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KNURÓW

Zostań
studentem
UTW

GIERAŁTOWICE, KNURÓW, WILCZA

Na podwójnym gazie
Nie mieli szczęścia czterej mężczyźni, którzy
w tym tygodniu zostali złapani przez policję za
jazdę pod wpływem alkoholu. Stracili prawa
jazdy, grozi im też rok pozbawienia wolności
Pierwszy z mężczyzn wpadł w
poniedziałek w ręce funkcjonariuszy
Wydziału Ruchu Drogowego KMP w
Gliwicach w Wilczy na ul. Gliwickiej.
40-latek wydmuchał 0,6 promila.
Kilka godzin później w tym samym
miejscu został zatrzymany kolejny
kierowca. U 41-latka alkomat wskazał 1,05 promila w organizmie.
Tego samego dnia, tym razem w
Knurowie na ul. Legionów, policjan-

KNURÓW

ci zatrzymali 26-letniego Czecha, w
którego żyłach krążyło 0,66 promila.
Trochę więcej, bo 0,8 promila, miał
mężczyzna, złapany przez funkcjonariuszy na ul. Karola Miarki w
Gierałtowicach. 40-latek podróżował skuterem.
Postępowanie we wszystkich
czterech przypadkach prowadzi
KMP w Gliwicach.
DC

ZAPROSZENIE

Chciał zapalić? Cudze
W ubiegły czwartek nieznany
do tej pory sprawca wybił szybę, po
czym włamał się do forda na parkingu przy ul. Spółdzielczej. Łupem złodzieja padły... trzy paczki papierosów
o wartości 30 zł.
Chwilę później sprawca włamał
się – stosując tę samą metodę - do
dwóch kolejnych samochodów – fiata
126p oraz brava. Tym razem nie miał
jednak czego ukraść...

Foto: www.rybnik.eu

DC

RYBNIK

Koncert
Roda
Stewarta

To już ta sobota – Rod Stewart
wystąpi na stadionie miejskim w
Rybniku.
Bramy stadionu zostaną otwarte
o godz. 16. W roli supportu, o godz.
18, wystąpi toruński zespół rockowy
Manchester. Legendarny, 68-letni
wokalista, znany ze swojej punktualności, ma pojawić się na scenie o
godz. 20.
Występ Roda Stewarta ma potrwać około dwóch godzin. Bilety na
sobotni koncert są nadal w sprzedaży.
Kosztują od 99 zł do 450 zł.

chwalicie,
swego
nie znacie

Izba Tradycji
KWK „Knurów”
zaprasza do siebie w najbliższy
weekend, 14-15
września w godz.
10-15, na wystawę
„Knurów - miasto na węglu wyrosłe”. To jedna z
propozycji Europejskich Dni Dziedzictwa, o których pisaliśmy przed
tygodniem.
- Odwiedziło nas wielu znamienitych gości, zrodziło się wiele pomysłów na współpracę z Uniwersytetem
Śląskim czy Muzeum Uniwersytetu
Warszawskiego - mówi podekscytowany kustosz Bogusław Szyguła.
Dla odwiedzających wystawę
przygotował z Ewą Granieczny przewodnik po Knurowie i Krywałdzie,
w sumie 3 wycieczki z opisami najciekawszych zakątków miasta.
Wstęp na wystawę jest wolny.
Polecamy!
/g/

foto-krytyk
Foto: Dawid Ciepliński

Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Knurowie zaprasza do wstąpienia w
szeregi członków uczelni.
- Zapisy rozpoczynają się 18
września (środa) w godzinach 15-17
– mówi kierownik UTW Ewa Jurczyga. – Będą prowadzone w Miejskim
Gimnazjum nr 2 - w sekretariacie
UTW (pokój nr 2).
Jeśli nie uda ci się tego dnia, nic
straconego. Zapisy będą prowadzone
w następnych tygodniach.
- Kolejne dyżury w sekretariacie
będą pełnione w każdą środę od
godziny 15 do 17 – dodaje kierownik
Jurczyga.
/bw/

KNURÓW

Pozwól sobie
pomóc

W czwartek 12 września o godz.
16.30 odbędzie się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla osób
Współuzależnionych „UFNOŚĆ”.
– Spotkania będą polegać na informowaniu rodzin, których dotyka problem
uzależnienia, jak sobie pomagać. Jak
rozwiązywać pojawiające się kłopoty oraz przeciwności – mówi Jan
Tomczyk, organizator i prowadzący
spotkania.
Pierwsze zebranie będzie spotkaniem informacyjnym, następne
będą miały określony temat, np.
mowa będzie o szkodliwości alkoholu, zagrożeniach jakimi skutkuje
przyjmowanie używek, o sposobach
powrotu do normalnego życia. Spotkanie odbędzie się na ul. Dworcowej
38A w pokoju 211.

- Od razu takiemu mandat pow
inni wlepić albo najlepiej odho
lować
– mówiła poiry towana kobieta,
wskazując na samochód stoją
cy na
zejściu z przejścia dla pieszych
na ul. Batorego. Widocznie kiero
wcy
nie chciało się szukać miejsca
postojowego, tych w okolicy
przecież
nie brakuje. Dwa dni później,
w niedzielę, takim samym lenis
twem
wykazał się inny kierowca, któr
y zost awił samochód na ul. Kape
lanów Wojskow ych.

reklama

DC

KNURÓW

Sezon
na seaty?

W odstępie kilku dni w Knurowie skradziono dwa seaty cordoba.
Do pierwszej kradzieży doszło we
wtorek, 3 września. Nieznany sprawca przywłaszczył sobie auto stojące na
ul. Kopalnianej. Wartość samochodu
wyceniono na 15 tys. zł.
Tydzień później z ulicy... Kopalnianej znikł kolejny seat cordoba. Jego
wartość oszacowano na 20 tys. zł.
Złodziei i samochodów poszukują knurowscy policjanci.
DC

reklama

Aleksandra Bednarz
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koryta rzeki w rejonie nasypu kolejowego, podwyższenie prawego wału i
likwidacja niesprawnego przepustu.
Za większość tych prac odpowiada
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex z Będzina. Po wycince drzew na
osiadającej skarpie, przystąpiło do budowy fundamentów. Na placu pojawiły
się żurawie gąsienicowe i urządzenie
drążące ściany szczelinowe.
- Podczas drążenia szczelin na
głębokość 22 m usunięty grunt z wykopu na bieżąco uzupełniamy zaczynem
bentonitowym, który stabilizuje wykop i zabezpiecza ściany przed zawaleniem - tłumaczy inżynier budowy
Łukasz Dzida.
Wysoki na 22 metry i szeroki na
8 metrów most konstrukcji żelbetowej będzie gotowy w najbliższych
miesiącach.
Ochronie przeciwpowodziowej
terenów przysłuży się także przebudowa przepompowni wraz z budową
zbiornika retencyjnego na potoku
Szczygłowickim oraz nadbudowa
ul. Zwycięstwa na długości 400 m.

SZCZYGŁOWICE

Fundamenty
pod nowy most

/pg/, foto: arch. Banimex

Budowa mostu pod nasypem kolejowym
linii 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny
nie zwalnia tempa. Po wycince drzew
na skarpie z osiadającym przepustem
przyszła pora na fundamenty
Inwestycja sprawi, że mieszkańcy
pogranicza Knurowa i Leszczyn odetchną z ulgą. Dotychczas wystarczyło
kilka dni deszczu, by ich posesje były
podtapiane przez wzbierający potok
i rzekę. W końcu KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice
zajęła się palącym problemem i rozpisała przetarg na budowę nowego
mostu dla Bierawki.
Inwestycja „pod klucz” podzielona jest na 5 etapów: budowa mostu o
długości ponad 70 m wraz z murami
oporowymi, przebudowa sieci trakcyjnej dwóch torów, wykonanie nowego

ZABRZE, KNURÓW. PO NITCE DO KŁĘBKA, CZYLI...

Drążenie szczeliny za pomocą czerpaka

KNURÓW

Mała rowerzystka
wjechała pod koła
samochodu
Zdarzenie miało miejsce ok.
godz. 18 na ul. Ułanów. 8-letnia
dziewczynka, zjeżdżając z chodnika
na jezdnię, wjechała pod samochód
marki BMW. Młoda rowerzystka w
wyniku zderzenia trafiła do szpitala.
Na szczęście poza potłuczeniami nic
poważnego jej się nie stało.
- Uczulamy jednak rodziców,
by przestrzegali swoje pociechy
jak poruszać się na jezdni – mówi
komisarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Szczególnie tych,
którzy nie zdawali jeszcze na kartę
rowerową i nie znają jeszcze dobrze
przepisów ruchu drogowego.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

W ubiegłą środę (4 września) doszło do niebezpiecznej
kolizji z udziałem rowerzystki i samochodu. Obeszło się
bez większych obrażeń

Sytuacja wyglądała groźnie,
na szczęście skończyło się
na potłuczeniach małej
rowerzystki
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Obciążeni
zarzutami

Policjanci zwalczający przestępczość
gospodarczą odzyskali bumpery, czyli
talerze treningowe, wykorzystywane
w sportach siłowych. W sprawę
zamieszany jest 33-letni paser z Knurowa
Pod koniec sierpnia na forach
kulturystyczni.pl i wirtualnyknurów.pl oraz portalu allegro.pl pojawiły się ogłoszenia o sprzedaży nowych bumperów (na zdjęciu). Oferta
dotyczyła zestawu 8
talerzy o łącznej
wadze 100 kg.
- Sp r z e d aję
profesjonalne obciążenie wysokiej
klasy, używane na
zawodach crossfitowych i ciężarowych - zapewniał sprzedawca
z Knurowa. - Jest
możliwość zakupu
par bumperów, jeśli
zestaw nie sprzeda
się w całości. Bumpery są
nowe, gumowane, na gryf olimpijski
o średnicy 50 mm.
Zestaw kosztował od 1100 zł
(kulturystyczni.pl) do 1300 zł (wirtualnyknurow.pl).
Ogłoszenia zaskoczyły jedynego
w kraju dystrybutora bumperów,
który nie prowadzi ich sprzedaży w
internecie, dlatego powiadomił poli-

cjantów z zabrzańskiego wydziału do
walki z przestępczością gospodarczą.
Funcjonariusze namierzyli sprzedawcę, którym okazał się 33-letni
knurowianin. W jego mieszkaniu
f u n kcjona riusze
z a b e z pi e c z y l i
300 kg produktu o wartości 7
tys. zł.
W u bi e g ł y
piątek policjanci
dotarli do dwóch
mężczyzn (35 i
37 lat), odpowiedzialnych za
kradzież obciążników z zabrzańskiej firmy. Jeden
był jej pracownikiem, a drugi z nią współpracował. To pomogło mężczyznom
wynieść z firmy przedmioty o wartości 14 tys. zł.
Prokurator postawił zarzuty
złodziejom i paserowi. Mogą trafić
do więzienia nawet na 5 lat.
Po ujawnieniu sprawy ogłoszenia
znikły z portali internetowych.
/g/, /kmp zabrze/
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NIEBOROWICE

Nowy szpital
pomieści
54 łóżka

W Nieborowicach przy
ul. Kasztanowej powstaje Szpital
Chirurgii Mikroinwazyjnej.
W połowie przyszłego roku
do dyspozycji pacjentów zostaną
oddane oddziały chirurgii ogólnej,
ginekologii, urologii i ortopedii
Mimo że od przekazania placu
budowy koncernowi PORR minęły 2
miesiące, to już widać zarys kondygnacji nowego szpitala. Nieborowiczanie chwalą tempo prac.
- Obrotne chłopaki, to i robota w
rękach im się pali. Budują od rana
do wieczora. Śmieję się, że przy takim tempie przegonią tych, co mur
stawiają wokół szpitala w Knurowie
- mówi jeden z napotkanych mieszkańców wsi.
Na dźwięk słowa „budowa” przy-

staje rowerzystka. - Podobnież ma być
kilka kondygnacji. Ja się tam cieszę, bo
nie trzeba będzie mi do miasta jeździć.
Pod nosem wszystko będzie.
Szpital powstaje bezpośrednio
przy drodze krajowej nr 78, tuż za
karczmą Wrazidlok. Bezpośrednim
inwestorem jest firma SNH sp. z o.o.
z Warszawy.
Oprócz oddziałów specjalistycznych, szpital będzie wyposażony w
27 dwuosobowych pokoi z łazienką.
Wbrew temu, co usłyszeliśmy

Wizualizacja: Brus Lachowicz Architekci
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Wizualizacja pokazuje jak nowy obiekt ma się prezentować
w rzeczywistości...

od mieszkanki Nieborowic, szpital
będzie mieć jedną kondygnację z
poddaszem spełniającym funkcje
techniczne. Konstrukcja budynku
powstaje w technologii żelbetowo-murowanej. Dachy będą częściowo
spadziste na k lasycznej więźbie
drewnianej oraz płaskie na płycie
żelbetowej.
Powierzchnia użytkowa obiektu
to ponad 4220 m². Projekt zakłada
stworzenie pełnej infrastruktury
technicznej (sieci energetycznej,
wodno-kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków, gazowej) wraz z układem
dróg i parkingiem.
Termin zakończenia inwestycji
z uzyskaniem ostatecznej decyzji na
użytkowanie obiektu wyznaczono na
7 czerwca 2014 roku.

