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PRZYSZOWICE

Audi
z dowodem

foto-krytyk
Foto: Aleksandra Bednarz

Nieznany sprawca skradł z terenu
posesji na ulicy Polnej samochód
marki Audi A4 kombi. Właściciel
zgłosił kradzież 16 września o godz.
21. Wartość samochodu, należącego
do mieszkańca Knurowa, oszacowano na 18 tys. Niestety na złodzieja
czekała miła niespodzianka. W
pojeździe znajdował się dowód rejestracyjny. Postępowanie prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.

KNURÓW

Mieszkania zamiast hotelu

To już ostatnie miesiące działania Hotelu
Miejskiego przy ul. Floriana. Z końcem
roku zostanie zamknięty, budynek
gruntownie przebudowany, a odnowione
mieszkania trafią pod młotek
Hotel Miejski działa od 1997
roku.
– We wrześniu minęło 16 lat odkąd został przejęty od kopalni „Knurów” – informuje kierująca hotelem
Krystyna Lipka.
Z noclegów w dalszym ciągu
korzystają pracownicy kopalni. Zupełnie tak jak przed kilkunastoma
laty, kiedy to kopalnia zdecydowała
się na wybudowanie budynku.
– Obiekt powstał w 1985 roku i do
tej pory mieszka tutaj dwóch pracowników kopalni, którzy wprowadzili
się do niego w tamtym czasie – mówi
pani Krystyna Lipka. – To będzie już
28 lat.
Niemniej nie tylko oni wynajmują tutaj pokoje.
– Z naszych usług korzystają
także pracownicy firm, które wypełniają zlecenia na terenie Knurowa,
emeryci, renciści, okazjonalni goście
– dodaje.
Dlaczego więc zapadła decyzja
o zamknięciu hotelu? Powodem
może być konkurencja. W okolicy
powstało kilka miejsc, które również
oferują przyjezdnym noclegi. Lepsze
wyposażenie czy wyższy standard
powodują, że klienci chętniej wybie-

rają ofertę innych hoteli.
Ewentualnym wyjściem jest remont budynku. Koszt jednak byłby
na tyle duży, że inwestycja mogłaby
się nie zwrócić. Stąd też decyzja o
zamknięciu obiektu.
Mieszkania zostaną wykorzystane w inny sposób. Trafią pod młotek.
Kiedy? Trudno ustalić dokładną
datę.
- Obecnie przygotowana jest dokumentacja techniczna budynku, a
następnie zostanie wykonany kosztorys inwestorski – mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji. – Później zostanie
ogłoszony przetarg na wykonanie prac
wewnątrz hotelu, tak by pomieszczenia mogły zostać zaadaptowane do
celów mieszkalnych.
Powierzchnia mieszkań ma być
różnorodna. Od 17 do 60 m 2 i w
zależności od układu będą to kwatery jedno-, dwu- lub trzypokojowe.
Lokale będzie można kupić prawdopodobnie podczas przetargu. To na
razie domysły, gdyż nie ma jeszcze
oficjalnej infomacji.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Przy skrz yżowaniu ulic Szpi
talnej i Wils ona
uczn iowi e klas y II b z pobl
iskie j „Dw ójki”
spra wdz ają natę żeni e ruch
u drog owe go.
Dzieci liczą ilość samochodów
przejeżdżających przez 45 minut. Dokładni
e wiedzą, jak
wiele obok ich szko ły przejech
ało osobówek,
ciężarówek, autobusów, moto
cykli i rowerów.
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Nie zapomnij

19 IX – Dzień Dzikie
j Flory, Fauny i Naturalnych Sie
dlisk
23 IX – Dzień Śliw
ki
24 IX – Dzień Grz yba
26 IX– Eur opejski
Dzień Ptaków
27 IX – Św iat ow
y Dz ień Turystyki

prac y sprawdza
Pan Bartek przed wyjazdem do
Wolę to uczynić
zawartoś ć oleju w silniku. iłe niespodzianki
teraz niż później mieć niem
samochodzie to
- mówi. Majsterkowanie przy
prac ę mam na to
jego hobby. – Ze względu na
e.
coraz mniej czasu... – przy znaj

KNURÓW

Jechał
pomimo
zakazu

Nie pomagają apele o spokojną,
a przede wszystkim „trzeźwą” jazdę.
Nie odstrasza groźba utraty prawa
jazdy. Pijani kierowcy wciąż jeżdżą
po knurowskich drogach
14 września, około 16.48, zatrzymano na ulicy 1 Maja nietrzeźwego kierowcę. 57-letni mężczyzna
prowadził samochód marki Skoda
Fabia, mając 2,2 promila. Nieodpowiedzialne zachowanie knurowianina zagroziło życiu i zdrowiu osób
będących w pobliżu. Mężczyzna nie
zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego go samochodu i
doprowadził do kolizji z fordem. Na
miejsce zdarzenia wezwano Policję.
Ta ustaliła, że 57-latek w ogóle nie powinien usiąść za kierownicą, nie tylko
z powodu promili... Knurowianin
miał zakaz prowadzenia pojazdów.
Postępowanie trwa.

zawsze”. Dzięki
Pan Dawid gra na gitar ze „od
się prze pięk ne
ą
nios
ch”
kura
„Mer
niem u po
a. Na co dzień
pasj
moja
To
.
polskie piosenki
lę czasu, to
chwi
dę
znaj
tylko
studiuję, ale gdy
ą kocham - mówi
dzielę się z ludźmi muzyką, któr
z uśmiechem.
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reklama

PRZYSZOWICE

Uwaga na
pieszych!

15 wrześnie około 22.25 nieznany
pojazd potrącił leżącego na jezdni
przy ulicy Gierałtowickiej mężczyznę. 64-letni mieszkaniec Przyszowic
doznał obrażeń ciała. Trafił na pogotowie ze złamaniem palców lewej
stopy i stłuczeniem śródstopia nogi
prawej. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia.
Do podobnego zdarzenia doszło
także w Knurowie. 15 września o
godz. 00.38 samochód marki Honda
jazz najechał na stojących na jezdni
dwóch pieszych. Za k ierownicą
samochodu siedział 30-letni knurowianin. Potrąceni piesi, mieszkańcy
Knurowa, byli pod wpływem alkoholu. Na szczęście odnieśli tylko
niegroźne obrażenia ciała.

reklama

jb
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Wjazd do strefy zamieszkania: noga z gazu, bo tutaj „rządzą” piesi...

REGION

Knurowianin
na czele Kompanii
Węglowej

KNURÓW

Pasy, próg?
A może lepiej
noga z gazu...
- Kierowcy gnają ulicą Ułanów jak szaleni. Co drugi tutaj
jeździ szybciej niż nakazują przepisy. Można warto by
tu pasy namalować albo zamontować próg zwalniający
– mówią rodzice, zaniepokojeni o zdrowie swoich pociech.
– Ograniczają nas... przepisy – rozkładają ręce urzędnicy
W poprzednim wydaniu informowaliśmy o niebezpiecznej kolizji
z udziałem rowerzystki i samochodu. Zdarzenie miało miejsce na ul.
Ułanów. Ośmiolatka zjeżdżając z
chodnika na jezdnię, wjechała pod
koła pojazdu. Trafiła do szpitala. Na
całe szczęście nic poważnego jej się
nie stało.
Gdy ukazał się artykuł, rozdzwoniły się telefony.
– Nie jestem przekonana co do
całkowitej winy tej dziewczynki –
mówi jedna z naszych czytelniczek.
– Samochody w tym miejscu jeżdżą
szybko. Gdyby kierowca tego pojazdu
jechał zgodnie z przepisami, to zauważyłby jak wjeżdża ona na ulicę i
zdążyłby wyhamować.
Wtóruje jej inna knurowianka: - To prawda, że auta jeżdżą za
szybko. Dotyczy to ul. Ułanów, lecz
również al. Lipowej. Dwójka moich
dzieci codziennie chodzi do szkoły
chodnikiem koło Orlika. Boję się o nie,
bo nieraz widzę kierowców jadących
jakby oszaleli od strony ronda. Nie daj
Boże któreś z dzieci wejdzie na drogę.
Nieszczęście gotowe...
Rodzice dopytują się o to, kto ma
pierwszeństwo na ul. Ułanów i al.
Lipowej: kierowcy czy piesi?
Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie: – Obie ulice
są drogami wewnętrznymi, które są
dodatkowo oznaczone jako „strefy
zamieszkania”. Oznacza to, że piesi
w tych strefach mają pierwszeństwo
przed kierującymi pojazdami. Ci

