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KNURÓW

Kto pierwszy?

Bił i kopał

W sobotni wieczór na ul. Ogana
nieznany sprawca napadł na 40-letniego knurowianina. Napastnik bił
i kopał bez opamiętania, powodując u swojej ofiary obrażenia nogi.
Postępowanie w sprawie prowadzą
policjanci z Knurowa.

Na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z Wilsona
zderzyły się dwa samochody. Na szczęście
nikomu nic poważnego się nie stało
Wypadek miał miejsce wieczorem, kiedy nie działała już sygnalizacja świetlna. 33-letnia kobieta,
kierująca daewoo, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z
jadącym ul. Szpitalną fiatem sieną.
- W wyniku zderzenia obrażeń
ciała doznali: 33-letnia knurowianka,
kierująca fiatem i 34-letni pasażer
daewoo – informuje komisarz Marek

DC

KNURÓW

Kosztowny
łup

Na podwójnym
gazie

Szczęście opuściło nietrzeźwych kierowców,
którzy w ubiegłym tygodniu wpadli w ręce
policji. Teraz, oprócz utraty prawa jazdy,
grozi im rok pozbawienia wolności
Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany w ubiegłą środę w Paniówkach na ul. Zwycięstwa. 59-latek
podróżował rowerem. W jego żyłach
krążyło 0,6 promila alkoholu.
Trzy dni później w ręce funkcjonariuszy drogówki wpadł 50-letni
mieszkaniec Gierałtowic. Rowerzysta
przemierzał ul. Przemysłową w Knurowie. Wydmuchał aż 3,1 promila.
Niewiele mniej, bo 2,8 promila,
alkomat wskazał u 49-latka z Gierał-

towic. Cyklista został zatrzymany na
ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach.
Tego samego dnia w Pilchowicach na ul. Leboszowskiej policjanci
zatrzymali 48-latka kierującego
samochodem. Wynik pilchowiczanina to 0,9 promila. Postępowania
we wszystkich czterech przypadkach
prowadzi Wydział Kryminalny KMP
w Gliwicach.
DC

CZERWIONKA-LESZCZYNY

Tabu na zakończenie lata
Czerwionka-Leszczyny zaprasza
na imprezę pod hasłem „Zakończenie lata”, która odbędzie się w piątek,
30 sierpnia na terenie Parku Leśnego
w Leszczynach przy ul. Sportowej.
Start o godz. 18, a na scenie zaprezentują się grupy Tabu, Underground
oraz Janek Samołyk.
Organizatorem imprezy jest

Rada Dzielnicy Leszczyny Osiedle
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Czerwionce-Leszczynach
oraz Domem Kultury w Leszczynach.
DC

W ubiegły czwartek nieznany
sprawca włamał się do transformatorowni na al. Piastów. Złodziej uszkodził zamek w drzwiach, a następnie
skradł transformator o wartości 7
tys. zł na szkodę KWK „Knurów-Szczygłowice”. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
DC
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GLIWICE

Zdrowo i ze smakiem
W sobotę, 31 sierpnia, odbędzie się XVIII
Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej
i Tradycyjnej – „Natura, zdrowie, kultura”

Nie zapomnij

29 VIII – Dzień Str
ażnika Gminnego i Miejskiego
30 VIII – Międzynar
odowy Dzień
Pamięci Osób Zaginio
nyc h
31 VIII– Dzień Blo
gów
1 IX – Dzi eń Kom
bat ant a, Mię dzy nar odowy Dzi eń
Solidarno ści
z Ofiarami Faszyzmu
i Ter ror yzmu
3 IX – Dzień Wersa
lskiego Pokoju
5 IX – Dzień Postac
i z Bajek

POWIAT

Dłużej
w piątek

W piątek, 6 września, Starostwo
Powiatowe w Gliwicach będzie czynne dwie godziny dłużej.
Zwykle starostwo jest czynne
od poniedziałku do środy w godz.
7.30-15.30, w czwartek od godz. 7.30
do 17.30, a w piątek od godz. 7.30 do
godz. 13.30.
Tym razem urzędnicy pracować
będą do godz. 15.30.

Foto: Arch. Starostwa Powiatowego

PANIÓWKI, KNURÓW, GIERAŁTOWICE, PILCHOWICE

Słomski, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Siła zderzenia samochodów była
na tyle duża, że pierwszy z pojazdów
zatrzymał się na barierkach za przejściem dla pieszych. Postępowanie
wyjaśniające prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.

Kiermasz odbędzie się w hali
Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej
przy ul. Kaszubskiej w Gliwicach. Są
to największe targi żywności ekologicznej na Śląsku. Będzie można
kupić ekologiczne produkty bezpośrednio od rolników, poznać ich i
porozmawiać.

Nie zabra k nie ta k że innych
at ra kcji, m.i n. wa rsztatów kulina rnych, deg ustacji cz y konkursów. Start o godz. 9. Wstęp
wolny. Więcej informacji na temat kiermaszu na stronie www.
pkegliwice.pl.

W dniu 17.08 wybrałem się z wnuczkiem na stadion przy Dworcowej na
IV-ligowy mecz Concordii Knurów.
Zadziwił mnie poziom kibicowania
gr upy m ł o dyc h ludzi, „ k ibic ów”.
Wulgaryzmy, przekleństwa, petardy
to podstawa kibicowania. Żadnej
reakcji ze strony spikera czy ochro-

ny siedzącej na trawie. Na koniec
meczu podziękowanie zawodników
za „wspaniały doping”. Jeżeli tak
mają wyglądać mecze IV ligi, to nie
liczmy na to, że ilość kibiców się
zwiększy. Ja zostałem skutecznie
zniechęcony.

DC
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www. deviantart.com

CHUDÓW

Pieskie
zwyczaje

reklama

GLIWICE

C’est la vie...

W najbliższą niedzielę do Chudowa zjadą miłośnicy czworonogów.
Czeka na nich nie lada atrakcja:
pokazy umiejętności psów myśliwskich oraz psów asystujących osobom
niepełnosprawnym. Organizatorzy
zaplanowali także pokaz psiej mody.
Start o godz. 15.00.
/g/
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Kibic

Zagraniczny serwis internetowy
skupiający społeczność artystów
i osób zajmują się szeroko rozumianą sztuką. Strona obfituje w
dużą ilość prac, m.in. obrazów,
rysunków, fotografii czy też poezji
przesyłanych przez użytkowników
portalu z całego świata.

DC

To już ostatni tego lata koncert w
ramach Parkowego Lata. W sobotę, o
godz. 19.30, przy palmiarni odbędzie
się koncert piosenki francuskiej w
wykonaniu młodych, obiecujących
artystów. Zaśpiewają: Beata Banasik,
Malwina Klimek, Anastazja Simińska
i Mateusz Bieryt.
Wstęp wolny. Polecamy!
/g/
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Taranowali samochody i policyjne
blokady, jechali pod prąd na A4. Aby
uniknąć policyjnej kontroli, wjeżdżali
na skwery i chodniki − w końcu po 20
minutowym pościgu dwaj knurowianie
wpadli w ręce Policji
GLIWICE

Ścigani po skoku?
KNURÓW. CO DALEJ Z OPUSZCZONĄ PRALNIĄ?

Powiat szuka kupca,
a złodziej złomu

- Nie ma dnia, żeby ktoś tu nie zajrzał. Przychodzą ćpuni,
za dnia dzieciaki, w nocy złodzieje złomu. A ja tu tylko śpię.
Mogę pana oprowadzić. Chce pan? - bezdomny będzie moim
przewodnikiem po przyszpitalnej pralni
Opuszczony budynek wygląda udało mu się. Oporu nie
imponująco. W przestronnej hali stawiały za to balustrapełno zbitego szkła i płytek cera- dy przy schodach. Wanmicznych. Bezdomny twierdzi, że to dale niszczą wszystko,
sprawka dzieci. - Mają tutaj raj. Tyle co spotkają na drodze.
miejsca do biegania.
Sforsowanie zabezpieDla złomiarzy to prawdziwe cz eń z p ł y t OSB cz y
El Dorado. Przychodzą tu nocą. szkła konstrukcyjnego
Wtedy nikt im nie przeszkadza. to dla nich betka.
Demontują pozostałości instalacji
Dziwne, że nikt z
grzewczej, elektrycznej. Na piętrze okolicznych mieszkańleży sporych rozmiarów grzejnik. ców nie zwrócił uwagi
Czeka na zabranie.
na to, co dzieje się w
- Mają problem, bo jest za duży budynku, a służby poi za ciężki - śmieje się przewodnik. rządkowe nie złapał y
- Maszynownię też już dawno chcieli złomiarzy na gorącym
rozkraść, ale nie radzą sobie z takimi uczynku.
ciężarami.
Nieruchomość naMężczyzna przystaje na mo- leż y do Pow iatu Gli- Bezdomny zna budynek jak własną
ment przy hydrancie. - To jest z w ick iego. Pier wotnie kieszeń. Twierdzi, że co noc
mosiądzu - pokazuje na końcówkę miała przejść na włas- przychodzą tu złodzieje złomu
wystającą ze ściany. - Siłowali się z ność Gminy, w zamian
cenę wywoławczą do 990 tys. zł)
tym i też nie dali rady.
za przejęcie przez powiat budynku
nie przyciągnęły żadnego kupca.
Bezdomny koczuje w pralni od przy ul. Kazimierza Wielkiego,
Trzeci przetarg, ogłoszony we
44 dni. Przeniósł się z piętra, gdzie gdzie mieści się placówka służwrześniu 2012, z jeszcze niższą ceną
śmierdzi odchodami
by zdrowia. Miasto
wywoławczą - 925 tys. zł - także
i w y miocinami, na Nieruchomość przeznaczona nie w yraziło na to
jest na prowadzenie dzianie posunął sprawy do przodu. Nie
parter. Twierdzi, że łalności w zakresie: usług zgody.
pomogła też kampania medialna.
zdrowia i opieki społecztu ma spokój.
2 lata temu Rada
Zarząd Powiatu Gliwickiego zdenej,
usług
nieuciążliwych
- Piękny budynek,
Powiatu Gliwickielub publicznych. Budynek
cydował się przeprowadzić kolejny
prawda? - prezentuje po byłej pralni szpitalnej go podjęła uchwałę,
przetarg.
z du mą . - Wczoraj o powier zchni uż y tkowej w k tórej w y ra zi ła
- Obecnie trwają związane z
w y p r o w a d z i ł a s i ę 1764,62 m² stoi na działce zgodę na zbycie nietym, wymagane prawem, czynności
liczącej 2144 m². Dużym
stąd para. Mieszkali atutem obiektu jest dosko- r u c h o m o ś c i p r z y
przygotowawcze. Zakończą się one
na górze. Okradali nała lokalizacja.
u l. Ogana. Jedna k
na początku 2014 roku, kiedy to
mnie z jedzenia.
ani pierwszy przeobiekt ponownie zostanie wystawioWczoraj ktoś próbował zde- targ ogłoszony w styczniu 2012
ny na sprzedaż - informuje rzecznik
montować przewody wentylacyjne (cena wywoławcza 1,3 mln zł), ani
prasowy Starostwa Powiatowego w
zawieszone pod stropem hali. Nie drugi z kwietnia 2012 (obniżono
Gliwicach, Romana Gozdek.
Podkreśla, że obiekt został naMożliwości zagospodarowania
leżycie
zabezpieczony przed niszpralni jest sporo, brakuje tylko
czeniem i dewastacją. We wrześniu
chętnych z zasobnym portfelem
2011 roku 37 okien i 5 par drzwi
zabezpieczono płytami OSB. Jak
widać, na niewiele to się zdało.
- Na początku sierpnia podjęto
procedurę zmierzającą do ponownego
zabezpieczenia obiektu budowlanego
na tej nieruchomości. Po oszacowaniu zakresu prac i ich wartości oraz
wyborze wykonawcy, w najbliższych
dniach, na zlecenie Powiatu Gliwickiego, otwory okienne i drzwiowe w
tym budynku zostaną zamurowane
- dodaje rzeczniczka starostwa.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Pierwszy do aresztu trafił pasażer bmw. Kierowca
z zakrwawioną dłonią został przewieziony do szpitala

