GŁOŚNE NOCE

Kąpiel
„na dziko”
to igranie
Wyrachowani
i brutalni

Awantury rodzinne, zakłócona cisza nocna – sierpniowe
noce nie należą w Knurowie do spokojnych
Str. 3

45-letni sztygar zmianowy, który pod
koniec lipca ucierpiał w wypadku w kopalni
„Knurów-Szczygłowice”, wykazał się skrajną
nieodpowiedzialnością. Przebywał w miejscu
prowadzenia robót strzałowych, będąc pod
wypływem alkoholu

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

ze ŚMIERCIĄ
Więcej szans
nie będzie

Śmierć czwórki rodzeństwa w wodach
Warty rozeszła się szerokim echem.
Jednak nie na tyle mocnym, by stać się wystarczającą
przestrogą. Tragedia wydarzyła się we wtorek,
do końca tygodnia utonęły kolejne 34 osoby...

Czytaj na str. 8

HALINA FRĄCKOWIAK
ZAŚPIEWA W KNUROWIE

ALKOHOL
mógł oprowadzić
do tragedii
Cztery
na dwanaście
Więcej
na str. 3

Szczegóły
na str. 14

Ruszyły piłkarskie rozgrywki.
Na dwanaście możliwych do
zdobycia punktów drużyny
z naszego terenu zdobyły tylko
cztery. Z wygranej cieszyli się
w Paniówkach, z remisu w Wilczy,
a z porażkami musieli pogodzić
się w Knurowie i Przyszowicach

Znana i lubiana
piosenkarka
wystąpi
25 sierpnia
podczas
XII Parafialnego
Festynu Rodzinnego
Ogłoszenie własne

Str. 8

rozmaitości
Knurów

GLIwICE

Foto: internet

Pasjans na dwóch
krakusów

Dziwna jazda

Inteligentny dowcip pomieszany z refleksją; to wszystko doprawione

Foto: Paweł Gradek

W sobotę po południu uwagę
strażników miejskich zwrócił pojazd
marki volkswagen, który w rejonie
działek „Szyb Wschód” zjechał z
drogi technicznej przy autostradzie
„parkując” w przydrożnym rowie. Jak
niebawem wyszło na jaw, kierowca
nie posiadał przy sobie dokumentów
ani uprawnień do kierowania. Na
miejsce przyjechał policyjny patrol
Wydziału Ruchu Drogowego, który
przejął dalsze czynności.
/bw/

nie zapomnij

14 VIII - Dzień Ener getyka
15 VIII - Święto Wojska
Polskiego,
Wniebowzięcie
Najświęt szej Maryi
Panny
19 VIII - Światowy Dzień
Pomocy Humanitarnej

Inteligentny dowcip pomieszany z
ref leksją; to wszystko doprawione
piękną muzyką... Czy istnieje lepszy
przepis na udany koncert? W najbliższą sobotę, w sąsiedztwie palmiarni w
gliwickim Parku Chopina spotkają się
na scenie Grzegorz Turnau i Andrzej

Sikorowski (Pod Budą). Nie powinno
zabraknąć „Brackiej”, „Bardzo smutnej piosenki retro” czy „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”.
Początek o godz. 19.30. Wstęp
wolny.
/g/

Knurów

ale go przycisnęło...
W sobotni wieczór pewien mężczyzna zabrał się za... sikanie na
środku przy ul. Targowej. Dlaczego
akurat tu – po części wyjaśnieniem
może być jego stan, czyli nietrzeźwość. Nieobyczajnie zachowujący
reklama

się knurowianin miał sporo szczęścia
– Straż Miejska poprzestała na pouczeniu. Dzięki działaniu strażników
mężczyzna niebawem trafił do domu
pod opiekę żony.

Knurów

dłuższy
spacer

W piąt kow y poranek uwagę
strażników miejskich zwrócił mężczyzna spacerujący po ul. Niepodległości... w piżamie. Jak się okazało,
mieszkaniec Leszczyn wybrał się na
nieco dłuższy spacer opuszczając
– wcześniej niż powinien – knurowski szpital. Za sprawą strażników
pacjent z powrotem znalazł się pod
opieką szpitalnego personelu.
/bw/

/bw/

Knurów

nie dojechał

W niedzielne popołudnie do
Straży Miejskiej z prośbą o interwencję zwrócił się kierowca autobusu
linii 194. Powodem był awanturujący
się pasażer, używający przy tym
słów dalekich od parlamentarnych.
Wizyta strażników poskutkowała
– po pouczeniu mężczyzna opuścił
pojazd.
/bw/

ciekawe-miejscapolska-wakacje.blog.pl
Masz urlop? Nie byłeś jeszcze
na wakacjach i nie wiesz dokąd
pojechać? Powinieneś zajrzeć na
blog „Ciekawe miejsca w Polsce”. Autor strony przedstawia
interesujące miejsca, które warto
odwiedzić w naszym kraju oraz
związane z nimi ciekawostki.
DC

Ludzie listy piszą, tylko one czasem nie
docierają do adresatów. Czy
tak będzie w tym przy padku? W pon
iedziałek doręczyciel nie zastał
nikogo w Miejskim Przedszkolu nr 7,
zostawił więc list adresowany do
pani dyrektor na... furtce. Może wart
o pomyśleć o skrzynce na listy?

Knurów

Pili na widoku
Mowa o trzech panach, którzy
w niedzielny wieczór piwkowali
na przystanku przy ul. Kosmonautów. Na łamaniu prawa przyłapali
ich strażnicy miejscy obsługujący
monitoring. Na miejsce udał się
patrol, który zdecydował się podzielić odpowiedzialność sprawców wedle zasady: każdemu we-

dług „zasług”. W ten sposób jeden
z mężczyzn został ukarany mandatem, wobec drugiego poprzestano
na pouczeniu, a trzeciemu wystawiono wezwanie do stawienia się w
komendzie Straży Miejskiej, gdzie
będą prowadzone dalsze czynności
w tej sprawie.
/bw/

Knurów

Maluch w cenie
Coraz mniej ich na drogach,
być może dlatego ktoś połasił się
na fiata 126p, zaparkowanego na
ul. Sienkiewicza. Samochód wypa-

rował w poniedziałek, około godz.
6.30. Właściciel oszacował stratę na
3 tys. zł.
/g/

PAnIówKI

po kablu do sprawcy
Policjanci poszukują sprawcy
kradzieży, do jakiej doszło przy
ul. Wiśniowej w Paniówkach. Ktoś
zerwał kłódkę broniącą dostępu

do garażu i wyniósł stamtąd kabel
miedziany. Właściciel wycenił stratę
na 1200 zł.

/g/

CHuDów

Jarmark średniowieczny
Od 16 do 18 sierpnia
przy zamku w Chudowie
odbędzie się XIV Jarmark Średniowieczny.
Organizatorzy przewidzieli w programie pokazy uzbrojenia i walk
zaciężnych r ycer zy z
XIV wieku, wielki obóz
r ycerski, prezentację
dawnyc h r zemios ł, a
wszystko to przy akomp aniame nc ie muz yk i
średniowiecznej.
Impreza startuje w piątek o godz. 16.00, w
sobotę o 14.00, a w
niedzielę o 12.00.
Polecamy!

/g/
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aktualności
Knurów, Pilchowice

Pić na drogę

Niektórzy kierowcy nie zwalniają tempa
w piciu alkoholu. Za to policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego nie ustają
w ich zatrzymywaniu...

Ranny sztygar został przetransportowany helikopterem do szpitala w Sosnowcu

Knurów. Znamy szczegóły wypadku w kopalni

Alkohol mógł doprowadzić
do tragedii

Już 0,8 promila alkoholu we krwi
sprawia, że kierowca jest pobudzony,
jego koordynacja ruchowo-wzrokowa
upośledzona, a krytycyzm obniżony.
33-latek z Czerwionki-Leszczyn
miał 0,8 promila w wydychanym powietrzu, kiedy w sobotni wieczór policjanci z gliwickiej drogówki stanęli
mu na drodze. W niedzielę zatrzymali

45-letni sztygar zmianowy, który pod koniec lipca ucierpiał
w wypadku w kopalni „Knurów-Szczygłowice”, wykazał
się skrajną nieodpowiedzialnością. Przebywał w miejscu
prowadzenia robót strzałowych, będąc pod wypływem
alkoholu
Przypomnijmy. Do w ypadku
doszło 20 lipca w Ruchu Knurów,
na poziomie 650 m. Na zmianie
rozpoczynającej się o godz. 6.30
sztygar zmianowy skierował w rejon
ściany nr 6 dwóch pracowników
do wykonania robót strzałowych
na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem 6b/II. Górnicy wywiercili 16
otworów strzałowych wokół i pod
belką kotwiącą przenośnika zgrzebłowego, mimo braku opracowanej i
zatwierdzonej metryki strzałowej.
Z ustaleń komisji Okręgowego Urzędu Górniczego w y nika,
że górnik strzałow y nie w ycofał
wszystkich pracowników z rejonu
prowadzonych robót. Około godz.

11.30 zdetonował środki strzałowe.
Podczas kontroli miejsca w ykonanych robót zobaczył sztygara
zmianowego oddziału górniczego
G1-K, który siedział na spągu (dolnej
powierzchni) skrzyżowania ściany z
chodnikiem. Mężczyzna został rażony odłamkami skalnymi i doznał
obrażeń obu nóg.
Ranny 45-latek trafił na powierzchnię. Lekarz stwierdził u
niego otwarte rany rzepki prawego
kolana, liczne rany podudzia i uda
lewego oraz prawego przedramienia. Pomiar zawartości alkoholu w
wydychanym powietrzu wykazał
u sztygara zmianowego ponad 1
promil.

Knurów

podobnego wykroczenia w jednym
z mieszkań przy ul. Słoniny. Do zdarzenia doszło dokładnie 24 godziny
po poprzedniej tego typu interwencji.
Tym razem mundurowi uznali, że
konieczny jest mocniejszy środek dyscyplinujący – mandaty.
Głośno było też w późny, niedzielny wieczór. W mieszkaniu przy ul.
Jagiełły doszło do awantury córki z
ojcem. Na wieść o będących w drodze
funkcjonariuszach Policji i Straży
Miejskiej ojciec opuścił mieszkanie.
Godzinę później ten sam patrol
ponownie udał się na ul. Jagiełły. Tym
razem pokłócili się małżonkowie.
Mundurowi uspokoili sytuację.
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Ra nny zosta ł przet ra nsportowany śmigłowcem Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego do szpitala
św. Barbary w Sosnowcu. Tamtejszy
lekarz stwierdził u poszkodowanego
otwarte złamanie nasady prawej
dolnej kości udowej z uszkodzeniem aparatu wyprostnego, ranę
lewego uda oraz liczne drobne rany
i otarcia. Leczenie ma potrwać 6
miesięcy.
Do cz a su pr z eprowad z en ie
szczegółowej kontroli dy rektor
OUG w Gliwicach wstrzymał ruch
zakładu górniczego w rejonie, gdzie
doszło do wypadku.
Paweł Gradek,
foto: Archiwum

Jak kraść to tony

Policja odnotowała kolejny sukces
w walce ze złodziejami. W ubiegłym
tygodniu zatrzymała 3 mężczyzn
odpowiedzialnych za kradzież węgla
i złomu z terenu KWK „KnurówSzczygłowice”
Pierwszy z nich to 54-latek z
Knurowa. Otworzył wrota węglarki z zatrzymanego składu i usypał
1280 kg węgla. Kradzież udaremnili mu policjanci z VI Komisariatu Policji w Gliwicach.
O pechu mogą też mówić dwaj

knurowianie (46 i 49 lat), którzy
zdążyli przerzucić za kopalniane
ogrodzenie pół tony żelastwa.
Kiedy zaczęli je ładować na samochód, zatrzymali ich policjanci.
Stało się tak dzięki anonimowemu
zgłoszeniu.
/g/

reklama

Chcieli
popływać...

