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rozmaitości
gliwice

Przyłapani po spożyciu

jan Paweł ii
- patronem
szkoły

odkryć
miłość
nieznaną

Rady Gminy Gierałtowice zdecydowała nadać Gimnazjum nr 2 w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Paniówkach imię bł. Jana Pawła II.
Nowy patron szkoły to postać szczególna dla uczniowskiej społeczności.
Jan Paweł II często kierował słowa do
młodzieży, w niej upatrując nadziei
na przyszłość. „Jesteście solą ziemi”
− mówił. Placówka w Paniówkach
dołączy do ponad 100 szkół w województwie śląskim, które także noszą
imię błogosławionego papieża.

Kolejny koncert z cyklu
„Parkowe Lato”. 24 sierpnia o godz. 19.30 w Parku
Chopina wystąpią Alicja
Majewska i Włodzimierz
Korcz. Koncert z udziałem
Strzyżowskiego Chóru Kameralnego i Doroty Osińskiej. Wstęp wolny.

jb

jb

Patrol Straży Miejskiej został
wezwany na ul. Michalskiego, gdzie
doszło do kradzieży w sklepie. Wystarczyło objechać sąsiednie ulice,
by jeden ze sprawców sam wpadł w
ręce funkcjonariuszy. Dalsze czynności prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.

Bobik, niewielki piesek o białej, krótkiej sierści
zaginął 16 sierpnia. Zrozpaczeni właściciele
czworonoga szukają go już od paru dni,
wykorzystując wszystkie dostępne sposoby
− Bobik w nieszczęśliwych okolicznościach uciekł z działki w Szczygłowicach − pisze właściciel zwierzęcia, pan Daniel. − Piesek ma już
swoje lata, ale dalej jest dość głośny
i energiczny.
Ostatnio piesek był widziany w
okolicach mostu w kierunku Czerwionki. Możliwe, że pobiegł także w
stronę Szczygłowic.
− Bobik jest dla nas bardzo ważny

/g/

− mówi pan Daniel. − Za odnalezienie uciekiniera przewidziana jest
nagroda!
Każda informacja o losie Bobika
ma znaczenia. Ktokolwiek widział
pieska lub wie, gdzie obecnie przebywa proszony jest o bezpośredni
kontakt z właścicielem − nr tel.
514 181 729 lub redakcją 32 332 63
77.

nekrolog

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym
oraz Delegacji Działu Zbytu KWK Knurów
za udział w uroczystościach pogrzebowych

GABRIELI LIPSKIEJ

jb

Szczygłowice

groził
śmiercią

Mężczyźnie grozi utrata uprawnień
do prowadzenia pojazdów i kara do
roku więzienia.
Do podobnych zatrzymań dochodziło tego dnia na ul. Zwycięstwa (39-latek z Rybnika miał 0,6
promila), ul. Rybnickiej (33-letni
zabrzanin odnotował identyczny
wynik), ul. Dworcowej (u 45-letniego rowerzysty alkomat wskazał
1,4 promila).
Dzień później drogówka zatrzymała na ul. Ściegiennego 39latka z Knurowa. Kierował samochodem, mając w organizmie 0,7
promila.
/g/

Pilchowice

Policjanci nakryli 48-latka, który
nielegalnie pobierał energię elektryczną. Mężczyzna podpiął się pod
instalację w bloku przy ul. Jagiełły. O
jego dalszym losie zdecyduje sąd.

/g/

nie zapomnij

22 V III – Dz ie ń
Pr ac ow nik a
Ochrony
23 VI II– Eur ope jsk
i Dzi eń Pamięci Ofiar Nazizm
u i Stalinizmu,
Mię dzy nar odowy Dz
ień Pam ięc i
o Ha nd lu Nie wo lni
kam i i jeg o
Zniesieniu
24 VIII – Dzień Win
dowsa
27 VIII – Dzień Tir
a
28 VIII – Dzień Lot
nic twa

Spacer po
nekropoliach
Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom po raz kolejny zaprasza na spacer po Pilchowicach.
Ta niewielka miejscowość wciąż
kryje sporo niezwykłych miejsc.
Czas je odkryć i poznać. Tematem
spaceru w tym tygodniu będą okoliczne cmentarze. Na jednym z nich
pochowany jest m.in. Konstanty
Da mrot. Z biórka 24 sier pnia o
godz. 19 przed kościołem w Pilchowicach.
sisp, jb

Nawet 3 lata aresztu grożą 32letniej kobiecie i jej o rok młodszemu kompanowi, którzy napadli na
23-latkę. Do zdarzenia doszło w
niedzielę na ul. Staszica. Na głowę
poszkodowanej posypały się ciosy,
kobieta została uderzona butelką.
Jakby tego było mało, 31-latek groził,
że ją zabije.
Duet został zatrzymany przez
policjantów z knurowskiego komisariatu.

/g/

MAM
PY TA NIE

składa
Mąż z Synem

Pławniowice

reklama
Związkowcy z OPZZ wysunęli
postulat, by zarobki wszystkich Polaków były jawne. Czy
to dobry pomysł?
Bożena Jędrzejewska z Knurowa:
− Myślę, że ten pomysł nie przejdzie. Nie każdy jest chętny, by
mówić głośno o tym, ile zarabia.
Mnie nie interesują zarobki innych,
nawet prezesów wielkich firm czy
korporacji. Po co mi ta wiedza. Ani
im nie zabiorę, ani nie dołożę.
Not. jb
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Strach pomyśleć, jak skończyłaby się podróż 54-letniego kierowcy
tira, gdyby policjanci nie zatrzymali go w Nieborowicach do kontroli
trzeźwości. Alkomat wskazał 2 promile w wydychanym powietrzu.
Prawdziwe żniwo drogówka
zebrała w poniedziałek, po długim
weekendzie. 72-letni rowerzysta z
Knurowa musiał sporo wcześniej
wypić, skoro badanie alkomatem
wskazało u niego 1,74 promila.

Podpięty
ujęty

złapali
złodzieja

Bobik,
gdzie
jesteś?!

Mimo że sierpień jest miesiącem trzeźwości,
to nie brakuje kierowców, którzy wyruszyli
w drogę po wypiciu alkoholu. Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach ma przez to pełne ręce roboty

Knurów

Knurów

Knurów, czerwionKa-leSzczyny

ś. p.

nieborowice, Knurów

panIówKI

uwielbiać boga
w dźwiękach

Gorące afrykańskie rytmy i modlitwa − 25
sierpnia grupa ewangelizacyjna Claret Gospel
wystąpi na dziedzińcu pałacu w Pławniowicach
Chór pochodzący z Wybrzeża
Kości Słoniowej nie po raz pierwszy
gości na Śląsku. Tym razem wzniosłość dźwięków dopełni pięk no
otoczenia − skrzące się nieopodal
jezioro i majestatyczna architektura.
Claret Gospel uwielbia Boga i Jego
stworzenie w śpiewie. Entuzjazm i

radość muzyków udziela się słuchającym. Koncert „Zawierzyłem Bogu”
rozpocznie się o godz. 20. Wstępem
jest cegiełka do nabycia przed koncertem. Więcej informacji na stronie
www. palac.plawniowice.pl.
jb
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KnUrÓW. ZaSTanÓW SiĘ, Zanim SPrZEDaSZ PraWo Do aKcji KWSa

naciągacze mamią
górniczych emerytów

Trzeba się dobrze
przyjrzeć, by dostrzec
ukryty w gąszczu znak

Kwitnie handel prawem do akcji Kompanii Węglowej, mimo
że spółka nie zadebiutowała jeszcze na giełdzie. Za zbycie
praw do akcji można zainkasować 1000 zł

KnUrÓW, KrYWaŁD

Ograniczenie
czai się
za drzewem
Kolejny zna k uk r y wa się w
„cieniu” drzew, uniemożliwiając
kierowcom dostrzeżenie go w należytej chwili.
Wjeż d ż ając z w iel k ą prędkością na most przy ul. Wilsona,
kierowcy nie widzą znaku, który

informuje o tym, że należy zwolnić
do 40 km. Nie jest też w stanie zareagować szybko, ani przewidzieć,
co kryje się na ostrym łuku tuż za
mostem.
Drogowcy, do dzieła!

Tekst i foto: WM

- Dzień dobry, dzwonię w imieniu
ojca, który przepracował w kopalni
„Szczygłowice” 30 lat. Słyszeliśmy, że
skupujecie państwo akcje, które przysługują górniczym emerytom.
Męski głos w słuchawce: - Nie skupujemy akcji, tylko prawa do nich.
- Ile pan oferuje?
- Przy tym stażu 1000 zł i jest to
najwyższa cena. Przywozimy klienta
do notariusza, tam podpisujemy z
nim umowę, pieniądze wypłacamy
od ręki. Koszty notarialne bierzemy
na siebie, a po wszystkim odwozimy
go do domu.
Tak w yglądała nasza rozmowa z konikiem, który skupuje od
górniczych emer y tów prawa do
w i r t ua l nych a kcji K WSA. Jego
ogłoszenia można znaleźć na słupach i tablicach informacyjnych w
całym mieście.
Ktoś powie, że lepszy wróbel w
garści, niż gołąb na dachu. Racja,
tylko ta transakcja ma drugie dno.
Notariusz nie ma obowiązku wyjaśniać treści umowy, a mogą się w
niej znaleźć zapisy o konieczności
uiszczenia podatku od sprzedanych
na giełdzie akcji. Jego wysokość uzależniona jest od kursu i ilości akcji.
W praktyce może to oznaczać stratę
większą niż zainkasowane od konika
1000 zł.
Kompania Węglowa w wydanym oświadczeniu informuje, że nie
podjęta została dotychczas żadna
wiążąca decyzja związana z prywatyzacją firmy. - Zdziwienie budzą zatem

Ogłoszenia zachęcające
do sprzedaży akcji wiszą
na słupach w całym
mieście

coraz liczniejsze oferty kierowane
do osób posiadających potencjalne
prawa do akcji KWSA. Ostrzegamy,
iż skorzystanie z tego typu ofert może
być niekorzystne dla zbywających.

Może się też wiązać z konsekwencjami
finansowymi, w tym podatkowymi,
których wysokość trudno obecnie
oszacować.

/pg/

KNURÓW

na mickiewicza
jak u mrożka

Mieszkańcy obawiają się, że rynna znowu odpadnie
i uszkodzi stojące na podwórku samochody

Od 2 lat mają problem z rynną.
– Pamiętam, że zerwała się i spadła
mi na samochód – wspomina Roman
Głód, jeden z tutejszych mieszkańców. - Od razu zgłosiłem sprawę
do Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji.
Po interwencji knurowianina
rynna został wymieniona i wydawać
się mogło, że to koniec kłopotów.
Nic bardziej mylnego. Rynna ponownie odpadła, uszkadzając kolejny samochód.
- Pan zobaczy, jak to naprawili
– macha ręką właścicielka drugiego
z uszkodzonych samochodów. – Robotnicy, którzy naprawiają dachy na
okolicznych budynkach, śmiali się, jak
ktoś taką fuszerkę mógł odstawić.

Rynna z obu stron jest przerdzewiała, a w środku zamontowano
rurę spustową.
– Jak to ma niby zbierać
wodę podczas deszczów?
– pytają rozgoryczeni
knurowianie.
- Mieszkam tu od
jakiegoś czasu i pamiętam, że zawsze jest
problem, żeby zrobić
coś raz, a do porządku
– żali się jeden z sąsiadów.
Dyrektor MZGLiA
obiecał niezwłocznie rozwiązać problem, raz, a do
porządku.
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Foto: Dawid Ciepliński

- Jak pada, to na podwórzu mamy
darmowy prysznic – ironizują
mieszkańcy bloku nr 9 przy
ul. Mickiewicza

3
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KNURÓW

Drugie życie beamcioka

Foto: Justyna Bajko

Od 3 tygodni przy Dworcowej 30 praca wre. Ponad stuletni „beamciok”
przechodzi gruntowną odnowę. − Zaplanowano poprawienie stanu
elewacji, wymianę drzwi i okien, a także remont wejścia do budynku
− informuje Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji

- Chciałam zwrócić uwagę na
bałagan pr z y śmietnikac h w
Szczygłowicach. Od 2 miesięcy
ludzie znoszą tam stare meble,
wanny. Komart tego wcale nie
wywozi. Tak jest na al. Piastów,
tak jest na ul. Konopnickiej.
Śmietniki stoją otwarte, wokół
unosi się smród, worki z odpadami porozrywane. Słyszałam,
że i szczury się już pojawiły.
Dlaczego nikt nie zrobi z tym
porządku?
Dowiedziałam się, że Komart nie
wywozi odpadów wielkogabarytowych, bo przegrał przetarg. Robi
to teraz inna firma, ale tylko dwa
razy w roku.
Danuta ze Szczygłowic

Dla Przeglądu: Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Śro-

dowiska w Knurowie: - Zbiórka
odpadów wielkogabarytowych
przewidziana jest raz w roku.
Jeśli ktoś pozbywa się takich
o d p adów c zę ś c iej, p owinie n
dostarczyć je we własnym zakresie do jednego z Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK). Znajdują się przy ul. Szpitalnej 7 i
Szybowej 44. Tam pracownicy
Komar tu b e zp ł atnie o db ior ą
„wielkie gabaryty”.
Po tym, co dzieje się przy osiedlowych śmietnikach, widać, że
trudno zmienić dotychczasowe
przyzwyczajenia mieszkańców.
Przypominam, że za porządek
wokół śmietników i placyków
gospodarczych odpowiadają ich
administratorzy, czyli zarządy
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielnie.
not. /g/

PYTaniE o...