ostatni powinni ustąpić im miejsca,
kiedy np. ktoś będzie chciał przejść z
jednej strony drogi na drugą.
Co istotne, dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi
20 km/h.
– Kierowcy na pewno poruszają
się tutaj szybciej – nie ma wątpliwości
jedna z mam. – I nie wydaje mi się, by
nagle ściągali nogę z gazu.
Zdaniem naszych rozmówczyń
rozwiązać problem mógłby montaż
progów zwalniających na ul. Ułanów.
A w miejscu potrącenia ośmiolatki
chętnie widziałyby namalowaną
„zebrę”.
– Być może to spowoduje, że kierowcy będą jeździć tutaj wolniej oraz
zaczną zwracać baczną uwagę na to,
co dzieje się dookoła – zastanawiają się.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, mówi jednak, że ewentualne
umieszczenie progu musiałoby zostać poddane dogłębnej analizie w
terenie.
– Progów zwalniających nie można montować w dowolnym miejscu na
drodze – wyjaśnia. – Są odpowiednie
przepisy, które regulują, gdzie taki
próg może być zainstalowany.
Naczelnik Lewandowska dodaje,
że na przeszkodzie mogą tutaj stanąć
miejsca postojowe znajdujące się przy
drodze, infrastruktura podziemna
oraz wjazdy: na parking przy TBS-ach,
do pobliskiego marketu i w ul. Ułanów.
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Nieco inaczej wygląda sprawa z
namalowaniem przejścia dla pieszych.
– W terenie zabudowanym, takim
jak ul. Ułanów, pasów się nie maluje,
ponieważ w tym przypadku pieszy
ma tutaj pierwszeństwo przejścia w
każdym miejscu – tłumaczy Anna
Lewandowska.
Trudno się nie zgodzić. Każdy
kierowca, jeśli zdał egzamin na prawo jazdy, musi to wiedzieć. Każdy
powinien się też do tych przepisów
– rozsądnych w tym przypadku –
stosować. Niestety są tacy, którym
gdyby nawet całą strefę zamieszkania przemalować w „zebrę”, to i tak
za nic tego respektować nie będą.
Przynajmniej nie po dobroci. Przemówić do nich mogą chyba tylko
mandaty...
Co do progów zwalniających,
naczelnik wydziału GKRiOŚ podkreśla, że przy pracach projektowych
dotyczących remontów dróg, urząd
sugeruje projektantom, by brali pod
uwagę możliwość umieszczenia takich progów i zawczasu wskazywali
dogodną lokalizację.
Montaż progu na ul. Ułanów
będzie rozwa ż a ny. Nim jed na k
do tego dojdzie, kierowcy mogliby spuścić nogę z gazu. Pieszym,
mimo świadomości poruszania się
po strefie, gdzie (teoretycznie) są
uprzywilejowani, pozostaje zastosować się do jednej z ważniejszych
zasad na drodze: ograniczonego
zaufania.

W poniedziałek rada nadzorcza KW SA, największej firmy
górniczej w Europie, przyjęła
rezygnację Joanny Strzelec-Łobodzińskiej z funkcji prezesa
zarządu spółki. Jednocześnie
wskazała wiceprezesa Marka
Uszko ja ko koordy natora
prac zarządu.
Prezes Uszko jest postacią
znaną i znaczącą dla Knurowa.
W 1983 r. rozpoczął pracę w
KWK Knurów. Sześć lat później
przeniósł się do KWK Szczygłowice. Awansował dochodząc do
stanowiska dyrektora kopalni.
Od siedmiu lat pełni funkcję
członka zarządu Kompanii Węglowej S.A., skupiającej 15 kopalń w
regionie. W strukturach spółki jest
wiceprezesem zarządu do spraw
produkcji.

Foto: Archiwum KW SA

Marek Uszko,
tegoroczny laureat
Lauru Knurowa,
jest koordynatorem
prac zarządu
Kompanii Węglowej

Marek Uszko mieszka w Knurowie od 1986 r. W tym roku knurowski samorząd docenił jego 30-letnią
pracę w górnictwie, a zarazem na
rzecz lokalnej społeczności, przyznając mu Laur Knurowa – najważniejsze miejskie wyróżnienie.
/bw/

ZDROWIE. KONIEC WEEKENDOWYCH DYŻURÓW STOMATOLOGA

Bolesna zmiana
„A-Dent” z Czerwionki-Leszczyn, czyli jeden
z trzech gabinetów stomatologicznych, które
świadczyły pomoc w dni wolne od pracy,
nie podpisał nowego kontraktu na tę usługę
z Narodowym Funduszem Zdrowia
Gdzie szukać ratunku, gdy odezwie się nagły, ostry ból zęba i na
dodatek w weekend lub inne święto? Od sierpnia 2010 roku pomoc
doraźną świadczył Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „A-Dent”
z Czerwionki-Leszczyn.
W ramach kontraktu z NFZ
przyjmował pacjentów m.in. z urazami, obrzękami, krwawieniami z
zębodołów po ekstrakcji. Codzienne
całodobowe dyżury (także w święta
i weekendy) były dobrym rozwiązaniem. Były...
- Kontraktowanie na dyżur się
skończyło, a szefowa nie podpisała z
NFZ nowej umowy - usłyszeliśmy w

rejestracji. Nie udało nam się dowiedzieć, dlaczego.
Tajemnicą poliszynela jest, że
gros pacjentów, którzy zgłaszali się
do pogotowia stomatologicznego, nie
potrzebowali natychmiastowej pomocy. Tym ludziom nie chciało się po
prostu czekać w kolejce do dentysty.
Obecnie doraźną pomoc stomatologiczną oferują gabinety w Czeladzi, Bielsku-Białej i Częstochowie.
Dlaczego tylko tyle? NFZ wychodzi z
założenia, że ból zęba to efekt wcześniejszych zaniedbań i braku profilaktyki. Wszelkie urazy kwalifikują się
do leczenia szpitalnego.
/pg/

ogłoszenie
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ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Knurów informuje że w dniach od 25 do 30
września 2013 roku odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych opon, oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy
jednorodzinnej.
Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej
w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy
jednorodzinnej wymienionej w harmonogramie, o wystawienie
w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu
wywozu do godziny 7.00 rano przed posesję odpadów wielkogabarytowych. Dla osób, które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie
przewidujemy dodatkowych terminów w ramach prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla
pieszych lub utrudniać normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.
Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady
podlegające segregacji.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PPHU Komart Sp.
z o.o., a następnie poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Nie działająca strzałka kierunkowa, zbyt krótkie zielone
światło na przejściu dla pieszych - sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i Ziętka przysparza
knurowianom sporo problemów. Urzędnicy obiecali
przyjrzeć się im bliżej

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Miasta Knurów.
Etap I: dnia 25.09.2013 r. – Stary Knurów, III Kolonia
1. ul. Akacjowa
2. ul. Brzechwy
3. ul. Chmielna
4. ul. Dymka
5. ul. Jagły
6. ul. Jęczmienna wraz z drogami
bocznymi
7. ul. Kard.Hlonda
8. ul. Koziełka wraz z drogami bocznymi
9. ul. Kossak- Szczuckiej
10. ul. Kwitka
11. ul. Karłowicza
12. ul. Klasztorna

Zielone nie dla
wszystkich

KNURÓW. SKRZYŻOWANIE NIE ZADOWALA ANI PIESZYCH, ANI KIEROWCÓW

Etap II: dnia 26.09.2013 r. – Farskie Pola, Fińskie Domki, Redyna

O skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i
Ziętka pisaliśmy przed dwoma tygodniami. Wtedy Czytelnicy zgłaszali
nam, że niektórzy z kierowców mają
kłopot z poprawnym w ykonaniem
skrętu w lewo. Teraz donoszą o kolejnym problemie.
- Interesuje mnie, dlaczego na skrzyżowaniu nie działa strzałka kierunkowa, pozwalająca skręcić w prawo w ul.
Ziętka – zastanawia się jeden z naszych
rozmówców. – Strzałka została dodana
do sygnalizacji już jakiś czas temu, ale
nie przypominam sobie, by kiedykolwiek
ktoś z niej korzystał.
- Nieraz zdarzało się, że dojeżdżałem do skrzyżowania, zapalało się
czerwone światło i musiałem czekać
na zielone. W innych miastach, jeśli
ktoś chce skręcić w prawo, wtedy
zapala się zielona strzałka i można
spokojnie kontynuować jazdę – dodaje
kolejna osoba.
– Po co w ogóle je tutaj montowali,

skoro do tej pory nie została podłączona.
Na skrzyżowaniu przy małym Tesco nie
ma takiego problemu [ulice 1 Maja i
Kosmonautów – przyp. red.] – zauważa
następny kierowca.
To nie wszystkie zastrzeżenia. W
nadesłanym do redakcji mailu jedna z
Czytelniczek skarży się na zbyt krótko
– jej zdaniem – świecące zielone światło
dla pieszych.
– Mam dwuletnie dziecko, które
chodzi samo. Nie lubię brać wózka, choć
nawet z wózkiem mam problemy przejść
na światłach od ul. Ziętka do Tesco.
Światła są tak krótkie, że starsza pani
albo pani z dzieckiem musi zatrzymać
się na środku - lub co robi większość iść na czerwonym – czytamy. – Według
mnie jest to bardzo niebezpieczne. Ulica
jest ruchliwa, a dzieci chodzących do
Tesco jest naprawdę dużo z okolicznych bloków. Czy nie da się wydłużyć
zielonego światła dla pieszych tak, aby
spokojnie przejść, a nie biec po pasach?

