Oszuści pukają do drzwi
Oszuści i złodzieje stają się coraz bardziej pomysłowi i wyrachowani. Najpierw
wyłudzali pieniądze znaną już wszystkim metodą „na wnuczka”. Teraz krążą po
domach podając się m.in. za urzędników. Ofiar upatrują w starszych osobach
Szczegóły na str. 4

Trwa modernizacja alei Piastów.
Sprawdziliśmy jak postępują prace

Czytaj na str. 16

Wyrachowani
i brutalni
Do 12 lat mogą
spędzić w więzieniu
niepełnoletni
rozbojarze,
którzy umówili
się z 50-latkiem
pod pretekstem
sprzedaży
telefonu...
Czytaj na str. 3

Więcej szans
nie będzie

- Będziemy o nie
dbać - matka z córką
omiatają wzrokiem
kąty odnowionego
mieszkania.
Przeprowadziły się
tu z zawilgoconego,
brudnego
i zapchlonego
lokalu. Dostały
kolejną szansę. Czy
z niej skorzystają?

Na alei
po kolei

Strona 4

ZACZYNA SIĘ GRA O PUNKTY
W sobotę rozpocznie
się sezon w 4. lidze
i klasie okręgowej,
a to oznacza, że do
rywalizacji o punkty
przystępują m.in.
zespoły Concordii
Knurów, Jedności
Przyszowice, Wilków
Wilcza i Tempa
Paniówki
Szczegóły
na stronie 14 i 15

rozmaitości
zabrzE

Knurów

Zabrski samorząd zaprasza
przedstawicieli branży handlowej,
spożywczej i gastronomicznej na „Piknik
w rytmie firmy”

Mieszany patrol Straży Miejskiej
i Policji interweniował na ul. Jagły,
gdzie według zgłoszenia na terenie
przydomowego ogródka mężczyzna
uderzył kobietę w twarz. Na miejscu okazało się, że poszkodowana
uskarża się na ból nosa, a jej twarz
zalała krew. Wezwano pogotowie,
jednak kobieta nie chciała pomocy
medycznej.
Mundurowi pouczyli ją o możliwości wniesienia zawiadomienia
przeciwko oprawcy, jedna k poszkodowana nie skorzystała z tego
prawa.

Piknik w rytmie firmy

Impreza odbędzie się 6 września
(piątek) na kąpielisku leśnym Maciejów. Początek o godz. 11.
W harmonogramie m.in. prezentacja wystawców, prezentacja oferty
zabrzańskich producentów, prelekcja
na temat sposobów promocji firm,
losowanie nagród.

Udział w pikniku jest bezpłatny. Zaproszenia można odebrać w
siedzibie Zabrzańskiego Centrum
Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Karola Miarki 8).
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr. tel. 32 37 333 97,
32 630 35 91.

/bw/

znaK na wznaK

bo droga była za kręta?
– Straż Miejska nigdzie nie jest
formacją przesadnie miłowaną...
Mimo wszystko stawiamy na czyjąś
nieostrożność.
/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

/g/

nie zapomnij

Foto: Dawid Ciepliński

Wątpliwe. Raczej nieuwaga któregoś z kierowców sprawiła, że znak
„poległ” u zbiegu ul. Niepodległości
i wjazdu na parking za ratuszem.
No, chyba, że chodzi o coś innego

wybaczyła?

10 VI II - Dz ień
Przewodnika
i Ratownika Górskieg
o
12 V III - Mię dz
yn ar o do w y
Dzień Młodzieży
13 V III - Mię dz
yn ar o do w y
Dzień Osób Leworę
cznych
14 VIII - Dzień Ene
rgetyka

W szczygłowick im parku przy staw
ie Jask inia konar wierzby płaczącej odła mał się od drzewa i spad
ł na ziemię. – Gałąź leży już tutaj
od jakiegoś czasu – informują mies
zkańcy. – Ktoś mógłby wreszcie się
nią zająć.
Konar jest już suchy. To dosyć nieb
ezpieczne, biorąc pod uwagę
ostatnie upalne dni. Byle niedopałek
spowoduje zagrożenie dla całego
parku. A wystarczy przy jechać, poci
ąć gałą ź na drobniejsze części i
uprzątnąć.

widzialność PiLcHOwicE
spacer
marzeń

po szpitalu

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zaprasza 10
sierpnia na „Spacer po Pilchowicach”.
Tematem spotkania będzie pilchowicki Szpital im. św. Józefa.
- W trakcie spaceru uczestnicy odwiedzą stary cmentarz Bonifratrów
oraz wejdą do kaplicy szpitalnej.
Zbiórka przed kościołem o godz.
19.00 – informują organizatorzy.

Zdjęcie z piątku, we wtorek znak przybrał właściwą - pionową
- postawę

zaPrOSzEniE

z wizytą u...

Kolejna edycja cyklu „Z wizytą
u...” dla tych, którzy w niedzielny
poranek lubią wyruszyć za miasto
odbędzie się w Przyszowicach.
Na miejscu sporo atrakcji, m.in.

pałac, kościół św. Jana Nepomucena,
spichlerz plebański, wiekowy drzewostan - stara lipa. Przewodnikami
będą członkowie Towarzystwa Miłośników Przyszowic.
Spotkanie obok pałacu o godz.
10.00. Udział w wycieczce jest bezpłatny, ilość uczestników nielimitowana, dojazd indywidualny.
/sisp/

To tytuł kolejnego koncertu,
który odbędzie w ramach X edycji
Parkowego Lata. W najbliższą sobotę o godz. 19.30 w gliwickim parku
Chopina usłyszymy Jacka Wójcickiego. Gościnnie wystąpi z nim Beata
Rybotycka. Wstęp wolny.
/g/

rafalstec.blox.pl

Pałac w Przyszowicach
reklama

Foto: Piotr Sitek

GLiwicE

Blog założony w 2011 roku.
Jego autorem jest Rafał Stec, jeden
z najlepszych polskich dziennikarzy sportowych, specjalizujący się
głównie w piłce nożnej oraz siatkówce. Pozycja obowiązkowa dla
każdego, kto szuka nowatorskiego,
niekonwencjonalnego, a przede
wszystkim trafnego spojrzenia na
to, co dzieje się w rodzimym, jak i
zagranicznym futbolu.
DC

/sisp/

nekrolog

Serdeczne podziękowania
za okazane wsparcie
i pomoc w trudnych chwilach
oraz za udział w uroczystościach pogrzebowych
ś. p. ANNY WAJSZCZYK
z domu Chrzanowskiej
składają
Mąż i Syn z Rodziną

Serdeczne podziękowania
Zarządowi i Pracownikom
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
oraz Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym
za udział w uroczystościach pogrzebowych

CÓRKI
oraz pamięć i wsparcie w trudnych dla mnie chwilach
składa Wiesława Grabowska
2
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aktualności
Knurów

szczyGłowice

Do 12 lat mogą spędzić w więzieniu niepełnoletni rozbojarze,
którzy umówili się z 50-latkiem pod pretekstem sprzedaży
telefonu...

Dwóch młodych mężczyzn musiało pilnie
zadzwonić, dlatego poprosili przechodnia
o użyczenie telefonu. Ani myśleli, by go
później oddać

wyrachowani i brutalni

/g/

Do zdarzenia doszło w Szczygłowicach. 17-latek pożyczył telefon
jednemu ze sprawców. Po wykonaniu
połączenia mężczyzna nie zamierzał
telefonu oddać. Gdy pokrzywdzony
zażądał natychmiastowego zwrotu,
spotkał się z agresywnym zachowaniem drugiego chuligana. Ten kilkakrotnie uderzył 17-latka w twarz.

Jeden z napastników (17-latek)
został ujęty po niespełna 12 godzinach. Kryminalni z Knurowa
poznali już personalia kompana
(19-latek). Na dniach planują go
zatrzymać.
Sprawcom napaści grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.
/g/

Foto: Archiwum Policji

Do transakcji miało dojść w niedzielę (28 lipca) przy ul. Niepodległości. Trójka młodych ludzi umówiła
się z 50-latkiem, który chciał kupić
od nich telefon komórkowy. Kiedy
upewnili się, że mężczyzna ma przy
sobie pieniądze, kopnęli go w głowę,
po czym zabrali portfel z gotówką
(800 zł) oraz kartami płatniczymi i
uciekli.
Kryminalnym z knurowskiego
Komisariatu Policji wystarczyły 24
godziny, by ustalić personalia sprawców rozboju. 2 sierpnia zatrzymali
dwóch z nich: 16-latka z Knurowa i
17-latka z Gierałtowic. Jak się okazało, starszy przebywał właśnie na
przepustce z ośrodka socjoterapeutycznego, gdzie za szereg pobić
umieścił go sąd rodzinny.
Zatrzymanie trzeciego chuligana
jest kwestią czasu. Rozbojarzom grozi do 12 lat więzienia.

w twarz za uczynność

Sprawcy mają po kilkanaście lat i...
coraz bogatszą kartotekę

17-letniego sprawcę policjanci ujęli,
teraz szukają jego kompana

Knurów, mierzĘcice. bulwersuJące zachowanie ratowniKów

Knurów

zmarł w drodze do szpitala. zarwane noce
Karetka zawróciła i zawiozła
ciało na miejsce wypadku
W sobotę wspólny patrol Straży
Miejskiej i Policji interweniował w
jednym z mieszkań przy ul. Szpitalnej, gdzie pod nieobecność rodziców
grupa młodzieży zakłócała ciszę
nocną. Funkcjonariusz pouczył domownika. Grupa kolegów opuściła

Foto: KMP Będzin

Ranny w wypadku kierowca zmarł w drodze do szpitala.
Ratownicy medyczni zawrócili i odwieźli jego ciało na miejsce
zdarzenia. To zachowanie zbulwersowało opinię publiczną.
Ofiarą był knurowianin

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło
w Mierzęcicach pod Bedzinem

„Zmarł w drodze do szpitala”
– pisaliśmy przed trzema tygodniami
nawiązując do tragicznego wypadku
pod Będzinem. W sobotę, 13 lipca,
około 5.30 rano drogą ekspresową
S 1 jechało renault scenic kierowane
przez knurowianina. W pojeździe
były też trzy pasażerki.
Wedle ustaleń Policji w miejscowości Mierzęcice „55-letni mieszkaniec Knurowa wykonał nieprawidłowy manewr zawracania, w trakcie
którego kierowany przez niego scenic
uderzył w prawidłowo jadący ciągnik
siodłowy Renault wraz z naczepą”.
Pasażerki osobówki trafiły do szpitala.
Gdy ratownicy przyjechali na

miejsce, knurowianin był przytomny.
Mieli z nim kontakt. Jednak w drodze do szpitala stracił przytomność.
Podjęta resuscytacja okazała się
bezskuteczna.
Karetka ze zmarłym nie dojechała jednak do szpitala. Ratownicy wrócili na miejsce wypadku i pozostawili
ciało mężczyzny. Odjechali, uprzednio wzywając karetkę „S” z Będzina
z lekarzem. Właśnie lekarz z drugiej
karetki stwierdził zgon pacjenta.
Zdarzenie wywołało falę komentarzy w mediach.
- Zachowanie ratowników było
skandaliczne! – oburzają się czytelnicy i internauci.
Ich opinię podziela prof. Juliusz
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Jakubaszko, kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, były
Konsultant Krajowy ds. Medycyny
Ratunkowej.
- Ratownicy powinni podjąć reanimację, a karetka powinna dojechać do szpitala. Dopiero w szpitalu
przyjmują poszkodowanego lekarze
– mówił prof. Jakubaszko wypowiadając się dla Dziennika Zachodniego.
– Nie wyobrażam sobie sytuacji, że
czekają gdzieś na poboczu na karetkę
z lekarzem.
Dyrektor Regionalnego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
Marek Jeremicz jest przekonany, że
jego podwładni nie uchybili przepisom. Podkreśla, że wezwali karetkę
z lekarzem, który stwierdził zgon
poszkodowanego w wypadku. Dodaje, że karetka pogotowia nie może
przewozić zwłok.
Zdarzenie obnażyło niedoskonałość przepisów. Nie są precyzyjne,
pozostawiają miejsce na interpretacje. Poza przepisami istotny jest też
czynnik ludzki. I na to zwracają uwagę czytelnicy i internauci, którym nie
podoba się zachowanie ratowników.
Zapewne zgodne z literą prawa, ale
czy na pewno z jego duchem...
Sprawa będzie mieć ciąg dalszy.
Zajęła się nią Prokuratura Rejonowa
w Będzinie.

mieszkanie.
Dzień później, około godz. 2.15
pewien meloman z ul. Kapelanów
Wojskowych zakłócał ciszę puszczając głośno muzykę. Został ukarany
mandatem.

