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rozmaitości
KnurÓW W ranKinGu zamożnoŚci samorzĄdÓW

Knurów
nietrzeŹWy KieroWał autobusem pełnym pasażerÓW

Kierowca dał
w gaz...

PILChOwICE

– tłumaczy młodszy aspirant Arkadiusz Ciozak z biura prasowego
KMP Gliwice. – W tym przypadku
knurowianin wyjeżdżał nie z bazy
w Gliwicach, ale z Knurowa, gdzie
dzień wcześniej zostawił swój pojazd.
Dyspozytor nie miał możliwości
sprawdzić, czy jest trzeźwy.
jb

Knurów

Skierowaniem wniosku do sądu skończyła
się poniedziałkowa interwencja Straży
Miejskiej na ul. Kazimierza Wielkiego. Przed
obliczem Sprawiedliwości stanie mężczyzna,
który pił piwo przed sklepem

Knurów.

Grzywna
lub sąd

DC

reklama

2

W niedzielny wieczór do podobnej sytuacji doszło przed sklepem
przy ul. Wilsona. Tym razem pouczone zostały dwie osoby.
Następnego dnia wieczorem
strażnicy miejscy obsługujący kamery monitoringu zauważyli grupę osób
zakłócających porządek na terenie
centrum handlowego Merkury. Na
miejsce udał się patrol. Mundurowi
ukarali jedną z osób za spożywanie
alkoholu.
/bw/

We wtorek około godz. 15 funkcjonariusze Policji w Knurowie wraz
z ochroną kopalni w Szczygłowicach
zatrzymali na ul. Górniczej 49-latka,
sprawcę kradzieży oleju napędowego, kabli i elementów metalowych z
terenu kopalni.
Wartość skradzionych przedmiotów jest w trakcie ustalania.
Jeśli nie przekroczy 250 zł, to mężczyźnie, mieszkańcowi powiatu
gliwickiego, grozi kara grzy wny
(nawet do 5 tys. zł). Gdyby się okazało, że straty są większe, wówczas
o karze zadecyduje sąd.

Gmina Pilchowice stawia na
internetową promocję okolic. Wystarczy wejść na stronę www.pilchowice.pl, odszukać zakładkę Spacer
Witrualny i bez wychodzenia z domu
można podziwiać najładniejsze budynki w okolicy. Zdjęcia robiono
przy pięknej pogodzie. Budynki toną
w słońcu i zieleni. To dobra alternatywa, gdy za oknem deszcz.
jb

nie zapomnij

piją na widoku
Więcej szczęścia miały dwie osoby, które przed jednym z budynków
przy ul. 1 Maja usiłowały spożywać
alkohol. Skończyło się na pouczeniu.
Do zdarzenia doszło w sobotę przed
północą.

2200,44 zł - to dochód przypadający na
mieszkańca Knurowa w 2012 roku. Daje to 405
miejsce wśród miast w zestawieniu zamożności
przygotowanym przez Pismo Samorządu
Terytorialnego Wspólnota. Co ciekawe,
województwo śląskie plasuje się na miejscu...
czwartym od końca

wirtualny
spacer
po gminie

16 lipca w godzinach porannych policjanci
z drogówki zatrzymali nietrzeźwego
kierowcę... autobusu PKS. Knurowianin
ryzykował życiem pasażerów, jadących
w stronę Gierałtowic
O tej porze autobus był pełen.
Policjanci zatrzymali kierowcę i jego
prawo jazdy. Sprawa została skierowana do sądu, knurowianinowi grozi
do 3 lat pozbawienia wolności.
Jak to się stało, że pijany człowiek
usiadł za kierownicą autobusu?
– W dużych firmach, takich jak
PKS, trzeźwość kierowców sprawdzana jest przez dyspozytora w bazie

nie jesteśmy
krezusami

GierałtoWice

damski
bokser

25 VII – Dzie ń Bezp iecz
nego
Kier owcy, Święto Polic ji
26 VII– Dzie ń Adm inist rato
ra,
Kalendar z Majów - Now y Rok
27 VII – Dzień Samotnych
31 VII – Dzień Skar bowości

– mazowieckie) i olecki (965,36 zł
– warmińsko-mazurskie).
Słabo w rankingu stoi województwo śląskie (185,40 zł per capita).
Zajmuje 13 miejsce, czyli czwarte od
końca. Na szczycie jest dolnośląskie
(327,32 zł), drugie lubuskie (219,56 zł),
a trzecie – raczej rzadko postrzegane
jako bogate – podkarpackie (219,07
zł). Gorzej od śląskiego wypadają tylko łódzkie (179,26 zł), wielkopolskie
(175,37 zł) i małopolskie (168,86 zł).
Zestawienie obejmuje też osobno
miasta wojewódzkie, miasta grodzkie
i miasta powiatowe. Pełny ranking
wraz z omówieniem dostępny jest na
stronie: www.wspolnota.org.pl.
/bw/

stanica. piKniK rodzinny bez procentÓW

na wspólną zabawę
daj namówić się
Świadkowie
Knurów

poszukiwani

Przed miesiącem w Knurowie
na alei Piastów ok. godz. 14.30 doszło do kolizji. W trakcie manewru
wymijania zderzyły się bokami Toyota Corolla i drugi, nieznanej marki,
pojazd.
Funkcjonariusze Policji proszą o
kontakt osoby, które posiadają informacje na temat zdarzenia.
Świadkowie kolizji mogą zgłosić się osobiście lub telefonicznie
z Wydziałem Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul.
Powstańców Warszawy 12, pok. 42,
nr tel. 032/33-69-151 lub 997.
DC

Policjanci z Knurowa zatrzymali we wtorek w Gierałtowicach 36letniego mężczyznę, który okładał
swoją żonę pięściami po głowie. Zostanie mu prawdopodobnie postawiony zarzut uszkodzenia ciała. Za
takie przestępstwo grozi do pięciu
lat pozbawienia wolności.

Najlepiej pod względem dochodu
„per capita” wśród 575 miast (bez wojewódzkich, powiatowych i grodzkich)
wypada Krynica Morska (18.773,59 zł pomorskie), drugie jest Nowe Warpno
(11.386,03 zł - zachodniopomorskie),
trzecia Łeba (5314,42 zł - pomorskie).
Na 530 miejscu lokuje się Czerwionka-Leszczyny (2012,84 zł).
Gierałtowice (3268,35 zł) znalazły się na 65 miejscu wśród 1571
gmin. Pilchowice (2061,60 zł) prawie
na końcu, bo na 1478 miejscu.
Powiat gliwicki (444,26 zł) zajął
284 miejsce wśród 314 na liście.
Podium w tym względzie tworzą
powiaty: człuchowski (1138,23 zł
– pomorskie), przysuski (1096,91 zł

www.rio2013.com/pl

DC
Ruszyły Światowe Dni Młodzieży
w Rio de Janeiro. Potrwają do 28
lipca. Hasło tegorocznego święta
to cytat z Ewangelii św. Marka:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Organizatorzy spodziewają
się ponad 1 mln młodych pielgrzymów. Na stronie można znaleźć
ciekawostki dotyczące ŚDM m.in.
reakcję młodzieży na przyjazd papieża Franciszka I, relacje na żywo
z Brazylii, oficjalny hymn święta
oraz krótkie wywiady z uczestnikami. Nieoficjalne źródła podają,
że w przyszłym roku ŚDM, zagości
w Krakowie, w miejscu tak bliskim
pomysłodawcy Światowych Dni
Młodzieży – bł. Janowi Pawłowi II.
jb

Nie w Wilczy, ale w Stanicy, odbędzie się
w niedzielę Piknik Rodzinny. Jego okrasą będzie
konkurs na najsmaczniejszy drink bezalkoholowy
Za organizacją corocznej imprezy stoi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Aby dobrze się bawić, wcale nie potrzeba alkoholowego „dopingu” – mówi
przewodnicząca komisji Jolanta Kowol.
– A drink bez procentów może być
wyśmienitym napojem. Kto nie wierzy,
niech wstąpi na naszą zabawę.
Impreza odbędzie się w Stanicy
– przy muszli koncertowej obok
stadionu.
Pierwotnie planowano ją w Wil-

czy. Została przełożona ze względów
technicznych, niezależnych od organizatorów.
- Zmiana z pewnością nie umniejszy atrakcyjności pikniku – przekonuje Jolanta Kowol.
Impreza rozpocznie się o godz.
15. W programie rodzinne gr y,
konkursy i zabaw y. Na skwerze
stanie wesołe miasteczko. Do tańca
przygrywać będzie zespół Mariola
i Piotr.
jb

Knurów

Ścięli i pocięli

W sobotę o godz. 10.45 funkcjonariusze
Straży Ochrony Kolei z Rybnika na szlaku
Knurów-Szczygłowice zauważyli dwóch
dziwnie zachowujących się mężczyzn

Jak niebawem wyszło na jaw,
panowie kradli... słup trakcyjny.
Złodzieje ścięli słup przy użyciu
piłki do metalu, a następie podzielili
go na trzy części. Sprawcami okazali
się mieszkańcy Knurowa: 30-letni

Arkadiusz N. i 36-letni Grzegorz F.
Funkcjonariusze skuli knurowian
kajdankami i przekazali Komisariatowi Policji w Knurowie. Tam prowadzone jest dalsze postępowanie.

jb

PILChOwICE

altana w ogniu
W środę, 24 lipca, w godzinach
południowych w Pilchowicach zapaliła się altana. Na miejscu szybko
pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.

Pożar na szczęście okazał się
niegroźny i szybko udało się go
opanować. Nikt nie ucierpiał. Trwa
szacowanie strat.

jb
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SzCzyGŁowiCe. PrzeCHodzieŃ zaataKowany
Przez nożowniKa...

znalazł się
w złym miejscu,
w niewłaściwym
czasie

Co trzeba zrobić, by zostać zabitym przez
szalonego nożownika? Właściwie nic.
Wystarczy pech. Szokujące są kulisy tragedii
w Szczygłowicach, gdzie przed tygodniem
zginął 28-latek

ranny na szychcie
Knurów. wyPadeK w KoPalni

dźgając go czterokrotnie nożem,
którego jedyną „winą” było to,
że znalazł się w nieodpowiednim
miejscu w niewłaściwym czasie...
Policjanci zatrzymali napastnika. Został tymczasowo aresztowany
na 3 miesiące i postawiono mu zarzut uszkodzenia ciała ze skutkiem
śmiertelnym. Grozi mu od 2 do 12
lat pozbawienia wolności.
Następnego dnia w miejscu
tragedii stało zapalonych kilka
zniczy.
– Znałam chłopaka – mówi
nam kobieta spacerująca w pobliżu.
– Naprawdę szkoda. Młody był. Całe
życie miał przed sobą...
DC

Knurów. SKradŁ torbĘ z KSiĄżKaMi...

złodziej chciał
poczytać?