Tekst i foto: Paweł Gradek

Ścigany listem
gończym
Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał
list gończy za 27-letnim Pawłem
Jednaczem z Knurowa. Do niedawna
mężczyzna miał status zaginionego...
W grudniu 2012 roku bracia
Jednaczowie opuścili dom z zamiarem wyjazdu zarobkowego do
Holandii. Od tamtego czasu słuch
po nich zaginął. Policja brała pod
uwagę każdą ewentualność, nawet
taką, że rodzeństwo mogło paść
ofiarą handlu ludźmi albo uciekło
za granicę przed wierzycielami.
Starszy z braci miał do spłacenia
kilkutysięczny dług.
Pod koniec sierpnia zmienił się
status młodszego z braci. Na stronach
internetowych Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach Paweł Jednacz
figuruje już nie jako zaginiony, a
poszukiwany przy pomocy listu
gończego.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podinsp. Maciej Kawa
potwierdza, że Jednaczowie przebywają na terenie Holandii. Znane jest
miejsce ich pobytu, byli już legitymowani przez tamtejszą Policję.
- Nie zostali zatrzymani. Aby tak się
stało, potrzebny jest europejski nakaz
aresztowania wydany przez sąd. Na
razie Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał
za młodszym list gończy - dodaje.
4

Paweł Jednacz ścigany jest z art.
286 §1 kodeksu karnego: „Kto, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym
lub cudzym mieniem za pomocą

Szacunku za grosz
- Jestem mieszkanką naszego miasta
od 41 lat. Niedawno zmarła bliska mi
osoba. W kilku miejscach Knurowa
rozwiesiłam na tablicach ogłoszeniowych klepsydry z zawiadomieniem o
pogrzebie. Niestety, już dwie godziny
później wszystkie klepsydry zostały
zaklejone przez plakaty szkoły językowej. Cała tablica była obklejona, a
wszystkie inne ogłoszenia zostały zerwane. Bardzo mnie boli, że w naszym
mieście nie ma poszanowania nawet
dla zmarłych. Na każdej tablicy było
przynajmniej po 5 plakatów reklamowych tej samej treści. Czy naprawdę

Foto: KMP Gliwice

KNURÓW. BRACIA ODNALEŹLI SIĘ W HOLANDII

wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
/g/

nie można było przykleić np. 4 plakatów i zostawić te klepsydry? Ludzie
zainteresowani pogrzebem zmarłego
dzwonili i pytali, dlaczego nie ma
klepsydr? Nieświadoma sytuacji tłumaczyłam, że są. Po kilku telefonach
postanowiłam pojechać i to sprawdzić. I tak, jak wspomniałam, prawie
wszystko zostało zaklejone lub zerwane. Została tylko jedna klepsydra na
klatce schodowej. Jestem oburzona
takim zachowaniem. Czy reklama
jest ważniejsza od nekrologu? Czy są
jeszcze w dzisiejszych czasach jakieś
wartości moralne? Coraz częściej zaczynam w to wątpić...

Knurowianka

... a budowlańcy nie szczędzą
sił, by stało się to jak
najszybciej

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.09.2013 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
19.06.2013 r., 17.07.2013 r. oraz 7.08.2013 r.
6. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
7. Interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu proﬁlaktyki
i promocji zdrowia psychicznego na lata 2013 – 2015”,
2) w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Knurów
Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Knurowie
„Rodzina 3+”,
3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
w rejonie ul. Dworcowej,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim,
5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych
na terenie Gminy Knurów przez osoby prawne i ﬁzyczne
niezaliczone do sektora ﬁnansów publicznych oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
a także terminu i sposobu rozliczania dotacji,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
7) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
16) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
17) w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/429/12 Rady
Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na 2013 rok z późn. zm.,
18) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
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Różnica pokoleń,
różnica zdań
SZCZYGŁOWICE. NIEKTÓRZY MAWIAJĄ, ŻE Z RODZINĄ NAJLEPIEJ WYCHODZI SIĘ NA ZDJĘCIU

Gdyby można było cofnąć czas, Daniela Tyniecka
nie zgodziłaby się na ustanowienie służebności
mieszkania na swoją rzecz. Krótko po tym miała
ponoć usłyszeć od rodziny, że nadaje się do domu
starców. - Czy ja mam 100 lat? Wszystko przy sobie
zrobię, mam mieszkanie, pieniądze. Po co mam po
czyichś kątach się włóczyć?

Z aktu notarialnego wynika, że kobieta może dożywotnio zajmować
ten przedpokój

Daniela Tyniecka nie kryje rozgoryczenia. Gdyby mogła, cofnełaby czas

Pani Daniela ma dwa domy.
W pierwszym wychowała pięcioro
dzieci i mieszkała przez większą część
życia. Dziś na piętrze mieszka jej córka z rodziną, a parter zajmuje wnuk
(otrzymał go na podstawie umowy
ustanowienia odrębnej własności i
umowy darowizny). 23-latek ustanowił na rzecz pani Danieli bezpłatną i
dożywotnią służebność mieszkania.
Kobieta ma prawo zajmować jeden
pokój na wprost od wejścia do domu
i korzystać z kuchni i łazienki. Odkąd trwa kapitalny remont parteru,
Tyniecka znalazła schronienie u
sąsiadki, Róży Stec. To jest ten jej
drugi dom.
- Co innego miałam zrobić ze
sobą? Wnuk powiedział, że mi zrobi
kuchnię. Zrobił? Wystawił meble
tutaj, a tydzień temu w drzwi zamek
wstawił. Nie mogę przez to wejść do
pokoju, gdzie była kuchenka, gdzie
miałam zlew, gdzie mogłam głowę
umyć - opowiada pani Daniela.

TO NIE JEST ŻYCIE

Sąsiadka nie kryje wzburzenia:
- Ja powiedziałam, że tak tego nie
zostawię. To ma być nagłośnione w
Przeglądzie i niech wszyscy wiedzą
na krzyżówce, jakie warunki stworzył
wnuk babci. Wierzcie mi ludzie, że ja

bym tu nawet psu nie dała spać. To nie
jest życie, kuźwa...
Tyniecka twierdzi, że odkąd
wnuk został właścicielem parteru
domu, komfort jej życia pogorszył się.
Robotnicy zerwali podłogi w przedpokoju i kuchni, skuli ściany pod
nową instalację elektryczną, opróżnili łazienkę ze wszystkich urządzeń
i odcięli wodę. W tym bałaganie
zginęło wiele jej rzeczy osobistych,
m.in. akt notarialny. Przełamuje
wstyd i wyznaje, że została jej jedna
para majtek.
- Ty nie wiesz, kogo wpuściłaś pod
dach - córka próbowała mnie ostrzec,
ale powiedziała to po czasie. Od niemowlęcia przy wnuku chodziłam, a
on już mi teraz nakazał zupy mleczne
gotować jak za dawnych lat i sprzątać.
Za to, co mi pokazał, mam mu się
odwdzięczać? - pyta kobieta.
Czy to możliwe, by pani Daniela
mogła liczyć jedynie na sąsiadkę, a
nie na liczną rodzinę? Syn nie ma
warunków, by ją przyjąć pod swój
dach. Córka, która zajmuje z rodziną
piętro domu, wyjechała do Holandii.
Wcześniej zostawiła matce klucz do
mieszkania. Pani Daniela korzystała
z tej dogodności, do czasu...
- Przyszła wnuczka i poprosiła o
klucz. Dałam. Za 3 dni proszę o zwrot.
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Babciu, zostawiłam u cioci w kieszeni,
odpowiedziała. Do tej pory go nie
odzyskałam - żali się kobieta.

PRZEDPOKÓJ ZAMIAST POKOJU

Po podpisaniu aktu notarialnego
czuje się w domu jak intruz. Kiedy
zabrakło jej pieniędzy, poprosiła
syna, by sprzedał kaloryfery, które
przed laty nabyła na kopalnianej
wyprzedaży. Sąsiedzi powiadomili
wtedy policję, a wnuk posądził wujka
o kradzież. Daniela Tyniecka ma o to
do niego żal, mimo że prawo stoi po
stronie 23-letniego właściciela.
Klika dni temu 67-latka poczuła
się źle.
- Konała mi na rękach - mówi
Róża Stec. - Osłabła z tego żalu, z tego
wszystkiego. Nerwy puściły. Ratowałam ją jak mogłam.
- Ja już miałam przedzawał przyznaje pani Daniela. - Zawsze mi
szkoda pieniędzy na lekarza, bo tylko
dzieci, dzieci.
Sąsiadka nie wzywała lekarza.
Twierdzi, że w ystarczył y zimne
okłady na szyję i głowę, by Tyniecka
doszła do siebie.
Babcia wielokrotnie próbowała z
wnukiem rozmawiać, ale nie potrafili
dojść do porozumienia. On zna swoje
prawa, a ona nie potrafi odnaleźć

aktu notarialnego, by upomnieć się
o swoje.
Kserokopia dokumentu nie pozostawia jednak złudzeń. Pokój,
którego domaga się pani Daniela jest
własnością jej wnuka, a bezpłatna i
dożywotnia służebność mieszkania,
zapisana w akcie notarialnym, dotyczy prawa zajmowania przez 67-latkę
pokoju na wprost od wejścia. Z planu
dołączonego do aktu wynika, że
chodzi o... przedpokój. Potwierdza
to wnuk pani Tynieckiej.