/g/

Knurów

mandat ugasi pragnienie
Amatorzy napojów wyskokowych nie mają lekko. Za raczenie się
nimi w miejscach publicznych grozi
mandat lub pouczenie.
Szczęście miał mężczyzna, który
spożywał piwo na przystanku Foch.
Uchwyciła to kamera miejskiego monitoringu. Piwosz został pouczony.

Podobnie było z dwoma osobami,
które w okolicach „Moczur” spożywały alkohol.
Mandatem ukarani zostali dwaj
mężczyźni, którzy przed blokiem
przy al. Piastów gasili pragnienie
napojami wyskokowymi.

/g/

reklama

/bw/
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aktualności
Knurów

więcej szans
nie będzie

Knurów, GLiwicE

oszuści pukają
do drzwi

złożyć ofertę wynajmu spornego lokalu, jako lokalu socjalnego.
- Psy trafiły do schroniska, Komart uprzątnął lokal, postawiliśmy
tam trzon kuchenny, znalazło się nawet miejsce dla dębowych mebli, które
ktoś nam przekazał - mówi Genowefa
Kwiatkowska z MZGLiA.
Dziś mieszkanie, mimo że opróżnione, wygląda tak, jak w czasie
wizji z 2009 roku: liszajowate ściany,
wszechobecna wilgoć i pajęczyny.
Wystarczy kilka minut, by na nogi
zaczęły wdrapywać się pchły...
Pan Piotr przeszedł kilka poważnych operacji. Wymagał stałej opieki
4

lekarskiej. Obecnie przeby wa w
hospicjum, gdzie na zmianę czuwają
nad nim żona z córką.
- Dostali od nas kolejną szansę
właśnie ze względu na chorobę głowy
rodziny. Mam nadzieję, że z niej skorzystają - mówi dyrektor MZGLiA,
Mieczysław Kobylec.
Dodaje, że to ostatni dzwonek, by
rodzina zaczęła się starać. W przeciwnym wypadku czeka ją pobyt w
schronisku lub noclegowni.
Rodzina utrzymuje się z renty
pana Piotra i prac dorywczych Jolanty. Jest nadzieja, że wyjdą na prostą.
Kobieta twierdzi, że ma nagraną

pracę w jednym z gliwickich hipermarketów. Umowy jeszcze nie podpisała. Szef dał jej czas, by uporała
się z przeprowadzką i dopełnieniem
formalności.
W odnowionym lokalu przy ul.
Koziełka czeka jej matka i 2 koty.
Dębowe meble już stoją w pokoju.
Poza tym trochę bałaganu po przeprowadzce.
- Bardzo nam się podoba. Będziemy o nie dbać - nie kryją zachwytu.
- Ta popielniczka musi zniknąć wskazuje pracownica administracji.
- Tak, tak, już ją zabieram - zrywa
się Jolanta.
Takich jak oni, figurujących w
dokumentach jako nieporadni życiowo, mieszka w zasobach MZGLiA
znacznie więcej. Przez lata żyją w
mieszkaniach, które dewastują będąc
pod wpływem alkoholu. Zagrażają
przy tym także sąsiadom.
- Z całą stanowczością chcę podkreślić, że takie zachowania nie będą
przez nas tolerowane. Będziemy dążyć, by ci, którzy niszczą mieszkania,
ponosili tego konsekwencje - zapowiada Kobylec.
Zwolnione przez Jolantę i jej
matkę mieszkanie czeka gruntowny
remont i dezynsekcja. Po tym wprowadzą się tam nowi najemcy.
Imiona bohaterów tekstu zostały
zmienione.
Paweł Gradek

Tylko w zeszłym tygodniu na
terenie Knurowa i Gliwic doszło
do kilku oszustw związanych z wizytami domokrążców i fałszywych
urzędników.
Dużą kreatywnością i wyobraźnią wykazał się młody mężczyzna, który odwiedził 78-letniego
gliwiczanina, podając się za pracownika ZUS. Zaczął od rozmowy
o podwyżce emerytury. Fałszywy
urzędnik poprosił o okazanie niezbędnych dokumentów. Następnie
w ykorzystał moment nieuwagi
78-latka i ukradł z przedpokoju
saszetkę z pieniędzmi. Uciek ł,
najprawdopodobniej odjeżdżając
na rowerze. Jego łupem padło 200
zł i dokumenty.
Tego samego dnia 73-letnia
kobieta wpuściła do mieszkania
domokrążców – mężczyznę i dwie
kobiety. Efektem wizyty była utrata
emerytury w wysokości 1500 zł.
To tylko przykłady oszustw
z ostatnich dni. Ile ich dokładnie
jest? Nie do końca wiadomo. Wstyd
czy też zażenowanie, iż zostało się
oszukanym powodują, że ludzie
często nie zgłaszają podobnych
spraw na policję. A powinni. Wtedy
funkcjonariusze mają jakąkolwiek
szansę złapać złodziei i zapobiec ich
dalszym matactwom.
O tym, że padła ofiarą oszustów
nie boi się mówić Adeltrauta Ślęczka. Do jej mieszkania w piątek, 26
lipca, zapukał mężczyzna podając
się za urzędnika.
– Wszedł do mieszkania, poprosił mnie o dowód i powiedział,
że muszę wpłacić 500 zł na podane
przezeń konto – mówi. – Wtedy
kwota, którą miałam do zapłacenia,
zostanie uregulowana.
Spisując
dane z dowodu „urzędnik”
wypytywał
knurowiankę o
historię chorób,
stan majątkowy
i podobne informacje. Na koniec
kazał podpisać się
pod formularzem,
p o c z y m opu ś c i ł
mieszkanie.
- I dopiero wówczas zorientowałam
się, że nie przeczytałam
tego, co podpisywałam.
Co gorsza, mężczyzna nie pokazał
żadnej wizytówki potwierdzającej jego tożsamość – mówi pani
Ślęczka.
Knurowianka po kilku dniach
udała się do Miejskiego Zespo-

łu Gospodarki Lokalowej i Administracji dowiedzieć się, czy
administrator skierował do jej
mieszkania „urzędnika”. Okazało
się, że MZGLiA nikogo takiego nie
wysyłał.
– Prawdopodobnie był to jakiś oszust – domyśla się dyrektor
MZGLiA Mieczysław Kobylec.
- Poradziłem pani, by niezwłocznie
w tej sprawie udała się na policję. Nie
wiadomo, co podpisała, a wydaje mi
się, że mogła to być np. jakaś oferta
pożyczki bądź coś podobnego.
– W ostatnim czasie miałem
sygnały, że do mieszkań knurowian
pukają podobni osobnicy. Trzeba
być bardzo uważnym, by nie dać
się im naciągnąć – dodaje dyrektor
Kobylec.
Podkreśla, że mało kto przyznaje się do tego, iż został „wykiwany”.
– Można to zrozumieć, bo trudno się tym chwalić – wyjaśnia. – A
trzeba takie sprawy nagłaśniać, by
ostrzec przed krętaczami kolejne
osoby.
Ostatecznie knurowianka nie
wpłaciła 500 zł na konto podane
przez „urzędnika”. Zgodnie z radą
dyrektora Kobylca udała się na
Komisariat Policji w Knurowie.
Usłyszała jednak, że póki co nie ma
podstaw do podjęcia działań przez
funkcjonariuszy. Stało by się tak,
gdyby dostała np. do spłaty raty z
banku bądź też wystąpiłyby inne
negatywne skutki dziwnej wizyty
„urzędnika” w jej mieszkaniu.
- Apelujemy, by nie wpuszczać
do mieszkań nieznanych nam osób –
apelują knurowscy policjanci. Jeśli
Foto: Dfriested/wikimedia.org

Jak widać, lokatorzy
niespecjalnie troszczyli
się o swój dach nad
głową...

Pracownica MZGLiA udziela
lokatorce ostatnich wskazówek.
Ta zapewnia, że będzie dbać
o nowe mieszkanie
Foto: Dawid Ciepliński

Jolanta (córka) jest przejęta nową
sytuacją. Dziarsko kroczy przez Koloniję z miską i kijem do miotły. Musi
posprzątać bałagan, zanim zda lokal
Miejskiemu Zespołowi Gospodarki
Lokalowej i Administracji.
- Po wejściu do lokalu stwierdzono, że znajduje się on w bardzo złym
stanie technicznym. W mieszkaniu
znajdują się rzeczy i sprzęt nieprzedstawiający żadnej wartości materialnej, panuje potworny bałagan,
brud oraz unosi się fetor - czytamy
w notatce, którą sporządzono w czasie wizji z udziałem pracowników
MZGLiA i Straży Miejskiej. - Ponadto stwierdzono, że w mieszkaniu
przebywają psy, które wymagają
natychmiastowej interwencji lekarza
weterynarii.
Tak było w 2009 roku, kiedy w
sądzie toczyło się postępowanie o
eksmisję trzyosobowej rodziny.
Pan Piotr (ojciec) przestał płacić
za czynsz w 1999 roku. Do marca
2008 roku uzbierało się prawie 30 tys.
zł zaległości.
Sąd wydał w końcu wyrok o eksmisję rodziny, ale wstrzymał nakaz
opuszczenia i opróżnienia mieszkania do czasu, aż Gmina Knurów nie
zaoferuje kolejnego lokalu socjalnego.
Pojawił się wtedy pomysł, by rodzinie

Foto: Paweł Gradek

- Będziemy o nie dbać - matka z córką omiatają wzrokiem kąty
odnowionego mieszkania. Przeprowadziły się tu
z zawilgoconego, brudnego i zapchlonego lokalu. Dostały
kolejną szansę. Czy z niej skorzystają?

Oszuści i złodzieje stają się coraz
bardziej pomysłowi i wyrachowani.
Najpierw wyłudzali pieniądze znaną już
wszystkim metodą „na wnuczka”. Teraz
krążą po domach podając się m.in. za
urzędników. Ofiar upatrują w starszych
osobach

już, to
zachowując daleko posuniętą podejrzliwość i
wstrzemięźliwość, gdyby chodziło
o ewentualne zobowiązania.
Bo jak mówi przysłowie: lepiej
dmuchać na zimne niż się gorącym
sparzyć...

Dawid Ciepliński

Przegląd Lokalny Nr 32 (1066) 8 sierpnia 2013 roku

aktualności
Knurów. Słupy na środku chodnika

W chodnik przy ul. Pocztowej „wrastają”
słupy oświetleniowe. Stoją od lat. Nie
wszystkim to się podoba
stawiać słupy poza obrębem chodników.
Wiceprezydent nie wyklucza, że
słupy z ul. Pocztowej też doczekają
się przenosin.
- Ta pozornie prosta operacja
wymaga jednak nieco większego
proceduralnego zachodu – mówi.
– Przepisy są nieubłagane i zobowiązują m.in. do wykonania projektu.
A na to trzeba zarówno czasu jak i
pieniędzy.
- Mnie słupy specjalnie nie przeszkadzają – zapewnia młoda knurowianka, powstrzymując rwącego
się do biegu synka. – Da się rozminąć, bo cóż to za problem odczekać
2-3 sekundy i przepuścić kogoś z
przeciwka. Bardziej kłopotliwe są
nierówności w chodnikach. To naprawdę wkurza, gdy pcha się wózek.