Anna Lewandowska z knurowsk iego Urzędu Miasta, naczelni k
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska zapewnia, że do tej pory nikt nie
informował magistratu o problemach
z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i Ziętka.
– Skontaktujemy się z firmą odpowiedzialną za działanie sygnalizacji w
tym miejscu i postaramy się rozwiązać
ten kłopot – obiecuje.
W środowy poranek zostaliśmy
poinformowani przez knurowskich
urzędników, że problem z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul.
Szpitalnej i Ziętka został rozwiązany.
Strzałka kierunkowa działa już bez
zarzutów, a także został wydłużony
czas działania zielonego światła na
przejściu dla pieszych.

Grunt osiada,
powstają
wyrwy

Uprzejmości
nigdy za wiele

wrażenie, że robi nam łaskę.
Nie omieszkała poinformować,
że jest sobota i ona pracuje
tylko do 13.00. Jesteśmy rozczarowani. Sami porąbaliśmy
meble, zapakowaliśmy je na
samochód, przywieźliśmy, zważyliśmy i odłożyliśmy tak, jak
chcieli pracownicy firmy. Nadal
źle? Czy lepiej podrzucić odpady
na śmietnik blokowy, a może
w y wieźć do lasu? Ja je stem
uczciwa i zapewne pojadę do
Komartu, ale znam ludzi, którzy
na moim miejscu wyrzuciliby
śmieci gdziekolwiek...
Pani X

- Od dobrych kilku miesięcy trwają prace przy ul. Niepodległości.
Wycięty asfalt robotnicy załatali
- w zależności od miejsca - asfaltem bądź kostką brukową. Nie
zauważyli jednak, że grunt osiada. Kilka z tych łat zapadło się na
tyle, że stanowią problem dla kierowców. W jednym miejscu jest
już niemal wyrwa. Najechanie na
nią przy „40”-tce grozi uszkodzeniem opony lub podwozia. Myślę,
że dla jednej ekipy remontowej
uporanie się z takim problemem
to pestka. Z godzinkę roboty i po
wszystkim. Żeby tylko go zauważyli i zechcieli zrobić.
Kierowca

4

- W sobotę robiliśmy porządki.
Stare meble pocięliśmy na deski, żeby nie stanowiły problemu
zbyt dużymi gabarytami. Pojechaliśmy zawieźć je do Komartu
na ul. Szpit alną. Pan, k tór y
nas przyjął, okazał się niemiły.
Stwierdził że mamy pamiętać,
że jest sobota, a poza tym wszyscy naraz zaczęli robić porządki.
Poinstruował nas, że następnym
razem mamy jechać na wysypisko, gdyż tu nie ma miejsca.
Ponieważ wypadł nam drugi kurs
tego dnia, więc pojechaliśmy
na wysypisko. Niestety, tu też
nikt nie przywitał nas z otwartymi ramionami. Pani nie była
uprzejma, można było odnieść
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Wątpliwości

13. ul. Kwiatowa
14. ul. Łubinowa
15. ul. Moniuszki
16. ul. Plac Powstańców Śląskich
17. ul. Plebiscytowa
18. ul. Różana
19. ul. Stokrotki
20. ul. Sienkiewicza
21. al. Spacerowa
22. ul. Wrzosowa
23. ul. Wolności wraz z drogami
bocznymi
24. ul. 1 Maja

- Obserwuję remont al. Piastów
i zastanawia mnie, c zy pr zy

1. ul. Astrów
2. ul. Chrobrego
3. ul. Chopina
4. ul. Dworcowa
5. ul. Dąbrowskiego
6. ul. Dębowa
7. ul. E.Plater
8. ul. Legionów
9. ul. Krucza
10. ul. Niepodległości – zabudowa
jednorodzinna
11. ul. Przemysłowa

12. ul. Paderewskiego
13. ul. Poprzeczna
14. ul. Rybna
15. ul. Słowackiego
16. ul. Szymanowskiego
17. ul. Saperów
18. ul. Wieniawskiego
19. ul. Wyspiańskiego
20. ul. Ziętka.
Osiedle Cztery Pory Roku (ul.Zimowa,
Wiosenna, Letnia, Deszczowa,
Jesienna, Przedwiośnia)

Etap III: dnia 27.09.2013 r. – Knurów Krywałd, ul. Wilsona z bocznymi
9. ul. Powstańców
10. ul. Rakoniewskiego
11. ul. Rybnicka
12. ul. Sadowa
13. ul. Szkolna
14. ul. Ustronie Leśne
15. ul. Wzgórze
16. ul. Wilsona – zabudowa
jednorodzinna

1. ul. Broniewskiego
2. ul. Cicha
3. ul. Grunwaldzka
4. ul. Jordana
5. ul. Krótka
6. ul. Matejki
7. ul. Michalskiego
8. ul. Polna

Etap IV dnia 30.09.2013 r. – Knurów Krywałd , Szczygłowice
1. ul. Bojowa
2. ul. Graniczna
3. ul. Korfantego
4. ul. Książenicka
5. ul. Ligonia
6. ul. Leśna
7. ul. Stawowa

8. ul. Starowiejska
9. ul. Słoneczna
10. ul. Ściegiennego
11. ul. Wieczorka
12. ul. Zwycięstwa
13. ul. Zielona

drodze przelotowej potrzeba aż
tyle ławek? Montują je plecami
do ulicy co 5 metrów. Kto to
wymyślił?
D r u ga r ze c z, to w y t yc ze ni e
przejść dla pieszych. Zrobili je
w takich miejscach, gdzie ludzie
nigdy nie mieli zwyczaju przechodzić. Teraz i tak przechodzą
po staremu, a nie po nowych
pasach. Dziwi mnie, że nikt tego
nie wziął wcześniej pod uwagę.
Karol Szot

Po co
kopać
„trujaki”?

- Jestem zapalonym grzybiarzem. Wkurza mnie, gdy widzę

w lesie podeptane lub poprzewracane „trujaki”. Zaraz widać, że na grzyby wybrały się
jakieś tłuki niemające pojęcia,
że grzyby niejadalne i trujące
też stanowią część biosystemu.
Ba, niektóre z nich towarzyszą
innym, jadalnym. Dzięki temu
są wskazówką , że war to się
w danym terenie pokręcić, bo
można znaleźć całkiem fajne
okazy. Dorosłej ciemnoty pewnie nie wyplenię, ale apeluję
do rodziców, by uświadamiali
swoje pociechy, że nie powinno
się i nie warto niszczyć grzybów
tylko dlatego, że nie nadają się
do jedzenia.
Grzybiarz
Not. bw
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aktualności
W dzień targowy zaparkowanie w pobliżu targowiska graniczy z cudem;
niektórzy z kierowców wolą zaryzykować mandat za złamanie przepisów
niż stanąć dalej i przespacerować się do kramów

Libacje alkoholowe, liczne kłótnie
i awantury, a nawet bójki. To
codzienność, z jaką musieli się mierzyć
mieszkańcy bloku nr 9 przy ul. Kwitka.
Bezdomni, którzy schodzili się na strych,
mocno uprzykrzali życie lokatorom
budynku. Wiele wskazuje na to,
że problem udało się rozwiązać

Znak nie pozostawia
wątpliwości: parkowanie
jest zakazane

takimi wulgaryzmami, aż uszy więdną
– mówi. – Obawiam się czasem, czy mi
nikt szyb nie powybija w firmie za to, że
śmiałem się w ogóle się odezwać.
Problem pojawił się z chwilą
przenosin straganów z drugiej strony
targowiska, tej, która jest obecnie
modernizowana.
Szef Reise-Hit kilkakrotnie, nie
mogąc wydostać się z własnej posesji,
interweniował u Straży Miejskiej.
Strażnicy zmuszeni byli wystawić
mandaty źle parkującym w tym miejscu kierowcom.
– Wcale nie chcę, by ludzie byli
karani mandatami. To nie leży w
moim interesie – przekonuje. – Zależy
mi tylko na tym, by nikt nie blokował
wjazdu dla moich klientów oraz dla
mnie i pracowników mojej firmy.
Mierzwa ma pomysł na rozwiązanie problemu. Według niego
należałoby przenieść znak zakazu
postoju, który znajduje się na końcu
ul. Targowej na jej początek, by kierowcy od razu zdawali sobie sprawę,
że parkując w tym miejscu łamią
przepisy i mogą się spotkać z sankcją
w postaci mandatu.
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Wulgaryzmy i obelgi to codzienność z jaką musi mierzyć się
Bogusław Mierzwa, właściciel Biura Turystycznego Reise-Hit.
– Wszystko przez to, że zwracam uwagę kierowcom, którzy blokują
wjazd na parking dla moich klientów i pracowników – wyjaśnia.
Większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że parkując w tym miejscu
łamie przepisy ruchu drogowego

Interweniował w tej sprawie w
knurowskim magistracie.
– Wysyłaliśmy już trzy maile i wykonaliśmy kilkanaście telefonów. Raz
nawet udałem się osobiście do urzędu
w tej sprawie – mówi. – Jednak na razie
znak nie został przeniesiony, a problem
dalej istnieje.
Anna Lewandowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska informuje, że pismo w sprawie
przeniesienia znaku wpłynęło w ubiegły wtorek. Jest analizowane przez
urzędników.
– Jeżeli przesunięcie znaku jest
zgodne z przepisami ruchu drogowego
i poprawi sytuację w tym miejscu, to
nie widzę przeszkód, żeby ten znak
przesunąć – wyjaśnia naczelnik Lewandowska.
Niezależnie od tego parkując
swój samochód warto upewnić się,
czy nie czyni się tego „na zakazie”. I
nie dotyczy to wyłącznie sąsiedztwa
knurowskiego targowiska...