BABCI WYBÓR

- Szczerze mówiąc, żeby ten rok
cofnąć, to nie podpisałabym niczego.
Oficjalnie mi powiedzieli, że nadaję
się do domu starców. W Prezydium
usłyszałam, że bez mojej zgody nikt
nie ma prawa mnie tam umieścić mówi pani Daniela.
Wnuk nie chce komentować słów
babci. Tłumaczy, że na czas kapital-

nego remontu miała pójść mieszkać
do jednej z córek, ale wybrała sąsiadkę. Skoro sama podjęła taką decyzję,
on nie czuje się winny. Ma remont na
głowie i sporo pracy. Zapewnia, że
czuje się odpowiedzialny za babcię,
ale denerwuje go, że ona, zamiast
pomóc, robi wszystko, by uprzykrzyć
mu życie. 23-latek podkreśla, że nie
mógł dopuścić do sytuacji, że ktoś
bez jego wiedzy wynosi z mieszkania kaloryfery, których jest przecież
właścicielem.
Na kilka dni przed publikacją
artykułu wnuczka odniosła babci
klucz do mieszkania na piętrze. Pani
Daniela podejrzewa, że to z powodu
powrotu córki z Holandii. Na pytanie, czy przeniesie się do niej do czasu
ukończenia remontu, odpowiada: Nie wiem jak to będzie.
Tekst i foto: Paweł Gradek
współpraca: Justyna Bajko

Starość nie radość

Nie ma recepty na spokojną i dostatnią starość. Przykład pani Danieli
pokazuje jak dalece posuniętą ostrożnością trzeba się wykazać przy
podpisywaniu aktów notarialnych. Podjętych decyzji można już później
tylko żałować, nie da się z nich wycofać.
W ostatnim czasie sporą popularnością wśród seniorów cieszy się odwrócona hipoteka. Emeryt przekazuje instytucji finansowej prawo własności do nieruchomości. Fundusz lub firma zobowiązują się wypłacać
mu comiesięczną dożywotnią rentę. Po jego śmierci mieszkanie przechodzi na własność instytucji finansowej. Często odwrócona hipoteka
mylona jest z umową o dożywocie. W przypadku tej drugiej fundusz
staje się właścicielami nieruchomości już za życia seniora. Problem
pojawia się, kiedy firma znika z rynku i przestaje płacić emerytowi albo
gdy popada w długi, co może doprowadzić do egzekucji nieruchomości.
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Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. NAUCZYCIELSKIE AWANSE

Nagroda za
świetne stopnie

Foto: Aleksandra Bednarz

Dziewięć nauczycielek z knurowskich placówek
oświatowych zdało specjalistyczny egzamin osiągając
stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość
wręczenia aktów potwierdzających awans zawodowy
odbyła się w ubiegłą środę

W imieniu samorządu nauczycielkom awansu zawodowego gratulował zastępca prezydenta Knurowa
Piotr Surówka

Z awansu cieszą się Barbara Bujok z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1, Beata Wapińska i Tatiana Bazylewicz z MSP-2, Dorota Curzydło
z MSP-4, Monika Tkocz z MSP-6,
Jolanta Kleczka z MSP-7, Katarzyna
Superat z Miejskiego Gimnazjum nr
3 oraz Ewa Gołąb i Magdalena Kazimierska z Miejskiego Przedszkola nr
13. Wszystkie panie – dotąd nauczyciele kontraktowi - pod koniec sierpnia zdały egzamin przed komisją
powołaną przez prezydenta miasta.

Krótka, miła ceremonia wręczenia aktów nadania stopnia awansu
odbyła się w siedzibie Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatowych.
Nowo mianowanym nauczycielom
gratulacje złożyli zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka i wicedyrektor MZJOś Tomasz Lewicki.
- W imieniu samorządu serdecznie dziękuję za pełną zaangażowania
twórczą pracę pedagogiczną i wychowawczą – mówił wiceprezydent
Surówka, podkreślając znaczenie

Obecnie w Knurowie zatrudnionych jest 379 nauczycieli różnych stopni
awansu zawodowego. 199 z nich to nauczyciele dyplomowani, 111 – nauczyciele mianowani, 64 – nauczyciele kontraktowi i 5 – nauczyciele stażyści.

wysokich kwalifikacji nauczycieli dla
jakości kształcenia. – Jednocześnie
życzę wielu dalszych sukcesów i nieustającej satysfakcji z wykonywanego
zawodu.
Akt nadania stopnia awansu
z awodowego podw y ż sz a stat us
zawodowy nauczyciela i otwiera
drogę do uzyskania najwyższego
stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten stanowi
nie tylko podstawę do otrzymania
wyższego wynagrodzenia zasadniczego, ale przede wszystkim świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu
pedagogicznej wiedzy i umiejętności
zawodowych.
Aleksandra Bednarz

KNURÓW

Słodka przyjaciółka już nie taka droga
Chorujący na cukrzycę miesięcznie wydawali na leki około 700
zł. Dzięki decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia o refundowaniu
insuliny analogowej koszty te zredukują się o połowę
Insulina analogowa różni się
od „tradycyjnej” przede wszystkim
długością działania. Nowoczesny
środek, z powodu wysokiej ceny, był
do tej pory dostępny tylko dla nielicznych. Koszty zakupu znacznie
przekraczały możliwości finansowe
przeciętnego emeryta. Od 1 września analog widnieje na liście leków
refundowanych. Chorujący na cukrzycę przyjęli tę decyzję z radością.
− Insulina długo działająca
znacznie zwiększa komfort życia
− mówi Włodzimierz Nadolny, prezes Knurowskiego Stowarzyszenia
Diabetyków. − W przeciwieństwie
do insuliny tradycyjnej wystarczy
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zrobić zastrzyk o 6 rano i o 18, a nie
kilka razy dziennie. Wcześniej nie
każdy decydował się na analog, bo
nie każdego było stać. Teraz to się
zmieni.
Bycie cukrzykiem to nieustanna kontrola. Ludzie różnie reagują
na wiadomość o cukrzycy − szok,
niedowierzanie. KSD, prowadząc
zajęcia edukacyjne, pomaga w zmaganiach w chorobą.
− Większość nie potrafi się z tym
pogodzić. A przecież cukrzyca to nie
wyrok − podkreśla Lidia Lach, wiceprezes Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków. − Na cukrzycę
jeszcze nikt nie umarł, umiera się na

powikłania. Z tą chorobą żyje się aż
do śmierci, a to od nas zależy, kiedy
ta ostateczność przyjdzie.
Członkowie Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, choć doceniają wsparcie państwa (darmowe
glukometry, refundacja leków),
wskazują także na niedostatki.
− Leczenie cukrzycy nadal jest
bardzo drogie. To jest największy
problem. Brakuje także wsparcia psychologicznego dla chorych − mówi
Lidia Lach. − Bo jeżeli ktoś już żyje ze
„słodką przyjaciółką”, to wiadomo,
że trzeba ją kochać i o nią dbać. A
to są koszty.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Od września w Miejskim Przedszkolu nr 12 dzieci mogą korzystać
z sześciu nowo wyremontowanych toalet

KNURÓW. WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH ZAKOŃCZONE

Robotnicy zdążyli
przed pierwszym
dzwonkiem

Wakacje to doskonały czas na przeprowadzenie
szkolnych remontów. Nie inaczej było i w tym
roku, kiedy to ekipy budowlane uwijały się
w ukropie, byle tylko zdążyć przed pierwszym
dzwonkiem. Udało się...
W czasie wakacji prace toczyły
się w knurowskich przedszkolach,
podstawówkach i gimnazjach.
Z końcem letniej przerw y w
przedszkolnej „Dwunastce” zakończył się remont kuchni (koszt 66 tys.
zł), a w „Trzynastce” odnowione zostały sanitariaty (166 tys. zł). Z kolei
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr
7 robotnicy gruntownie odświeżyli
korytarz na II piętrze (135 tys. zł).
Wcześniej, bo w połowie wakacji, z robotami uporano się w gimnazjalnej „Jedynce” i „Czwórce”. W
pierwszej placówce wyremontowana została klatka schodowa (40 tys.

zł), w drugiej zakończył się III etap
porządkowania gospodarki ściekowej (108,5 tys. zł). Wymienione
zostały także stolarka okienna oraz
instalacja c.o. w Miejskim Gimnazjum nr 3.
Ponadto - jak informowaliśmy
przed tygodniem - przy podstawówkach nr 4 i 6 powstaną nowoczesne
place zabaw, na które miasto dostało
dotację (połowy kosztów) w kwocie
200 tys. zł w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

W Knurowie zarejestrowanych jest 4700 chorujących na cukrzycę, w tym
80 należy do Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
− Wciąż jest sporo osób, które nie wiedzą, że chorują − mówi Włodzimierz Nadolny.
Warto regularnie badać poziom glukozy we krwi. Objawy cukrzycy to
m.in. ból głowy, bladość, zaburzenia widzenia, zmienne nastroje, głód,
zawroty głowy, pocenie się, senność, drżenie rąk.

- Cukrzyca to jeszcze nie wyrok - zapewniają knurowscy diabetycy.
- Umiejętne leczenie pozwala na długie życie...
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rozmaitości
Z KART HISTORII. STULETNIE KAMIENICE – NIE ZAWSZE DOSTRZEGAMY ICH URODĘ

Tyle piękna w starym mieście...
Foto: Bogusław Wilk

Co prawda nie ma w Knurowie zabytków na miarę
listy światowego dziedzictwa UNESCO, ale też nie
brak obiektów, na których warto zawiesić oko i
docenić ich ponadczasowe piękno

Foto: Przemysław Sosna - foto AS

Apteka św. Barbary – ozdobą budynku jest owalne okno w górnej
części ściany od strony ul. Koziełka

Po prawej stronie modernistyczna kamienica z około 1905 roku z charakterystycznym wykuszem

* dom z fasadą licowaną pod
nr. 24 – wzniesiony również na
przełomie wieków XIX i XX; w
ryzalicie (część budynku wysunięta
ku przodowi) zwraca uwagę mansarda (pomieszczenie, mieszkanie na
poddaszu) z eliptycznym okienkiem;
* dom mieszkalny pod nr. 31 –
także z około 1900 roku – z fryzami
(deskami ozdobnie wycinanymi,
umieszczonymi przy górnej krawędzi ścian na zewnątrz budynku) i
gzymsem (najwyższym wieńczącym
elementem muru, w formie pionowego pasa, wysuniętym przed lico
ściany, zdobiącym mury budynku)
z cegły profilowanej oraz bokami

budowli jest dawny hotel Lorenca-Orłowskiego, wzniesiony w 1905
roku. To budynek przy ul. 1 Maja
– powszechnie znany jako były
Zakładowy Dom Kultury (od lat 60.
do początku 90.). Piętrowy gmach z
poddaszem konstrukcji szkieletowej
(tzw. pruski mur, czyli „Fachwerk”)
został zbudowany na planie litery
„C”. Sala widowiskowa ZDK była
salą taneczną, dobudowaną do południowego skrzydła budynku.
Przy obecnej ul. 1 Maja 66 stoi
dawna strażnica graniczna. Budynek
powstał na przełomie lat 20. i 30. XX
wieku. Jego ciekawym wyróżnikiem
jest tzw. polski dach łamany z facjatką na osi fasady. W dach wkomponowano okna zwane „powiekowymi”.
Bardzo ciekawym architektonicznie budynkiem jest dom typu
willowego przy ul. Feliksa Michalskiego 19. Budynek został zbudowany na początku lat 20. XX wieku.
Przed wojną mieścił restaurację,
po wojnie przychodnię dziecięcą, a
przed kilkoma laty agencję pocztową. Charakterystycznym elementem
domu jest mansardowy dach.
Przywołane budynki są świadectwem architektonicznego piękna, smaku i kunsztu estetycznego
architektów i urbanistów żyjących i
tworzących u zarania ubiegłego wieku. Nie wyczerpują wszystkich przykładów – oryginalne budynki łatwo
dostrzec też np. przy ul. Dworcowej
i Wilsona. Zachęcamy do spacerów
– na pewno przysłużą się zdrowiu,
a mogą też dostarczyć ciekawych
wrażeń estetycznych.
Maria Grzelewska

Foto: arch. autorki

Piękny, modernistyczny budynek przy
ul. Koziełka – na szczycie ściętego
narożnika zwraca uwagę wnęka
z figurą św. Barbary

okien, ukorowanymi cegłą glazurowaną.
Od 100 lat w krajobrazie Knurowa widnieje szpital. Główny budynek
z 1912 roku został wybudowany w
stylu modernizmu niemieckiego. To
ciekawy obiekt. W jego górnej części
ładnie prezentuje się eliptyczne okno
z łańcuchowymi ozdobami w górnej
części.
Z 1912 roku pochodzi też budynek apteki przy obecnej ul. ks. Koziełka, wybudowany przez aptekarza
Proske. Dzisiaj mieści się w nim
Apteka św. Barbary i przychodnia
lekarska. Zapewne nie tylko znawcy
architektury docenią łańcuszkowe
Foto: Bogusław Wilk