Warszawa

Źródło: dolnoslaskie.naszemiasto.pl

/bw/

Źródło: tnvwarszawa.tvn24.pl

Mowa o siedmiu słupach po prawej stronie ul. Pocztowej, patrząc w
kierunku wiaduktu.
- Trochę to dziwny widok. Poza
tym to jednak przeszkoda, jeśli chce
się wyminąć na przykład matkę z
dzieckiem w wózku – zwraca uwagę
mieszkający w pobliżu Emil Szolc.
– Na osiedlu mieszka około 1100
osób, poza tym codziennie chodzi
tym chodnikiem wiele innych. To dla
nich problem.
Nasz rozmówca sugeruje, by
słupy przestawić przy okazji prac
prowadzonych przez PWiK.
Chodniki „upstrzone” słupami
to nie jest knurowski wymysł. To
dość popularne zjawisko w całym
kraju, spuścizna czasów socjalizmu
i ówczesnego sposobu budowania
osiedlowych dróg.
- Wtedy nikt sobie takimi sprawami głowy nie zawracał – mówi
starszy pan, który dopiero co wyszedł ze starej poczty. – I prawdę
mówiąc nikomu to nie wadziło.
Ważniejsze było przejść suchą nogą
przez drogę i na dodatek oświetloną
po ciemku.
Barbara Zwierzyńska, zastępca
prezydenta Knurowa, potwierdza,
że sytuacja jest urzędnikom znana.
– Może i w dzisiejszych czasach widok kilku słupów na środku chodnika
nieco dziwi, jednak nie jest to jakiś
wyjątkowy ewenement. Przed 30-,
40 laty tak się budowało. Dzisiaj
odchodzimy od tego i budując lub
remontując chodniki staramy się

Foto: Bogusław Wilk

Dawniej to drogowcy mieli fantazję

Knurów. Gdy firma nie zdąża z opróżnianiem szamba...

Śmierdzi, że nos wykręca
Kiedy wchodzi się na podwórze
za budynkiem mieszkalnym Mickiewicza 9 od progu wita gości nieprzyjemny, gryzący po gardle zapach. Tak
śmierdzi szambo koło wejścia.
– Sam fetor nie jest jednak największym problemem. Jeszcze gorsze
jest to, że szambo wylewa co chwilę i
całe podwórze pełne jest nieczystości
– mówi Roman Głód, jeden z tutejszych mieszkańców.
Problem zaczął się w zimie.
– Na wiosnę zgłaszałem tę sprawę
do administracji, ale nikt nas nie słucha – żali się Głód.
- Najgorzej jest podczas upałów
– mówi jedna z mieszkanek bloku.
– Zamykamy okna, bo zwyczajnie
nie da się wytrzymać. Wstyd do siebie
znajomych zaprosić.
- Może szambo jest po prostu źle
podłączone – zastanawia się Głód.
– Ale czy ktokolwiek przyszedł to tutaj

Foto: Dawid Ciepliński

- Jak tutaj pada, to dosłownie można pływać w tych
odchodach. Nie idzie nawet drzwi otworzyć, bo taki
smród – narzekają na wybijające szambo mieszkańcy
bloku nr 9 przy ul. Mickiewicza

Mieszkańcom daje się we znaki wylewające się szambo, ich zdaniem
w nienajlepszym stanie technicznym są też chlewiki
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Ulica Pocztowa
– młodym matkom
bardziej niż słupy
przeszkadzają
nierówności na drodze

Wrocław
sprawdzić. Nikt się tym nie zainteresował i co chwilę nam to szambo wylewa. Przecież tak żyć nie można!
Zdaniem mieszkańców pompowanie szamba co kilka dni nie jest
rozwiązaniem sprawy.
– Kto za to będzie płacił? A po
drugie, nie lepiej problem załatwić raz
a dobrze? – pytają.
Szambo nie jest ich jedyną bolączką.
– Ktoś mógłby zainteresować się
chlewikami na podwórzu – dodaje
Głód. – Podwórko jest w opłakanym
stanie.
- Dzieci tu jeżdżą na rowerach,
niech któremu spadnie coś na głowę.
Co wtedy? – zauważa następny mieszkaniec. – Zgłaszaliśmy ten problem.
Przyszedł inspektor. Pooglądał. Pokiwał głową... i poszedł. Nic nie zrobił.
Czy naprawdę musi dojść do tragedii
i komuś coś się stać, żeby w końcu ktoś
się tym zajął? Tutaj strach koło tego
pomieszczenia chodzić.
Mieszkańcy liczą, że problemy,
które im doskwierają uda się rozwiązać jak najszybciej.
Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji, który
zarządza budynkiem nr 9 przy ul.
Mickiewicza, informuje, że na wywóz szamba jest zamówione stałe
zlecenie.
– Zajmuje się tym firma Remon-

Może to i niespecjalna
pociecha dla niektórych
spieszących ul. Pocztową,
lecz nie brak w Polsce
przykładów naprawdę
„podziwu” godnej fantazji
drogowców...

dis z Gliwic. Jej zadaniem jest opróżnianie szamba co wtorek – wyjaśnia.
– 16 lipca wysłaliśmy faks dopominając się o pilny wywóz szamba. Niestety,
firma zaniedbała całą sprawę. 25 lipca
zażądaliśmy pisemnie natychmiastowej interwencji.
Dyrektor Kobylec prosi mieszkańców o szybką reakcję i zgłoszenie
do MZGLiA, gdyby szambo szybko
się zapełniło.
- Natychmiast będziemy się wtedy
kontaktować z Remondisem – mówi.
Najlepiej oczywiście byłoby załatwić problem tak, jak oczekują mieszkańcy: raz a dobrze.
- I tak będzie – zapowiada dyrektor Kobylec. – Kłopot zniknie, gdyż
także ten budynek zostanie podłączony
do kanalizacji sanitarnej. Stare i zniszczone szambo doczeka się likwidacji.
Ze względu na ograniczone fundusze w budżecie, naprawa chlewików nie została ujęta w tegorocznym
planie remontów. Sprawa nie jest
jednak przesądzona.
– Wyślemy na miejsce inspektora,
aby rozeznał, czy rzeczywiście stanowią one zagrożenie dla mieszkańców. Jeśli tak, to zostaną odnowione
– dodaje dyrektor Kobylec. – Gdyby
jednak okazało się, że nie wymagają
natychmiastowej interwencji, wstrzymamy się z ich wyremontowaniem do
przyszłego roku.
Dawid Ciepliński



rozmaitości
Knurów, Racibórz

Sokole oko krwiodawców

Trzecie miejsce to największy sukces knurowskich krwiodawców w
historii ich dotychczasowych występów w strzeleckim cyklu

Zawody odbyły się w sobotę w
rybnickiej dzielnicy Paruszowiec.
– To była już siódma edycja imprezy – wyjaśnia Adam Pobłocki,
prezes klubu. – My startowaliśmy
już po raz piąty. Do tej pory naszym
najlepszym wynikiem było czwarte
miejsce przed rokiem.
W tym roku w szranki stanęło
siedem drużyn, a krwiodawcom z
Knurowa po raz pierwszy udało się
uplasować „na pudle”.
Puchar za trzecie miejsce zdobył
zespół w składzie: Adam Pobłocki,
Stanisław Frydrych, Wiktoria Reda i
Stefan Wolny. Indywidualnie Stefan
Wolny zajął trzecie miejsce.
– Idzie nam coraz lepiej, więc
może za rok pokusimy się o drugie
miejsce, a może nawet mistrzostwo...
– zapowiada prezes Pobłocki.
DC

Gmina Gierałtowice

PSZOK działa w Kółku Rolniczym
Dwa PSZOK-i w Knurowie

Ich operatorem jest spółka Komart. Jeden PSZOK znajduje się w siedzibie
spółki przy ul. Szpitalnej 7, drugi w Szczygłowicach przy ul. Szybowej 44.
Obydwa czynne są przez cały rok (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:
• poniedziałek, środa, piątek – w godz. 13-17
• wtorek, czwartek, sobota – w godz. 9-13.
Do PSZOK w Knurowie mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców
gminy Knurów, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne
na terenie Knurowa.
Odpady dostarczone przez mieszkańców są przyjmowane bezpłatnie.
Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorców obowiązuje opłata (cennik dostępny w firmie Komart, tel. 32 235 11 83).
Przyjęcie odpadów od osób fizycznych jest potwierdzane na specjalnym
formularzu. Dokument zawiera informacje o odpadach, dane ich właściciela,
dane transportującego odpady i przyjmującego je pracownika firmy.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat działalności PSZOK można uzyskać w siedzibie firmy Komart (ul. Szpitalna 7, tel. 32 235 11 83).
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Knurów. Pytania o śmieci

Nowy system gospodarowania odpadami
działa miesiąc, lecz nadal wywołuje
wątpliwości. Czytelnicy „Przeglądu”
dzielą się nimi. Zebrane w ciągu kilku dni
pytania skierowaliśmy do knurowskiego
Urzędu Miasta. Poniżej odpowiedzi
- Gdzie wyrzucić worek stomijny?
- Należy postępować zgodnie
z zaleceniem producenta worka.
W zależności od tego, z jakiego
materiału w ykonany jest worek,
można go wrzucić do kanalizacji
lub po opróżnieniu i zawinięciu w
torebkę foliową wrzucić do czarnego
pojemnika.
- Resztki po jedzeniu wrzucam


do woreczka foliowego. Czy aby
potem przerzucić je do brązowego
kubła, muszę to jedzenie z woreczka
wyjąć?
- Nie ma konieczności wysypywania do pojemnika odpadów
gromadzonych w woreczku.
- Gdzie wyrzucić garnki emaliowane i patelnię żeliwną?
- Do żółtego pojemnika lub
worka.

Foto: Piotr Nieszporek

Patelnia do żółtego worka

- Słońce pali, basen na Zaciszu pęka
w szwach, a zaparkowanie przy kąpielisku graniczy z cudem. Wiem, że
to niełatwe, ale apeluję do niektórych
z kierujących o odrobinę wyobraźni w
czasie parkowania. Zastawianie aut w
sposób uniemożliwiający wyjazd nie
jest dobrym pomysłem. Sama tego
doświadczyłam, tracąc blisko godzinę
na odblokowanie samochodu. Tylko
godzinę, bo było już pod wieczór i ludzie opuszczali obiekt. A gdyby mi się
to zdarzyło wczesnym popołudniem,
to nie wiem kiedy udałoby mi się
wydostać sprzed kąpieliska.

na pewno sobie przypominają. Tak
mi się z zakamarków sklerotycznej
pamięci wytoczyły w ten czas okrutnych upałów. Z higieną to za wiele nie
miały wspólnego, a kto tam wtedy
na to zwracał uwagę. Z sokiem czy
bez zimna woda gazowana prosto
z saturatora miała niepowtarzalny
smak! No i te panie obsługujące
maszyny – jedyne w swoim rodzaju…
Stare czasy. Ale dobrze wspominam,
bo to okres mojej młodości. Tak się
tylko chciałem podzielić wspomnieniami...

T.K.

Anna

Polewaczki mile
widziane

- Żar leje się z nieba, że asfalt niemal
się topi. Kurzu na jezdniach nie brakuje, brakuje za to – moim zdaniem
– polewaczek, które powinny trochę
częściej niż zazwyczaj przejechać
się po knurowskich ulicach. Pozbierałyby kurz, a i trochę wody na
rozgrzanym asfalcie też by mu nie
zaszkodziło.

Knurowianin

Od 30 lipca w Gminie Gierałtowice działa Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK znajduje się przy
ul. K. Miarki 89a w Gierałtowicach, na terenie Kółka Rolniczego
za nowym cmentarzem
Punkt jest czynny we wtorki,
czwartki i soboty w godz. 8-12,
w środy i piątki w godz. 14-18. W
niedziele i poniedziałki PSZOK jest
zamknięty.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są:
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny,
• odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami
budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie,
• zużyte opony,
• odpady niebezpieczne (w tym
chemikalia),
• zużyte baterie.

Wyobraźni nigdy
za wiele

Foto: www.wikipedia.pl

Foto: Archiwum HDK

Knurowski Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana zajął trzecie miejsce podczas corocznych Zawodów
Strzeleckich o Puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu

Ach ten „gruźliczanki”
dawny smak…

- Pamiętacie saturatory, które w
czasach socjalizmu stały na rogach
ulic co większych miast? Młodzi nie
będą wiedzieć, o czym mówię, starsi

Not. bw

Knurów. Apel do pań

Zadbaj o zdrowie
– zbadaj piersi!

Przed paniami w wieku od 50 do 69 lat,
które w ciągu 2 lat nie miały badanych
piersi, kolejna szansa na bezpłatne
badania mammograficzne. Warto z niej
skorzystać!
Na badania zaprasza Centrum
Onkologii z Gliwic i Zespół Opieki
Zdrowotnej w Knurowie.
Mammobus stanie przy Przychodni Rejonowej nr 2 (ul. Kazimierza Wielkiego 6) w dniach: 8
sierpnia w godz. 10-18, 9 sierpnia w
godz. 10-16 i od 12 do 14 sierpnia w
godz. 9-16.