Początek tego dramatycznego
pościgu był całkiem niewinny. 26
sierpnia o godz. 19.20 w rejonie ulicy
Akademickiej patrol Policji próbował zatrzymać do rutynowej kontroli samochód marki BWM. Kierowca
niespodziewanie, zamiast nacisnąć
na hamulec, dodał gazu. Pędząc
200 km/h ulicami Gliwic, bmw taranowało wszystko, co stanęło mu
na drodze. Łącznie z policyjnymi
blokadami, które funkcjonariusze
ustawili na ul. Panewnickiej. Po
krótkim rajdzie po mieście samochód ruszył w stronę autostrady
A4. Tam siłą utorował sobie drogę
między pojazdami czekającymi przy
punkcie poboru opłat. Zepchnął z
drogi fiata punto i, niszcząc autostradowe bramki, wjechał na pas w
kierunku Wrocławia. Nie zauważył,
że jedzie pod prąd...
− Wreszcie został zmuszony do
zjazdu na trawiaste pobocze w okolicy Rybnickiej − informuje komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji. − Tu kierowca zaczął uciekać pieszo. Padły
strzały ostrzegawcze. Młody mężczyzna zawisł na siatce wygradzającej
autostradę i zranił się w dłoń. Pościg
zakończył się o 19.40.
19-letni kierowca nie był sam.
Obok siedział jego starszy o trzy
lata kolega. Pasażer po zatrzymaniu pojazdu nie zdołał wydostać
się z kabiny.

− Knurowianie już wcześniej byli
karani za szereg różnych przewinień
− wyjaśnia Marek Słomski. − Ich
kartoteka jest dosyć bogata.
Samochód prawdopodobnie nie
był kradziony, knurowianie mieli
przy sobie kartę własności pojazdu.
W pościgu wzięły udział 3 radiowozy, nie licząc tych, które ustawiały
posterunki blokadowe. Wiadomo,
że kierowca był trzeźwy i po zatrzymaniu, z powodu poranionej
na siatce dłoni, został przewieziony
do szpitala.
− Trwają badania krwi, które
ustalą, czy był pod wpływem środków
odurzających − dodaje komisarz
Słomski.
Pasażer trafił do izby zatrzymań, jest przesłuchiwany. Śledztwo
trwa.
Dlaczego knurowianie uciekali?
− Możliwe, że powód związany
jest z innymi wydarzeniami na terenie
Gliwic − mówi enigmatycznie rzecznik Policji. − Badane są różne wątki.
Czy może chodzić o poranny
napad na placówkę SKOK-u w Gliwicach? Policja nie potwierdza tej
tezy. Nieoficjalnie udało nam się
dowiedzieć, że knurowianie mają na
swoim koncie napady o podobnym,
co gliwicki, scenariuszu.
Za rajd po Gliwicach grozi im
grzywna − około 5 tys. złotych plus
pokrycie sporych strat.

jb, foto: KMP Gliwice
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KNURÓW. ZMIANY W WYPŁACANIU ODPRAW EMERYTALNYCH

Kuszą odprawami

Foto: Dawid Ciepliński

Związkowcy pod długich i nerwowych negocjacjach
z Zarządem Kompanii Węglowej wywalczyli zmiany
w zasadach wypłacania odpraw emerytalnych. Górnicy
dostaną więcej, ale tylko wtedy, gdy w ciągu sześciu
miesięcy od uzyskania uprawnień emerytalnych
zdecydują się na odejście z kopalni
22 sierpnia 12 związków zawodowych podpisało porozumienie z
Zarządem Kompanii Węglowej dotyczące zmian w przyznawaniu odpraw
emerytalnych.
W dokumencie wyszczególniono
wysokość wypłacanych odpraw w zależności od przepracowanych lat: do
10 lat pracy - 8000 zł, po 10 latach
pracy - 10500 zł, po 15 latach pracy 13000 zł, po 20 latach pracy - 15500
zł, po 25 latach pracy - 17500 zł, po
30 latach pracy i powyżej - 20000
zł. W porównaniu do lat ubiegłych to
wzrost o średnio 2000 zł. Zmiany dotknęły także zasad wypłacania kwot.
Pracownik, po nabyciu uprawnień
emerytalnych, na podjęcie decyzji o
odejściu będzie miał 6 miesięcy. Brak
deklaracji po tym terminie będzie
równoznaczny z decyzją o pozostaniu w kopalni. W takim wypadku
kwota odprawy górnika zmniejszy
się do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Różnice są
zauważalne. W przypadku osób,
które odchodzą na rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa będzie
nie mniejsza niż po przepracowaniu
25 lat. Zarząd Kompanii Węglowej
postulował, by pracownicy sami kontrowali terminy nabycia uprawnień.
W końcu na wniosek związkowców
zarząd zgodził się pisemnie powiadamiać pracownika na 90 dni przed
datą uzyskania możliwości przejścia
na emeryturę.
Rozmowy płacowe trwały już od
pewnego czasu. Ich przebieg zmieniał
się jak w kalejdoskopie. Na spotkaniu
w marcu zarząd KW wystąpił z propozycją, aby obciąć górnicze odprawy
o 60 proc. Wzburzeni związkowcy nie
kryli, że taka decyzja bardzo nie spodoba się załodze i wywoła protesty.

KNURÓW. CO Z BUDYNKIEM PRZY UL. KOPALNIANEJ?

Grunt to podstawa
Był komisariat, miała być przychodnia.
Kiedy? W dalszym ciągu nie wiadomo.
Decyzji prawdopodobnie nie przyspieszy
nawet ubiegłotygodniowy pożar

kierownik Zarządzania Majątkiem
i Mediami Fundacji Unia Bracka.
– W tym momencie mamy problem z
gruntami pod budynkiem, o czym nie
wiedzieliśmy w chwili jego zakupu. Musimy przez to ponieść dodatkowe koszty,
które nie należą do najmniejszych.
Smolarczyk nie chciała jednak
wyjaśnić na czym polegają kłopoty z
gruntami. – Nie jestem upoważniona
do udzielenia informacji na ten temat
– ucina.
Skomplikowana sytuacja powoduje, że data przeprowadzki dalej
pozostaje nieznana. Fundacja w
dalszym ciągu musi korzystać z budynku przy ul. Dworcowej. Aktualna
umowa najmu siedziby przychodni
wygasa we wrześniu 2014 roku.
Co później? – W tej chwili nie
jestem w stanie odpowiedzieć na to
pytanie – mówi Smolarczyk. - Decyzje w tej sprawie będzie podejmować
Zarząd Fundacji.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Ogień pojawił się w czwartek,
w przybudówce byłego komisariatu
Policji.
– Przyczyną pożaru było podpalenie – informuje mł. bryg. Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Knurowie. W akcji
uczestniczyły trzy zastępy strażaków
(dwa z JRG oraz jeden z OSP w Knurowie).
Od 2011 roku właścicielem budynku przy ul. Kopalnianej jest
Fundacja Unia Bracka, która kupiła
go od Powiatu Gliwickiego za ok.
910 tys. zł.
W listopadzie 2011 roku ówczesny prezes zarządu fundacji, Mirosław
Sobczak, zapowiadał na naszych
łamach, że przeprowadzka obecnej
Przychodni Specjalistycznej nr 4
„Knurów” do nowego budynku nastąpi nie wcześniej niż w... 2013 roku.
– Obiekt przysporzył nam więcej kłopotów niż się spodziewaliśmy
– mówi dziś Katarzyna Smolarczyk,

W porządku
KNURÓW

- Ktoś mógłby zająć się w końcu wykoszeniem
tych chaszczy za skarpą kolejową przy
ul. Niepodległości – podpowiada mieszkanka
posesji graniczącej z wiaduktem. Kopalnia
obiecała zająć się problemem
O zaniedbanym terenie knurowianka poinformowała nas przed
kilkoma dniami. – To wygląda,
jakby już przez dobrych kilka lat nie
4

było koszone. Wypada, żeby właściciel tego terenu w końcu się nim zajął,
ponieważ wygląda to okropnie.
Nie dość, że teren jest bardzo

zarośnięty i nie prezentuje się najkorzystniej, to chaszcze wdarły się
na teren jej posesji. – Skosiłabym
to sama, ale po pierwsze to nie jest
moim obowiązkiem, a po drugie nie
mam do tego odpowiedniego sprzętu
– tłumaczy.
Z naszych ustaleń wynika, że
właścicielem wiaduktu jest Skarb
Państwa, a administratorem Kompania Węglowa, i to do niej należy
utrzymanie terenu.
R z eczn i k pra sow y kopa l n i
K WK „K nurów-Szczygłow ice”,
Zbigniew Gałkowski, obiecał zająć się problemem. – Byłem we
wskazanym miejscu i nasz teren
graniczy z właścicielem sąsiedniej
posesji – mówi. - Ponieważ w kopalni istnieje podział gospodarzy
poszczególnych rejonów zakładu,
poinformowałem właściwą osobę o
konieczności uporządkowania tego
terenu od strony skarpy kolejowej.
Myślę, że w najbliższym czasie
znajdziemy rozwiązanie satysfakcjonujące mieszkańców.
DC

Foto: Paweł Gradek

Budynek niszczeje, a na horyzoncie
pojawiły się nowe problemy

Ilu pracowników
kopalni skuszą
wysokie
odprawy
i skorzystają
z możliwości
przejścia na
emeryturę? Czas
pokaże