Awantury rodzinne, zakłócona cisza
nocna – sierpniowe noce nie należą
w Knurowie do spokojnych
W ubiegły wtorek, kwadrans po
trzeciej nad ranem, patrol Straży
Miejskiej interweniował przed jednym
z bloków przy al. Piastów. Powód dali
dwaj panowie, którzy – wedle skargi
jednego z okolicznych mieszkańców
– zachowywali się zdecydowanie za
głośno jak na tę porę. Funkcjonariusze
pouczyli mężczyzn. Ci zdecydowali,
że nie warto siedzieć w ciszy, więc...
rozeszli się do domów.
Dwa dni później, mniej więcej o
podobnej porze patrol Straży Miejskiej
i Policji uspokajał dwie osoby, które zakłócały ciszę nocną przed blokiem przy
ul. Gen. Ziętka. I tym razem skończyło
się na pouczeniu.
Mniej szczęścia mieli sprawcy

/pg/

Knurów. Zatrzymani na gorącym uczynku

Knurów

Głośne noce

w Wilczy 47-letniego rybniczanina,
który prowadził volkswagena polo
pomimo sądowego zakazu.
- Grozi mu do 3 lat pozbawienia
wolności - komentuje mł. asp. Arkadiusz Ciozak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Tego samego dnia alkomat wskazał u 30-letniego knurowianina 0,9
promila. Mężczyzna został zatrzymany, kiedy przemierzał seatem
Pilchowice.
12 sierpnia w Pilchowicach na ul.
Stanickiej 59-letni rowerzysta z Knurowa spowodował wypadek z udziałem motocyklisty. 21-latek kierujący
suzuki z obrażeniami ciała został
przewieziony do szpitala. Rowerzyście
nic się nie stało - miał 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Co grozi tym ludziom? Teoretycznie grzywna, której wysokość ustala
sąd, analizując zarobki i sytuację rodzinną sprawców, utrata prawa jazdy
(od roku do 10 lat), kara więzienia do
2 lat. Praktyka pokazuje, że niewielu
kierowców boi się takich kar.

...niestety, po pijaku. Mowa o dwóch
panach pod wpły wem alkoholu,
którzy w piątek po południu mimo
protestów pracow ni ków weszl i
na teren kąpieliska Zacisze Leśne
i zakłócili porządek na obiekcie.
Na miejsce udał się patrol Straży
Miejskiej.
Mundurowi ukarali jednego ze
sprawców 200-złotowym mandatem. Drugi odmówił przyjęcia tej
kary – w jego przypadku sprawa
trafi do sądu. Będzie odpowiadać
za zakłócanie porządku publicznego i używanie nieprzyzwoitych
słów.
/bw/

/bw/



aktualności

nieczystości nie
zalegają
Knurów w ocZach inspeKtorów sanitarnych...

Mięso lata
w powietrzu

Foto: Bogusław Wilk

Już piątego dnia obowiązywania „rewolucji śmieciowej”
w Knurowie pojawili się kontrolerzy Państwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Sprawdzili sąsiedztwo
kilkunastu bloków administrowanych przez MZGLiA. – Nie
stwierdzono zalegania nieczystości stałych – czytamy
w protokole kontroli

Można zaradzić ryzyku – wystarczy
wiaderko asfaltu i po sprawie. Tylko
czy ktoś to zrobi...

- Miałam okazję przysłuchać się
grupce nastolatków czekających na
autobus. Pięć minut wystarczyło,
by uszy zwiędły mi i kilku innym
osobom. Młodzież wysławiała się
używając zaledwie kilkunastu zwrotów. I to wcale nie parlamentarnych,
lecz uchodzących za tzw. mięso.
K..., ch..., p..., latały w powietrzu.
W różnych konfiguracjach i znaczeniach. Niektóre z tych słów mają
chyba po 20 znaczeń – w zależności od kontekstu. Małpy chyba są
bardziej wykwintne w słownictwie.
Czyżbyśmy zmierzali w stronę jaskiniowców?...

Bożena

Z pomocą
urzędnika

- Wrócę jeszcze raz do tematu deklaracji śmieciowych. Kiedy cena
za wywóz śmieci została obniżona,
przyszedł gość z Urzędu Miasta i
przyniósł wniosek. Poprosiłem go
i pomógł mi go wypisać. Czy za
pierwszym razem nie szło tak zrobić? Oszczędzilibyśmy sobie wtedy
czasu i zachodu.

Stefan

Lignozy coraz
bardziej dziurawa

- Dr ogowc y naprawili skr z y żowanie ulic Lignozy i Zwycięstwa.
Szkoda, że nie r zucili okiem, a
potem odrobiną asfaltu, na dziury
kilkadziesiąt metrów wyżej, na ul.
Lignozy. Kierowcy na pewno by
się na to nie obrazili. Przeciwnie,
przyklasnęliby, bo wyrwy w jezdni
rosną z tygodnia na tydzień. Jedna
z nich rośnie też w głąb, przez co
staje się szczególnie niebezpieczna.

J.S.

Pijanych pijaków
za kratki!

- Właśnie przeczytałem, że jakiś
facet został złapany za jazdę po
pijaku. Trzeci raz w ciągu kwartału.
Prawa jazdy zabrać mu nie można,
bo już raz zabrano. Potem sąd zakazał mu siadania za kółkiem, ale gość
ma to głęboko w d... Jeździ, znowu
po pijaku. I śmieje się w kułak, bo
krzywda mu się nie dzieje. Ja się
pytam: co to za państwo, które nie
umie sobie poradzić z takim pijaczyną? Co to za kraj, którego praworządni obywatele mają się gorzej niż
tego typu moczymordy na bakier z
prawem? O tyłek rozbić takie prawo,
co na to pozwala, i polityków, którzy
na to przyzwalają, bo palcem w bucie nie ruszą, by to zmienić... Szlag
mnie trafia, musiałem zadzwonić i to
wykrzyczeć...

K.R.

Marny asfalt,
szkoda aut

- Jechałem przed chwilą ul. 1 Maja.
Odcinek, gdzie niedawno prowadzone były roboty kanalizacyjne,
zrobiony jest po macoszemu. Widziałem jak autobus wjechał w jedną
z wielu kolein i otarł podwoziem o
asfalt. Aż się zaiskrzyło. Nawierzchnia jest bardzo nierówna, pełna
kolein i garbów. Uważam, że firma,
która prowadziła tu roboty, powinna
się lepiej przyłożyć. A jeśli nie umie,
to niechaj podjedzie na korepetycje
do Gierałtowic – tam asfalt po robotach jest równy jak maselnica...

Tadeusz Niciejewski
Not. bw, g

fotokrytyk
Foto: Bogusław Wilk

Knurów, KsiąŻenice

Większość kącików gospodarczych wyglada schludnie i czysto

dów stałych – czytamy w protokole
kontroli.
Czy to oznacza, że w Knurowie
rewolucja przebiega bezboleśnie?
Niezupełnie.
Tu i ówdzie pojawiają się problemy.
- Kontener na szkło ktoś zapchał
skoszoną trawą – usłyszeliśmy od
jednego z Czytelników z osiedla
Wojska Polskiego II.
Po drugiej stronie miasta złomiarze „zagospodarowali” metalowe
stojaki na worki. Pojawiały się pretensje do Komartu o odbiór śmieci
w terminach innych niż podane w
harmonogramie. I skargi na częstotliwość odbioru – kłopotem dla
właścicieli posesji bywa zbyt rzadki
ich zdaniem odbiór odpadów biode-

Foto: Bogusław Wilk

Kontrolę przeprowadzono w
związku z poleceniem wojewody
śląskiego „objęcia wzmożonym nadzorem miejsc, w których mogą pojawić
się problemy z wdrożeniem nowych
zasad gospodarowania odpadami
komunalnymi”.
Inspekcja objęła posesje będące
w zarządzie Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji.
Inspektorzy PPIS pojawili się m.in. w
blokach przy ulicach Floriana, Szpitalnej, Jagiełły, Ułanów i Wilsona.
Ustalili ilość i rodzaj pojemników na
odpady, sprawdzili stan czystości w
ich sąsiedztwie.
Miejsca, które skontrolowano,
znajdowały się w należytym porządku.
- Nie stwierdzono zalegania odpa-

gradowalnych.
Nie wszyscy też wzięli sobie do
serca zasady utrzymania porządku.
W ubiegłym tygodniu Straż Miejska
przyłapała jednego z mieszkańców
na rozrywaniu worków ze śmieciami. Inny zadał sobie sporo fatygi, by
najpierw załadować śmieci do auta,
pojechać do lasu i tam je wyrzucić,
tworząc – starym, sprawdzonym
w Polsce wzorem – kolejne dzikie
wysypisko.
Nie brak, choć z dnia na dzień ich
ubywa, pytań co do zasad segregacji.
Podstawowe reguły są już dobrze
znane, wątpliwości dotyczą raczej
dość szczególnych sytuacji (np. gdzie
wyrzucić worek... stomijny, czy jak
traktować torby oksybiodegradowalne).
Te uchybienia i niedoskonałości
nie przesłaniają ogólnego obrazu
nowego systemu w Knurowie, który
zasługuje na niezłą ocenę. Nie jest
jeszcze idealny, ale „dociera się”
z udziałem wszystkich jego stron
– mieszkańców, samorządu i firmy
zajmującej się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Jest lepszy
niż przed miesiącem i (oby) gorszy
niż za miesiąc.

Jaki w zaroślach kryje się
znak?

Przed kilkoma dniami drogowcy ładnie przycięli trawę na
poboczach drogi łączącej Książenice i Szczygłowice. Niestety, nie
zauważyli że warto byłoby też skrócić gałęzie leszczyny. Krzew ładnie
się rozrósł i zasłonił znak stojący
przed zakrętem. Dojeżdżając do
łuku drogi kierowca ma kłopot ze
spostrzeżeniem, że należy zwolnić
do „50”, gdyż grozi mu huśtawka
po wybojach i wertepach, skutkach
szkód górniczych (o mandacie za
sybką jazdę nie wspominając).

/bw/

/bw/

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Największy kłopot sprawiają mieszkańcom odpady
wielogabarytowe, głównie meble...
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Sprzedam M-4 okazyjnie. Tel.
792 077 078
33/13 ex.
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KNURÓW. OPERATOR UZUPEŁNIŁ NADAJNIKI

Plus na świątyni
Na kościele Matki Bożej Częstochowskiej
zamontowano dodatkowe anteny
sieci Plus GSM. Prace związane
z zainstalowaniem nadajników zostały
przeprowadzone w poprzedni czwartek
W ubiegłym roku dobiegła końca
umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej a operatorami
telefonii komórkowej na dzierżawę
komina przy al. Lipowej.
Operatorzy musieli znaleźć sobie
nowe miejsce na anteny. Część przeniosła się na stary maszt telekomunikacyjny przy ul. Witosa. Sieć Plus
GSM zamontowała swoje nadajniki
na kościele parafii Matki Bożej Częstochowskiej. W ubiegły czwartek za-

instalowano tam dodatkowe anteny.
Montaż odbył się po południu.
Wzbudził spore zainteresowanie
przechodzacych obok świątyni knurowian.
Od księdza proboszcza Jana
Buchty dowiedzieliśmy się, że kolejne
anteny pojawiły się w ramach dopełnienia poprzedniej inwestycji, a ich
umieszczenie na pewno nie będzie
stanowiło zagrożenia dla wiernych.
DC

Montaż dodatkowych anten zajął robotnikom kilka godzin

KNURÓW. PROBLEM Z FONTANNAMI

Foto: Dawid Ciepliński

Gdzie tu się ochłodzić?
Kiedy na termometrze 37 stopni
Celsjusza, a w perspektywie pobyt
w mieście, chciałoby się ochłodzić
– na przykład w fontannie...

Foto: Paweł Gradek

Tak było jeszcze przed tygodniem, we wtorkowe przedpołudnie
fontanna tryskała jak należy...