W lesie między Szczygłowicami a Wilczą ktoś wyrzucił
stertę śmieci. – Nie zauważył przy tym, że zostawił
ślady – dokumenty - po których zapewne uda się go
zidentyfikować – mówi leśniczy Piotr Nieszporek, autor
zdjęcia

Badania są darmowe.
Nie jest wymagana wcześniejsza
rejestracja. Nie ma znaczenia adres
zamieszkania. Wystarczy zabrać ze
sobą dowód osobisty lub kartę chipową oraz, o ile to możliwe, wyniki
poprzedniego badania mammograficznego. Więcej informacji pod nr.
tel. 32 278 98 96.
jb

Śmieci po nowemu

Jeśli chcesz
o coś dopytać
– dzwoń
(32 332 63 76)
lub pisz
redakcja@przegladlokalny.eu
ewentualnie listownie:
ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów.
Uzyskane odpowiedzi
opublikujemy
w kolejnych wydaniach PL.
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rozmaitości
z Kart historii. Jan iii sobiesKi spiesząc pod wiedeń chwali mieszKańców ŚląsKa

lud to niewymownie dobry
y błogosławi nam

Jeśli wierzyć wszystkim przekazom, król
Jan III Sobieski spiesząc pod Wiedeń, nic
tylko lipy na Śląsku sadził...

ski graf z Oppersdorfu podejmował
króla w imieniu kamery cesarskiej.
W pisanych źródłach czytamy o nim,
że był „grzeczny bardzo, prześcigał
się w uprzejmościach”. Grafini natomiast na ten tak ważny dzień sprowadziła na zamek „najmniej trzydzieści
dam”, między innymi hrabinę von
Prażmo i panny Zierotin. Przed
obiadem król zasiadł do modnego
wówczas lambra z towarzyszącymi
mu osobami.
Po obfitej kolacji Jan Sobieski
wyjechał ze sztabem z Raciborza
do Krzanowic – tam rozbite zostały
namioty. Przeprawa przez Odrę
podobno miała trwać osiemnaście
godzin.
Król i jego wojska przemierzyły Śląsk trasą: By tom – Piekary
– Tarnowskie Góry – Gliwice – Rudy
– Szymocice – Racibórz – Opava.
Przemarszowi towarzyszyło ogromne zainteresowanie miejscowej ludności. Drogę znaczyły sadzone drzewa, głównie lipy.

Czy władca myślał wówczas o
Śląsku jako o ziemiach, które mógłby przyłączyć do Polski? Myśleć i
chcieć to zapewne mógł, ale móc na
pewno nie. Tym bardziej, że w rok
po wiktorii wiedeńskiej przystąpił
do Ligi Świętej i uwikłał się w wojnę
z Turcją, nie osiągając znaczących
sukcesów. Kłopotów nie brakowało
mu też w kraju. Do końca swoich
dni zmagał się z opozycją magnacką, nagminnie zrywającą sejmy,
uniemożliwiającą przeprowadzenie
istotnych zmian.
Choć przed 330 laty Ziemia Gliwicka znajdowała się pod panowaniem Habsburgów, to jej mieszkańcy
bardzo gościnnie przyjęli Jana III
Sobieskiego. Pamięć o jego przejeździe jest ciągle żywa. I chętnie
obrasta w nowe legendy. Do tego
stopnia, że niemal każda wiekowa
lipa w okolicy pretenduje do miana
drzewa osobiście zasadzonego przez
polskiego króla...
Maria Grzelewska

Wilcza po drodze?
Od co najmniej trzech wieków
przez Wilczę Górną wiedzie szlak
pielgrzymkowy z Rybnika do Częstochowy na Jasną Górę. Wśród
niepotwierdzonych do tej pory hipotez jest i taka, wedle której trasą tą – tym samym „zahaczając” o
Wilczę - podążała część oddziałów
Jana III Sobieskiego. Teoria nie
jest pozbawiona podstaw, bowiem

w archiwaliach jest mowa o tym,
że wojska polskie biwakowały w
oddzielnych obozach ze względów,
które dzisiaj nazwalibyśmy „marketingowymi i propagandowymi”.
Ich obecność imponowała śląskiej
szlachcie, miejscowy lud garnął
się zwłaszcza do husarii. Oczarowani doborowym wojskiej zdawali
się też cesarscy komisarze.

Rydwan tryumfalny
12 września wypada 330. rocznica bitwy pod Wiedniem i pamiętnej
wiktorii króla Jana III Sobieskiego.
Sobieski, idąc na odsiecz Wiedniowi, przekroczył granicę śląską rankiem 20 sierpnia 1683
roku. Uczynił to w okolicy
Będzina w drodze na Bytom.
W Piekarach Śląskich wysłuchał mszy i modlił się przed
obrazem Matki Bożej.
Przybywszy do Tarnowskich Gór przyjął wysłannika cesarskiego, apelującego „z
wielkim lamentem” o pośpiech
wojsk królewskich. Sam zaś był
uroczyście goszczony przez właściciela gospody – Sedlaczka.
Niebawem zjawił się, wjeżdżając
przez bramę bytomską, w Gliwicach.
Chwilę tę znaczyły bijące dzwony
kościelne.
Monarcha prezentował się
dostojnie: w karocy przez sześć
bułanków ciągnionej, w niebiesk im żupa nie złotem
przerabianym, usianym
g w iazda mi bajecznych
klejnotów.
Ja k nad mienia k s.
Alojzy Koziełek („Knurów i Krywałd. Kronika
na tle historii Ziemi Gliwickiej”), „przy wkroczeniu
do miasta wystrzelono z 27
dział. Wojsko nocowało pod
namiotami, król u OO. Franciszkanów [obecnie klasztor OO.
Redemptorystów – dop. red.]. Tu
zasadzona została przez króla lipa.
Bagaż wieziono na 6000 wozach. Ludność okoliczna najwięcej podziwiała
konnicę polską, husarię. Tego samego
dnia wyruszyło wojsko z Gliwic, kompania za kompanią, przez cały dzień
od 2 w nocy do 8 wieczorem”.

Okolicznościowy medal
z okazji 300 rocznicy odsieczy
wiedeńskiej, wykonany przez
Zygmunta Brachmańskiego,
twórcy pomników, tablic
i medali
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Z Gliwic król wysłał list do papieża informując go, że zmierza w stronę
Wiednia. Wedle przekazów, w czasie
bytności króla w Gliwicach, jego
dwaj dworzanie – Arab i Kałmuk
– przyjęli chrzest w miejscowym kościele.
22 sierpnia Sobieski nocował u ojców cystersów w
Rudach Raciborskich.
Towarzyszący królowi
podstoli Mikołaj Djakowski
w swoim diariuszu pisał o
Ziemi Śląskiej: „prowianty dla
nas obfite nagotowane tam były
i magazyny założone. Co cztery
mile przy każdym magazynie była
budowana szopa pełna owsów, chleba,
bydeł, baranów, sian stertami, piwa
beczkami, a do tego przy każdej szopie
po kilka tysięcy bryk na rozwożenie
prowiantów (...). Taka była prowiantu
tego sufficjencja, że musieliśmy po
połowie prawie na każdem miejscu
zostawić”.
Prowiantu musiało być faktycznie bardzo dużo, skoro nie
dała mu rady 27-tysięczna królewska armia.
Sam król w liście do żony
Marii Kazimiery d ’Arquien
(Marysieńki) pisał: „aleć tu dotąd nie trzeba było pieniędzy, bo
wszędy prowianty bardzo dobrze
dawano”.
dawano”
To godne przyjęcie spodobało
się władcy, co wyraził słowami: „lud
to niewymownie dobry y błogosławi
nam, kraj cudownie wesoły”. W osobistych notatkach przyznał: „szliśmy
kraiem cudownie pienknym – ziyznym, nadzwyczai – kopy genstsze
niżeli gwiazdy”.
Kolejny postój króla wypadł w
zamku w Raciborzu. Minął mu przyjemnie. Namiestnik śląsko–racibor-

bieskiego, króla Polski). Podobno
został on ofiarowany królowi przez
Wiedeńczyków i jako wotum złożony w klasztorze. Wspominany Kleist przerobił (czy też kazał przerobić) wóz na kazalnicę i umieścił ją
w drewnianym kościele w Prusach
Wschodnich.

czy KtoŚ to Jeszcze pamiĘta?

plech mistrzem w rybniku
We wtorek minęło 30 lat od Finału
Kontynentalnego Indywidualnych
Mistrzostw Świata na Żużlu. Impreza
odbyła się w Rybniku. Wśród tysięcy
kibiców nie brakowało knurowian
- Polscy kibice
mile ją wspominają,
bo zwyciężył Zenon
Plech – mówi Paweł
Wodok. Knurowianin ma pamiątkę z
zawodów – jest nią
okazały (przykrywa cały blat stołu)
plakat zapowiadający mistrzostwa.
– Polak w yg rał
wszystkich pięć wyścigów.
Plech awa ns ow a ł d o f i n a ł u
światowego, który
odbył się na początku września w
Niemczech. W tych
zawodach bezkonkurencyjny okazał
się zawodnik gospodarzy, Egon Müller (w Rybniku był
drugi).
- To były niezłe
lata dla polskiego żużla, czyli „czarnego sportu” – mówi pan Paweł.
– To jedna z niewielu dyscyplin, gdzie
Foto: Bogusław Wilk

Przemarsz wojsk Jana III Sobieskiego pamięta szobiszowicki (obecnie Gliwice, ul. Toszecka) kościółek
św. Bartłomieja; zdjęcie z lat 30. (obok na rysunku Friedriecha Bernharda Wernhera z XVIII w.)

W czasach rządów Fryderyka II
Wielk ie go (1740 -1786) pr usk i
pułkownik Kleist natrafił w rudzkim klasztorze na pozłocisty wóz
tryumfalny z napisem: „Currus
triumphalis Joannis Sobieski Regis Polonarum” (w tłumaczeniu:
tryumfalny rydwan Jana III So-

mimo upływu czasu polscy zawodnicy
nadal zdobywają medale najważniejszych światowych imprez.

/bw/
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KNURÓW, ŻORY. 100-LATEK WILHELM SZCZYGIEŁ...

Górnik z dziada pradziada
Wilhelm Szczygieł pamięta jeszcze
łąki wokół III Kolonii. Pasące się gęsi,
kaczki, kozy, trawę zbieraną dla królików.
Prawie całe swoje życie oddał kopalni
„Knurów-Szczygłowice”. Na zdjęciu z lat
60. dumnie stoi za sterami pierwszej
maszyny wyciągowej na szybie Piotr.
10 maja 2013 r. knurowianin, od
pewnego czasu mieszkający w Żorach,
skończył 100 lat
– Znane było też jego zamiłowanie do różnego rodzaju napraw
– mówi Irena Świstuń. – Uwielbiał
majsterkować przy maszynach do
szycia, zegarkach. Sąsiedzi i znajomi
prosili go o pomoc przy budowach,
przy remoncie dachów. Nam z mężem
prowadził całą budowę domu. Był
cenioną „złotą rączką”.
- Do Szczygła w Knurowie chodzono naprawiać rowery i maszyny do
szycia. Stary górnik naprawiał zepsute
zamki i dorabiał zgubione klucze. Był
tak sprawny i zdolny, że stroił nawet
domowe pianina! – wspomina Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji
KWK „Knurów”.
W rzadkich chwilach wolnych
od pracy Wilhelm Szczygieł lubił
spędzać czas z dziećmi.
– Miałam może 13, 14 lat. Wokół
III Kolonii rozciągały się piękne łąki.
Chodziliśmy tam z tatą paść kaczki
i zbierać trawę dla królików – wspomina pani Irena. – Pamiętam też, jak
grał na gitarze. Zaczął, gdy był jeszcze
w szkole, przez pewien czas należał do
zespołu mandolinistów. Mamy taką
100-letnią gitarę w domu.
Foto: Grzegorz Szyguła

O historii kopalni pan Wilhelm i kustosz Szyguła mogli mówić
godzinami...