Kolejne rundy pertraktacji przyniosły zaskakujące rezultaty. Odprawy nie tylko nie zostały obcięte, ale
wzrosły. Dlaczego?
W Kompani Węglowej pracuje
k ilkaset osób, które już nabył y
uprawnienia emerytalne, ale mimo
to nie zamierzają rezygnować z
pracy. Biorąc pod uwagę widmo
redukcji zatrudnienia w KW o ponad 10 tysięcy osób, związkowcy
uznali, że najbezpieczniej byłoby
zacząć od posiadających uprawnienia emerytalne. Bywa przecież tak,
że przeciągają oni swoje odejścia
nawet przez kilka lat, a to tylko
stanowi dodatkowy argument dla

rządzących, by obronione w 2005
rok u z takim t r udem bran żowe
zasady odchodzenia na emeryturę
całkowicie znieść” (słowa Jarosława
Grzesika, przewodniczącego NSZZ
„Solidarność” dla portalu solidarnoscgornicza.org.pl). Wysoka odprawa
to marchewka dla potencjalnych
emerytów. Czy się skuszą?
Na forach związanych z górnictwem emocje nie milkną. Jedni
podkreślają, że nie „emeryci” zajmują
miejsca młodym, drudzy ripostują,
że takie działania to próba nacisku, a
przejście na emeryturę jest prawem,
a nie obowiązkiem.
jb

foto-migawka
Foto: Dawid Ciepliński

rów z Gliwicami jest prawie
Ścieżka rowerowa łącząca Knu
y jedynie kosmetyc zne sprawy,
stał
gotowa. Do wykonania pozo
tego,
wokół nowej ścieżki. Pomimo
m.in. uporządkowanie terenu
już
tku,
uży
ofic jalnie oddana do
że trasa nie została jeszcze
tnie z niej korz ysta.
chę
stów
erzy
row
u
wiel
z
tera
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KNURÓW. CO DALEJ Z PARKIEM HANDLOWYM?

wizualizacja: Grupa Kapitałowa DL Invest Group

Czarne chmury nad Galerią Knurów

Oddala się termin wybudowania za Machoczkiem parku handlowego.
Inwestor ma problem ze znalezieniem kluczowego dla powstania Galerii
Knurów operatora spożywczego
Wszystkich zelektryzowała informacja o budowie za Machoczkiem
Galerii Knurów. Jedni nie posiadali
się wówczas z radości, drudzy wątpili
w powodzenie inwestycji. Dyrektor
Sprzedaży i Marketingu DL Invest
Group, Tomasz Rąba, nie obawiał
się konkurencji ze strony gliwickich
centrów handlowych, ani bliskiego
sąsiedztwa Tesco, Biedronki czy
Intermarché.
Prace miały ruszyć na przełomie
III i IV kwartału 2013 roku, a na
pierwsze zakupy inwestor zapraszał
na wiosnę 2014 roku. W międzyczasie spółka Fenix-Invest poszukiwała

przyszłych najemców z branż: modowej, obuwniczej, elektronicznej,
w yposażenia domu, usługowej i
gastronomicznej.
Wartość i więcej szczegółów
inwestycji mieliśmy poznać niebawem.
Minął rok. Media internetowe
opublikowały zaktualizowany komunikat inwestora - DL Invest Group,
różniący się od poprzedniego jedynie
terminami. Teraz na rozpoczęcie
budowy trzeba poczekać do wiosny
2014, a na otwarcie galerii do początku 2015 roku. Zaprojektowany
przez zabrzańską pracownię „plus8

architekci” park handlowy ma się
składać z hipermarketu spożywczego o powierzchni 3000 m², około 12
sklepów, parkingu i myjni samochodowej. Rzecz jasna inwestor cały czas
szuka najemców.
Porównując oba komunikaty,
trudno oprzeć się wrażeniu, że to
kolejna próba przypomnienia potencjalnym najemcom o ofercie
inwestora.
Zadzwoniliśmy do biura prasowego Grupy Kapitałowej DL Invest
Group, by dowiedzieć się więcej o
Galerii Knurów. Koordynator ds.
budowlanych, Artur Koj, potwierdził

KNURÓW

Pod nowym dachem

nasze przypuszczenia: jest problem z
najemcami.
- Nie znaleźliśmy jeszcze operatora spożywczego, który jest kluczowy dla powstania parku handlowego. Do końca roku czekamy
na decyzje najemców. Na razie
wszystkie prace projektowe zostały
wstrzymane.
Koj nie ukrywa, że w razie braku
zainteresowanych najmem galeria
może nie powstać. - Takie ryzyko
istnieje - przyznaje.
Powierzchni parku handlowego,
ilości sklepów czy pomysłów na zagospodarowanie stawu Machoczek nie

udało nam się poznać, bo i one zależą
od znalezienia najemców.
Jeśli uda się wybudować Galerię
Knurów, to z galerią handlową nie
będzie mieć nic wspólnego. - W rzeczywistości będzie to park handlowy,
gdzie do każdego sklepu będzie można
wejść z parkingu. Nie ma tu wtedy
niepotrzebnej przestrzeni - tłumaczy
Artur Koj.
Podobne parki handlowe powstały już w Rydułtowach i Rudzie
Śląskiej, gdzie operatorami spożywczymi zostali Kaufland i Biedronka.
Paweł Gradek

Monika Kocybik namawia panią Annę do przeprowadzki

Na Koloniji nietrudno zauważyć uwijające się jak w ukropie ekipy
remontowe. Od lipca trwają naprawy dachów. − U sąsiadki już zrobili i
bardzo sobie chwali − mówi pani Bożena. − Może jednak całkiem o nas
nie zapomnieli...
Część mieszkańców już cieszy
się nowych dachów, pozostali czekają na zakończenie prac.
− Na kilkunastu budynkach, w
zależności od ich stanu technicznego,
wymieniono dachówki, częściowo
więźby dachowe oraz wyremontowano kominy − informuje Mieczysław
Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracyjnej. − Koszty remontu opiewają na
1 mln 267 tys. zł. Mam cichą nadzieję,
że skończymy przed terminem, który
wyznaczony jest na połowę listopada.
MZGLiA prowadzi remonty w
kilkunastu miejscach. Niektóre są
zaplanowane, inne wymuszone sytuacją. Lokatorów raczej cieszy poprawa
warunków mieszkalnych. Raczej...
Budynek przy Wilsona 48 z
zewnątrz wygląda całkiem zwyczajnie. Szary dom, obok niewielki
ogród, z tyłu garaże. Tylko strach

Kiedyś tu był sedes, dzisiaj dziura

coś zostawiać na dworze.
− Kiedyś ekipa remontowa położyła na dachu samochodu spirale. Za
parę minut już ich nie było − mówi
jedna z sąsiadek.
Przy Wilsona mieszka pani Anna
z rodziną. Od pewnego czasu zgłaszali
problem z zapadającą się podłogą.
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Rzeczywiście przez posadzkę w łazience można zobaczyć toaletę sąsiadów z dołu. Wymagana jest wymiana
stropów podłogowych. Ze względów
bezpieczeństwa, na czas remontu,
MZGLiA zaproponował rodzinie pani
Anny mieszkanie zastępcze. Powinna
się wyprowadzić 9 sierpnia. Po dwóch

tygodniach urzędniczka z MZGLiA,
Monika Kocybik, odwiedziła kobietę,
z pytaniem, skąd ta zwłoka.
Mieszkanie na Wilsona wygląda
na zniszczone. Drzwi ledwo trzymają się zawiasów, w zlewie resztki
jedzenia, po lokalu biega pies. Pomimo jawnych śladów obecności
mieszkańców, pani Anna zapewnia,
że już się stąd wyprowadzili.
− A te buty? Meble?— py ta
urzędniczka.
− To zostanie... ja tylko wzięłam
przejściowe ciuchy, to co potrzebuję...
− Ale żeby ekipa remontowa
mogła wejść to musi być posprzątane,
wyniesione − Monika Kocybik nie
daje za wygraną.

− Mąż nie zrobił, a ja nie dam
rady dźwigać szafek − odpowiada
kobieta. − Zresztą niech się pani nie
martwi o moje rzeczy.
− Martwię się tylko tym, że nie
wywiązuje się pani ze swoich obowiązków.
− Dobra, to nic nie róbcie i dajcie
mi święty spokój! −wykrzykuje pani
Anna.
Po wciąż ponawianych prośbach
pani Anna w poniedziałkowe popołudnie przeprowadziła się do lokalu
zastępczego.
Imię bohaterki zostało zmienione.

Tekst i foto:
Justyna Bajko
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Podwyższone
ryzyko

Nowoczesny aparat będzie służyć pacjentom już od września

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW

— Uprzejmie informujemy, że loty do Egiptu
zostają wstrzymane — komunikaty tej
treści od touroperatorów wciąż napływają
do knurowskiego biura Dive Tour. Kiedy 2
lata temu w Egipcie wybuchła rewolucja,
która w rezultacie obaliła rządy Husniego
Mubaraka, mało kto przewidywał, że
historia się powtórzy. A jednak...
Cudowne wakacje w cieniu zamieszek

Co roku Egipt kusi tysiące
Polaków. Palmy, błękitne morze,
niedrogie hotele, majestatyczne
piramidy — raj na Ziemi. Od kilkunastu dni w kraju faraonów trwają
zamieszki. Armia rządzi twardą
ręką uzbrojoną w buldożery i ostrą
amunicję, a Bractwo Muzułmańskie nawołuje do Marszu Męczenników. Obawiając się eskalacji sytuacji w Egipcie, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych stanowczo odradza
podróżowanie w tamte rejony.
— Obywatele polscy przebywający w tym kraju powinni zachować
szczególną ostrożność i ograniczyć
poruszanie się do bezpośredniego
sąsiedztwa swoich hoteli, domów i
miejsc pracy. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych zaleca w szczególności unikanie miejsc publicznych:
bazarów, muzeów, centrów handlowych — czytamy w komunikacie
MSZ.
Na obszarze całego Egiptu
wprowadzono stan wyjątkowy, w
niektórych miejscach także godzinę
policyjną. W praktyce dla turystów
oznacza to uwięzienie w miastach
wypoczynkowych.
— Turysta, który wybiera się
na wypoczynek do Egiptu musi się
nastawić na to, że przede wszystkim
będzie siedział w hotelu, ponieważ
większość wycieczek fakultatywnych, czyli np. oglądanie piramid
jest odwoływana — wyjaśnia pracownik biura Dive Tour.
Choć biura podróży zapewniają, że w kurortach nad Morzem
Czerwonym jest bezpiecznie i nie
dochodzi do żadnych incydentów,
coraz więcej klientów rezygnuje.
Spadek zainteresowania a także
niepewna sytuacja wymusiły na
większości touroperatorach decyzję
6

o wstrzymaniu lotów. W zależności od firm, podróże do Egiptu
odwoływane są to końca sierpnia,
października, bądź bezterminowo.
Knurowskie biuro Dive Tour
oferuje przede wszystkim safari
nurkowe. Egipskie rafy koralowe
to idealne miejsce do podglądania
podwodnego świata. Jednak i ten
obszar turystyki, choć daleki od
gorącego w wypadki polityczne
Kairu, dotknął kryzys.
— Rzeczywiście obserwujemy
spadek zainteresowania Egiptem.
Ludzie czekają na rozwój wydarzeń
— mówi pracownik Dive Tour.
Klienci, którzy już wykupili
w ycieczkę do Egiptu mają trzy
wyjścia: zmienić termin wylotu,
zmienić kierunek lub otrzymać 100
proc. wpłaconej kwoty. Większość
touroperatorów na najbliższe tygodnie zawiesiło już wyloty, tylko
kilku zdecydowało się nadal wysyłać klientów.
— Jesteśmy specyficznym biurem nurkowym. Z naszych usług
korzystają ludzie chcący jechać do
Egiptu ze względu na wspaniałe
miejsca do nurkowania i koniec —
wyjaśnia pracownik biura. — Jeśli
już decydują się na zamianę, to najczęściej wybierają Turcję i Chorwację. Często jednak decydują się na
przełożenie wyjazdu do Egiptu na
inny termin.
Czy sytuacja w kraju faraonów
zmieni się w najbliższym czasie?
Pracownik biura Dive Tour jest
dobrej myśli.
— Dwa lata temu też była rewolucja w Egipcie i biura pozawieszały
loty. Po miesiącu wszystko się znowu
obudziło.
Justyna Bajko

