przepisów na tradycyjny śląski przysmak.
Gdy swojski zapach jadła sprzed koncertowej muszli niósł się po okolicy,
większość gości festiwalu szczerze
zazdrościło jurorom.
- Wybrać najsmaczniejszy żur
spośród 18 przygotowanych potraw
było nie lada wyzwaniem – przyznaje
poseł Jan Kaźmierczak. To jemu, wraz
z Markiem Rejdakiem z Akademii
Smaku w Rudzie Śląskiej, i skarbnikiem powiatu gliwickiego Marii
Owczarzak-Siejko przypadł w udziale
miły obowiązek sędziowskiej oceny
żuru. – Każdy z ocenianych wariantów
żuru spokojnie mógłby być kulinarną
wizytówką naszego regionu.
Podobnego zdania były europosłanka Małgorzata Handzlik i wójt gminy
Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek,
gratulujące gospodyniom oryginalnych

odbyły się w sobotę. Zainaugurowało je nabożeństwo w miejscowej
świątyni. Później w Zespole Szkół
odbyła się Konferencja Regionalna
Kół Gospodyń Wiejskich, poświęcona „Roli kobiet w 150-letniej
tradycji kółek i organizacji rolniczych”. Jej gośćmi byli m.in. poseł
Jan Kaźmierczak, prezes Krajowej
Rady KGW Bernadetta Niemczyk,
poseł Władysław Serafin – prezes
K r ajowe go Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych,
wicestarosta gliwicki Waldemar
Dombek.
Obchody były okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych
osób medalami i odznaczeniami.
Odczytano też list gratulacyjny,
przesłany na ręce Jolanty Kowol,
przewodniczącej KGW w Stanicy,
przez minister edukacji narodowej
Krystynę Szumilas.
Jubileuszowy wieczór zwieńczyła
Babska Biesiada z udziałem Andrzeja Misia z Radia Piekary.

II Festiwal Żuru ściągnął najlepiej warzące gospodynie z całej okolicy

zy, która prezentuje walory i tradycje
naszego regionu, a zarazem integruje
mieszkańców Pilchowic i okolic.
Świetna zabawa trwała całe popołudnie i wieczór. O doskonałe
humory uczestników zadbał Andrzej
Miś, znany i lubiany prezenter Radia
Piekary. Gorące muzyczne rytmy
serwował zespół Freje. Imprezę
wprawnie poprowadził Sławomir
Gruszka.
Powody do satysfakcji miała
Jolanta Kowol, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Stanicy, pomysłodawczyni Festiwalu Żuru.
- Jestem bardzo zadowolona - powiedziała Przeglądowi. - Radość tę
potęgują liczne życzenia i gratulacje,
które zewsząd spłynęły na nasze Koło
z okazji 50-lecia. Serdecznie dziękuję
za pamięć i serdeczności...
Impreza została zorganizowana

przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Stanicy, Stowarzyszenie Samorządowe Mieszkańców i Przyjaciół Gminy
Pilchowice „Razem w Przyszłość”,
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach i Starostwo Powiatowe

w Gliwicach. Patronami byli: eurodeputowana Małgorzata Handzlik,
poseł Jan Kaźmierczak, starosta
Michał Nieszporek i wójt Joanna
Kołoczek- Wybierek.
Bogusław Wilk

Jury: Marek Rejdak z Akademii Smaku, poseł Jan Kaźmierczak i
skarbnik powiatu gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko
ogłoszenie własne wydawcy

W finale imprezy jurorzy i organizatorzy nagrodzili najlepszych
żurowarów i żurokletów

Andrzej Miś z właściwą sobie swadą i humorem bawił festiwalową publiczność
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aktualności
knurów. iX FestYn ParaFialnY w Farskich ogrodach

kreple pyszne jak zawsze

Piękna, słoneczna pogoda, wspaniała
atmosfera radości i zabawy, wreszcie gwiazdy
– na niebie i estradzie – znaczyły coroczny
festyn parafialny w Farskich Ogrodach
Jeszcze na dzień przed niedziel- pizza na podstawie przepisu ks.
nym festynem organizatorzy drżeli Sebastiana.
– Toż to niebo dla podniebienia
o pogodę. Burza w nocy z piątku
na sobotę dosłownie zalała Farskie – usłyszeliśmy od jednego z panów
w kolejce po przysmaki.
Ogrody.
Na zaspokojeniu potrzeb cia– Przeżyliśmy horror widząc pod
wodą część terenu, na którym miała ła oczywiście się nie kończyło. O
się odbyć impreza – mówi ks. An- duchowe rozrywki zadbali artyści.
drzej Wieczorek, proboszcz parafii Gości bawił zespół Iwona i Piotr,
pod wezwaniem świętych Cyryla i formacja Po Godzinach, Claudia i
Kasia Chwołka. Huczny – dosłownie!
Metodego.
Z pomocą przyszli knurowscy – koncert dali muzycy Orkiestry Dętej KWK „Szczygłowice”. Aplauzem
strażacy.
– Jeszcze w sobotę rano odpompo- przyjęto obecność i występ Teresy
wywali wodę – mówi Marian Grusz- Werner.
Czas między
ka, prezes Parafialnego Oddziału Festyn został zorganizowany przez w ystępa mi w yAkcji Katolickiej, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. pełniały gry, zaWspółorganizatorzy to Centrum
głównego orga- Kultury w Knurowie i Stowarzy- bawy i konkursy
nizatora imprezy. szenie „Moja Gmina Nasz Powiat”. z nagrodami dla
– Ich pomoc była Zebrane podczas imprezy fundusze n a j m ł o d s z y c h .
zostaną przeznaczone na dofinanZna komicie, z
nieoceniona. Bar- sowanie wakacji dla dzieci.
wł a ś c iw ą s obie
dzo za nią dziękuswadą i humorem,
jemy.
festyn
prowadził
Marek
„Biesiadny”
Po raz dziewiąty Festyn Parafialny gościł w Farskich Ogrodach. I nie Malarz.
Sporym powodzeniem cieszyła
zanosi się na zmiany. Tym bardziej że
się
jazda
konna, a na brak zainteresoz roku na rok rosną tłumy uczestniwania nie mogli narzekać też pszczeków zabawy.
Przyjemność powitania przy- larze z Rejonowego Koła Pszczelarzy
byłych gości przypadła w udziale w Knurowie.
To, co przyjemne, łączyło się też
gospodarzowi terenu – ks. proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi, z pożytecznym. Honorowi krwioprezydentowi Knurowa Adamowi dawcy z Klubu HDK im. dra Floriana
Ramsowi i prezesowi Marianowi Ogana zorganizowali zbiórkę krwi,
natomiast Knurowskie StowarzyGruszce.
- To piękny, słoneczny dzień, szenie Diabetyków przeprowadzało
bawmy się i cieszmy – zachęcali, ży- bezpłatny pomiar cukru we krwi.
- Cudowna zabawa! – w głosie
cząc biesiadnikom także nieustającej
pani Marzeny słychać entuzjazm.
pogody ducha.
Jak się niebawem okazało, ich – Byłam na wszystkich poprzednich
festynach. I na pewno przyjdę na
życzeniom stało się zadość.
Jak zwykle furorę robiły tra- następne...
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
dyc y jne „K reple od Fa ror z a” i