Foto: Grzegorz Szyguła

Wilhelm Szczygieł pochodzi
z rodziny o tradycjach górniczych.
W kopalni pracował jego dziadek,
ojciec potem syn, zięć i wnuk. Pracę
pod ziemią rozpoczął jako młody
chłopak, mając niespełna 25 lat. Zastąpił ojca – Augusta, który przeszedł
na emeryturę.
Przez ponad 35 lat knurowianin
był związany z oddziałem szybowym.
Nie bał się iść po prąd, rezygnować
z własnych potrzeb dla dobra rodziny. Irena Świstuń, córka Wilhelma
Szczygła, wspomina pamiętną Barbórkę 1963 roku w Domu Kultury.
– Ojciec miał otrzymać wtedy
zegarek za 25 lat pracy. I jako jedyny
poprosił o... damski dla córki – śmieje
się pani Irena. – Prowadzący wywołał
tatę na scenę słowami: „Oto pierwszy
górnik, który chciał damski zegarek!”.
To były ciężkie czasy, zegarek – to był
luksus! Do tej pory go noszę, służył mi
przez wiele lat. Choć już nie chodzi,
nadal lubię na niego patrzeć.
Po przejściu na emeryturę pan
Wilhelm pracował jako palacz w Komisariacie Milicji w Knurowie.

Pan Wilhelm miał świetny słuch - przed laty należał do zespołu mandolinistów

Syn pana Wilhelma, Janusz,
zmarł w 2000 roku. Ojcem opiekuje
się córka Irena, mieszkają z Żorach.
W otoczeniu wnucząt i prawnucząt
Wilhelm Szczygieł przyjmował życzenia urodzinowe. O wiekowym jubilacie nie zapomnieli m.in. premier
Donald Tusk, prezydent Knurowa
Adam Rams oraz dyrektor kopalni

„Knurów-Szczygłowice” Aleksander
Wardas. W odwiedziny wybrał się
też kustosz Szyguła: - Pan Wilhelm
bardzo interesuje się tym, co słychać
w jego kopalni. Czyta i z dumą pokazywał nam medale z wizerunkiem
świętej Barbary i wieżami szybowymi
oraz mały kilofek górniczy – jedną ze
swoich ukochanych pamiątek...
jb

Memento...

Śmierć jest nieubłagana.
I to ona dołączyła post scriptum do ar t ykuł u. Wilhelm
Szczygieł zmarł 30 lipca 2013
roku, po przeszło 100 latach
bogatego w pr zeżycia, ale
przede wszystkim pracowitego, życia...

SZCZYGŁOWICE

Ryba brała w Jaskini

Podczas niedzielnych zawodów
do rywalizacji przystąpiło 23 zawod-

ników. Najlepszy okazał się Jerzy
Kiełb. Drugi był Grzegorz Zawistow-

DC
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Foto: Dawid Ciepliński

Jerzy Kiełb okazał się najlepszy podczas
ostatnich zawodów z cyklu Grand
Prix Koła Wędkarskiego przy KWK
„Szczygłowice”. Puchar za zwycięstwo
w całym cyklu otrzymał Czesław
Wojtanek

ski, trzeci Waldemar Dziadek.
- Na najlepszych zawodników
czekały nagrody rzeczowe. Puchar za
zwycięstwo w cyklu Grand Prix po raz
trzeci z rzędu wpadł w ręce Czesława
Wojtanka – mówi prezes koła Leszek
Rejkowicz. - Do końca nie mógł być
jednak pewny zwycięstwa, gdyż rywale mocno naciskali.
Wędkarzom do rozegrania zostały jeszcze zawody spinningowe.
Odbędą się we wrześniu.
Puchar i nagrody dla najlepszych
ufundował zarząd Koła Wędkarskiego przy KWK „Szczygłowice”.

Stoją od lewej: Grzegorz Zawistowski, Jerzy Kiełb,
Czesław Wojtanek i Waldemar Dziadek
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Wahadło
na Niepodległości

Wstawaj i ruszaj, szkoda lata!
- Fajny pomysł, ciekawa ściągawka – chwalą Przeglądową zachętę
do wakacyjnej aktywności Czytelnicy. I podrzucają własne pomysły

A co Ty polecasz?
N a p e w n o n i e w yc ze r p a l i ś my
wszystkich możliwości rekreacyjnego spędzenia czasu. Jeśli chcesz,
podziel się z nami i Czytelnikami swoimi propozycjami. Dzwoń
(32 332 63 76) albo napisz (redakcja@przegladlokalny.eu).
Polana śmierci
w Dąbrówce w gminie Wielowieś.
To tutaj we wrześniu 1946 roku
rozegrał się dramat 168 żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych z od-

działu kapitana Henryka Flamego,
pseudonim „Bar tek”. Funkcjonariusze UB i NKWD otrzymali
od konf identów w oddzia łac h
partyzantów informację, że część
żołnierzy „Bartka” podjęła decyzję
o ewakuacji do Armii Polskiej gen.
Andersa. UB przeprowadziło akcję
(kr yptonim „L awina” ), w czasie której partyzanckie oddziały
najpierw rozdrobniono, a potem
rozbrojono. Pojmanych żołnierzy
przewieziono – dołączając AK-owców i żołnierzy polskich wracających z Zachodu - ciężarówkami
do stodoły na leśnej polanie w Dąbrówce. Zamknięty budynek został wysadzony w powietrze (pod
słomą została wcześniej ukryta
amunicja i benzyna), obrzucono
go granatami i na koniec spalono.
Ciała 168 żołnierzy ukryto. Do
dzisiaj czekają na godny pochówek. Dąbrówka uchodzi za Śląski
Katyń.

Bunkry
Najbliższe skrywają leśne gęstwiny niedaleko torów kolejowych
prowadząc ych od knurowskiej
kopalni w stronę DK 78 (z drogi
też można je dostrzec). Pochodzą z okresu międzywojennego.
Zostały zbudowane, podobnie jak
i inne tego typu obiekty w okolicy, przez armię niemiecką. We
wrześniu 1939 roku bunkry nie
były przydatne, a w 1945 roku
jeden ze schronów został mocno
uszkodzony podczas walk z czerwonoarmistami.

Foto: Bogusław Wilk

Foto: www.fotopolska.eu

Husaria w Wilczy
Jeśli wierzyć przekazom, w 1683
roku na wilczańskich polach pasły
się konie husarii Jana III Sobieskiego, zmierzającej na odsiecz
Wiedniowi, obleganemu pr zez
wojska osmańskie. Dumą Wilczy
jest pięknie odnowiony kościółek
św. Mikołaja. Drewniana, kryta
gontem świątynia fascynuje nie
tylko wiernych, ale wszystkich

miłośników historii i architektury.
Do mającej piękne dzieje miejscowości war to też zajr zeć ze
względu na neogotycki pałac z II
połowy XIX wieku. W pobliżu stoją
dawne czworaki, spichlerz i obora,
a 2,5-hektarowy park też wart jest
chwili uwagi.

Foto: Justyna Bajko

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Maria Grzelewska, autorka tekstów przybliżających dzieje Knurowa i najbliższych okolic, zachęca do historycznych spacerów. Miłą przejażdżką po
przeszłości może być przejazd po Wilczy. Za wartą pamięci uważa tragiczne
zdarzenia na polanie śmierci w Dąbrówce.
Mariusza, jeszcze nastolatka, fascynują militaria. – Intrygują mnie też
wszelkie obiekty wojskowe, zwłaszcza fortyfikacje i bunkry. Te ostatnie
znajdują się tuż tuż, bo w Nieborowicach. Od działek przy ul. Szpitalnej to
nawet kilometra nie ma. Straszny przy nich bałagan, ale zobaczyć warto.

Kierowcy jeżdżący ul. Niepodległości
muszą się uzbroić w cierpliwość. Roboty
na drodze jeszcze trochę potrwają, choć
nie powinny być dużym utrudnieniem

Prace postępują w stronę Zacisza, ruch po jezdni regulowany jest
przez sygnalizację świetlną

Prace są prowadzone w ramach
porządkowania gospodarki ściekowej w gminie.
Ta część inwestycji, która dotyczy ul. Niepodległości, wiąże się
z budową kanalizacji deszczowej. To
obszerne zadanie.
− Kontrakt ten obejmuje wykonanie:12,4 km kanalizacji sanitarnej, 1 km kanalizacji deszczowej, 4
przepompowni ścieków, 1 separatora wód deszczowych. Koszt sięga
13 127 394,92 zł − precyzuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Knurowie.
Termin zakończenia robót upływa w listopadzie. Ekipy remontowe

starają się minimalizować utrudnienia kierowcom. W czasie robót, za
dnia, organizują ruch wahadłowy,
sterowany przez sygnalizację świetlną. W pozostałych porach jazda
odbywa się bez przeszkód (nie licząc
poprzecznych wgłębień, pozostałości
po robotach).
Prace postępują w stronę ronda
na Zaciszu. Jak się dowiedzieliśmy,
po przekroczeniu mostku roboty
w mniejszym niż do tej pory stopniu
będą koncentrować się na jezdni. To
dobra wiadomość dla kierowców.
Być może uda się je tak prowadzić,
by zmniejszyć ograniczenia w ruchu
pojazdów.
JB, BW

informacja własna wydawcy

KNURÓW. STRAŻACKI SPOSÓB NA UPAŁY

Trochę wody dla ochłody

Nie lada frajdę sprawili młodym knurowianom strażacy uruchamiając przy osiedlowym placu zabaw kurtynę
wodną. Żar lał się z nieba, więc tryskająca w górę woda z prowizorycznej „fontanny” przyjemnie orzeźwiała i chłodziła. I fajnie bawiła...
/bw/
Foto: Dawid Ciepliński
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Foto: Dawid Cieplinski

- do wyGrania podwóJny bilet do Kina

bartosz mróz z Knurowa

laura szendzielorz z Knurowa

ur. 4.08.2013 r., 2920 g, 55 cm

ur. 29.07.2013 r., 3640 g, 56 cm

bartosz bobek z czerwionki

michał bartoszek z bełku

ur. 4.08.2013 r., 2720 g, 49 cm

ur. 4.08.2013 r., 3400 g, 55 cm

nikola więcław z Knurowa

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

pola mularczyk z Knurowa

ur. 5.08.2013 r., 3410 g, 53 cm

ur. 5.08.2013 r., 2590 g, 51 cm

wojciech szczurowski z rudy Śląskiej

przemysław stec ze szczerbic

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 30/2013 brzmiało: „MAXWELL”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Sacher. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 5.08.2013 r., 3900 g, 56 cm

Był sobie dzieciak - godz.14:00

ur. 5.08.2013 r., 2790 g, 51 cm

Smerfy 2 3D - godz. 16:00
Miłość - godz. 20:00
12-13.08.2013 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Thor ratuje przyjaciół - godz. 10:00
Smerfy 2 - godz. 12:00, 18:00
Smerfy 2 3D - godz. 16:00

8.08.2013 r.
CZWARTEK
Smerfy 2 - godz. 12:00, 18:15

32

Miłość - godz. 20:00

Smerfy 2 3D - godz. 16:30
9-11.08.2013 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA
Smerfy 2 - godz. 12:00, 18:00

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

0
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KNURÓW, ZAKOPANE

Nie ma nudy
pod Giewontem

Święto Lasu...

Przez dwa tygodnie trzydziestka
kolonistów bawiła w Zakopanem.
Wakacyjny wyjazd zorganizował
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie. – Dopisywała piękna, słoneczna pogoda i humory, jak również
smaczne jedzonko – słyszymy od
organizatorów.
Kolonistami opiekowały się:
kierownik Katarzyna Kościelniak,
Małgorzata Gil i Anna Pogorzelczyk. Opiekunki codziennie serwowały dzieciom wiele atrakcji.
Dzięki temu koloniści mieli okazję
zażywać kąpieli w basenach termalnych na polanie Szymoszkowej,
być w kinie 7D, oklaskiwać teatralny spektakl „Kaczka Dziwaczka” i
dopingować skoczków na Wielkiej
Krokwi. Nie dość na tym – rywalizowali na kolonijnej olimpiadzie
sportowej, prezentowali się w programie „Mam Talent”, znakomicie
radzili sobie w czasie nauki tańca
młodzieżowego.
- Poprzez zabawę i śpiew dzieci
poznały symbole krajów Unii Europejskiej. Wirtualnie odwiedziły
Francję i pokaz mody, hiszpańską
walkę byków, w Watykanie papieża, a w Anglii królową z nowo
narodzonym prawnukiem – dodają
opiekunki PCK. - Koloniści uczestniczyli też w festynie organizowanym
przez zakopiański Urząd Miasta i
mieli okazję posłuchać oraz zabawić
się przy muzyce wygrywanej przez
świetny zespół góralski „Baciary”
Wyjazd doszedł do skutku dzięki sponsorom.