Tomograf na zdrowie
Lada dzień pracownia tomografii komputerowej
w knurowskim szpitalu przyjmie pierwszych
pacjentów z zawrotami głowy, zmianami w płucach
czy jamie brzusznej. Do niedawna o zawrót głowy
przyprawiały ceny takich badań. Prezes szpitala
zapewnia, że nie będą wygórowane
Wcześniej pacjenci knurowskiego szpitala jeździli na badania tomografem komputerowym do Gliwic.
Dla placówki był to spory wydatek. W
końcu zapadła decyzja, by uzupełnić
ofertę pracowni diagnostyki obrazowej właśnie o to urządzenie.
- Aparat wykonuje większość
badań, z wyjątkiem specjalistycznych
serca. Przy wysokiej jakości obrazu,
dawka promieniowania, jakiej poddawany jest pacjent, jest znacznie
mniejsza - tłumaczy prezes spółki
Szpital w Knurowie, Michał Ekkert.
To dobra informacja dla tych,
którzy borykają się z zawrotami głowy, zmianami w płucach czy jamie
brzusznej. Tomograf zdiagnozuje te
objawy chorobowe, których lekarze
nie są w stanie wykryć badaniem
USG czy rezonansem.
Pracownię tomografii komputerowej stworzono w bliskim sąsiedztwie rezonansu magnetycznego,
w pomieszczeniach, które kiedyś
zajmowała ciemnia do wywoływania
zdjęć rtg.
Badania tomografem nie należą
do najtańszych. Zwolnieni z opłat
będą na razie pacjenci knurowskiego
szpitala. Pozostali zapłacą, chyba że
zapiszą się w kolejce na przyszły rok,

Foto: Archiwum szpitala

Foto: Archiwum Dive Tour

KNURÓW. SZPITAL ZAKUPIŁ NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Urządzenie oferuje wysoką jakość obrazu przy niewielkiej
dawce promieniowania

kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia
zakontraktuje usługę.
- Porównaliśmy cenniki innych
pracowni. Nasz będzie najniższy w tej
części województwa - zapewnia prezes Ekkert. - Wiem, że dwa okoliczne
szpitale chcą u nas takie badania
wykupić.
W przypadku tomografu, niezależnie od tego, czy pacjent wykonuje
badanie nieodpłatnie czy prywatnie,
musi mieć skierowanie od lekarza.
Pracownia będzie czynna całodobowo. Już można dzwonić do reje-

stracji (tel. 32 331 93 22), by umówić
się na badanie.
Tomograf wraz z przebudową
pomieszczeń kosztował szpital ponad
1,6 mln zł.
- Będziemy go spłacać w równych
ratach, rozłożonych na 36 miesięcy - dodaje Ekkert. - W przyszłym
roku chcemy kupić mammograf, aby
poszerzyć ofertę diagnostyki obrazowej. Miejsce na aparat mamy już
przygotowane.
Paweł Gradek

Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne
7 września Centrum Fizjoterapii
„Fizjofit” z siedzibą w Gliwicach-Bojkowie przy ul. Szparagowej 19
zaprasza na „Sobotę z Fizjoterapią”,
podczas której odbędą się bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne
udzielane przez członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne obejmą m.in. konsultacje

z zakresu:
- zespołów bólowych kręgosłupa,
- wad postawy,
- fizjoterapii po zabiegach ortopedycznych i chirurgicznych,
- fizjoterapii po urazach sportowych,
- fizjoterapii neurologicznej,
- fizjoterapii w nietrzymaniu moczu.
Osoby zainteresowane konsulta-

cjami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 698-609-920.
Wskazówki dojazdu do Fizjofitu
można znaleźć na stronie: www.
fizjofit.pl
Konsultacje w „Fizjoficie” zaplanowane zostały w godzinach
9.00-16.00
Serdecznie zapraszamy.
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WYWIAD

Anna Waleczna

Foto: kolejapopolsce.blogspot.com

Tym razem złodzieje postanowili rozebrać
kolejową wiatę

Choć ma dopiero 21 lat, ma już na swoim koncie kilka
(od)ważnych sukcesów sportowych. - Bo po prostu
kocham walczyć – mówi knurowianka Anna Cora,
wicemistrzyni Polski w kickboxingu

SZCZYGŁOWICE. KOLEJNI ZŁAPANI
NA KRADZIEŻY KOLEJOWEGO MIENIA

Zakusy na wiatę

Policja we współpracy ze Strażą Ochrony
Kolei zatrzymała trzech młodych mężczyzn,
którzy próbowali rozebrać wiatę peronową
na przystanku Knurów-Szczygłowice Kopalnia
Przed trzema tygodniami informowaliśmy o odkryciu, jakiego dokonali w jednym ze skupów złomu w
Czerwionce funkcjonariusze Straży
Ochrony Kolei.
Zrabowane mienie (słupy trakcyjne pocięte na 20 odcinków o
długości 1,5 m każdy) pochodziło ze
szlaku Knurów-Szczygłowice.
W ubiegłą środę strażnicy odnotowali kolejny sukces. Dzięki wsparciu policjantów z VI Komisariatu w
Gliwicach i psa służbowego „Stif ”

Foto: Archiwum prywatne Anny Cory

- Dość niecodzienne, jak na kobietę, masz zainteresowanie...
Anna Cora, wicemistrzyni Polski w kickboxingu: - Taka już jestem.
Od dziecka interesowały mnie sporty
walki. Jednak dopiero od kilku lat
trenuję regularnie. I tylko kickboxing.
Próbowałam kiedyś krav magi, ale
to nie dla mnie. Adrenalina w ringu
to jest to!
- Twój pierwszy raz między
linami?
- D o s tał am por z ą dn e l anie
(śmiech). Trafiłam na doświadczoną i
utytułowaną przeciwniczkę. Na szczęście porażkę przekułam w motywację
do dalszej pracy nad sobą. Udało się
to dzięki wsparciu trenera Grzegorza
Sobierajskiego z Fight Club Knurów, z
którym trenuję od początku kariery.
Dziękuję, że zawsze mogłam i nadal
mogę na niego liczyć.
- Zapomnijmy już o porażce
i zdradź z jakich sukcesów jesteś
najbardziej dumna.
- Wicemistrzostwo Polski Młodzieżowców w K1 Rules, które zdobyłam w maju tego roku, trzecie miejsce
w Międzynarodowym Pucharze Polski
w K1 Rules Seniorów oraz wicemistrzostwo Śląska.
- Jak radzisz sobie ze stresem?
- W życiu codziennym pokonuję go
dzięki regularnym ćwiczeniom fizycznym. A przed samą walką potrzebuję
obecności drugiego człowieka, z którym mogę dużo rozmawiać. Nie cier-

Anna Cora z trenerem Grzegorzem Sobierajskim

pię być sama przed wejściem na ring.
- Jakie masz plany na przyszłość?
- Prywatnie i zawodowo – ukończyć policealną szkołę administracji
i dostać pracę w policji. Sportowo

Już od 5 września br. Fight Club Knurów rozpoczyna nabór do swych sekcji
(kickboxing, Muay Thai, Brazilian Ju Jitsu, MMA, grappling, aerokickboxing,
samoobrona dla kobiet).
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 września godz. 19.00 w Centrum
Sportu Wefya w Knurów przy ul. Witosa 8. Dni otwarte 7 września od godz.
14.00.
Wszystkie osoby, które po raz pierwszy zapiszą się na zajęcia w klubie we
wrześniu, mają zajęcia gratis do końca miesiąca!

– wiadomo. I będzie super, jeśli znajdzie się więcej osób, które tak jak ja
pokochają kickboxing. Serdecznie
zapraszam na treningi do Fight Club
Knurów. Szczegóły o naszym klubie
można znaleźć na stronie www.
fcknurow.pl.
- Każdy może się zapisać?
- Każdy, komu zdrowie dopisuje.
Mamy cieszące się ogromną popularnością zajęcia z samoobrony dla pań
oraz wiele ciekawych propozycji dla
dorosłych, dzieci i młodzieży.

ujęli trzech mężczyzn, którzy rozkręcili i ukradli z wiaty peronowej 8
blach o łącznej wadze 100 kg.
21-letni Krystian B., 19-letni
Patryk J. (obaj z Knurowa) i 23-letni
Paweł K. (bez adresu zamieszkania)
zostali przekazani do dyspozycji VI
KP w Gliwicach. Tam prowadzone
jest dalsze postępowanie. Odzyskaną
blachę strażnicy zwrócili pracownikom Sekcji Eksploatacji w Orzeszu.
/g/, foto:

nekrolog

Serdeczne podziękowania
za udział w mszy świętej
oraz uroczystości pogrzebowej ukochanej
Żony i Mamy

śp. Gabrieli Żukowskiej
Przyjaciołom, Sąsiadom
oraz wszystkim uczestnikom

Rozmawiał Michał Kędzierski

składają Mąż, Córka i Syn z Rodzinami.

SZCZYGŁOWICE

Chcieli alejkę zamiast alei?

reklama

Foto: Dawid Ciepliński

Anonimowe zgłoszenie jednego z mieszkańców Szczygłowic umożliwiło
Straży Miejskiej zatrzymanie na gorącym uczynku dwóch złodziei

W czwartek, późnym wieczorem, ktoś zauważył dwóch
mężczyzn, kradnących kostkę brukową z remontowanej
al. Piastów. Natychmiast powiadomił dyżurnego Straży
Miejskiej, a ten wysłał we wskazany rejon radiowóz. Patrol
przeczesał pobliski teren. Delikwentów wypatrzył na ul.
Parkowej. Zmierzali w stronę ogródków działkowych.
Jeden ciągnął wózek załadowany 27 sztukami kostki
Przegląd Lokalny Nr 35 (1069) 29 sierpnia 2013 roku

chodnikowej, drugi pchał rower, na który zmieścił tylko 15.
21- i 60-latek to mieszkańcy Szczygłowic. Przyznali
się do kradzieży kostki. Nie wiadomo, czy kosztem Alei
Piastów chcieli wybrukować jedną z działkowych alejek.
Strażnicy wezwali na miejsce patrol policji, który
przejął dalsze czynności.
/g/
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fotoreportaż
Szansa, fortuna czy bankrut?

Helena Rogalska
z pamiątkami
sprzed 50 lat

Słowo organizatorów do uczestników festynu

Wspólnota parafialna zebrała dla Claret Gospel z Wybrzeża Kości
Słoniowej 3980 zł, z czego 600 zł pochodziło ze sprzedaży płyt
Halina Frąckowiak rozdała zaledwie kilka
autografów
Wszyscy, bez względu na
wiek, dobrze się bawili

Zwycięzca loterii fantowej odbiera główną nagrodę
z rąk Joachima Machulika
Ciężki wybór...