Prace postępują bardzo szybko.
Robotnicy pracują od 6 rano

wygląd „beamcioka” się nie zmienił
− uspokaja dyrektor Kobylec.
Wymiana zmurszałych cegieł
z dolnej części budynku wiązała
się z ogromnymi kosztami, dlatego
zdecydowano się na użycie tańszego
materiału − imitacji cegieł. Remont
pochłonie 120 tys. złotych. Pieniądze
pochodzą ze środków wspólnoty
mieszkaniowej, która zaciągnęła na
ten cel kredyt.

Możliwe, że w najbliższym czasie
remontu doczeka się także budynek
przy Dworcowej 34.
− Decyzja z tej sprawie zależy od
woli Kombinatu Koksochemicznego w
Zabrzu, właściciela budynku − mówi
dyrektor MZGLiA.
Prace przy Dworcowej 30 powinny zakończyć się w połowie
września.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KnUrÓW. ZiELona WiZYTÓWKa miaSTa, cZYLi...

nieskoszona trawa
kłuje w oczy

Foto: Dawid Ciepliński

aleja Piastów
w remoncie
– jak ją oceniam

Mieszkańcy okolic z zadowoleniem przyglądają się postępującym
pracom.
− W końcu coś robią z tymi ruinami − mówi pan Michał, mieszkający
na sąsiedniej ulicy. − Przecież te budynki straszą ludzi!
Fakt, dawne osiedle urzędnicze lata świetności ma już za sobą.
Budynek od lat wymagał remontu.
Najstarsi mieszkańcy miasta ze
wzruszeniem wspominają czasy, gdy
Kolonija tętniła życiem, a mieszkanie w „beamcioku” wiązało się
ze społeczną nobilitacją. Budynki
przy Dworcowej porównywano do
tych znajdujących się w katowickim
Giszowcu.
− Już niewiele pozostało takich
miejsc, świadectw dawnych czasów
− dodaje pan Michał. − Trzeba je
chronić.
Knurowianie obawiali się, że po
remoncie „beamciok” straci swój
historyczny wygląd.
− Nie ma powodów do niepokoju.
Ze względu na to, że budynek znajduje
się pod opieką konserwatora zabytków, dokładamy wszelkich starań, by

Po ostatnim beamcioku, który kolidował z planem budowy zjazdu z
autostrady A1, nie ma śladu. Teren szybko zarósł chwastami, bo firma
odpowiedzialna za utrzymanie go w porządku nie reaguje na wezwania
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zbigniew Wojciechowski, prezes
Rodzinnych Ogrodów Działkowych
„Pod Różą”: - Remont al. Piastów? A
owszem, podoba się, bardzo się podoba. Jestem szczygłowiczaninem od
1972 roku, więc znam nasze osiedle z
różnych stron – lepszych i gorszych. O
odnowę al. Piastów nasi mieszkańcy
dopominają się od lat, toteż cieszę
4

się, że ich oczekiwania nareszcie się
spełniają. Szczególnie potrzebne są
miejsca parkingowe. Te, które powstają, z pewnością zadowolą właścicieli
samochodów. Myślę, że wyłaniający
się z budowy deptak również spełni
oczekiwania mieszkańców Szczygłowic.
Not. b

O rozbiórce beamcioka pisaliśmy
pod koniec ubiegłego roku. Mogłoby się wydawać, że po kłopotach
związanych z jego usunięciem temat
został zamknięty raz na zawsze. Nic
bardziej mylnego.
- Ktoś mógłby w końcu zająć się
wykoszeniem tych chaszczy – podpowiada gospodarzowi terenu (GDDKiA) jeden z przechodniów.
Kolejny też nie ma wątpliwości:Żeby taki widok witał ludzi zjeżdżających do Knurowa z autostrady?

To chyba nie najlepsza wizytówka
miasta...
W sprawie zaniedbanego obszaru
skontaktowaliśmy się z rzecznikiem
prasowym GDDKiA w Katowicach,
Markiem Prusakiem.
Poinformował nas, że utrzymaniem terenu przy ul. Dworcowej
zajmuje się firma, która wygrała
przetarg na prowadzenie prac porządkowych.
Dodał również, że GDDKiA
regularnie sprawdza, czy firma wy-

wiązuje się z zapisanych w umowie
obowiązków.
– Kontaktowaliśmy się w tej sprawie i wezwaliśmy firmę do oczyszczenia terenu – informuje rzecznik.
– Będziemy jednak musieli wobec
niej wyciągnąć konsekwencje, skoro
teren dalej pozostaje nieuporządkowany.
Rzecznik uchylił się od odpowiedzi na pytanie, kiedy trawa zostanie
w końcu skoszona.
DC
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Głową w mur
Foto: Arch. PWiK

KnUrÓW. TYmcZaSEm na BUDoWiE...

KnUrÓW. TrWajĄ PracE PrZY oDTWorZEniU
naWiErZcHni na UL. 1 maja

Asfalt zamiast
wybojów

Po trwającym przeszło rok koszmarze, mamy
dobrą wiadomość dla zmotoryzowanych: do
końca miesiąca polepszy się stan nawierzchni
ulicy 1 Maja. Niestety, na razie nie powstaną
dodatkowe pasy do skrętu w lewo, w ulice
Dąbrowskiego i Kazimierza Wielkiego

Piętrzą się problemy związane z budową nowego ogrodzenia
wokół szpitala. Robotnicy już raz burzyli to, co postawili.
Niedawno w pocie czoła skuwali świeżo położony tynk na
budynku rozdzielni. Nikt nie wie, kiedy skończy się ta farsa

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Knurowie poinformowało, że po przeprowadzeniu
dwóch etapów frezowania ul. 1
Maja, przyszedł czas na wykonanie
ostatecznej warstwy asfaltu. Według
zapewnień prace miały zakończyć
się we wtorek.
Kluczowe w tym wszystkim jest
słowo „odtworzenie”. Firma przywróci ul. 1 Maja do stanu sprzed
rozpoczęcia budowy kanalizacji.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Jan Osman,
studzi entuzjazm kierowców. - Na

Jeszcze w ubiegłym tygodniu robotnicy
musieli skuwać tynk na budynku rozdzielni

tym etapie, przy obecnej geometrii
drogi, nie da się zrobić lewoskrętów.
Pełna przebudowa ul. 1 Maja dopiero
przed nami.
Poprzedzą ją m.in. wymiana
kanalizacji deszczowej (roboty obejmą jedynie chodnik), przebudowa
wodociągu, wykup gruntów pod
poszerzenie drogi, wycinka drzew.
Na gruntowną przebudowę ulicy
trzeba będzie jednak poczekać. Ile?
- To będzie sukces, jeśli uda nam się
zrobić to wszystko w ciągu najbliższych 5 lat - mówi dyrektor Osman.

/g/

KnUrÓW. STUDZiEnKa TELEKomUniKacji ZaPaDa SiĘ, a...

i musieli je zrywać, i kłaść od nowa.
Budynek pomalowali, a kilka dni
później zbili tynki. Zapewne będą go
na nowo tynkować i malować. I tak w
kółko. Jeśli robota tak im będzie szła,
to zima ich zastanie.
Prezes spółki Szpital w Knurowie, Michał Ekkert, z niepokojem
obserwuje to, co dzieje się wokół
budowy ogrodzenia. Kilka razy podkreśla, że szpital nie wydał na to ani
złotówki. Płaci powiat.
- Nowy płot nie jest inwestycją
największej potrzeby, która przysłużyłaby się pacjentom. Zgłaszaliśmy
powiatowi różne problemy, m.in.
potrzebę pilnego remontu dachu na
kuchni, który jest w katastrofalnym
stanie - mówi prezes.

Na placu budowy jak w polskim
filmie: „w ogóle brak akcji jest”

Planował stworzyć tam zespół
poradni wielospecjalistycznych. Gotowy projekt budowlany trafił do
szuflady - ważniejszy był płot. Ekkert
twierdzi, że nic nie wskazuje na to, by
w przyszłorocznym budżecie powiatu
znalazły się środki na remont dachu.
Pierwszemu murowi, wzniesionemu przez ZRB Perfekt, daleko było
do perfekcji. Krzywizny dostrzegli
nadzór budowlany i geodeci. Nakazali rozbiórkę ogrodzenia. Przetarg
zakładał także remont części muru,
od strony ul. Ogana, gdzie mieści się
budynek rozdzielni. Tu także robotnicy popełnili błąd, dlatego musieli
skuwać tynki.
Na tym nie koniec. - Na płocie
mają być granitowe nakładki. Od ul.
Ogana kilka już zostało zamontowanych. Niestety, są źle wymierzone,
przez co deszcz robi na ogrodzeniu
zacieki. Firma musiała zamówić u
kamieniarza nowe nakładki - zdradza
prezes Ekkert.
Naprawa usterek odbywa się na
koszt wykonawcy, który ponadto
ma naliczane karne odsetki za opóźnienia.
Nikt nie potrafił nam powiedzieć, kiedy skończy się remont wart
prawie pół miliona zł. Wiadomo tylko, że kwota zaoszczędzona na przetargu (ok. 62 tys. zł) zasili inwestycje
drogowe, na które wciąż brakuje w
powiecie pieniędzy.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Komunikacja
szwankuje

– Tylko czekać, aż ktoś tu wpadnie – alarmują
nasi Czytelnicy i wskazują na zapadającą się
studzienkę przy ul. Klasztornej
O problemie powiadomiła nas
jedna z Czytelniczek. – Już jakiś czas
temu zauważyłam, że studzienka się
zapada, jednak do tej pory nikt nie
zajął się jej naprawą.
- Któregoś dnia ktoś nie zauważy
i wpadnie do środka – komentuje
spacerujący w pobliżu parku mężczyzna. – A wtedy zastaniemy tu jedną
wielką dziurę. Wówczas może się nią
zainteresują.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska o problemie wie. Przekazał
go Straży Miejskiej.
- Za utrzymanie studzienki od-

powiedzialna jest Telekomunikacja
Polska – mówi Andrzej Dobrowolski,
zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Knurowie. – Już 14 sierpnia wysłaliśmy pismo do TP S.A w tej sprawie.
Komendant wyjaśnia, że czas naprawy może się wydłużyć ze względu na procedurę zgłaszania takich
spraw. - Problem zgłosiliśmy centrali
TP S.A. Później ona przekazuje sprawę oddziałowi w Gliwicach, który
dopiero wtedy zleca remont studzienki
wybranej firmie.
We wtorek Straż Miejska wysłała
do spółki kolejne pismo...
DC