W ubiegłą sobotę doszło do wypadku w kopalni
„Knurów-Szczygłowice”. Podczas robót strzałowych
obrażeń doznał jeden z pracowników. Ranny górnik
został przetransportowany do szpitala śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Do zdarzenia doszło ok. godz.
11.30 w Ruchu Knurów w chodniku
6b/II, w pokładzie 405/3, na poziomie 650 metrów pod ziemią. 45-letni
sztygar zmianowy znajdował się w
miejscu robót strzałowych i po odpaleniu ładunków materiału wybu-

chowego uległ lekkim obrażeniom.
Rannego górnika przetransportowano na powierzchnię, skąd został
zabrany śmigłowcem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego do szpitala
w Sosnowcu. Na szczęście jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.
foto: Straż Graniczna

Przypomnijmy. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13
na 14 lipca) przy ul. Konopnickiej.
- Około godziny drugiej 23-letni
gliwiczanin zaatakował 28-letniego
mieszkańca Szczygłowic i ugodził
go nożem. Ranny został przewieziony do szpitalu , ale pomimo
starań lekarzy zmarł – informują
policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że szczygłowiczanin nie był
wcześniej w y typowanym celem
zabójcy. Stał się nim przez przypadek. Gliwiczanin uczestniczył bowiem w imprezie, z której wyszedł
wzburzony. Zaatakował 28-latka,

Śmigłowiec wylądował na boisku treningowym Concordii,
na które dojechała karetka, dowożąc rannego górnika

- Wcześniej bym się śmierci spodziewała
niż czegoś takiego – chwyta się za głowę
pani Stanisława. – Żeby okraść człowieka
w biały dzień i to w środku miasta!
To miał być zwyczajny, spokojny
dzień. Środa, 18 lipca około godz. 13.
Pani Stanisława z pieskiem Brutusem
wracała z biblioteki z torbą pełną
książek. Z ulicy Szpitalnej skręciła do
parku. Po krótkim spacerze knurowianka chciała przypiąć psu obrożę,
położyła torbę obok, wtem...
– Zobaczyłam jak z góry po schodach schodzi młody mężczyzna, szczupły w czarnych spodniach i czapce nasuniętej na oczy – opowiada knurowianka. – Ani się spostrzegłam, gdy podbiegł,
chwycił moją torbę i pobiegł w krzaki.
Sprytny był, zanim psa zawiązałam już
go nie było. Jak na złość wokół nie było
nikogo, żadnych świadków.
Pani Stanisława na szczęście
nie miała w torbie cennych rzeczy:
7 książek z biblioteki i stary telefon
na kartę.
– Książek żal, myślałam, że może
złodziej zorientuje się i je porzuci.
Chodziłam po nasypie, po krzakach,
ale nic – mówi knurowianka. – Zgłosiłam do biblioteki, a nuż ktoś je znajdzie
i odda.
Pani Stanisława obawia się, że
koszty poniesione przez bibliotekę z
powodu straty książek będzie musiała pokryć z własnej kieszeni.
– Mogę uspokoić naszą czytelniczkę, za nic nie będzie musiała płacić–

mówi Brygida Dreślińska, kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej.– Czekamy, może ktoś zwróci książki.
Złodziej w czasie ucieczki zgubił
czapkę.
– Może miał dwie... – zastanawia się
pani Stanisława. – Jedną zakładał, gdy
atakował, a drugą normalnie nosił.
Knurowianka zgłosiła sprawę
na Policję.
– Gdybym miała torbę przy sobie,
pewnie by mnie zaatakował i siłą wyrwał! – nie ma wątpliwości pokrzywdzona. – Straty nieduże, ale strasznie
się wystraszyłam. Chcę przestrzec
innych, by pilnowali cennych rzeczy,
bo złodzieje atakują znienacka.
Złodziej zapewne się zdziwił,
gdy w środku zamiast portfela zobaczył książki.
– Za kradzież grozi mu skierowanie sprawy do sądu i grzywna, nawet
do 5 tys. – informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w
Knurowie. Oczywiście jeśli złodziej
zostanie złapany.
Tym razem skończyło się strachu. Niestety, osoby starsze to łatwy
cel na złodziei. Dlatego najlepiej nie
nosić przy sobie cennych rzeczy i
unikać miejsc, gdzie nikt nie usłyszy
wołania o pomoc.
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Knurów

Przeklinali
aż uszy
więdły
Mowa o nastolatkach,
którzy w minioną
środę wieczorem
zebrali się w rejonie
ośrodka zdrowia
przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Młodzi
wysławiali się
w sposób, który
gorszył okolicznych
mieszkańców

Dla niektórych
obcokrajowców spotkanie
z funkcjonariuszami Straży
Granicznej nie należy do
przyjemności...

żerniCa

bez pozwolenia
W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze
Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży
Granicznej przeprowadzili kontrolę
legalności pobytu cudzoziemców na
terytorium Polski
Podczas pełnienia służby na szlaku komunikacyjnym w Żernicy zatrzymali obywatela Iraku, który nie
posiadał odpowiednich dokumentów
uprawniających do pobytu w Polsce.

Jeszcze tego samego dnia komisja
Okręgowego Urzędu Górniczego
przeprowadziła wizję lokalną na
miejscu zdarzenia w celu ustalenia
przyczyn wypadku.

Obcokrajowiec przedstawił za to ważne zezwolenie na pobyt w innym kraju
Unii Europejskiej, dlatego strażnicy
nakazali mu wrócić do Portugalii.
/g/

Zgłoszenie trafiło do Straży
Miejskiej. Mundurowi ukarali
mandatem jednego ze sprawców
w ykroczenia. Sprawę pozostał ych, n ielet n ich, pr z ek a z a no
Policji.
W czwartek po południu do
podobnej sytuacji doszło przy ul.
Kopalnianej, gdzie w nieprzyzwoity sposób zachow y wał się
nietrzeźwy mężczyzna. Mundurowi doprowadzili go do miejsca
zamieszkania. Nazajutrz – po
wytrzeźwieniu – został ukarany
mandatem za wcześniejsze publiczne „wyczyny”.
/bw/
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Knurów. GrzeSzny PoStój na GrzeCznoŚCiowyM ParKinGu

Kierowco, parkuj po bożemu

Parking naprzeciwko szpitala, po drugiej stronie
ul. Niepodległości, jest własnością parafii pw. świętych Cyryla
i Metodego. Parafia grzecznościowo udostępnia go kierowcom.
Niektórzy trochę nadużywają tej gościnności
zablokowany wyjazd: - Czekałem godzinę, aż wrócił pan, który odwiedzał
kogoś w szpitalu.
Obok probostwa w ydzielono
cztery miejsca dla jego mieszkańców.
I tutaj kierowcy parkują. Zdarza się,
że księża nie mogą się zatrzymać na
własnym podwórku.
Wbrew pozorom w okolicy nie
ma specjalnego problemu z miejscami do parkowania. Za ratuszem
czeka na kierowców spory parking,
który jednak często świeci pustkami.
Drugi znajduje się tuż za kościołem.
Dlaczego więc niektórzy kierowcy na siłę wciskają swoje pojazdy na
mały przyparafialny plac?
– Bo blisko do szpitala. Nie chce mi
się szukać gdzie indziej. Gdzie ja tam
będę chodził! – wyznał bez ogródek
jeden z parkujących kierowców.
Właścicielka pobliskiego sklepu
podkreśla, że nie ma pretensji, jeśli
ktoś wejdzie i zapyta, czy może zaparkować na chwilę pod sklepem. Są jednak tacy kierowcy, którzy potrafią zostawić auto na 8 godzin nie przejmując

się, że blokują w ten sposób dojazd dla
niepełnosprawnych i uniemożliwiają
odbiór towaru. Zwrócenie uwagi czasami pomaga, kierowcy przestawiają
samochody w inne miejsce. Zdarza
się jednak i tak, że reagują agresją.
– Proszę tylko o dobrą wolę! – ape-

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj”. Tę radę trzeba
stosować, bo jeśli chcemy coś osiągnąć,
to tylko na zasadzie wzajemnego dobra
i szacunku. Dobrem się wychowuje.
Ksiądz proboszcz i właścicielka
sklepu medyczno-zielarskiego mają
nadzieję, że apele o rozsądek i życzliwość poskutkują, a kierowcy zanim
zaparkują w miejscu nieodpowiednim, pomyślą, czy czasem nie utrudniają w ten sposób komuś życia.
jb

Piesi skarżą się, że parkujący nie
zostawiają im dogodnego przejścia

Foto: Archiwum

– Samochody parkują przed
samym sklepem, nie zostawiając
przejścia – mówi właścicielka sklepu
zielarsko-medycznego znajdującego
się w budynku przy parkingu. –
Młodszy się jeszcze jakoś przeciśnie,
ale nie starsi z balkonikami i niepełnosprawni. Jak oni mają przejść?
Zdaniem naszej rozmówczyni
problem ma już 10-letnią historię.
Kierowcy nie ograniczają się do
w y znaczonych miejsc, z ajmują
każdy wolny sk rawek. Potraf ią
zablokować wejście do sklepu albo
wyjazd z garażu.
– To mały procent kierowców,
ale niestety uciążliwy. Ktoś myśli
tylko przez pryzmat własnego ja: „Tu
muszę postawić” – mówi ks. Andrzej
Wieczorek, proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. – Na bramach wjazdowych do
garaży jest prośba, aby nie parkować.
Wisi też znak zakazu parkowania.
Ksiądz Wieczorek sam doświadczył niedogodności, gdy chciał wyjechać z garażu, a nie pozwalał mu

luje właścicielka sklepu medycznozielarskiego.
Rozwiązaniem byłoby zamknięcie parkingu dla kierowców, ale ks.
Andrzej Wieczorek uważa to za zły
pomysł.
– Nie, nie zamknę parkingu. Nie
mamy sobie robić złośliwości, ale pomagać, wychowywać się do życzliwości
– mówi zdecydowanie ks. proboszcz.
– Co to przyniesie jak ja zamknę bramę? Będę miał więcej miejsca, ale po co
mi tyle. Św. Paweł mądrze powtarzał:

Knurów. Pytania o ŚMieCi

torby oksy-biodegradowalne? Mogą być...
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

- Gdzie powinienem wyrzucić
olej po frytkach?
- Do czarnego worka (pojemnika).
- Czy torby oksy-biodegradowalne mogą mieć takie samo zastosowanie co torby biodegradowalne?
Czyli, czy można do nich wrzucać
obierki, resztki organiczne, a gdy się
już zapełni, dać do brązowego worka na odpady biodegradowalne?
- Foliowe reklamówki oksy-biodegradowalne i biodegradowalne są
reklamowane jako „torby przyjazne
środowisku”. Torby oksy-biodegradowalne oznaczone są symbolem zielonej kropli lub posiadają informację
słowną o dodatku pro-degradantu.
Torby biodegradowalne są oznaczone znakiem „seedling” (sadzonka,
kompostowalny). Rozkład toreb
biodegradowalnych następuje w warunkach kompostowni. Warunkiem
prawidłowego zagospodarowania
odpadów z toreb biodegradowalnych
jest więc ich segregacja i przekazanie do odpowiedniego zakładu
utylizacji. Foliowa torebka biodegradowalna może więc być wyborem
przyjaznym środowisku, pod warunkiem, że zostanie w odpowiedni
sposób zutylizowana, czyli poddana
kompostowaniu w odpowiednich
warunkach. Producenci toreb oksybiodegradowalnych reklamują swoją
technologię jako bezpieczną dla
środowiska, umożliwiającą całko4

wite wyeliminowanie zagrożenia
związanego z długoletnim rozpadem
odpadów z folii i, co za tym idzie,
zmniejszeniem powierzchni potrzebnej do ich składowania. Całkowity
ich rozkład może nastąpić w ciągu
1-3 lat, niezależnie od miejsca, w
które trafi foliówka. Dodatkowo podkreślają możliwość wykorzystania
tworzyw z dodatkiem pro-degradantów w procesie recyklingu.
- Gdzie należy wyrzucić ścinki
materiałów lub bardzo zniszczone
ubrania?
- Do czarnego worka.
- Czy wystawiane worki muszą mieć logo Komartu, co jest
sugerowane w harmonogramach
z Komartu. Uchwała Rady Miasta
mówi jedynie o spełnieniu wymogu koloru.
- Worki do segregacji nie muszą posiadać logo firmy KOMART
wystarczy, że będą półprzeźroczyste
w kolorze odpowiednim do rodzaju
gromadzonych w nich odpadów.
- Czy jest szansa na częstszy odbiór odpadów biodegradowalnych
niż raz na dwa tygodnie? To ważne
zwłaszcza latem, kiedy rozkład następuje szybciej. Worki oczywiście
mogłyby być w takim przypadku

mniejsze niż 120 litrów, bo mało kto
nazbiera przez dwa tygodnie (jeśli
nie kosi trawy) tyle organicznych
odpadów...
- Nie ma możliwości zmiany
częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady zielone
można odwieźć do jednego z dwóch
PSZOK-ów przy ul. Szpitalnej 7 lub
ulicy Szybowej 44, gdzie zostaną
przyjęte bez dodatkowych opłat.
Należy w tym wypadku pamiętać o
wypełnieniu i dostarczeniu obsłudze
PSZOK karty przekazania odpadu.
- Na jakich zasadach będzie się
odbywać kontrola poprawności segregacji? Czy będzie kwestionowana
poprawność segregacji, jeśli pojemnik z odpadami recyklingowymi
będzie zawierać jednostkowe ilości z
innych frakcji? Chodzi o przypadki,
gdy mieszkaniec nie mając pewności
gdzie wrzucić odpad uznał, że lepiej
dać go do niesegregowalnych...
- Generalnie segregując odpady,
należy kierować się zasadami, które
zostały określone w ulotce edukacyjnej. W najbliższym czasie zostanie
przygotowana i rozpowszechniona
szczegółowa informacja o sposobie segregacji tych odpadów, które
sprawiają mieszkańcom największe

Jeśli chcesz o coś dopytać – dzwoń (32 332 63 76) lub pisz
(r e dakc ja@p r ze gla dl o kalny.e u, ewe nt ualni e li s t owni e:
ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów). Uzyskane odpowiedzi
opublikujemy w kolejnych wydaniach PL.

problemy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, gdzie
określony odpad powinien trafić,
można się kontaktować z Referatem
d.s. Odpadów Komunalnych w Urzędzie Miasta w celu ich wyjaśnienia
(tel. 32 339 22 14).
- Czy planowana jest miejska
kampania edukacyjna/promująca
segregację bądź inne inicjatywy
(choćby FAQ), gdzie można zadać
pytanie lub podzielić się najlepszymi praktykami z własnego podwórka?
- Kampania informacyjna jest
prowadzona już od dawna poprzez
ulotki informacyjne, plakaty, publi-

kacje w Przeglądzie Lokalnym, informacje zamieszczane na stronach
internetowych UM i BIP, przedstawienie edukacyjne dla uczniów
szkół podstawowych, bezpośredni
kontakt z mieszkańcami. Kampania
będzie prowadzona nadal, ponieważ
potrzeba edukacji dotyczącej segregacji jest bardzo duża. Konieczne
jest wykorzystanie różnorodnych
form informowania mieszkańców
i wymiany doświadczeń. Wszelkie
zgłoszone inicjatywy w tym zakresie zostaną wzięte pod uwagę
i w miarę możliwości pozytywnie
rozpatrzone.
Not. bw, pg, jb

Knurów. obradowaŁa rada MiaSta

Korekty w budżecie
Sześć uchwał przyjęła knurowska Rada Miasta
podczas środowej sesji. Wszystkie miały wymiar
finansowy, związany ze zmianami w miejskim
budżecie
O 838 tys. zł radni zwiększyli
wydatki z tegorocznego budżetu
miasta na przebudowę kanalizacji
deszczowej w rejonie skrzyżowania
ulic 1 Maja i Wilsona. Całkowity
koszt inwestycji sięgnąć ma prawie
2 mln zł.
130 tys. zł więcej potrzeba na
realizację I etapu przebudowy targowiska w Knurowie. Pieniądze umożliwią m.in. wykonanie dodatkowego
odwodnienia i wymianę okablowania na obecnym targowisku.