Kto skusił się na pyszne pączki, mógł wygrać atrakcyjne nagrody

Afrykańskie rytmy w sam raz do tańca

Na najmłodszych czekał konkurs rysunkowy

Nieco starsi sprawdzali poziom cholesterolu i mierzyli ciśnienie
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Boisko szkolnej „Siódemki” wypełniło się po brzegi
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aktualności
KNURÓW. XII FESTYN PARAFIALNY

We wspólnocie siła

Zgromadzeni na boisku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 nie
szczędzili braw artystom i grosza na szczytny cel. Dzięki ich
szczodrości udało się zebrać około 12 tys. zł

Halina Frąckowiak

Dla Heleny
Rogalskiej to był
w yjątkow y dzień. 50
lat temu knurowianka
zdobyła po koncercie
w Raciborzu autograf
s w oj e j r ów i e ś n i c y,
16-letniej Haliny Frąckowiak. Wschodząca
gwiazda występowała wtedy z Czerwono-Czarnymi.
- Nie miałam
już później okazji
uczestniczyć w
koncercie Haliny, aż do dziś
- z d r ad zi ła
podeksc y towana
k nurow ia nka. Przyniosła
pamiątki z czasów młodości:
zdjęcia Czerwono- Cz a rnych,
Karin Stanek. Na
odwrotach autografy.
Cały koncert obser wowa ła z boku
sceny, licząc po cichu na spotkanie z

artystką.
W tym czasie Halina Frąckowiak
śpiewała swoje największe przeboje:
„Bądź gotowy dziś do drogi”, „Tin
Pan Alley” czy „Napisz proszę”. Ten
ostatni zadedykowała innej fance
z Knurowa, Ewie Lewandowskiej,
która przez lata pisała do niej listy
i jeździła na większość koncertów.
- Udało się! - pani Helena nie
kryła radości ze zdobytego autografu.
Była jedną z nielicznych, której to
się udało.
Wspólnota festynowa - jak określił ją Joachim Machulik, jeden z

organizatorów - dała się porwać
afrykańskim rytmom Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej.
Wcześniej parafianie uczestniczyli w
pokazie zumby. W przerwach między
koncertami można było posilić się
grochówką, kiełbasą z grilla. Pączki z
niespodzianką rozeszły się jak ciepłe
bułki. Po uczcie uczestnicy zabawy
mogli sprawdzić poziom cukru,
zmierzyć cholesterol, zważyć się.
Największą frajdę mieli najmłodsi.
Dmuchany zamek przeżywał prawdziwe oblężenie, podobnie jak salon
kosmetyczny. Wielu wzruszeń do-

starczył recital Sylwii Lipki, a salwy
śmiechu towarzyszyły występowi
Szlagier Maszyny.
- Za wkład w przygotowania festynu serdecznie dziękuję w imieniu ks.
proboszcza Jana Buchty i wspólnoty
rodzin Domowego Kościoła licznym
sponsorom, prezydentowi miasta
Adamowi Ramsowi za honorowy patronat nad festynem i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do zorganizowania tego spotkania
- dodaje Joachim Machulik.
Tekst i foto: Paweł Gradek

sponsorzy festynu parafialnego
Centrum Kultury-Knurów, Pieczywo „U Zbyszka”, „KOMART”, KWK „Knurów-Szczygłowice”, Centrum Języków Obcych
Focus - Anna Rams-Gulczyńska i Krzysztof Gulczyński, Zakład Optyczny-Celina Trzaska, MOSiR- Knurów, Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy w Knurowie, Złotnictwo Marek Starościk, Pracownia Złotnicza Barbara Cyprys, Księgarnia
„Merkury”, JAWOREX mebel design Knurów ul. Witosa, Pre-Frem, Hurtownia „Lampart”, Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków, ZZG KWK „Knurów”, Pracownia Jubilerska Ewa Pietroszek, MAR-MEDICA ul. Witosa 31/A, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, SKOK o/Knurów, Bank BGŻ o/Knurów, Anna Korepta, Protos, Sklep
Sisters, Zakład Fotograficzny AiP Barchańscy, Sklep „Amper”, Kwiaciarnia „LOTOS”, Kwiaciarnia „Pasja”, Elżbieta
Szczepanik, Ewa Jurczyga, Apteka „Za grosze” ul.1 Maja 70, Apteka „Za grosze” ul.Witosa 2a, Cukiernia T. Czech, Foto
– Color K. Kroczyk, Sklep Odzieżowy „Alicja”, Salon Fryzjerski – Ilona Krzemińska, Salon Fryzjerski Damsko-Męski
Agata Kaleta, Laboratorium Analityki Medycznej dr n.med. Joanna Świerczyna, Firma Handlowa Roman Szczepanik
i Grzegorz Gąsiorowski, Drogeria „Ziaja”, VIVANTI- „Złoty Kurczak” Knurów, Gumiland-M. Nowosielska, Roman
Matysik - miejski portal informacyjny-miastoKnurów.pl, Kwiaciarnia „U Basi”, Sklep „ELEKTOR”, Fryzjerstwo Męskie
Helena Głodzik, Sklep spożywczy „Domino”, Bank ING, Restauracja „Mała Toscania”, Zakład Fryzjerski Ela Szczepańska , S.C. Cukiernia – Lodziarnia Warzecha – Knurów, Sklep Przemysłowy Sylwia, F.H.U. Maria Brzyska, Śląska
Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Gliwice, TIM III Knurów, Studio Urody „Chantal”, Salon Fryzjerski „Alicja”, Sklep Sawa,
Sklep Papierniczy „Oferta”, Optyka Fijołek-Maria Fijołek, Sklep papierniczy „Vacat”, Sklep „Ty i Ja”, „Intermarché”.
Patroni medialni: Przegląd Lokalny, TV kablowa Waldex, miejski portal informacyjny - miastoknurow.pl, Agencja
informacyjno-reklamowa arttelekom - Arkadiusz Łyko, Gość Niedzielny.

reklama

Przegląd Lokalny Nr 35 (1069) 29 sierpnia 2013 roku

9

rozmaitości

ROZRYWKA NR 35/2013

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Szymon Grelak z Knurowa

ur. 20.08.2013 r., 3070 g, 52 cm

Jagoda Kondratowicz z Knurowa
ur. 20.08.2013 r., 3860 g, 55 cm

Piotr Matuszek z Knurowa

ur. 21.08.2013 r., 3730 g, 54 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

Bartosz Holeczki z Rybnika-Kamienia
ur. 20.08.2013 r., 3260 g, 51 cm

Jan Szymanka z Knurowa

ur. 20.08.2013 r., 3320 g, 52 cm

Kuba Stajer z Knurowa

ur. 21.08.2013 r., 3200 g, 51 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 33/2013 brzmiało: „KR ĘGIEL”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Kamil Kutyła. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kinga Śniatała ze Stanicy

ur. 21.08.2013 r., 3500 g, 55 cm

Jan Gaczorek z Knurowa

ur. 22.08.2013 r., 4460 g, 57 cm

1-02.09.2013r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK

35

30-31.08.2013 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Samoloty 2D
- godz. 16.00
Samoloty 3D
- godz. 18.00
Blue jasmine
- godz. 20.00

Samoloty 3D
- godz. 16.00
Samoloty 2D
- godz. 18.00
Blue Jasmine
- godz. 20.00

Patryk Imiłowski z Pilchowic

ur. 23.08.2013 r., 3590 g, 55 cm

Tomasz Pośpiech z Rybnika

ur. 24.08.2013 r., 2920 g, 50 cm

3-04.09.2013r
WTOREK-ŚRODA
Samoloty 2D
- godz. 16.00
Samoloty 3D
- godz. 18.00
Blue Jasmine
- godz. 20.00
Cena biletu 2D: 16 zł, 14 zł, 3D: 19 zł, 17 zł

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Pola Madeja z Knurowa

ur. 26.08.2013 r., 3720 g, 54 cm

Szymon Oleś z Czerwionki

ur. 26.08.2013 r., 2390 g, 49 cm
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LEBOSZOWICE. II GMINNE DOŻYNKI

By nigdy nie zabrakło chleba
− Proszę popatrzeć jak pięknie. Każdy dom
przyozdobiony i mieszkańcy tacy zadowoleni − mówi
pani Teresa z Leboszowic. − To dla nas wielkie święto
i zaszczyt, że możemy być gospodarzami tych dożynek.
25 sierpnia Gmina Pilchowice dziękowała rolnikom za
ich trud i ciężką pracę

Wójt gminy Pilchowice przyjęła symboliczny bochenek chleba z rąk
starostów Zuzanny Tiszbienek i Romana Wilczka

Świętowanie rozpoczęła msza
św. w kościele pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Pilchowicach. Po
nabożeństwie barwny dożynkowy
korowód ruszył ulicami gminy. Na
czele − starostowie dożynek i Orkiestra Dęta z Ostropy. Mieszkańcy
Leboszowic już przy wjeździe do
wsi witali i zapraszali na imprezę.
− Baba i chłop kłócą się cały rok,
jedynie w dożynki mają uśmiechnięte
minki− nie mieli wątpliwości leboszowiczanie.
Oficjalną część dożynek otworzyła wójt gminy Pilchowice, Joanna
Kołoczek-Wybierek.
− Życzymy Wam, by chleba w
waszych domach było zawsze pod
dostatkiem − mówiła.
Z rąk wójt Pilchowic i zaproszonych samorządowców symboliczne
bochenki chleba odebrali sołtysowie
siedmiu gminnych sołectw, w tym
sołtys gminy Leboszowice, Alfred
Wilczek − gospodarz imprezy.
Leboszowiczanie zadbali, by
goście nie nudzili się ani przez chwilę − rozdawano tradycyjne śląskie
kołocze, można było napić się czegoś
orzeźwiającego, poszaleć na dmu-

chanych zamkach czy podziwiać
tradycyjne dożynkowe korony.
− Szkoda tylko, że dzisiaj niedziela i jutro trzeba wstać do pracy
− mówi mieszkający w Leboszowicach od 13 lat pan Piotr.
W pomoc w organizację dożynek
zaangażowała się prawie cała jego

rodzina. Pan Piotr na rolnicze święto
zaprosił swoich przyjaciół − motocyklistów. Dołączyli do dożynkowego
korowodu.
Na święto przyjechała tak że
Weronika Morcinek z Sośnicowic.
Sprzedaje ręcznie plecione ze słomy
figurki.
− Och i kilkanaście godzin trzeba spędzić nad taką robotą. Zależy
do wielkości − wyjaśnia artystka.
Dzieci szczególnie zainteresowała
postać Myszki Miki, oczy wiście
ze słomy. Nad bezpieczeństwem
bawiących się czuwało m.in. OSP
z Pilchowic. Pan Kamieńsk i na
imprezę zabrał córki − Agnieszkę
i Sylwię. Cała trójka zaprezentowała
się w galowych strojach.
− Dziewczyny już kilkanaście razy
wyjeżdżały do pożaru − chwalił się
dumny tata.
Na dożynkowej scenie też sporo
się działo. Damian Holecki czarował
głosem starsze i młodsze panie, a
Arkadia Band zagrała do tańca. Parkiet nie pustoszał do późnych godzin
nocnych.