Środa. Na termometrze jest już
ponad 30 stopni.
Telefon do redakcji: – Jestem emerytką, ale upały dokuczają nie tylko
mnie. Koło Cyryla i Metodego jest fajna
fontanna. Przydałaby się podobna na
osiedlu – proponuje pani Bogumiła.
Z sympatią wspomina tę, która
jeszcze rok temu stała na Merkurach:
– Chodzę z Wojska na Domki Fińskie,
do wnusi. Na Merkurach mogłam
sobie usiąść na ławce, a dzieciaczki
w tym czasie się chłodziły. Brakuje tam
fontanny.
Pod koniec sierpnia ubiegłego
roku kierownik administracji Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Lech Apryasz, zapowiadał, że nowa fontanna stanie
w centrum Merkur na wiosnę. Miała
znacząco różnić się od poprzedniczki,
nie podjęto wtedy jeszcze ostatecznej
decyzji co do projektu wodotrysku.
Dziś prezes LWSM, Eugeniusz
Jurczyga, przyznaje, że ze starą fontanną było więcej problemów niż pożytku. W czasie największych upałów
wodotrysk przypominał śmietnisko.
Dyszę trzeba było czyścić co drugi
dzień. Nie brakowało takich, którzy
się do niej załatwiali. Przy zamkniętym obiegu wody to spore ryzyko dla

jej użytkowników.
– Na tę chwilę nie widzę potrzeby
montowania fontanny w tym miejscu,
aczkolwiek nie wykluczam tego w przyszłości. Chyba, że ktoś szybciej wymyśli
rodzaj fontanny idiotoodpornej – dodaje prezes.
Czwartek. Rtęć dochodzi do 37
stopni.
Telefon do redakcji: – Mamy
najcieplejszy dzień w roku, a fontanna przy Dworcowej, za którą Urząd
Miasta zapłacił sporo pieniędzy, ledwo
zipie – informuje pan Zbigniew. – Poszedłem tam z dzieckiem. Postaliśmy
kilkanaście minut. Wody tam tyle co
nic. Chlupie co pół minuty mały strumień. Wróciliśmy do domu.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska, Anna Lewandowska upatruje problem w zanieczyszczonych filtrach. Dzieje się
tak w czasie największego oblężenia
wodotrysku. Jeszcze tego samego
dnia przekazała uwagi firmie, która
zajmuje się konserwacją urządzenia.
Otrzymała zapewnienie, że usterka
zostanie szybko usunięta. Jak sprawdziliśmy we wtorek, konserwujący
fontannę dotrzymali słowa.
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KNURÓW

Estetyka – ważna rzecz
Remont osiedlowych piaskownic
wzbudza kontrowersje.
- Czy spółdzielnia ma za dużo pieniędzy?
- pyta wzburzona mieszkanka bloku przy
ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Kierownik
administracji, Lech Apryasz, odpowiada,
że przesądziły względy estetyczne
Od początku sierpnia trwa remont piaskownic przy ul. Dywizji
Kościuszkowskiej. Dwie za blokiem
nr 3 zastąpiła jedna. Kolejna powstaje
nieopodal.
Zdaniem jednej z mieszkanek to
marnotrawstwo pieniędzy: - Rozwalili dobre piaskownice, postawili takie

same. Po co? Żeby chłopy miały robotę
na ten upał?
Jakby tego było mało, wokół
piaskownic wysypali drobny żużel.
- Wnuczki tam nie wyślę, bo
wróci jak Murzyn czarna - zarzeka
się kobieta.
Twierdzi, że zgłosiła uwagi admi-

nistracji Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeszcze
tego samego dnia robotnicy zebrali
żużel, została sama ziemia.
- Wystarczyło wymienić piasek
w starych piaskownicach. Zamiast
tych niepotrzebnych remontów przydałaby się nowa huśtawka albo ławeczka - dodaje kobieta.
Fakt, urządzeń na osiedlowych
placach zabaw z roku na rok ubywa.
- Wycofujemy te, którym kończy
się atest. Wielu lokatorów o tym nie
wie - mówi kierownik administracji,
Lech Apryasz.
O remoncie piaskownic przesądziły, jego zdaniem, względy estetyczne, na które zwracały uwagę
Rady Osiedli: - Chcemy modyfikować
place zabaw, doposażyć je w nowe
urządzenia.
Warto dodać, że nowe place
cieszą już dzieci z ul. Kapelanów
Wojskowych i Sobieskiego.
/pg/

Nie wszyscy uważają remont piaskownic za zasadny
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KNURÓW, RATINGEN

Imponujący widok
- Robię na powierzchni. Przechodziłem
obok tych kół, kiedy je zdemontowali
- mówi knurowianin Damian Bąk.
W czasie urlopu w Niemczech odwiedził
Ratingen, by zobaczyć jak prezentują
się odnowione koła szybu Piotr z KWK
„Knurów-Szczygłowice”

Dojazd do garaży nie jest najgorszy, garażowicze najbardziej skarżą się na stan nawierzchni między garażami

Za dużo dziur i śmieci,
za wysoka trawa
- Chcemy, żeby dało się jakoś przejechać bez martwienia
się o stan samochodu – żalą się na stan drogi szczygłowiccy
garażowicze. Urzędnicy obiecują zająć się problemem, choć
nie dają gwarancji, że sytuacja znacząco poprawi się jeszcze
w tym roku
Garaże w Szczygłowicach znajdują się przy ul. Parkowej, za Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi „Irys
II”. Droga, która do nich prowadzi do
pewnego momentu nie budzi zastrzeżeń. Później jednak asfalt się urywa.
Garażowicze docierają do swoich
miejsc parkingowych po betonowych
płytach.
– To nie jest najgorsze, ponieważ
po nich jeszcze da się jakoś jechać –
mówi Krzysztof, który codziennie
pokonuje tę drogę. – Zdecydowanie
gorzej jest na drogach pomiędzy garażami. To prawdziwa katorga. Dziura
na dziurze.
– Ktoś mógłby to połatać, bo
właściwie jeździć się nie da – wtóruje
koledze Rafał. – Auto rzęzi na jedyn-

ce, bo dwójkę strach wrzucić, gdyż
zawieszenie się urwie. Kto mi potem
za to zapłaci?
– Może by szło jakimś kamieniem
posypać –zastanawia się na głos Bogdan Danielak.
– Co jakiś czas ludzie wysypują
tu gruz, ale niewiele to daje – mówi
Karol.
Garażowicze zdają sobie sprawę,
że nawet po naprawie droga nie będzie przypominać autostrady.
– Wcale tego nie wymagamy –
zarzekają się. – To nie musi być super
beton czy ekstraasfalt. Chcemy tylko,
żeby jakoś dało się przejechać, by nie
martwić się o stan samochodów.
Nasi rozmówcy zwracają uwagę
na jeszcze jeden problem: – Trawa

Przed kilkoma tygodniami wbito pierwszą łopatę. Symboliczny gest
rozpoczęcia budowy bloku w ramach Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego stał się udziałem przedstawicieli inwestora, miasta
i wykonawcy. Teraz placem przy ul. Batorego zawładnęli budowlańcy. Rozpoczęli prace ziemne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 24 rodziny
wprowadzą się do swoich nowiutkich mieszkań pod koniec przyszłego roku.
/bw/
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Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

Turyści z Knurowa z sentymentem wypowiadają się o kołach szybu
knurowskiej kopalni

- Super to wygląda - nie kryje zachwytu nad jedną z większych atrakcji Muzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen. Widać ją już z drogi,
a wieczorem jest pięknie oświetlona.
Przy eksponacie ustawiono tablicę
z historią i zdjęciami Piotra. Turyści
często się przy niej zatrzymują i robią
zdjęcia.
70-letniej ciotce pana Damiana
przypomniały się czasy młodości,

kiedy oglądała eksponaty na muzealnej wystawie, także te pochodzące
z Knurowa - miasta na węglu wyrosłego.
- Ciotka była happy! - śmieje się
pan Damian. Zaskoczyła go serdeczność obsługi placówki i to, że tak
często słyszał tam język polski.
Poleca wszyst k im, będący m
w pobliżu Ratingen, odwiedzenie
muzeum i kół z szybu Piotr.
/g/

KNURÓW. UŁATWIENIA DLA ROWERZYSTÓW

Ścieżka coraz wyraźniejsza
Trwa budowa ścieżki rowerowej łączącej
osiedle Wojska Polskiego z Bojkowem
Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

nie skoszona. Niedługo garaży nie
będzie widać.
– Wcześniej trawsko koszono, ale
w tym roku nie. Ciekawe dlaczego
– docieka Karol.
– Przydałyby się też kosze albo
jakiś większy kontener na śmieci –
dodaje Danielak.
– Kilkanaście lat temu co drugi
rząd był tu jakiś kubeł – przypomina
sobie Krzysztof.
– No i wszyscy wyrzucają odpady
między garaże – wzdycha Rafał. – Jest
taki bajzel, że szkoda gadać.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, mówi, że na miejsce uda się
drogowiec, który oceni stan drogi.
Jego opinia wpłynie na dalsze postępowanie.
– Obawiam się jednak, że w tym
roku finanse mogą nam stanąć na
przeszkodzie do poprawy dojazdu do
garaży – wyjaśnia naczelnik Lewandowska. – Bardzo dużo dróg zostało
poddanych remontom. Ograniczenia
budżetowe nie na wszystko w tym
względzie pozwalają.
Dość szybko zostanie rozwiązany problem z zarośniętym terenem.
W tej sprawie zadziała administrujący obszarem Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji.
Dyrektor MZGLiA Mieczysław
Kobylec zaskoczony jest głosami
podnoszącymi brak kontenerów na
śmieci.
– Od co najmniej dwóch lat znajdują się na terenie warsztatów ogólnobudowlanych po lewej stronie ul.
Parkowej – mówi dyrektor Kobylec.
– Tam właściciele garażów mogą wyrzucać śmieci.
– Wcześniej kontenery znajdowały się przy garażach, ale byliśmy
zmuszeni je przenieść – dodaje.

Foto: Arch. Damiana Bąka

SZCZYGŁOWICE. ŻALE GARAŻOWICZÓW

Rowerzyści nie mogą doczekać się chwili, gdy po ścieżce będzie
można pojechać

Prace trwają przeszło trzy miesiące. Inwestorem jest Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach.
Ścieżka biegnie wzdłuż ul. Knurowskiej. Od jezdni oddziela ją kil-

kumetrowej szerokości pas zieleni.
Przetnie ul. 26 Stycznia i połączy się
z ul. Marynarzy. Tę część zadania
w obrębie skrzyżowania sfinansuje
budżet Knurowa.
/bw/
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Z kart historii. Sport w Krywałdzie

Unia mistrzów

55 lat temu Krywałd gościł sportowców Polski, Czechosłowacji
i Rumunii, a zawody obserwowało 8 tysięcy widzów! Rok
później w krywałdzkiej „Trójce” z uczniami spotkali się:
czterokrotny mistrz olimpijski i 18-krotny rekordzista świata
Emil Zatopek oraz mistrz Europy i trzykrotny rekordzista
świata Jerzy Chromik
W artykule „Sokół przyciągał
gwiazdy” [PL nr 25 z 20 czerwca 2013
r.] przypomnieliśmy dzieje sportu w
Krywałdzie w latach 1900-1939. Sporo ciekawego działo się też w latach
powojennych.
Działania wojenne jeszcze na
dobre nie ustały, a 24 kwietnia 1945
roku odbyło się pierwsze spotkanie
przedwojennych działaczy sportowych. Zdecydowali oni o założeniu
klubu. Nadali mu nazwę „Lignoza”.
Powołano też zarząd Towarzystwa
Gimnastycznego.
K lub zorganizowa ł druż y nę
piłkarską. Na przekór wielu trudnościom. Trudno bowiem grać w piłkę,
gdy stadion przypomina obraz nędzy
i rozpaczy, ponieważ rozjeździły go...
czołgi. Brakowało też sprzętu i pieniędzy. Mimo to zespół powstał – w
jego skład wchodzili m.in.: Bubiak,
Bugla, Burda, Herman, Grzegorczyk,
Juraszek, Piszczek, Stelmach, Wiertelorz, Wybierek. Kierownikiem sekcji
piłkarskiej był Antoni Piszczek.
Pierwszą powojenną sekcję lekkoatletyczną w Krywałdzie tworzyli:
Helena Pietrzyk, Helena Machulik,
Szendzielorz, Wyrobek, Śmieja, Jerzy
Dusza, Jerzy Karwat, Alfred Prus,
Zygfryd Wyrobek, Losza, Jerzy Gregor, Herbert Szendzielorz.
Powojenna Wytwórnia Chemiczna nr 2 w Krywałdzie (taką nazwę
przyjęła przedwojenna „Lignoza”
Spółka Akcyjna) wyremontowała
uszkodzony parkan boiska. Bezpłatnie udostępniła sportowcom
fabryczne samochody, przewożąc
ich na zawody odbywające się poza
Krywałdem.
Jeszcze w 1945 roku krywałdzcy
lekkoatleci uczestniczyli w Igrzyskach Ziem Odzyskanych (8 września) oraz w pierwszych powojennych
mistrzostwach wojewódzk ich w
Chorzowie (23 września).
Lekkoatleci z Krywałdu zostali
też członkami Śląskiego Okręgu
Lekkiej Atletyki. W październiku po
raz pierwszy po wojnie na stadionie w
Krywałdzie rywalizowali ze „Zgodą”
Świętochłowice. Uczestniczyli też w
zawodach lekkoatletycznych na stadionie w Rybniku. To wówczas Jerzy
Gregor pobił rekord Polski w skoku
wzwyż rezultatem 1,78 m.
W latach 40. i 50. wiele się w
lokalnym sporcie zmieniło. Klub
„Lignoza” przemianowany został na
„Unię” Krywałd. W kadrze znaleźli
się młodzi, 17-21-letni zawodnicy,
którzy z sezonu na sezon zaczęli osiągać coraz lepsze rezultaty. Tak dobre,
że kwalifikowały ich do udziału w
zawodach krajowych, a nawet międzynarodowych.
Rekordzistami Polski byli: Emil
Kiszka – bieg na 100 m oraz w sztafecie 4x100 m, Stefan Pietrzyk – skok
o tyczce juniorów, Weronika Losza