Na wniosek prezydenta Knurowa w tegorocznym planie finansowym miasta znalazło się nowe
zadanie: „Modernizacja Stadionu
Miejskiego – zakup dokumentacji
projektowej”. Na jego wykonanie
rajcy zabezpieczyli 80 tys. zł.
Samorządowcy zgodzili się na
korekty w budżecie MOSiR-u, umożliwiające wykonanie pilnego remontu,
który dostosuje stan techniczny obiektu do czwartoligowych rozgrywek.
/b/
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Chodnik, parking, a może plac zabaw? Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej
sami decydują na co przeznaczyć 5 mln zł, a chorzowianie 1,6 mln zł. Być
może knurowianie też będą mieć taką sposobność. Prezydent Adam Rams
proponuje stworzenie budżetu obywatelskiego
Knurów. Prezydent proponuje budżet obywatelski

Przekazywanie części budżetu
do dyspozycji mieszkańców zyskuje na popularności. O tym, na
co przeznaczyć fundusze decydują
mieszkańcy Sopotu (od 2011 roku
– pierwsi w Polsce), Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej
Góry, Łodzi, Wrocławia i Elbląga.
W regionie, spośród 167 gmin
województwa śląskiego, budżet
obywatelski (zwany też partycypacyjnym) mają Chorzów i Dąbrowa
Górnicza.
Możliwe, że do tego nielicznego
jeszcze grona dołączy Knurów.
- Obserwując zachodzące procesy demokratyzacji życia publicznego jestem przekonany, że
pożądane jest stwarzanie warunków do jak największego udziału
oby wateli w życiu publiczny m
– czytamy w piśmie prezydenta
Adama Ramsa, adresowanego do
przewodniczącego Rady Miasta
Jana Trzęsioka. – To przeświadczenie inspiruje mnie do skierowania
do Pana Przewodniczącego prośby
o spowodowanie rozpoczęcia prac
w Komisjach Stałych Rady Miasta,
których celem powinno być określenie zasad konstruowania budżetu
z możliwie największym udziałem
mieszkańców naszego miasta.
- Wypracowanie dobrych rozwiązań tego przedsięwzięcia pozwoli
na stworzenie optymalnego projektu
uchwały budżetowej ze szczególnym
uwzględnieniem propozycji wyłonionych poprzez konsultacje społeczne
w zakresie planowanych inwestycji
– dodaje prezydent Rams. – Istotą
mojego wniosku jest umożliwienie
mieszkańcom naszego miasta wskazanie obszarów bądź przedsięwzięć
ważnych dla rozwoju Knurowa,
zaspokajających zbiorowe potrzeby
społeczności lokalnej.

Źródło: www.zbr.pl

A Ty na co wydałbyś pieniądze

Nasz czytelnik przeznaczyłby część budżetu obywatelskiego
na profesjonalne miasteczko ruchu drogowego; z pierwszego
w Polsce tego typu obiektu cieszy się od pół roku gmina Czarne
na Pomorzu (obiekt zbudował Zakład Budowlano-Remontowy
w Kiełpinku k. Człuchowa)

W Dąbrowie Górniczej budżet
obywatelski dysponuje 5 mln zł.
Pieniądze są dzielone między 27
dzielnic. O wysokości kwot decyduje
liczebność dzielnic.
W Chorzowie mieszkańcy w
głosowaniu zdecydowali na co chcą
przeznaczyć 1,6 mln zł. W ciągu
3 tygodni oddali 5,5 tys. głosów.
Najw ięk sze popa rcie u z ysk a ła
odnowa Parku Hutników w centrum miasta oraz budowa nowego
parkingu i dodatkowych miejsc
postojowych. Na liście do realizacji
znalazły się też: oświetlenie parku
i przejścia pod wiaduktem, remont
chodników, utwardzenie ścieżki
dla pieszych.
Do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w 2014 roku przygotowują się Ruda Śląska (2 mln zł) i
Świętochłowice (250 tys. zł).
Znacznie więcej, bo 20 mln zł,
mają do dyspozycji łodzianie. Aż
30 tys. z nich zainteresowało się
sposobem wydania tych pieniędzy. Zgłosili blisko 900 wniosków.

Wa r toś ć wsz yst k ich proponowanych przez łodzian inwestycji
sięgnęłaby prawie pół miliarda
złotych (w 2012 roku cały budżet
Łodzi wyniósł 3,3 mld zł).
Gdybyś miał taką możliwość, na
co wydałbyś publiczne pieniądze?
- Więcej parkingów by się przydało – pan Andrzej przed chwilą
wcisnął swoje Renault między Opla
i Skodę niedaleko Planety. – Ale nie
takie zwykłe, lecz piętrowe. Jak w
Focusie w Rybniku. Nowoczesne, z
monitoringiem, bezpieczne. Wtedy i
miejsca na coś innego by zostało.
- Założyłabym szkołę! – entu-

zjazmuje się pani Iwona. – Żadne
tam liceum, ale taką co by nauczyła
tego, co potrzeba w życiu: szycia,
gotowania, majsterkowania. Każdy
by się mógł do niej zapisać – młody i
stary. Każdy!
- Stworzyłbym Park Seniora
– zaskakuje nas pan Andrzej, leniwie
zmierzający z pieskiem w stronę
ogródków działkowych.
– Tu, przy Oczku Wodnym.
Byłyby ławeczki w cieniu, stoliki
z szachownicami, może 2-3 urządzenia z siłowni „pod chmurką”,
niedaleko kawiarnia, ale taka na
seniorską kieszeń. I scena, niczym
muszla koncertowa w Ciechocinku,
ale mniejsza, gdzie raz na jakiś
czas mógłby ktoś wystąpić i zagrać
„po naszymu” albo przeboje z dawnych lat... Dozwolone od 50 lat...
– śmieje się.
- A zaf undowałbym sobie i
innym profesjonalne miasteczko
ruchu drogowego – Piotrek – „jeszcze nastolatek”, jak mówi – przymierza się do egzaminu na prawo
jazdy. – Teren niedaleko placu 700lecia byłby jak znalazł...
- A McDonald to co? Do Gliwic
trzeba jeździć... – włącza się jego
kolega. Młodszy. Piotrek macha
ręką: - Pan nie słucha. Młody i głupi.
Ja tam wolę KFC...
Bogusław Wilk

Budżet obywatelski (partycypacyjny)

– to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet
danego miasta. To nie tylko określona pula pieniędzy do dystrybucji, lecz
także tok dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec
rozstrzyga o tym, w jaki sposób wydawać fundusze publiczne.
Za pioniera w kreowaniu budżetu obywatelskiego uważa się brazylijskie
Porto Alegre (1989 rok). Śladem 1,5-milionowej stolicy stanu Rio Grande do
Sul poszły setki miast na całym świecie. W Europie prym w tym względzie
wiodą Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania (w sumie około
200 europejskich miast).

Budżet obywatelski
- na co wydałbyś
pieniądze?

Pani Katarzyna
z synem Darkiem:
– Podoba mi się pomysł siłowni pod
chmurką. Gdybym więc miała sporo
pieniędzy do wykorzystania, wybudowałabym jeszcze jedną, ale gdzieś
bliżej mojego domu. Przydałoby się
także więcej miejsc w przedszkolu, bo
w tym roku mój syn trafił na listę rezerwową. Może otworzyłabym dodatkowe
oddziały?

Pani Jadwiga:
– Gdybym mogła wydać 1 mln zł, to
pewnie wyremontowałabym wszystkie
dziurawe drogi w Knurowie. Wybudowałabym również place zabaw, bo u
nas na Wojska Polskiego nie ma ich
za wiele. Zadbałabym o większą ilość
ławek i zieleni.

Karolina i Patrycja:
– Pieniądze przeznaczyłybyśmy na porządny park. Niestety, mamy wrażenie,
że w Knurowie są same supermarkety
i parkingi. Nie ma miejsc dla młodych,
toteż musimy siedzieć pod blokiem, a
to się zazwyczaj kończy pretensjami
sąsiadów.

Knurów

Zapadająca się studzienka
do szewskiej pasji doprowadza
kierowców jeżdżących po ul. Sokoła

Problem istnieje od ponad roku.
– Kilkakrotnie zdarzyło mi się na
nią najechać – mówi jeden z mieszkańców ul. Sokoła. – Zresztą nie tylko
mi. Sąsiadom również.
- Ciekawe jak długo zawieszenie
mojego auta to wytrzyma – dodaje
kolejna osoba.
Nasi rozmówcy przekonują, że
zgłosili sprawę urzędnikom. – Niestety, nikt nie zajął się problemem. A
studzienka coraz bardziej się zapada.
Któregoś dnia zastaniemy tam jedną
wielką dziurę.
Anna Lewandowska, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Śro-

dowiska, zapewnia, że żadne pismo
w tej sprawie nie wpłynęło: – Nie
przypominam sobie, by zgłaszano nam
podobny problem.
Pani naczelnik nie pozostawia
sprawy samej sobie i po chwili wyjaśnia się kwestia własności kłopotliwej
studzienki. To studzienka telekomunikacyjna. Za jej utrzymanie odpowiedzialna jest Telekomunikacja Polska.
– Skontaktowaliśmy się już z TP
S.A. w sprawie zgłaszanej Przeglądowi przez mieszkańców z ul. Sokoła
– mówi naczelnik Lewandowska.
– Wkrótce jej pracownicy powinni
zająć się problemem.
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Foto: Dawid Ciepliński

Studzienka wkurza kierowców

Niewielka studzienka, lecz całkiem spory kłopot... ; po naszej
interwencji została oznakowana w widoczny na zdjęciu sposób

Pan Jerzy:
–Wybudowałbym garaże, bo samochodów coraz więcej. Szkoda, że na
osiedlu nie ma fontanny. Na starym
Knurowie jest taka piękna, u nas też by
się przydała. Brakuje mi także miejsc
do rekreacji dla starszych i młodszych.
Można by zjeżdżalnie wybudować albo,
tak jak w Mikołowie, mini-zoo.

Michał i Michał:
– Właśnie jesteśmy w drodze na Zacisze,
przydałoby się więcej takich miejsc do
odpoczynku. Pieniądze przeznaczylibyśmy też na nowe boisko, bo na starym
Knurowie nie ma gdzie grać w piłkę.
Jeszcze wyremontowalibyśmy ulice - są
dziurawe i na rowerze trudno się jeździ.