O sprawie pisaliśmy przed dwoma miesiącami. Lokatorzy przeszło
rok męczyli się z niechcianymi
przezeń gośćmi, którzy zadomowili
się na strychu budynku.
„Dzicy lokatorzy” nie byli wzorowymi sąsiadami.
– Poznosili sobie tutaj krzesła
i fotele. Piją alkohol. I to nie tylko
piwo. Znaleźliśmy już nawet butelki
po denaturacie – informowała nas
poprzednio jedna z mieszkanek.
– Do tego przynoszą znicze z cmentarza i palą, żeby po ciemku nie
siedzieć.
- Jeszcze jakby tego było mało, to
kurzą papierosy – dodawał kolejny
mieszkaniec. – A przecież w środku
jest tyle rzeczy, że wystarczy tylko
jeden niedopałek, by cały strych zajął
się ogniem.
W sukurs mieszkańcom przyszli
pracownicy Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji oraz funkcjonariusze Straży
Miejskiej.
- Na początek najbardziej naglące było wysprzątanie strychu – informuje inspektor Iwona Szymoszek z
MZGLiA. – Zalegające tutaj śmieci,
w tym te poznoszone przez bezdomnych, zostały wywiezione.
Lśniący strych niekoniecznie
jednak powstrzymywał kłopotliwych
„sąsiadów” od kolejnych wizyt. Ale i
tę sprawę udało się załatwić.

– Po uporządkowaniu strychu jeden z bezdomnych jeszcze przez jakiś
czas się tu pojawiał – mówi jedna z
lokatorek. – Raz po raz wzywaliśmy
Straż Miejską, która go wypraszała.
Funkcjonariusze zasugerowali,
by wstawić nowy zamek do drzwi
wejściowych do budynku.
- Złożyliśmy wniosek w administracji. Przed tygodniem zamek został zamontowany. Teraz każdy ma
własny klucz. Drzwi są na noc zamykane i na razie jest spokój – nie kryje
zadowolenia nasza rozmówczyni.
Mimo to jeden z lokatorów „z
doskoku” nadal próbuje dostać się
na strych.
– Póki co, bezskutecznie – zapewnia knurowianka. – Czasem ze
złości kopie w drzwi, ale wezwanie
Straży Miejskiej przynosi oczekiwany
skutek.
Mieszkańcy mają pomysł na
wykorzystanie pomieszczenia.
– Przede wszystkim przyda się w
zimie. Jakieś pranie można tu będzie
powiesić, może stary mebel przenieść
z mieszkania – planują.
Nie kryją zadowolenia z uporania się z kłopotliwą sytuacją. Tym
bardziej że zbliża się zima i bezdomni schodziliby się częściej.
– Niewykluczone, że tak będzie –
mówią lokatorzy. – Ale teraz raczej
nie sforsują drzwi naszego bloku.
DC

Dzicy lokatorzy zawłaszczyli sobie
strych; libacjami i awanturami
zrazili do siebie mieszkańców bloku
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Parkowanie
z blokowaniem
KNURÓW. KIEROWCY PRZEOCZAJĄ ZAKAZ POSTOJU...

Sobotni poranek. W tym czasie
wielu knurowian zmierza w stronę
targowiska. Jedni pieszo, inni podjeżdżając samochodami. Tych drugich
przed zakupami czeka trud znalezienia wolnego miejsca parkingowego.
Niektórzy k ilkanaście minut
krążą, zanim zaparkują. Część z nich
staje na chodniku po lewej stronie ul.
Targowej. Nie zdają sobie sprawy, że
obowiązuje tam zakaz postoju. Co
gorsza, nie dostrzegają (bądź nie chcą
tego uczynić), że zastawiają dojazd do
znajdujących się po sąsiedzku firm.
Niedawno zgłosili się do nas właściciele jednej z nich.
– Z myślą o naszych klientach
wybudowaliśmy na naszej posesji dwa
miejsca parkingowe – mówi Bogusław
Mierzwa, właściciel Biura Turystycznego Reise-Hit. – Po to, by ułatwić
im skorzystanie z naszych usług. By
mieli gdzie zostawić samochód, zanim
wstąpią w nasze progi.
Cel słuszny i zbożny. Miejsca parkingowe są. Niestety, nie wszyscy klienci Reise-Hit mogą z nich skorzystać.
– Wszystko przez kierowców, którzy zatrzymują się na chodniku przy
naszej firmie dokładnie w miejscu,
gdzie jest wjazd na nasz parking – nie
kryje zdenerwowania Mierzwa. – Nie
dość na tym, bo bardzo często blokują
też wjazd i wyjazd naszych pracowników. Nieraz zdarzało się, że musiałem
gdzieś pilnie pojechać, a nie mogłem
wydostać się z własnego parkingu, bo
wyjazd blokował mi jakiś samochód.
Jego kierowca za nic miał ostrzeżenie
na wiszącej na płocie tabliczce: „Proszę
nie parkować. Brama wjazdowa”.
Nasz rozmówca przekonuje, że
nie pomagają prośby kierowane do
kierowców blokujących parkingi.
– Nie ma słów „Przepraszam” albo
„Nie wiedziałem, że tu nie można parkować”. Są za to pretensje, że w ogóle
zwróciłem uwagę. Często okraszone

Klucz
do problemu
KNURÓW. KONIEC Z UCIĄŻLIWYMI SĄSIADAMI Z „DOSKOKU”...

DC
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NIEPODLEGŁOŚCI

Po 16 latach zamyka się restauracja Camelot. - Od roku dopłacam do interesu. Już
nie mam na to pieniędzy. Muszę się poddać - słyszę od właścicielki Aliny Janiec.
- Ciężko zaistnieć, kiedy ulica się wyludnia - mówi osoba bezskutecznie próbująca
od 3 miesięcy wynająć lokal przy ul. Niepodległości

S

tary Knurów - dla większości
moich rozmówców ta nazwa w
pełni oddaje, co dzieje się w tym
zakątku miasta.
Stefanię Wiechułę, właścicielkę
drogerii, zastaję wpatrzoną w okno.
Jest godz. 11.00, sklep czynny od 9.00,
a ja jestem pierwszą osobą, która tu
zagląda.
- Ja tu dla rozrywki siedzę, żeby
z ludźmi pogadać. Nie muszę płacić
czynszu, ani odprowadzać składek,
bo rentę mam.
Parter domu zaczęła wynajmować w latach 80. Był tu sklep z odzieżą, obuwiem, później z chemią, który
kilka lat temu prowadziła jej córka.
Sięga pamięcią wstecz i przywołuje
obraz ówczesnej ul. Niepodległości:
- Przez okno patrzyłam jak klienci
Astorii bili się kuflami. To dopiero
była rozrywka. Pani Bartoszowa
miała tu fajny sklep z dywanami i
pościelą. Po przeciwnej stronie były
Delikatesy. Tam, gdzie zegarmistrz,
na rogu, była kiedyś drogeria. A teraz?
Trumny, banki i lombardy...