Emil Kiszka (pierwszy z lewej) zajął III miejsce
w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych w Warszawie
(zdjęcie z lat 50. XX wieku)

Bieżnia boiska „Unii” Krywałd liczyła 364 metry, miała sześć torów
na ostatniej prostej (cztery na łukach); zdjęcie z lat 60.
– z tyłu widać budynek zaplecza sportowego i halę sportową (miała
wymiary 34 x 10 m)

– bieg na 200 m juniorów i 60 m
przez płotki młodziczek, Gertruda
Szymocha – bieg na 60 przez płotki
młodziczek.
Wielokrotnym mistrzem Polski
był Emil Kiszka. Cztery razy zdobywał mistrzostwo na otwartym stadionie – w 1948 roku w skoku w dal oraz
w latach 1950, 1951 i 1952 w biegu
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na 100 m. W hali był pięciokrotnym
mistrzem – na 60 m w 1948 i 1954
roku, na 80 m w 1951 i 1955 roku oraz
w skoku w dal w 1951 roku. Jego rekordy życiowe to: 10,5 s na 100 m, 22
s na 200 m, 7,32 m w skoku w dal oraz
12,94 m w trójskoku. Dwukrotnie
znalazł się w dziesiątce najlepszych
sportowców roku w plebiscycie Prze-

glądu Sportowego. W 1950 roku był roku podczas mistrzostw Polski klub
drugi, a w 1951 roku – szósty.
zajął wyśmienite piąte miejsce na 56
Mistrzostwo Polski w rzucie osz- startujących ekip. Krywałdzcy lekkoczepem zdobył Herbert Szendzielorz, atleci dwukrotne zdobywali mistrzoWilhelm Wilczek - w biegu na 80 m stwo województwa, pokonując m.in.
przez płotki, Weronika Losza – w Górnika Zabrze, Zgodę Świętochłobiegu na 80 m przez płotki juniorek, wice i Baildon Katowice. Dwukrotnie
Gertruda Szymocha – w biegu na reprezentowali Śląsk w półfinałowych
80 m przez płotki młodziczek. Mi- rozgrywkach o drużynowe mistrzostrzostwem kraju mogła też cieszyć stwo Polski, a także w zawodach
się sztafeta 4 x 100 m – tworzyli ją: Poznań – Kraków – Krywałd.
Hałupka, Wilczek, Szymura i Kiszka;
Na stadionie „Unii” odbyło sie
podobnie sztafeta 4 x 100 m mło- wiele imprez sportowych, m.in. wojedziczek, którą tworzyły: Kandziora, wódzkie mistrzostwa lekkoatletyczDyka, Szymocha i Losza.
ne seniorów, juniorów i młodzików,
Klub Sportowy Unia Krywałd spartakiada 20-lecia (1965), międochował się 22 reprezentantów dzynarodowy miting z udziałem zaPolski.
wodników śląskich i czeskich (1956),
Na początku lat 50. wybudowano
halę sportową, pawilon sportowy,
boiska do koszykówki i siatkówki
oraz boisko piłkarskie.
Krywałdzcy zawodnicy uczestniczyli w zawodach międzynarodowych. Byli to „Uniści”: Emil Kiszka,
Herbert Szendzielorz, Herbert Wilczek, Wilhelm Losza, Jerzy Słowik,
Weronika Szymocha, Alojzy Walczak, Gertruda Piszczek, Bożena
Czapla i Bernard Bula.
W najważniejszych dla każdego
sportowca zawodach, czyli Igrzyskach Olimpijskich, uczestniczył Emil
Kiszka. Startował na olimpiadzie w
Helsinkach w 1952 roku w biegu na
100 m oraz sztafecie 4 x 100 m. Dwukrotnie reprezentował Polskę podczas
Autografy Emila Zatopka
mistrzostw Europy. W 1950 roku w i Jerzego Chromika, złożone
Brukseli otarł się o podium - zajął 4 podczas ich wizyty 29 września
miejsce w biegu na 100 m (czas: 10,7 1959 roku w Krywałdzie
s). Cztery lata później, w Bernie, nie
zdołał powtórzyć tego wyniku. Emil miting zawodników Polski i NRD
Kiszka dwukrotnie uczestniczył też w (1957). W 1958 roku Krywałd gościł
Akademickich Mistrzostwach Świata. sportowców Polski, Czechosłowacji
Z powodzeniem – był dwukrotnym i Rumunii – zawody obserwowało 8
srebrnym medalistą w sztafecie 4 x tysięcy widzów!
100 m (w 1951 roku w Berlinie i w 1954
Bardzo dobrze układała się praca
roku w Budapeszcie) oraz zdobywcą „Unii” Krywałd z dyrekcją Liceum
brązowego medaOgólnokszta łcąKS „Unia” Krywałd w 1949
lu w biegu na 100
cego w Knurowie.
roku podczas mistrzostw
m (w Berlinie).
Polski zajął piąte miejsce Św iadcz y o t y m
Reprezentanci
na 56 startujących ekip. m . i n . z d o b y c i e
„Unii” znakomiKr y wał dzc y lekkoatlec i przez licealistów
dwukrotne zdobywali mi- P ucha r u „Św iacie radzili sobie
strzostwo województwa, t a M ł o d yc h ” w
na wojewódzdwukrotnie też reprezento- czwórboju lekkoatk ich zawodach.
wali Śląsk w półfinałowych letycznym w 1960
M ist rz a m i worozgrywkach o drużynowe
jewództwa byli:
roku. Rok później
mistrzostwo Polski, a także
Helena Pietrzyk,
w zawodach Poznań – Kra- uczniowski zespół
Helena Szendziez Knurowa wygrał
ków – Krywałd.
lorz, Irena Porada,
drużynowe zawoGertruda Szymocha, Weronika Lo- dy o „Złote Kolce” Głównej Kwatery
sza, Bożena Czapla, Jadwiga Słowik, Związku Harcerstwa Polskiego w
Dorota Szendzielorz, Jan Gregor, Budapeszcie; powtórzył ten sukces
Józef Wartak, Herbert Szendzielorz, w 1962 roku w Bułgarii.
Józef Trzęsiok, Emil Kiszka, Stefan
W 1964 roku na stadionie „Unii”
Pietrzyk, Bernard Walczak, Wilhelm Krywałd odbyła się powiatowa sparWilczek, Gerard Pawliczek, Piotr takiada w lekkoatletyce z udziałem
Hałupa, Włodzimierz Sokołowski, uczniów i uczennic szkół średnich
Adam Bazek, Antoni Jędryczko, Ro- ogólnokształcących i zawodowych.
bert Profaska, Werner Pacha, Bernard W czasach największej prosperity
Składek, Jerzy Dula i Henryk Krupa.
organizowano ponad 60 różnego
Z zarządem KS „Unia” Kr y- rodzaju imprez sportowych (lekkoatwałd współpracowało kierownictwo letycznych i piłkarskich) rocznie.
Szkoły Podstawowej nr 3. To właśKlub Sportowy „Unia” Krywałd
nie zarząd klubu zorganizował (29 mógł liczyć na finansowe wsparcie
września 1959 roku) spotkanie ucz- Wojewódzkiego Komitetu Kultury
niów „Trójki” z Jerzym Chromikiem Fizycznej i Turystyki, Związku Za– mistrzem Europy i trzykrotnym wodowego Chemików, Zakładów
rekordzistą świata w biegu na 3 km Chemicznych „Krywałd” (przemiaz przeszkodami oraz Emilem Za- nowanych później na Zakłady Twotopkiem, słynnym czechosłowackim rzyw Sztucznych Krywałd-Erg).
biegaczem, czterokrotnym mistrzem
Dzisiaj po sukcesach lekkoatolimpijskim (m.in. w 1952 roku letów krywałdzkich zostały tylko
zwyciężał w biegach na 5 km, 10 wspomnienia...
Maria Grzelewska
km i w maratonie – we wszystkich
ustanawiając rekord olimpijski!) , 18Klub Sportowy Unia
krotnym rekordzistą świata.
Krywałd dochował się
KS „Unia” Krywałd nieźle radziła
22 reprezentantów Polski.
sobie w zawodach klubowych. W 1949


aktualności
Knurów. Festyn prZy KrĘgu

telewizyjne gwiazdy
bawiły knurowian
Festyny na skwerze pomiędzy ulicami
1 Maja i Ogana stały
się już lokalną tradycją. Z każdą kolejną
edycją imprezy przybywa amatorów dobrej
zabawy. Atrakcji i tym
razem nie zabrakło.
O oprawę muzyczną zadbał y g wiazdy
T VS, cz yl i A rk ad ia
Band. Świetnie zaprezentował się zespół De
Facto, który błyskawicznie złapał dosko- Zespół De
nały kontakt z publicznością.
Ani przez chwilę nie nudziły
się dzieci. Miały do wyboru dmuchane zamki, malowanie twarzy
oraz wiele gier i zabaw przygotowanych przez dwójkę clownów.
Wielu chętnych zebrały konkursy
z nagrodami.
Imprezę poprowadził Marek
„Biesiadny” Malarz.
- To była naprawdę fajnie spędzona niedziela - twierdzą nasi rozmówcy, uczestnicy zabawy.
Niedzielny festyn został zorga-

Facto

nizowany przez Centrum Kultury
w Knurowie, Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat oraz radnych
Włodzimierza Gwiżdża i Mariana
Gruszkę.
- Artyści spełnili oczekiwania
dzieci i dorosłych – nie ma wątpliwości Marian Gruszka. - Liczne gry i zabawy przeplatane gorącymi rytmami
muzyki do końca festynu utrzymały
klimat radości i zadowolenia. Taki
postawiliśmy sobie cel. Cieszymy się,
gdyż udało się znakomicie.
DC

Jak na festyn rodzinny przystało, organizatorzy zadbali, by wszyscy
jego uczestnicy - bez względu na wiek - świetnie się bawili

Knurów. ZaprosZenie na Festyn paraFialny

Zabawa w zbożnym celu
To już 12 raz. Mowa
o Parafialnym
Festynie
Rodzinnym, bez
którego wielu
knurowian nie
wyobraża sobie
końcówki wakacji.
Tym razem
organizatorzy
zapraszają do
zabawy w ostatnią
niedzielę sierpnia
25 sierpnia gościnny plac przy
szkolnej „Siódemce” zbierze chętnych do wspólnej zabawy. Jak co
roku, impreza łączy przyjemne z
pożytecznym. Pieniądze zebrane
podczas festynu złożą się na parafialny fundusz stypendialny. Część
z nich trafi do rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz przysłuży się
misjonarzom w Afryce.
Czy warto wybrać się na festyn?
Wątpliwości rozw iewa Joachim
Machulik z organizującej imprezę
wspólnoty rodzin Domowego Kościoła.
/bw/
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Piosenkarze błyskawicznie złapali
dobry kontakt z publicznością

Foto: Dawid Ciepliński

Słoneczna pogoda i biesiadne rytmy przyciągnęły w niedzielę
przed krąg przy ul. 1 Maja wielu knurowian. Okazją do dobrej
zabawy był festyn rodzinny

Dla Przeglądu

Joachim Machulik, wspólnota rodzin
Domowego Kościoła: - Z nadzieją, że
będzie to dobry akcent kończących
się wakacji, serdecznie zapraszam na
XII Parafialny Festyn Rodzinny. Mam
przyjemność czynić to w imieniu ks.
proboszcza Jana Buchty i wspólnoty
rodzin Domowego Kościoła wraz z
swym opiekunem ks. Janem Boradynem.
Przygotowaliśmy bogaty w atrakcje
program. Po znakomicie przyjętym
przed rokiem występie Zbigniewa
Wodeckiego, tym razem nasze zaproszenie przyjęła Halina Frąckowiak.
Jej koncert zaplanowany jest godzinę
16. Nie trzeba mówić, że to artystka
dużego formatu, co potwierdza choćby jej niedawny występ na festiwalu
w Opolu.
Gorąco zachęcamy do oglądania i
posłuchania grupy Claret Gospel z
Wybrzeża Kości Słoniowej, kontynuującej od czerwca muzyczne tourne po

Polsce. Stworzony przez misjonarzy
klaretynów zespół prezentuje żywiołowy styl. To przeżycie, którego warto
doświadczyć.
Obfitość „szlagrów” muzyki biesiadnej
zapewni zespół Szlagier Maszyna,
gwiazda programów w śląskiej tonacji
w TVP 3 i w stacjach radiowych. Na
scenie pojawi się też Sylwia Lipka
- oczekiwana przez wielu i dobrze już
znana młoda utalentowana artystka.
Będzie jeszcze para prezentująca
tańce latynoamerykańskie i grupa
tańca zumby. Zumbę mogą uprawiać
wszyscy bez względu na wiek. Można
więc będzie popatrzeć, a jeśli ktoś
zechce, także przyłączyć się do rytmicznych ćwiczeń.
To jeszcze nie wszystko, co przygotowujemy. W programie znajdą się
również gry dla dzieci, prowadzone
przez młodzież, oazę młodzieżową i
lektorów. Będzie też „Loteria Fantowa” z dużą ilością nagród, pączki z
niespodzianką (m. in. biżuteria), mała
gastronomia i inne atrakcje.
Dochód z festynu zostanie przekazany dla rodzin w trudnej sytuacji
materialnej, na Parafialny Fundusz
Stypendialny, na misje w Afryce. Do
wymiaru dobroczynnego włączy się
każda osoba, która przyjdzie i zrobi
zakup na przygotowanych stoiskach.
Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, Centrum Kultury, MOSiR-owi,
patronom medialnym oraz prezydentowi Knurowa Adamowi Ramsowi,
honorowemu patronowi festynu. Ufni
w Bożą Opatrzność, że będzie dobra
pogoda, bo to fundament imprez
w plenerze, oczekujemy na każdą
osobę, która będzie mile widziana w
tę sierpniową niedzielę na gościnnym
terenie MSP-7. Do zobaczenia.

informacja własna wydawcy

·
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Kąpiel w niedoZwolonych mieJscach to igranie Ze Śmiercią...