Spacerując ulicami miasta, dobrze jest od czasu do czasu oderwać
wzrok od bruku i spojrzeć w górę.
Godne uwagi są zwłaszcza stare,
dwupiętrowe kamienice czynszowe
z początku XX wieku, wzniesione
przy obecnych ulicach ks. Koziełka,
Niepodległości i Wolności.
Będąc na ul. Wolności, warto
spojrzeć na:
* dom mieszkalny pod nr. 17 –
wybudowany około 1900 roku; nie
tylko znawcy architektury docenią,
częściowo zachowane, okna, zamknięte łukami odcinkowymi;
* dom typu willowego pod nr. 22
– powstały około 1900 roku;

ozdoby „podtrzymywane” przez
rozety z prawej i lewej strony.
Przy ul. Koziełka 34 stoi kamienica modernistyczna ze ściętym
narożnikiem, dekorowana żółtą
cegłą. W górnej części ściętego narożnika znajduje się wnęka z figurą
św. Barbary. Kamienica powstała
około 1910 roku.
Bogaty we wrażenia może być
też spacer ul. Niepodległości. Wzrok
przyciąga zwłaszcza kamienica pod
nr. 10 – modernistyczny budynek,
wzniesiony około 1905 roku. Charakterystyczną cechą kamienicy jest
drewniany wykusz (nadwieszona
część budynku kryta ozdobnym
daszkiem, występująca z bryły ściany na wysokości jednej bądź więcej
kondygnacji) na II piętrze. Urody
dodaje jej drewniana facjatka konstrukcji szkieletowej.
Na uwagę zasł uguje też kamienica czynszowa z 1903 roku,
obecnie pod nr. 19. Wybudowano
ją z czerwonej cegły urozmaicając
bryłę budynku aplikacją w środkowej
części dachu i kutymi balkonami na
I piętrze. Jak wspomina pani Alina
Bobek, przed II wojną światową na
parterze znajdowały się cztery sklepy
(m.in. „bławatny”, czyli z ciuchami,
i konsumy). Przez ozdobną bramę
wchodziło się na podwórze i do
restauracji - jak wówczas mówiono
– „U Izydora Bobka”. Po wojnie część
restauracyjna została przeniesiona
do frontowej strony budynku. Upaństwowiono ją. Starsi knurowianie zapewne pamiętają „Astorię”, obecnie
jest to restauracja „Camelot”.
Jedną z najbardziej oryginalnych

„Camelot”, wcześniej „Astoria”, a przed wojną restauracja „U
Izydora Bobka” – w ładnej kamienicy przy ul. Niepodległości żywiły
się całe pokolenia knurowian...
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Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. DZIAŁKOWCY PODSUMOWALI SEZON

Rodzinne
święto plonów

Nagrody, wyróżnienia, a przede wszystkim dobra
zabawa złożyły się na dożynki w Rodzinnych
Ogrodach Działkowych „Szyb Wschód”

- Jesteście znakomitymi gospodarzami - knurowskich działkowców
docenili, składając osobiste gratulacje, prezydent Adam Rams
i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach

Sobotnią imprezę rozpoczęło wręczenie nagród i dyplomów za wzorowe
prowadzenie działki. Jurorzy - Roman
Głód, Stanisław Skrzydlak i Michał
Romaniuk – wyróżnili 21 ogrodów.
Nieprzeciętną troskę o własne
„poletka”, wykazywaną przez nagrodzonych działkowców, docenili
nie tylko ich znajomi z ogródków,
ale też pozostali uczestnicy uroczystości. Ciepłych słów nie szczędził
prezydent Knurowa Adam Rams,
wtórował mu wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach, podobnego
zdania był Stanisław Kalisz gliwickiej delegatury Polskiego Związku

Działkowców.
- Dożynki to znakomita okazja,
by złożyć państwu życzenia zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności –
mówił prezydent Rams. Podkreślił,
że knurowski samorząd bardzo wysoko ceni działalność działkowców.
Kiedy oficjalnej odsłonie święta
stało się zadość, działkowcy ruszyli
do wspólnej zabawy. Pyszne jadło,
dobra muzyka wygrywana przez zespół B&B, świetna atmosfera i takież
towarzystwo sprawiły, że impreza
przeciągnęła się do późnych godzin
nocnych.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Nagrody rzeczowe
za wzorowe prowadzenie działki otrzymali: Zygmunt Łukomski, Zdzisława i
Engelbert Horny, Władysław Tomaszek, Maria i Stanisław Gurakowie, Aneta
Zając, Henryk Pietrzak.
Dyplomy
za wzorowe prowadzenie działki otrzymali: Małgorzata i Jan Słabisz, Dorota
i Ireneusz Kochańscy, Bogumiła i Sławomir Stasiakowie, Teresa i Henryk
Pietrzakowie, Grażyna i Jerzy Kościółkowie, Agnieszka i Dariusz Lewuszowie, Eugenia i Marian Jemioło, Bożena i Józef Niegodzcy, Maria i Zygmunt
Jakubczykowie, Kazimiera i Grzegorz Szurgotowie, Agnieszka i Dariusz
Strychalscy, Emil Szylaj, Józefa i Jerzy Nowaccy, Bożena i Marek Kuszowie,
Marian Gruszka.

- Jaki kto do roboty, taki i do zabawy - mówili działkowcy świetnie bawiący się całymi rodzinami na
święcie plonów
reklama

KNURÓW. MŁODZI, ZDOLNI PARAFIANIE-STYPENDYŚCI

Świata się nie boją

Bardzo dobrze się uczą, są aktywni w szkole,
mają pierwsze osiągnięcia. 11 młodych, zdolnych
knurowian zostało tegorocznymi stypendystami
parafii Matki Bożej Częstochowskiej
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w piątek w salkach
kościoła MBCz.
Wyróżniającym się stypendystom – młodym mieszkańcom parafiii – gratulacje złożyli członkowie
komisji stypendialnej - ks. proboszcz
Jan Buchta, Marek Grabowski i

Joachim Machulik. Docenili ich
pilność, aktywność, chęć rozwijania
zainteresowań i pasji.
Wysokość stypendiów to kwota
500-1000 zł. Pieniądze mogą zostać
wykorzystane na cel edukacyjny.
- Dzieci mogą kupić książki, zapisać się na lekcje języka obcego lub

zajęcia sportowe, a nawet kupić gitarę,
aby zacząć naukę gry – wyliczał ks.
Buchta. - Najważniejsze, by służyły
edukacji.
- Tegoroczni stypendyści to świetnie rokujący młodzi ludzie – utalentowani, pełni młodzieńczej werwy i
pasji, wierzący w swoje siły i umiejętności – podkreśla Joachim Machulik.
To warte podkreślenia w czasach, gdy
gdy sporej części młodzieży wolny
czas wypełnia jedynie komputer.
– Wszyscy szczerze im życzymy spełnienia ambitnych planów.
Pieniądze, które złożyły się na
fundusz stypendialny, zostały zebrane podczas sierpniowego festynu
parafialnego.
Tekst i foto: Aleksandra Bednarz

Są młodzi i mają plany na życie
knurowscy stypendyści nie boją się
nowych wyzwań

informacja własna
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KNURÓW. MINĄŁ PRAWIE ROK OD CYFRYZACJI KINA

Premiery przyciągają
widzów jak magnes

− Cyfryzacja była konieczna.
Gdybyśmy tego nie dokonali, to teraz
praktycznie nie mielibyśmy repertuarowego wyboru. 90 proc. premier
wchodzi na rynek polski tylko na
nośnikach cyfrowych − podkreśla
Justyna Kosik, kierownik działu
kinematografii w Centrum Kultury.
Zanim zdecydowano się na cyfryzację przeprowadzono ankietę
wśród mieszkańców Knurowa. Pytano ich czy chodzą do kina i dlaczego wybierają placówki inne niż
knurowska.
− 90 proc. odpowiedzi wskazywało na problem braku premier. Knurowianie argumentowali, że nie chcą
czekać cztery, sześć tygodni aż nowość
pojawi się u nas. Dlatego wybierali
inne miasta − tłumaczy Justyna
Kosik. − Dzięki cyfryzacji zyskaliśmy
możliwość grania premier, zwiększyliśmy ilość ciekawych tytułów oraz
mamy szybszy dostęp do kopii filmów
np. pooskarowych.
Taśmy analogowe to już relikty
przeszłości. Do lamusa odchodzi
dźwięk turkoczącego projektora.
Kina, które nie przeszły digitalizacji
skazane są na klęskę frekwencyjną.
Knurowskie kino nie miało wyboru,
jeśli chciało spróbować zawalczyć o
widza z multipleksami.
W ciągu minionego roku w cy-

frowym Kinie Scenie Kulturze zaproponowano 40 premierowych filmów.
Placówkę odwiedziło 18 tysięcy
widzów. Dużo, zważywszy na to, że
wcześniej przez cały rok zajrzało do
niej raptem 1700 kinomanów...
− Największym tytułem tego sezonu był Hobbit. Kino odwiedziło wielu
widzów − mówi Justyna Kosik. − Frekwencja mile nas zaskoczyła i upewniła, że kino należało zdigitalizować.
Kino Scena Kultura otwiera się
na potrzeby mieszkańców. Z troski
o ich komfort jest sklepik oraz kącik
dziecięcy. Zadbano także o stronę
wizualną. Wyremontowano salę, w
planach jest montaż klimatyzacji i
modernizacja dźwięku.
Filmy włączane do repertuaru
przechodzą przez staranną selekcję.
− Często widzowie mogą nie być
zadowoleni z grania jednego tytułu
przez dwa tygodnie, mogą myśleć, że
to jest nasza nieporadność, że ktoś nie
przemyślał tego faktu. Taka sytuacja
wynika z pewnych zależności. Dystrybutor, wiedząc, że ma spory potencjał
na sprzedaż danego tytułu, zastrzega
sobie prawo wyłączności. W momencie, kiedy decydujemy się na taki
tytuł, jesteśmy zobligowani, aby grać
go przez dwa tygodnie bez możliwości
dołączenia innego. W przypadku
bardzo dużych tytułów nie ma się nad

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

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

Urodziny w kinie

czym zastanawiać. Bo gdybyśmy nie
zagrali np. Hobitta, to sporo widzów
pojechałoby gdzie indziej − tłumaczy
Justyna Kosik.
Knurowskie kino dba także o
młodszych mieszkańców. Prezentowane są premierowe bajki, organizowane poranki filmowe, urodziny

− Chcemy przebudować hol i stworzyć drugą kameralną salę kinową.
Po to, by móc prezentować tam coś,
co może nie jest wielką komercyjną
produkcją, ale ważnym tytułem dla
kinomaniaków.
Ambitne plany kina z pewnością
docenią knurowianie spragnieni kulturalnych wrażeń z dala od tłumów.
Cyfryzacja nie tylko ubogaciła
propozycje repertuarowe kina, ale
przede wszystkim otworzyła furtki,
które do tej pory były zamknięte.
W przypadku knurowskiego kina
nowoczesność nie oznacza jednak komercjalizacji. Przeciwnie - Kino Scena
Kultura proponuje filmy zarówno dla
fanów wysokobudżetowych produkcji
jak i dla koneserów, miłośników „ambitniejszego” repertuaru.
jb

Foto: Arch. CK

Kiedy w Kinie Scenie Kulturze
rozpoczął się proces cyfryzacji,
nie wszyscy temu przyklasnęli. Po
roku mało kto ma wątpliwości co
do słuszności tej decyzji. Swoją
opinię wydali także knurowianie.
Przez rok kino w wersji cyfrowej
przyciągnęło 18 tys. widzów,
dziesięć razy więcej niż rok
wcześniej...

w kinie oraz edukacja filmowa dla
szkół.
− Planujemy też zapraszać młodsze dzieci z rodzicami, dając rodzicom
możliwość obejrzenia filmu w kinowym zaciszu. Dziecko w tym czasie
będzie w kąciku dziecięcym pod opieką animatora − informuje kierownik
kinematografii.
Kino Scena Kultura stara się
nadążać za w ymaganiami, jakie
stawia rzeczywistość i pod żadnym
względem nie odstawać od innych
kin na świecie.
− Pojawiła się tendencja na
rynku europejskim i polskim do tworzenia minipleksów, czyli zagospodarowywania najmniejszych przestrzeni na salę kinową. Szczególnie
w kinach studyjnych, do jakich się
zaliczamy − mówi Justyna Kosik.