SZUKAM NOWEJ PRACY

W 1997 roku w miejscu Astorii powstał Camelot - druga obok
Kosmosu restauracja w K nurowie. Wśród klientów: Przemysław
Adamek, Rober t Korzeniowsk i,
Janusz Rewiński, Grzegorz Turnau.
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Zdjęcia z tych wizyt właścicielka,
Alina Janiec, przechowuje w albumach. - Pamiętam jak zespół Just 5
przyjechał na koncert do Knurowa.
Byłam w szoku, kiedy przyszli do
mnie zjeść, a za nimi zjawił się autobus fanów.
30 września restauracja kończy
działalność. Stali klienci nie mogą w
to uwierzyć, a właścicielka z trudem
powstrzymuje wzruszenie, tłumacząc swoją decyzję.
- Zalegam z wypłatami, a co miesiąc jest gorzej. Czynszu płacę 3300 zł,
2000 zł za prąd. Proszę doliczyć wodę,
koncesje, gaz, telefon, zaopatrzenie,
wypłaty. Przy dziennych utargach
100-200 zł ciężko przetrwać.
Centrum miasta przeniosło się na
osiedla, gdzie wyrosła konkurencja.
Stypy, które niegdyś odbywały się
w Camelocie, przeniosły się bliżej
cmentarza, gdzie powstały 777 i
Zielony Ogród. Janiec uważa, że potencjalni klienci (niegdyś będący w
Knurowie przejazdem), teraz omijają
miasto dzięki autostradzie.
Próby ratowania Camelotu nie
przyniosły oczekiwanych efektów.
Właścicielka nie brała jednak pod
uwagę pomocy Magdy Gessler.
- Mogłabym zmienić szyld, zawiesić nowe firanki, ale efekt byłby krótkotrwały. Tu niewiele się wydarzyło
przez ostatnie lata. Gdyby właściciele

działek za mostem sprzedali je młodym, a ci wybudowali tu domy, ulica
z pewnością by odżyła.
Pani Alinie jest przykro, że restauracja nie doczeka się kontynuacji.
Od właściciela kamienicy wie, że nie
zamierza on już wynajmować nikomu parteru.
- Jutro idę na próbę do nowej
pracy - zdradza.

STARE MIASTO

Moja rozmówczyni, która od 3
miesięcy bezskutecznie próbuje wynająć lokal przy ul. Niepodległości,
nie potrafi podać powodu, dla którego ulica wymiera.
- W Zabrzu za taki metraż trzeba
zapłacić raz tyle. Przyznaję, rotacja
na Niepodległości jest spora i może te
puste witryny odstraszają klientów?
Po chwili namysłu zwraca uwagę
na to, że handlowa część ulicy jest
zbyt krótka. Dodaje, że mimo że
ogłoszenie o wynajmie lokalu wisi już
3 miesiące, jestem pierwszym, który
wykręcił podany tam numer.
Sylwiusz Ogonowski od 1999
roku prowadził pub „Grecka” przy
ul. Szpitalnej. Kiedyś mieściła się
tu sł y nna lodziarnia „Kr yst y nka”. Chciał kontynuować tradycje
gastronomiczne w tym miejscu i
robił to przez lata z powodzeniem.
- Nagle pojawił się boom na nowe

lokale. Wyrastały jak grzyby po
deszczu...
„Grecka” pub stał się Małym
barem „Na starym mieście”. Przybyło klientów, jednak ceny barowe nie
wystarczyły, by przetrwać.
- Lokalizacja nie jest zła - podkreśla Ogonowski. - Faktem jest, że
tę część miasta zamieszkują starsi ludzie, którzy nie chodzą do restauracji.
Jeśli Biedronka przestanie istnieć, to
będzie koniec dla tej ulicy.
Dziś Sylwiusz Ogonowski pracuje w jednej z lepiej prosperujących
restauracji w mieście.

BIZNES TYLKO NA SWOIM

- To była handlowa ulica Knurowa. Tu przyjeżdżali klienci, tu były
najdłuższe kolejki i najlepsze sklepy
- wspomina z sentymentem Lucyna
Gasz. Od 1975 roku prowadzi przy
ul. Niepodległości zakład optyczny.
Zaopatrywali się u niej nie tylko
knurowianie, ale i mieszkańcy gmin
Gierałtowice i Pilchowice.
- Zmiany zaczęły się na początku
lat 90. Każdemu wydawało się, że
jak tu przyjdzie i otworzy sklep, to
zrobi taki biznes. Próbowali podkupić
czynszem. Czas pokazał, że na przykład ci, którzy wyrzucili w ten sposób
księgarnię, krótko funkcjonowali. To
jest kapitalizm.
W nowej rzeczywistości wyrosła

silna konkurencja. Dziś optyk jest w
każdej gminie ościennej. Klient idzie
tam, gdzie najtaniej. Lucyna Gasz poszła za klientem. Otworzyła 2 salony
optyczne w Gliwicach (w tym jeden
w hipermarkecie). Widzi, że klienci
napływają do takich miejsc około
godz. 17.00, kiedy zakład w Knurowie
kończy pracę.
- Wszędzie mówi się, by młodzi brali los w swoje ręce. Biorą,
otwierają biznesy, często popadają
przez to w tarapaty finansowe, a na
jednej ulicy mamy po kilka takich
samych sklepów. Nie biorą pod uwagę konkurencji. Są tacy, co rozwijają
skrzydła i radzą sobie, ale trzeba to
głośno powiedzieć, że otwierać biznes nie jest dziś łatwo - uważa pani
Lucyna. Nie zamierza się poddawać
i zamykać knurowskiego salonu.
Zbyt wiele mu poświęciła.
Co zrobić, by odnieść sukces w
biznesie na ul. Niepodległości?
- Mieć dobry pomysł - radzą moi
rozmówcy. - Taki, który pozwoli zarobić na czynsz i życie.
Wielu sklepikarzy przyznaje, że
ich sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby byli „na swoim”. Świadomość, że w
każdej chwili mogą stracić lokal z powodu podniesienia czynszu, sprawia,
że wstrzymują się przed remontowaniem sklepów i inwestowaniem w nie.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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rozmaitości
KNURÓW. OBCOKRAJOWCY W PADERKU UCZĄ ANGIELSKIEGO

Georgia on My Mind!

reklama

- Polacy są bardzo otwarci. Do tego niezwykle
gościnni. Nie wyobrażałam sobie, że ludzie mogą tacy
być – mówi Eka Mamaladze z Gruzji, która z Bahadirem
Recepem Acarem z Turcji prowadzi lekcje języków
obcych w knurowskim „Paderku”
Eka i Bahadir do Knurowa przyjechali w poniedziałek. Trafili tu w
ramach współpracy Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
oraz międzynarodową organizacją
studencką AISEC.
Eka wcześniej odwiedziła Rudę
Śląską. W przyszłym tygodniu uda
się do Tarnowskich Gór, a później
do Czech.
– Następnie jeszcze raz pojawię się
w Polsce, a 19 października wracam
do kraju – mówi Gruzinka.
– Nigdy wcześniej nie byłam poza
Gruzją. Było trochę obaw. Szczególnie
mama się martwiła, ale chciałam być
nieco bardziej niezależna i spróbować
żyć na własną rękę – wyjaśnia.
21-latka przez tydzień prowadzi
lekcje języka angielskiego w knurowskim „Paderku”.
– Ludzie tutaj są świetni. Fajnie,
że znają angielski. Może nie na super
poziomie, ale uczniowie odpowiadają,
udzielają się na lekcjach – mówi. –
Chociaż bywają nieśmiali. Wtedy zachęcam ich do bycia bardziej pewnymi
siebie w rozmowie. Nie powinni bać

informacja własna wydawcy

się, że mogą popełnić błąd.
Uczniowie „Paderka” organizują
również Gruzince czas po południu.
W środę była na lekcji zumby, w
czwartek odwiedzi sztolnię kopalni
KWK „Knurów”.
– Nie można się tu nudzić. Zawsze
jest coś ciekawego do robienia – zapewnia.

EDUKACJA. JAK BEZPIECZNIE DOTRZEĆ DO SZKOŁY

Policjanci uczą dzieci

Ruszyła piąta edycja programu edukacyjnego
„Klub Bezpiecznego Puchatka”, w ramach
którego policjanci uczą dzieci unikania zagrożeń
w drodze do szkoły
- W zeszłym roku w województwie śląskim miało miejsce aż 487
wypadków z udziałem dzieci – mówi

Urodziny w kinie

Eka (z lewej) w towarzystwie Karoliny
Horak, nauczycielki języka angielskiego
w knurowskim „Paderku”

mł. insp. Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji. - Części z nich moż-

21-latce przypadło także do gustu
polskie jedzenie, szczególnie pierogi.
– Są bardzo podobne do gruzińskich chinkali – wyjaśnia. – Poza
tym sami Polacy to świetni ludzie.
Otwarci, niezwykle gościnni. Nie wyobrażałam sobie, że ludzie mogą tacy
być. Bardzo ich polubiłam.

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).