Festyn Parafialny zapracował sobie na zasłużoną renomę
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Do dobrej zabawy zachęcali skutecznie (od prawej) prezydent Adam
Rams, ks. proboszcz Andrzej Wieczorek i prezes Marian Gruszka

Kreple od Farorza, pyszny kołocz i smakołyki cieszyły się ogromnym
i zasłużonym wzięciem
Teresa Werner zachwyciła
knurowską publiczność
Podziękowania

Organizator IX Festynu Parafialnego – Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej – składa serdecznie
podziękowania dla wszystkich grup
parafialnych wspierających festyn:
Róż Różańcowych, Apostolstwa
Dobrej Śmierci, III Zakonu Franciszkańskiego. Słowa wdzięczności
kieruje do knurowskich gospodyń,
które podarowały swoje wypieki
na r ze c z f e s t ynu. Wy jątkową
sprawnością organizacyjną i logist yc zną w ykazała się gr upa
gospodarcza na czele z Bogdanem
Kamińskim. Słowa uznania należą
się też wszystkim osobom, które
obsługiwały poszczególne stanowiska. Organizatorzy wdzięczni
są Ochotniczej Straży Pożarnej za
pomoc oraz wszystkim anonimowym darczyńcom, którzy wsparli
swoimi darami festyn parafialny.

Gry, konkursy i zabawy
sprawiały prawdziwą frajdę
najmłodszym uczestnikom festynu

Dobroczyńcy wspierający festyn parafialny:
Prezydent Miasta Knurów Adam Rams, Starosta Powiatu Gliwickiego Michał Nieszporek, Górnicy i Dyrekcja KWK „Knurów”, Wójt
Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz Powiat”, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Bogdan
Leśniowski, Auto Serwis „SZYMECKI”, Orkiestra Dęta KWK „Szczygłowice”, Słodki Domek – Kawiarnia Lodziarnia, PPUH ”KOMART”,
Kompanijny Ośrodek Szkolenia w Knurowie, Cukiernia Piekarnia
Janusz Kapica, Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie, Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, Bank Spółdzielczy,
Zakład Zegarmistrzowski „Sygnet” Urszula i Arkadiusz Cyprys, FHU
„U Marysi”, Skład Budowlany Bud-Expert, Gminny Ośrodek Kultury
w Gierałtowicach, Stacja Obsługi i Sprzedaży Akumulatorów Knurów, Firma ANDEX Akumulatory – Jaworzno, BATCAR HURTOWNIA
AKUMULATORÓW, STALMET Knurów, Inter – Cars AKUMULATORY
Gliwice - przedstawiciel Arkadiusz Janczura, EXIDE-CENTRA AKUMULATORY przedstawiciel Szymon STENCEL, BOSH – AKUMULATORY – przedstawiciel Bartosz Pleśniak, INSTAL ARM KSIĄŻENICE
Henryk Woźniok, Stacja Paliw „ZACISZE”, FIRMA EGAsoft Grzegorz
Pietrek, Gliwickie Przedsiębiorstwo Transportowe „TRAKT” Sp.
z o.o., Bar Restauracyjny„GWAREK” J. Jurczyga, Fotografia A.P.
Barchańscy Zakład Fotograficzny, Nadleśnictwo Rudziniec, Związek
Zawodowy „KADRA”, Związek Zawodowy Górników w Polsce, PGŻ
„PROTOS”, Firma EL-REM Adam Kaczmarek, Biuro Tłumaczeń „Inter
2” Tunk Lisek, Agencja Reklamowa „OFERTA” Leszek Michalski,
Piekarnia „Słowik”, Sklep Internetowy Polska Knurów ul. Graniczna 2, Rodzinny Ogród Działkowy “Szyb Wschód”, Mix Electronics
Knurów, Andrzej Ciupiński – Centrum Ogrodnicze „OGRÓD”, Piekarnia „MAK”, Piekarnia „Cipold”, Piekarnia Jezusek z Gierałtowic,
Sklep Ogólnospożywczy „KOLONIA”, Zofia Karbowniczek, Gabriela i
Krzysztof Lipscy, Danuta i Jerzy Stebel, Elżbieta i Dawid Rams, Autoklinika Jerzy Paja, Monika i Marcin Kopeć, Hurtownia Elektryczna
TIM 3, Sklep Mini-Max Barbara i Robert Świerk, Firma Handlowa
„VACAT” Marek Skoczylas, Restauracja „Letnia”.
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Foto: Justyna Bajko

- DO WyGrANiA PODWójNy bilet do kina

Patryk kohnert z Zabrza

ur. 1.07.2013 r., 2030 g, 47 cm

lena włodarska z czerwionki-leszczyn
ur. 2.07.2013 r., 2980 g, 51 cm

laura wawrzyniak z leszczyn

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

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 26/2013 brzmia ło: „ Są siadk a”.
Podwójny bilet do kina i płytę zespołu
Kamraty otrzymuje Anna Fiuk. Grat u lujemy! Po odbiór z aprasz a my do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Jakub markiewka z czerwionki-leszczyn
ur. 1.07.2013 r., 3760 g, 54 cm

hanna knop z knurowa

ur. 3.07.2013 r., 3290 g, 54 cm

katarzyna dawid z gliwic

ur. 3.07.2013 r., 2470 g, 51 cm

ur. 4.07.2013 r., 3100 g, 50 cm

szymon lipok z gliwic

małgorzata wieczorek z knurowa

karolina długoszewska z dębieńska

martyna krzywicka z knurowa

marta kot z gliwic

martyna skolimowska z knurowa

ur. 4.07.2013 r., 3820 g, 54 cm

ur. 4.07.2013 r., 3450 g, 52 cm

14 VII 2013 r.
NIEDZIELA
11 VII 2013 r.
CZWARTEK

28

Tedi i poszukiwacze zaginionego
miasta 3D
− godz.14.00
World War Z 3D
− godz. 16.00, 18.15, 20.30
12 VII 2013 r.
PIĄTEK
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 12.00, 14.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz.16.00
13 VII 2013 r.
SOBOTA
Minionki rozrabiają 3D
− godz.14.00
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 16.00, 18.00
World War Z 3D
− godz. 20.00