Pokrywa studzienki
zapada się, a właściciel
zwleka z jej naprawą

Foto: Dawid Ciepliński

Kto choć raz przechodził wzdłuż
szpitalnego ogrodzenia ten wie, że
wymagało pilnego remontu. Potrzebę
dostrzegł i właściciel nieruchomości
- Powiat Gliwicki. W tegorocznym
budżecie przeznaczył na ten cel 560
tys. zł. Po przetargu okazało się, że
koszty będą niższe - zamkną się w
498 tys. zł. To i tak niemały wydatek,
dlatego część radnych proponowała
odstąpić od remontu, a kosztowne
ogrodzenie zastąpić innym, tańszym,
lub w ogóle z niego zrezygnować.
- Zdecydowały względy architektoniczne oraz bezpieczeństwo i komfort
pacjentów, gdyż murowana konstrukcja stanowi barierę zatrzymującą
hałas i zanieczyszczenia dochodzące
z ruchliwej ul. Niepodległości - czytamy w kwietniowym komunikacie
starostwa powiatowego.
Remontu nie można było odkładać, ponieważ miasto planuje wymianę chodnika wzdłuż ogrodzenia.
Na początku marca Zakład Robót
Budowlanych Perfekt rozebrał 220
metrów murowanego ogrodzenia i
przystąpił do jego odtwarzania. Miał
skończyć 15 czerwca. Od tego czasu
minęły 2 miesiące...
- Czy ktoś kontroluje prace prowadzone przy ogrodzeniu szpitalnym? pyta nas w e-mailu jeden z mieszkańców. - Na końcu ogrodzenia, od strony
ul. Ogana, stoi niewielki budynek.
Założyli tam rynny, a potem zerwali
i założyli ponownie w innym miejscu.
Na tym budynku od strony ulicy kładli
płytki, a potem zmieniła się koncepcja
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aktualności
Knurów

tym, że tu się wielu ludzi spowiada i
przystępuje do Komunii. To jest moja
radość.
Ze swojej pierwszej parafii, gdzie
sprawował posługę jako wikariusz,
ksiądz Kusze wyniósł kult św. Maksymiliana. Często modli się za Jego
wstawiennictwem i jak podkreśla,
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Knurowie
nigdy się jeszcze nie zawiódł.
Ksiądz proboszcz od trzech
-Szczygłowicach ma nowego proboszcza. Ks. Jerzy Zelder po 23 latach
tygodni poznaje parafię. Odwiedza
chorych, chrzci dzieci. Gdy kobieodszedł na zasłużoną emeryturę. Dekretem biskupa parafię objął ks.
ty wyjeżdżały do Piekar Śląskich,
Grzegorz Kusze
przyszedł na przystanek je pożegnać i pobłogosławić. Panie nie kryły
Ksiądz Grzegorz Kusze urodził nyj kucharki,/ Myśla, że nawet Wos
Ks. Grzegorz Kusze obiął
zaskoczenia i radości.
się 19 września 1961 roku w Chorzo- łodwiedzymy/ We sporyj sile: mlodzi
parafię 28 lipca
— Widzę, że ludzie odpowiadają
wie. Zawsze blisko kościoła i ołtarza, i starsi. Na koniec nasze skromne
na
uśmiech,
że otwierają się na taką
przez lata był ministrantem w parafii życzynia:/ Byś mog utrzimać łobrano
serdeczność, która jest mi bliska —
św. Jadwigi w Chorzowie i człon- droga./ A jakby prziszło coś nogle
mówi ks. proboszcz. — Nie należę do
kiem grupy Światło-Życie. Decyzja o zmiyniać,/To zowdy możesz liczyć
ludzi, którzy urzędują ze ściśniętymi
wstąpieniu do seminarium zapadła na Boga”.
ustami. Jest mi to obce.
w ostatniej klasie szkoły średniej. 31
Nowy proboszcz chce być blisko
stycznia 1987 roku ks. Kusze przy- Szczygłowice
ludzi, ich spraw i problemów. Nawet
jął święcenia kapłańskie i trafił do
Po 10 latach budowania wspólnokazania głosi krótkie, by nie nużyć
parafii św. Maksymiliana w Bielsku ty w Katowicach ks. Kusze otrzymał
swych parafian.
Aleksandrowicach. Po ponad 3 latach decyzję o przeniesieniu.
Plany na przyszłość wciąż się
rozpoczął posługę wikariuszowską
— Byłem przygotowany na zmianę
rodzą.
Na pewno powstanie nowa
w kościele bł. Karoliny Kózkówny — opowiada ks. Grzegorz. — Pierwszy
strona internetowa, może gazetka i
z Tychach. W 1994 roku ks. Kusze raz o tym gdzie trafię, usłyszałem, kiedy
propozycje dla młodzieży. Ksiądz z
przeniesiono do katedry w Katowi- ks. biskup wręczał nam dekrety. Wratroską myśli o emerytach, których w
cach. 9 lat później objął probostwo w żenia po przyjeździe? Bardzo dobre,
parafii jest sporo.
parafii Wniebowzięcia Najświętszej dużo serdecznych ludzi. Zaskoczyła
— W Katowicach udało nam się
Maryi Panny w Katowicach. Jest kon- mnie cisza, w Katowicach obok parafii debiutach. Zaśpiewali piosenkę do Brama zaprasza
we współpracy z urzędem miasta
sultorem w Podkomisji ds. Głoszenia przebiegała ruchliwa droga, i to, że o słów K. I. Gałczyńskiego.
Ks. Kusze nie ucieka od codzienSłowa Bożego II Synodu Archidiece- poranku pięknie pachnie ziemią, a
— Potem już w seminarium, moi nych wyzwań. Powtarza, że bliska jest zorganizować dni seniora — opozji Katowickiej.
dwaj
starsi koledzy, dziś oczywiście mu posługa na wzór dominikanów wiada ks. proboszcz. —To był czas
nocą widać gwieździste niebo.
W Knurowie ks. Kusze spotkał doświadczeni księża, jeden poeta, — otwarta na ludzi i świat, choć jak na spotkania, wykłady, wyjazdy
W opiece „Granicznej”
kolegów. Z ks. Markiem Kamień- drugi muzyk, zaproponowali mi, pisze ulubiony poeta księdza, ks. wycieczkowo-pielgrzymkowe, uczePoprzednia parafia ks. Kusze skim, proboszczem krywałdzkiej żebym zaśpiewał ich piosenkę na ślą- Szymik, bliskość powiększa worki nie się chodzenia z kijkami. Myślę,
tętniła od życia. Koncerty, Święta wspólnoty służył do mszy w parafii skim Sacrosongu, który wtedy został pod oczami, i nie wiadomo czy miał że tutaj również, może w mniejszym
Wspólnoty, gazetka „Pielgrzym”, św. Jadwigi w Chorzowie, a z ks. An- wskrzeszony przez księdza Stanisława rację św. Bernard z Clairvaux, gdy zakresie, uda się nam coś takiego
sprawnie działająca strona inter- drzejem Wieczorkiem, proboszczem Puchałę. Wygrywałem dwa lata z rzę- mówił, że wszystko jest w porządku, zrobić.
Ks. Grzenetowa, sporo grup. Parafianie z kościoła pw. św. Cyryla i Metodego du — opowiada ks. Kusze.
kiedy nic nie jest
gorz Kusze nie
Ksiądz proboszcz lubi muzykę w porządku.
żalem żegnali swojego proboszcza, był na tym samym roku seminarium
Ksiądz Jerzy Zelder po przejściu
pl a nuje re wo powierzając jego nową drogę opiece i razem przyjmowali święcenia. Po poważaną, często sięga po poezję
— Przez kilka na emeryturę przeniósł się do
lucji, prz y najswojej
rodzinnej
parafii
w
Kaks.
Jerzego
Szymika,
czasami
gra
na
Maryi Wniebowziętej, nazywaną latach ich drogi ponownie się zeszły.
dni była otwarta
mniej na razie.
towicach
gitarze.
„Graniczną”. Od wspólnot ks. Kusze
brama na proboPrzez rok chce
— Pewnie przyjdzie taki moment, stwo. Zauważyotrzymał ekspres do kawy, zamiast Do Opola
prz yg lądać się
kwiatów woreczki z aromatycznymi
„Póki mego życia, chcę śpiewać kiedy z dziećmi sobie pogramy na łem, że ludzi to intrygowało, dlaczego
ziarnami i wiersz: „Niy godomy: dla Pana” /Psalm 104,33/ — to motto gitarze, przed mszą lub po — śmieje ta brama jest otwarta. Mówiłem im: otoczeniu, poznawać i uczyć się
parafian. Pierwsze drobne zmiany
żegnaj Grzegorzu./Ino na razie tak ks. Kusze zamieścił na swoim obraz- się ks. Kusze.
„Brama jest otwarta, bo zaprasza”
Nowy proboszcz chciałby, aby w — opowiada ks. proboszcz. — Obca już są zauważalne. Rzadko słychać
do widzynio/ Pływej bezpiecznie na ku prymicyjnym. Muzyka towarzySzczygłowicach
gościły chóry, odbywa- jest mi akcyjność, wolę rzetelne dusz- dźwięk zamykanej bramy.
nowym morzu/ A tak prywatnie - do szyła mu przez całe życie. Jeszcze
zobaczynio./ My z naszyj fary piyknie będąc w szkole średniej, wystąpił z ły się koncerty kolędowe, przyjeżdżali pasterstwo mocno osadzone na sażyczymy/ Dobrych parafian - spraw- zespołem wokalnym na opolskich mądrzy głosiciele Słowa Bożego.
Tekst i foto: Justyna Bajko
kramentach. Raduje się moje serce

Chcę śpiewać dla Pana

Knurów, Szczygłowice

Kompania Węglowa przymierza się do
remontu obudów szybów II i IV w Ruchu
Szczygłowice oraz wieży szybu „Aniołki”
i budynku stacji wentylatorów głównych
dla Ruchu Knurów
W lutym ubiegłego roku w rejonie
dźwigara 10 odbyła się wizja, która
wykazała ubytki w murowanej obudowie szybu II. Lokalnie zaobserwowano
przesączanie się wody. Zapadła decyzja o naprawie obudowy i zapewnieniu jej wytrzymałości na obciążenia.
Wzmocnienie obudowy polegać ma na
zamontowaniu na odcinku od 19,1 m do
29,16 m 34 pierścieni, składających się z
segmentów stalowych, ocynkowanych.
Zapewni to konstrukcji minimum 30letnią trwałość. Pod pierścienie wstrzyknięty zostanie materiał, który wypełni
szczeliny i pęknięcia w obudowie.
Całkowita głębokość szybu II wynosi 721 m. Pełni on rolę szybu wydobywczego, a pod względem wentylacyjnym
jest wyrobiskiem wydechowym.
Naprawy wymaga też szyb wentylacyjny nr IV, zlokalizowany na gra-



W obudowie szybu II
pojawiły się ubytki,
które trzeba pilnie
wypełnić

nicy Szczygłowic i Książenic. Remont
obejmie 70 m3 obudowy na odcinkach:
od zrębu do głębokości 180 m oraz od
poziomu 250 m do 350 m. Ponadto między poziomem 180 a 280 m konieczne
jest wykonanie 3 dylatacji. Podobnie jak
w przypadku szybu II, tak i tu firma,
która wygra przetarg, zastosuje stalowe
pierścienie na całym obwodzie obiektu
i nastrzykiwanie środkiem wiążącym
szczeliny i pęknięcia.
Przy tym wszystkim remont wieży
wyciągowej szybu „Aniołki” to bułka z
masłem. Firma wyłoniona w przetargu
oczyści z zanieczyszczeń i pomaluje
wieżę farbą chlorokauczukową. Budynek stacji wentylatorów głównych
czeka wymiana obróbek blacharskich,
naprawa dachu oraz roboty malarskie i
tynkarskie.