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

Lebioszowiczanie w kolorowych przebraniach witali gości dożynek

PYSKOWICE

Podziękują za plon
XV Dożynki Powiatu Gliwickiego tym
razem zagoszczą w Pyskowicach. Mieszkańcy
obiecują sporo zabawy i dużo dobrej muzyki.
Pyskowickie święto plonów słynie m.in. z
niezwykle barwnego korowodu dożynkowego, który pieczołowicie przygotowują
rolnicy. Świętowanie rozpocznie się już w
sobotę, 7 września, od występu śląskiej grupy
kabaretowej Kafliki. Ze śląskimi przebojami
zaprezentuje się także Arkadia Band i Mirek
Jędrowski. Około 18.30 piosenki ze słonecznej Italii i zespół Acapulco. Muzykę w stylu

Przegląd Lokalny Nr 35 (1069) 29 sierpnia 2013 roku

dance zagra D-Bomb. Na zakończenie dnia
wystąpi zespół Princess prosto z Czech z
muzyką zespołu Queen. Niedzielną część dożynek zainauguruje uroczysta msza święta w
kościele pw. Nawrócenia św. Pawła (godz. 10).
Po mszy− korowód. Na scenie nie zabraknie
śląskiego humoru i szlagierów (występ m.in.
Jacka Kieroka) oraz piosenek na cygańską
nutę (Bogdan Trojanek & Terne Roma). O
21.30 gwiazda wieczoru − Skaldowie! Pyskowice zapraszają!
jb
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

32-36/13

1/13-odw.

27-39/13

EDUKACJA

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

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

21-49/13

bezstresowe PR ZEPROWADZKI. Tel.
507 799 766

34-35/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

SPRZEDAM
Do sprzedania kilkanaście tytułów sag - za
połowę ceny. Tel. 500 095 081

35/13

32-39/13

NIERUCHOMOŚCI
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 lub 663 305 076

1/13-odw.

Docieplenia budynków, elewacje. Tel.
665 639 146
31-35/13

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

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, docieplanie budynków,
podbitki. Tel. 602 407 190, 785 948 716
35-44/13

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630
26-41/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, 2
piętro (Merkury). tel. 602 799 911

34-35/13

Do w ynajęcia mieszkanie, 56 m 2 , ul.
Szpitalna. Cena do uzgodnienia. Tel.
697 534 648
D zi a ł kę r e k r e ac y jn ą sp r ze dam. Te l.
609 967 778

35-36/13

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

33-35/13

Mieszkanie do wynajęcia Knurów. Tel.
781 843 893, 32 235 13 25
34-36/13

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 609 967 778

35-36/13

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 791 873 024

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

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

31–35/13

1-39/13

35/13

35/13

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach 31
m2, II piętro, Al. Piastów. Tel. 500 437 876
do godz. 20.00

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

Sprzedam lub zamienię M-4 Knurów, ul.
Ziętka, IV p., pow. 56 m2. Tel. 506 260 696

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

Sprzedam M-4 o pow. 61,7 m2w Knurowie na osiedlu WP II. Tel. 608 879 429 lub
696 444 726 (bez pośredników).

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

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

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

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

18-44/13

1/13-odw.

9-44/13

ZDROWIE I URODA
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- wykaz nr 10/GB/13 nieruchomości lokalowych położonych
w Knurowie przy ul. Żeromskiego 1d/2, ul. Krasickiego 2/6,
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze
bezprzetargowej

29/13-odw.

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, 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

DAM PRACĘ
Pizzeria „Gruby Benek” zatrudni kierowcę
z własnym samochodem. Tel. 608 327 604

35/13

Prac a dla pielę gniar ki szkolnej. Tel.
660 311 766, 600 023 547
34-35/13

Producent stolarki aluminiowej Metall-Bau
Bujok z siedzibą w Pilchowicach zatrudni:
montażystów, kierownika produkcji . Wiek
do 40 lat. Wymagane dok: CV, kopie świadectw pracy. Tel. 32 235 69 28, metall-bau.
bujok@wp.pl

informacja własna wydawcy

35/13

Szukam do współpracy – kobieta, wiek do
35 lat, komunikatywna. Praca na targowisku. Tel. 798 780 566
34-35/13

34-37/13

Schody drewniane na wymiar wraz z montażem. Tel. 668 346 687

35-odw.

5-odw.

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:

35-36/13

30-51/52/13

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

SZUKAM PRACY

OGŁOSZENIE

34-35/13

35-36/13

32-39/13

31-35/13

2

2

33-36/13

Wynajmę pomieszczenia pod działalność
usługową. Tel. 512 614 466

35-38/13
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sport

Foto: Waldemar Jachimowski

Liga Orlika
Zwycięzcy – Pamar – wraz
z organizatorami rozgrywek

WYNIKI 13. KOLEJKI, 7.08.2013
Vibovit Studio DENIM – TKKF Mistral Intermarché 3:9 (0:2)
M. Bagiński 2, A. Paśnicki – D. Wieliczko 4, D. Pietras 3, K. Idziaszek 2
żółta kartka: P. Michalak (TKKF Mistral Intermarché).
Sanit – Pamar 1:6 (0:3)
T. Nowosielski – M. Rozumek 3, W. Rozumek 2, Ł. Spórna
Team Stalmet – Tritech 17:6 (10:3)
P. Jędrzejczak 5, Ł. Wolsztyński 4, P. Nalepa 4, D. Flis 2, R. Wolsztyński 2 – K. Górka 3, S. Napierała, M. Salak, D. Jabłoński
żółta kartka: K. Górka (Tritech).

WYNIKI 14. KOLEJKI, 12.08.2013
Sanit – Team Stalmet 3:7
R. Nowosielski, M. Gmyz, P. Rolnik – P. Jędrzejczak 5, R. Wolsztyński 2
TKKF Mistral Intermarche – Tritech 8:4
M. Szatka 3, B. Pietras 2, B. Lewandowski, K. Idziaszek, Andrzej Niewiedział – G. Górka 2, K.
Napierała, W. Walkowski
Pamar – Vibovit Studio DENIM 14:2
Ł. Winiarczyk 3, J. Stępień 3, D. Dybcio 3, D. Tałajkowski 3, W. Rozumek 2 – P. Zieliński, P. Zabłocki
żółta kartka: M. Bagiński (Vibovit)
Black&Decker – Kowal Trans 6:2
W. Kalkowski 3, R. Kalkowski 2, K. Nowak – Ł. Adamski, P. Kowal

Pamar mistrzem Orlika
Radość zawodników najlepszej
drużyny Ligi Orlika

Pamar – Tritech 7:2 (4:0)
W. Rozumek 3, J. Stępień 2, W. Kempa, D. Dybcio – S. Napierała, Ł. Rylukowski
TKKF Mistral Intermarche – Team Stalmet 3:10 (0:3)
M. Mularczyk, J. Gendarz, B. Pietras – P. Jędrzejczak 6, R. Wolsztyński 3, Ł. Wolsztyński
żółta kartka: D. Wieliczko (TKKF Mistral Intermarché).
Sanit – Vibovit Studio DENIM 6:4 (3:0)
M. Gmyz 2, R. Nowosielski 2, Z. Szwagrzyk, P. Rolnik – K. Kijak 2, M. Bagiński, D. Gigla
żółta kartka: S. Bujnowski (Vibovit Studio DENIM).

WYNIKI 16. KOLEJKI, 21.08.2013
Sanit – Tritech 5:4 (3:2)
T. Barwicki 2, A. Czerkies, M. Gmyz, J. Nowosielski – Ł. Rylukowski, D. Jabłoński, K. Zabawczuk,
G. Górka
żółta kartka: Ł. Rylukowski (Tritech).
Black&Decker – TKKF Apteka Św. Barbary 6:4 (1:2)
W. Kalkowski 4, P. Dąbrowski, S. Szlachta – M. Odrobina 2, M. Boryga, A. Bujnowski
Pamar – TKKF Mistral Intermarché 3:10 (2:6)
W. Rozumek 2, J. Stępień – Andrzej Niewiedział 4, Artur Niewiedział 2, Ł. Michalski 2, B. Lewandowski, K. Idziaszek
żółte kartki: B. Pietras, Artur Niewiedział – dwie (TKKF Mistral Intermarché), czerwona kartka:
Artur Niewiedział (TKKF Mistral Intermarché).

Foto: Waldemar Jachimowski

Z a kończ y ł a się d r u ga
edycja organizowanych przez
Miejsk i Ośrodek Spor tu i
Rekreacji rozgrywek Ligi Orl i k a . Podobn ie ja k pr z ed
rok iem t y tuł mistrzowsk i
przypadł najrówniej grającemu z espo łow i Pa ma r u,
który był bliski powtórzenia
zeszłorocznego w yczynu i
zakończenia ligi z kompletem
zwycięstw. Na drodze do tego
celu stanęła w ostatniej kolejce drużyna TKKF Mistral
Intermarche i wykorzystując
osłabienie kadrowe mistrza
nie pozwoliła mu na odniesienie 30. z rzędu zw ycięstwa w historii orlikowych
zmagań. Porażka na zakończenie rozgry wek nie odebrała Pamarowi słodkiego
smaku szampana otwartego
tuż po końcowym gwizdku
sędziego.
Pomimo w ygranej nad
mistrzem TTKF zajął dopiero
trzecie miejsce, a tytuł wicemistrza przypadł Teamowi
Stalmet, który potwierdził wy-

WYNIKI 15. KOLEJKI, 19.08.2013

GRUPA MISTRZOWSKA

sokie aspiracje przed nadchodzącym sezonem halowym.
Rozczarowaniem była postawa Vibovitu, który uplasował
się poza podium, natomiast
na plus ocenić trzeba postawę
w tych rozgrywkach Sanitu,
który zajął 5. miejsce oraz
drużyny Black&Decker, która
wygrała rywalizację w grupie
walczącej o miejsca 7-10.

Po ostatnich spotkaniach
nastąpiła ceremonia wręczenia
nagród, w której uczestniczyli
wiceprzewodniczący Rady
Miasta - Jerzy Pach, przewodniczący Komisji Sportu,
Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia - Joachim Machulik oraz dyrektor MOSiR
- Krzysztof Stolarek.
Waldemar Jachimowski

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KLASYFIKACJA STRZELCÓW

Pamar
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
Sanit
Tritech

14
14
14
14
14
14

26
22
21
12
11
6

89-38 13
98-46 11
93-54 10
70-85 7
45-65 5
54-79 4

12
12
12
12

12 45-67
11 50-68
4 41-56
3 39-77

0
1
0
0
1
0

1
2
4
7
8
10

0
0
2
0

7
7
8
10

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

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

5
5
2
2

Tomasz Dura
Przemysław Jędrzejczak
Łukasz Spórna
Wiktor Kalkowski
Andrzej Niewiedział
Patryk Majorczyk
Łukasz Stawiarski
Marcin Rozumek
Rafał Wolsztyński
Wojciech Rozumek
Michał Bagiński
Łukasz Wolsztyński
Grzegorz Górka

27
23
15
15
14
12
12
12
12
11
11
11
11

informacja

III liga kobiet

Dość nieoczekiwanie, po
dobrym ubiegłym sezonie na
szczeblu 3. ligi, szyld zmienia
jedyna w naszym regionie
kobieca drużyna piłkarska.
W minionych rozgrywkach
panie reprezentowały Naprzód Żernica, a w zbliżającym się sezonie zagrają w
barwach Wilków Wilcza. Po
tym zabiegu nie zmieniły się
osoby, które odpowiadają za
przygotowanie zespołu do
rozgrywek i w dalszym ciągu
zajmują się tym Joanna Szulc
i Piotr Waluga.
Nowy sezon w kobiecej
3. l id z e r usz y w najbl i ższy weekend, a pierwszym
rywalem „Wilczyc” będzie
Polonia Poraj.
Te r m i n y m e c z ó w z

udziałem Wilków Wilcza:
1 września – Polonia Poraj
(dom), 7 września – Polonia
Tychy (wyjazd), 15 września – Czarne II Świerklany
(dom), 22 września – UKS
Gamów (dom), 5 październi k a – Jaskół k i Chorzów
(wyjazd), 13 października –
TS Mitech II Żywiec (dom),
19 października – Czarni II
Sosnowiec (wyjazd), 3 listopada – Wisła Skoczów (dom),
9 listopada – KKS II Zabrze
(wyjazd).