Not. jb



aktualności
Knurów

Kłopotliwi sąsiedzi „z doskoku”

Piją i palą. Wiecznie się kłócą i awanturują, nieraz zabierają do bitki. Bezdomni,
którzy schodzą się na strychu bloku nr 8 przy ul. Kwitka, mocno dają się we znaki
lokatorom budynku
Taka sytuacja trwa od przeszło
roku.
– Na początku przychodził tylko
jeden bezdomny – wyjaśnia mieszkanka bloku. – Teraz jednak ciągnie
za sobą innych. Pojawiają się w trzech,
czterech. Różnie to bywa.
Mężczyźni przesiadują w pomieszczeniu na strychu.
– Poznosili sobie krzesła i fotele.
Piją alkohol. I to nie tylko piwa. Znaleźliśmy już nawet butelki po denaturacie – mówi knurowianka. – Do tego
przynoszą sobie znicze z cmentarza,
żeby po ciemku nie siedzieć.
- Jeszcze jakby tego było mało, to
palą papierosy – nie kryje wzburzenia
jej sąsiad. – A przecież w środku jest
tyle rzeczy, że wystarczy tylko jeden
niedopałek, by cały strych zajął się
ogniem.
Bez dom ni n ie s ą a n io ła m i.
Awantury są na porządku dziennym
i nocnym. Wszczynają bójki.
– Rozrzucają też butelki i słoiki,
rozbijając je. Nazajutrz musimy to
zbierać – załamują ręce knurowianie.
– W nocy to spać nie można, bo tak
jest głośno.

Walka z wiatrakami

Foto: Archiwum

Mieszkańcy próbują uchronić
się od kłopotliwego sąsiedztwa „z
doskoku”.
Najpierw założyli kłódkę, zamykając feralne lokum. Na niewiele to
się zdało. Dzicy lokatorzy przecięli ją.
Postarali się więc o mocniejszą.
– Tej nie dali rady, więc wyrwali
skobel, do którego podczepiona była
kłódka - mówi jedna z lokatorek.
– A jak są zbyt pijani, żeby wejść
na strych, to śpią na klatce schodowej
– dodaje kolejna. – Popsuli też kontakty i nie można światła zapalić.
Nie pomagają interwencje knurowskiej Straży Miejskiej.
– Codziennie dzwonimy. Strażnicy ich przegonią, ale ci bezdomni za
dwie, trzy godziny wracają. Odejdą
kawałek, zrobią sobie rundkę po
śmietnikach, pozbierają puszki i
przychodzą po raz kolejny – w głosie
naszej rozmówczyni da się wyczuć
rozczarowanie.

- A wieczorem to się w ogóle
nie boją i w pięciu potrafią czasem
przyjść. Już nieraz cofałam ich od
drzwi, ale co ja sama poradzę. Czasem
to nawet strach przyjść i ich wyganiać.
Wiadomo co takiemu odbije i czy człowiekowi krzywdy nie zrobi...

Wołanie o pomoc

Lokatorzy poprosili o pomoc
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji. 
– O sytuacji dowiedzieliśmy się w
ubiegłą środę – informuje inspektor
Iwona Szymoszek z MZGLiA. – Zdecydowałam o przeprowadzeniu wizji
lokalnej.
Na miejscu czekała już jedna z
lokatorek. Panie udały się na strych.
W pomieszczeniu zastały jednego z
bezdomnych.
– Nie chciał opuścić lokum. Zaproponowałam, by zgłosił się do po
pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Knurowie, ale odmówił
– wyjaśnia inspektor Szymoszek.
– Dodał, że odpowiada mu takie
życie.
Po dłuższej chwili mężczyzna
dał się przekonać i opuścił blok. Nie
ma jednak gwarancji, że nie wróci on
bądź jego kompani.
Mieszkańcy mają plan na wykorzystanie pomieszczenia.
– Przede wszystkim przydałoby
się w zimie. Jakieś pranie można by tu
powiesić, może stary mebel przenieść
z domu – mówią.
Najpierw potrzebne są gruntowne porządki. O to postara się
MGZLiA.
– Jesteśmy już na etapie załatwiania tego problemu. Wkrótce wszystko,
co znajduje się na strychu, w tym
rzeczy poznoszone przez bezdomnych,
zostaną wywiezione – zapewnia inspektor Szymoszek.
Co dalej?
– Jak tu w końcu będzie posprzątane, śmieci wywiezione, będzie już
można korzystać ze strychu, a bezdomni dalej będą tu przychodzić i nas
nawiedzać. Co my mamy wówczas
zrobić? – zastanawiają się.

Dzicy lokatorzy uczynili ze strychu istne rumowisko - trudno rostrzygnąć, czy brzydziej wygląda czy
pachnie...

Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

Komunikacja. Lepszy tabor PKM

Nowe autobusy wyjadą jesienią
PKM Gliwice rozstrzygnęło przetarg na zakup 20 autobusów.
Nowe pojazdy mają obsługiwać połączenia na terenie Gliwic
i powiatu
Nowe Solarisy
dołączą do
pojazdów
tej marki,
użytkowanych
od kilku lat
przez gliwicki
PKM



Pierwsza partia pojawi się na
drogach w listopadzie. Nowe autobusy mają mieć długość 12 i 15 metrów
(po 10 szt.). Dostarczy je firma Solaris. Wartość podpisanego kontraktu
przekracza 19 mln zł.
Wszystkie pojazdy będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych i do prze-

wożenia wózków dziecięcych. Krótsze pomieszczą do 91 pasażerów,
dłuższe do 140.
Autobusy będą wyposażone w
elektroniczne tablice i kasowniki.
Mają być też dostosowane do montażu czytników Śląskiej Karty Usług
Publicznych.
DC
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rozmaitości
Z kart historii Pilchowic

Lecznicy ojców bonifratrów
„stuknie” 200 lat

Po Piotrze Apostole najdłużej sprawującym władzę papieską był Pius IX. Jedno z piękniejszych
świadectw jego niemal 32-letniej posługi papieskiej znajduje się w szpitalnej kaplicy
w Pilchowicach. To obraz św. Anny, podarowany przezeń ojcom bonifratrom

Zamek daje prestiż

wspomnianego wcześniej Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w 1922 roku ornaty i szaty
liturgiczne z kaplicy seminaryjnej
otrzymała w darze kaplica fabryczna
w Krywałdzie (dziś kościół parafialny pod wezwaniem św. Antoniego z
Padwy w Krywałdzie).
Po wkroczeniu wojsk sowieckich
w 1945 roku dawny pałac oraz szpital
dla kobiet został przez nich spalony.
Dzisiaj przyzamkowy park, w
którym odbywały się imprezy plenerowe, jest własnością Gminy Pilchowice. Renowacja parku została ujęta
w planie „Odnowy Miejscowości”.
Termin zakończenia odnowy parku
to 2015 rok. Samorząd oraz miejscowe
organizacje i stowarzyszenia angażują
się w to ważne dla miejscowej społeczności dzieło. Stąd m.in. ciekawe
pomysły i imprezy (np. Jarmark Świąteczny, Noc Świętojańska), które służą
pozyskaniu dodatkowych funduszy
na restaurację zieleńca. Gmina wzięła
też udział w Programie Odnowy Wsi
pod egidą Urzędu Marszałkowskiego
i w konkursie „Sołectwo Przyjazne
Środowisku” gliwickiego Starostwa
Powiatowego, pozyskując pieniądze.

Chorób Płuc im. św. Józefa. Jest to
dawna siedziba Braci Miłosierdzia
Bożego (bonifratrów). Został wzniesiony w 1814 roku. Jego fundatorem
był Antoni Wenzel.
W 1879 roku budynek został nieco
przebudowany. Zyskał wówczas wygląd neogotycki, na planie podkowy
z otwartym dziedzińcem od strony
frontu, z charakterystycznymi dwuspadowymi dachami schodowymi
(wcześniej był w stylu późnobarokowym). W 1859 roku wybudowana
została kaplica szpitalna pod wezwaniem św. Anny (usytuowana jest w
południowo− wschodnim narożniku
budynku).
Obraz św. Anny jest darem papieża Piusa IX (na Stolicy Piotrowej
w latach 1846-1878). Pod koniec
lat siedemdziesiątych XIX stulecia
wzniesiony został krzyż na dziedzińcu szpitala.
Bonifratrzy opiekowali się chorymi (początkowo były tu 24 łóżka).
Wraz z wybuchem II wojny światowej prywatną własność bonifratrów
− pierwszych „lekarzy” szpitala
- przekształcono na lazaret polowy,
zaś w 1941 roku na szpital wojskowy.
Zakonnicy włączeni zostali do personelu szpitalnego.
W 2014 roku obecny Szpital
Chorób Płucnych im. św. Józefa
obchodzić będzie dwóchsetlecie. Przyświeca mu
motto: „Jesteśmy tu po to,
by Ci pomóc”.
W skład Gminy Pilchowice, której powierzchnia
wynosi 70 km 2 , wchodzi
siedem sołectw. Razem liczą około 10,6 tys. mieszkańców. Chlubą okolicy są
prawdziwe perełki architektoniczne, np. w Stanicy
barokowo-klasycystyczny
kościół pw. św. Mikołaja z
około połowy XVIII wieku
(pierwszy kościół wzniesiono tutaj w 1480 roku,
zniszczony w czasie wojny
trzydziestoletniej: 16181648); w Żernicy − kościół
pw. św. Michała Archanioła
z 1661 roku.
Część obszaru gminy
wchodzi w skład Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich,
powołanych w 1993 roku.
Biegnie tu też turystyczny
Szlak Husarii Polskiej.

Kolejni potomkowie rodu wybudowali zamek, w którym po latach siedzibę miało Królewskie Seminarium
Nauczycielskie (1867-1921). W 1922
roku obiekt przejęły siostry jadwiżanki, przeznaczając go na dom sierot.
Działalność seminarium to półwiecze
znaczone przez zasługi w nauczaniu i
popularyzowaniu muzyki nie tylko w
Pilchowicach, ale również w okolicy.
W drugiej połowie XVIII wieku
Wengerscy - potomkowie majoratu
pilchowickiego - na miejscu tak
zwanego „starego” zamku wybudowali dla siebie dwór piętrowy w stylu
barokowo-klasycystycznym (dzisiaj
to siedziba Urzędu Gminy).
Kiedy w 1911 roku w Pilchowicach
oddano do użytku budynek szpitala
dla kobiet, już na początku okazało się,
że koszty wyposażenia i utrzymania
lecznicy są zbyt wysokie. Postanowiono zorganizować koncerty muzyczne
i dochód przeznaczyć na potrzeby
szpitala. 7 maja 1911 roku Towarzy- Miłosierni bracia
stwo Śpiewu i Gimnastyki z Krywałdu
W Pilchowicach znajduje się i
oraz uczniowie Szkoły Muzycznej z nadal wspaniale funkcjonuje Szpital
Rud zorganizowali
koncert muzyczny
dla podratowania finansów szpitala.
W 19 31 r o k u
utworzono też Męsk ie Towarzystwo
Śpiewacze.
Przy zamku założony został okazały park. Jego walory
docenił Karol Olex
− właściciel hotelu w
Pilchowicach. Olex
był również współorganizatorem imprez muzycznych w
hotelowej restauracji
i w plenerze. Do popularyzowania muzyki przyczynił się
też hrabia Józef von
Wengersk y, któr y
był prawdopodobnie
fundatorem późnobarokow ych organów z 1781 roku. Organy te przeniesione
zostały w 1913 roku
do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w
Wilczy (po gruntownej renowacji nabrały nowego blasku). Pilchowickie organy; w 1913 roku zostały przeniesione
Należy nadmie- do kościoła w Wilczy (zdjęcie zamieszczone w Gościu
nić, że po likwidacji Niedzielnym z 19 września 1937 roku)
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Maria Grzelewska

Zdjęcie szpitala dla kobiet
z 1911 roku i spalonego
szpitala w 1945 roku oraz
niektóre informacje pochodzą z ar t ykułu Tadeusza
Puchałki pt. „Pilchowickie
wspomnienia z łezką” [w:
Śląska Gazeta, 2013 nr 16].

Szpital dla kobiet, zbudowany w 1911 roku...

...i spalony w 1945 roku po wkroczeniu wojsk sowieckich

Pławniowice. Pałacowe Lato Muzyczne

Najpiękniejsze
melodie świata...

...zabrzmią podczas koncertu Edwarda
Simoniego, wirtuoza Fletni Pana, fletu
bocznego i skrzypiec
Koncer t odbędzie
się w niedzielę na Dziedzińcu Maryjnym przed
pławniowickim pałacem.
Wystąpi Edward Simoni,
urodzony w By tomiu
polsko-niemiecki muzyk, jeden z najwybitniejszych współczesnych
panflecistów.
Początek koncertu o
godz. 20. Kartami wstępu są cegiełki (25 zł) na
utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Znaczenie Pilchowic znacznie
wzrosło w XVIII wieku. Stało się tak,
gdy Pilchowice razem z Nieborowicami w 1727 roku kupił hrabia Karol
Gabriel von Wengersky.