Foto: Archiwum KW SA

Kopalniane szyby wymagają naprawy

/g/
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rozmaitości
Z kart historii Knurowa

Formalnie wieś,
w podatkach miasto
pełną gębą

Foto: Archiwum

1 stycznia 1951 roku Knurów otrzymał prawa
miejskie. Czy ktoś wie, że przed 80 laty – w 1933
roku - miejscowość, wówczas wioska, została uznana
za miasto... pod względem podatkowym

Lada dzień kapliczka zostanie oczyszczona z zabrudzeń

Już w 1924 roku dokonano unifikacji obszaru dworskiego (funkcjonującego w czasach pruskich jako
Gutsvorstand) do urzędu gminy
(Gemeindevorstand). Do tej pory
mieszkańcy obszaru dworskiego
byli zwolnieni z wszelkich podatków
komunalnych. Z kolei mieszkańcy
obszaru gminnego – knurowscy
gospodarze i chałupnicy – płacili
podatki.
Obszar Knurowa obejmował 735
ha i około 9300 mieszkańców. To
czyniło Knurów największą gminą w
przedwojennym powiecie rybnickim
(powstałym w 1918 roku) – zarówno
pod względem powierzchni jak i
ilości mieszkańców.
W 1925 roku rada gminy Knurów zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach
i Starostwa Powiatowego w Rybniku
(14 maja) o nadanie jej praw miej-

skich pod względem podatkowym.
Dzięki pozytywnej decyzji obydwu
nadrzędnych insty tucji administracyjnych Knurów otrzymywałby
większe subwencje na dalszy rozwój
i poprawę estetyki miejscowości.
W tamtym okresie miejscowość
spełniała wszystkie warunki, by
otrzymać zgodę UWŚ i SP. Wieś
miała brukowane ulice, oświetlenie
elektryczne, wodociągi i kanalizację.
Działały w niej duże zakłady – kopalnia węgla kamiennego, koksownia,
cegielnie, rozdzielnia piwa. Funkcjonował szpital Spółki Brackiej, apteka,
szkoła, dworzec kolejowy, komisariat
Straży Granicznej, posterunek Policji, poczta, hotel, drogeria i ponad 80
sklepów różnej branży.
Mimo tych atutów władze powiatowe i wojewódzkie odmówiły
nadania gminie miejskich praw
podatkowych.

Ad vocem

Po publikacji tekstu „Unia mistrzów” [PL nr 33/2013]
do redakcji zgłosił się pan Joachim Sznapka - były
zawodnik Unii Krywałd, wychowanek Emila Kiszki, by
sprostować błędy, które wkradły się do artykułu
Pan Joachim wyjechał na studia
do Krakowa w 1961 roku, ale nie skończył przygody ze sportem. Trenował
w AZS Kraków, dzięki czemu osiągał
znacznie lepsze wyniki. W 1965 roku
uczestniczył w Uniwersjadzie.
Do redakcji przyszedł z obszerną
dokumentacją startów zawodników
Unii Krywałd...
- W latach 60. bieżnia miała 400
m. Musiała tyle mieć, skoro odbywały
się tu zawody. Być może na początku
liczyła 364 metry - przypuszcza pan
Joachim.

Błąd wkradł się w rekord życiowy
Emila Kiszki w biegu na 200 m. Zdaniem pana Joachima wynosił 21,4 s. Na
dowód pokazuje artykuł z Przeglądu
Sportowego z 1955 roku.
- Rekord padł 30 maja 1955 roku
na zawodach z okazji 5. rocznicy Parlamentu FDJ w Erfurcie - dodaje.
Wilhelm Wilczek zdobył tytuł
mistrza Polski w biegu na 110 m przez
płotki, a nie 80 - jak napisaliśmy.
Zawodnicy, którzy reprezentowali
„Unię” na zawodach międzynarodowych, a których nazwiska zostały w
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Odmowa nie zniechęciła knurowskiego samorządu. Rada gminy nie zrezygnowała i ponowiła
prośbę. Pod koniec lat 20. Knurów
prowadził budowę kolejnej szkoły i
postawił ratusz (1928-1929). Oddano też do użytku fabrykę amoniaku
syntetycznego, boisko sportowe
Concordii, wybudowany został tymczasowy kościół pod wezwaniem
św. Wawrzyńca. Spore fundusze
przeznaczano na upiększanie miejscowości.
Zapewne te argumenty miały
wpływ na to, że w 1933 roku Knurów
otrzymał wyczekiwane prawa miejskie pod względem podatkowym.
Wieś – jak widać, wcale nie „zabita
dechami” – cieszyła się z korzystnych
regulacji jedynie sześć lat – do wybuchu II wojny światowej.
Maria Grzelewska

tekście przekręcone, to: Wilhelm Wilczek, Weronika Losza, Róża Słowik,
Gertruda Szymocha, Alojzy Plaszczyk,
Jerzy Bula, Bernard Walczak. Nie było
wśród nich Gertrudy Piszczek.
Mistrzami województwa (wymieniamy te nazwiska, w które wkradł
się błąd) byli: Róża Słowik, Piotr Hałupka, Adam Bezeg, Bernard Sładek,
Jerzy Bula.
Na prośbę naszego Czytelnika,
Czesława Pokładka, prostujemy imię
jego matki: nie Helena, a Elfryda Machulik tworzyła pierwszą powojenną
sekcję lekkoatletyczną w Krywałdzie.
Trenowała w Klubie Sportowym
„Lignoza”.
Czytelnikom dziękujemy za czujność, a zainteresowanych za pomyłki
przepraszamy.
Redakcja

Święty odzyska
dawny blask

Upływ czasu i sąsiedztwo ruchliwej ulicy
nie służą pomnikowi Powstańców Śląskich
i kapliczce św. Jana Nepomucena. Od kilku
dni specjalistyczna firma usuwa z nich
zanieczyszczenia

Prace rozpoczęły się w piątek i
od razu przykuły uwagę przechodniów.
- Dobry pomysł – chwali starszy
mężczyzna. – O takie rzeczy należy
dbać, żeby przypominały kolejnym
pokoleniom o historii związanej z
naszym regionem.
Naczelnik Wydziału Gospodark i Komunalnej, Restruktur yzacji i Ochrony Środowiska,
Anna Lewandowska, dodaje, że
pomnik Powstańców Śląskich i
kapliczka św. Jana Nepomucena
zostały poddane kompleksowej
renowacji. – Prace polegają m.in.
na oczyszczeniu kamiennych płyt

obu obiektów – wyjaśnia. – Ponadto
zleciliśmy odtworzenie napisu na
pomniku Powstańców Śląskich oraz
pomalowanie masztów, na których
zawieszane są flagi.
To nie koniec prac zaplanowanych przez knurowski magistrat.
Renowacji wymaga też kamienne
ogrodzenie starego cmentarza przy
ul. Koziełka.
– W tym przypadku prace będą
polegały na usunięciu graffiti – dodaje naczelnik Lewandowska.
Koszt wszystkich prac wyniósł
prawie 24 tys. zł.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się renowacja pomnika
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Pilchowice. PozazDroŚciĆ taKich waKacji...

Barew dzes, armenio

To już piąta odsłona projektu Szkolna Ekspedycja. Wcześniej
młodzi globtroterzy z Pilchowic odwiedzili Maroko, Gruzję,
Sri Lankę i Norwegię. Niedawno wrócili z Armenii

W wyprawie uczestniczyło sześcioro
uczniów: Hanna Młotkowska, Aleksandra Świerkot, Magdalena Zacherniak,
Szymon Starościk, Krzysztof Zacherniak i Karol Reginek. Towarzyszyli im
opiekunowie - Agnieszka Wodniak i
Adam Ziaja.
Relację z wyprawy można znaleźć na
Facebooku, na profilu Szkolna Ekspedycja.
Szkolna Ekspedycja to projekt, który
promuje tur ystykę backpakingową ,
czyli plecakową. Uczestnicy zabierają
ze sobą minimum bagażu, mapy, przewodniki i sami planują swoją podróż.
Mają jedynie bilety do miejsca docelowego i powrotne.

Przejazd marszrutką to niezapomniane przeżycie

W wyprawie do Armenii uczestniczyło sześcioro uczniów. Towarzyszyli im opiekunowie: Agnieszka
Wodniak i Adam Ziaja

– Zachęciła nas zeszłoroczna podróż do Gruzji oraz możliwość taniego
przelotu – tłumaczą swoją decyzję o
wyborze celu wyprawy.
To był strzał w dziesiątkę. – Armenia to kraj pięknych widoków,
zwłaszcza górskich. Wystarczy spojrzeć przez okno rozklekotanej marszrutki (busika), którą przemieszczamy się po kraju, by zauważyć, jaki
jest otaczający go krajobraz. Dziki.
Nieokiełznany – wspomina Hanna
Młotkowska, jedna z uczestniczek
wyprawy. - Jeszcze opierający się rozwojowi turystyki, choć pewnie długo
to nie potrwa.

nieDŹwieDŹ to czy PieS?

Gimnazjaliści zamierzali wejść
na szczyt wygasłego wulkanu Aragac
(4090 m n. p. m.). Niestety, cel był
poza ich zasięgiem.
- Natura i możliwości naszych
organizmów skutecznie zniechęciły
nas do zdobywania góry – tłumaczą. – Jednak samo wędrowanie po
nieoznakowanych zboczach było
ciekawym doświadczeniem.
- O ile jednak zdobywając rok
temu gruziński Kazbek, ludzi mijaliśmy co chwilę (sami Polacy), tak w
tym rejonie Armenii ciężko było trafić
na turystę. Jedynymi dowodami jakiegokolwiek życia były psy pasterskie,
na które raz na jakiś czas trafialiśmy
– opowiada Hanna. - Posturą bardziej
przypominały niedźwiedzia, ale kiedy
tylko pojawił się właściciel, zgodnie
zaczynały merdać ogonami.
Pilchowiczanom udało się odwiedzić Sewan – jezioro położone
na wysokości 2 tys. m n.p.m. - Tłok
jak nad polskim Bałtykiem – wspominają. – Jako że Ormianie nie mają
dostępu do morza, całe rodzinne życie
towarzyskie koncentruje się właśnie
tam.
8

Górskie rejony usiane są monastyrami (klasztorami). - My zwiedziliśmy Tatew, do którego dostać się
można najdłuższą na świecie kolejką
linową – relacjonuje gimnazjalistka.
- Akurat trafiliśmy na poniedziałek,
kiedy kolejka jest nieczynna. Na
szczęście błagalne spojrzenia i zwitek
banknotów wystarczyły, by pracownicy zawieźli nas tam i z powrotem.

PijĄ, PalĄ, jeDzĄ Kebab

Nie zabrakło kulinarnych zaskoczeń. Wbrew pozorom w wielu
miejscach ciężko było skosztować
lokalnych potraw, ponieważ dominującym daniem był... kebab.
– Niechęć do Turków nie przeszkadza
mieszkańcom Armenii rozpowszechniać wszędzie tego dania – informuje
Hanna. - Dopiero w Erywaniu trafiliśmy na spas - tradycyjną ormiańską
jogurtową zupę i lahmacun - pszenny
placek posmarowany sosem.
Ormianie nie stronią od alkoholu. Nie polega to jednak na
bezceremonialnym opróżnianiu
butelek. Dla nich alkohol urasta do
rangi symbolu, a picie go stanowi
prawdziwy rytuał.
Ormianie mają też słabość do
innych używek...
- Palenie mogłoby uchodzić za
tamtejszy sport narodowy – podsumowuje Hanna. – Naprawdę, co
drugi, trzeci obywatel żyje z papierosem w ręku. Nic w tym dziwnego. Są
bardzo tanie. Za paczkę zapłacimy
tam ok. 2,5 zł.
Armenia to kraj o bogatej historii. Momentami tragicznej.
- Jest w Erywaniu pewne szczególne miejsce - Muzeum Zagłady.
Upamiętnia masowe mordy, popełnione na Ormianach przez Turków w
końcu XIX i na początku XX wieku.
1,5 mln zabitych. Kobiety, mężczyźni,

starcy, dzieci...
Na zewnątrz płonie Wieczny
Ogień, jako symbol pamięci o tych,
którzy polegli za niewinność - opowiadają uczestnicy wyprawy.

najwięKSze zaSKoczenie?

Marszrutki i uliczny chaos. Małe
busiki są jednym z tańszych i szybszych sposobów na przemieszczanie
się po kraju. Sa jednak mało wygodne.
- Czasem trzeba spędzić trzy
godziny, tkwiąc między brzuchem
jakiegoś pana, a workiem ziemniaków
– śmieje się pilchowiczanka. - Ale
nawet taka pozycja jest dobra, by
wykorzystać ten czas na „rozmowę’’
z tubylcami. Wystarczy kaleczone
„barew dzes!’’ (dzień dobry), by zachęcić Ormian do wymiany zdań. Sam
system przemieszczania się po kraju
jest dość uciążliwy, ponieważ ciężko
tu o bezpośrednie połączenia między
miejscowościami. Za każdym razem
trzeba zahaczyć o Erywań.
Zaskakujący dla młodych globtroterów był także styl jazdy kierowców. - W godzinach szczytu, by
usprawnić ruch, przemieniają oni
dwupasmówkę w drogę o czterech
pasach i wyprzedzają przy każdej
okazji - najchętniej na zakrętach lub
dojeżdżając do szczytu pagórka.
Podróż trwała dwa tygodnie.
Pilchowiczanie wrócili do Polski
30 lipca.
Armenia pozostanie w ich wspomnieniach krajem biednym. – Ale
także wielkiego bogactwa, jakie są w
stanie zaoferować jego mieszkańcy,
opowiadając o swoich rodzinach,
rozmawiając z nami, czy po prostu się
uśmiechając - podkreślają.