Analogowe taśmy odchodzą do lamusa, teraz w projektorni rządzi technologia cyfrowa

KNURÓW

Sto lat po raz setny

7-letnia Wiktoria wymarzyła sobie, aby spędzić urodziny inaczej
niż koleżanki. Zamiast sztampowego przyjęcia w domu, poprosiła
mamę, by świeczki zdmuchnąć w... kinie. Mało realne marzenie?
Wręcz przeciwnie!
K i no Scena Ku lt u ra ju ż od
pewnego czasu organizuje dla milusińskich przyjęcia urodzinowe.
Urodziny Wiktorii były setnymi w
historii kina. Coraz więcej rodziców
decyduje na tę nietypową formę
świętowania.
− W mieszkaniu jednak nie ma

takich warunków, takiej przestrzeni
jak tu i tylu atrakcji − tłumaczy
mama dziewczynki. − Wiktoria już
wcześniej bywała na urodzinach w
kinie i zawsze wracała zachwycona!
O to, aby goście ani przez chwilę
się nie nudzili dbają animatorzy
kultury.

− Atrakcji jest sporo. Proponujemy dzieciom m.in. zabawy z chustą
animacyjną, zabawy taneczne, podchody pirackie, poszukiwanie skarbów, malujemy buźki − wymieniają
animatorzy. − Zwiedzamy także
projektornię, gdzie operator opowiada jak wyświetlano filmy kiedyś, jak
teraz, oglądamy zaplecze sceny.
Na deser dzieci oglądają film
w sali kinowej. Czy warto spędzić
urodziny w Kinie Scenie Kulturze?
− Dzieciom bardzo się tu podoba!
− podkreślają organizatorzy. − Ostatnio chłopczyk stwierdził, że to jego
najpiękniejsze urodziny!
Tekst i foto: Justyna Bajko
reklama

Mali goście z zaciekawieniem rozglądają się po projektorni,
zainteresowani opowieściami operatora
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ROZRYWKA NR 37/2013

Foto: Justyna Bajko, Aleksandra Bednarz

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Nikola Mordon z Knurowa

ur. 2.09.2013 r., 2980 g, 50 cm

Paula Sosna z Gliwice

ur. 4.09.2013 r., 3170 g, 50 cm

Milan Rishmawi z Gliwic

ur. 7.09.2013 r., 3900 g, 55 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

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 35/2013 brzmiało: „KRÓLEWNA”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Renata Janiec. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Leszek Dudziński z Knurowa

ur. 3.09.2013 r., 3920 g, 54 cm

Zoﬁa Kus z Czuchowa

ur. 7.09.2013 r., 3540 g, 55 cm

Kacper Kolanek z Zabrza

ur. 9.09.2013 r., 3520 g, 53 cm

Damian Łomża z Czerwionki

ur. 9.09.2013 r., 3600 g, 55 cm

Filip Kołczyk z Knurowa

ur. 10.09.2013 r., 3480 g, 52 cm

15-17.09.2013r.
NIEDZIELA-WTOREK

13-14.09.2013r.
PIĄTEK-SOBOTA
Rycerz Blaszka. Pogromca Smoków
2d Dubbing
- godz. 16.30

37

Sierpniowe Niebo. 63 Dni Chwały
- godz. 18.00
Elizjum napisy
- godz. 19.45

Rycerz Blaszka. Pogromca
Smoków, 3d Dubbing
- godz. 16.30
Sierpniowe Niebo. 63 Dni
Chwały
- godz. 18.00
Elizjum napisy
- godz. 19.45
18-19.09.2013r.
ŚRODA-CZWARTEK
Rycerz Blaszka. Pogromca
Smoków 2d Dubbing
- godz. 16.30
Sierpniowe Niebo.
63 Dni Chwały
- godz. 18.00
Elizjum napisy
- godz. 19.45
Cena biletu. 2D - 16 zł, 14 zł;
3D - 16 zł, 14 zł

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Lena Lis-Cichoń z Gliwic

ur.10.09.2013 r., 3050 g, 53 cm

KNURÓW. MOPP ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

Kto do tańca?

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie zaprasza dziewczęta
i chłopców z klas „0”i I knurowskich szkół podstawowych na bezpłatne
zajęcia taneczne. Odbywają się one w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. A. Słoniny 1 w trzech grupach w poniedziałki i czwartki w godzinach: I
grupa 15.30 - 16.00, II grupa - 16.00 - 16.30 i III grupa - 16.30 -17.00.
MOPP zaprasza też dziewczęta i chłopców z klas II-IV knurowskich szkół
podstawowych na bezpłatne zajęcia sportowe. Prowadzone są one w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 9 przy Alei Lipowej 12 w środy od godz. 14.45-16.15.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPP przy Al.
Lipowej 12, tel. 32 235-27-13.
/b/
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KATOWICE

KNURÓW, KATOWICE

Sztuka wychodzi
na ulice

Bieg ku czci męczenników

Po raz ósmy knurowski Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej organizuje Bieg Pamięci ku Czci
Męczenników Stanu Wojennego. Wzorem
ubiegłych lat pielgrzymi pobiegną
do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Gliwicki festiwal „Ulicznicy” odwiedzi Katowice.
Okazją ku temu są urodziny miasta. Od 13 do
15 września ulicę Staromiejską opanują uliczni
artyści − kuglarze, aktorzy i klauni
„Ulicznicy” co roku przyciągają do Gliwic miłośników sztuki
alternatywnej. Wśród nich nie brak
knurowian. Tym razem będą zmuszeni udać się nieco dalej, do stolicy
województwa, by zaznać wrażeń z
pogranicza teatru i cyrku.
Chwilowe przenosiny do Katowic
to prezent dla stolicy województwa.
Występy artystów wpiszą się w odbywający się na ulicy Staromiejskiej
jarmark.
Festiwal rozpocznie się w piątek,
13 września, o godz. 20 spektaklem
Sceny C „Piwowar”. W sobotę i
niedzielę o 15 zaprezentuje się Teatr

Delikates w programie „Z głową
w chmurach. Marzyciel”. Godzinę
później happening grupy Wietrzenie
Głów. O 18 na Staromiejskiej pojawi się A3Teatr w przedstawieniem
„Zmysły”. Festiwalowe dni zakończą
pokazy fireshow (sobota) oraz występ
francuskiej trupy teatralnej Compagnie Etincelle (niedziela).
Wstęp wolny.
jb

informacja własna wydawcy

W sobotę w południe
w Szkole Podstawowej
nr 2 (ul. Goździkowa)
rozpocznie się
festyn rodzinny. Do
przyłączenia się do
zabawy z mieszkańcami
Wilczego Gardła
zaprasza Rada
Osiedlowa
Początek należeć będzie do
miłośników sportu i rekreacji. Na
godzinę 12 zaplanowano turnieje
piłki nożnej, siatkówki i ping-ponga (zapisy w namiocie organizatorów).
O godz. 13.30 publiczność
bawić będą – występując na scenie
– przedszkolaki ze „Słoneczka”.
Pół godziny później boiskiem
zawładną piłkarze futbolu amerykańskiego z klubu Lions, którzy
rozegrają krótki pokazowy mecz.
Swoje spore umiejętności pokażą
też druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej ze Smolnicy.
O godz. 16 przewidziano występy solistów i zespołów muzycznych, o godz. 17.30 – pokaz
szermierki japońskiej.
- To nie wszystko – zapewnia
Jarosław Malik, zastępca przewodniczącego Rady Osiedlowej Wilcze
Gardło. – W programie znajdą się
ciekawe gry i zabawy dla dzieci
i dorosłych, najmłodsi będą mieć
okazję wybawić się na okazałych
zamkach dmuchanych. Polecamy
też dobrze zaopatrzony bufet.
Imprezę zakończy dyskoteka
(godz. 18).
- Festyn będzie doskonałą okazją do wspólnej zabawy zarówno
mieszkańców osiedla, jak i gości
z ościennych miejscowości – dodaje Jarosław Malik. – Serdecznie
zapraszamy do Wilczego Gardła.

Foto: Waldemar Chadzymski/ulicznicy.pl

WILCZE GARDŁO ZAPRASZA...

Festyn
rodzinny

Dla Przeglądu

Marian Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii świętych
Cyryla i Metodego w Knurowie: - Pielgrzymka rozpocznie
się w czwartkowy poranek
od mszy świętej odprawionej o godz. 7 w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach Brynowie.
Następnie uczestnicy, pod
przewodem Orkiestry Dętej
KWK Wujek, udadzą się przed
pomnik poległych górników.
Tutaj odbędą się uroczystości
zakończone złożeniem przez
pielgrzymów dziewięciu róż,
symbolizujących dziewięciu
górników, zabitych podczas
pacyfikacji kopalni Wujek w
grudniu 1981 roku.
W skład pielgrzymki wchodzą
członkowie i sympatycy Akcji
Katolickiej z Knurowa, górnicy
z KWK Knurów i KWK Wujek, podopieczni Caritas oraz
reprezentacja IPN Oddział
Katowice.
W Jankach maratończycy ze
Śląska spotkają się z rowerzystami z warszawskiej Akcji Katolickiej. Natomiast na
placu Wilsona połączą się z
pielgrzymami grupy warmińskiej i płockiej, by wspólnie
dobiec do grobu bł. ks. Jerzego. Ostatnim akcentem tej
pielgrzymki będzie wspólna
modlitwa w kościele pw. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Not. b

informacja własna wydawcy

/bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
32-39/13

Skup samochodów, płacimy gotówką. Tel.
607 566 006
37-39/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010
37-39/13

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach 31
m2, II piętro, Al. Piastów. Tel. 500 437 876
do godz. 20.00
36-37/13

Sprzedam M-5 73 m 2, Knurów, ul. Ziętka, cena 220 tys. do negocjacji. Tel.
518 298 833
36-37/13

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 4 0 m 2 . Te l .
729 644 089
36-37/13

Wynajmę lokale. Tel. 665 722 945

36-38/13

Wynajmę pomieszczenia pod działalność
usługową. Tel. 512 614 466

WAŻNA INFORMACJA
UM Knurów informuje że zbliża się termin pierwszej płatności
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat można dokonywać gotówką w kasie UM przy ul. Dr Floriana Ogana 5 po uprzednim
przygotowaniu wpłaty w pokoju 025 - niski parter, lub przelewem
na indywidualny numer konta bankowego.
Przypominamy, że wymagane terminy wpłat kwartalnych są
następujące:
- za miesiące: styczeń, luty i marzec do 27 marca,
- za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec do 27 czerwca,
- za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień do 27 września,
- za miesiące: październik, listopad i grudzień do 27 grudnia.

35-38/13

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

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
32-39/13

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

1/13-odw.

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
36 – 40/13

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

36-43/13

Przedszkole Planeta Dzieci ogłasza dodatkowy nabór przedszkolaków do grupy
maluchy (3 miejsca). Tel. 502 501 984
36-37/13

Przedszkole Planeta Dzieci przyjmie 3
dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tel. 502 501 984;
atelier.maja@gmail.com
36-37/13

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

1/13-odw.

Docieplenia budynków, pełne remonty
mieszkań. Tel. 665 639 146

37-44/13

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

SPRZEDAM
Sprzedam niedrogo łóżko rehabilitacyjne.
Tel. 32 235 21 12
37/13

Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 502 359 953

36-39/13

35-44/13

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

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
36-39/13

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

5-odw.

Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy w
charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.). Tel. 698 260 966
37-odw.

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

29/13-odw.

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

2/13-odw.

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia część salonu fryzjerskiego pod us ł ugi kosmet yc zne itp. Tel.
512 614 466

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 114,90 m2 (w tym 23,00 m2 poddasze) przy ul. 1 Maja 2
(parter),
- o pow. 29,17 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (piwnica),
- o pow. 17,14 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

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

37-40/13

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006
1/13-odw.

DO WYNAJĘCIA lokal na działalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

Kawalerka 33 m2, 78.000. Biuro M3. Tel.
603 773 313

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

28-odw.

37/13

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

37/13

Kupię mieszkanie bez pośredników – kawalerkę, na parterze. Tel. 518 298 833

36-37/13

1/13-odw.

31-51/13

DAM PRACĘ
Praca na stanowisku serwisant - instalator
sieci internetowej. CV biuro@gesanet.net
Tel. 505 089 859

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

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 609 967 778

1-39/13

37-38/13

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

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363

35-odw.

34-37/13

Restauracja Kredens Śląski w Knurowie zatrudni na stanowisku kucharza, pomocnik
kucharza. Tel. 32 235 23 17, 791 252 317

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

Sprzedam kawalerkę 26,2 m , 85 tys. Tel.
535 177 557

Zatrudnię Handlowca do pomiaru okien,
rolet, bram, drzwi. Tel. 502 360 063

18-44/13

PRZETARG

7-odw.

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, docieplanie budynków,
podbitki. Tel. 602 407 190, 785 948 716

SZUKAM PRACY

2

37-38/13

36-37/13

37-39/13

36-39/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709
15-51/13

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

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

Powiało od startu
szyła piękna pogoda i dobre
warunki.
- Przed samym startem
na jeziorze panowała cisza,
ale potem jak na zawołanie, równo z rozpoczęciem
zawodów ruszył się wiatr i
uczestnicy mogli przystąpić
do rywalizacji – powiedział
przedstawiciel MOSiR Zbigniew Rabczewski.
Po regatach na żeglarzy
czekał zasłużony posiłek i
nagrody, które wręczali wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jerzy Pach oraz przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia
Joachim Machulik.
Waldemar Jachimowski

Zwycięzcy regat - Wojciech Kowalski, Maciej
Kowalski i Donat Dubiel - w towarzystwie
przedstawicieli władz miasta: Jerzego Pacha
(wiceprzewodniczący Rady Miasta) i Joachima
Machulika (przewodniczący Komisji Sportu)

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

Wojciech Kowalski, Maciej Kowalski, Donat Dubiel
Wojciech Kubica, Antoni Starostecki, Sławomir Krzywicki
Sebastian Dąbrowski, Michał Marek
Zbigniew Gembala, Piotr Gembala, Karolina Gembala
Eugeniusz Dietrich, Piotr Barczyk
Bogdan Maslonka, Michał Maslonka, Małgorzata Maslonka,
Andrzej Mistol
7. Tomasz Łuczak, Witold Łuczak, Sławomir Łuczak

Waldemar Jachimowski
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Prezes
AKB
- Czesław
Nowak

sław Maciejewski uczestniczył
w biegu nocnym w Czerwionce-Leszczynach, gdzie w czasie
10-kilometrowej rywalizacji
zajął 3. miejsce w M-60.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Foto: Waldemar Jachimowski

WYNIKI Z 3 WRZEŚNIA

Fragment meczu
Ivet Knurów
- Galaktyczni
Wodzisław Śląski

z katowickiej dzielnicy Giszowiec był już tylko formalnością, bowiem przyjezdni przetrzebieni kontuzjami nie byli
w stanie zagrozić drużynie
Roberta Kasińskiego. – Można
powiedzieć, że zarówno szczebel regionalny, jak i wojewódzki przeszliśmy jak burza, co
pozwala nam optymistycznie
patrzeć na nasze szanse w
finale krajowym. Tam chcielibyśmy poprawić zeszłoroczne
osiągnięcie i znaleźć się w
pierwszej „trójce” – powiedział
popularny „Kasza”.
Dodajmy, że w ub. roku Ivet
zajął czwarte miejsce w finałowym turnieju w Chełmcu, a
zwyciężyli oldboje z Olsztyna.
Właśnie stolica Warmii i Mazur
będzie gospodarzem tegorocznego finału, który odbędzie się
w ostatni weekend września.
Knurowski turniej zorganizował Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, a nagrody
wręczali wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach
oraz przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia Joachim
Machulik.

Prezes Amatorskiego Klubu Biegacza i jednocześnie
dyrektor zbliżającego się knurowskiego biegu ulicznego
– Czesław Nowak gościł w
miniony weekend w Krynicy
Górsk iej. W tej ma lowniczo położonej miejscowości
promował knurowski bieg i
uczestniczył w festiwalu biegowym forum ekonomicznego.
Pan Czesław wziął udział w
ry walizacji na 10 km, podobnie, jak nasza narciarska
mistrzyni Justyna Kowalczyk.
Czas Nowaka to 43 minuty i 1
sekunda.
Inny członek AKB - Wie-

Na trzecim miejscu
uplasowali się: Sebastian
Dąbrowski i Michał Marek

Ivet z przepustką
do Olsztyna

W sobotnie przedpołudnie na knurowskim orliku
rozegrany został turniej piłki
nożnej oldbojów w ramach
akcji Orlik Polska, której celem jest wyłonienie najlepszej
amatorskiej drużyny w kraju.
Po zmaganiach na szczeblu
regionalnym przyszedł czas
na rywalizację zwycięzców
na poziomie wojewódzkim.
Knurów reprezentował Ivet,
którego rywalami były ekipy z Wodzisławia Śląskiego, Katowic-Giszowca oraz
Istebnej. W pierwszym swoim
meczu gospodarze pewnie
ograli przybyszów z Beskidu
Śląskiego, a skutecznością
popisał się Tomasz Macha
zdobywając 4 gole. O awansie
do dalszych gier zadecydować
miał pojedynek z zespołem z
Wodzisławia Śląskiego, który
w pierwszym swoim meczu
również odniósł zwycięstwo.
Choć wodzisławianie w swojej
nazwie posiadali przymiotnik
„galaktyczni”, to na boisku
lepszymi umiejętnościami popisali się piłkarze Ivetu, którzy
po 10 minutach gry prowadzili
3:0, a później kontrolowali grę
wygrywając pewnie 5:1.
Ostatni pojedynek z ekipą

PiSk

Prezes
i Justyna
Kowalczyk

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Drugie miejsce zajęli: Wojciech
Kubica, Antoni Starostecki,
Sławomir Krzywicki

minut i 51 sekund, co dało mu
13. miejsce wśród 50-latków i
117. miejsce w open.
Jego klubow y kolega Zbigniew Kołodziejczyk uzyskał czas 55 minut i 5 sekund,
zajmując 20. miejsce w kategorii wiekowej M-50 i 194.
miejsce w open.

Foto: Archiwum

Po raz kolejny Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował Regaty Żeglarsk ie o Puchar Prezydenta
Miasta Knurowa. Tradycyjnie
już odbywały się one na Jeziorze Rybnickim, a miejscem
startu był Ośrodek Żeglarski Stodoły. W rywalizacji
wzięło udział siedem załóg,
a najlepszą okazała się ta w
składzie: Wojciech Kowalski, Maciej Kowalski i Donat
Dubiel. Trójka ta w ygrała
trzy z czterech biegów i tylko
raz dała się pokonać swoim
najgroźniejszym rywalom w
składzie: Wojciech Kubica,
Antoni Starostecki i Sławomir
Krzywicki. Regatom towarzy-

Kont u zja w yk lucz yła
Czesława Kostrzaka z udziału w imprezach biegowych na
cztery miesiące. Przed kilkoma dniami wrócił na trasę i
reprezentował Endurance Solidarnych w II biegu nocnym
w Czerwionce-Leszczynach.
10-kilometrową trasę knurowianin pokonał w czasie 47

1. Janusz Myszka
2. Tadeusz Kamczyk
3. Zdzisław Mral
4. Piotr Luberta
5. Jan Chwolka
6. Jerzy Niewiadomski
7. Dariusz Skowron
8. Bogdan Litwin
9. Edward Nowak
Kolejny turniej odbędzie się 17 września o godzinie
klubie LWSM „Gama”.

– 2.061
– 2.020
– 1.878
– 1.804
– 1.777
– 1.731
– 1.713
– 1.685
– 1.683
16.30 w

informacja

WYNIKI TURNIEJU:
Galaktyczni – Team Giszowiec 4:0
(P. Stepczuk 2, M. Komajda 2)
Ivet – Trójwieś Oldboys 6:2
(T. Macha 4, A. Łągiewka 2 – J. Waszut, D. Rucki)
Ivet – Galaktyczni 5:1
(T. Macha 2, A. Łągiewka 2, S. Maksym – P. Stepczuk)
Team Giszowiec – Trójwieś Oldboys 8:7
(R. Chudy 3, P. Kuryło 2, G. Grociak, K. Górnik, P. Stacha – A.
Stańko 3, B. Bury, G. Kukuczka, B. Kukuczka, J. Waszut)
Galaktyczni – Trójwieś Oldboys 10:3
(M. Komajda 4, P. Stepczuk 2, A. Kucza, L. Karwot, K. Maciejczuk, Ł. Kwiecień – B. Kukuczka 3)
Ivet – Team Giszowiec 4:2
(A. Łągiewka 2, T. Macha, Z. Szklany – P. Stacha 2)

TABELA KOŃCOWA
1.
2.
3.
4.

Ivet Knurów
Galaktyczni Wodzisław Śląski
Team Giszowiec
Trójwieś Oldboys Istebna

9
6
3
0

15-5
15-8
10-15
12-24
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IV liga

Sygnał dał 35-latek
Po meczach z zespołami,
które były i są wyżej sklasyfikowane, knurowianie zagrali z niżej notowaną Slavią
Ruda Śląska. I wygrali po raz
drugi w tym sezonie na wyjeździe, aplikując rywalowi
trzy bramki.
Po porażce z Górnikiem
Piaski można się było zastanawiać, co zrobi trener
Wojc iech Kempa , by z espół zapunktował. – Po tych
pierwszych meczach można
stwierdzić, że uczymy się gry
w czwartej lidze – mów ił
nam szkoleniowiec na kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem ze Slavią. – Prawdą
jest też , że nie potraf imy
ustabilizować formy, co jest
spowodowane rotacją zawodników w składzie. No i
wciąż szukam optymalnego
ustawienia obrony.
Na potwierdzenie tych
ostatnich słów, w meczu w
Rudzie Śląskiej zobaczyliśmy Pawła Jaroszewskiego
cofniętego z lewej pomocy
na lewą obronę. Do wyjściowego składu wrócił z kolei
Łukasz Pilc, któremu przed
meczem z Górnikiem Piaski

dii w oficjalnym meczu strzelił Paweł Krzysztoporski, a
chwilę później kropkę nad „i”

postawił były młodzieżowy
reprezentant Polski – Łukasz
Żyrkowski.

„Nieposkromiony lew” - jak
z racji nazewnictwa reprezentacji
Kamerunu określiliśmy przed
tygodniem Solomona - jest bliski
debiutu w zespole Concordii

mon przyjechał do Polski niespełna dwa lata temu. Jego
pierwszym klubem była Flota
Świnoujście występująca na
zapleczu ekstraklasy. Ostatnio grał w LKS-ie Czaniec,
zdobywając dla tego 3-ligowca
pięć bramek w trzynastu występach.
Szczegóły kontraktu zostały objęte tajemnicą. Jedyne,
co udało nam się dowiedzieć
od Andrzeja Michalewicza
to, że w umowie znajduje się
punkt mówiący o tym, że jeżeli Solomona będzie chciał
pozyskać klub z wyższej ligi
to piłkarz niemal natychmiast

może odejść z Concordii. Wiceprezes knurowskiego klubu
zdradził jeszcze, że zawodnik
nie jest związany z menedżerem, a jego kontrakt z LKS-em
Czaniec przestał obowiązywać
wraz z zakończeniem minionego sezonu.
Dodajmy, że fachowy serwis piłkarski - transfermarkt.
de wycenia 22-letniego Kameruńczyka na 50.000 €.
Zbliża się zatem dzień, w
którym Concordia zacznie
pisać nową kartę swej historii poświęconą pierwszemu
piłkarzowi z Afryki.