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

na było uniknąć, gdyby dzieci znały
i przestrzegały podstawowych zasad
obowiązujących na drodze, w szkole
czy na podwórku.
Edukowaniu pierwszaków służy
program realizowany pod egidą
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Do
tej pory uczestniczyło w nim 270
pierwszoklasistów z Knurowa i 70
z Pilchowic. Wkrótce podszkolą się
następni.
oprac. DC

KNURÓW

Paczka szuka wsparcia

Szlachetna Paczka już po raz piąty wesprze
knurowskie rodziny. Trwają poszukiwania
wolontariuszy, chętnych do włączenia się w akcję
pomocy niezamożnym rodzinom
Szlachetna Paczka to pomysł
ks. Jacka Stryczka i Stowarzyszenia
Wiosna. Pomoc trafia do konkretnych rodzin o ściśle sprecyzowanych potrzebach.
- Pomaganie przynosi radość
wszystkim, zarówno darczyńcom
jak i potrzebującym - mówią organizatorzy. - Zmieniamy mentalność,
angażując ludzi do działania.
W Knurowie akcja trwa od
pięciu lat. Dwa lata temu udało się
pomóc 33 rodzinom. Aby Paczka się
udała, niezbędni są wolontariusze,
którzy nieodpłatnie poświęcą swój

czas i energię dla uboższych.
- Potrzebujemy 15 osób - mówi
Natalia Grotowska, asystent ds.
promocji w programie Szlachetna
Paczka. - Wolontariusz powinien
mieć ukończone 18 lat.
Pierwszy etap akcji to tworzenie
listy rodzin.
− Każdy wolontariusz ma pod
opieką 3 rodziny, które odwiedza,
pyta o marzenia i potrzeby − tłumaczy Natalia Grotowska. − Z
uzyskanych informacji tworzy artykuł z wiadomościami o rodzinie
na stronę Szlachetnej Paczki. Dar-
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czyńca może sobie wybrać osoby,
którym chce pomóc. Następnie robi
paczkę według listy przygotowanej
przez wolontariusza i rodzinę.
Paczki trafiają do miejsca, skąd
odbiera je osoba odpowiedzialna i
zabiera do rodziny.
Aby zostać wolontariuszem,
należy wypełnić ankietę na stronie
www.superw.pl.
− Potem jeszcze rozmowa z
liderem, Marzeną Zarębą, i można
zaczynać pracę − dodaje Grotowska. − Na zgłoszenia czekamy do 15
października.

jb
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NORDKAPP. MAREK JUSZCZAK I DOMINIK PĘDZIWILK WRÓCILI Z WYPRAWY

Święty nazwał
ich wariatami
Marek Juszczak
i Dominik Pędziwilk
potrzebowali 50 dni, by
przejechać na rowerach
6060 km i dotrzeć na
Przylądek Północny
(Nordkapp). Spotkania
z życzliwymi ludźmi
i zapierające dech
w piersiach krajobrazy
wynagrodziły im
wszelkie niedogodności
Zjawiskowe bagna w Finlandii

Tegoroczne wakacje miały dla
nich temperaturę zera stopni Celsjusza. To spora odmiana, 2 lata temu
przemierzyli Bałkany w palącym
słońcu. Już wtedy obiecywali sobie,
że jednym z kolejnych celów będzie
koło podbiegunowe.
Przygotowa nia do w y praw y
trwały pół roku. Zimą Pędziwilk
i Juszczak biegali po knurowskich
lasach. Przeczesali też internet w
poszukiwaniu odzieży chroniącej
przed arktycznym chłodem. Nie musieli szukać daleko. Knurowska firma
uszyła na ich miarę wszystko, czego
potrzebowali (od bielizny termoaktywnej po kurtki zatrzymujące ciepło
w temperaturze -20 stopni Celsjusza).
Sponsorzy zakupili nieprzemakalny
namiot, magistrat zaopatrzył w gadżety promujące Knurów, które na
trasie cieszyły się sporym wzięciem.
Tegorocznej wyprawie przyświecało hasło „Tak dla transplantacji”.
- To moje podziękowanie dla lekarzy z Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- mówi Marek Juszczak - żywy dowód
na to, że po operacji serca nie trzeba
rezygnować z aktywnego trybu życia.

ARKTYCZNIE MAKABRYCZNA

K rót ko po sta rcie z Suwa ł k
doświadczyli polsko-litewskiej gościnności. Jedna z rodzin pozwoliła
rowerzystom rozbić namiot na podwórku, poczęstowała ich gorącą
strawą. - Nikt tam nie znał angielreklama
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skiego. Z pomocą przyszła starsza ile przejechali kilometrów. Nazwał
kobieta, która okazała się Polką. ich wariatami.
Bardzo serdecznie na s przyjęła
W wiosce świętego spotkali mnó- wspomina Pędziwilk.
stwo turystów z Niemiec i Japonii.
Takich miłych przystanków na Kolędy wybrzmiewają tam z głośnitrasie było więcej. Na widok flag Pol- ków przez okrągły rok.
ski, zatkniętych na rowerach knuroKiedy w Nowergii chronili się
wian, wielu podróżnych przystawało, przed deszczem pod wiatą przypytało o cel wyprawy i robiło sobie z stankową, zatrzymał się samochód.
rowerzystami pamiątkowe zdjęcia.
- Małżeństwo zaproponowało, abyPod koniec lipca termometry śmy pojechali za nimi. Dojechaliśmy
pokazywały w dzień ok. 10 stopni do willi z widokiem na fiord i Górę
Celsjusza, w nocy 4, przy czym Trolli. Czekała tam na nas prawtemperatura odczuwalna przez or- dziwa wyżerka - opowiada Marek
ganizm to 0 stopni. Knurowianie Juszczak.
zapewniają, że
O k a nie mieli chwil
zało się, że
słabości, mimo
małżeństwo
że Skandynakażdą wolw i a by ł a d l a
ną chw i lę
nich „arktyczpoświęca
nie makabryczna wyprawy
na”. Dłonie w
rowerowe.
zimowych
Pokazało
rękawiczkach
k nu row iaz acisk a ł y się
nom zdjęcia,
na kierownicy,
a ci zrewanmroźny wiatr
ż owa l i się
dął w twarze, a
„w yc i e c z przerzutki zaką” ulicami
Moroszka, zwana maliną nordycką
wodziły.
K nurowa z
- Klęliśmy wtedy, żeby rozłado- pomocą Google Street View. Na pować napięcie i zastanawialiśmy się, żegnanie dostali nową, dokładniejszą
po co chłopom po pięćdziesiątce taki mapę i kilka cennych wskazówek.
wysiłek. W tym czasie mogliśmy prze- Wspaniali ludzie. On pracuje na
cież przerzucać kanały w telewizji. platformach wiertniczych w Meksyku,
Dopingowały nas reakcje napotka- Brazylii. Był też w Gdańsku - dodaje
nych po drodze ludzi - wspomina pan Pędziwilk.
Dominik.
Norwegię zapamiętają jako kraj
fiordów i wodospadów. Piękne górŚWIĘTY NIE DOWIERZAŁ
skie widoki skąpane we mgle i chmuNiektórzy próbowali podnieść rach, lodowce - pan Dominik obiecał
rowery globtroterów. Nikomu to się sobie, że wróci tam samochodem.
nie udało.
W Rovaniemi św. Mikołaj kręcił KUSZĄCA AZJA
głową z niedowierzaniem, kiedy PęKnurowianie przyznają, że tamdziwilk i Juszczak opowiedzieli mu, tejsze ceny dały im w kość. Za chleb

płacili 16 zł, za mleko i wodę 8 zł.
- Tam jest tak, że opakowania plastikowe można zwrócić i otrzymać za
nie pieniądze. Pewnie stąd takie ceny
- podejrzewają.
Urozmaiceniem ich menu była
moroszka, której owoce przypominają maliny, mają jednak intensywniejszy smak.
Panowie śmieją się, że przewidzieli i przygotowali się na każdą
okoliczność, z wyjątkiem wymiany
całego koła. W trakcie podróży
szprychy wybiły dziury w feldze.
Połowę pieniędzy przeznaczoną na
życie zostawili w serwisie. - To było
najdroższe koło w moim życiu - śmieje
się pan Marek.
Norwegia to także kraj pięknych tras, które nierzadko biegną
kilkukilometrowymi podmorskimi
tunelami. Nie są oświetlone, dlatego
rowerzyści mieli wrażenie, że wjeżdżają w wielką otchłań.
7 sierpnia osiągnęli cel, czyli
Przylądek Północny, błędnie uznawany za najdalej na północy wysunięty punkt Europy. Odłożyli, jak
każe zwyczaj, podpisany kamień na
stertę. Wrócili do kraju zmęczeni
i wyczerpani, ale szczęśliwi. Żony
przyjęły ich goręcej niż zwykle. Na
„dzień dobry” powiedziały, że nigdy
więcej nie puszczą ich na tak długie i
dalekie wyprawy.
- Byliśmy z nimi w kontakcie,
ale tęskniliśmy za domami. Żony
się buntują, dlatego trzeba je udobruchać i zabrać w jakąś ciekawą,
ale mniej wymagającą trasę - mówi
Juszczak.
Z dumą pokazuje jedno z wielu
zdjęć, które zrobili w trakcie wyprawy i zdradza, że marzy, by z kolegą
wybrać się na Wschód, nad Bajkał.