Wbrew pozorom ciężko było skosztować lokalnych potraw;
dominującym daniem był kebab

Ormianie okazali się bardzo gościnni

oprac. DC

Foto: Archiwum Zespołu Szkół
w Pilchowicach

Armenia to kraj pięknych widoków, zwłaszcza górskich
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wilcza. Xii PiKniK ogórKowy

ogórek w siedemnastu odsłonach

Z salcesonem, z ananasem, mizeria − pomysłów
na ogórkowe wariacje było co nie miara. Piknik
Ogórkowy w Wilczy już po raz dwunasty
przyciągnął wielbicieli nieoczywistych smaków
i zaskakujących kulinarnych rozwiązań
Wilczanie na 15 sierpnia zaprosili gości z bliska i daleka. Powód?
Ogórkowe święto! Dźwięki muzyki
już od popołudnia niosły się po całej
wsi, przyciągając chętnych do zabawy
i tych niezdecydowanych. Atrakcje
czekały na dzieci i dorosłych. Maluchy szalały w dmuchanych zamkach
i wodnych kulach, a w przerwie
między harcami malowały twarze w
różnobarwne wzory.
Święto wilczańskiej społeczności rozpoczął konkurs kulinarny
„Ogórkowe sma k i ”. W szra n k i
stanęło 17 kół gospodyń z całej
okolicy. Jury w składzie: Andrzej
Ogórek - przewodniczący Rady
Gminy, Agnieszka Rozpędowska
- największy plantator ogórkowy
z okolicy i sponsor ogórków oraz
Andrzej Pilot - wicewojewoda śląski
miało twardy orzech do zgryzienia.
Werdykt zapadł po degustacji i długiej naradzie.
Mistrzyniami w przyrządzaniu
zupy ogórkowej okazały się panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Przegędzy. Tuż za nimi uplasowały się
gospodynie z Jejkowic. Ostatnie
miejsce na podium zajęło KGW ze
Stanicy. Wyróżnienie przyznano zupie przygotowanej przez gospodynie
z Łukowa Śląskiego.
Druga kategoria „Ogórek pod
każdą postacią” to pole do popisu

dla kulinarnej kreatywności. Jury
szczególnie zasmakował ogórek z
ananasem KGW z Gaszowic. Drugie
miejsce zajęły panie z Książenic,
które przyrządziły mizerię. Trzecie
− KGW z Przegędzy za salceson z
ogórkiem. Wyróżnienie trafiło do
Czuchowa.
Gospodynie zadbały także o
podniebienia gości.
− Nie sądziłam, że tyle rzeczy
można zrobić z ogórków. Bardzo
smaczne! − chwaliła pani Anna,
którą skusiła jednak tradycyjna zupa
ogórkowa.
Po kulinarnych zmaganiach ruszono na parkiet. Przygrywał zespół

Eliot. W rytm starych przebojów
bawiono się do 22.
Piknik Ogórkowy zorganizowali:
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Samorząd Gminy Pilchowice
oraz Stowarzyszenie Mieszkańców
Gminy Pilchowice „Razem w przyszłość”. Patronat honorowy sprawował Michał Nieszporek, starosta
gliwicki.
− To była bardzo udana impreza!− podsumowuje Ewa Lukoszek,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kotek, tygrysek a może motyl? - decyzja wcale nie była łatwa

jb

Foto: Andrzej T. Knapik

Na pikniku bawiły się całe rodziny
serdeczności

Biesiadnikom humor i pogoda dopisywały

Występy kół Gospodyń Wiejskich
rośmieszały publiczność
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Gospodynie zadbały, by żaden z gości nie był głodny
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rozrywKa nr 34/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- Do wygrania PoDwójny bilet Do Kina

Magdalena Szymajda z Knurowa
ur. 13.08.2013 r., 3100 g, 53 cm

córka państwa Dobosz z czerwionki

Franciszek latek z Pilchowic

ur. 14.08.2013 r., 2700 g, 50 cm

ur. 14.08.2013 r., 4090 g, 54 cm

natalia łyś z Knurowa

Dominika włodarczyk z czerwionki

ur. 14.08.2013 r., 2780 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

Paulina wiederek z gliwic

ur. 13.08.2013 r., 3650 g, 57 cm

ur. 16.08.2013 r., 3070 g, 52 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 32/2013 brzmiało: „PORTIERNIA”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Jolanta Kempa. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Maksymilian cich z Knurowa

Karol adamczyk z gliwic

ur. 17.08.2013 r., 2810 g, 51 cm

ur. 19.08.2013 r., 2310 g, 48 cm

tymoteusz Druzic z zabrza

zuzanna Skrzypczyk z ornontowic

25-26.08.2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK

22.08.2013 r.
CZWARTEK
Kino nieczynne

34

23-24.08. 2013 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Samoloty 2D
− godz.16.00
Samoloty 3D
− godz. 18.00
Millerowie
− godz. 2000

Samoloty 3D
− godz.16.00
Samoloty 2D
− godz. 18.00
Millerowie
− godz. 2000

ur. 19.08.2013 r., 3580 g, 54 cm

ur. 19.08.2013 r., 2640 g, 51 cm

27-28.08. 2013 r.
WTOREK − ŚRODA
Samoloty 2D
− godz.16.00
Samoloty 3D
− godz. 18.00
Millerowie
− godz. 20.00

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

0

tymon Szternal z gliwic

ur. 19.08.2013 r., 4100 g, 56 cm

julia wróbel z Knurowa

ur. 19.08.2013 r., 3340 g, 53 cm
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Knurów, Ratingen. Kolejne eksponaty pojechały na wystawę

Knurów. Zaproszenie do wspólnej zabawy

Mają słabość do przeszłości Festyn połączy
przyjemne
z pożytecznym
Tydzień temu opisywaliśmy wrażenia knurowianina
Damiana Bąka z wizyty w Muzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen (Niemcy). Na odwiedzających czekają
nowe atrakcje, ponieważ Izba Tradycji KWK „Knurów”
wypożyczyła placówce kolejne eksponaty
Foto: Paweł Gradek

Wzbogacenie funduszu stypendialnego, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i wsparcie
dla misji w Afryce – taki cel przyświeca organizatorom XII Parafialnego Festynu w Knurowie
Impreza idealnie połączy przyjemne z pożytecznym. Będzie okazją do
doskonałej zabawy, a jednocześnie przyświeca jej pożyteczny – można rzec:
zbożny – cel.
Do udziału zachęca Joachim Machulik ze współorganizującej festyn
wspólnoty rodzin Domowego Kościoła.

/bw/

Dla Przeglądu

Kto by się spodziewał, że paczka „Popularnych” stanie się muzealnym eksponatem

Trudno uwierzyć, że przedmioty
codziennego użytku, o których mało
kto pomyślałby w kategoriach muzealnych eksponatów, będą zachwycać,
a nawet wzruszać turystów. Wielu z
nich to Ślązacy, którzy wyjechali za
Odrę za chlebem. Dzięki takim wystawom mogą przenieść się do czasów
swojego dzieciństwa.

Na liście eksponatów, które trafiły ostatnio do Ratingen, znalazły
się m.in. śpiewniki z karczm górniczych, dokumenty Spółki Brackiej,
telefon ratowniczy, kufel do piwa,
medale gwarków, puchary sportowe,
urządzenia górnicze. Z przedmiotów
codziennego użytku: kapcie, mydło,
butelka piwa, karty do gry w Skata,

zapałki, a nawet paczka „Popularnych”.
Przypomnijmy, że współpraca
izby z muzeum to efekt umowy, jaką
placówki podpisały 3 lata temu. W
ubiegłym roku na czasową wystawę
do Ratingen Izba Tradycji wysłała
170 najcenniejszych eksponatów.

Joachim Machulik, wspólnota
rodzin Domowego Kościoła: Niedziela, 25 sierpnia, to ten dzień,
na który czekamy - na XII Parafialny Festyn Rodzinny. Jak co roku,

impreza odbędzie się na gościnnym
terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7. Zapowiada się naprawdę
fascynująco. Dość powiedzieć, że
wśród występujących będzie gwiazda
polskiej estrady - Halina Frąckowiak.
Pr ze d k nur owską public zno ś c ią
pokaże się grupa Claret Gospel z
Wybrzeża Kości Słoniowej. Wieczór
upłynie w rytmach muzyki biesiadnej w wykonaniu zespołu Szlagier
Maszyna. Nie zabraknie wielu innych
atrakcji, przygotowanych zarówno z
myślą o dzieciach, jak i o dorosłych
uczestnikach festynu.
Parafianie, mieszkańcy Knurowa i
okolicznych miejscowości, wszyscy
możemy się spotkać i ciekawie przeżyć czas niedzielnego sierpniowego
popołudnia. W imieniu ks. proboszcza Jana Buchty i wspólnoty rodzin
Domowego Kościoła zapraszam do
wspólnej zabawy. Do zobaczenia na
festynie.

/g/
informacja własna wydawcy

Knurów

Być jak Liza Minnelli
Kon ie c z e ś pie w a n iem do
szczotki lub dezodorantu. Czas na
prawdziwy mikrofon i wielką scenę.
Centrum Kultury zaprasza dzieci i
młodzież od 6 do 16 na musicalową
przygodę.
− Chcesz nauczyć się tańczyć,
śpiewać, grać? Zapraszamy na warsztaty! − zachęcają organizatorzy.
− Dzięki zajęciom przestaniesz bać
się sceny.
W trakcie warsztatów dzieci
przyjrzą się pracy Studia Piosenki
i Musicalu działającego przy Centrum Kultury w Knurowie. Mali
artyści wezmą udział w przygotowaniach nowego muzycznego
przedstawienia, którego premierę
zaplanowano na początek 2014
roku.

Foto: Justyna Bajko

Marzysz o karierze
muzycznej? A
może po prostu
lubisz tańczyć i
śpiewać? Zgłoś się
na warsztaty!

Koncert Viva la musica italinana zdobył serca publiczności. Studio
Piosenki i Musicalu planuje już kolejne muzyczne uczty

Warsztaty potrwają przez dwa
dni, od 29 do 30 sierpnia, w budynku
MOSIR-u. Pierwsza grupa (dzieci od
6 do 8 lat) rozpocznie zajęcia o 9.30,
skończy o 10.30. Grupa druga (od 9
do 12 lat) będzie ćwiczyć od 10.45
do 12.15. Zajęcia dla młodzieży (13-
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16 lat) odbędą się w godzinach od
12.30 do 14.
Więcej informacji w sekretariacie Domu Kultury Knurów-Szczygłowice pod nr. tel. 32 332 63 84.
jb
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Sprzedam bez pośredników tanio mieszkanie w Knurowie. Tel. 518 805 803
34/13

Sprzedam dom 180 m2 w Nowej Rudzie.
Tel. 606 275 802
34/13

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363

34-37/13

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach 31
m2, II piętro, Al. Piastów. Tel. 500 437 876
do godz. 20.00
34-35/13

Sprzedam M-4 o pow. 54 m w Knurowie,
os. WP I. Po remoncie, klimatyzacja. Bez
pośredników. Tel. 604 572 208
2

34/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

34-39/13

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

21-49/13

bezstresowe PR ZEPROWADZKI. Tel.
507 799 766
34-35/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

32-39/13

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

33-34/13

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

31-35/13

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

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

26-41/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

32-39/13

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

32-39/13

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
32-36/13

31–35/13

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

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

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

29/13-odw.

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

27-36/13

informacja własna wydawcy

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

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

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

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

31-51/13

dam PRACĘ

Szukam do współpracy – kobieta, wiek do
35 lat, komunikatywna. Praca na targowisku. Tel. 798 780 566

34-35/13

34-35/13

edukacja
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

Strzyżenie psów. Tel. 697 509 821

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

SZUKAM PRACY

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

zwierzęta

18-44/13

33-34/13

Prac a dla pielę gniar ki szkolnej. Tel.
660 311 766, 600 023 547

1/13-odw.