Knurów. Kontrole niestrZeŻonych KąpielisK

a życie mamy tylko jedno nie brak amatorów
Foto: Dawid Ciepliński

Śmierć czwórki rodzeństwa w wodach Warty rozeszła się
szerokim echem. Jednak nie na tyle mocnym, by stać się
wystarczającą przestrogą. Tragedia wydarzyła się we wtorek,
do końca tygodnia utonęły kolejne 34 osoby...

kąpieli na dziko

„Piłeś – nie jedź” – to wszyscy znamy.
Ale apel „Piłeś – nie pływaj” też by się
nadał. Tym bardziej że ponad połowa
topielców straciła życie będąc pod
wpływem alkoholu
Mało co tak kusi w gorące dni
jak gorący piasek i chłodna woda.
Spragnieni wodnych kąpieli często
jednak wybierają na miejsca wypoczynku kąpieliska niestrzeżone,
bez opieki ratownika. Niektórzy
ignorują tablice zakazujące pływania,
wchodząc do wody w miejscach nie
tylko niedozwolonych, co na pewno
niebezpiecznych. Jeśli dodać wypity

miejsce. Poznani dopiero co, podczas
wcześniejszego spotkania, knurowianie – wśród nich dzieci - tym razem
znajdowali się w wodzie.
– Byliśmy tylko dwa kroki od brzegu – tłumaczyli się.
- Mamy zdjęcia, na których widać,
że państwo są zdecydowanie dalej
niż te dwa kroki – ripostował Michał
Cichór.

Plażować nikt nie zabrania, ale kąpieli
w niedozwolonym miejscu należy się wystrzegać...

W Knurowie stawów i zalewisk nie brakuje; upalna pogoda wręcz kusi, by zanurzyć
się w we wodzie – jednak kąpiel w niestrzeżonym miejscu może okazać się bardzo
ryzykowna...

Przypomnijmy. Na dzikim kąpielisku w Zalesiakach (woj. łódzkie)
nurt Warty porwał czwórkę dzieci: 7i 11-letnie dziewczynki oraz ich 14- i
15-letnich braci. Wszystkie utonęły.
- Wchodzenie do rzeki poza legalnymi kąpieliskami to igranie ze
śmiercią – uważa Jerzy Pach, członek
Zarządu Wojewódzkiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i prezes honorowy Oddziału Miejskiego WOPR w
Knurowie, w rozmowie z Przeglądem
Lokalnym.
/bw/

Bogusław Wilk: - W Knurowie
kąpieli w Bierawce raczej nikt nie
zaryzykuje. Czy to znaczy, że nie ma
problemu?
Jerzy Pach,
członek Zarządu Wojewódzkiego Wodnego
Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w
Katow icach,
prezes honorowy Oddziału Miejskiego WOPR w
Knurowie: - Niestety, tak dobrze nie
jest. Co prawda wydaje się, że nikt o
zdrowych zmysłach nie wejdzie do
Bierawki, nie mówiąc już o pływaniu w
niej, ale problem z kąpielami na dziko,
w niedozwolonych miejscach, istnieje.
- Ma Pan na myśli okoliczne stawy...
- Zgadza się. Tego typu akwenów
na terenie naszego miasta jest kilka. I
trzeba przyznać, że kuszą, zwłaszcza
w taką upalną pogodę, z jaką mieliśmy
do czynienia przez ostatnie tygodnie.
- Czy ktoś ulega takiej pokusie?
- Tak. Potwierdził to zresztą
czwartkowy przegląd akwenów z
udziałem strażników miejskich i ratowników WOPR. Natrafiliśmy na osoby, które zażywały kąpieli w stawach.
Niestety, czyniły to w niedozwolonych
miejscach, nie zważając na znaki, które wyraźnie zakazują kąpieli.
- Czy to rzeczywiście aż tak
ryzykowne zachowanie, że trzeba
zakazywać?

- Statystyki pokazują ciekawą,
lecz i smutną prawidłowość w Polsce:
około 2/3 topielców było pod wpływem
alkoholu. A plażowanie na dziko zazwyczaj wiąże się z konsumpcją nieco
mocniejszych trunków. Dla osoby „pod

Tragiczny sierpień

W sierpniu 2012 roku utonęły 82
osoby. W tym roku wystarczyło 8
pierwszych sierpniowych dni, by
niemal wyrównać ten tragiczny
rekord (81 ofiar)...

wpływem” nawet spokojna toń jeziora
czy stawu może okazać się śmiertelną
pułapką. I tak właśnie bywa. Stąd
zakazy kąpieli na dziko, bez ratownika. Zakazy nie są po to, by robić
komuś na złość, lecz by chronić przed
nieszczęściem.
- A jeśli ktoś nie drinkuje, a
chciałby sobie popływać – to co w
tym złego?
- Będę upierać się przy mądrości
zasady: „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”.
Tylko kąpiel pod okiem ratownika daje
gwarancję, że w razie zagrożenia będzie ktoś, kto podąży na ratunek.
- Ale w razie jakiego zagrożenia?
- Najwięcej niespodzianek niesie
pewność siebie. Na własną zgubę.
Niebezpieczeństw jest sporo, nawet w
spokojnym, wydawałoby się, stawie.
Ot, choćby zamulone dno. Albo bardzo
zarośnięte – długa byłaby lista osób,
które straciły życie tonąc po zaplątaniu się w roślinność. Pod wodą mogą
kryć się też korzenie i ostre kamienie.
A kto da gwarancję, że nie będzie tam
rozbitego szkła? Nie trzeba od razu
tonąć, można się mocno pokaleczyć.
Nieszczęście gotowe, jeśli nie będzie
nikogo w pobliżu, kto mógłby fachowo
pomóc.
- A kąpiel w rzece uznaje Pan...
- ...za skrajnie nieodpowiedzialną.
W całej Polsce nad rzekami jest ledwie
kilka miejsc wyznaczonych do kąpieli.
Wchodzenie do rzeki poza takimi
legalnymi kąpieliskami to igranie ze
śmiercią.
- Aż tak?
- Oczywiście. Powiedziałem o za-
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grożeniach w jeziorach i stawach. Rzeki są zdecydowanie bardziej zdradliwe.
Do niebezpieczeństw dochodzi jeszcze
silny bądź zmienny nurt, możliwe wiry,
doły lub zapadliska w dnie, a nawet
płynące przedmioty.
- Czy za kąpiel w niedozwolonym
miejscu grożą jakieś sankcje?
- Tak, sankcjonuje to kodeks wykroczeń. Za kąpiel w niedozwolonym
miejscu można zostać ukaranym mandatem do 250 zł. To znacząca suma,
choć niewspółmiernie mała do kosztu
jakim byłaby utrata własnego życia...
- Gdzie więc można się kąpać nie
ryzykując mandatu lub życia?
- Wyłącznie na „legalnym” kąpielisku. Tam, gdzie jest ratownik, a nad
kąpieliskiem powiewa biała f laga,
oznaczająca, że można pływać. Oczywiście zachęcam do plażowania przy
basenach na Leśnym Zaciszu.
- Jest płatne...
- Symbolicznie. Bilet ulgowy kosztuje tylko złotówkę, za maluchy do
lat trzech rodzic w ogóle nie zapłaci.
Wejście osoby dorosłej to wydatek raptem 3 złotych. Obiekt oferuje atrakcje,
których na pewno nie ma na dzikich

przezeń alkohol, widać, że proszą się
o nieszczęście.
Od lat w ramach prewencji wyłapywaniem takich sytuacji zajmują
się strażnicy miejscy i ratownicy
knurowskiego Oddziału Miejskiego
WOPR. Czynią to dokonując inspekcji niestrzeżonych akwenów w
Knurowie.
Ostatnia odbyła się przed tygodniem, w czwartek. Przeprowadzili
ją młodszy specjalista Franciszek
Kostelecki, młodszy strażnik Michał

Funkcjonariusze SM wylegitymowali trójkę dorosłych, informując
ich jednocześnie o zakazie kąpieli w
tym miejscu. Poprzestali na pouczeniu: - Jeśli przyjedziemy tu ponownie i
państwo nadal będziecie łamać zakaz,
to bez mandatu się nie obejdzie – zastrzegł Franciszek Kostelecki
Patrolujący wybrali się w stronę
stawu przy ścieżce dydaktycznej w
Zaciszu Leśnym. Podjechali od ul.
Niepodległości. Po drugiej stronie
akwenu widać było kąpiącą się

Kapiel na dziko:
przyjemność, która może
mieć fatalne skutki

352 osoby utonęły

w t ym roku (do 8 sierpnia) w
Polsce. W maju śmierć poniosło
49 osób, w czerwcu – 95, w lipcu
– 127, w sierpniu (na razie) - 81
osób.

kąpieliskach – baseny, możliwość gry
w siatkówkę i piłkę nożną plażową,
zjeżdżalnie, szachy plenerowe, małą
gastronomię. I przede wszystkim fachową opiekę ratowników. Dodam, że
znakomitych ratowników – wielokrotnych mistrzów Śląska...
- Co Pan radzi osobom, które
końcówkę wakacji zamierzają spędzić nad wodą poza Knurowem?
- Przede wszystkim unikania ryzyka. I zachowanie zdrowego rozsądku,
czyli plażowanie i kąpiel w miejscach
specjalnie temu służących oraz z ratowniczą opieką. Pamiętajmy, że życie
mamy tylko jedno...
Rozmawiał Bogusław Wilk

Cichór oraz zastępca prezesa WOPR
w Knurowie Eryk Maruszczak.
Towarzyszyliśmy im podczas tego
patrolu.
Pierwszym przystankiem był
akwen znajdujący się za ROD „Pod
Różą” w Szczygłowicach. Na miejscu
zastaliśmy 7 osób. Wszystkie znajdowały się jednak na brzegu.
Drugi na liście był staw niedaleko ul. Słonecznej. Nad wodą
przebywało 6 osób, ale też na brzegu. Patrolujący na wszelki wypadek
przypomnieli, że w tym miejscu
obowiązuje zakaz kąpieli.
W międzyczasie dyżurny Straży
Miejskiej na ul. Niepodległości odebrał zgłoszenie o osobach kąpiących
się w zbiorniku wodnym za ROD
„Pod Różą”. Patrol wrócił więc na

młodzież. Nastolatki, widząc zainteresowanie strażników miejskich,
wyskoczyły z wody i... uciekły do
lasu.
Nad stawem Moczury chętnych
do kąpieli nie było. Za to niedaleko,
przy ul. Przemysłowej, pływało trzech
panów. Zostali wylegitymowani i
ostrzeżeni przed skutkami kąpieli w
niestrzeżonym miejscu. Stojące tu
wcześniej tabliczki „zakaz kąpieli”
znikły – najprawdopodobniej ktoś
je zerwał.
- Przed rokiem przeprowadziliśmy 61 kontroli – informuje Andrzej
Dobrowolski, zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Knurowie. – W
tym roku ich liczba zwiększyła się do
115. Będzie ich jeszcze więcej.