Foto: Archiwum PCK

Zażywały kąpieli w basenach termalnych, były na seansie
7D, kibicowały skoczkom na Wielkiej Krokwi, wreszcie
same rywalizowały podczas sportowej olimpiady. Dzieci
uczestniczące na czerwonokrzyskich koloniach nie nudziły
się ani przez chwilę
Młodzi
koloniści mile
wspominają
dwa tygodnie
spędzone
pod Tatrami

Koncert sygnalistów i pokaz
sokolniczy będą okrasą Święta Lasu
w Pilchowicach.
Impreza odbędzie się w niedzielę
na boisku LKS. Początek o godz. 13.

W programie m.in. leśne zabawy dla
dzieci, konkurs na imię dla... misia,
degustacja kuchni regionalnej, warsztaty i pokazy rękodzieła. Festyn
zakończy zabawa taneczna.

Festiwalowe występy rozpoczną
się o godz. 15 (impreza także na
boisku LKS) od pokazów wokalnych
miejscowych grup śpiewaczych. Później na scenie pokażą się zespoły spo-

za gminy, m.in. z Podhala. O godz.
18 przewidziano koncert Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny.

...i Festiwal Pieśni
Biesiadnych
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,

/bw/

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 s e 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).

informacja własna wydawcy

– Dzieci wypoczywały w komfortowych warunkach w sercu Tatr
dzięki ludziom o otwartych sercach i
wrażliwych sumieniach, którzy na ten
cel wpłacili swoje pieniądze – podkre-

ślają opiekunki z PCK. - W imieniu
obdarowanych Polski Czerwony
Krzyż gorąco dziękuje darczyńcom.
Oprac. b

KNURÓW. CZYTELNICZKA SZUKA ZAGINIONEGO KOTKA

Wielokrotnie pomagaliśmy szukać
zaginionych zwierzaków. Tym razem
Czytelniczka PL prosi o pomoc
w odnalezieniu kotka Wilsona

Wilson jest rocznym kotem o
biało-szarej sierści. Ma bursztynowo-zielone oczy oraz charakterystyczną szarą plamkę pod nosem
z lewej strony. Zaginął w nocy z
10 na 11 lipca na osiedlu domków
fińskich, a konkretnie na ul. Dąbrowskiego.
- Zawsze wychodził z domu w
nocy, ale za każdy razem rano był
już w domu. Tym razem jednak nie
wrócił – mówi właścicielka kota.
– Na początku nie wydawało mi się to
niczym niezwykłym. Zaniepokoiłam
się dopiero wtedy, kiedy wróciłam po

południu z pracy i dalej go nie było.
Wilson jest bardzo przyjaznym,
towarzyskim i łagodnym zwierzakiem.
– Ludzie go lubią. Bardzo się do
wszystkich łasi – dodaje knurowianka. - Będę wdzięczna za każdą pomoc,
która doprowadzi do odnalezienia
Wilsona.
Wszelkie informacje na temat
kotka prosimy kierować pod nr tel.
663 370 730 lub na maila zubblazej@
gmail.com. Właściciele dla uczciwego
znalazcy przewidzieli nagrodę.
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Gdzie jest Wilson?

Wilson
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ogłoszenia
Do wynajęcia lokale. Tel. 665 722 945

32-33/13

Sprzedam (BEZ POŚREDNIKÓW) M-4
w Knurowie na WP II, II piętro. Kontakt
po godz. 16.00. Tel. 696 444 726
32-odw

Sprzedam kiosk handlowy na targowisku
– tanio. Tel. 793 572 622

32/13

Sprzedam tanio (bez pośredników) mieszkanie 45 m2 w Knurowie. Tel. 518 805 803

32-33/13

Sprzedam, wynajmę kiosk na targowisku.
Tel. 504 340 521

31-35/13

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
32-39/13

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

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

21-49/13

32-39/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

S k u p s a m o c h o d ó w – g o t ó w k a . Te l .
791 544 346

32-39/13

32-36/13

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006, 722 186 837

1/13-odw.

1/13-odw.

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

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

1/13-odw.

Docieplenia budynków, elewacje. Tel.
665 639 146

EDUKACJA
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

31-35/13

Firma F.U.H Przybyła&Banasik oferuje
transport towarów, przeprowadzki. Peugeot
Boxer dł. 3,7m. Gliwice-Bojków, ul. Rolników 220 tel: 882 066 201, 784 449 717

32-35/13

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
31–35/13

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

1-35/13

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

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

2/13-odw.

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

2/13-odw.

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

W liceum uczniowie
po wakacjach zastaną
odnowione szatnie

29/13-odw.

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

7-odw.

M ł o da, s i lna o s o ba p o d ejm i 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.

foto: Foto: Dawid Ciepliński

HANDEL I USŁUGI

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
1/13-odw.

Szukam pracy – sprzątanie i mycie okien,
opieka nad osobą starszą (doświadczenie).
Tel. 501 385 666

31-51/13

DAM PRACĘ
Praca w biurze. Gliwice, Chorzowska. 6 godzin dziennie, podstawa + prowizja, sprzedaż produktów firmy. Tel. 884 910 901
30-33/13

KNURÓW. REMONTY W SZKOŁACH

Szatnie zmienią się
nie do poznania
W budynku Technikum nr 1 Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego i Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie przy
ul. Szpitalnej 25 trwa remont szatni
uczniowskich przy sali gimnastycznej
Wakacje to dobry czas na przeprowadzenie w szkołach remontów. W placówkach oświatowych,
któr ych organem prowadzącym
jest Powiat Gliwicki, trwają prace
modernizacyjne.
- Remontowi towarzyszy kompleksowa wymiana tynków i posadzek, instalacji wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej, modernizacja c.o. oraz
zabudowa wentylacji mechanicznej.
Zaplecze sali gimnastycznej powita
uczniów nową estetyką i funkcjonalnością. Prowadzone prace to dopiero I
etap remontu kompleksu sportowego w
budynku szkoły przy ul. Szpitalnej 25.
W następnych etapach gruntownemu
remontowi zostanie poddana sama
sala gimnastyczna oraz powstanie

18-44/13

nowe pomieszczenie dla nauczycieli
wychowania fizycznego oraz magazyn sprzętu sportowego – informuje
dyrektor ZS im. I.J. Paderewskiego
Dorota Gumienny.
Ponadto w ZSS remontowana
jest świetlica. Prace prowadzone są
też w knurowskim Zespole Szkół
Zawodowych Nr 2. W ramach zadania „Modernizacja infrastruktury
sportowej przy ZSZ Nr 2 w Knurowie” realizowana jest przebudowa i
modernizacja sali gimnastycznej. W
ramach inwestycji zostaną wykonane
m.in. przebudowa dachu, wymiana
podłogi, instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, remont
zaplecza sanitarno-szatniowego.
/sisp, b/

W Miejskiej Szkole
Podstawowej
nr 7 gruntownemu
remontowi
poddawany
jest korytarz
na II piętrze

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
15-51/13

foto: Foto: Dawid Ciepliński

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

Robotnicy zdążą
przed pierwszym dzwonkiem
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka ul. Poniatowskiego. Tel. 502 391 365

32/13

Do w ynajęcia lokal na dzia łalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692
28-odw.

Do wynajęcia lokale pod działalność usługową. Tel. 665 722 945
32-33/13
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Jak już informowaliśmy, ekipy remontowe uwijają się (jak) w ukropie
też w knurowskich przedszkolach,
podstawówkach i gimnazjach.
W przedszkolnej „Dwunastce” trwa
remont kuchni (66 t ys. 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” wymieniane
są stolarka okienna i instalacja c.o.

Jeszcze przed półmetkiem wakacji
z robotami uporano się w gimnazjalnych „Jedynce” i „Czwórce”. W
pierwszej ze szkół wyremontowana
została klatka schodowa (koszt 40
tys. zł), w drugiej zakończył się III
et ap por ządkowania gospodarki
ściekowej (108,5 tys. zł).
Przy podstawówkach nr 4 i 6 powstaną place zabaw. Będą bezpieczne,
estetyczne i atrakcyjne. Każdy z
nowych obiektów kosztować będzie
około 230 tys. zł.
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Ivet zrobił
pierwszy krok
150 spotkań w piłkarskiej
ekstraklasie byłego piłkarza
m.in. Szombierek Bytom, Ruchu Chorzów i Lecha Poznań
Adama Krygera. – Obecność w
drużynie tak znanych graczy to
wynik naszych wysokich aspiracji, albowiem zeszłoroczna
przygoda z rozgrywkami Orlik
Polska pozostawiła nam spory
niedosyt - powiedział gracz
Ivetu, Robert Kasiński.
Przypomnijmy, że przed
rokiem w finałowym turnieju w Nowym Sączu zespół z
Knurowa zajął czwarte miejsce. Tym razem Ivet celuje w
główną wygraną, aby jednak
tak się stało, drużyna musi
jeszcze przebrnąć szczebel
wojewódzki „Orlik Polska”.
Turniej ten planowany jest na
początek września, a o jego
organizację będzie się ubiegał
knurowski MOSiR.

Kąpielisko „Leśne Zacisze”
było w sobotę miejscem rozegrania finałowego turnieju
XI Regionalnych Mistrzostw
Miast Śląska w siatkówce plażowej par mieszanych. Po
turniejach eliminacyjnych w
Łaziskach Górnych, Żorach,
Jastrzębiu-Zdroju i Ży wcu
na zawody zorganizowane
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie przyjechało osiem najlepszych
par. Wśród nich nie zabrakło
reprezentującego nasze miasto
duetu Iwona Religa i Zbigniew

Rabczewski. W doborowym
towarzystwie para ta zajęła
piąte miejsce, co jest sporym
sukcesem, a dodać należy, że
miejsce to mogło być wyższe, gdyby nie fakt, że w eliminacjach na swojej drodze
spotkali miksty, które później
zagrały ze sobą w finale. Mowa
tu o parach Izabela i Sebastian Marczyńscy oraz Joanna
Szczurek i Piotr Juroszek.
Uczestnicy turnieju otrzy-

się dużą wolą walki i zaangażowaniem. - W turnieju
wzięło udział wielu młodszych chłopców, którzy bez
kompleksów rywalizowali ze
starszymi, bardziej ogranymi zawodnikami reprezentującymi knurowskie kluby.
Cieszy nas również to, że
poziom gry stale się podwyższa. Przy okazji zapraszam
młodych knurowian na kolejny turniej w kategorii do
lat 13, który odbędzie się
20 sierpnia – powiedział
przedstawiciel MOSiR, Patryk Pietraczyk.
Drużyny biorące udział
w zawodach otrzymały ufundowane przez organizatora - puchary, dyplomy,
pamiątkowe medale oraz
drobne upominki.
Waldemar Jachimowski

Robert Dąbrowski (Ivet) walczy o piłkę
z Piotrem Rolnikiem (Roltrans)

WYNIKI O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA KNUROWA
W PIŁCE NOZNEJ OLDBOJÓW:

Fragment meczu
z udziałem Iwony
Religi i Zbigniewa
Rabczewskiego
(na drugim planie)

Foto: MOSiR Knurów

Concordia Oldboje – Roltrans 4:2 (2:1)
W. Kląskała 2, R. Szcepanik, P. Lebiodzik – D. Flis 2.
Ivet Knurów – Roltrans 8:2 (4:0)
R. Dąbrowski 2, D. Tałajkowski 2, R. Kasiński, S. Maksym, A.
Łągiewka, Z. Szklany – D. Flis, M. Lubczyk.
Ivet Knurów – Concordia Oldboje 8:2 (2:2)
A. Łągiewka 2, R. Dąbrowski
6 16-4
2, D. Tałajkowski, S. Maksym, 1. Ivet Knurów
R. Kasiński, Z. Szklany – A. 2. Concordia Oldboje 3 6-10
Popek 2.
3. Roltrans
0 4-12