Minionki rozrabiają 2D
− godz.14.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz. 16.00, 18.00
15-16 VII 2013
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Minionki rozrabiają 2D
− godz.10.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz. 16.00
World War Z 3D
− godz. 18.00, 20.15

ur. 6.07.2013 r., 3300 g, 54 cm

17 VII 2013 r.
ŚRODA
Ralph Demolka 3D
− godz. 10.00
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 18.00, 12.30
Minionki rozrabiają 3D
− godz.16.00
World War Z 3D
− godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

ur. 6.07.2013 r., 2960 g, 54 cm

ur. 8.07.2013 r., 3160 g, 52 cm

ur. 8.07.2013 r., 3180 g, 51 cm
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Foto: Archiwum Teatru Wit-Wit

kNuróW

odlotowo i bombowo
1278 uczniów, 460 nauczycieli prowadzących
zajęcia, około 1,3 mln zł budżetu − „Odlotowe
i bombowe są kompetencje kluczowe”, projekt
realizowany przez Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych, podsumowano w czasie
konferencji w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3

Mali aktorzy, długo oklaskiwani przez publiczność, brawurowo wcielili się w rolę zwierząt

- Projekt przyniósł realne korzyści nauczycielom i uczniom podkreślali uczestnicy konferencji

knurów, gliwice. w Świecie teatru wsZYstko Jest moŻliwe

rozbudź wyobraźnię,
spełnij marzenia

W teatrze możesz być tym, kim chcesz. Dalmatyńczykiem
poszukującym domu, przyjazną rybką, zarozumiałym
królikiem. Gdy podnosi się kurtyna, na scenę wkracza
niczym nieograniczony świat wyobraźni. W rolach
głównych − mali aktorzy Teatru Wit-Wit
W Centrum Edukacyjnym im.
Jana Pawła II podsumowano całoroczne warsztaty artystyczne dla
dzieci prowadzone przez Teatr Muzyczny Wit-Wit.
− Dzieci grały, śpiewały i tańczyły − mówi Ewa Witomska, instruktorka. − Grupa przedszkolna
zaprezentowała „Bajkowy zwierzyniec” natomiast nieco starsza grupa
szkolna bajkę muzyczną „Pieskie

życie”. Całość poprzedził występ
Sylwii Lipki, podopiecznej grupy
młodzieżowej.
Z nieśmiałością ukrytą za kurtyną, dzieci wcielały się w „zwierzęce”
role. Wcale nie było łatwo wyginać się
jak kot czy skakać jak królik, zagrać
smutek porzuconego psa albo kota,
który próbuje doradzać.
− W rolę kota Bonifacego wcieliła
się Wiktoria Gaworska, zwyciężczyni

ogłoszenie własne wydawcy

W programie:

Wycieczki
Zajęcia w godzinach:
Gry i zabawy z animatorami

10 00 – 14 00

Ciekawe zajęcia plastyczne i literackie
MBP FILIA NR 2 ZAPRASZA

ubiegłorocznej edycji konkursu Teatr
Małego Aktora, która w nagrodę
główną otrzymała bezpłatny udział
w warsztatach artystycznych − podkreśla Ewa Witomska. − I zagrała
znakomicie. To był bardzo udany
debiut sceniczny.
Mali aktorzy za udział w warsztatach otrzymali pamiątkowe dyplomy,
obiecując, że po wakacjach wrócą na
teatralne deski.
Niektóre dzieci są wręcz urodzone na scenę, inne potrzebują trochę
więcej czasu, by się na niej odnaleźć.
W Teatrze Wit-Wit, prowadzonym
przez Ewę i Stanisława Witomskich,
przy wsparciu choreograficznym
tancerki Dagmary Kaliciak, jest miejsce dla wszystkich, tych odważnych i
tych nieśmiałych.
− Nic na siłę, dajemy dzieciom
czas, by złapały bakcyla teatru −
zaznacza Witomska. − Zaczynamy
od małych rzeczy, w naturalny sposób
przybliżając teatr, budząc marzenia i
potrzebę bycia artystą.
Na warsztatach artystycznych
dzieci uczą się wyrażać emocje, panować nad głosem, ciałem i mimiką.
Poznają zakulisowe tajemnice teatralnych desek. Z każdym miesiącem
dzieci otwierają się na siebie, na teatr.
Do tej pory zamknięte i nieśmiałe,
zaska kują swoją nieoczek iwaną
zmianą nawet rodziców. Wcielając
się w role, czerpiąc z rezerwuaru
wyobraźni, zapominają o tremie i
ograniczeniach. Świat realny ulega
zawieszaniu. Problemy małe i duże
zostają za kulisami.
Może nie każdy z tych małych
aktorów zostanie kiedyś gwiazdą
polskich teatrów, ale każdy z nich ma
na to szansę. Bo teatr uczy, że wszystko jest możliwe, a każde marzenie,
choćby na chwilę, choćby na niby,
może się spełnić.
Justyna Bajko
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Projektem „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”,
współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, objęto 7
szkół podstawowych i 4 gimnazja.
Knurowska oświata otrzymała potężne wsparcie finansowe od Unii
Europejskiej, owocnie wykorzystane
przez MZJOŚ.
− To przedsięwzięcie oparte przede wszystkim na działaniach ludzi...
dla ludzi − podkreślano w czasie
spotkania w auli MG-3.
Od 1 sierpnia 2011 roku do 31
lipca 2013 r. wdrożono 11 Programów Rozwoju Szkoły. Dzięki temu
powstały kółka zainteresowań, m.in.
z plastyki, tańca, dziennikarstwa,
języka polskiego i przedmiotów
ścisłych, organizowano w yjazdy
edukacyjne i konkursy, zakupiono
materiały edukacyjne.
− To świetna inwestycja na przyszłość − podkreślał Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa.
Projekt „Odlotowe i bombowe...”
jest, według realizatorów programu,
odpowiedzią na problem niewystarczająco dobrze rozwiniętych wśród
knurowskich uczniów kompetencji
kluczowych.
Co to są kompetencje kluczowe?

− Porozumiewanie się w języku
ojczystym i w językach obcych, kompetencje matematyczne oraz podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne i informatyczne, umiejętność uczenia się,
kompetencje obywatelskie i społeczne,
inicjatywność i przedsiębiorczość oraz
świadomość i ekspresja kulturalna −
wymienia kierownik projektu Emilia
Markowska. Program zniwelował te
różnice i wyrównał szanse.
Ogromny budżet, duża ilość
uczestników to spore przedsięwzięcie logistyczne, efekt starań i pracy
urzędników z MZJOŚ, dyrektorów
i uczniów.
− Zależało nam, aby połączyć
wiedzę i umiejętności. By uczniowie
usłyszeli i wiedzieli, zobaczyli i zapamiętali, zrobili i zrozumieli − mówi
Marzena Rudzewicz, koordynatorka
ds. realizacji zadań w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. − Udało się!
− To jeden z większych projektów
realizowanych przez MZJOŚ. Było
trudno, ale na ogół przyjemnie− podkreślał dyrektor MZJOŚ Wojciech
Świerkosz. − Dziękuję wszystkim
zaangażowanym w program, zarówno
koordynatorom, pracownikom jak i
uczestnikom.
Tekst i foto: Justyna Bajko

W trwające dwa lata przedsięwzięcie włączyli się urzędnicy,
dyrektorzy szkół i pedagodzy 11 knurowskich placówek

knurów. moPP ZaPrasZa na kolonie

hajda nad morze!