Knurowianie na kole podbiegunowym

Paweł Gradek

foto: arch. D. Pędziwilka i M. Juszczaka

Łotwa w rozmiarze XXL
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Cel wyprawy, Przylądek Północny, zdobyty

Marek Juszczak na tle drogi trolli, składającej się z 11 serpentyn

Wizyta u św. Mikołaja w Rovaniemi

W Laponii spotkali rdzennych mieszkańców
Dominik Pędziwilk w opuszczonej chacie Samów

Chwila odpoczynku przed dalszą podróżą
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Knurowianie doświadczyli polsko-litewskiej gościnności

9

rozmaitości

ROZRYWKA NR 38/2013

Foto: Justyna Bajko, Aleksandra Bednarz

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Dominik Pastuszko z Knurowa

ur. 11.09.2013 r., 4100 g, 50 cm

Natalia Barska z Gliwic

Milena Sobkiewicz z Knurowa

ur. 13.09.2013 r., 3450 g, 51 cm

ur. 13.09.2013 r., 3110 g, 51 cm

Krzysztof Dudzin z Gliwic

Aleksander Hawryluk z Knurowa

ur. 14.09.2013 r., 3530 g, 52 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

Dariusz Szafraniec z Knurowa

ur. 12.09.2013 r., 3420 g, 52 cm

ur. 14.09.2013 r., 3470 g, 54 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 36/2013 brzmiało: „LWIĄTKO”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Tomasz Pawlarczyk. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Filip Szewczyk ze Stanowic

Maciej Cajza z Gierałtowic

ur. 14.09.2013 r., 3230 g, 53 cm

ur. 15.09.2013 r., 3540 g, 55 cm

Nikola Kondratowicz z Knurowa,

Wiktoria Sochacka z Knurowa,

23-26.09.2013 r.
PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK
20-22.09.2013 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA

Paranoja
− godz. 18.00

38

W imię...
− godz. 20.00

ur 16.09.2013r., 3850 g, 55 cm

ur. 16.09.2013, 3180 g, 54 cm

Sierpniowe niebo. 63 dni
chwały
− godz. 16.30
Paranoja
− godz. 18.00
W imię...
− godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Wiktor Povazhnym ze Stanowic,
ur. 17.09.2013 r., 3430 g, 54 cm

Tobiasz Rusin z Rybnika,

ur. 17.09.2013 r., 3100 g, 50 cm

Przegląd Lokalny Nr 38 (1072) 19 września 2013 roku

aktualności
KNURÓW, KATOWICE, WARSZAWA. PIELGRZYMKA DO GROBU KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Biegacze złożyli hołd
duszpasterzowi ludzi pracy
wodem orkiestry dętej - przed pomnik
poległych górników przy KWK Wujek.
Ideę pielgrzymki przypomniał Marian Gruszka. – Łączy nas pielęgnowanie
pamięci historycznej o męczennikach
stanu wojennego. Ich symbolem jest
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, prawdziwy
duszpasterz ludzi pracy. Nasz wysiłek
poświęcamy temu wspaniałemu kapłanowi i poległym górnikom. Także osobistej
intencji naszej koleżanki, pani Ewy – z
wiarą, że takie właśnie wstawiennictwo
przyniesie oczekiwane owoce...
Przed pomnikiem zebrało się sporo
osób, w tym prezydenci Knurowa i
Katowic – Adam Rams i Piotr Uszok,
przewodniczący k nurowskiej Rady
Miasta Jan Trzęsiok, starosta gliwicki
Michał Nieszporek, dyrektor ds. pracy
KWK Knurów-Szczygłowice Roman
Noga, przedstawiciele katowickiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
kopalni Wujek i Katowickiego Holdingu
Węglowego.
U podnóża pomnika zostały złożone
wieńce i wiązanki kwiatów. Wśród nich
dziewięć róż – symbol dziewięciu górników, którzy zostali zabici podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.
Rola starterów przypadła w udziale
prezydentom Ramsowi i Uszokowi oraz
przewodniczącemu Trzęsiokowi. Na

ich sygnał do biegu ruszyli członkowie
i sympatycy Akcji Katolickiej, górnicy
KWK Knurów i KWK Wujek, reprezentanci katowickiego oddziału IPN oraz
podopieczni Caritas z Knurowa.
- Nie był dla nas przeszkodą padający deszcz ani 320-kilometrowa trasa.
Moc naszych intencji dawała nam siłę
i energię – zapewnia pan Marian. – W
stolicy spotkaliśmy się z pielgrzymami z
Olsztyna, Płocka i Pułtuska. Przywitała
nas mecenas Halina Szydełko, prezes
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Policjanci z warszawskiej drogówki
sprawili, że bezproblemowo dobiegliśmy
do celu, omijając zakorkowane zazwyczaj ulice miasta.
Po wspólnym biegu była wspólna
modlitwa przy grobie ks. Jerzego. Ks.
Wieczorek we wzruszającym wystąpieniu podkreślił ponadczasową wartość
ofiary górników Wujka. Zebrał gromkie
brawa ocierających łzy słuchaczy...
Podczas spotkania w Domu Pielgrzyma Amicus biegacze zostali obdarowani pamiątkowymi statuetkami
i dyplomami.
- Doprawdy trudno było się rozstać
– przyznaje Marian Gruszka. Zapewnia,
że biegacze już myślą o przyszłorocznej
pielgrzymce.
/bw/

J.E. arcybiskup Wiktor Skworc –
metropolita katowicki, prezydent
Knurowa Adam Rams, prezydent
Katowic Piotr Uszok, przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda,
Stanisław Płatek – przewodniczący
Sp o ł e c zne g o Ko mit e t u Pamię c i
Górników KWK Wujek Poległ ych
16 Grudnia 1981 Roku i prezes IPN
Łukasz Kamiński.

- Przyświecająca nam idea od początku spotyka się z aprobatą ze strony samorządów Knurowa i Katowic oraz dyrekcji
i górniczej braci – podkreślał tuż przed uroczystym startem
Marian Gruszka. – Symbolicznym zwieńczeniem tego trudnego
do przecenienia wsparcia jest osobisty udział w dzisiejszej
uroczystości prezydenta Knurowa Adama Ramsa, prezydenta
Katowic Piotra Uszoka, przewodniczącego Rady Miasta Knurów
Jana Trzęsioka, starosty Powiatu Gliwickiego Michała Nieszporka i dyrektora ds. pracy KWK Knurów-Szczygłowice Romana
Nogi. W imieniu wszystkich biegaczy-pielgrzymów serdecznie
dziękuję za docenienie naszych intencji i starań.

Koniec wieńczy dzieło – pielgrzymi z odległych stron kraju spotkali się na wspólnej modlitwie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Na trasie: biegaczom towarzyszą
pielgrzymi-cykliści
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Tuż przed biegiem przed pomnikiem poległych
górników zostały złożone kwiaty i wieńce; wśród nich
9 róż symbolizujących 9 górników zabitych podczas
pacyfikacji kopalni Wujek

Foto: Bogusław Wilk

Patroni honorowi:

Foto: Monika Głąbińska

Edward Włodarski, Zbigniew Kołodziejczyk, Marian Gruszka, Adam
Hasa, Damian Basik, Adam Gryman
(IPN), Tomasz Szafran (IPN), Wojciech Szwed, Jacek Gorol, Grzegorz
Wójcik, Ireneusz Czapiga, Jan Łużycki (kierowca), Anna Rusin, Natalia Sochaj, Kajetan Mazuro, Piotr
Legierski, Krzysztof Peteja, Barbara
Ruszkowska (pielęgniarka), Monika
Głąbińska (fotograf) i Sylwia Machnik (kierowca).

Start pielgrzymi poprzedziło nabożeństwo w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie

Foto: Monika Głąbińska

W pielgrzymce udział wzięli:

Rola honorowych starterów przypadła prezydentom,
Adamowi Ramsowi i Piotrowi Uszokowi, oraz
przewodniczącemu Janowi Trzęsiokowi

Foto: Monika Głąbińska

Po raz ósmy celem biegaczy był
kościół pod wezwaniem św. Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu, miejsce pochówku bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
- Po raz pierwszy pobiegliśmy w 2006
roku. To wówczas postanowiliśmy, że rok
w rok 14 września, czyli w dniu urodzin
ks. Jerzego, będziemy się spotykać przy
jego grobie na modlitwie – mówi Marian
Gruszka, pomysłodawca biegowej pielgrzymki, a zarazem prezes Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego w Knurowie
Intencje przekuwają się w czyn
dzięki wspólnym staraniom Akcji Katolickiej, Społecznego Komitetu Pamięci
Górników KWK Wujek Poległych 16
Grudnia 1981 Roku i NSZZ Solidarność
przy KWK Knurów-Szczygłowice Ruch
Knurów.
Wzorem ubiegłych lat tegoroczna
pielgrzymka (13-14 września) rozpoczęła
się od nabożeństwa w katowickim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas mszy koncelebrowanej – z kapłańskim udziałem ks. Andrzeja Wieczorka,
proboszcza paraf ii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego w Knurowie - uroczystej asysty udzieliły górnicze
poczty sztandarowe. Po nabożeństwie
jego uczestnicy udali się – pod prze-

Foto: Bogusław Wilk

Zainicjowana przez knurowian pielgrzymka biegowa do grobu
ks. Jerzego Popiełuszki zyskuje na popularności. Do
tego stopnia, że w tym roku przybrała wręcz formę zlotu
gwiaździstego. W Warszawie spotkali się pielgrzymi ze Śląska,
Olsztyna, Płocka i Pułtuska
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

MOTORYZACJA

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

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

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

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

32-39/13

32-39/13

37-39/13

37-39/13

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

bezstresowe PRZEPROWADZKI – telefon
507 799 766
38-39/13

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

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

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

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

1/13-odw.