Waldemar Jachimowski

Marczyńscy
najlepszym
mikstem

W ra mach wa k ac y jnej akcji „Lato w mieście”
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zorganizował na Orliku kolejne
dwa turnieje piłki nożnej.
Faworytem pierwszego z
nich, w którym startowali
zawodnicy do lat 13, byli
młodzi adepci Akademii
Piłki Nożnej. Utworzyli oni
dwa zespoły, które zgodnie z
przewidywaniami zajęły 1. i
2. miejsce.
W drugim z turniejów
rywalizowali zawodnicy do
lat 16, a prym w nim wiedli
piłkarze Concordii Knurów, zajmując również dwie
pierwsze lokaty.
War to zaznaczyć, że
dodatkow ym przeciwnikiem uczestników był doskwierający upał, jednak
młodzi zawodnicy wykazali
Uczestnicy turnieju w
kategorii wiekowej U-13

Foto: Waldemar Jachimowski

Piłkarze Ivetu Knurów
zwyciężyli w sobotnim turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa w piłce nożnej
oldbojów zorganizowanym
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Turniej ten był zarazem pierwszym szczeblem
ogólnokrajowych rozgrywek
pod nazwą „Orlik Polska”,
nad którymi swój patronat
sprawują m.in. Ministerstwo
Sportu i Turystyki oraz Polski
Związek Piłki Nożnej.
Piłkarzom Ivetu, którzy
powtórzyli wygraną z ubiegłego roku, nie sprostały zespoły
Concordii Oldbojów i Roltransu, przegrywając w identycznych rozmiarach 2:8.
Zaskoczeniem była gra
w zespole Ivetu kilku dobrze
znanych piłkarzy, m.in. byłego
reprezentanta Polski w futsalu
Roberta Dąbrowskiego, czy też
mającego rozegranych blisko

Młodzi piłkarze
pokonali upał

WYNIKI TURNIEJU W KAT. U-13:
APN Knurów – Blokersi 8:0
FC APN Knurów – Barcelona Knurów 2:1
Barcelona Knurów – APN Knurów 1:3
FC APN Knurów – Blokersi 11:1
Barcelona Knurów – Blokersi 5:0
FC APN Knurów – APN Knurów 1:4

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ TURNIEJU FINAŁOWEGO:
1.
2.
3.
4.
5.

Izabela i Sebastian Marczyńscy
Joanna Szczurek/Piotr Juroszek
Marzena Patryarcha/Piotr Thomann
Wioletta Komisarczyk/Wojciech Widawski
Iwona Religa/Zbigniew Rabczewski
Aleksandra Baron/Tomasz Winiarski
7. Klaudia Nagler-Skroban/Łukasz Skroban
Agnieszka Szczypka/Kamil Szwaj

mali nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, które
wręczali wiceprzewodniczący Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój
Cieszyn/Goleszów
Sosnowiec/Orzesze
Mysłowice/Pszczyna
Knurów
Mysłowice/Tychy
Racibórz
Cieszyn/Sosnowiec

Jerzy Pach, przewodniczący
Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia Joachim Machulik, radny
Tomasz Rzepa oraz dyrektor
MOSiR Krzysztof Stolarek.
Waldemar Jachimowski

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. APN Knurów
(Jakub Szymajda, Miłosz Lebiodzik, Paweł Sawicki, Jakub Szczepanik, Michał Jasiński, Dawid Kołodziej, Konrad Pchełka)
2. FC APN Knurów
3. Barcelona Knurów
4. Blokersi

WYNIKI TURNIEJU W KAT. U-16:
GKS Concordia Knurów – Żal.pl 4:0
Młode Byczki – FC Knurów 10:0
FC Knurów – GKS Concordia Knurów 1:14
Młode Byczki – Żal.pl 6:2
FC Knurów – Żal.pl 0:11
GKS Concordia Knurów – Młode Byczki 2:5

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. Młode Byczki
(Bartłomiej Jureczka, Marcin Sygut, Daniel Witkowski, Bartłomiej Barzak, Mikołaj Nowakowski, Bartłomiej Czopek, Mateusz
Kląskała)
2. GKS Concordia Knurów
3. Żal.pl
4. FC Knurów
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Najbardziej
doświadczony
w knurowskiej
szatni jest Łukasz
Żyrkowski, który
w swym piłkarskim
CV ma m.in.
występy
w młodzieżowych
reprezentacjach
Polski

Zakończyli
porażką.
Jak rozpoczną?

Górnik, student, dowcipniś
- to oni wywalczyli awans

Przed tygodniem pisaliśmy
o swoistej kadrowej łamigłówce, jaką w najbliższych dniach
będzie musiał rozwiązać trener
Wojciech Kempa. W tym miejscu z kolei chcemy przypomnieć
naszym czytelnikom i kibicom
Concordii, jakim składem osobowym dysponował knurowski
klub w minionym, jakże udanym sezonie.
Łącznie w meczach ligowych
wystąpiło 28 zawodników.
Najwięcej – 29 meczów – rozegrali: Paweł Krasoń, Mateusz
Mikulski, Marcin Modrzyński i
Łukasz Spórna. – Paweł charakteryzuje się na treningach koncentracją i każde ćwiczenie stara
się wykonać najlepiej, jak potrafi.
Jest koleżeński i wesoły, ale nie
należy do osób wylewnych – charakteryzuje kierownik drużyny,
Franciszek Podsiadły. – „Mikul”
to wesoły student, który lubi sobie
ponarzekać, Marcin czyli „Lolo”
mało mówi, za to Łukasz, jak na
kapitana przystało jest przywódinformacja

cą. „Loki” jest też typem wesołka,
ale wśród kolegów w szatni cieszy
się dużym autorytetem.
W czołówce znaleźli się ponadto Łukasz Pilc (26 meczów),
Paweł Jaroszewski (24), Piotr
Karwowski, Damian Piwowarczyk, Marcin Rozumek, Łukasz
Żyrkowski (po 23), Paweł Gałach
i Damian Kozdroń (po 22 mecze) oraz Wojciech Kempa (21).
- Dobrą robotę w szatni robi
m.in. Łukasz Żyrkowski – kontynuuje „kiero”. – „Żyro” jest
w naszym zespole najbardziej
doświadczony, cieszy się wśród
kolegów autorytetem, a gdy w
szatni panuje napięcie to potrafi
je rozładować.
Wesoły i skory do zabawy
jest też inny Łukasz – Pilc, który
ponadto jest skupiony na pracy
w kopalni i rodzinie. Mamy
też specjalistę od kawałów. Jest
nim „Karwo” czyli Piotrek Karwowski. O skuteczności jego
pomysłów sam się przekonałem.
Przy okazji jednego z wyjazdów

na mecz wsiedliśmy wszyscy do
autokaru i po pewnym czasie
zadzwonił mój telefon. Okazało
się, że to „Karwo”, który stwierdził, że zostawiliśmy go w klubie
i prosił, by po niego wrócić.
Trochę się zestresowałem, popatrzyłem za siebie i rzeczywiście
Piotrka w autokarze nie było. Z
zawróceniem nie było łatwo, bo
już byliśmy na autostradzie, ale
po chwili okazało się, że ten dowcipniś jechał z nami schowany za
torbami ze sprzętem…
Kolejni zawodnicy mieli w
minionych rozgrywkach zdecydowanie mniej rozegranych
spotkań. Do tej grupy należą:
Grzegorz Krusiński (16), Adrian
Paśnicki, Dawid Wieliczko (po
14) i Mateusz Filip (13).
Epizody zaliczyli z kolei:
Mateusz Gołębiowski, Michał
Grodoń, Robert Metelski (10),
Paweł Mastyj (8), Artur Łopatka (5), Seweryn Juzwuk,
Damian Tkocz (po 3), Mateusz
Osmański, Mateusz Widera

Powiedział „tak”

Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Concordii i - jak przekonuje kierownik drużyny – dowcipniś
z najwyższej klubowej półki,
zmienił ostatnio stan cywilny.
Mowa oczywiście o Piotrze
Karwowskim, który poślubił
Renatę. Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego.

Piotr Karwowski to niezły
dowcipniś i piłkarz, o którym
zwykło się mówić, że ma
idealnie ułożoną lewą nogę

(po 2), Kamil Jarosławski, Michał Łyziński (po 1).
W uzupełnieniu tych danych statystycznych podajemy
również listę strzelców bramek z
poprzedniego sezonu. Na jej czele jest oczywiście Łukasz Spórna,
który aż 19 razy znalazł sposób
na pokonanie bramkarza rywali.
Za jego plecami, w wewnętrznej
klasyfikacji snajperów uplasowali się: Marcin Modrzyński
– 10, Łukasz Żyrkowski – 9, Damian Kozdroń, Damian Piwowarczyk po 6, Piotr Karwowski
– 5, Robert Metelski – 4, Mateusz
Filip, Mateusz Mikulski, Łukasz
Pilc, Marcin Rozumek, Dawid
Wieliczko po 3, Mateusz Gołębiowski, Paweł Mastyj po 2, Michał Grodoń, Paweł Jaroszewski,
Wojciech Kempa po 1. Do tych
goli należy jeszcze doliczyć dwie
bramki samobójcze zdobyte
przez zawodników Gwarka Zabrze i Sokoła Orzech.
Nazwiska piłkarzy, którzy
rozpoczną nowy sezon poznamy
10 sierpnia. W konfrontacji z
Pilicą Koniecpol poznamy być
może również nazwisko lub
nazwiska tych, którzy wpiszą się
jako pierwsi na listę strzelców.
Piotr Skorupa
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O sporym pechu może mówić Grzegorz
Krusińki, który doznał w sobotę kontuzji kolana

Okres przygotowawczy rowianie przegrali, ale zaConcordia zakończyła po- znaczyć należy, że Dawid
rażką z 3-ligową Przyszłością Wieliczko nie wykorzystał
Rogów 0:1. Jak knurowia- rzutu karnego, a i skład nieco
nie rozpoczną sezon ligowy odbiegał od tego, jaki zapewprzekonamy się już w sobotę, ne wybiegnie na murawę w
gdy podopieczni Wojciecha sobotę.
Kempy zmierzą się z Pilicą
W minionym tygodniu
Koniecpol. – Z okresu przygo- piłkarze Concordii pojechali
towawczego jestem zadowolo- do Strzelec Opolskich, gdzie
ny, bowiem zespół do każdego rozegrali towarzyski mecz z
meczu podchodził z wielką więźniami tamtejszego zakłaochotą na kolejne zwycięstwo. du karnego. W tej grupie jest
Taką
Tak ą za sadę
kilku piłkarzy
staram się wpai co jakiś czas,
jać piłkarzom
w nagrodę za
i widzę, że za- Dzisiaj (czwar tek) odbę- dobre spraworaziłem ich już dzie się zapowiadana ty- wanie mogą zatemu na naszych łataką chciwością dzień
grać z wybraną
mach oficjalna prezentacja
na wygrywanie nowej drużyny Concordii. pr z e z sie bie
– mówi trener Zmieniło się miejsce pre- drużyną.
zentacji, a to oznacza, że
Concordii.
W wyjpiłkarze spotkają się z kiWr ac ają c bicami nie w „Sztukaterii”, ściowym składo ostatniego a na kompleksie „Orlik”. dzie przeciwsparingu, ki- Początek o godzinie 18.00. ko Przyszłości
Wstęp wolny.
bicom należy
Rogów zagrali:
się wyjaśnienie, bowiem w Krasoń, Wieliczko, Krzyplanie był mecz Concordii sztoporski, Salwa, Morawiec,
z LKS-em Bełk, jednak ze- Krusiński, Maciejewski, Żyrspół ten w minioną sobotę kowski, Jaroszewski, Sumusiał rozegrać spotkanie chiński, Modrzyński. Grali
Pucharu Polski na szczeblu też: Wasilewski, Liszka, KoPodokręgu Rybnik. W za- niorczyk, Kopczyński, Karstępstwie do Knurowa przy- wowski, Chowaniec, Nalepa,
jechała Przyszłość Rogów.
Dembiński, Filip.
PiSk
Ostatni sprawdzian knu-