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza
na kolonie w nadmorskiej miejscowości Rowy

Koloniści zamieszkają w ośrodku „Słowińska Perła”, 50 m od morza. W planach mnóstwo atrakcji,
m.in. wycieczka do Ustki, rejs statkiem, zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego, zajęcia taneczne z
instruktorem, turnieje sportowe,
dyskoteki i wieczory przy ognisku.
Termin − od 12 do 26 sierpnia.
Koszt kolonii to 1200 zł. MOPP

ubezpiecza dzieci oraz zapewnia
opiekę sprawowaną przez nauczycieli knurowskich szkół.
Informacje i zapisy w sekretariacie MOPP (poniedziałek- czwartek od 8.30 do 15.30 i w piątek od
8.30 do 13.30), al. Lipowa 12, tel.
32 235 27 13. Zostały ostatnie wolne
miejsca!

jb



ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Foto: Archiwum MP-13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi w Knurowie w
ramach projektu „Tożsamość kulturowa
i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na
Śląsku” gościło delegację nauczycieli
szkół i przedszkoli z walijskiego hrabstwa
Denbighshire. Walijscy nauczyciele
uczestniczyli m.in. w indy widualnej terap
ii dzieci ze spektrum autyzmu i w
zajęciach w grupie integracyjnej, prowadzo
nych metodą Dobrego Startu.

23-30/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

21-49/13

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

AR

1/13-odw.

Kupię pilnie za gotówkę dom lub działkę.
Tel. 881 507 566

inFormacja

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

Mieszkanie do wynajęcia 3 -pokojowe,
Szczygłowice. Tel. 792 077 077

PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 11 lipca 2013 r.

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Mieszkanie do wynajęcia, 70 m2, c.o., gaz.
Tel. 601 771 672

28/13

1/13-odw.

1/13-odw.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

26-29/13

27-28/13

26-28/13

Pilnie sprzedam lub wynajmę mieszkanie 2pokojowe, do remontu. Tel. 508 224 543

27-28/13

19-28/13

Sprzedam kawalerkę w Knurowie na ul.
Chrobrego 29,2 m2 (pokój z wnęką, kuchnia z oknem) po kapitalnym remoncie. Tel.
887 226 208

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220

Sprzedam M-4 o pow. 62,5 m2 w Szczygłowicach (wieżowiec). Po remoncie, z
wyposażeniem. Tel. 882 420 357

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

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym,
140 tys. Tel. 661 179 747

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

Wynajmę lokal 100 m2 i 12 m2 os. WP II.
Tel. 799 249 786

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

Wynajmę lokal pod działalność, pow. 60
m2, ul. Niepodległości 102 (była siedziba
„Matuszek”). Tel. 665 847 889

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

27-30/13

1-30/13

18-44/13

15-51/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z , r e m o nt y. Te l.
605 875 102
21-33/13

28-31/13

28-30/13

28-29/13

28-31/13

28-30/13

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

23-30/13

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

23-30/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do w ynajęcia lokal na dzia łalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692

28-odw.

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
kuchnia, łazienka, wc, balkon. Knurów,
WP II. Tel. 608 879 429

27-29/13

Do wynajęcia mieszkanie M-3 po remoncie
w Knurowie, ul. Ogana. Warunki do uzgodnienia. Tel. 533 600 507

Sprzedam Seata Arosa 2002 r., diesel
1,7. dwa komplety kół, hak, bardzo ekonomiczny. Tel. 507 578 799
27-36/13

EDUKACJA
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

Wakacyjna promocja prawa jazdy 1100 zł.
Tel. 605 363 135
28-29/13

27-29/13

2/13-odw.

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2 lub sprzątaniem mieszkań prywatnych,
zakupami lub sprzątaniem sklepów, firm.
Tel. 781 719 783
27/13-odw.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
10-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

SZUKAM PRACY

DAM PRACĘ

Do wynajęcia mieszkanie w Gierałtowicach. Tel. 32 235 35 35, 604 805 513

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

Zatrudnimy doświadczoną kucharkę do
pracy w restauracji. Tel. 660 420 077

Kawalerka, 36 m , ul. Sienkiewicza, 88.000
zł. Tel. 513 654 547

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

Zatrudnimy emerytkę do sprzątania w
lokalu. Tel. 664 040 345

27-29/13

2

25-28/13

1

Z up. PREZYDENTA
Piotr SURÓWKA
ZASTĘPCA PREZYDENTA

1/13-odw.

28-29/13

Do wynajęcia mieszkanie M - 4, 48 m 2
w Knurowie. Pełne umeblowanie. Tel.
500 264 306

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.),
podaję do publicznej wiadomości informację
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów.
Prezydent Miasta Knurów, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Knurów XXXII/474/13 dnia 17 kwietnia 2013 r., przystąpił do
sporządzenia zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów.
Zmiana dotyczyć będzie dopuszczenia możliwości lokalizacji
żłobka na terenie przeznaczonym w obowiązującym studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów do rekultywacji w kierunku zieleni urządzonej oraz
korekty trasy projektowanej drogi lokalnej co stanowi niewielką
modyﬁkację przyjętego dokumentu.
Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 i art. 58 ust.1 pkt 3 w związku z
art. 48 oraz art. 49 w/w ustawy, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z wnioskiem o uzgodnienie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko do zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów.
Wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów został pozytywnie uzgodniony przez:
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 10.06.2013 r. Znak: WOOŚ.410.184.2013.MG
(wpływ do tut. Urzędu w dniu 12.06.2013 r.);
– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach pismem z dnia 19.06.2013 r. Znak: NS/ZNS-Gm-522-20(1)/13
(wpływ do tut. Urzędu w dniu 01.07.2013 r.).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania wymienione
w art. 49 w/w ustawy, Prezydent Miasta Knurów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów.

5-odw.

2/13-odw.

26-28/13

26-28/13
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sport

Knurów przed Kielcami,
Krakowem i Wrocławiem
zadowolony, wszak poprawił
rekord życiowy na 120 kg, co
jest dużym wyczynem tego
18-latka – ocenia Eugeniusz
Mehlich.
Wyniki reprezentantów
UKS Eugen Knurów:
- Puchar Polski seniorek
– kat. 52 kg - 1. Emilia Flis
(wynik - 50 kg, 62,330 pkt
Wilksa), 3. Dominika Szołtysek (wynik – 37,5 kg, 46,745
pkt Wilksa), - kat. 57 kg – 3.
Nikola Zaborowska (wynik
– 50 kg, 58,020 pkt Wilksa), 4.
Dorota Tomaszewska (wynik
– 47,5 kg, 55,119 pkt Wilksa),
- drużynowo – 1. UKS Eugen
Knurów – 35 pkt, 2. Tęcza
Społem Kielce – 26 pkt, 3.
Azoty Kraków – 24 pkt, 4.