Coraz bliżej do
historycznego
wydarzenia

W piątki w siedzibie klubu panuje zazwyczaj gwar
związany z ostatnim treningiem przed meczem ligowym. W minionym tygodniu
było inaczej. Trener Wojciech
Kempa dał swym podopiecznym wolne i przy Dworcowej
było cicho, jak makiem zasiał.
Ożywione rozmowy i to
prowadzone w dwóch językach toczyły się natomiast w
gabinecie prezesa, gdzie pod
nieobecność przebywającego
na zwolnieniu lekarskim sternika Concordii Zbigniewa
Kosmali, prowadził wiceprezes Andrzej Michalewicz.
Tematem rozmów było
oczywiście pozyskanie 22-letniego Kameruńczyka, który
odbył z zespołem kilka treningów i pokazał, że futbolówka
jest mu posłuszna, a on doskonale wie, jak sprawić, by ta
znajdowała drogę do bramki.
14

Po około 40-minutowej
konwersacji, pierwszy z gabinetu wyszedł Andrzej Michalewicz. – Starania Zarządu i
sponsorów zaowocowały porozumieniem między klubem a
Solomonem, co oznacza, że rozpoczynamy działania związane
z zatwierdzeniem piłkarza do
Concordii – oznajmił działacz
knurowskiego 4-ligowca.
Po chwili zobaczyliśmy
uśmiechniętego zawodnika
rodem z Kamerunu, który potwierdził wcześniejsze słowa
wiceprezesa.
Pierwotnie planowano, że
ewentualny debiut Solomona
w Concordii nastąpi 14 września, w meczu przeciwko Przyszłości Ciochowice. Dzisiaj
trudno określić, czy do soboty
uda się wszystko pozałatwiać.
A spraw jest kilka, łącznie z
pozwoleniem na pracę.
Przypomnijmy, że Solo-

Foto: Piotr Skorupa

obowiązki zawodowe kolidowały z treningami.
Trener Concordii dokonał też zmiany w przygotowaniach do spotkania ze Slavią, rezygnując z piątkowego
treningu. Nie zrezygnował
natomiast z Patryka Wasilewskiego w bramce. Efekt
znamy. Wygrana 3:1.
Na uwagę zasługuje wysoka forma najstarszego w
kadrze Marcina Rozumka.
Przed sezonem, gdy w meczach kontrolnych rewelacyjnie prezentował się Bartłomiej Maciejewski, wielu
skreślało już szansę na grę
35-lat k a . Ten podją ł w yzwanie i jak się okazuje, w
wyjściowej „11” jest obecnie
miejsce zarówno dla dwóch
w y m ien ionych, ja k i d la
Łukasza Żyrkowsk iego. A
Marcin Rozumek w Rudzie
Śląskiej dał sygnał do ataku,
otwierając wynik meczu tuż
przed zakończeniem pierwszej części spotkania.
Po zmianie stron gospodarze doprowadzili co prawda
do remisu, jednak końcówka
należała do knurowian. Swoją
pierwszą bramkę dla Concor-

Marcin Rozumek
może być wzorem
dla młodszych
kolegów

Skoro mowa o reprezentacji to warto dodać, że w
drużynie Slavii w ystępuje
Mariusz Gancarczyk, który
k ibicom moż e być zna ny
przede wszystkim z gry w
Górni ku Zabrze i kadrze
U-21. B y ł y re pre z ent a nt
spotkania z Concordią nie
będzie dobrze wspominał,
bowiem już przy stanie 1:3
zobaczył czerwoną kartkę.
Po s z e ś c iu k ole j k a c h
knurowianie mają na swym
koncie dziewięć punktów,
po trzech wygranych i trzech
porażkach. Obce naszej druży nie pozostają remisy, z
których trzy razy korzystali
już najbliżsi rywale – Przyszłość Ciochowice. A skoro
mowa o sobotnim przeciwniku to dodajmy, że stracił on do tej pory najmniej
bramek – 4 – i w meczach
wyjazdowych pozostaje niepokonany.
Po trzech meczach bez
WYNIKI 6. KOLEJKI
GRUPA I
Slavia Ruda Śląska - Concordia Knurów 1:3
0:1 Rozumek 45’, 1:1 Pożoga
71’, 1:2 Krzysztoporski 81’,
1:3 Żyrkowski 82’
Concordia:
Wasilewski, Wieliczko,
Krzysztoporski, Pilc (żk), Jaroszewski, Spórna (żk), Maciejewski 86’ Dembiński, Rozumek 90’ Koniorczyk, Żyrkowski
(żk), Karwowski 78’ Nalepa,
Modrzyński 63’ Suchiński.
Górnik Piaski - Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 4:2, Wyzwolenie Chorzów - Zieloni Żarki 2:0,
Raków II Częstochowa - MLKS
Woźniki 1:3, Sarmacja Będzin
- LKS Kamienica Polska 1:1,
Grunwald Halemba - Pilica
Koniecpol (przełożony – mecz
zakończył się po oddaniu gazety do druku), Przyszłość
Ciochowice - RKS Grodziec
3:1, Gwarek Tarnowskie Góry
- Lot Konopiska 4:1.

z w yc i ę s t w a , p o komple t
punktów sięgnęła Jedność
P r z y s z ow ic e , p o k onuj ą c
Spójnię Landek 2:0. Podopieczni Krzysztofa Szumsk iego awansowa li na 10.
miejsce, a jako ciekawostkę
dodajmy, że drużyna z Przyszowic ma tylko jedną bramkę mniej strzeloną od lidera
– Krupińskiego Suszec, ale
dla odmiany ma aż tuzin
więcej goli straconych.
Piotr Skorupa

1. Piaski
2. Wyzwolenie
3. Sarmacja
4. Grunwald
5. Woźniki
6. Przyszłość
7. Concordia
8. Pilica
9. Kamienica Polska
10. Zieloni
11. Raków II
12. Gwarek
13. Lot
14. Slavia
15. Zagłębiak
16. Grodziec

14
13
11
11
10
9
9
8
7
7
7
6
5
4
4
3

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

16
13
13
12
12
10
10
7
7
7
6
6
5
5
1
1

III liga kobiet

PiSk

WYNIKI 2. KOLEJKI
KKS Polonia Tychy - Wilki
Wilcza 1:1, Polonia Poraj UKS Gamów 4:1, KKS II Zabrze - UKS Jaskółki Chorzów
0:2, Wisła Skoczów - Mitech
II Żywiec (przełożony), Czarne II Świerklany - Czarni II
Sosnowiec 0:7.

1. Jaskółki
2. Wilki
3. Poraj
4. Mitech II
5. Gamów
6. Czarni II
7. Tychy
8. Zabrze II
9. Wisła
10. Czarne II

4
4
3
3
3
3
1
0
0
0

informacja

Solomon potrzebował
kilku treningów
i kilkudziesięciominutowej
rozmowy do tego, by osiągnąć
porozumienie z knurowskim
klubem, reprezentowanym
przez Andrzeja Michalewicza
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sport

Klasa B

Klasa A

Awans
na podium
Trzy zwycięstwa z rzędu
wywindowały rezerwy Jedności na podium. Przyszowiczanie nie tylko wygrywają,
ale i strzelają najwięcej bramek
- po sześciu kolejkach mają już
na swym koncie 21 goli.
Jedność trzy razy z rzędu
w ygra ła, z kolei Naprzód
Żernica od trzech kolejek nie
potrafi sięgnąć po komplet
punktów.
PiSk

WYNIKI 5. KOLEJKI

Błysk Gwiazdy
Chudów

WYNIKI 6. KOLEJKI
KS MOSiR Stal Zabrze - MKS
Zaborze Zabrze 0:4, Salveo
Drama Kamieniec - Sokół
Łany Wielkie 4:3, Młodość
Rudno - Jedność 32 II Przyszowice 0:1, Carbo Gliwice
- MKS Zabrze-Kończyce 2:2,
Ruch Kozłów - Orły Bojszów
2:3, Zryw Radonia - Naprzód
Żernica 1:1, Orzeł Stanica
- Zamkowiec Toszek 0:2,
Społem Zabrze - Przyszłość
II Ciochowice (przełożony).
1. Kończyce
2. Carbo
3. Jedność II
4. Zaborze
5. Zamkowiec
6. Drama
7. Orły
8. Młodość
9. Przyszłość II
10. Zryw
11. Społem
12. Orzeł
13. Sokół
14. Ruch
15. Naprzód
16. Stal

13
13
12
11
10
10
9
8
8
7
7
7
4
4
4
4

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

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

Klasa C

3. LIGA KOBIET
15 września, godz. 17
Wilki Wilcza – Czarne II Świerklany

4. LIGA, GRUPA I
14 września, godz. 16.30
Concordia Knurów – Przyszłość Ciochowice

4. LIGA, GRUPA II
14 września, godz. 16.30
Gwarek Ornontowice - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
14 września, godz. 16.30
Wilki Wilcza – Orzeł Nakło Śląskie
15 września, godz. 15
Tempo Paniówki – Unia Świerklaniec

KLASA A
14 września, godz. 16
Jedność II Przyszowice – MKS Zaborze
14 września, godz. 17
Sokół Łany Wielkie - Orzeł Stanica
Naprzód Żernica – Carbo Gliwice

KLASA B
14 września, godz. 17
Victoria Pilchowice – Start Kleszczów
Gwiazda Chudów – Pogoń Ziemięcice

KLASA C
15 września, godz. 17
Concordia II Knurów – Gwarek II Ornontowice
18 września, godz. 17
Concordia II Knurów – Burza Borowa Wieś
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

W Chudowie starają się
zapomnieć o nieudanym ubiegłym sezonie, a że najlepiej nastrój poprawiają zwycięstwa,
zespół Gwiazdy kroczy od
wygranej do wygranej.
Trzy zwycięstwa odniesione w trzech meczach napawają
optymizmem i dają nadzieję
na to, że Gwiazda będzie liczyć się w walce o awans do
klasy „A”.
Na pierwsze zwycięstwo
czekają w Pilchowicach. Tamtejsza Victoria ma na razie dwa
WYNIKI 2. KOLEJKI
Quo Vadis Makoszow y –
Victoria Pilchowice 3:3, Start
Kleszczów – FC Kłodnica
4:2, Piast Pawłów – Amator
Rudziniec 1:1, Pogoń Ziemięcice - Naprzód Świbie 0:2,
LKS 45 Bujaków - Olimpia
Pławniowice 1:3, KS Bojków
– Korona Bargłówka 4:0,
Gwiazda Chudów – Walka
Zabrze 2:0.

Średnia?
9 bramek na mecz!

punkty, po dwóch remisach i
porażce.