Prezentacja
na Orliku

SPARINGI CONCORDII:
Concordia - Jedność Przyszowice 4:1
(bramki: Maciejewski 2, Nalepa, Chowaniec)
Concordia – Czarni Pyskowice 8:2
(bramki: Modrzyński 4, Spórna 2, Dura, Suchiński)
Concordia - ŁKS Łagiewniki 5:0
(bramki: Chowaniec 3, Wieliczko, Modrzyński)
Szombierki Bytom – Concordia 0:0
Concordia - Gwarek Tarnowskie Góry 1:0
(bramka: Krzysztoporski)
Concordia - Przyszłość Ciochowice 3:1
(bramki: Liszka, Suchiński, Spórna)
Concordia – Przyszłość Rogów 0:1
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NASZE DRUŻYNY W ROZGRYWKACH IV LIGI I KLASY OKRĘGOWEJ
1 Kolejka 10.08.2013 (sobota) godzina 17:00
Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

Czarni Pyskowice
Sokół Orzech

Czarni Pyskowice
ŁTS Łabędy

Wilki Wilcza
Tempo Paniówki

2 Kolejka 14.08.2013 (środa) godzina 18:00
3 Kolejka 17.08.2013 (sobota) godzina 17:00
Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

ŁKS Łagiewniki
ŁTS Łabędy

4 Kolejka 24.08.2013 (sobota) godzina 17:00
ŁKS Łagiewniki
KS MOSiR Sparta Zabrze

Wilki Wilcza
Tempo Paniówki

5 Kolejka 31.08.2013 (sobota) godzina 17:00
Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

Fortuna Gliwice
KS MOSiR Sparta Zabrze

Fortuna Gliwice
Orzeł Nakło Śląskie

Wilki Wilcza
Tempo Paniówki

Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

Unia Świerklaniec
Orzeł Nakło Śląskie

Unia Świerklaniec
Silesia Miechowice

Wilki Wilcza
Tempo Paniówki

Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

Tęcza Wielowieś
Silesia Miechowice

6 Kolejka 7.09.2013 (sobota) godzina 17:00

7 Kolejka 14.09.2013 (sobota) godzina 16:30
8 Kolejka 21.09.2013 (sobota) godzina 16:30
9 Kolejka 28.09.2013 (sobota) godzina 16:00
10 Kolejka 5.10.2013 (sobota) godzina 16:00
Tęcza Wielowieś
KS 94 Rachowice

Wilki Wilcza
Tempo Paniówki

Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

Orzeł Miedary
KS 94 Rachowice

Tempo Paniówki

Wilki Wilcza

Wilki Wilcza
Odra Miasteczko Śląskie

Orzeł Miedary
Tempo Paniówki

Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

Gwarek Zabrze
Odra Miasteczko Śląskie

Gwarek Zabrze
Sokół Orzech

Wilki Wilcza
Tempo Paniówki

Czarni Pyskowice
Sokół Orzech

Tempo Paniówki
Wilki Wilcza

11 Kolejka 12.10.2013 (sobota) godzina 15:30
12 Kolejka 19.10.2013 (sobota) godzina 15:30
13 Kolejka 26.10.2013 (sobota) godzina 15:00
14 Kolejka 2.11.2013 (sobota) godzina 13:30
15 Kolejka 9.11.2013 (sobota) godzina 13:30
16 Kolejka 16.11.2013 (sobota) godzina 13:00
informacja

IV LIGA GRUPA I

1 Kolejka - 10.08.2013 (sobota) godzina 17.00
Concordia Knurów

Pilica Koniecpol

Sarmacja Będzin

Concordia Knurów

Concordia Knurów

Raków II Częstochowa

Cez-Elcho Wyzwolenie Chorzów

Concordia Knurów

Concordia Knurów

Górnik Piaski

Slavia Ruda Śląska

Concordia Knurów

Concordia Knurów

Przyszłość Ciochowice

Lot Konopiska

Concordia Knurów

Concordia Knurów

Gwarek Tarnowskie Góry

RKS Grodziec

Concordia Knurów

Concordia Knurów

Grunwald Ruda Śląska

Concordia Knurów

Zagłębiak Dąbrowa Górnicza

Zieloni Żarki

Concordia Knurów

2 Kolejka - 14.08.2013 (środa) godzina 17.30
3 Kolejka - 17.08.2013 (sobota) godzina 17.00
4 Kolejka - 24.08.2013 (sobota) godzina 17.00
5 Kolejka - 31.08.2013 (sobota) godzina 17.00
6 Kolejka - 7.09.2013 (sobota) godzina 17.00
7 Kolejka - 14.09.2013 (sobota) godzina 16.30
8 Kolejka - 21.09.2013 (sobota) godzina 16.30
9 Kolejka - 28.09.2013 (sobota) godzina 16.00
10 Kolejka 5.10.2013 (sobota) godzina 16:00
11 Kolejka 12.10.2013 (sobota) godzina 15:30
12 Kolejka 19.10.2013 (sobota) godzina 15:30
13 Kolejka 26.10.2013 (sobota) godzina 15:00
14 Kolejka 2.11.2013 (sobota) godzina 13:30
Concordia Knurów

MLKS Woźniki

Kamienica Polska

Concordia Knurów

15 Kolejka 9.11.2013 (sobota) godzina 13:30
16 Kolejka 16.11.2013 (sobota) godzina 13:00
Pilica Koniecpol

Członkowie sztafety mieli
do pokonania 460 km. Pierwsze metry przebiegli ulicami
Knurowa, startując z Centrum
Handlowego „Merkury”.
Wśród osób towarzyszących sztafecie była solenizantka Angelika Rojek, która
z rąk Bogdana Leśniowskiego
odebrała pamiątkową koszulkę, a gdy z biegaczami „zbijała
piątkę” usłyszała gromkie
„100 lat!”.
W grupie fajnie zakręconych ludzi znaleźli się: Bogdan

Jedność 32 Przyszowice

Krupiński Suszec

Drzewiarz Jasienica

Jedność 32 Przyszowice

Jedność 32 Przyszowice

GTS Bojszowy

Jedność 32 Przyszowice

Iskra Pszczyna

GKS GieKSa II Katowice

Jedność 32 Przyszowice

Jedność 32 Przyszowice

Spójnia Landek

Gwarek Ornontowice

Jedność 32 Przyszowice

Jedność 32 Przyszowice

Górnik Pszów

KS Wisła

Jedność 32 Przyszowice

Jedność 32 Przyszowice

Forteca Świerklany

GKS 1962 Jastrzębie

Jedność 32 Przyszowice

Jedność 32 Przyszowice

Podlesianka Katowice

Czarni - Góral Żywiec

Jedność 32 Przyszowice

Jedność 32 Przyszowice

AKS Mikołów

Unia Racibórz

Jedność 32 Przyszowice

Krupiński Suszec

Jedność 32 Przyszowice

2 Kolejka 14.08.2013 (środa) godzina 17:30
3 Kolejka 17.08.2013 (sobota) godzina 17:00
4 Kolejka 24.08.2013 (sobota) godzina 17:00
5 Kolejka 31.08.2013 (sobota) godzina 17:00
6 Kolejka 7.09.2013 (sobota) godzina 17:00
7 Kolejka 14.09.2013 (sobota) godzina 16:30
8 Kolejka 21.09.2013 (sobota) godzina 16:30
9 Kolejka 28.09.2013 (sobota) godzina 16:00
10 Kolejka 5.10.2013 (sobota) godzina 16:00
11 Kolejka 12.10.2013 (sobota) godzina 15:30
12 Kolejka 19.10.2013 (sobota) godzina 15:30
13 Kolejka 26.10.2013 (sobota) godzina 15:00
14 Kolejka 2.11.2013 (sobota) godzina 13:30
15 Kolejka 9.11.2013 (sobota) godzina 13:30
16 Kolejka 16.11.2013 (sobota) godzina 13:00

Concordia Knurów

Grupa fajnie
zakręconych ludzi

Ryk silników motocykli,
głośna muzyka i grupa fajnie
zakręconych ludzi – tak w skrócie można opisać start kolejnej
knurowskiej sztafety biegowej
na Przystanek Woodstock.

IV LIGA GRUPA II

1 Kolejka 10.08.2013 (sobota) godzina 17:00

Foto: Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA GRUPA IV

Leśniowski, Edward Włodarski, Marcin Waniek, Szymon
Masarczyk, Lesław Kroczyk,
Tadeusz Ruta, Adam Hasa,
Krzysztof Chałupka, Jacek

Solenizantka
Angelika Rojek

Chałupka, Janusz Grzyb,
Bogumiła Sztulpa, Krzysztof
Twardoch, Artur Baszczyszyn, Piotr Korkuć.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Wystartowali...
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SZCZYGŁOWICE. PODGLĄDAMY POSTĘP PRAC

Aleja Piastów
w remoncie

SZCZYGŁOWICE. TRWA REMONT DOMU KULTURY

Półmetek na widowni

Część drogi już została udostępniona zmotoryzowanym
mieszkańcom pobliskich bloków. Na wysokości
pierwszego bloku, przy ul. Kilińskiego, mieszkańcy
mogą korzystać z miejsc parkingowych i drogi

sali w Kinie Scenie Kulturze. Fotele
zostaną przymocowane na stałe.
Powstaną nowe garderoby i reżyserka. Na ścianach i suficie pojawią
się wygłuszenia. Planowany jest
też zakup nowego nagłośnienia i
oświetlenia. Ma być nowocześnie
i elegancko.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, sala zostanie oddana do
użytku jesienią.

Foto: Dawid Ciepliński

Z chaosu wyłania się zarys nowej widowni

Foto: Dawid Ciepliński

Inwestycja ma trzy etapy. Pierwszy zakończył się przed rokiem. Objął remont sanitariatów w piwnicy,
na parterze i piętrze.
Trwa druga część przebudowy,
czyli modernizacja sali widowiskowej. Wyburzono wszystkie stare elementy. Zerwano dekoracje ze ścian i
sufitu, zburzono podwyższenie, na
którym znajdował się widownia.
Zmian nie uniknęła scena.
Kształtów nabiera widownia,
pod którą podłożono już fundamenty. Wkrótce przybierze charakter podobny do odnowionej

Foto: Dawid Ciepliński

W szczygłowickim Domu Kultury praca wre. Wnętrze
przypomina plac budowy, ale z budowlanego chaosu
wyłania się piękna sala

Foto: Dawid Ciepliński

W kwietniu rozpoczęły się prace budowlane
na al. Piastów w Szczygłowicach. W tym
momencie modernizowany jest miejski odcinek
drogi, a planowana jest też przebudowa części
powiatowej. Sprawdziliśmy, jak postępują prace

DC

Foto: Dawid Ciepliński

PROJEKT DOFINANSOWANY
Z BUDŻETU GMINY KNURÓW

KNURÓW. WIEŚCI Z FRONTU ROBÓT

Kanalizacja krok po kroku

oprac. /g/
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Foto: Dawid Ciepliński

Na pozostałej części ulicy, która zostanie
przebudowana na długości prawie 500 metrów,
praca wre. Oprócz modernizacji nawierzchni,
powstanie więcej miejsc postojowych, przebudowane
zostaną chodniki i ciąg pieszo-rowerowy

Miejska część al. Piastów obejmuje drogę
od bloków po lewej stronie przez pas
zieleni, chodnik, aż do głównej części ulicy.
Pozostałą część prac sfinansuje powiat.
Prace powinny zakończyć się jesienią

ul. Wieniawskiego

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: PWiK

Przy ulicy Niepodległości kontynuowane są prace budowlanomontażowe (przejścia kanalizacji
przez drogę) oraz związane ze zjazdem do przepompowni ścieków.
W ul. Sienkiewicza robotnicy dokańczają prace kanalizacyjne. Renowacja kanalizacji deszczowej w rejonie
osiedla przy ul. Koziełka nr 29-53 oraz
w rejonie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej właśnie dobiegła końca.
Na ulicy Szymanowskiego oraz
Sienkiewicza (w rejonie budynku
nr 40) odtworzono asfaltową nawierzchnię.
Podobne prace toczą się na ul.
1 Maja oraz Pocztowej. Lada dzień
asfalt zostanie położony na ul. Wieniawskiego.

Przy ul. Niepodległości praca idzie pełną parą

Foto: PWiK

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
poinformowało
o postępach
w porządkowaniu
gospodarki
ściekowej na
terenie Knurowa
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