Foto: AKB

Mehlich.
Dziewczęta Eugena wywalczyły też dwa trzecie miejsca. Jedno z nich przypadło
Dominice Szołtysek, a kolejne
– Nikoli Zaborowskiej, która
stoczyła zacięty bój z klubową
koleżanką Dorotą Tomaszewską.
Trzy miejsca na podium
w klasyfikacji indywidualnej
wywalczyli również mężczyźni. Srebro zdobyli Adrian
Heintze i Rafał Krawczyk,
a brąz – Adam Przydatek.
– Warto pokreślić, że Rafał
Krawczyk zdobył miejsce na
podium w swoim debiucie, z
kolei Patryk Ludwiczak mimo,
że został sklasyfikowany na
czwartym miejscu, może być

Team Wrocław – 24 pkt (sklasyfikowano 10 klubów),
- Puchar Polski juniorek
(18 lat) – kat. 66 kg open
– 3. Adam Przydatek (wynik
– 80 kg, 64,800 pkt Wilksa),
- kat. 93 kg open – 2. Adrian
Heintze (wynik – 117,5 kg,
84,118 pkt Wilksa), 4. Patryk Ludwiczak (wynik – 120
kg, 81,348 pkt Wilksa), 7.
Krystian Majdziński (wynik
– 107,5 kg, 71,552 pkt Wilksa), 8. Tomasz Tomaszewski
(wynik – 90 kg, 64,989 pkt
Wilksa),
- Puchar Polski juniorzy
(23 lata) – kat. 93 kg open – 2.
Rafał Krawczyk (wynik – 130
kg, 89,544 pkt Wilksa).
PiSk
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Zawodniczki Eugena Knurów rozpoczęły wakacje od
zdobycia Pucharu Polski w
wyciskaniu sztangi. To prestiżowe trofeum wywalczyła drużyna w rywalizacji seniorek
oraz Emilia Flis w rywalizacji
indywidualnej. – Dedykuję to
trofeum mojemu dziadkowi
Antoniemu – mówi z radością
w głosie 16-letnia Emilia Flis,
która wcześniej aż 11 razy była
mistrzynią Polski.
Bój o Puchar Polski odbył
się w Będzinie i przed startem
knurowianki nie należały do
faworytek, bo mimo, że od lat
prezentują wysoki poziom,
w kuluarach mówiło się, że
na przeszkodzie do sukcesu
w kategorii seniorek stanie
młody wiek podopiecznych
Eugeniusza Mehlicha. – Do
tych spekulacji podchodziliśmy
ze spokojem. Moje zawodniczki
rzeczywiście są w wieku juniorek, ale po zakończonej rywalizacji i podliczeniu punktów
okazało się, że to właśnie one
są najlepsze wśród seniorek.
Po ogłoszeniu wyników w naszej ekipie zapanowała wielka
radość. Były śpiewy i olbrzymia
satysfakcja z wykonanej pracy,
bo to jeden z największych
sukcesów tej młodziutkiej drużyny – mówi trener Eugeniusz
Mehlich.
Szkoleniowiec podkreśla, że Puchar Polski w klasyfikacji indywidualnej dla
Emilii Flis to swego rodzaju
nagroda dla tej zawodniczki
za pracowitość, sumienność i
ambicję. – Emilia jest wzorem
do naśladowania, ale pozostałe
zawodniczki również zasługują
na słowa uznania, bo w pocie
czoła wykonują trudną pracę
na treningach – podkreśla

Do mety z mistrzem
olimpijskim

Wraz z pozytywnymi wrażeniami, biegacze AKB
przywieźli z Oświęcimia pamiątkową fotkę
z lekkoatletyczną legendą. Stoją od lewej: Czesław
Nowak, Elżbieta Lewicka, Robert Korzeniowski

Reprezentanci Amatorskiego Klubu Biegacza mieli
okazję rywalizować z osobą,
której przed laty kibicowali,
i która dostarczała im niezapomnianych emocji. O kim
mowa? O Robercie Korzeniowski, który w swym sportowym dorobku ma cztery
złote medale olimpijskie, trzy
tytuły mistrza świata i dwa
mistrza Europy. Wszystkie
te trofea zdobywał w chodzie sportowym, natomiast
z knurowianinami i reprezentantami innych miast
rywalizował ostatnio w biegu
na 5 km w Oświęcimiu.
- Impreza odbywała się
pod hasłem „Tolerancja na
sportowo”, a Robert Korzeniowski zaprezentował na
trasie wyśmienitą formę –

Knurowska ekipa kończyła rywalizację o Puchar Polski w znakomitych nastrojach
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Zbigniew Gulajski wrócił ze Słowacji z tytułem mistrza Europy

PiSk

Ze złamanym kciukiem
zdobył medal ME

Jedno podejście i mistrzostwo Europy
Zbigniew Gulajski z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Eugen” wyjeżdżał na Mistrzostwa Europy w w yciskaniu
sztangi federacji WUAP z nadziejami i realnymi szansami
na tytuł mistrza Starego Kontynentu i ustanowienie rekordu świata. Start w słowackiej
Trnavie do łatwych nie należał,
a najwięcej problemów knurowianinowi dostarczyła kontuzja
łokcia. Problemy zdrowotne
spowodowały, że marzenia o
poprawieniu rekordu świata
nasz zawodnik musiał odłożyć na bok. Drugi plan został
jednak wykonany i Zbigniew
Gulajski notując tylko jedno podejście zapewnił sobie tytuł mistrza Europy (kategoria wagowa
do 67,5 kg, kategoria wiekowa
40-44 lata). Złoty medal stał się
faktem po wyciśnięciu sztangi
ważącej 130 kg.

mówi z uśmiechem na twarzy
Czesław Nowak, prezes knurowskiego AKB, który miał
okazję zamienić z mistrzem
kilka zdań. – Okazało się, że
Robert Korzeniowski doskonale pamięta swój przyjazd
do Knurowa sprzed kilkunastu lat. Powspominaliśmy
stare czasy i życzyliśmy sobie powodzenia w kolejnych
startach.
Czesław Nowak zajął w
Oświęcimiu drugie miejsce
w kategorii wiekowej M-60.
Druga na mecie zameldowała się też inna zawodniczka
AKB – Elżbieta Lewicka (kategoria K-30).
Na dalszym miejscu sklasyfikowany został Mateusz
Nowak (M-20).