Piękny, XIX-wieczny pałac stanowi
wspaniałą oprawę dla letnich koncertów
w plenerze



aktualności

Henryk Franciszek Kustra w mundurze Polskich Sił Zbrojnych w wieku 16 lat i około 70 lat później

Gierałtowiczanie przywitali gości chlebem i solą

Wszystko minęło
Gierałtowice

Na tym zdjęciu stoją jeszcze razem. Tadeusz z blond grzywką, młodszy o dwa lata Henryk
i Marysia na kolanach dumnego ojca Franciszka. Spokojnie patrzą w obiektyw. Matka Ludwika
zmarła nagle w 1932 roku, ojca zabili Sowieci, Tadeusz zachorował w trakcie wędrówki
do Armii Andersa, umarł jako wolny człowiek w perskim szpitalu. Z całej rodziny przetrwają
tylko Henryk i Maria. Wojenna zawierucha, a potem polityczna szachownica rozdzieli ich na
ponad 30 lat. W dorosłych twarzach z trudem rozpoznawali dziecięce rysy
Henryk Kustra urodził się
1926 r. we Lwowie, jego siostra
Maria przyszła na świat rok
później. W 1932 roku rodzinę dotknęła straszna tragedia,
nagle zmarła ukochana mama.
Ojcu, policjantowi, trudno było
zajmować się trojgiem dzieci.
Najmłodsza Marysia została
oddana do zakładu dla półsierot
wojskowych.
Pani Maria ciepło wspomina
czas przed wojenną katastrofą.
- Gdy starsi bracia przychodzili w odwiedziny, ojciec mówił:
„Pocałujcie siostrzyczkę w rękę”
- mówi pani Maria. - Czasami ojciec zabierał mnie na niedzielę do
domu, sadzał na kolana i drapał
swoją bródką, a ja się śmiałam i
uciekałam z kolan. Och! Jakbym
chciała, żeby to wszystko się wróciło. Te moje szczęśliwe, dziecięce
czasy. Do dziś dnia nie wiem,
gdzie zaginął nasz Ojciec i czy w
ogóle jest jakiś Jego grób?
- Ciebie najwięcej kochał
— śmieje się pan Henryk.
17 września 1939 roku do
Lwowa weszła Armia Czerwona.
Rozpoczęły się aresztowania polskiej inteligencji. Po ojca przyszło NKWD, bracia schronili się
u stryjenki.
Pani Maria wspomina ostatnie spotkanie z ojcem.
- Przyszedł do zakładu. Przywitał się ze mną, mocno mnie
ścisnął, przytulił i ucałował. Do
dziś pamiętam jego mokrą od łez
twarz. Nigdy już w życiu Ojca nie
zobaczyłam.
Po trzech dniach zapukali
po Henryka i Tadeusza. Na liście


do deportacji znalazło się całe
rodzeństwo Kustrów. Maria, nadal będąc w zakładzie, uniknęła
losu braci.

Z Lwowa do Australii

- Przyszli po nas w środku
nocy, kazali się pakować i wywieźli na dworzec - opowiada Henryk
Kustra. - To był 13 kwietnia 1940
roku. Zapytaliśmy, dlaczego nas
aresztują. Odpowiedzieli, że należymy do harcerstwa, a to jest
antysowiecka organizacja, takie
polskie Hitlerjugend.
Bracia trafili do państwowego zakładu hodowli koni dla
Armii Czerwonej w Kazachstanie. Pracowali tam głównie Kozacy, którzy także nienawidzili
Rosjan.
- Po dwóch latach usłyszeliśmy o amnestii dla Polaków,
ale co dalej, gdzie pojechać nie
wiedzieliśmy - wspomina Henryk
Kustra. - Nasi opiekunowie, muzułmanie, bardzo się o nas bali.
Popłakali się na wieść, że chcemy
do wojska. Zastanawialiśmy się
jak im podziękować za opiekę. Postanowiliśmy się z nimi pomodlić,
w końcu jeden jest Bóg.
Do Polskich Sił Zbrojnych
szli Polacy z całego Związku
Radzieckiego. Z Kazachstanu,
z mroźnych stepów, tundry i
tajgi. Szli wycieńczeni i głodni.
Niektórzy umierali w drodze
na nieludzkiej ziemi. Anders
— to nazwisko dawało nadzieję
na wolność, na życie, na walkę
o pozostawiony w kraju dom.
Jeszcze wtedy lwowiacy wierzyli,
że wrócą. Henryk i Tadeusz wy-

ruszyli do Bezuuku, jechali przez
2 tygodnie.
- Brat zachorował na malarię,
ja miałem tyfus - mówi Henryk
Kustra. - Gdy obudziłem się w
szpitalu, w białym prześcieradle
myślałem, że jestem w niebie, że
umarłem. Szukałem skrzydeł na
plecach ludzi. Dziwiłem się tylko,
że jestem w niebie, a rozumiem co
do mnie mówią.
Henryk Kustra dostał się
do Armii Andersa do Junaków.
Tadeusz ze względu na ciężki
stan zdrowia został w szpitalu
Pahlevi. Umarł w 1943 roku.
Pan Henryk przeszedł szkolenie dla radiotelegrafistów. Pamięta odwiedziny generałów
Andersa i Sikorskiego, zachowały się zdjęcia z tego momentu.
Po kursach i szkoleniu żołnierzy
wysłano na front. Henryk Kustra
walczył m.in. pod Monte Casino
i Ancorą.
- Po Jałcie wiedzieliśmy, że
Anglicy nas zdradzili. Był wielki
smutek w II Korpusie - wspomina
lwowianin. - Nie wróciłem do
Polski.
Henryk Kustra zamieszkał w
Australii. Ożenił się ze Szkotką,
mają troje, żonatych już dzieci.
Rząd australijski pamięta o nim.
Henryk Kustra często prowadzi
parady wojskowe, dzierżąc polską flagę. Jest jednym z ostatnich
żyjących żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych.

Z Lwowa do Gliwic

Maria Kustra o losach brata
dowiedziała się dopiero po prawie 30 latach. Gdy aresztowali

ojca i wywieźli braci, musiała się
ukrywać. Doświadczyła głodu,
poniżenia, widoku śmierci, która
czyhała na każdym kroku.
- Spałam na strychach, ubrana byłe jak, kładłam się na kamieniach. Minęło... - wspomina.
- By zarobić na bułkę sprzedałam
gazę. Kilka razy otarłam się o
śmierć, ale dobry Bóg czuwał nad
sierotą.
Polakom we Lwowie nie było
łatwo. Najpierw Sowieci, potem
Niemcy i narastająca groza ukraińskiego nacjonalizmu, i znowu
Sowieci.
- Pewnego razu, pracując
poza Lwowem u bardzo zacnej rodziny na Zakarpaciu, przeżyłam
napad banderowców - opowiada
Maria Kustra. - Moi gospodarze
zdołali uciec, a ja śpiąc w kuchni,
ze strachu zostałam unieruchomiona w łóżku. Naprzód strzelali
ze ślepych nabojów, ubrani byli
w rosyjskie szynele (płaszcze
wojskowe), udawali Rosjan mówiąc po rosyjsku, ale po akcencie
poznać było, że to Ukraińcy. Rabując w pokoju weszło trzech do
kuchni. Ja byłam nakryta kocem
i trzęsłam się ze strachu. Odkryli
mi twarz i zapytali: kto ty? Gdzie
twój papa? Ponieważ udawali
Rosjan, to powiedziałam, że
mego Ojca zabrali Niemcy. To
powiedzieli: no to legaj (kładź się)
i przykryli mi głowę. Na szczęście
nic mi nie zrobili. Nazajutrz po
tym napadzie wyjechałam już do
Lwowa. Do dziś leczę się na nerwy i nadciśnienie z tych ciężkich
przeżyć... Wszystko minęło...
Po wojnie trwała repatriacja

Polaków, ale lwowianka nie chciała wyjeżdżać. Czekała. Wciąż
miała nadzieję, że ojciec i bracia
wrócą. Pewnego dnia odwiedził
ją w pracy Tadeusz Szewczyk z
pytaniem, dlaczego nie jedzie do
Polski. Obiecał, że pomoże jej w
poszukiwaniach rodziny. Kartki
przychodziły, na każdej dwa słowa: „Dalej szukamy”. W końcu
na piątej Szewczyk napisał: „Odnalazłem Pani brata, mieszka w
Australii. Brat napisze do Pani”.
- Serce mi rąbnęło — opowiada Maria Kustra.
Lwowianka po kilkudziesięciu latach doskonale pamięta dzień, gdy przyszedł list od
Henryka.
- Czytałam i płakałam wspomina. - Znam ten list na
pamięć. Czytałam go wciąż od
nowa i od nowa.
Listy przychodziły. W jednym brat zapytał, dlaczego nie
wyjeżdża do Polski. Po kłopotach
z wizą w końcu Maria Kustra w
1959 roku w wieku 33 lat wsiadła
do pociągu do Gliwic. We Lwowie zostawiła wszystko. Jechała
do zupełnie obcego miasta o
ciemnych budynkach, zmierzała
między obcych ludzi.
- W Gliwicach jest pięknie,
Ślązacy nas przyjmą - słyszała
w pociągu.
- Rzeczywiście, pokochałam
Gliwice - mówi Maria Kustra.
Pierwsze spotkanie z bratem to 1971 rok. Warszawskie
Okęcie.
- Nigdy nie zapomnę tego
dnia — mówi lwowianka.
Od tamtej pory Henryk Ku-

Pamiętnik Henryka Kus
światowej

stra regularnie przyjeż
Polski, wciąż mają sobie
opowiedzenia, tyle czasu
robienia. Lubią się przeko
i, jak to lwowiacy, często ż
- Brat trochę na mnie k
w końcu jestem młodszą
ale bardzo mnie kocha - uś
się Maria Kustra.

Jak w domu

Maria i Henryk Kus
opowiedzieli swoje losy n
kaniu zorganizowanym
Gminną Bibliotekę Publi
Gierałtowicach przy wspó
Urzędu Gminy w Giera
cach.
–Spotkanie miało dl
wymiar osobisty – podkr
dia Pietrowska, dyrektork
w Gierałtowicach. – Mó
także walczył w II Kor
przeszedł tę samą drogę.
Goście przywitani c
i solą, obdarowani kwia
trudem ukrywali wzrusze
- Czuję jakbym wró
mojego Lwowa — mówił H
Kustra.
- Ślązacy pięknie nas
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Chudów

Karnawał w Rio

Fundacja Zamek Chudów zaprasza na niedzielny Karnawał w Rio.
W programie pokazy tańca brazylijskiego, samba na zamku w pięknych
egzotycznych strojach i muzyka południowoamerykańska.
Początek o godz. 15.

/bw/

ogłoszenie własne

Foto: Paweł Gradek

Maria Kustra wzruszona oglądała zdjęcia brata

Monte Cassino – 1944 rok

stry pisany w trakcie II wojny

żdża do
tyle do
u do naomarzać
żartują.
krzyczy,
siostrą,
śmiecha

strowie
na spotm przez
iczną w
ółpracy
ałtowi-

la mnie
reśla Lika GBP
ój ojciec
rpusie i

chlebem
atami, z
enie.
ócił do
Henryk
przyjęli

Henryk Kustra i generał Sikorski, zdjęcie zrobione w Egipcie
w 1944 roku

— dodała jego siostra.
Niezwykłych gości przywitały także władze gmin Gierałtowice i Pilchowice, m.in. wójtowie
Joachim Bargiel i Joanna Kołoczek-Wybierek oraz mieszkańcy.
- Są państwo żywą historią.
Cieszę się, że zabrałam moją
wnuczkę i mogła usłyszeć państwa opowieść - mówiła wzruszona uczestniczka spotkania.
Druga część popołudnia
wspomnień należała do historyka Tadeusza Puchałki, który
oprowadził gości po Gierałtowicach.
Maria Kustra w Gliwicach
odnalazła swoją drugi dom. Henryk Kustra nie zdecydował się
na powrót do Polski. W ich losy
wpleciona jest historia tysięcy
ludzi. Kresowiaków, Sybiraków,
żołnierzy, emigrantów.
- Pamięć o nich jest naszym
obowiązkiem - podkreślano na
gierałtowickim spotkaniu.
Justyna Bajko
Zdjęcia: Archiwum rodzinne
Henryka i Marii Kustra . Dziękujemy
pania Lidii Pietrowskiej za udostępnienie zdjęć a panu Tadeuszowi Puchałce za zaproszenie na spotkanie

Bracia: Henryk i Tadeusz Kustrowie w Pahlevi po wyjściu z Rosji
Sowieckiej
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- do WyGrania podWÓjny bilet do Kina