Takst i foto: Dawid Ciepliński
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rozmaitości

roZrywKa nr 33/2013

Foto: Dawid Ciepliński

- do wygrania podwóJny Bilet do Kina

Filip Kura z Knurowa

ur. 6.08.2013 r., 3940 g, 56 cm

Kacper Michalski z Knurowa

ur. 6.08.2013 r., 2840 g, 53 cm

Zoﬁa polczyk z Knurowa

ur. 9.08.2013 r., 2420 g, 50 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

gabriela czyż z Knurowa

ur. 6.08.2013 r., 3540 g, 55 cm

Zoﬁa matusiak z gliwic

ur. 6.08.2013 r., 3690 g, 53 cm

seweryn ogórek z Knurowa

ur. 10.08.2013 r., 3670 g, 55 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 31/2013 brzmiało: WĘDKARZ”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Małgorzata Wrzesińska. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Paulina Marszalik z Gliwic

ur. 11.08.2013 r., 3610 g, 53 cm

alan gromysz z gliwic

ur. 12.08.2013 r., 3220 g, 54 cm,

15.08. 2013 r.
CZWARTEK

Miłość PL
- godz. 18.00

Smerfy 2 2D Dubbing
- godz. 12.00, 18.00

Obecność
- godz. 20.00

14.08.2013 r.
ŚRODA
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Thor ratuje przyjaciół
- godz. 10.00

Smerfy 2 3D Dubbing
- godz. 16.00
Miłość PL
- Godz. 20.00

Smerfy 2
- godz. 12.00, 18.00
Smerfy 2 3D
- godz. 16.00

16-18.08.2013 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA

Miłość
- godz. 20.00

Był Sobie Dzieciak PL
- godz. 16.00

***
19-22.08.2013 r.
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
KINO NIECZYNNE

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

0

Przegląd Lokalny Nr 33 (1067) 14 sierpnia 2013 roku

rozmaitości
Szczęście mu sprzyja. LKS Wilki Wilcza, gdzie gra, awansował
do ligi okręgowej. Pod koniec lipca Łukasz Stawiarski zajął
II miejsce w kategorii juniorów podczas Spławikowych
Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieży U-23. - Chciałem
zaistnieć, w końcu się udało - nie kryje satysfakcji

KNURÓW

WARSZAWA. ŁUKASZ STAWIARSKI WICEMISTRZEM POLSKI JUNIORÓW
W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

A teraz oglądnij – w sieci znajdziesz 11- i 3-minutowe filmiki z
tegorocznych Dni Knurowa. Wejdź

Tytuł w zasięgu wędki
Węd k uje od 8 rok u ż ycia .
Wcześniej podpatrywał ojca, aż
na jednych z pierwszych zawodów
wędkarskich poznał ludzi, którzy
pokierowali nim dalej.
Zaczynał od łowienia drobnych
rybek. Z czasem wyciągał z wody
większe okazy.
- Była radocha, kiedy wyłowiłem
30-centymetrowego karpia - wspomina Łukasz.
Dziś ma 23 lata i tytuł wicemistrza Polski juniorów w wędkarstwie
spławikowym. Nie spodziewał się
sukcesu, bo na ten składa się wiele
czynników: wylosowane stanowisko,
obrana taktyka. Był jednak dobrej
myśli.
Przygotowania do mistrzostw,
które odbyły się na Kanale Żerańskim w warszawskiej Białołęce,
rozpoczął z tygodniowym wyprzedzeniem.
Konkurencja była spora. W
zmaganiach wzięło udział 39 młodzieżowców.
- Był ze mną trener. On obserwował konkurentów: jak i co łowią,
jakich zanęt i przynęt używają
- opowiada knurowianin. - Kiedy
przyszedł czas konsultacji, przekazał
mi te wiadomości.
W pierwszej 4-godzinnej turze
Łukasz wyłowił ryby o łącznej wadze 3,245 kg, w drugiej - 3,140 kg.
Wynik 6,385 kg zapewnił mu tytuł

Powiedz, stary,
żeś tam był

na stronę www.knurow.pl, a potem
k liknij na wątek „Przeżyjmy to
jeszcze raz”.
/bw/

Łukasz Stawiarski odbiera okazały
puchar i zasłużone gratulacje
za wicemistrzostwo Polski

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 zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

wicemistrza Polski.
Prezes koła PZW nr 28 w Knurowie, Damian Chlubek, nie kryje
zadowolenia z sukcesu Łukasza. Pojawia się też gorzka refleksja na temat
ilości kadrowiczów.
- Szkółka wędkarska przynosi
efekty. Niestety, większość woli łowić
ryby na patelnię niż dla sportu.
- Takie czasy. Dziecko idzie nad
wodę, to chce złowić rybę. Jak nic nie
bierze, to się zniechęca - dodaje knurowianin. - A wędkarstwo to szkoła

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

cierpliwości i posłuszeństwa.
Sezon dla wicemistrza jeszcze się
nie skończył. Jest jeszcze kilka zawodów, w których chce wziąć udział.
Planował na urlop zabrać wędki, ale
porzucił ten pomysł. Chce odpocząć,
pochodzić po górach.
- Zachęcam młodych, aby przychodzili łowić. Fajnie by było,
gdyby przyszli na zawody, podpytali. Wędki są do ich dyspozycji.
Zapraszam.
Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

SZCZYGŁOWICE. Z WĘDKĄ W JASKINI

Ryby głosu nie mają,
ale nagrody dają

Julia Jurska i Daniel Pawlik okazali się najlepsi podczas
zawodów dla dzieci na stawie Jaskinia w Szczygłowicach
- Kolejne zawody dla młodych
wędkarzy odbędą się w przyszłym
roku z okazji Dnia Dziecka – za-

Foto: Dawid Ciepliński

Impreza odbyła się w sobotnie
przedpołudnie. Do ry walizacji
przystąpiło 19 młodych wędkarzy
w dwóch kategoriach wiekowych.
W młodszej grupie do lat 10
ry walizowało 6 osób. Wygrała
Julia Jurska. Drugie miejsce przypad ło Piotrow i Kołczykow i, a
ostatnie miejsce na „pudle” zajął
Kacper Czerkies.
Wśród nieco starszych wędk a rz y (11-15 lat) kon kurencja
była większa. Najlepszy okazał
się tym razem Daniel Pawlik, a
kolejne miejsce na podium zajęli
Sandra Rywczyńska i Karol Jędrzejewski.
Nagrody, m.in. sprzęt wędkarski, turystyczny i sportowy,
wędkarzom wręczali Jerzy Pach
– wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz Krzysztof Stolarek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Knurowie.
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powiada Leszek Rejkowicz, prezes
Koła Wędkarskiego przy KWK
„Szczygłowice”.
DC

Chlapa, ciapa, ale młodym wędkarzom to
nie przeszkadzało; grunt, że ryba brała...

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Sprzedam mieszkanie w Knurowie 50 m2.
Tel. 510 314 039

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

OGŁOSZENIE

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

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

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

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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Knurów
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

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

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

33-34/13

32-33/13

31-35/13

33-36/13

Zamienię/sprzedam na większe mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, os. WP I, 40
m2. Mieszkanie po remoncie, wymieniona
instalacja, duży balkon. Cena 133 tys. Tel.
500 714 305
33-36/13

MOTORYZACJA
Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569
21-49/13

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

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

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

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

1/13-odw.

32-39/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006, 722 186 837
Sprzedam Seata Arosa 2002 r., diesel
1,7. dwa komplety kół, hak, bardzo ekonomiczny. Tel. 507 578 799
27-36/13

1/13-odw.

Docieplenia budynków, elewacje. Tel.
665 639 146

31-35/13

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

EDUKACJA
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177
26-39/13

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

2/13-odw.

29/13-odw.

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.

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

32-36/13

1/13-odw.

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

2/13-odw.

ZWIERZĘTA
Strzyżenie psów. Tel. 697 509 821

30-34/13

SPRZEDAM
Łóżko rehabilitacyjne + wózek inwalidzki.
Tel. 32 235 21 12

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

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 12.06.2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz uchwały
nr XXXII/474/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 22 sierpnia 2013 r. do 20 września 2013 r. w Urzędzie
Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pok. nr 3,
w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. (środa)
o godz. 1500 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi należy składać
na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 października 2013 roku.
Z up. Prezydenta
Piotr Dudło
Sekretarz Miasta

30-33/13

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1 b,
- o pow. 14,00 m2 przy ul. Kołłątaja 3 b,
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 i przy
ul. Staszica 1 oraz na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

33-34/13

1-39/13

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

18-44/13

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

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.

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

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 lokale pod działalność usługową. Tel. 665 722 945

32-33/13

Do wynajęcia lokale. Tel. 665 722 945

32-33/13

Emeryt szuka pokoju do wynajęcia, nie
karany, nie pijący. Knurów i okolice. Lat 57.
Tel. 505 421 304
33-35/13

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie na osiedlu WP II, pow. 61,7 m2.
Tel. 608 879 429 lub 696 444 726
32-39/13

Sprzedam działkę rekreacyjną na Moczurach. Cena 15 tys. Tel. 664 435 379

33/13
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sport

Liga Orlika
Derby powiatu
w Pucharze
Trudny
Polski
egzamin

PiSk

Pamaru
Rozgr y wk i letniej Ligi
Orlika weszły w decydującą
fazę, którą jest finałowa runda
rozgrywana w dwóch grupach:
pierwszej, która walczy o miejsca 1-6 i drugiej, walczącej o
lokaty od 7 do 10. Wszystkie
zespoły przystąpiły do niej z
zaliczeniem połowy punktów
zdobytych w pierwszej rundzie. Już na początku doszło do
spotkania dwóch najlepszych
drużyn rundy zasadniczej
czyli Pamaru i Teamu Stalmet.
Nie mający sobie równych od
ponad roku Pamar napotkał
tym razem zaciekły opór drużyny Dariusza Flisa i dosłownie wyszarpał zwycięstwo w
ostatnich minutach meczu.
„Stalowi” rozpoczęli od moc-

Prezes Amatorskiego Klubu Biegacza – Czesław Nowak
uczestniczył ostatnio m.in. w
charytatywnym biegu przełajowym w Oławie. Start okazał
się niezwykle udany, bowiem
6-kilometrową trasę knurowianin pokonał najszybciej w
swej kategorii wiekowej (M-

WYNIKI:
- grupa A
Hooligans - FC Knurów 0:5,
FC Knurów - Torcida 1:0,
Hooligans - Torcida 1:2,
- grupa B
Juventus - 40+ 0:3, 40+ Dobra Nazwa 0:1, Juventus

60). – Cały czas powtarzam,
że w moim wieku nie biega
się już po to, by wygrywać,
ale po to, by jak najdłużej być
sprawnym. Ale ze zwycięstwa
oczywiście bardzo się cieszę
– mówi z uśmiechem na twarzy pan Czesław.

Waldemar Jachimowski

GRUPA MISTRZOWSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pamar
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Tritech
Sanit

10 17
10 12
10 12
10 10
10 6
10 5

69-23
59-51
63-34
59-37
38-42
30-44

10
7
7
7
4
3

0
0
0
1
0
1

0
3
3
2
6
6

GRUPA 7-10
7.
8.
9.
10.

TKKF Apteka Św. Barbary
Black&Decker
Apinex Czerwionka
Kowal Trans

10
10
10
10

8
6
4
3

41-62
33-61
41-46
37-66

4
3
2
2

0
0
2
0

6
7
6
8

Piłkarze na piasku

Na kąpielisku „Leśne
Zacisze” odbył się turniej
w plażowej odmianie piłki
nożnej. W rozrgrywkach
udział wzięło 6 drużyn.

Przełajowe
zwycięstwo

nego uderzenia, bowiem po 10
minutach prowadzili już 3:1.
W trudnych dla lidera chwilach ciężar gry wziął na siebie
Marcin Rozumek i to jego trzy
gole przesądziły ostatecznie o
wygranej Pamaru, który ciągle
pozostaje bez straty punktu.
Porażkę Teamu Stalmet
wykorzystały Vibovit Studio
DENIM i TKKF Mistral Intermarché, które wygrywając z
Tritechem i Sanitem zepchnęły
Stalmet na 4. miejsce w tabeli.
W grupie drużyn walczących
o miejsca 7-10 niespodzianką
była wygrana Black&Decker
nad Apineksem, który jeszcze
niedawno był bliski gry w
grupie mistrzowskiej.

- Dobra Nazwa 0:1,
- półfinały
FC Knurów - 40+ 0:2, Torcida - Dobra Nazwa 0:4,
- mecz o 3 miejsce
FC Knurów - Torcida 0:1
- finał
40+ - Dobra Nazwa 0:0, w
karnych 1:2
W zwycięskiej drużynie
grali: Dominik Strycharski, Patryk Nieradzik i Filip
Szydło.