Maciej Jaśkiewicz zacisnął
zęby i mimo złamanego
kciuka wywalczył brązowy
medal Mistrzostw Europy

Niewiele brakowało, a wielomiesięczny wysiłek włożony
przez Macieja Jaśkiewicza w
przygotowania do startu w Mistrzostwach Europy poszedłby
na marne. Siłacz z Knurowa,
a na co dzień zawodnik rybnickiego Sokoła, udowodnił

jednak, że należy do twardzieli
i nawet poważna kontuzja nie
jest w stanie przeszkodzić mu
w osiągnięciu sukcesu. Niecodzienną rywalizację z rywalami, sztangą i bólem stoczył
w Trnavie (Słowacja), gdzie
odbyły się Mistrzostwa Starego Kontynentu w wyciskaniu
sztangi federacji WUAP.
W pierwszym podejściu
Maciej Jaśk iew icz zła ma ł
kciuk, ale o wycofaniu z rywalizacji nie było mowy. Do
sztangi podszedł jeszcze dwa
razy i swój występ zakończył z
wynikiem 215 kg, co dało mu
brązowy medal mistrzostw
Europy w kategorii do 100 kg
(kategoria wiekowa 35-39 lat).
W planach na drugie półrocze Maciej Jaśkiewicz ma
start w Mistrzostwach Świata.
PiSk
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Trzech nowych już jest

Na dzisiaj nie wiadomo,
jak los czeka piłkarzy, którym skończyło się wypożyczenie do innych klubów. Takich zawodników jest trzech:
Dawid Wiercioch (Jedność
Przyszowice), Mateusz Gołębiowski (Bug Wyszków) i
Miron Michniewski (Unia
Książenice).
PiSk

PLAN LETNICH SPARINGÓW CONCORDII:

Concordia rywalizowała
z Jednością Przyszowice
w sezonie 2007/2008
(klasa okręgowa). Tym
razem los sprawił, że
obie drużyny zagrają
w innych grupach
IV ligi

17 lipca – Jedność Przyszowice
20 lipca – Szombierki Bytom
24 lipca – Gwarek Tarnowskie Góry
27 lipca – Przyszłość Ciochowice
3 sierpnia – ŁKS Łagiewniki

powstała oficjalna witryna
Przez kilka ostatnich sezonów Concordia Knurów
funkcjonowała bez oficjalnego

serwisu internetowego. Od
1 lipca jest inaczej. Sprawdźcie
wpisując w internetową prze-

glądarkę:
ksconcordia.com.pl

PiSk

Znany jest już podział 4.
ligi. Podobnie, jak w latach
ubiegłych, rywalizacja toczyć
się będzie w dwóch grupach.
Nowością jest to, że w nowych
rozgrywkach nasz region będzie reprezentowany już nie
tylko przez Jedność Przyszowice, ale i Concordię Knurów.
Ci, którzy liczyli na to, że obie
drużyny zagrają w tej samej
grupie, muszą pogodzić się z
tym, że do derbowego meczu
na szczeblu powiatu gliwickiego nie dojdzie. Chociaż
nie do końca, bowiem razem
z Concordią w grupie jest
inny przedstawiciel naszego
powiatu – Przyszłość Ciochowice.
W tym roku 4-ligowcy
rozegrają 16 kolejek, kończąc
rozgrywki 16 listopada meczami pierwszej serii spotkań
rundy rewanżowej.

historyczny awans wilków

Foto: archiwum Wilki

Krzysztoporskim i Marcinem
Michalakiem, którzy ostatnio
grali w Ruchu Zdzieszowice.
Ten ostatni jest wychowankiem knurowskiego k lubu,
który jako junior przeszedł do
Górnika Zabrze. Tego lata był
już testowany między słupkami Energetyka ROW Rybnik, a
obecnie przebywa na zgrupowaniu z Rozwojem Katowice.

Foto: Piotr Skorupa

Urlopy piłkarzy Concordii trwają do 15 lipca, tymczasem działacze informują,
że doszli do porozumienia
z trzema nowymi zawodnikami.
- W nowym sezonie w naszym zespole zagrają: Patryk
Dembiński i Adrian Morawiec
z klubu Jastrząb Bielszowice oraz Marek Chowaniec z
Amatora Rudziniec – informuje Andrzej Michalewicz,
wiceprezes Concordii, który zdradza jednocześnie, że
Concordia jest zainteresowana Mateuszem Dembińskim,
bratem bliźniakiem Patryka,
Tomaszem Koniorczykiem z
Bielszowic, a także Pawłem

concordia i jedność osobno

Nowy sezon rozpocznie
się 10 sierpnia, a zestaw par

1. kolejki przedstawia się następująco:

GRUPA I
Concordia Knurów - Pilica Koniecpol
Slavia Ruda Śląska - Grunwald Ruda Śląska
Przyszłość Ciochowice - Górnik Piaski
Lot Konopiska - Wyzwolenie Chorzów
Gwarek Tarnowskie Góry - Raków II Częstochowa
RKS Grodziec - Sarmacja Będzin
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - LKS Kamienica Polska
Zieloni Żarki - GKS II Katowice

GRUPA II
Jedność Przyszowice - Krupiński Suszec
Drzewiarz Jasienica - GTS Bojszowy
Iskra Pszczyna - Unia Racibórz
Górnik III Zabrze - AKS Mikołów
Spójnia Landek - Czarni-Góral Żywiec
Gwarek Ornontowice - Podlesianka Katowice
Górnik Pszów - GKS 1962 Jastrzębie
KS Wisła - Forteca Świerklany
PiSk
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Wilki Wilcza

Mimo, że Concordia Knurów awansowała do 4. ligi, w
klasie okręgowej wciąż mieć
będziemy dwie nasze drużyny: Tempo Paniówki i Wilki
Wilcza.
Zespół z Wilczy to nowicjusz na tym szczeblu, który
awans uzyskał z drugiego
miejsca wywalczonego w rozgrywkach zabrzańskiej klasy
„A”. Na historyczny sukces
Wilków pracowali następujący piłkarze: Dariusz Dajek,
Bartłomiej Flis, Łukasz Klar,
Adrian Kasprzyk, Mateusz
14

Kwoska, Robert Lewandowski,
Adrian Marszolik, Karol Michalski, Kamil Mossakowski,
Mateusz Mularczyk, Michał
Parysz, Kamil Pawlik, Marcin
Pawlik, Kamil Pierchała, Dominik Radojewski, Mateusz
Skalik, Łukasz Sobota, Łukasz
Stawiarski, Maciej Stopa, Grzegorz Szymura, Łukasz Szymura, Piotr Wysogląd, Adam
Zawadzki, Mariusz Zawadzki,
Tomasz Zawadzki. Trener:
Zdzisław Marszolik. Kierownik drużyny: Marek Słupik,
Michał Sitek.