Filip Konieczny z nieborowic

ur. 16.07.2013 r., 3250 g, 54 cm

Karolina Krawczyk z Kuźni nieborowskiej

30

25 VII 2013 r. - CZWARTEK
Zambezia 3D
− godz. 10.00
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 12.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz. 16.00
Iluzja
− godz. 18.00
Dziewczyna z lilią
− godz. 2015
26-29 VII 2013 r.
PIĄTEK–PONIEDZIAŁEK
Uniwersytet potworny 2D
− godz. 16:00
Paciﬁc Rim 3D
− godz. 18:00
Frances Ha
−godz. 20:30
30 VII 2013 r. - WTOREK
Uniwersytet potworny 2D
− godz. 10.00

ur. 18.07.2013 r., 4410 g, 56 cm

adam chunek ze stanowic

jakub Kowalewski-rozkrut z Gliwic
ur. 19.07.2013 r., 3420 g, 55 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 28/2013 brzmiało: „GOŚCINA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Mateusz Wiśniewski. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

magdalena oleś z Knurowa

ur. 19.07.2013 r., 3050 g, 51 cm

hanna nieradzik z ornontowic

ur. 21.07.2013 r., 4150 g, 55 cm

Kamil Kaczmarczyk z Gliwic

ur. 20.07.2013 r., 3480 g, 53 cm

paweł Wyderko z zabrza

ur. 22.07.2013 r., 3020 g, 50 cm

Uniwersytet potworny 3D
− godz. 16.00
Paciﬁc Rim 3D
− godz.18.00
Frances Ha
− godz. 20.30
31 VII 2013 r. - ŚRODA
Uniwersytet potworny 2D
− godz. 14.00
Paciﬁc Rim 3D
− godz. 16.00
Frances Ha
− godz. 20.15

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

0

Franciszek sosna z żernicy

ur. 17.07.2013 r., 3810 g, 58 cm

ur. 19.07.2013 r., 3200 g, 52 cm

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

Filip Świątek z Gliwic

ur. 16.07.2013 r., 3850 g, 55 cm

julia Galus ze smolnicy

ur. 23.07.2013 r., 2910 g, 53 cm

zoﬁa Kania z Knurowa

ur. 23.07.2013 r., 3490 g, 54 cm
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Dzieciom bardzo spodobało się miejsce
dla zatrzymanych

rybniK

naucz pływać
niemowlaka

Fundacja Elektrowni Rybnik organizuje kurs pływania dla... niemowląt
i małych dzieci. Inauguracyjne zajęcia zaplanowano na 6 września (środa).
Zapisy rozpoczynają się od 1 sierpnia pod nr. tel. 792 666 159.
/bw/

ogłoszenie własne wydawcy

W programie:
KnurÓW. paraFialne pÓłKolonie obFitujĄ W atraKcje

lato pięknych wrażeń

Wycieczki
Zajęcia w godzinach:

O niezapomniane przygody i wakacyjne wspomnienia
zadbała Parafia pw. świętych Cyryla i Metodego. Od
dwóch tygodni 80 najmłodszych knurowian bawi się
na parafialnych pólkoloniach

A tak wyglądają mandaty...

W radiowozie było bardzo wygodnie
Miłych gości przywitał Andrzej Daroń,
komendant Straży Miejskiej

Gry i zabawy z animatorami

10 00 – 14 00

Ciekawe zajęcia plastyczne i literackie

Nie każdy może wyjechać nad morze czy
w dalekie kraje. Ksiądz proboszcz Andrzej
Wieczorek razem z opiekunami i wolontariuszami od wielu lat przygotowuje atrakcje na
tych, którzy wakacje spędzają w Knurowie.
I za każdym razem udowadniają, że tutaj też
można się świetnie bawić.
– Dzieci odwiedzały Straż Miejską, Policję,
Straż Pożarną, aby usłyszeć o tym, jak bezpiecznie spędzać wakacje– mówi ks. Andrzej
Wieczorek. – Dzisiaj, we wtorek, wyruszamy
do Krywałdu, do mini-zoo. W planach mamy
także pieczenie kiełbasek.
Najmłodsi jeszcze w tym tygodniu pojadą
na Równicę, pozjeżdżają po torze saneczkowym, odpoczną w Zielonej, gdzie zapanowano
m.in. przejażdżkę wozem po lesie.
– Jak będzie pogoda, a będzie pogoda!
– śmieje się ks. proboszcz. – Zabierzemy dzieci
także na Zacisze.
Drugi tydzień to wycieczka do Rud Raciborskich i przejazd wąskotorówką oraz wyjazd do wesołego miasteczka w Zatorze.
– W planie są także Wadowice, ale zobaczymy czy się uda – mówi ks. Wieczorek. –W
zeszłym roku dzieci się tak doskonale bawiły,
że już nie było czasu na wycieczkę.
W ostatni dzień półkolonii na dzieci będą
czekać dmuchańce i trampolina.
jb

MBP FILIA NR 2 ZAPRASZA

��������� ��
������ ������������
skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych.
Tegoroczna edycja związana jest z książką

„�������� ����������������
���������������������
Zosia, tytułowa bohaterka książki, ma swój sposób na
beznadziejne sytuacje i przypadki: magiczne
powiedzonka – zakleństwa.

������� � ����� ���
Wymyśl zakleństwo, które pomoże
się zmienić Arusiowi, chłopcu
poznanemu przez Zosię na
wakacjach
Szczegóły konkursu oraz Regulamin dostępne są
w placówkach MBP oraz na stronie:
http://www.centrum-kultury.pl/biblioteka/
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Handel i Usługi

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

28-30/13

Wynajmę lokal 100 m2 i 12 m2 os. WP II.
Tel. 799 249 786
28-31/13

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

28-30/13

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

Foto: Dawid Ciepliński

ogłoszenia

1/13-odw.

S z u k a m p r a c y d o r y w c z e j . Te l .
605 862 487

30-31/13

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

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

23-30/13

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

21-49/13

bezstresowe PRZEPROWADZKI – tel.
507 799 766

dam PRACĘ
Praca w biurze. Gliwice, Chorzowska. 6 godzin dziennie, podstawa + prowizja, sprzedaż produktów firmy. Tel. 884 910 901

30-33/13

Zatrudnię tokarza. Tel. 502 097 497

30/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

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

30-31/13

edukacja
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

26-41/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

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

zwierzęta
Strzyżenie psów. Tel. 697 509 821

30-34/13

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

5-odw.

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

29/13-odw.

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

27-30/13

2/13-odw.

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

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

1-35/13

2/13-odw.

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

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783

18-44/13

29/13-odw.

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

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

15-51/13

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

1/13-odw.

7-odw.

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

Knurów

Praca w magistracie

Knurowski magistrat ogłosił nabór
na wolne stanowisko w Wydziale
Budżetowym i Planowania. Zgłoszenia
należy składać do 12 sierpnia
Od kandydatów wymagane jest
m.in. wyższe wykształcenie w jednej
z wymienionych specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, informatyka z ekonomią, matematyka.
Konieczna jest też znajomość
aktów prawnych, przede wszystkim
ustaw o samorządzie gminnym, o
pracownikach samorządowych, o
finansach publicznych, o ochronie
danych osobowych oraz związanych
z nimi przepisów wykonawczych.
Dodatkowym atutem w ubieganiu się o wakat będą doświadczenie
zawodowe w jednostce samorządu

Urodziny
w kinie

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

terytorialnego lub innej o zbliżonym
charakterze bądź też praktyka na
stanowiskach związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej.
Proces rekrutacyjny będzie opierał
się o test pisemny, test komputerowy
oraz rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy zainteresowani posadą winni
dostarczyć CV, list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy dostępny w
Biuletynie Informacji Publicznej knurowskiego magistratu (www.knurow.
bip.info.pl) oraz kilka innych dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.
DC

pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, prezent y d la soleniza nta i uczestników zabaw y. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcz e wspa n ia ł y bajkow y se a ns .
Zajrzyj na stronę w w w.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

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

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 M- 4, Knurów, WP I. Tel.
609 967 778

INFORMACJA

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

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
podano do publicznej wiadomości:
- wykaz nr 8/GP/13 gminnej nieruchomości gruntowej
nr 3537/148 położonej w Knurowie w rejonie ul. 26-tego
Stycznia i Zimowej przewidzianej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie developingu
- wykaz nr 9/GB/13 gminnej nieruchomości lokalowej - Miejskiej
Biblioteki Publicznej położonej w Knurowie przy ALEI LIPOWEJ 12
przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz Centrum Kultury w Knurowie

30-31/13

27-32/13

KUPIĘ działkę lub dom – może być do
remontu. Tel. 881 507 566

30/13

Sprzedam działkę 1000 m2 w Kuźni Nieborowskiej, uzbrojona w prąd i wodę. Cena
138 tys. Tel. 515 181 584

29/13

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

28-31/13

12
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sport
W lipcu Agnieszka
Dubiel udanie
startowała
w Mistrzostwach
Europy i Świata,
a w sierpniu
wystąpi
w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży

Liga Orlika

Mistral Intermarche z Teamem
Stalmet. W ekipie „Stalowych”
po kompromitującej porażce
walkowerem z Tritechem doszło do prawdziwego trzęsienia
ziemi i po kilku dniach odmieniony zespół Dariusza Flisa
pokazał nie po raz pierwszy, że
posiada patent na TKKF.
Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się ostatnia
kolejka rundy zasadniczej, po
której zespoły zostaną podzielone na dwie grupy. Do walki
o mistrzostwo zakwalifikuje
się sześć pierwszych drużyn,
a pozostałe walczyć będą o
miejsca 7-10.
WJ

WYNIKI 8. KOLEJKI, 17.07.2013 R.
TKKF Apteka Św. Barbary – Vibovit Studio DENIM 8:10 (4:6)
M. Odrobina 3, R. Krzyśka 2, D. Więckowiak, A. Bujnowski, Ł.
Czarnecki – T. Dura 4, R. Kasiński 4, M. Bagiński 2
Black&Decker – Sanit 2:5 (1:3)
S. Szlachta, A. Aroca – T. Barwicki 2, K. Boroń 2, M. Gmyz
Apinex Czerwionka - TKKF Mistral Intermarché 4:5 (1:2)
A. Łuc, S. Kupczyk, A. Majorczyk, S. Bartyzel – P. Kośmider 3,
P. Michalak, Andrzej Niewiedział
żółte kartki: G. Liszka (Apinex) – dwie, czerwona kartka: G.
Liszka (Apinex)
Tritech – Team Stalmet 5:0 (vo)

WYNIKI 9. KOLEJKI, 22.07.2013 R.
TKKF Apteka Św. Barbary – Black&Decker 5:0 (vo)
Kowal Trans – Tritech 5:8 (3:4)
Jędrasik 2, D. Lewandowski, G. Wojtala, P. Kowal – Ł. Rylukowski 3, G. Górka 2, W. Walkowski 2, M. Michniewski
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet 3:7 (1:3)
D. Wieliczko, M. Mularczyk, M. Szatka – R. Wolsztyński 2, Ł.
Wolsztyński, G. Krusiński, P. Nalepa, B. Flis, P. Pietraczyk
Pamar – Vibovit Studio DENIM 9:1 (3:1)
P. Karwowski 3, T. Macha 3, P. Jaroszewski 2, Ł. Spórna – M.
Pawlak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pamar
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Tritech
Sanit
Apinex Czerwionka
TKKF Apteka Św. Barbary
Black&Decker
Kowal Trans

7
7
7
7
8
7
8
8
7
8

21 53-16
15 44-37
15 47-25
13 40-27
12 35-32
10 24-25
8 33-35
6 32-59
6 23-44
3 27-55

7
5
5
4
4
3
2
2
2
1

0
0
0
1
0
1
2
0
0
0

0
2
2
2
4
3
4
6
5
7

PROGRAM 11. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 29.07.2013)
Sanit – Team Stalmet (19.00), Black&Decker – Vibovit Studio
DENIM (19.00), TKKF Mistral Intermarché – Pamar (19.50),
TKKF Apteka Św. Barbary – Tritech (19.50).