Dodajmy, że trwa nabór
do kobiecego zespołu z Wilczy.

Treningi odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 18.30.
PiSk

Kobiecy zespół zmienił latem przynależność
klubową i z Naprzodu Żernica przeniósł się
do Wilków Wilcza

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Nie Naprzód, a Wilki

Zebranie w Sekcji Pływackiej

2 września o godzinie
17.30 w Miejskim Ośrodku
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Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach odbędzie się ze-

branie działaczy i trenerów z
rodzicami zawodników.
13

sport

Klasa okręgowa
- grupa IV

IV liga

Paweł Krasoń średnio dwa razy w ciągu meczu sięga po piłkę do swojej
siatki. W sobotę czynił to aż czterokrotnie

Stawką sobotniego meczu
pomiędzy Wyzwoleniem Chorzów a Concordią Knurów był
fotel lidera, a pierwsze 30 minut spotkania przypominało
walkę bokserską o mistrzowski
pas prestiżowej federacji.
Pierwszy cios próbowali
zadać gospodarze i w 2 minucie piłka minimalnie minęła
lewy słupek bramki Pawła
Krasonia. Jak na początek
dobrej walki przystało, knurowianie niemal natychmiast
odpowiedzieli równie błyskotliwym atakiem. W 6 minucie
główkował Marcin Modrzyński, a gdy piłka zatrzepotała w
siatce, do góry powędrowała
chorągiewka asystenta sędziego. Spalony, a więc wciąż 0:0.
W 8 minucie rzut wolny
wykonują chorzowianie, piłka trafia w głowę zawodnika
ustawionego w murze i szybuje
minimalnie nad poprzeczką.
W odpowiedzi Patryk Nalepa kapitalnym strzałem z
półobrotu sprawdza formę

Liczby
Concordii

100

- tyle porażek ponieśli
k nur ows c y pi ł k ar ze w
najnowszej historii klubu
(304 mecze, 152 zwycięstwa, 52 remisy, 100
porażek)

50

- tyle spotkań przegrała Concordia, gdy na
ławce trenerskiej zasiadał
Wojciech Kempa (159 meczów, 84 zwycięstwa, 25
remisów, 50 porażek)

14

bramkarza Wyzwolenia, który z trudem wybija futbolówkę na korner.
Po kwadransie gry bramką zapachniało przed „świątynią” Concordii, bowiem rywal
główkował z 4 metrów, ale
obok prawego słupka.
Minęło kilka minut i po
strzale Łukasza Żyrkowskiego
knurowianie wywalczyli rzut
rożny. Ten sam zawodnik
rozpoczął kolejny kontratak,
podając piłkę do wychodzącego na czystą pozycję Marcina
Rozumka. Gdy ten przegrał
pojedy nek z bramkarzem
wybiegającym poza swoje pole
karne, przed szansą wpisania
się na listę strzelców stanął
Patryk Nalepa. Szansy jednak
nie w ykorzystał, bo piłka
poszybowała nad poprzeczką.
Chwilę później gospodarze
wyprowadzili serię nokautujących ciosów. Pierwsze trafienie
knurowianie zainkasowali w
minucie 33, po główce finalizującej dośrodkowanie z prawej
strony boiska. Gospodarze
objęli prowadzenie, jednak trafiony rywal natychmiast zaczął
atakować i Patryk Nalepa po
podaniu Marcina Rozumka
trafił bramkarza w nogę.
Jak się później okazało,
była to ostatnia okazja Concordii na strzelenie gola. Gospodarze z kolei wygrywali coraz
więcej pojedynków „jeden na
jeden”. Sprawiali też wrażenie
szybszych od przeciwnika, no i
przede wszystkim byli skuteczniejsi od podopiecznych Wojciecha Kempy. Swą wyższość
potwierdzili jeszcze przed

przerwą. Na 2:0 podwyższyli
w 43 minucie, a kolejnego gola
zdobyli w minucie 45.
0:3 do przerwy. Kibicom
Concordii od razu przypomina
się finał Ligi Mistrzów z 2005
roku, gdy FC Liverpool przegrywał trzema bramkami z AC
Milan, a mimo to sięgnął po
klubowy Puchar Europy. W sobotę powtórki ze Stambułu nie
było, mimo, że oba mecze miały
wspólny knurowski mianownik, wszak bohaterem tamtego
finału został wychowanek Concordii – Jerzy Dudek. W meczu
z Wyzwoleniem knurowianie
mieli między słupkami Pawła
Krasonia, który w drugiej połowie po raz czwarty musiał
sięgać po piłkę do własnej siatki. Wynik meczu na 4:0 został
ustalony w 57 minucie.
Dwie minuty później na
boisku pojawił się Piotr Karwowski. Jego epizod trwał
pięć minut. W tym czasie
dw u k rot nie dośrod kowa ł
piłkę w pole karne gospodarzy i dwa razy został ukarany
żółtymi kartkami. Pierwsze
„żółtko” zobaczył po tym,
jak sędziemu liniowemu próbował udowodnić, że chwilę wcześniej był faulowany.
Wykluczenie nastąpiło 120
sekund później po niebezpiecznym zagraniu nakładką.
Gospodarze z przewagą
jednego zawodnika grali tylko 12 minut, po czym sędzia
po raz drugi sięgnął po czerwoną kartkę.
Kwadrans przed końcem
meczu emocje się zakończyły.
Piotr Skorupa

„Szkaciorze” do stolików
3 września (wtorek) o godzinie 16.30 w klubie LWSM
„Gama” rozpocznie się XIV

Grand Prix Knurowa w skacie sportowym.

/-/

W Paniówkach
mają lidera

Wyzwolenie Chorzów - Concordia Knurów 4:0
1:0 Brzęczek 33’, 2:0 Liksza
43’, 3:0 Balzer 45’, 4:0 Fall 57’
Concordia:
Krasoń, Wieliczko (żk), Pilc,
Krzysztoporski, Morawiec
(żk) 59’ Karwowski (żk, żk,
czk – 6 4’), Jaroszewski,
Rozumek 67’ Maciejewski,
Żyrkowski 75’ Dembiński,
Spórna, Modrzyński 55’ Suchiński, Nalepa.
Sarmacja Będzin - Zieloni Żarki 0:0, Pilica Koniecpol - MLKS
Woźniki 1:1, Grunwald Halemba - LKS Kamienica Polska
4:3, Raków II Częstochowa Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
3:0, Górnik Piaski - RKS Grodziec 6:0, Slavia Ruda Śląska
- Gwarek Tarnowskie Góry 1:2,
Przyszłość Ciochowice - Lot
Konopiska 0:1.
1. Wyzwolenie
2. Piaski
3. Grunwald
4. Sarmacja
5. Woźniki
6. Raków II
7. Kamienica Polska
8. Concordia
9. Pilica
10. Lot
11. Zieloni
12. Gwarek
13. Przyszłość
14. Slavia
15. Grodziec
16. Zagłębiak

10
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
1

WYNIKI 4. KOLEJKI
GRUPA II

O ile w meczach u siebie
Wilki Wilcza zdobywają po
jednym punkcie, o tyle wyjazdy stają się zmorą podopiecznych Zdzisława Marszolika. Po
dwóch występach na obcych
stadionach bilans beniaminka

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

Jedność Przyszowice - Iskra
Pszczyna 1:4, Drzewiarz Jasienica - GKS II Katowice 2:1,
Krupiński Suszec - Spójnia
Landek 2:0, Unia Racibórz
- Gwarek Ornontowice 1:5,
AKS Mikołów - Górnik Pszów
0:6, Czarni-Góral Żywiec - KS
Wisła 0:0, Podlesianka Katowice - Forteca Świerklany 1:0,
GTS Bojszowy - GKS 1962
Jastrzębie (przełożony).
Mecz zaległy:
Drzewiarz Jasienica - Jedność Przyszowice 1:3
1. Iskra
2. Krupiński
3. Gwarek
4. Pszów
5. Czarni Góral
6. Jastrzębie
7. Bojszowy
8. Podlesianka
9. Jedność
10. Drzewiarz
11. Unia
12. GKS II
13. Wisła
14. Mikołów
15. Forteca
16. Spójnia

to zero punktów i bramki 0:6.
Bardzo dobre nastroje panują z kolei w Paniówkach,
bo Tempo narzuciło rywalom
ostre… tempo. Efekt? Pozycja
lidera!
PiSk

1. Tempo
2. Fortuna
3. Odra
4. Mokre
5. Rachowice
6. Czarni
7. Orzech
8. Łagiewniki
9. Nakło Śląskie
10. Miedary
11. Tęcza
12. Łabędy
13. Gwarek
14. Unia
15. Wilki
16. Silesia

9
7
7
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
2
1

Puchar Polski
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Wymiana ciosów
zakończona nokautem
Concordii

WYNIKI 4. KOLEJKI
GRUPA I

10
10
9
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3
1
0

O piłkę
walczy
skrzydłowy
Wilków
Wilcza Mateusz
Mularczyk
(z prawej)

Na razie same straty

W rundzie wstępnej Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze wystąpiły dwie
drużyny z naszego terenu:
Gw iazda Chudów i Wilk i
Wilcza. Obie poległy.
Gwiazda musiała uznać
wyższość Sokoła Łany Wielkie, ulegając 0:3.
Trzy bramki padły też w
spotkaniu Wilków Wilcza z
ŁTS-em Łabędy. Ten mecz
był bardziej wyrównany, a z
awansu cieszył się ŁTS, który
ograł rywala 2:1.
Dodajmy, że zespół Wilków wystąpił w składzie z do-

świadczonymi Jackiem Wiśniewski w obronie i Piotrem
Gierczakiem w linii pomocy.
W 1/8 finału wystąpią trzy
drużyny z naszego terenu.
Jedna na pewno uzyska awans
i będzie to zwycięzca meczu
Tempo Paniówki – Concordia
Knurów. Inna nasza drużyna
– Jedność Przyszowice zagra
o awans do ćwierćfinału na
w yjeździe z Czarnymi Pyskowice.
Mecze 1/8 finału odbędą
się 11 września o godzinie
17.00.
PiSk

Klasa A
WYNIKI 2. KOLEJKI
KS MOSiR Stal Zabrze - Jedność 32 II Przyszowice 1:2, Zryw
Radonia - Sokół Łany Wielkie 2:2, Społem Zabrze - Młodość
Rudno 0:0, Ruch Kozłów - MKS Zaborze Zabrze 0:3, Orły
Bojszów - Naprzód Żernica 5:1, Orzeł Stanica - Przyszłość II
Ciochowice 1:1, Carbo Gliwice - Salveo Drama Kamieniec 3:2,
Zamkowiec Toszek - MKS Zabrze-Kończyce 1:0.