1-39/13

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

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

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

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

Sprzedam

30-34/13

zdrowie i uroda

informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl
podano do publicznej wiadomości wykaz nr 11/GP/13 o przeznaczeniu do sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej
w Knurowie przy ul. 26 Stycznia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.

15-51/13

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

1/13-odw.

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

9-44/13

informacja
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 wykazu nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę. Termin wywieszenia wykazu od 19.08.2013 r. do 08.09.2013 r.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajecia mieszkanie 2 pokojowe, 2
pietro (Merkury). tel. 602 799 911
34-35/13

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

28-odw.

Emeryt szuka pokoju do wynajęcia, nie
karany, nie pijący. Knurów i okolice. Lat 57.
Tel. 505 421 304

33-35/13

Kupię dom może być do remontu lub działkę. Tel. 881 507 566
34/13

Mieszkanie do wynajęcia Knurów. Tel.
781 843 893, 32 235 13 25

34-36/13
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Pierwsza
z lewej na
podium
to Agnieszka
Dubiel,
co oznacza,
że knurowianka
zdobyła srebrny
medal OOM

olimpijskie medale
knurowskich sportowców

Ze Spartana do kadry
narodowej w kickboxingu
Reprezentanci knurowskiego Spartana znaleźli uznanie w
oczach trenera koordynatora
Kadry Narodowej Kadetów Polskiego Związku Kickboxingu
- Ewy Bulandy i dostali powołania do reprezentacji Polski.
- Kilka konsultacji z udziałem Adriana Materny oraz
Oliwii Kaczor, które odbyły
się w Krynicy Zdroju pozwoliły pani trener na wyłonienie
najlepszych kickbokserów z
Polski. Konsultacje były etapem
przygotowań kadry do zbliża-

jących się Mistrzostw Europy,
które odbędą się na początku
września. Adrian Materna oraz
Oliwia Kaczor to aktualni mistrzowie Polski i jednocześnie
uczniowie Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Knurowie – informuje klubowy trener, Sławomir
Tokarz dodając, że cieszę się, iż
postawa i umiejętności Materny
oraz Kaczor zostały docenione
przez sztab szkoleniowy w składzie Ewa Bulanda, Agnieszka
Turchan, Krzysztof Bulanda,
Rafał Mazurowski.

Sławomir Tokarz ma nadzieje, że nasi zawodnicy zdobędą medal mistrzostw Starego Kontynentu, natomiast
Adrian Materna zdradza, że
podczas ostatnich zajęć pracowali nad motoryką, techniką
oraz taktyką. - Atmosfera w
czasie zgrupowania była świetna. Jestem bardzo zadowolony,
że mogłem ćwiczyć pod okiem
trenerów kadry i w gronie
najlepszych polskich fighterów
– podsumowuje Adrian.
PiSk

Foto: Spartan

Foto: prywatne archiwum

sport

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to jedna z najbardziej
prestiżowych imprez, a co za tym idzie, już sam start wielu
uznaje za swój ogromny sukces. My z wielką przyjemnością
informujemy dzisiaj, że knurowscy sportowcy nie tylko
wystąpili w OOM, ale i wywalczyli medale. Ze srebrem
z Dobrzynia nad Wisłą wróciła żeglarka Agnieszka Dubiel,
z kolei dwa brązowe krążki wywalczyli pięściarze: Daniel
Sierotowicz i Wojciech Czarkowski

Utalentowana
i utytułowana
knurowianka ze
swym szkoleniowcem
Jackiem Błaszczykiem

DaniEL SiEroToWicZ
i WojciEcH cZarKoWSKi

PiSk
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Wojciech Czarkowski

indywidualnie i w parach
Kolejne imprezy biegowe
pokazują, że tę najprostszą
formę sportowej aktywności
fizycznej można uprawiać
indy widualnie oraz w parach. Te ostatnie uczestniczyły
w kolejnej edycji Biegu Romantycznego w Ustroniu. Do
pokonania były 3 kilometry
wzdłuż Wisły, a ostatnie metry należało przebiec trzymając się za ręce. Amatorski Klub
Biegacza w tej niecodziennej
rywalizacji reprezentowali:
Elżbieta Lewicka i Łukasz
Sztuka oraz Lucyna Niezgoda
i Czesław Nowak.
Przed wyjazdem do Ustronia, ekipa knurowskich biegaczy była w Nowej Wsi koło
Będzina, gdzie 5-kilometrową
trasę wśród kobiet najszybciej
pokonała Elżbieta Lewicka. W
nagrodę otrzymała m.in. dwa
puchary. Jeden za wygraną w

Foto: AKB

Pięściarzy gościła Łódź,
a prawo startu w tym mieście
wywalczyło aż trzech reprezentantów BKS Concordia. Na
ćwierćfinale udział zakończył
Sebastian Szkatuła, który w
pojedynku o awans do strefy
medalowej przegrał z Krystianem Romelem z Sokoła
Piła. Pozostali nasi zawodnicy
w ygrali swoje pojedynki i
już mogli cieszyć się z brązowych krążków. Do strefy
medalowej awansowali: Daniel Sierotowicz (po wygranej
z Mariuszem Rakiem z Kielc)
i Wojciech Czarkowski (po
pokonaniu Łukasza Szymańskiego z Oławy).
Jak to zwykle bywa, apetyt rósł w miarę jedzenia i do
kolejnych walk knurowianie
przystąpili z zamiarem awansu
do finału. Ta sztuka jednak się
nie udała. Daniel Sierotowicz
przegrał batalię o finał stosunkiem głosów 2:3 z Rafałem
Tuchewiczem (Olsztyn), z kolei Wojciech Czarkowski jednogłośnie uległ Aleksandrowi
Celejewskiemu (Radom).
Sierotowicz i Czarkowski
zdobyli brązowe medale, a ich
pogromcy zostali zwycięzcami kategorii 57 i 80 kg.

Foto: BKS

Daniel Sierotowicz

Uczestnicy zgrupowania młodych fighterów

Czesław Nowak w towarzystwie pań:
Elżbiety Lewickiej i Lucyny Niezgody

kategorii open, drugi za triumf
w swojej kategorii wiekowej. Z
pucharem do Knurowa wrócił
również Czesław Nowak, który
w kategorii M-60 był trzeci.
Na dalszych lokatach uplasowali się Lucyna Niezgoda i
Przemysław Niezgoda, co nie

znaczy, że nie dopisywał im
dobry humor.
I jeszcze jedno zdanie o
Elżbiecie Lewickiej, która zajęła drugie miejsce w kategorii
open na 5-kilometrowej trasie
w Świerklańcu.
PiSk

rodzinna siatkówka
Wśród licznych turniejów
siatkarskich organizowanych
przez knurowski MOSiR w
ramach akcji „Lato w mieście” znalazł się także - po raz
pierwszy - turniej siatkówki
w wydaniu rodzinnym. Na
terenie kąpieliska „Leśne Zacisze” najlepszą rodzinną drużyną okazali się bracia Jacek i
Piotr Thomann, wyprzedzając
Grzegorza Rybakiewicza i jego
córkę Nicolette.
Warto zauważyć, że aż
dwa zespoły do turnieju wystawiła rodzina Nowak.
– Tego typu rozgrywki dają
możliwość łączenia pokoleń
poprzez zamiłowanie do określonej dyscypliny sportowej.
Najmłodsi uczestnicy tego tur-

Foto: MOSiR Knurów

jest sporo większy i ma 5,7. To
duża różnica dla młodszych i
lekkich zawodników – wyjaśnia ojciec Agnieszki, Donat
Dubiel.
Knurowianka start w mistrzostwach Polski ukończyła
na czwartym miejscu, ustępując nie byle komu, bo m.in.
wicemistrzyniom świata juniorek: Agacie Barwińskiej i
Magdalenie Kwaśnej.
- Gdy Andreas Goldberger
zajął kiedyś drugie miejsce,
a przed nim był tylko Adam
Małysz, Austriak w jednym z
wywiadów powiedział: Cieszę
się, że wygrałem te zawody.
Na co reporter: Ale przecież to Małysz wygrał?!
Goldberger odpowiedział:
Nie, nie! Małysz się nie liczy!
Tak też było i tym razem
u Agi. Te dwie pierwsze zawodniczki się nie liczą więc
zajęła 2. miejsce – podsumowuje z uśmiechem na twarzy
Donat Dubiel, a po chwili już
poważnie oznajmia, że te mistrzostwa były dla jego córki
ponadplanowe, bowiem do
tej klasy jest jeszcze za młoda
i za lekka.
Dodajmy, że knurowianka
jest zawodniczką TS Kuźnia
Rybnik i teraz po miesięcznej
nieobecności w domu poświęci trochę czasu na odpoczynek
po wyczerpującym sezonie.

Foto: prywatne archiwum

Poziom r y wa lizacji na
wodzie, jak i w ringu był niezwykle wyrównany, wszak do
zmagań o medale przystąpili
najlepsi z najlepszych.
A g n ie s z k a D u bi e l p o
pier wszych dwóch dniach
wyścigów w klasie Laser 4,7
była liderką. Znakomity początek rywalizacji w wykonaniu sportsmenki z Knurowa
był dobrym prognostykiem
przed kolejnymi startami, ale
z drugiej strony, udany start
nie gwarantował końcowego
sukcesu. Tym bardziej, że
warunki nie były łatwe i jak
się później okazało, walka o
medale trwała do ostatniego
wyścigu. Po nim okazało się,
że Agnieszka Dubiel do swego
bogatego już sportowego CV
może dopisać srebrny medal
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.
Po starcie w OOM knurowianka udała się na Mistrzostwa Polski Juniorów w
klasie Laser Radial, czyli w
klasie olimpijskiej, w której
żeglują kobiety na igrzyskach
olimpijskich.
Różnica między Laser 4,7 a
Laser Radial dotyczy wielkości
żagla. - To różnica dość istotna,
bowiem w klasie Agi czyli Laser
4,7 żagiel ma 4,7 metra kwadratowego, a w Laser Radial

Foto: BKS

aGniESZKa DUBiEL

nieju mieli bowiem 14 lat, a
najstarsi powyżej 40-tu – powiedział przedstawiciel MOSiR, Zbigniew Rabczewski.

Uczestnicy turnieju otrzymali puchary, dyplomy oraz
słodycze.

Waldemar Jachimowski

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
I miejsce – Thomann/Thomann
II miejsce – Rybakiewicz/Rybakiewicz
III miejsce – Latański/Mikłos
IV miejsce – Dąbrowski/Mazur
V-VI miejsce – Kutuś/Kaliniewicz, Bogusz/Laxa
VII miejsce – Nowak/Nowak
VIII miejsce – Nowak/Nowak
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sport

Klasa okręgowa
- grupa IV

IV liga

Po porażce na inaugurację sezonu z Pilicą Koniecpol
trener Wojciech Kempa nie
miał zbyt dużo czasu na analizę gry swych podopiecznych, bowiem trzy pierwsze
kolejki rozegrano w systemie
sobota-środa-sobota.
Ws p om n i a ny me c z z
Pilicą nie dość, że nie dał
Concordii choćby punktu to
jeszcze wyeliminował z gry
Bartłomieja Maciejewskiego. – Bartek poczuł w czasie
meczu, że coś złego stało się z
jego kolanem. Tak, jakby wyskoczyło i wskoczyło na swoje
miejsce – mówi Wojciech
Kempa. – Nie chcemy ryzykować jego zdrowiem, dlatego pojechał na konsultację
do lekarza Górnika Zabrze
- Zbigniewa Kwiatkowskiego,
który zalecił mu przerwę w
grze twierdząc, że w stawie
kolanowym zgromadziła się
niewielka ilość płynu.
Kontuzja Maciejewskiego, ale nie tylko, wymusiła
na trenerze zmianę ustawienia drugiej linii. W drugiej
kolejce, przeciwko Sarmacji
w pomocy od pierwszej minuty zagrali Marcin Rozumek i Paweł Jaroszewski, a
ponadto w ataku pojawił się
Patryk Nalepa.
Zmianami nie został dotknięty blok defensywny, który nie ustrzegł się błędów. Ten
najpoważniejszy przytrafił się
Pawłowi Krzysztoporskiemu,
który w 2 minucie zagrał w
swoim polu karnym piłkę
ręką, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. Rzut karny
zamienili na prowadzenie,
które utrzymywało się przez
pół godziny.