Fragment meczu Pamar - Vibovit Studio DENIM.
O piłkę walczą Tomasz Macha (nr 3) i Łukasz Pilc

o paznokieć
od podium
mistrzostw Polski

Co jakiś czas piszemy o
sportowcach, którzy kiedyś
reprezentowali Knurów, a od
pewnego czasu bronią barw
innych klubów. Na stronie
15 poświęcamy dzisiaj sporo
miejsca trenerowi Marcinowi
Broszowi z Piasta Gliwice,
ale nie jest to jedyna osoba, o
której warto dziś wspomnieć
na naszych łamach. Myślimy w tym momencie o Kasi
Durczyńskiej, której pasją
od kilka lat jest pływanie.
Była reprezentantka Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice występuje obecnie pod
szyldem Klubu Sportowego
Górnik Radlin i znakomicie
radzi sobie w największych
imprezach. Dowodem na to
może być m.in. ostatni start
nastolatki w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów, które
odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Kasia osiągnęła
tam swój największy sukces, zajmując czwarte miejsce

na dyst a nsie 50 met rów
stylem klasycznym. W jej
przypadku trudno dziwić
się stwierdzeniu, że sportowcy nie znoszą czwartego
miejsca. Durczyńskiej zabrakło do brązowego medalu – uwaga! - 0,04 sekundy.
Była zawodniczka knurowskiego klubu wywalczyła też
prawo startu w finale A na
50 metrów stylem motylkowym, zajmując ostatecznie 6.
miejsce.
Nadzieje na sporych rozmiarów sukces można było
mieć po eliminacjach na 100
metrów „klasykiem”. Kasia
awansowała do f inałowej
ósemki z piątym czasem, ale w
finale stres okazał się silniejszy
i stojąc obok reprezentantek
Polski „spaliła” start i została
zdyskwalifikowana. Mimo
tego start na 50-metrowym basenie w Gorzowie Wielkopolskim należy uznać za udany.

w ringu
i na wodzie
Przed tygodniem informowaliśmy o przygotowaniach do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
knurowskich pięściarzy. Dzisiaj z ringu przenosimy się
na wodę, a tam od lat króluje
Agnieszka Dubiel. Nastolatka
z Knurowa niejako w drodze
na Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży „zahaczyła” m.in.
o Węgry. A skoro Węgry to
Balaton, na którym odbyły
się niedawno Mistrzostwa
Europy i Świata (Laser 4.7).

Foto: prywatne archiwum

Nie ma mocnych na zespół Pamaru w rozgrywkach
Ligi Orlika. Boiska otwarte
to specjalność drużyny braci
Rozumków, czego dowodem
jest nie tylko poniedziałkowa
wygrana z Vibovitem 9:1, ale
komplet zwycięstw w siedmiu
dotychczasowych meczach.
Skala dominacji tej drużyny
wyłania się po dołożeniu do tego
dorobku szesnastu zwycięstw z
poprzedniej edycji orlikowych
rozgrywek. Już teraz wydaje się,
że pozostałe drużyny będą walczyć jedynie o miejsca drugie
i trzecie, a walka ta zapowiada
się bardzo ciekawie za sprawą
nieoczekiwanej porażki TKKF

Foto: Waldemar Jachimowski

Pamar niezwyciężony

Nasza zawodniczka w 120osobowej stawce rywalek z
Europy zajęła 19. miejsce, z
kolei w 130-osobowej stawce rywalek z całego świata
była 21.
Zawody w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbędą się w sierpniu,
w Dobrzyniu nad Wisłą.
Przypomnijmy jeszcze,
że utalentowana knurowianka trenuje na co dzień w
Kuźni Rybnik.
PiSk

PiSk

informacja

Na Ogólnopolską Olimpiadę
Młodzieży z szansami na sukces
wyjadą też pięściarze Concordii
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Cztery dni, cztery mecze

Bartłomiej Maciejewski już
po pierwszym występie przekonał
do siebie trenera Concordii

na regenerację, po czym wsiedli
do autokaru i udali się na mecz
z Szombierkami. Bytomianie,
jak można się było spodziewać,
okazali się najtrudniejszym sparingpartnerem. Mecz zakończył
się remisem 0:0, a najwięcej
powodów do radości dała gra
na „zero” w defensywie.

Kandydatem
do gry w środku
defensywy
jest Paweł
Krzysztoporski

zaGraŁo
26 PiŁKarzy

Krasoń, Wasilewski, Wieliczko, Krzysztoporski, Pilc, Jaroszewski, Spórna, Żyrkowski,
Maciejewski, Krusiński, Nalepa, Modrzyński, Suchiński,
Paśnicki, Kempa, Dura, Morawiec, Mizera, Koniorczyk, Karwowski, Kopczyński, Szewczyk,
Liszka, Chowaniec, Dembiński,
Parfieńczyk – to nazwiska piłkarzy, którzy starali się zaprezentować z jak najlepszej strony
w opisywanych wcześniej czterech meczach sparingowych. Z
grona wymienionych o angaż
w Concordii nie walczy jedynie
Tomasz Dura. – Skorzystałem z
uprzejmości trenera Wojciecha
Kempy i zagrałem drugą połowę
przeciwko Czarnym Pyskowice.
Traktuję ten występ, jako swój
początek przygotowań do sezonu
halowego – powiedział nam
aktualny zawodnik futsalowego
klubu Rekord Bielsko-Biała i
reprezentant Polski. Dodajmy,
że Dura znakomicie czuł się na
boisku, a grając na lewej flance
przeprowadził kilka groźnych
akcji, kończąc jedną z nich zdobyciem gola.
Po ubiegłotygodniowych
meczach duże szanse na grę
w Concordii mają Bartłomiej
Maciejewski (ostatnio Zawisza
Pajęczno, a wcześniej młodzieżowe drużyny Górnika
Zabrze), Paweł Krzysztoporski

Foto: Piotr Skorupa

cin Modrzyński, który strzelił
cztery gole, a przy piątym zanotował asystę. Ostatecznie knurowianie „rozjechali” Czarnych
Pyskowice 8:2, a wynik mógł
być jeszcze okazalszy.
Do kuriozalnej sytuacji
doszło przy stanie 6:2, gdy po
faulu w polu karnym na Łukaszu Spórnie, sędzina Aneta
Kowalska wskazała na „wapno”. Piłkarze Concordii ulegli
jednak opinii rywali, którzy
uważali, że faul nastąpił przed
polem karnym i rozpoczęli
grę rzutem… wolnym.
Minęły 24 godziny i knurowianie rozpoczęli trzeci
mecz towarzyski z ŁKS-em
Łagiewniki. I ponownie popisali się skutecznością, aplikując rywalom pięć bramek. Tym
razem sporo uwagi na sobie
skupiał Marek Chowaniec,
który trzy razy pokonał bramkarza przeciwnej drużyny.
Po pokonaniu zespołu z
Łagiewnik podopieczni Wojciecha Kempy mieli 12 godzin

Foto: Piotr Skorupa

Tak pracowitego tygodnia,
jak ten poprzedni, piłkarze
Concordii chyba jeszcze nie
mieli. I długo mieć nie będą,
bowiem do rzadkości należy
rozegranie czterech meczów
w ciągu czterech dni. Wielkie
granie, a raczej wielkie testowanie rozpoczęło się od potyczki z Jednością Przyszowice
i zwycięstwa Concordii 4:1.
Pierwszy raz przy okazji tego
meczu koszulkę knurowskiego klubu założył Bartłomiej
Maciejewski. To piłkarz z dość
„egzotycznego” dla nas klubu:
Zawiszy Pajęczno, który występuje w łódzkiej 4. lidze.
Maciejewski był w meczu
z Jednością Przyszowice zawodnikiem, który – jak to się
ostatnio mówi – robi różnicę.
Dwie jego bramki były ozdobą sparingu, a kilka zagrań
mogło budzić podziw wśród
obserwatorów.
Drugi odcinek knurowskiego serialu „Sparingi” miał
innego bohatera. Był nim Mar-

(ostatnio Ruch Zdzieszowice,
a wcześniej m.in. LZS Leśnica, Energetyk ROW Rybnik i
Górnik Zabrze) i Marek Chowaniec (król strzelców zabrzańskiej klasy A w barwach
Amatora Rudziniec). Ze sporą
uwagą obserwowana była gra
pozostałych testowanych, ale
niewykluczone, że propozycję podpisania kontraktu z

Czas na Krzysztofa Szumskiego
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wszak w poprzednich rozgrywkach prowadził zespół
Młodej Ekstraklasy.
Zarząd klubu z Przyszowic poinformował ostatnio,
Nowym trenerem
Jedności Przyszowice
został Krzysztof
Szumski

że kierownikiem pierwszej
drużyny będzie Piotr Adamek,
natomiast pozostałe drużyny poprowadzą: Jakub Musioł (trener zespołu rezerw

i trampkarzy młodszych),
Mateusz Labusek (trener juniorów młodszych) i Piotr
Szołtysek (trener trampkarzy
młodszych).
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

W ubiegłym sezonie Jedność Przyszowice debiutowała w rozgrywkach 4. ligi.
Awans na ten szczebel był
olbrzymim sukcesem organizacyjnym i sportow ym.
Dobrą jakość udało się w
Prz yszow icach ut rz y mać
również w minionym sezonie. Nie brakowało w nim
co prawda zawirowań wokół
stanowiska trenera, jednak
ostatecznie pierwszy sezon
w 4. lidze należy uznać za
udany.
Wraz z zakończeniem
rozgr y wek 2012/2013 zakończyła się umowa pomiędzy działaczami a trenerem
Jakubem Musiołem, który
prowadził drużynę od 11
kolejki, zastępując Michała
Skowrona.
Od kilkunastu dni wiadomo już, że w nowym sezonie
Jedność grać będzie pod wodzą Krzysztofa Szumskiego,
który znany jest kibicom, jako
szkoleniowiec Piasta Gliwice,

Concordią otrzyma 19-letni
bramkarz Patryk Wasilewski.
To utalentowany golkiper, który ma za sobą grę w Gwarku
Zabrze i… Pogoni Szczecin.

ProbleM
z MŁodzieżowCaMi

W minionym sezonie w
roli młodzieżowców występowali w knurowskiej drużynie
m.in. bramkarz Paweł Krasoń
i defensor Paweł Jaroszewski. W nowych rozgrywkach
pierwszy z wymienionych już
młodzieżowcem nie będzie,
a drugi w każdej chwili może
otrzymać propozycję z innego
klubu. Poważnie komplikuje to
trenerskie życie Wojciechowi
Kempie, który od kilku tygodni mówi, że idealnie byłoby
mieć w zespole młodzieżowca
na pozycji bramkarza. Stąd
testowanie Patryka Wasilewskiego, który młodzieżowcem
będzie jeszcze dwa lata.

wyCHowanKowie
nie dla ConCordii

Przed rozpoczęciem przygotowań do nowych rozgrywek
sporo mówiło się przy Dworcowej o powrocie do Concordii kilku wychowanków z
roczników 1993 i 1994. Tym
starszym miał być bramkarz
Marcin Michalak, który kończył minione rozgrywki w 2ligowym Ruchu Zdzieszowice,
do którego był wypożyczony
z Górnika Zabrze. Latem ten
golkiper jest rozchwytywany
przez śląskie kluby. Najpierw
był testowany przez Energetyka ROW Rybnik, następnie

wyjechał na obóz z Rozwojem
Katowice, ale prawdopodobnie
sięgnie po niego beniaminek 3.
ligi – Nadwiślan Góra.
Na rozmowach z działaczami Concordii był z kolei Łukasz
Bączkiewicz, który kilka lat
temu przeniósł się z Knurowa
do Chorzowa, gdzie bronił barw
Stadionu Śląskiego. „Bąku” jest
zdecydowany na powrót, jednak najpierw musi uporać się
z kontuzją.
Dość nieoczekiwanie z
kadry wypadł 19-letni bramkarz, Mateusz Widera. – Postanowiłem na razie skończyć
z graniem i w związku z tym
dziękuję trenerom, kolegom i
kibicom za współpracę – powiedział nam golkiper.

dzieSiĘCiu
nowyCH?

W poniedziałek trener
Wojciech Kempa ogłosił nazwiska dziesięciu nowych piłkarzy, których chciałby mieć
w kadrze na nowy sezon. W
gronie tym znaleźli się: Nalepa, Wasilewski, Maciejewski,
Krzysztoporski, Liszka, Suchiński, Chowaniec, Dembiński, Morawiec i Koniorczyk.
W k i l ku prz y pad k ach
działacze podjęli już rozmowy z klubami, w których grali
wymienieni zawodnicy, a z
niektórymi klubami takie rozmowy rozpoczną w najbliższych dniach.
Kolejny sparing Concordia
zagra 27 lipca z Przyszłością
Ciochowice (miejsce i godzina
do ustalenia między klubami).
Piotr Skorupa
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jeGor StrzeliŁ Gola
na SantiaGo bernabeu

Marcin Brosz nie jest
pierwszym – i mamy nadzieję,
że nie ostatnim – wychowankiem knurowskiego klubu,
który uczestniczy w klubowych rozgrywkach UEFA.
Niespełna ćwierć wieku temu,
piłkarska część Starego Kontynentu poznała Piotra Jegora. 20-letni wtedy blondyn
nie przestraszył się wielkiego
Rea lu Madr y t, w któr y m
występowali Manuel Sanchis,
Bernd Schuster, Michel, Hugo
Sanchez czy Emilio Butragueno. Wychowanek Górnika
Knurów był już wtedy zawodnikiem Górnika Zabrze, a na
Santiago Bernabeu popisał
się kapitalnym strzałem w
„okienko”, zdobywając gola
na 1:1.
Ostatecznie zabrzanie
przegrali 2:3 z Realem, którego trenerem był wtedy późniejszy nasz selekcjoner Leo
Beenhakker.
W tym niezapomnianym

meczu z 10 listopada 1988
roku obok Piotra Jegora zagrało jeszcze dwóch innych naszych zawodników: Józef Dankowski i Krzysztof Zagórski.
Odnotować należy też fakt, iż
na ławce trenerskiej Górnika
zasiadał Marcin Bochynek, z
którym klub z Knurowa notował największe sukcesy.