WYNIKI 3. KOLEJKI
Orzeł Stanica - Jedność 32 II Przyszowice 4:3, Sokół Łany
Wielkie - Carbo Gliwice 0:1, MKS Zaborze Zabrze - Społem
Zabrze 5:1, Młodość Rudno - Zryw Radonia 1:2, Salveo Drama
Kamieniec - KS MOSiR Stal Zabrze 3:2, Naprzód Żernica - Zamkowiec Toszek 3:0, MKS Zabrze-Kończyce - Ruch Kozłów 5:2,
Przyszłość II Ciochowice - Orły Bojszów 2:1.

1. Carbo
2. Zaborze
3. Przyszłość II
4. Kończyce
5. Zryw
6. Młodość
7. Drama
8. Zamkowiec
9. Orzeł
10. Orły
11. Jedność II
12. Stal
13. Naprzód
14. Sokół
15. Społem
16. Ruch
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6
5
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4
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3
3
1
1
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Foto: Piotr Skorupa

Co z nich wyrośnie?

Foto: Piotr Skorupa

sport

W Knurowie oraz w wielu
ościennych gminach
wychowało się grono
późniejszych piłkarzy
grających na najwyższym
ligowym szczeblu, a nawet
w reprezentacji Polski

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
1 września, godz. 17
Wilki Wilcza – Polonia Poraj

4. LIGA, GRUPA I
31 sierpnia, godz. 17
Concordia Knurów – Górnik Piaski
Michał Kopczyński
rozpoczął sezon od
ustrzelenia hat-tricka

Hat-trick
Rozgrywki zespołów dziecięcych i młodzieżowych toczą się w cieniu seniorskiej
piłki, na której koncentrują
się media, kibice i sponsorzy.

My postanowiliśmy przyjrzeć
się dzisiaj klubom z naszego
regionu i przedstawić ilość
zespołów biorących udział w
rozgrywkach trampkarzy i

juniorów. Wszak to przyszłość
naszego futbolu, nie tylko
– mamy taką nadzieję – w
wydaniu lokalnym.
PiSk

ZESPOŁY ZGŁOSZONE DO ROZGRYWEK PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLUBY:
- Jedność 32 Przyszowice - 3 zespoły
w rozgrywkach
Juniorzy młodsi, rocznik 1997
Trampkarze, rocznik 2001
Trampkarze, rocznik 2003
- Tempo Paniówki - 2 zespoły w rozgrywkach
Juniorzy młodsi, rocznik 1997
Trampkarze, rocznik 2002
- Gwiazda Chudów - 1 zespół w rozgrywkach
Juniorzy starsi, rocznik 1995
- Wilki Wilcza – 1 zespół w rozgrywkach
Juniorzy starsi, rocznik 1995
- Victoria Pilchowice – 1 zespół w rozgrywkach
Juniorzy starsi, rocznik 1995
- Orzeł Stanica – 1 zespół w rozgrywkach
Juniorzy młodsi, rocznik 1997
- Naprzód Żernica – 1 zespół w rozgrywkach
Trampkarze, rocznik 2000

Trzynaście
bramek

PiSk

OKRĘGOWA
LIGA
JUNIORÓW

Concordia – Polonia II Bytom 4:2
(bramki dla z w ycięzc ów:
Kopczyński 3, Tasak)

REGIONALNA
LIGA
JUNIORÓW
Concordia – MSPN Górnik
Zabrze 0:3

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
31 sierpnia, godz. 17
Wilki Wilcza – Orzeł Mokre
1 września, godz. 15
Tempo Paniówki – Fortuna Gliwice

KLASA A
Klasa „A”
31 sierpnia, godz. 17
Orzeł Stanica – Orły Bojszów
Naprzód Żernica – Ruch Kozłów
1 września, godz. 16
Jedność II Przyszowice – Drama Kamieniec
4 września, godz. 18
Drama Kamieniec – Orzeł Stanica
Sokół Łany Wielkie – Jedność II Przyszowice
Naprzód Żernica – Społem Zabrze
KLASA B
31 sierpnia, godz. 17
Quo Vadi Makoszowy – Gwiazda Chudów
Victoria Pilchowice – Kłodnica Gliwice
4 września, godz. 18
Gwiazda Chudów – Walka Zabrze
Quo Vadis Makoszowy – Victoria Pilchowice

KLASA C
1 września, godz. 17
Naprzód Łubie – Concordia II Knurów
4 września, godz. 18
Concordia II Knurów – Młodość II Rudno
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

TERMINARZ REZERW CONCORDII:

W minionym tygodniu sztab szkoleniowy Concordii zorganizował grę wewnętrzną. Nazwano ją sparingiem rezerw z juniorami. Lepsi i to zdecydowanie
okazali się „rezerwiści”, którzy strzelili 13 bramek, nie
tracąc ani jednej. Cztery gole były autorstwa Damiana
Kozdronia, dwa Piotra Karwowskiego, a po jednym
strzelili: Bartłomiej Maciejewski, Michał Kopczyński,
Piotr Kroczek, Wojciech Kempa, Arkadiusz Suchiński,
Bartosz Kutypa i Mateusz Filip.
Zwycięski zespół tworzyli zawodnicy, którzy nie
mieli jeszcze okazji zagrać o punkty w 4. lidze, bądź
zagrali w niej niewiele minut, czyli: Wasilewski, Ł.
Bączkiewicz, Koniorczyk, Gałach, Karwowski, Jaroszewski, Dembiński, Maciejewski, Kempa, Kopczyński, Filip, Kozdroń i Suchiński. W drugiej połowie do
wymienionych dołączyło dwóch juniorów: Kutypa i
Kroczek.
W drużynie juniorów zagrali: Grabowski, Świtek,
Guzera, Mikulski, Kruk, Goncerzewicz, Gałązka, Klimasara, Bajer, K. Bączkiewicz, Sobczak, Lipka, Karpiński,
Popek, Nowosielski, Tasak i Rydzek.
PiSk

W zespole
rezerw Concordii
wystąpił m.in.
19-letni Łukasz
Bączkiewicz,
który wrócił
do Knurowa po
kilkuletniej grze
w Stadionie
Śląskim Chorzów

Foto: Piotr Skorupa

- Concordia Knurów - 6 zespołów w rozgrywkach
Okręgowa Liga Juniorów
Regionalna Liga Juniorów
Trampkarze starsi, rocznik 1999
Trampkarze, rocznik 2000
Trampkarze, rocznik 2002
Trampkarze, rocznik 2004
- APN Knurów - 5 zespołów w rozgrywkach
Trampkarze, rocznik 2001
Trampkarze, rocznik 2002
Trampkarze, rocznik 2003
Trampkarze, rocznik 2004 (dwie drużyny)
- LKS 35 Gierałtowice - 4 zespoły w rozgrywkach
Juniorzy młodsi, rocznik 1997
Trampkarze, rocznik 2001
Trampkarze, rocznik 2003
Trampkarze, rocznik 2005

M łod zie ż C oncord i i
Knurów rozpoczęła walkę o
awans do Śląskiej Ligi Juniorów Starszych. Na inaugurację sezonu Okręgowej Ligi
Juniorów zespół prowadzony przez Damiana Mehlicha
wygrał z Polonią II Bytom
4:2. Ojcem zwycięstwa był
Michał Kopczyński, który
ma za sobą kilka gier sparingowych w zespole seniorów.
„Kopara” popisał się hat-trickiem, co potwierdza
jego olbrzymie możliwości.

4. LIGA, GRUPA II
31 sierpnia, godz. 17
GKS II Katowice - Jedność Przyszowice

1. kolejka – 1 września, g. 17
Naprzód Łubie – Concordia II Knurów
2. kolejka – 4 września, g. 18
Concordia II Knurów - Młodość II Rudno
3. kolejka – 8 września, g. 17
Leśnik Łącza - Concordia II Knurów
4. kolejka – 15 września, g. 17
Concordia II Knurów - Gwarek II Ornontowice
5. kolejka – 18 września, g. 17
Concordia II Knurów - Burza Borowa Wieś
6. kolejka – 22 września, g. 16
Ślązak Bycina - Concordia II Knurów
7. kolejka – 29 września, g. 16
Concordia II Knurów - Orzeł Paczyna
8. kolejka – 6 października, g. 15
Concordia II Knurów - Naprzód Łubie
9. kolejka – 13 października, g. 15
Młodość II Rudno - Concordia II Knurów
10. kolejka – 20 października, g. 15
Concordia II Knurów - Leśnik Łącza
11. kolejka – 27 października, g. 14
Gwarek II Ornontowice – Concordia II Knurów
12. kolejka – 3 października, g. 14
Burza Borowa Wieś - Concordia II Knurów
13. kolejka – 10 listopada, g. 13
Concordia II Knurów - Ślązak Bycina
14. kolejka – 17 listopada, g. 13
Orzeł Paczyna - Concordia II Knurów
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Żegnaj wakacyjna beztrosko!

Foto: Jadwiga Janowska

Foto: Jadwiga Janowska

Strażacy przygotowali dla dzieci niezłą atrakcję. W upalny sierpniowy dzień ustawili
kurtynę wodną. Więcej zdjęć na blogu www.janowskajadwiga.blogspot.com

Ach, co to był za czas! Pełen przygód i wrażeń. Dzieci odwiedziły prawie wszystkie zakątki w Polsce, pluskały się
morzu, zdzierały buty na górskich szlakach i szalały na miejskich podwórkach. Niestety, wrzesień już puka do
drzwi. Czas porzucić wakacyjny plecak i wrócić do książek i zeszytów. Ale to za chwilę. Na razie powspominajmy...
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa zaproponowała wycieczki
i zajęcia w mieście

Gmina Gierałtowice pokazała
dzieciom ciekawe miejsca
Wakacyjne warsztaty
artystyczne ze Sztukaterią
w Górkach Wielkich

Koloniści z parafii Cyryla
i Metodego odpoczywają
po intensywnym zwiedzaniu
Chwila wytchnienia z książką
na zamku w Toszku

Foto: Andrzej T. Knapik

Foto: Andrzej T. Knapik

− Ale ładna świnka! − zachwycały się
dzieci z gminy Pilchowice

Foto: Andrzej T. Knapik

Warsztaty filmowe zorganizowane
przez Centrum Kultury

Pogoda nad morzem dopisywała! Z Miejskim
Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej dzieci opalały
się w Rowach

Dzieci z Pilchowic bawiły się
na ranczu w Proboszczowicach

Czy jest tu złoto?
− zastanawiali się
koloniści
z Gierałtowic
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Foto: Natalia Czech

Parafia Cyryla i Metodego zabrała
dzieci na wycieczki bliskie i dalekie
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