Foto: Piotr Skorupa

Udzielili lekcji drużynie
Błaszczykowskiego

Arkadiusz Suchiński (z prawej) strzelił pierwszą bramkę
dla Concordii w 116 minucie gry w knurowskiej drużynie

Pierwszego w tym sezonie gola dla Concordii, dającego jednocześnie sygnał do
ataku po pierwsze 4-ligowe
trzy punkty, strzelił Łukasz
Spórna. Później niebywałą
konsekwencją popisał się Paweł Jaroszewski. Młodzieżowiec najpierw wyprowadził
knurowian na prowadzenie,
a następnie postawił kropkę
nad „i”, a raczej nad zwycięstwem. Za każdym razem
po efektownie wykonanym
rzucie wolnym.
Po środowej wygranej na
stadionie Sarmacji, w sobotę Concordia podejmowała
rezerwy częstochowskiego
Rakowa. Do Knurowa przyjechali zatem podopieczni
Błaszczykowskiego. Nie Jakuba znanego z występów w
reprezentacji i Borussi Dortmund, ale jego brata Dawida,
który jest trenerem zespołu
spod Jasnej Góry. I to właśnie
jego podopieczni otworzy-

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

4. LIGA, GRUPA I
24 sierpnia, godz. 17
AKS CEZ ELCHO Wyzwolenie Chorzów - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
21 sierpnia, godz. 17.30
Drzewiarz Jasienica - Jedność Przyszowice
25 sierpnia, godz. 15
Jedność Przyszowice – Iskra Pszczyna

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
24 sierpnia, godz. 17
ŁKS Łagiewniki - Wilki Wilcza
Orzeł Mokre - Tempo Paniówki

KLASA A
24 sierpnia, godz. 17
Orzeł Stanica - Jedność II Przyszowice
Naprzód Żernica – Zamkowiec Toszek
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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li wynik konfrontacji przy
Dworcowej. Raków strzelił
tak zwaną bramkę do szatni,
a tuż po wznowieniu gry Marcin Modrzyński doprowadził
do remisu. Strzelec bramki na
1:1 przebywał na boisku do 60
minuty, po czym trener Wojciech Kempa desygnował do
gry Arkadiusza Suchińskiego.
Tym sposobem szkoleniowiec
Concordii udowodnił, że ma
tak zwanego „nosa”, bowiem
19-letni napastnik niemal natychmiast po wejściu na plac
gry trafił do siatki.
W ten sposób knurowianie odnieśli drugie z rzędu
zwycięstwo, Wojciech Kempa okazał się lepszy od Dawida – brata Jakuba Błaszczykowsk iego, a ponadto
Concordia przed meczem
czwar tej kolejk i zna lazła
się w znakomitej sytuacji,
wszak stawką kolejnego meczu będzie pozycja lidera.
Piotr Skorupa

WYNIKI 2. KOLEJKI,
GRUPA I
Sarmacja Będzin - Concordia
Knurów 1:3
1:0 Skórski 2’ (rzut karny), 1:1
Spórna 32’, 1:2 Jaroszewski
46’ (rzut wolny), 1:3 Jaroszewski (rzut wolny)
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Krzysztoporski (żk), Pilc (żk), Morawiec, Spórna, Rozumek 70’
Dembiński, Żyrkowski, Jaroszewski 89’ Liszka, Modrzyński 65’ Suchiński, Nalepa 80’
Kozdroń.
Grunwald Halemba - MLKS
Woźniki 1:0, LKS Kamienica
Polska - Zieloni Żarki 2:0,
Pilica Koniecpol - Zagłębiak
Dąbrowa Górnicza 0:0, Raków II Częstochowa - RKS
Grodziec 1:1, Wyzwolenie
Chorzów - Gwarek Tarnowskie Góry 4:1, Górnik Piaski
- Lot Konopiska 1:1, Slavia
Ruda Śląska – Przyszłość
Ciochowice 0:0.

WYNIKI 3. KOLEJKI,
GRUPA I
Concordia Knurów - Raków II
Częstochowa 2:1
0:1 Siwakowski 43’, 1:1 Modrzyński 48’, 2:1 Suchiński 61’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko, Kr zysztoporski, Pilc (żk), Morawiec, Spórna, Rozumek 83’
Dembiński, Żyrkowski, Jaroszewski 65’ Karwowski (żk),
Modrzyński 60’ Suchiński,
Nalepa 67’ Kozdroń.
Przyszłość Ciochowice - Grunwald Halemba 0:0, MLKS
Woźniki - LKS Kamienica Polska 2:1, Zieloni Żarki - Pilica
Koniecpol 5:0, Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Sarmacja
Będzin 0:6, RKS Grodziec
- Wyzwolenie Chorzów 1:1,
Gwarek Tarnowskie Góry Górnik Piaski 1:2, Lot Konopiska - Slavia Ruda Śląska 0:0.
1. Wyzwolenie
2. Sarmacja
3. Woźniki
4. Kamienica Polska
5. Concordia
6. Piaski
7. Grunwald
8. Raków II
9. Pilica
10. Przyszłość
11. Slavia
12. Zieloni
13. Grodziec
14. Lot
15. Zagłębiak
16. Gwarek

7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
0

WYNIKI 2. KOLEJKI,
GRUPA II
Drzewiarz Jasienica - Jedność Przyszowice (przełożony), Krupiński Suszec - Iskra
Pszczyna 0:0, Unia Racibórz
- GKS II Katowice 1:1, AKS
Mikołów - Spójnia Landek 1:0,
Czarni-Góral Żywiec - Gwarek
Ornontowice 2:1, Podlesianka
Katowice - Górnik Pszów 1:1,
KS Wisła - GKS 1962 Jastrzębie 0:5, GTS Bojszowy
- Forteca Świerklany 4:1.

Wilki wciąż
czekają
na pierwsze
zwycięstwo
W przypadku Wilków Wilcza nie sprawdziło się powiedzenie „do trzech razy sztuka”.
W pierwszej kolejce beniaminek
klasy okręgowej zremisował u
siebie z Sokołem Orzech 2:2, a
w drugiej uległ na wyjeździe
Czarnym Pyskowice 0:3. Po
remisie i porażce w Wilczy
spodziewano się pierwszego
zwycięstwa. Wilki podejmowały rywali z Łabęd i po raz drugi
w tym sezonie osiągnęły przed
własną publicznością remis.
O dobrym starcie mogą
mówić w Paniówkach, bo tamtejsze Tempo ma już na koncie
WYNIKI 2. KOLEJKI
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki 1:0, Czarni Pyskowice Wilki Wilcza 3:0, Orzeł Nakło
Śląskie - Unia Świerklaniec
2:2, Fortuna Gliwice - Silesia Miechowice 4:1, Tęcza
Wielowieś - Orzeł Mokre 1:2,
ŁKS Łagiewniki - KS 94 Rachowice (przełożony), Sokół
Orzech - Odra Miasteczko
Śląskie 3:1, Orzeł Miedary
- Gwarek Zabrze 1:1.

sześć punktów i tylko o jedno
„oczko” ustępuje liderowi
– Fortunie Gliwice.

PiSk

WYNIKI 3. KOLEJKI
Wilki Wilcza - ŁTS Łabędy
1:1, Tempo Paniówki - ŁKS
Łagiewniki 3:0, Silesia Miechowice - Orzeł Nakło Śląskie 1:2, Tęcza Wielowieś
- Fortuna Gliwice 4:4, KS 94
Rachowice - Orzeł Mokre
(przełożony), Odra Miasteczko Śląskie - Czarni Pyskowice
3:2, Unia Świerklaniec - Orzeł
Miedary 2:2, Gwarek Zabrze
- Sokół Orzech 1:1.
1. Fortuna
2. Mokre
3. Tempo
4. Orzech
5. Nakło Śląskie
6. Odra
7. Łabędy
8. Gwarek
9. Miedary
10. Rachowice
11. Czarni
12. Łagiewniki
13. Unia
14. Wilki
15. Tęcza
16. Silesia
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foto-migawka
Foto: www.bksconcordia.za.pl

WYNIKI 3. KOLEJKI,
GRUPA II
Jedność Przyszowice - GTS
Bojszowy 1:1, GKS II Katowice - Krupiński Suszec
1:3, Drzewiarz Jasienica Iskra Pszczyna 1:2, Spójnia
Landek - Unia Racibórz 0:4,
Gwarek Ornontowice - AKS
Mikołów 3:1, Górnik Pszów
- Czarni-Góral Żywiec 2:1,
KS Wisła - Podlesianka Katowice 4:4, Forteca Świerklany
- GKS 1962 Jastrzębie (nie
odbył się).
1. Iskra
2. Krupiński
3. Czarni Góral
4. Jastrzębie
5. Gwarek
6. Bojszowy
7. Unia
8. GKS II
9. Pszów
10. Mikołów
11. Podlesianka
12. Wisła
13. Drzewiarz
14. Jedność
15. Forteca
16. Spójnia
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Jan Pluta - sympatyk boksu i działacz
BKS Concordia w czasie Tour de Pologne
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sport
PaWEŁ janDUDa:

Nieco ponad 30 lat od
swojego debiutu w barwach
ówczesnego Górnika Knurów na stadionie przy ulicy
Dworcowej ponownie pojawił
się Paweł Janduda. Najlepszy
snajper ówczesnego II-ligowca
odwiedził swój były klub przy
okazji jego 90. urodzin. Przewodnikiem po Knurowie, a
także Zabrzu był m.in. kolega
z boiska Bronisław Siwiec.
- Lata mijają, ale z kilkoma
kolegami z dawnego Górnika
Knurów utrzymuję stały kontakt – mówi Paweł Janduda.
– Bronek Siwiec jest jednym z
nich. Ostatnio było kilka okazji
do tego, by czy to w Niemczech,
czy w Polsce, spotkać się z Zenkiem Gałachem i Januszem
Bodziochem. Stały kontakt
mam też m.in. z Waldkiem
Podolskim i trenerem Jerzym
Ignackiem.
Wizy ta Pawła Jandudy
w Knurowie była okazją do
tego, by trochę powspominać,
wszak rozdział jego kariery zatytułowany „Górnik Knurów”
był dość ciekawy. – Była tu
wtedy dobra drużyna, dobrzy
trenerzy i kibice – wspomina.
– A na boisku kapitalne piłki
dogrywali mi przede wszystkim
Zyg fryd Szołtysik i Bogdan
Kuczyński. Po ich podaniach
strzelałem najwięcej bramek.
Nie da się ukryć, że tych
goli trochę się nazbierało. Ze
statystyk wynika, że w meczach ligowych Paweł Janduda
strzelił ich 66.
W zespole Górnika Knurów debiutował na inaugurację sezonu 1982/1983, w meczu
u siebie z Polonią Bytom (1:2).
Wyjściowy skład naszej drużyny tworzyli wtedy: Kula,
Szlezak, Waleszczyk, Sałasiń-