Foto: MOSiR

zonie w k lasie ok ręgowej
oraz IV lidze. Zestaw par na
11 września przedstawia się
następująco: Wilki Wilcza/
ŁTS Łabędy – Piast II Gliwice,
Burza Borowa Wieś/LKS 45
Bujaków – Tęcza Wielowieś/
Z a m kow iec Tosz ek, Drama Kamieniec/MKS Zaborze – Gwarek Ornontowice,
Gwiazda Chudów/Sokół Łany
Wielkie – Fortuna Gliwice,
KS 94 Rachowice/Czarni Pyskowice – Jedność 32 Przyszowice, Tempo Paniówk i
– Concordia Knurów, Start
Kleszczów/ProfiCadr Gliwice – Przyszłość Ciochowice,
Gwarek Zabrze – Górnik II
Zabrze.

Foto: Dawid Ciepliński

Wczoraj (13 sierpnia) ruszyły rozgrywki nowej edycji
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze. Concordia
Knurów rozpocznie rywalizację od 1/8 finału, czyli derbowego spotkania na szczeblu
powiatu gliwickiego z Tempem w Paniówkach.
W rundzie wstępnej z naszego terenu zagrają: Gwiazda
Chudów (wczoraj grała na
wyjeździe z Sokołem Łany
Wielkie – mecz zakończył się
po zamknięciu tego wydania
gazety) i Wilki Wilcza (21
sierpnia zagrają u siebie z ŁTSem Łabędy).
Od 1/8 finału do rywalizacji przystąpią drużyny
występujące w ubiegłym se-

WYNIKI 12. KOLEJKI, 5.08.2013 R.:
Apinex Czerwionka – Black&Decker 2:4 (2:1)
R. Barański, S. Bartyzel – K. Nowak 2, W. Kalkowski, P. Dąbrowski
Sanit – TKKF Intermarché 2:9 (1:4)
T. Barwicki 2 – D. Pietras 3, D. Wieliczko 2, Artur Niewiedział 2,
S. Nowak, M. Szatka
Vibovit Studio DENIM – Tritech 5:3 (3:1)
M. Bagiński 2, P. Zieliński 2, R. Kasiński – K. Górka, D. Jabłoński, S. Napierała
TKKF Apteka Św. Barbary – Kowal Trans 4:3 (2:0)
Ł. Czarnecki 2, M. Odrobina, K. Stępień – M. Szczot 2, D.
Lewandowski
żółta kartka: Ł. Czarnecki (TKKF Apteka Św. Barbary).
Pamar – Team Stalmet 6:5 (4:4)
M. Rozumek 3, Ł. Spórna, M. Modrzyński, T. Macha – Ł. Wolsztyński 2, R. Wolsztyński, P. Jędrzejczak, P. Pietraczyk
żółte kartki: D. Tałajkowski (Pamar), P. Jędrzejczak (Team
Stalmet)

PiSk
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Biegiem
na Pilsko
Aura sprzyja ostatnio plażowiczom, ale sportowcy nie
mają wakacji i niezależnie od
panujących warunków atmosferycznych startują w kolejnych zawodach. Jedne z nich
odbyły się w górskiej scenerii,
a uczestniczyli w niej reprezentanci knurowskiego Sokoła.
Bieg górski na Pilsko odbył się
na dystansie 8800 metrów. 21
miejsce w klasyfikacji open
zajął Kamil Klonowski (czas:
58.64), natomiast na 68 miejscu

sklasyfikowany został Michał
Bziukiewicz (czas: 64.38).
Po ry walizacji górskiej
Sokoły „zeszły” na niziny i
wystąpili w 15-kilometrowym
biegu w Jaworznie. Osiemnasty w kategorii open i czwarty
w swojej kategorii był Piotr
Bieliński (czas: 55.18). Do
miejsca na podium knurowianinowi zabrakło 15 sekund
(walkę o trzecie miejsce przegrał z Węgrem).
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IV liga

Klasa A, B, C

Po sześciu wygranych w
Futbolówki wyprodukoośmiu meczach kontrolnych wane w najnowszej technopiłkarze Concordii przystą- logii rzeczywiście sprawiają
pili do pierwszego ligowego bramkarzom sporo kłopospotkania pełni optymizmu. tów, ale trudno w ten sposób
Boiskowa rzeczywistość oka- uspraw ied l iw iać pi ł k a rz y
zała się jednak dla knurowian Concordii, którzy kompletbrutalna. Podopieczni Woj- nie zawiedli. A jedyną akciecha Kempa
cję, po której
w niczym nie
poderwała
przypominasię cała ławka
l i z espo ł u z
rezerwowych
okresu przy- W kadrze na sobotni mecz oraz część kiznalazło się aż ośmiu nogotowawcze- wych piłkarzy Concordii. W biców, przego i t r ud no wyjściowej jedenastce zo- prowadzili w
się dziwić, że baczyliśmy Pawła Krzyszto- 86 m i nucie.
porskiego, Adriana Morawca,
zeszli z boiska Bartłomieja Maciejewskiego, R z u t w o l ny
pokonani. Pi- Arkadiusza Suchińskiego, w y k o n y w a ł
lica Koniecpol a na ł awc e r e ze r wow yc h Daw id Wie(szósty zespół mecz rozpoczęli: Patryk Wa- liczko, do dosilewski, Mateusz Dembiński,
minionego se- Wojciech Liszka i Tomasz środkowania
zonu) wygrał Koniorczyk.
dosz ed ł A rw K nu row ie
k ad iu sz Su2:0, zdobywając gole po tym, chiński, jednak zbyt długo
jak boisko musiał opuścić jeden zwlekał z oddaniem strzału
z najgroźniejszych zawodni- i skończ yło się na rzucie
ków gości – Marcin Kurpios. rożnym.
Ten ofensywnie grający piłkarz
Wracając jeszcze do piłek,
zagroził knurowskiej bramce którymi grano w sobotę to
m.in. w 36 minucie, gdy prze- niewykluczone, że rzeczywidarł się prawą stroną boiska ście sprawiały one problem.
i silnym strzałem sprawdził Dowodem na to mogła być
formę Pawła Krasonia.
sytuacja z 80 sekundy meczu,
W 51 minucie Ma rcin gdy Paweł Krzysztoporski nie
Kur pios dozna ł powa żnej zdołał opanować futbolówki,
kontuzji i karetką pogotowia po czym faulem powstrzymał
został odwieziony do szpi- akcję rywala, co skończyło się
tala, natomiast jego koledzy żółtą kartką pokazaną knuatakowali coraz odważniej i rowskiemu defensorowi już
w minucie 72 po raz pierwszy w 2 minucie meczu.
znaleźli sposób na pokonanie
W swoim polu karnym
knurowskiego golkipera. – To skiksował nieco później Barbyła kuriozalna bramka. Nie tłomiej Maciejewski, który
wiem, jak to się stało, że piłka zmusił do sporego wysiłku
trafiła do siatki. Wydawało swego bramkarza.
się, że Paweł Krasoń powinien
Piłka nie chciała też słują złapać. Może to efekt tego, chać Łukasza Żyrkowskiego,
że graliśmy całkiem nowymi który próbował zdobyć gola z
pił k ami i moi z awodnic y dystansu, jednak futbolówka
ich nie czuli – zastanawiał za każdym razem wędrowała
się po ostat n i m g w i z d k u daleko od celu.
sędziego Wojciech Kempa,
Na nieszczęście knurotrener Concordii. Dodajmy, wian, zawodnicy Pilicy nie
że owe nowe piłki to Pumy. mieli podobnych problemów
Identyczne, jakimi grają w i rozpoczęli sezon od zwyT-Mobile Ekstraklasie.
cięstwa.

Foto: Piotr Skorupa

Zimny prysznic
Osiem nowych
twarzy

Piłkarze Concordii zaprezentowali się
kibicom w nowym strojach

Nie udał się debiut trenerowi Jedności Przyszowice
– Krzysztofowi Szumskiemu.
Jego podopieczni rozpoczęli

sezon od porażki na własnym
obiekcie z beniaminkiem Krupińskim Suszec 1:2.
Piotr Skorupa

WYNIKI 1. KOLEJKI, GRUPA I
Concordia Knurów - Pilica Koniecpol 0:2
0:1 Krawczyk 72’, 0:2 Adamczyk 90+2’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Krzysztoporski (żk), Pilc, Morawiec, Spórna,
Maciejewski 77’ Rozumek, Żyrkowski (żk), Karwowski 72’ Liszka, Modrzyński 68’ Kozdroń, Suchiński.
Slavia Ruda Śląska – Grunwald Halemba 1:1, Zieloni Żarki
– MLKS Woźniki 0:4, Zagłębiak Dąbrowa Górnicza – LKS
Kamienica Polska 1:3, RKS Grodziec – Sarmacja Będzin 1:4,
Gwarek Tarnowskie Góry - Raków II Częstochowa 1:2, Lot
Konopiska – Wyzwolenie Chorzów 0:6, Przyszłość Ciochowice
– Górnik Piaski 1:1.

Wydział Gier i Ewidencji Śląskiego Związku Piłki
Nożnej – Podokręg Zabrze
podał skład poszczególnych
k l a s ro z g r y w kow yc h . W
porównaniu z poprzednim
sezonem, na szczeblu Podokręgu Zabrze rywalizacja
odbywać się będzie nie tylko
w Klasie A i Klasie B, ale
również w Klasie C. Na tym
najniższym szczeblu zobaczymy m.in. Concordię II
Knurów, która w poprzednim sezonie – przez jedną
rundę – brała udział w rozgrywkach Klasy B.
Z degradacją musieli się
pogodzić w Chudowie. Po
kiepskiej rundzie wiosennej
tamtejsza Gwiazda zajęła co
prawda miejsce nad „kreską”,
jednak po zakończeniu sezonu w Klasie okręgowej okazało się, że miejsce spadkowe
zajął MKS Kończyce. To z kolei skutkowało zwiększeniem
spadkowiczów z Klasy A.
PiSk

KLASA „A”
Carbo Gliwice, KS MOSiR Stal
Zabrze, Orły Bojszów, Salveo Drama Kamieniec, Sokół
Łany Wielkie, Społem Zabrze,
Jedność 32 II Przyszowice,
Młodość Rudno, Naprzód Żernica, Orzeł Stanica, Przyszłość
II Ciochowic e, Z amkowiec
Toszek, Zryw Radonia, MKS
Zaborze Zabrze, MKS ZabrzeKończyce, Ruch Kozłów

KLASA „B”
Kłodnica Gliwice, Walka Makoszowy, KS Bojków, Piast Pawłów, LKS 45 Bujaków, Amator
Rudziniec, Gwiazda Chudów,
Korona Bargłówka, Naprzód
Świbie, Olimpia Pławniowice,
Pogoń Ziemięcice, Start Kleszczów, Victoria Pilchowice, Quo
Vadis Makoszowy

KLASA „C”
Burza Borowa Wieś, Leśnik
Łącza, Młodość II Rudno, Naprzód Łubie, Ślązak Bycina,
Trampkarz 22 Biskupice, Concordia II Knurów.
W Klasie C odbędą się cztery
rundy w sezonie, dwie jesienią
i dwie wiosną.

Klasa okręgowa
- grupa IV

WYNIKI 1. KOLEJKI, GRUPA II
Drzewiarz Jasienica - GTS Bojszowy 2:2, Jedność Przyszowice
- Krupiński Suszec 1:2, Iskra Pszczyna - Unia Racibórz 6:3, GKS
II Katowice - AKS Mikołów 2:0, Spójnia Landek - Czarni-Góral
Żywiec 2:6, Gwarek Ornontowice - Podlesianka Katowice 1:0,
Górnik Pszów - GKS 1962 Jastrzębie 2:6, KS Wisła - Forteca
Świerklany 2:2.

WYNIKI 1. KOLEJKI
Tempo Paniówki - Czarni Pyskowice 4:3, Wilki Wilcza - Sokół
Orzech 2:2, Orzeł Nakło Śląskie - Orzeł Miedary 1:1, Unia
Świerklaniec - Fortuna Gliwice 2:4, Silesia Miechowice - Orzeł
Mokre 0:3, Tęcza Wielowieś - ŁKS Łagiewniki 1:2, KS 94 Rachowice - ŁTS Łabędy 2:0, Odra Miasteczko Śląskie - Gwarek
Zabrze 2:2.