Wilki występować będą
w grupie IV klasy okręgowej.
Sezon rozpoczną 10 sierpnia

meczem przed własną publicznością z Sokołem Orzech.
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PEŁNY ZESTAW PAR KOLEJKI INAUGURUJĄCEJ
SEZON PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Orzeł Nakło Śląskie - Orzeł Miedary
Unia Świerklaniec - Fortuna Gliwice
Silesia Miechowice - Sparta Zabrze
Tęcza Wielowieś - ŁKS Łagiewniki
KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy
Tempo Paniówki - Czarni Pyskowice
Wilki Wilcza - Sokół Orzech

Z serii: „Piłkarz i tatuaże”.

Odra Miasteczko Śląskie - Gwarek Zabrze
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Najlepszy zawodnik
turnieju szkół
podstawowych Rafał
Bogusz

concordia lepsza od southamptonu
W turnieju trzech drużyn
ze szkół podstawowych zwyciężyła Concordia. Szóstoklasiści trenujący na co dzień
na zielonej murawie byli poza
zasięgiem dwóch pozostałych
drużyn złożonych z zawodników grających w piłkę tylko

amatorsko. – Szczególnie z myślą o tych ostatnich organizujemy wiele zajęć, bo dziś trudno
jest zachęcić młodzież do wyjścia z domu i oderwania się
od komputera. Dla zupełnych
amatorów zdobycie medalu
w takim turnieju nierzadko

bywa największym sportowym
sukcesem – powiedział Patryk
Pietraczyk, przedstawiciel
MOSiR.
Gwoli formalności pod aj e my, ż e C onc ord i a w
ident ycznych rozmia rach
11:1 pokonała Southampton

mistral intermarché
nabiera rozpędu
Po trzech kolejkach Ligi
Orlika t yl ko dwa zespoł y
mogą się pochwa lić kompletem punktów. Pierwszym
z nich jest TKKF Mistra l
Intermarchè, któr y w obu
ostatnich meczach strzelił
rywalom po 11 goli i objął
prowadzenie w tabeli. Tuż
za jego plecami plasuje się
ubiegłoroczny zwycięzca rozgrywek Pamar. Zespół braci
Rozumków do zwycięstwa nad
Apteką poprowadził Łukasz
Spórna strzelając rywalom 7 z
11 bramek. W drużynie Apteki
kibice mogli zobaczyć byłego
piłkarza Concordii Knurów i

reprezentanta Polski w futsalu, Rafała Krzyśkę. Reprezentacyjny golkiper po raz kolejny
potwierdził swoje umiejętności gry w polu zdobywając
trzy gole. Niespodzianką jest
dobra postawa Tritechu, który
najpierw pokonał Vibovit, a
potem ograł Mati Vet FC. Ci
ostatni po znacznym odmłodzeniu zespołu nie potrafią na
razie zdobyć punktu i ciężko
im będzie powtórzyć sukces
sprzed roku, kiedy to zajęli
trzecie miejsce.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Wyniki 2. kolejki,
26.6.2012.
Team Stalmet - Black&Decker
6:2 (2:0)
M. Stopa 4, P. Jędrzejczak 2
– W. Kalkowski, D. Wochnik
TKKF Apteka Św. Barbary –
Apinex Czerwionka 2:7 (2:2)
M. Szymański, D. Więckowiak
- P. Majorczyk 3, A. Majorczyk
2, L. Bartyzel, S. Bartyzel
Sanit – Mai Vet FC 2:1 (1:1)
P. Rolnik, A. Kasprzyk – K.
Bednarz
Vibovit Studio DENIM – Tritech 3:7 (0:0)
T. Dura 3 – G. Górka 4, W.
Walkowski, W. Szczurek, S.
Napierała
TKKF Mistral Intermarchè
– Kowal Trans 11:3 (7:2)
Ł. Stawiarski 5, M. Szatka 2,
P. Kośmider, M. Mularczyk,
K. Idziaszek. B. Lewandowski
– K. Paczkowski, D. Ploska, M.
Waszuk.
Pamar pauzował

i FC Knurów, a drugie miejsce prz y pad ło t y m ostatnim. Turniej zorganizował
Miejsk i Ośrodek Spor tu i
Rekreacji.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Wyniki 3. kolejki,
1.07.2013.
Sanit – Apinex Czerwionka
3:3 (2:1)
R. Nowosielski 3, S. Bartyzel,
A. Majorczyk, P. Majorczyk
Team Stalmet – Kowal Trans
6:3 (2:1)
A. Jednycz 2, T. Młynek 2, G.
Krusiński 2 – Jędrzej, P. Kowal, Ł. Adamski
TKKF Apteka Św. Barbary
– Pamar 6:11 (2:6)
A. Bujnowski 3, R. Krzyśka 3
– Ł. Spórna 7, P. Jaroszewski 2,
D. Kozdroń, Ł. Winiarczyk
Tritech – Mati Vet FC 13:5 (7:3)
M. Szczurek 5, Rylukowski 4,
Zabawczuk 2, K. Górka 2 – R.
Metelski 2, J. Zdrzałek, , G.
Tomecki, Kusyk
TKKF Mistral Intermarchè
– Black&Decker 11:3 (5:2)
Andrzej Niewiedział 3, Ł.
Stawiarski 2, J. Gendarz 2, D.
Wieliczko, P. Kośmider, B. Lewandowski, Ł. Michalski,
żółta kartka: J. Gendarz (TKKF
Mistral Intermarchè).

TABELA

Fragment meczu Team Stalmet - Black&Decker
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1.

TKKF Mistral Intermarchè

3

9

16-7

3

0

0

2.

Tritech

3

6

23-12

2

0

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pamar
Team Stalmet
Apinex Czerwionka
Sanit
Vibovit Studio DENIM
Kowal Trans
Black&Decker
TKKF Apteka Św. Barbary
Mati Vet FC

2
3
3
3
2
3
3
2
3

6
6
4
4
3
3
3
0
0

20-11
15-14
12-9
7-7
7-9
9-19
9-20
8-18
5-21

2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
2
2
3

Najlepsza zawodniczka
turnieju podstawówek
Monika Wyrębiak

najlepsze: „Jedynka”,
„siódemka” i „trójka”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zorganizował turnieje siatkówki dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Rywalizacja tych pierwszych,
która odbywała się na parkiecie
hali sportowej Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1, zgromadziła
łącznie siedem zespołów. Najlepsze wśród dziewcząt okazały się
gospodynie, które tym samym
powtórzyły swój sukces z zimowego turnieju. – Siatkarki z „Jedynki” znowu okazały się najlepsze, ale tym razem walka była o
wiele bardziej zacięta. Wszystkie
mecze najlepsza ekipa wygrała w
stosunku 2:1. Poziom poszczególnych drużyn bardzo się wyrównał
– powiedział Zbigniew Rabczewski, przedstawiciel MOSiR.
W turnieju chłopców wygrana
przypadła uczniom MSP-7.
Dzień później w szczygłowickiej hali MOSiR w szranki
stanęli gimnazjaliści. W tej
kategorii wiekowej zarówno
wśród dziewcząt, jak wśród
chłopców prym wiedli gimnazjaliści „Trójki” wygrywając
wszystkie spotkania.
Nagrody wręczali m.in.
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta - Jerzy Pach oraz Przewodniczący Komisji Sportu,
Turystyki, Rekreacji i Promocji
Zdrowia - Joachim Machulik.
Wyniki turnieju
ziewcząt w kategorii
szkół podstawowych:

MSP-1 – MSP-6 2:1
(25:21, 17:25, 15:10)
MSP-7 – MSP-2 2:0
(25:22, 25:18)
MSP-1 – MSP-2 2:1
(19:25, 25:7, 15:13)
MSP-6 – MSP-7 0:2
(13:25, 20:25)
MSP-1 – MSP-7 2:1
(25:22, 20:25, 15:11)
MSP-6 – MSP-2 1:2
(25:23, 22:25, 11:15)
1.
2.
3.
4.