Foto: Piotr Skorupa

najlepsze piłki
dogrywał „Zyga” i…

Spotkanie po latach. Od lewej: Eryk Kisiel,
Jerzy Janoszka, Waldemar Kląskała, Paweł
Konieczny, Paweł Janduda

ski, Kowalik, Pluta, KuczyńW pier wsz y m sezonie
ski, Janduda, Matuszczyk, strzelił 15 bramek, zaliczając
Krettek i Podolski.
27 występów. Za jego plecaNa swoją pierwszą bramkę mi w klasyfikacji snajperów
w barwach knurowskiej dru- uplasowali się wtedy Rajmund
żyny Paweł Janduda czekał Krettek – 7 goli i Waldemar
do szóstej kolejki. Górnik grał Podolski – 6 trafień.
wtedy z Błękitnymi Kielce i
W kolejnych rozgr y wpo główce Jandudy zremiso- kach Paweł Janduda też rewał 1:1.
g u la rnie t ra f ia ł do siat k i
W ósmej kolejce strzelił już rywali, jednak wyniku z sedwie bramki i Górnik pokonał zonu 1982/1983 nie poprawił.
na wyjeździe Stal
Nie przeszkodziło
ze Stalowej Woli Liczba bramek
mu to w d a l sz ej
Pawła Jandudy
3:1.
przygodzie z piłką.
w barwach
P awe ł J a n - Górnika Knurów:
Grał przecież m.in.
duda z każdym 1982/1983 – 15 goli
w Australii, repre1983/1984 – 11 goli
meczem czuł się 1984/1985 – 7 goli
zentując barwy Pow k nurowsk im 1985/1986 – 12 goli
lonii Sydney, którą
zespole coraz le- 1986/1987 – 12 goli
prowadził trener
1987/1988 (tylko runda
piej i w trzyna- jesienna) – 9 goli
Albin Mikulski.
stej serii spotkań
W sw y m pi łpopisał się klasycznym hat- karskim CV pan Paweł ma
trickiem. Trzy bramki zdobył też grę w Górniku Zabrze.
w ciągu 29 minut dając wiele – Walczyłem o miejsce w
radości kibicom przy ulicy drużynie z Andrzejem PaDworcowej, którzy obserwo- łaszem i to on był lepszy w
wali zwycięstwo 4:1 nad Lub- tej wewnętrznej rywalizacji
linianką Lublin. Listę strzel- – wspomina. – Z okresu gry w
ców otworzył w tedy Piotr Zabrzu pozostały wspomnieSałasiński, a Paweł Janduda nia m.in. związane z meczem
bramkarza rywali pokonał w przeciwko Widzewowi Łódź.
50, 74 i 79 minucie.
Między słupkami stał Józef
Młynarczyk i to właśnie jemu
udało mi się strzelić jedyną
bramkę dla Górnika.
Obecnie Paweł Janduda
mieszka za naszą zachodnią
granicą, w pobliżu miejscowości Hamm, gdzie osiadł również
m.in. Zygfryd Szołtysik. Na boisko już nie wybiega ze względu
na kłopoty z biodrem, ale nie
stroni od wizyt na stadionach.
Dodajmy jeszcze, że Paweł
Janduda w ystępował m.in.
w Polonii By tom, ROW-ie
Paweł Janduda (z lewej)
Rybnik i młodzieżowej reprew towarzystwie Bronisława
zentacji Polski.
Siwca i Jerzego Ignacka

Piotr Skorupa

Klasa A, B
W miniony weekend rozpoczęły się rozgrywki na szczeblu
Podokręgu Zabrze. Jako pierwsi na boiska wybiegli piłkarze
rywalizujący w Klasie A. Niższy szczebel, czyli Klasa B rozpocznie
ligową batalię o punkty 31 sierpnia. Poniżej przedstawiamy
jesienny „rozkład jazdy” zespołów z naszego regionu
Terminy meczów Klasy A:
2. kolejka – 21 sierpnia, g. 18: Orzeł Stanica - Przyszłość II Ciochowice, Orły Bojszów - Naprzód
Żernica, Stal Zabrze - Jedność II Przyszowice
3. kolejka – 24 sierpnia, g. 17: Orzeł Stanica - Jedność II Przyszowice, Naprzód Żernica - Zamkowiec Toszek
4. kolejka – 31 sierpnia, g. 17: Orzeł Stanica - Orły Bojszów, Naprzód Żernica - Ruch Kozłów,
- 1 września, g. 16: Jedność II Przyszowice - Drama Kamieniec
5. kolejka – 4 września, g. 18: Drama Kamieniec - Orzeł Stanica, Sokół Łany Wielkie - Jedność
II Przyszowice, Naprzód Żernica - Społem Zabrze
6. kolejka – 7 września, g. 17: Orzeł Stanica - Zamkowiec Toszek, 8 września, g. 17: Zryw Radonia
- Naprzód Żernica, Młodość Rudno - Jedność II Przyszowice
7. kolejka – 14 września, g. 17: Naprzód Żernica - Carbo Gliwice, Sokół Łany Wielkie - Orzeł
Stanica, 14 września, g. 16: Jedność II Przyszowice - Zaborze Zabrze
8. kolejka – 21 września, g. 16.30: Orzeł Stanica - Ruch Kozłów, Stal Zabrze - Naprzód Żernica,
Zabrze Kończyce - Jedność II Przyszowice
9. kolejka – 29 września, g. 16: Młodość Rudno - Orzeł Stanica, Jedność II Przyszowice - Naprzód Żernica
10. kolejka – 5 października, g. 15.30: Drama Kamieniec - Naprzód Żernica, Orzeł Stanica Społem Zabrze, - 6 października, g. 15.30: Jedność II Przyszowice - Przyszłość II Ciochowice
11. kolejka – 12 października, g. 15.30: Zaborze Zabrze - Orzeł Stanica, Naprzód Żernica - Sokół
Łany Wielkie, Orły Bojszów - Jedność II Przyszowice
12. kolejka – 19 października, g. 15: Orzeł Stanica - Zryw Radonia, Zamkowiec Toszek - Jedność
II Przyszowice, - 20 października, g. 15: Młodość Rudno - Naprzód Żernica
13. kolejka – 26 października, g. 15: Zabrze Kończyce - Orzeł Stanica, Naprzód Żernica - Zaborze
Zabrze, - 27 października, g. 15: Jedność II Przyszowice - Ruch Kozłów
14. kolejka – 2 listopada, g. 13.30: Zabrze Kończyce - Naprzód Żernica, Orzeł Stanica - Carbo
Gliwice, - 3 listopada, g. 13.30: Społem Zabrze - Jedność II Przyszowice
15. kolejka – 9 listopada, g. 13.30: Naprzód Żernica - Orzeł Stanica, - 10 listopada, g. 13.30:
Jedność II Przyszowice - Zryw Radonia
Terminy meczów Klasy B:
1. kolejka - 31 sierpnia, g. 17: Victoria Pilchowice - Kłodnica Gliwice
2. kolejka - 4 września, g. 18: Quo Vadis Makoszowy - Victoria Pilchowice
3. kolejka - 7 września, g. 17: Victoria Pilchowice - Gwiazda Chudów
4. kolejka - 14 września, g. 17: Victoria Pilchowice - Start Kleszczów
5. kolejka - 21 września, g. 16.30: Amator Rudziniec - Victoria Pilchowice
6. kolejka - 28 września, g. 16: Victoria Pilchowice - Olimpia Pławniowice
7. kolejka - 5 października, g. 15.30: KS Bojków - Victoria Pilchowice
8. kolejka - 12 października, g. 15.30: Victoria Pilchowice - Naprzód Świbie
9. kolejka - 19 października, g. 15: Walka Makoszowy - Victoria Pilchowice
10. kolejka - 26 października, g. 15: Victoria Pilchowice - Pogoń Ziemięcice
11. kolejka - 2 listopada, g. 13.30: Victoria Pilchowice - Korona Bargłówka
12. kolejka - 9 listopada, g. 13.30: Victoria Pilchowice - LKS 45 Bujaków
13. kolejka - 16 listopada, g. 13.30: Piast Pawłów - Victoria Pilchowice

Klasa A

Gorzej nie można
było zacząć
Okres wakacyjny na pewno nie jest sprzymierzeńcem
trenerów drużyn występujących w najniższych klasach
rozgrywkowych. Terminarz
piłkarskiej rywalizacji został
jednak tak ustalony, że o ligowe punkty trzeba walczyć
już w drugi weekend sierpnia. Wakacje zatem w pełni
i fakt ten wielu trenerom nie
pozwala wystawić optymalnego składu. Między innymi
d latego w k iepsk im st ylu
weszli w nowy sezon piłkarze

reprezentujący kluby z naszego regionu. W tym sezonie w
zabrzańskiej klasie „A” mamy
trzech przedstawicieli i żaden z nich nie zdołał zdobyć
choćby punktu. Najdotkliwszej porażki doznał Orzeł ze
Stanicy. Wyjazd tej drużyny
do Zabrza zakończył się sromotną porażką 0:5.
Gorycz porażki musieli
przełknąć też rezerwiści Jedności Przyszowice, którym
choćby do remisu nie wystarczyły trzy strzelone bramki.

Tylko jedną bramkę oglądali kibice w Żernicy, jednak
radości po niej nie mogli
okazać, wszak piłka trafiła
do siatki Naprzodu.
PiSk

WYNIKI 1. KOLEJKI:
Jedność 32 II Przyszowice
- Carbo Gliwice 3:4, Sokół
Łany Wielkie - Społem Zabrze (przełożony), Młodość
Rudno - Ruch Kozłów 6:1,
KS MOSiR Stal Zabr ze Orzeł Stanica 5:0, Naprzód
Żernica - Przyszłość II Ciochowice 0:1, Salveo Drama
Kamieniec - Zryw Radonia
3:3, MKS Zaborze Zabrze
- Zamkowiec Toszek 1:1,
MKS Zabrze-Kończyce - Orły
Bojszów 3:0.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Od 5 do 9 sierpnia w MBP na
dzieci czekały literackie przygody i plastyczne wyzwania. Knurowianie, pod okiem Brygidy
Dreślińskiej, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej i wychowawczyń Aliny Włosek, Sylwii
Wolnicy oraz wolontariuszki
Patrycji Makarewicz rysowali
górnicze czapki, z masy solnej
tworzyli górników, by na koniec
pędzlem i farbą namalować rodzinne portrety.
— Odwiedziliśmy także
Izbę Tradycji — mówi Brygida
Dreślińska, dyrektor MBP.
— Bogusław Szyguła interesująco opowiadał o śląskich
tradycjach.
Dzieci z zaciekawieniem
wsłuchiwały się w opowieści
o tym, jak dawniej pracowano

jb

Foto: archiwum MBP w Knurowie

Pod okiem
Skarbnika

w kopalni i którymi szybami
chadzał legendarny Skarbnik.
Wychowawczynie zadbały, by
każdy dzień zaskakiwał. Czytanie bajek, poznawanie herbu
Knurowa, malowanie śląskiego
pejzażu czy tworzenie z baloników dziwnych kształtów
— atrakcji było co nie miara.
Nic dziwnego, że chętnych do
zabawy nie brakowało.
— Z każdym rokiem coraz

więcej dzieci chce wziąć udział w
Bibliolecie. Bardzo nas to cieszy
— śmieje się Brygida Dreślińska.
— W tym roku przychodziło do
nas około 20 dzieci, najmłodsze
miało 3 lata, najstarsze 12.
Bibliolato to akcja organizowana przez wszystkie biblioteki
powiatowe. Wakacyjne propozycje oceni specjalnie powołana
komisja i najciekawsze nagrodzi.
Biblioteka w Knurowie co roku
zajmuje miejsce na podium. Jak
będzie tym razem? Przekonamy
się już niedługo. We wrześniu w
Bibliotece Powiatowej uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie
nagród. W tym głównej — wycieczki.

Foto: archiwum MBP w Knurowie

Wakacyjną lekcję patriotyzmu zaproponowała
małym knurowianom Miejska Biblioteka Publiczna
w Knurowie. W lipcu dzieci w ramach Bibliolata
2013 poznawały Polskę, w sierpniu motywem
przewodnim była mała Ojczyzna— Knurów

Dzieci poznawały śląskie
tradycje, uczyły się tworzyć
górnicze czapki i malować
sylwetki górników

Dzieci z baloników tworzyły kształty wyrażające
ich uczucia do Knurowa. W bibliotece zapełniło
się od małych i dużych serc
informacja własna wydawcy

KnUrÓW. BEZPŁaTnE BaDania mammoGraficZnE

Zadbaj o piersi!
Każdego roku na raka piersi zapada w Polsce około 10 tys.
kobiet, a 5 tys. umiera rocznie z powodu tej choroby. Jedną
z głównych przyczyn jest zbyt późna diagnoza. Panie ze
strachu lub niewiedzy niechętnie poddają się badaniom.
Niepotrzebnie
rzystać z takich badań. Bezpłatna akcja odbędzie się w
prz ychodni Unii Brack iej
od 22 do 23 sierpnia przy
ul. Parkowej. Pacjentki będą
przyjmowane od godz. 9.00.
Warto wcześniej się zarejestrować pod nr. tel. 32 236
35 99.

Na badania warto zabrać wyniki
poprzedniej mammografii
oraz dowód osobisty

1

Z bad a ń b ę d ą mog ł y
skorzystać mieszkank i
K nu rowa pomięd z y 50 a
69 rok iem życia, które w
przeciągu ostatnich dwóch
lat nie miały wykonywanej
mammografii.
DC

Foto: Justyna Bajko

Mammografia, czyli radiologiczna metoda badania
piersi u kobiet, pozwala na
wczesne wykrycie nowotworu i - jak wynika ze statystyk
- zwiększa szansę na w yzdrowienie do 80 proc.
W najbliższych dniach
pojawi się okazja, by sko-
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