Zbigniew Kosmala i Roman
Kasprzyk, czyli obecny prezes
Concordii i były wyśmienity
snajper knurowskiej drużyny

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I

Koszulka
dla „Portugalczyka”
W przerwie meczu Concordii z Pi licą Koniecpol
prezes knurowskiego klubu
– Zbigniew Kosmala wręczył
pamiątkową koszulkę Romanowi Kasprzykowi. Trykot z
numerem „10” trafił do byłego
napastnika Concordii, który
bramki przy Dworcowej strzelał w latach 70.
Największym sukcesem
Romana Kasprzyka było zdobycie wraz z juniorską re-

Foto: Piotr Skorupa
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Zagrają też
w klasie C

prezentacją Polski srebrnego
medalu w turnieju UEFA w
Portugalii (rok 1961).
Roman Kasprzyk po zakończeniu kariery piłkarskiej
zajął się szkoleniem następców. Nie tylko w Knurowie, ale
również w Podokręgu Zabrze
i Śląskim Związku Piłki Nożnej, a gdy tylko czas mu na to
pozwala, śledzi mecze obecnej
Concordii.
PiSk

14 sierpnia, godz. 17.30
Sarmacja Będzin - Concordia Knurów
17 sierpnia, godz. 17.00
Concordia Knurów – Raków II Częstochowa

4. LIGA, GRUPA II
18 sierpnia, godz. 15.00
Jedność Przyszowice – GTS Bojszowy

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
14 sierpnia, godz. 18.00
Czarni Pyskowice - Wilki Wilcza
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki
17 sierpnia, godz. 17.00
Wilki Wilcza – ŁTS Łabędy
18 sierpnia, godz. 15.00
Tempo Paniówki – ŁKS Łagiewniki

KLASA A
17 sierpnia, godz. 17.00
Stal Zabrze – Orzeł Stanica
Naprzód Żernica – Przyszłość II Ciochowice
18 sierpnia, godz. 16.00
Jedność II Przyszowice – Carbo Gliwice
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie
komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu
Zabrze.
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Tak przedstawia się kadra Concordii na nowy sezon

mają zatem na bieżąco dostęp
do najnowszych informacji
z klubu. A tych nie brakuje,
bo w ciągu pięciu tygodni
na www.ksconcordia.com.pl
opublikowano około dwieście
newsów.
Powstanie serwisu – jak
twierdzą w Concordii – było
strzałem w „10”, bowiem najciekawsze newsy były czytane
przez kilkaset osób. To może z
kolei świadczyć o tym, że kibice interesują się tym, co dzieje
się w klubie. A skoro tak to

działacze postanowili zorganizować prezentację drużyny.
Imprezę, która w wielu miastach przyciąga tłumy fanów.
Do współorganizacji włączył
się Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji i piłkarze zaprezentowali się na najnowszym
obiekcie przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9.
Na zaproszenie odpowiedzieli m.in. przedstawiciele
władz samorządowych, a więc
prezydent Adam Rams i jego
zastępca Piotr Surówka. Na
Foto: Dawid Ciepliński

Od pewnego czasu można
odnieść wrażenie, że Concordia pracuje nad nowym
wizerunkiem. Wizerunkiem
bardziej nowoczesnym, z nastawieniem na współpracę z
kibicami, nie zapominając
przy tym o stronie sportowej.
Po awansie do 4. ligi, przy
Dworcowej zrobiono pierwszy krok w stronę zjednania
wokół klubu kibiców. W ślad
za sukcesem sportowym powstał wreszcie oficjalny serwis
internetowy. Od 1 lipca kibice

spotkanie z piłkarzami przybył
też dyrektor MOSiR-u Krzysztof Stolarek oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jerzy
Pach. Zabrakło z kolei kibiców,
tych najbardziej zagorzałych,
których doping w czasie meczu
wiele razy pomagał piłkarzom
w odniesieniu zwycięstwa.
Na prezentację przyszli natomiast najmłodsi, dla których
zorganizowano konkursy z nagrodami. Jedni mogli zmierzyć
się z Pawłem Krzysztoporskim
w strzelaniu w poprzeczkę lub
słupek, inni popisywali się
wiedzą o Concordii, a kolejni
sprawdzali swe umiejętności
w żonglerce, mając obok siebie
trenera Wojciecha Kempę i
bramkarza Patryka Wasilewskiego.
Prezentacja zakończyła się
pokazowym treningiem.

Nową koszulkę
w obecności prezydenta
Adama Ramsa
przymierza bramkarz
Paweł Krasoń

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Foto: Dawid Ciepliński

Nowy sezon, nowi piłkarze, nowe stroje,
jednym słowem: prezentacja

Foto: Piotr Skorupa

Najmłodsi uczestnicy prezentacji mogli
wziąć udział m.in. w konkursie żonglerki

Kolejny rocznik młodych piłkarzy Concordii
uczestniczył w zgrupowaniu w Węgierskiej Górce

Wrócili z Węgierskiej Górki

Prezydent Adam Rams
z zadowoleniem przyjął
koszulkę Concordii
z numerem 10, a zakładając
trykot żartobliwie
przyznał, że nie byłby dziś
wzmocnieniem drużyny.
Dlatego będzie z zespołem,
ale w roli kibica, któremu
zależy na jak najlepszych
wynikach osiąganych przez
knurowskich piłkarzy

Z tygodniowego obozu
w Węgierskiej Górce wrócili
młodzi piłkarze Concordii
Knurów. – W zgrupowaniu
uczestniczyło dwudziestu
chłopców, a w malowniczo
położonej, górskiej miejscowości mieliśmy bardzo dobre
warunki pobytowe i treningowe
– mówi trener Henryk Skrzypczyk, któremu w roli kierownika pomagał Robert Wol-

sztyński. – Obok normalnych
zajęć treningowych był czas na
odpoczynek i rozegranie dwóch
meczów sparingowych. Jeden
przegraliśmy 1:3 z rocznikiem
1998 ze Starogardu Gdańskiego, a drugi wygraliśmy 4:3 ze
Słomianką Chełmno.
Kadrę na obóz tworzyło 12
zawodników z rocznika 2000:
Kacper Czyż, Damian Misiak,
Mateusz Malinowski, Bartło-

miej Banasiak, Paweł Wypych,
Rafał Bogusz, Dominik Moździerz, Daniel Nykiel, Szymon
Mątewski, Kacper Czapla, Jakub Fiedeń, Dawid Lenart oraz
8 chłopców urodzonych w roku
2001: Kacper Laxa, Bartłomiej
Małecki, Szymon Podraza,
Paweł Ziaja, Daniel Heluszka,
Gracjan Porzuczek, Krystian
Jastrzębski, Alex Pietruszka.
PiSk
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Knurowskie zawody zbierają kilkuset biegaczy,
wyrobiły sobie świetną markę w sportowym
środowisku

Odstaw myszkę, pilot na bok, gaś
komputer i TV – wstawaj z fotela
i ruszaj. Najwyższy czas. Półtora
miesiąca wystarczy, by przygotować
się do fajnej przebieżki na „dychę”
w ramach XXI Biegu Ulicznego.
Tak, tak, niemal pod oknem,
by nie rzec: pod nosem,
bo w Knurowie

- Bo takim doskonałym magnesem, który przyciąga do Knurowa,
jest wspaniała atmosfera – nie ma
wątpliwości Czesław Nowak. – Rywalizacja jest na drugim planie, na
pierwszym – świetna zabawa, radosny nastrój, rodzące się i podtrzymywane znajomości i przyjaźnie.
Knurowski bieg wysoko cenią
sobie także zawodnicy z profesjonalnymi ambicjami. Stąd udział
zawodników z zagranicy – Ukrainy
(przed rokiem zajęli całe podium,
podobnie w 2008 roku), Włoch,
Czech, Kenii (Yared Shegumo wygrał przed dwoma laty), Białorusi.
Do zawodów zostało niespełna
siedem tygodni. To wystarczająco
długo, by przygotować się w stopniu
pozwalającym na przebiegnięcie
10 km. I nie trzeba cudów, by tego
dokonać.

GIERAŁTOWICE

Zdobądź Czerwony Zamek
Zamki pogranicza Śląska i Moraw to cel
wycieczki organizowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
i miejscowe Koło Związku Górnośląskiego
Wyjazd zaplanowano na 23
sierpnia (piątek). Jego uczestnicy
zw ied z ą Racibórz z ma low niczą starówką i starym zamkiem
piastowskim. Potem udadzą się
do Opavy, a następnie ich celem
stanie się Hradec nad Moravici.
W tym mieście spędzą najwięcej
16

czasu, zaglądając m.in. do Czerwonego Zamku.
Koszt wycieczki to 55 zł. Zapisy przyjmuje GOK pod nr. tel.
32 301 15 11 oraz Janina Rożek, tel.
607 980 201.
/bw/

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Dychę pykniesz
od niechcenia

- Najważniejszy pierwszy krok
– mówi pan Czesław. Wie co mówi,
jest multimaratończykiem. Brał
udział w najsłynniejszych maratonach świata.
– Każdy następny krok jest łatwiejszy. I nawet się człowiek nie spostrzeże, kiedy łyknie bakcyla biegania
– śmieje się.
W zawodach uczestniczą nastolatki i biegacze przeżywający trzecią,
a nawet czwartą młodość.
– Osiemdziesięciolatki nie są wyjątkami – zapewnia dyrektor biegu.
– Niejeden siedemdziesięciolatek zasuwa tak, że pół wieku młodsi oglądają
jego plecy. Bo bieganie niewiele kosztuje, a pozwala zachować to co bezcenne:
zdrowie. A byli tacy, co im się zdawało,
że już stoją nad trumną. Rozpoczynali
truchtać, a wkrótce okazywało się, że
wraca im żywotność i wigor.
Posłuchaj więc starszych i doświadczonych. Odstaw chipsy, zgaś
telewizor, wstań z kanapy i rusz się.
Dzisiaj 5 minut, jutro kwadrans, a za
dwa tygodnie pół godzinki będzie ci
mało. Kolejne dwa i dychę zaliczysz w
półtorej godziny. Jeszcze dwa, a godzina będzie ci za dużo na dziesiątkę.
Wstawaj, szkoda życia...

Piękno Łężczoka
- Jeśli ktoś lubi rowerowe przejażdżki, to moja propozycja wymaga nieco lepszej
kondycji. Ale warto się potrudzić, bo nagroda pozwoli zapomnieć o trudach jazdy. Zachęcam do odwiedzenia rezerwatu przyrody Łężczok – to wybór Marcina,
studenta Politechniki Śląskiej. – Naturalne piękno oszałamia. Ponadstuletnie
drzewa, rzadkie rośliny, tętniące życiem stawy i świergolące ptactwo pozwalają
przenieść się w czasy prawdziwych puszcz. To wyjątkowe przeżycie, dlatego
tak bardzo namawiam do zajrzenia w to wspaniałe miejsce...

Świat przez obiektyw
- Prawie każdy ma jakiś aparat fotograficzny. Lepszy bądź gorszy, ale zawsze.
Polecam więc spacer po okolicy i zabawę w robienie zdjęć – to propozycja
Agnieszki z Knurowa. – Same plusy: zero kosztów, przechadzka dla zdrowia, a
przy tym ciekawe zajęcie i nagroda w postaci interesujących fotek. Nie trzeba
super sprzętu - wystarczy trochę wyobraźni, by nawet zwykłym aparatem
złapać magiczną chwilę, jakieś wydarzenie, piękno natury...

/bw/

A co Ty polecasz?

Na pewno nie wyczerpaliśmy 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).

Czerwony Zamek jest jedną z wielu atrakcji
miasteczka Hradec nad Morawicą

Foto: Lestat (Jan Mehlich)/wikipedia.org

Foto: Dawid Ciepliński

Czesław Nowak

KNURÓW. WYSTARCZY CHCIEĆ POBIEGAĆ...

Zawody zaplanowano na 29
września.
- Nasz coroczny bieg będzie zarazem XVII edycją Mistrzostw Polski Górników – mówi prezes Amatorskiego Klubu Biegacza Czesław
Nowak, pomysłodawca i dyrektor
zawodów. – Z każdą edycją jest ich
coraz więcej. Wierzę, że i tym razem
ściągną do Knurowa reprezentanci
węglowych kopalń nie tylko śląskich,
ale i na przykład z Lubelszczyzny czy
Wielkopolski. Zresztą zapraszamy
wszystkich górników, bez względu
na to, czy wydobywają czarne czy
białe złoto...
Nie trzeba być górnikiem, by
sprawdzić się w doborowym towarzystwie. Bieg Uliczny od lat zbiera
kilkuset amatorów – miłośników
rekreacyjnego biegania – z całego
kraju.

- Fajnych, godnych polecenia miejsc w okolicy nie brakuje – nie mają
wątpliwości Czytelnicy. I podrzucają własne pomysły na ciekawe, a przy
tym niewiele kosztujące, spędzenie wolnego czasu
Foto: Lilly M/wikipedia.pl

Foto: Dawid Ciepliński

Wstawaj i ruszaj,
szkoda lata!
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