Cudowny wieCzór
w StaMbule

Knurowski klub najpierw
wychował Piotra Jegora, który
mimo gry w obronie strzelał
kapitalne bramki, a następnie
wysłał w wielki piłkarski świat
bramkarza, który odniósł bezsprzecznie największy sukces.
Mowa oczywiście o Jerzym
Dudku i jednym z najbardziej
dramatycznych finałów Ligi
Mistrzów z 2005 roku. Wtedy
na stadionie w Stambule doszło
do sytuacji wręcz niewyobrażalnej, bowiem AC Milan po
pierwszej połowie prowadził z
FC Liverpool 3:0, a mimo to nie
wygrał elitarnych rozgrywek.

Piłkarska Europa poznała kolejnego
wychowanka Concordii. Jest nim Marcin
Brosz, obecny trener Piasta Gliwice

Nie tylko ku uciesze knurowian, maczał w tym palce
Jerzy Dudek, który znakomicie
bronił m.in. rzuty karne.

jerzy broniŁ, a dariuSz
StrzelaŁ

Trzy lata przed wielkim
finałem w Stambule, swoje
„pięć minut” w europejskich
rozgrywkach klubowych miał
w ychowanek Concordii w
barwach… Legii Warszawa.
To nie pomyłka. Barw klubu
z Łazienkowskiej przez kilka
sezonów z powodzeniem bronił Dariusz Dudek, prywatnie
brat Jerzego, a obecnie asystent Marcina Brosza.
Jedną z najważniejszych
dat w karierze piłkarskiej Da-

Sezon beach soccera rozpoczęty
w Knurowie, to okazało się,
że zgłosiło się aż 7 zespołów.
– Popyt na tę dyscyplinę sportu
w naszym mieście był dla nas
zagadką. Byliśmy jednak mile
zaskoczeni, bo wśród tłumów
wypoczywających na „Zaciszu”
znalazło się ponad dwudziestu
chętnych do pogrania w piłkę
na piasku. Skłania nas to do powtórzenia imprezy prawdopo-

Foto: MOSiR Knurów

Wakacyjny okres to okazja
dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Knurowie by zainaugurować kolejne sportowe
inicjatywy w naszym mieście.
Przed kilkoma dniami po raz
pierwszy w tym roku MOSiR
zorganizował turniej beach
soccera. Choć przedsięwzięcie
to było raczej sprawdzianem
zainteresowania tym sportem

Organizatorzy i zwycięzcy. Od lewej: Patryk Pietraczyk,
Tomasz Amnicki, Kamil Kwil, Piotr Wiśniewski i Zbigniew
Rabczewski

dobnie już w kilku kategoriach
wiekowych, o ile oczywiście
utrzyma się pogoda – powiedział Zbigniew Rabczewski,
przedstawiciel MOSiR.
Uczest ni kom t u rnieju
nie zabrakło wyobraźni przy
nadawaniu nazw swoim drużynom. Oprócz bardzo popularnego w różnych dyscypli-

nach FC Knurów znalazły się
takie jak: Czerwone Smoki, FC
Ziemniaki czy Obojętnie Jak.
Właśnie ta ostatnia drużyna
w składzie Tomasz Amnicki,
Kamil Kwil i Piotr Wiśniewski okazała się najlepsza, pokonując w finale po rzutach
karnych FC Słodziaki.

riusza Dudka jest zapewne 29
października 2002. To w tym
dniu Legia grała przed własną
publicznością z Schalke 04
Gelsenkirchen. Wychowanek
Concordii rozpoczął mecz na
ławce rezerwowych, jednak
i tak został najjaśniejszą postacią stołecznego zespołu.
Na boisku zastąpił Wojciecha Szalę i najpierw strzelił
bramkę, oszukując blok defensywny z Tomaszem Hajtą
i bramkarza Franka Rosta.
Nieco później po szarży Dariusza Dudka sędzia podyktował rzut karny dla Legii, po
którym padła bramka na 2:2
(końcowy wynik to 3:2 dla
Schalke 04).

SKazany na SuKCeS

Wróćmy do Marcina Brosza, który mimo młodego,
jak na trenera wieku, ma na
swym koncie już kilka znaczących sukcesów. 40-latek
może się pochwalić awansem
z Polonią Bytom do 2. ligi,

awansem z Koszarawą Żywiec
do 3. ligi i awansem z Piastem
Gliwice do ekstraklasy oraz
europejskich pucharów.
Marcin Brosz był o krok
od wprowadzenia na krajowe
salony Podbeskidzia Bielsko-Biała (na przeszkodzie
stanęła decyzja o odebraniu
punktów za wcześniejsze
„grzechy” Górali).
Niewiele zabrakło – dokładnie jednego punktu by wychowanek Concordii
uratował przed degradacją z
ekstraklasy, znajdującą się w
beznadziejnej sytuacji Odrę
Wodzisław.
To już jednak historia.
Dzisiaj Marcin Brosz wraz z
Dariuszem Dudkiem i piłkarzami Piasta mogą awansować do 3. rundy eliminacyjnej
Ligi Europy. W tym miejscu
warto dodać, że gliwiczanie
awansowali do europejskich
rozgrywek, jako beniaminek
ekstraklasy.
Piotr Skorupa

foto-migawka

Waldemar Jachimowski

WYNIKI TURNIEJU:
- grupa A
FC Słodziaki - Czerwone Smoki 3:0, Knurowska Elita - FC
Ziemniaki 1:5, FC Ziemniaki - FC Słodziaki 1:2, Knurowska Elita
- Czerwone Smoki 1:3, FC Słodziaki - Knurowska Elita 9:0, FC
Ziemniaki - Czerwone Smoki 3:1
- grupa B
Obojętnie Jak - FC Knurów 4:0, Obojętnie Jak - Zwycięzcy 5:1,
FC Knurów - Zwycięzcy 2:1
- półfinały
Obojętnie Jak - FC Ziemniaki 2:0, FC Słodziaki - FC Knurów
5:0
- mecz o 3. miejsce
FC Knurów - FC Ziemniaki 1:4
- finał
Obojętnie Jak - FC Słodziaki 1:1 k. 2:1

Foto: Piotr Skorupa

Młodzi kibice tego nie
pamiętają, ale Knurów był
swego czasu kuźnią piłkarskich talentów. To u nas, w
klubie, który zmieniał nazwy
z Concordii na Górnika i
odwrotnie, w ychowali się
późniejsi piłkarze drużyn 1ligowych (dzisiaj można rzec
ekstraklasowych). To przy
Dworcowej zaczynali swoją
przygodę z piłką późniejsi
reprezentanci Polski. To w
Knurowie piłkarskie szlify
zdobywał Marcin Brosz, który w minionym tygodniu już jako trener - po raz pierwszy poprowadził drużynę w
rozgrywkach UEFA. Dzisiaj
(czwartek) ten 40-letni szkoleniowiec stanie przed szansą
wyeliminowania azerskiego
klubu Karabach Agdam. W
pierwszym meczu Piast przegrał co prawda na wyjeździe
1:2, jednak minimalna porażka nie odbiera szans podopiecznym Marcina Brosza na
- historyczny dla gliwickiego
klubu i trenera - awans.

Foto: Piotr Skorupa

europa poznała
kolejnego
wychowanka
Concordii

Wczoraj piłkarze, a dzisiaj trenerzy i… maratończycy.
Marcina Grzegorzycę (z lewej) i Michała Bagińskiego
spotkaliśmy na meczu kontrolnym Concordii
z Czarnymi Pyskowice.
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Foto: Dawid Ciepliński

W Miejskim Przedszkolu
nr 12 nie do poznania
zmieni się kuchnia

Knurów. w SzKoŁaCH PraCa wre

robotnicy
nie mają
wakacji

Wakacje to doskonały czas
na szkolne remonty. Knurowskie
placówki starają się, by zdążyć
z nimi przed pierwszym dzwonkiem
Jeszcze nie minął półmetek
wakacji, a z robotami uporano się w
gimnazjalnych „Jedynce” i „Czwórce”. W pierwszej ze szkół wyremontowana została klatka schodowa
(koszt 40 tys. zł), w drugiej zakoń-

czył się III etap porządkowania gospodarki ściekowej (108,5 tys. zł).
Praca wre w przedszkolach. W
„Dwunastce” trwa remont kuchni
(66 tys. zł), a w „Trzynastce” odnowa
sanitariatów (166 tys. zł).

W Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 7 robotnicy gruntownie remontują
korytarz na II piętrze (135 tys. zł).
W gimnazjalnej „Trójce” wymianie ulegnie stolarka okienna i
instalacja c.o.
- Ze względu na przedłużającą się
procedurę związaną z przyznaniem
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach dotacji i pożyczki otwarcie przetargu odbędzie się 24 lipca [po
zamknięciu wydania PL – dop. red.]

Dopisała pogoda, świetnie sprawdzili się organizatorzy.
A najbardziej zadowoleni byli knurowianie, którzy
w niedzielne popołudnie wybrali się na skwer przy kręgu

Foto: Dawid Ciepliński

W szkolnej „Siódemce”
gruntownemu remontowi
poddawanyjest korytarz
na II piętrze

– informuje Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie.
Ja k wcześniej podawa liśmy,
przy podstawówkach nr 4 i 6 powsta-

ną place zabaw. Będą bezpieczne,
estetyczne i atrakcyjne. Każdy z
nowych obiektów kosztować będzie
około 230 tys. zł.

/bw/

foto-migawka
Foto: Dawid Ciepliński

Knurów. rodzinny FeStyn Przy KrĘGu PrzyCiĄGnĄŁ Knurowian do wSPólnej zabawy

Kafliki rozbawiały,
iwona i Piotr zagrali
do tańca

Foto: Dawid Ciepliński

Magnesem okazał się festyn rodzinny pomysłu radnych Mariana
Gruszki i Włodzimierza Gwiżdża
oraz organizacyjnych zabiegów
Centrum Kultury i Stowarzyszenia
Moja Gmina Nasz Powiat.
Atrakcji nie brakowało. Każdy, bez względu na wiek, mógł
znaleźć coś dla siebie. Dorosłych
zabawiał śląski Kabaret „Kaf liki”.
Jego skecze wywoływały gromki
śmiech, a potem aplauz publiczności. Gorące rytmy starych dobrych przebojów wygrywał zespół
Iwona i Piotr.

DC

fotokrytyk
Foto: Dawid Ciepliński

Dla najmłodszych skwer
przy kręgu stał się jednym
wielkim placem zabaw

Foto: Dawid Ciepliński

Kabaret Kafliki
rozśmieszał, potrafiąc
też wciągnąć
uczestników festynu
do wspólnej zabawy

1

Nowe place zabaw powstałe przy ul. Sobieskiego i Kapelanów Wojskowych
codziennie wypełnione są roześmianymi i bawiącymi się dziećmi.
– Świetnie, że są. Dzieci mają teraz gdzie się pobawić – chwalą inwestycję
rodzice. To zasługa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Oba place są ogrodzone oraz wyposażone w zjeżdżalnie, huśtawki
i specjalne maty zapewniające miękkie lądowanie w razie upadku.

Frajdę miały dzieci. Oblężenie
przeżywały dmuchane zamki, dwa
sympatyczne clowny wręcz nie
mogły się opędzić od towarzystwa
kilkulatków. Nic dziwnego – gry,
konkursy i zabawy przezeń serwowane przyciągały dziatwę.
Imprezę poprowadził – z właściwą sobie swadą i humorem - jak
zawsze niezawodny Marek „Biesiadny” Malarz.
DC

Dopiero co naprawione ogrodzenie miejskiego stadionu przy ul.
Dworcowej znowu zostało zdemolowane. Starania MOSiR-u, usiłującego
doprowadzić i utrzymać obiekt w stanie godnym czwartoligowych
rozgrywek piłkarskich, wydają się być syzyfową pracą. Straty oszacowano
na kilkaset złotych.

/bw/
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