MSP-1
MSP-7
MSP-2
MSP-6

6
5
4
3

6-3
5-2
3-5
2-6

Wyniki turnieju
chłopców w kategorii
szkół podstawowych:

MSP-1 – MSP-6 0:2
(11:25, 22:25)
MSP-7 – MSP-6 2:0
(26:24, 25:11)
MSP-1 – MSP-7 1:2
(11:25, 25:9, 15:7)
1.
2.
3.

MSP-7
MSP-6
MSP-1

4
3
2

4-1
2-2
1-4

Wyniki turnieju
dziewcząt w kategorii
gimnazjów:

MG-2 – MG-3 1:2
(15:11, 13:15, 4:11)
MG-4 – MG-1 0:2
(5:15, 11:15)
MG-2 – MG-4 2:1
(13:15, 15:4, 11:7)
MG-1 – MG-3 1:2
(10:15, 15:13, 11:4)
MG-1 – MG-2 2:0
(15:10, 15:11)
MG-3 – MG-2 2:0
(15:11, 15:7)
1.
2.
3.
4.

MG-3
MG-1
MG-2
MG-4

6
5
4
3

6-2
5-2
3-5
1-6

Wyniki turnieju
chłopców w kategorii
gimnazjów:

MG-1 – MG-4 2:1
(15:11, 12:15, 11:8)
MG-2 – MG-3 0:2
(10:15, 8:15)
MG-1 – MG-2 2:0
(18:16, 18:16)
MG-3 – MG-4 2:1
(15:7, 12:15, 11:9)
MG-3 – MG-1 2:0
(15:10, 15:9)
MG-4 – MG-2 2:0
(17:15, 15:12)
1.
2.
3.
4.

MG-3
MG-1
MG-4
MG-2

6
5
4
3

6-1
4-3
4-4
0-6

Waldemar Jachimowski



Knurów. w DzieŃ gorącego laTa

Knurów. przy Dwóch SzKołach powSTaną
place zaBaw

na Zaciszu
zaznasz ochłody

mały Taternik zjedzie
po wielbłądzie

Dobra wiadomość dla uczniów Miejskich
Szkół Podstawowych nr 4 i 6. Do końca
września na terenie placówek powstaną
place zabaw z prawdziwego zdarzenia

Foto: Justyna Bajko

Kto nie ma ochoty na kąpiel,
może pograć w piłkę nożną lub
siatkową, poskakać na trampolinie,
pobawić się w dmuchanym zamku
lub wylegiwać się na leżaku.
− Wakacje to trzeba korzystać!
− śmieje się pani Teresa, która na
Zacisze przyjechała z córkami. −
Prawie jak nad Bałtykiem.
Kąpielisko jest czynne codziennie od 10 do 18. Bilety w cenach:
normalny − 3 zł, ulgowy − 1 zł.
Dzieci do lat 3 wchodzą i kąpią się
bezpłatnie.

Foto: Mirella Napolska

Kąpielisko Zacisze Leśne przeżywa istne oblężenie! Gdy żar
leje się z nieba ponad 900 osób dziennie korzysta z ochłody,
jaką oferują baseny

jb

Nie ma to jak wakacyjne
leniuchowanie - kąpielisko na Zaciszu
doskonale się do tego nadaje

Z pięknego placu zabaw korzystają
m.in. uczniowie szkolnej „Dwójki”

zabawie służyć będzie 10 ławek.
Dominującymi kolorami na
placach będzie pomarańcz i niebieski. Z czasem zazieleni się za sprawą
nasadzeń drzew i krzewów.
Place zabaw zostaną ogrodzone.
Będą mogli z nich korzystać uczniowie szkół, a popołudniami dzieci z
okolicy pod opieką dorosłych.
Inwestycje powstaną w ramach
rządowego programu „Radosna
Szkoła”. Miasto otrzymało dotację
w kwocie 200 tys. zł, co pozwoli
pokryć połowę kosztów budowy
placów zabaw.
/g/

Foto: Dawid Ciepliński

Asfalt zastąpi syntetyczna, atestowana nawierzchnia w kolorze
pomarańczowym. Sąsiedztwo placów zostanie obsiane trawą, a w
części wybrukowane.
W centralnej części placu przy
MSP-4 staną: 2 zestawy zabawowe
(Babytower i Poligon), podwójna
huśtawka, 3 ławki.
Na placu zabaw „Szóstki” zamontowane zostaną: huśtawka
wagowa, urządzenie do wspinaczki „Mały Taternik”, zjeżdżalnia
„Wielbłąd”, równoważnia, 2 bujaki,
huśtawka podwójna, 4 komplety
ławek ze stolikami. Relaksowi po

Knurów. zumBa w plenerze

cóż za energia, ależ rytm!

Foto: Dawid Ciepliński

- Było naprawdę fantastycznie! – entuzjazmują się uczestnicy
piątkowej zumby na skwerze przy ul. Dworcowej

We wspólnym tańcu udział wzięło
ponad 80 osób

Takiej imprezy jeszcze w Knurowie
nie było. Na skwerze przy fontannie
zjawiło się ćwierć tysiąca osób. Taki odzew przyjemnie zaskoczył organizatora
– knurowskie Centrum Kultury.
- Nie spodziewałyśmy się tak dużej
frekwencji – mówi Ania Rzepa, która
wspólnie z Michaliną Kobzą, instruktorką zumby poprowadziły taneczną
imprezę w plenerze. – Bawiło się 80
osób, a co najmniej drugie tyle się
przyglądało.
- Było ekstra! – zapewnia Kasia.
– Wahałam się, czy przyjść, ale teraz
nie żałuję.
- Bawiłam się świetnie! To bardzo
duża dawka energii. Liczę na powtórkę.
Jak najszybciej!... – entuzjazmuje się
Monika.
- Nie ma sprawy. Następna zumba
w sierpniu – zapowiada Ania Rzepa.
- Gorąco zapraszamy!

Zumba jest dla dobra dla wszystkich
- zapewniają organizatorzy
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