PiSk

WYNIKI 3. KOLEJKI
Start Kleszczów - Quo Vadis
Makoszowy 1:7, Victoria Pilchowice – Gwiazda Chudów
1:3, Olimpia Pławniowice
– Piast Pawłów 3:1, Amator
Rudziniec – FC Kłodnica 6:1,
KS Bojków – LKS 45 Bujaków
0:4, Naprzód Świbie – Korona
Bargłówka 8:1, Walka Zabrze
- Pogoń Ziemięcice 2:1.
1. Świbie
2. Gwiazda
3. Olimpia
4. Bujaków
5. Amator
6. Pawłów
7. Quo Vadis
8. Bojków
9. Start
10. Walka
11. Victoria
12. Pogoń
13. Kłodnica
14. Korona

9
9
9
6
4
4
4
4
3
3
2
1
1
0

Klasa okręgowa

Albo wszystko,
albo nic
Drużyna Tempa Paniówki nie uznaje w tym sezonie
remisów. Ekipa z gminy Gierałtowice po sześciu kolejkach
ma na swym koncie cztery
zwycięstwa i dwie porażki, a
to z kolei oznacza, że zdobyte
dwanaście punktów pozwala
być sklasyfikowanym w ścisłej
czołówce grupy IV klasy okręgowej. W miniony weekend
Tempo wywiozło trzy „oczka”
WYNIKI 6. KOLEJKI
ŁKS Łagiewniki - Gwarek
Z abr ze 0:3, ŁTS Ł ab ę dy
- Sokół Orzech 3:1, Orzeł
Miedary - Czarni Pyskowice 1:3, Silesia Miechowice - Tęcza Wielowieś 3:1,
U n i a Ś w i e r k l a n i e c - KS
94 Rachowice 1:1, For tuna Gliwice - Wilki Wilcza
2:1, Orzeł Nakło Śląskie Tempo Paniówki 1:2, Orzeł
Mokre - Odra Miasteczko
Śląskie 3:1.

z trudnego terenu Orła Nakło
Śląskie.
O tuzinie punktów może
dzisiaj tylko pomarzyć beniaminek – Wilki Wilcza.
Zespół ten doznał w minionej
serii spotkań trzeciej porażki,
ulegając nie byle komu, bo
Fortunie Gliwice, która jest
kandydatem numer jeden do
walki o awans.

Niecodzienny wynik padł
w meczu 2. kolejki pomiędzy
rezerwami Concordii a Młodością II Rudno. Kibice zobaczyli – uwaga! - 17 bramek.
Wszystkie autorstwa podopiecznych Damiana Mehlicha, który nie ukrywa, że
piłkarze nie mieszczący się w
„osiemnastce” na mecz 4. ligi,
wykazują ogromne zaangażowanie w spotkaniach rezerw.
Świadczą o tym w yniki, a
raczej wysokie zwycięstwa. W
meczu z Rudnem bramki padały średnio co pięć minut, w
innych nieco rzadziej, ale i tak
w trzech występach „rezerwiści” Concordii strzelili ich 27.
W tym okraszonym siedemnastoma trafieniami, błyskawicznego hat-trika uzyskał
Marcin Modrzyński, który
trafiał do siatki rywala w 4, 6
WYNIKI 2. KOLEJKI
Concordia II Knurów - Młodość II Rudno 17:0
(bramki: Modrzyński 4, Nalepa 4, Karwowski 3, Kozdroń
2, Suchiński 2, Filip, Kempa)
Concordia: Krasoń od 60
min. Suchocki, Gałach, Koniorczyk, Kempa, Morawiec,
Karwowski, Filip, Dembiński,
Liszka, Modrzyński od 55
min. Nalepa, Kozdroń od 55
min. Suchiński.
Burza Borowa Wieś - Naprzód Łubie 3:1, Ślązak Bycina - Orzeł Paczyna 0:0, Gwarek II Ornontowice - Leśnik
Łącza 9:0.

i 8 minucie. Klasycznym hat-trikiem popisał się również Patryk Nalepa, ale on na strzelenie
trzech goli potrzebował nieco
więcej czasu: 83, 85 i 89 minuta.
Skoro mowa o hat-trikach
to wspomnieć należy też o
Piotrze Karwowskim, który
wpisywał się na listę strzelców
w 27, 29 i 56 minucie.
Minęło kilka dni i kolejnego hat-trika ustrzelił
Patryk Nalepa, zdobywając
trzy bramki w wygranym 7:1
spotkaniu z Leśnikiem Łącza.
Knurowski napastnik zdobył
gole w 2, 30 i 32 minucie.
PiSk

WYNIKI 3. KOLEJKI
Leśnik Łącza – Concordia II
Knurów 1:7
(bramki dla zwycięzców: Nalepa 3, Suchiński 2, Filip i
Chowaniec po 1.
Concordia: Krasoń 70’ Sobkiewicz, Niedbała, Koniorczyk, Paśnicki, Morawiec,
Kutypa, Filip, Dembiński 80’
Sobczak, Suchiński 59’ Wende, Nalepa, Chowaniec.
Naprzód Łubie - Ślązak Bycina 4:0, Orzeł Paczyna Gwarek II Ornontowice 0:4,
Młodość II Rudno - Burza
Borowa Wieś 1:4.
1. Concordia II
2. Gwarek II
3. Burza
4. Naprzód
5. Leśnik
6. Ślązak
7. Orzeł
8. Młodość II

9
9
9
3
3
1
1
0

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

PiSk

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

13
12
12
10
10
9
9
8
7
7
7
7
5
5
4
4

Pomocnik Wilków Wilcza - Piotr Gierczak przez
wiele lat gry na najwyższym szczeblu (225 meczów
w ekstraklasie) zapracował na szacunek nie tylko
wśród kibiców, ale i rywali z boiska, którzy padają
przed nim na kolana.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Przegląd Lokalny Nr 37 (1071) 12 września 2013 roku

15

Foto: Jacek Szurgot

Foto: Jacek Szurgot

Ludzkość zginie bez owadów
KNURÓW. MRÓWKI, WAŻKI, BIEDRONKI...

Foto: Jacek Szurgot

trzeba się cierpliwie uczyć.
Zbyt łatwo spłoszyć motyla czy
przestraszyć ważkę. Owady
tylko wytrwałym pozwalają na
bliższą znajomość.
− Pomarańczową muchę
uchwyciłem w Szczyrku. Widziałem muchy czarne, brązowe, ale pomarańczowa? To dla
mnie niepojęte! Skąd ona się
wzięła? − śmieje się Szurgot.
Czasami trzeba zejść łąkę
wzdłuż i wszerz, by znaleźć
choć jedno ciekawe ujęcie.
Fioletowy konik polny trafił się
przypadkiem.
− Byłem na łące i coś mi skoczyło. Gdy zobaczyłem w okienku aparatu, fioletowego konika
nie mogłem uwierzyć! Bałem
się, że mi ucieknie. To było nasze
pierwsze i ostatnie spotkanie. Już
nigdy więcej go nie spotkałem.

16

Fotograf nie ukrywa, że, tkwią w bzyczeniu much i szewedług niego w przyrodzie leście traw.
objawia się Stwórca, a każdy
Ludzie dziwią się, widząc
motyl jest pieśnią pochwalną knurowianina ukrytego z zana cześć Boga. Z czułością roślach.
opowiada o swoich owadzich
− Ostatnio zdarzył mi się
przy jaciołach. Gdy kolega zabawny incydent na łące za Teuchw ycił na fotografii ćmę sco − opowiada fotograf. − Byp r z y p o m i n a j ą c ą k o l i b r a , łem w chaszczach, szła kobieta
Szurgot długo czekał na oka- z psem, mija mnie, patrzy podejzję, by także dołączyć ją do rzliwie i nic, za chwilę wraca i
swojej kolekcji.
pyta: „Proszę pana,
− Okazało się,
wszystko w porządże mój tata widział
ku?”. Pokazałem jej
tę ćmę na naszej
zdjęcia. Była bardzo
działce. Pojechazdziwiona, ale i załem i czekałem. W
chwycona.
końcu przyleciaFotograficzną
ła, bardzo ciężko
pasją Szurgot zarabyło ją uchwycić.
ził rodzinę. Żona
Napstrykałem
ze zrozumieniem
masę klatek z nazgadza się na „owadzieją , ż e moż e Jacek Szurgot
dzie” wyprawy.
gdzieś jest. Oglądam, oglądam,
− Ostatnio mama chyba
nie ma, nie ma, i w końcu jest! godzinę spędziła na balkonie,
Jedno zdjęcia bardzo ostre. Na- próbując uchwycić motyla. Brat
zwałem ćmę Sisi, księżniczka zrobił zdjęcie modliszce. Takie
Sisi. Akurat oglądałem ten film, miał szczęcie! Mnie się jeszcze
i tak jak bohaterka czekała na nie udało...
księcia, tak ja czekałem na moją
Fotog ra f pod k reśla, że
ćmę − śmieje się fotograf.
każde, choćby najmniejsze,
Urzeczenie pięknem świata istnienie jest częścią większego
i afirmacja życia we wszystkich łańcucha. Gdy zabraknie choćjego przejawach znajduje od- by jednego ogniwa, łańcuch się
zwierciedlenie w kadrach knu- rozpadnie.
rowianina. Pędzącemu światu
- Bez owadów nie ma ludzJacek Szurgot proponuje spokój kości — zaznacza.
natury. Natury rozmawiającej i
Jacek Szurgot sięga także
odpowiadającej, choć jej słowa po inny rodzaj fotografii. Za

Foto: Jacek Szurgot

Foto: Jacek Szurgot

W naturze Jacek Szurgot
szuka formuły wszechświata,
dowodów na geniusz Boga.
Zachwyt nad światem owadów
miesza ze zdziwieniem, że
gęstwiny traw skrywają życie
podobne do naszego.
− Byłem zaskoczony, że
owad też pracuje, że szuka
jedzenia. Człowiek jest istotą
i owad jest istotą. Żyją nie bez
powodu. Ale jaki to powód? To
jest odwieczna tajemnica − nasze życie, to, po co tu jesteśmy
− mówi Jacek.
Fotogra f dokumentuje
świat zagrożony wyginięciem,
z trudem broniący się przed
zakusami cywilizacji.
− Sami siebie niszczymy −
dodaje knurowianin. − Za parę
lat tych owadów może już nie
być, ale nadal będą istnieć na
moich zdjęciach.
Kilka razy w tygodniu
Jacek Szurgot zabiera aparat i
idzie na łąki. Oczekiwanie na
dobre ujęcie trwa nawet kilka
godzin. Czas się zatrzymuje,
emocje milkną.
− Mam dwie godziny dla
siebie, odcinam się od całego
świata. Tylko trawa, moi owadzi
przyjaciele i ja. To moja chwila
na refleksję − tłumaczy fotograf.
Szurgot na fotografiach
odkrywa mikroświat, którego

Foto: Jacek Szurgot

Jacek Szurgot uczy się spokoju od... motyli, koników
polnych i much. W kadrach zatrzymuje małe istnienia
niepodobne do niczego. Niepowtarzalne kształty
skrzydeł, konstrukcje odwłoków, zaskakujące kolory.
− Odkąd robię zdjęcia, spoglądam na świat zupełnie
inaczej i... nie mogę się nadziwić − mówi fotograf

namową znajomych zaczą ł
robić zdjęcia ludziom. Towarzyszy im w najważniejszych
chwilach, przy rozpoczęciu
roku szkolnego, gdy patrzą na
swoje dzieci...
Szuka w ludziach piękna,
w ich twarzach i spojrzeniach.
— Na moim ulubionym
zdjęciu jest żona z synkiem.
Bartuś ma już parę miesięcy,
podnosi głowę do góry i spogląda na wpatrzoną w niego
mamę. To zdjęcie, które mówi:
„Kocham cię”. Lubię fotografie,
które zapisują historię.
Knurowianinowi marzy się,
by jego zdjęcia zobaczyli inni.
By za ich pośrednictwem dzieci

poznały świat najmniejszych
mieszkańców planety, by wyszły z domu, zza komputerów
i telefonów, i szukały fioletowych koników polnych. Na razie czeka na kogoś, kto pomoże
mu spełnić to marzenie.
Zdjęcia Jacka Szurgota
to jak ilustracja do poezji ks.
Jana Twardowskiego. Oglądanie Boga z perspekty w y
mrówki, co nie urosła w czasie wieków, ćmy latającej od
lampy do lampy, konika polnego, świetlika mrugającego,
biedronki, bo, jak pisze poeta,
„życie nasze jednakowo niespokojne i malutkie”...
Justyna Bajko

Zdjęcia Jacka Szurgota dostępne są na facebooku,
wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „Makrofotografia”
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