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

29/13-odw.

2/13-odw.

2/13-odw.

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.

36-43/13

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

37-odw.

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

Teraz już wiem, że nie powinienem powtarzać, za moim zmarłym bratem oszczerstw
pod adresem pana Oleś. Bardzo pana
przepraszam. Foik Jerzy

38/13

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

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

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

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

36-39/13

Do wynajecia mieszkanie 2 pokojowe, 2
pietro (Merkury). tel. 602 799 911

38-39/13

Do wynajęcia biura, lokale usługowe, fryzjer, fitness, siłownia, mieszkanie, pizzeria.
Tel. 515 182 015

38/13

Do wynajęcia część salonu fryzjerskiego pod us ł ugi kosmet yc zne itp. Tel.
512 614 466
37-40/13

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

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

36-39/13

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

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 609 967 778

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

Pilnie sprzedam mieszkanie 57,3 m 2 w
Knurowie. Tel. 501 348 962

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

Sprzedam kawalerkę 26,2 m , 85 tys. Tel.
792 530 131

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

Wynajmę lokale. Tel. 665 722 945

35-odw.

18-44/13

15-51/13

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

1/13-odw.

Potrzebny pracownik do pomocy przy ogrodzeniu. Knurów. Tel. 602 396 366

38/13

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem – wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
18,15 m2 (II piętro) przy ul. Szpitalnej 8.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

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.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości:
ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Knurowie
w budynku przy ul. Krasickiego 3 wraz z oddaniem ułamkowej
części gruntu w użytkowanie wieczyste,
ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych
na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działek
stanowiących własność Gminy Knurów z przeznaczeniem pod
budowę budynków jednorodzinnych mieszkalnych w zabudowie
szeregowej, położonych w Knurowie w rejonie ulic 26 Stycznia
i Wiosennej,
ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej
położonej w Knurowie w rejonie ul. 26 Stycznia i Zimowej,
działka nr 3537/148 z przeznaczeniem pod budowę budynku
wielorodzinnego.

38-41/13

Restauracja Kredens Śląski w Knurowie zatrudni na stanowisku kucharza, pomocnik
kucharza. Tel. 32 235 23 17, 791 252 317
37-39/13

Zatrudnię Handlowca do pomiaru okien,
rolet, bram, drzwi. Tel. 502 360 063
36-39/13

28-odw.

Do wynajęcia M-3 po remoncie. Knurów,
os. Wojska Polskiego II. Tel. 691 396 067
po 15.00

1-44/13

Pilnie zatrudnię przy produkcji i regeneracji palet (emeryci, renciści). Stanica. Tel.
600 895 294

38/13

NIERUCHOMOŚCI

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

DAM PRACĘ

PRZETARG

39/13

37-38/13

38/13

2

37-38/13

36-38/13

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie w
Knurowie. Tel. 510 314 039

38-39/13

Wynajmę pomieszczenia pod działalność
usługową. Tel. 512 614 466

35-38/13

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
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Z nowym trenerem
i nowymi nadziejami

Trener Sebastian
Dąbrowski

Foto: Archiwum

Wraz z początkiem roku
szkolnego w Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice odbyło
się zebranie organizacyjne
z rodzicami zawodniczek i
zawodników. Działacze i trenerzy przedstawili plan pracy
na najbliższe miesiące. Plan
ambitny, którym objętych zostało ponad
dwustu
m ło dyc h
miłośników pływania.

- Nasza sekcja funkcjonuje
już sześć lat i przez ten czas
wypracowaliśmy plan pracy
z dziećmi i młodzieżą, który
bardzo dobrze funkcjonuje w
naszych warunkach – mówi
Tomasz Rzepa, jeden z założycieli SP TKKF Szczygłowice.
– Obecnie mamy 12 grup treningowych, a w październiku
ruszy kolejna, do której nie
ma już możliwości zapisania
nowych osób. W dalszym ciągu współpracujemy z Miejską
Szkołą Podstawową nr 2, w
której mamy sześć klas pływających. Łącznie zrzeszamy
230-250 osób.
Przed wakacjami nowym
trenerem k nurowsk ich
pływaków został Sebastian Dąbrowski. –
Nie jestem osobą zupełnie
nową w sekcji, bowiem
wcześniej prowadziłem zajęcia z przygotowania
lądowego, siłowego i
kondycyjnego – mówi szkoleniowiec. – Działacze bacznie
przyglądali się tej pracy i w
pewnym momencie Dariusz
Brachaczek zauważył, że oprócz

informacja

wiedzy mam dobry kontakt
z dziećmi. Efekt był taki, że
otrzymałem propozycję objęcia
funkcji głównego trenera, a w
codziennych obowiązkach pomaga mi czterech instruktorów.
Pan Sebastian swoją przygodę z pływaniem rozpoczął
na szczygłowickiej pływalni.
Później ukończył kurs ratownika, a wiedzę zdobywał na
Akademii Wychowania Fizycznego. – Jako młody chłopak grałem oczywiście w piłkę, ale ze względu na kłopoty
zdrowotne, lekarz stwierdził,
że nie jest to dyscyplina dla
mnie. Postawiłem więc na pływanie i nie żałuję – twierdzi
Sebastian Dąbrowski, który
w gronie podopiecznych rokujących największe nadzieje wymienia m.in. Martynę
Nowak, Olę Bańbor, Emilię
Brachaczek, Paulinę Bieniek i
Alicję Idzikowską. Trener nie

sport
ma wątpliwości, że z każdym
miesiącem do wymienionych
zawodniczek będą dołączały
kolejne. - W młodym wieku
najważniejsze, by poprzez trening bawić się sportem – zaznacza trener, który nie poleca
swoim podopiecznym i ich
rodzicom zmiany klubowych
barw na przykład na Szkołę
Mistrzostwa Sportowego. –
Nie wszyscy w takich szkołach
się odnajdują. Po zmianie środowiska różnie z tym bywa. Do
tego dochodzi presja związana
z konieczności bycia lepszym
nawet od zawodników starszych o dwa lata. Nie wszystkie
młode organizmy wytrzymują
duże obciążenia związane z
treningami.
Nasza sekcja jest przykładem, że tu również można
odnosić sukcesy.
Oprócz startów w zawodach regionalnych oraz ogólnopolskich, członków sekcji
czeka występ w Grand Prix
Knurowa. Ta cykliczna impreza ruszy w listopadzie. Wcześniej nasi pływacy zaprezentują
się m.in. w Tarnowskich Górach i Tychach.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI 10 WRZEŚNIA
1. Marek Mróz
2. Zdzisław Mral
3. Tadeusz Kamczyk
4. Bogdan Litwin
5. Jerzy Niewiadomski
6. Piotr Luberta
7. Czesław Antończyk
8. Piotr Pakura
9. Piotr Palica

- 2.319 pkt
- 2.032 pkt
- 2.020 pkt
- 1.851 pkt
- 1.828 pkt
- 1.771 pkt
- 1.767 pkt
- 1.759 pkt
- 1.693 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Tadeusz Kamczyk
2. Zdzisław Mral
3. Marek Mróz
4. Piotr Luberta
5. Jerzy Niewiadomski
6. Bogdan Litwin
7. Piotr Pakura
8. Jan Chwolka
9. Edward Nowak
10. Piotr Palica

- 4.040 pkt
- 3.910 pkt
- 3.608 pkt
- 3.575 pkt
- 3.559 pkt
- 3.536 pkt
- 3.422 pkt
- 3.351 pkt
- 3.325 pkt
- 3.050 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 24 września o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
informacja

PiSk

Jaka forma
po wakacjach?

Tytułowe pytanie zadaje
sobie wielu sportowców, którzy
w lipcu i sierpniu pozbawieni byli tak zwanego rytmu
startowego. Są wśród nich
reprezentanci Uczniowskiego
K lubu Spor towego Eugen,
którzy przyzwyczaili nas do
mistrzowskiej formy. Podopieczni Eugeniusza Mehlicha
niebawem zaprezentują się
znowu w sportowej rywalizacji, my z kolei wracamy do
ostatnich Mistrzostw Śląska w
wyciskaniu klasycznym, które
odbyły się w Będzinie. Tytuł
mistrzowski wywalczyła tam

Natalia Dreja, która wygrała
kategorię open w juniorkach
do lat 16 (wyciśnięty ciężar to
45 kg). Drugie miejsce w tej
samej kategorii zdobyła Jadwiga Gieniusz (42,5 kg – rekord
życiowy), natomiast na piątej
pozycji została sklasyfikowana
Martyna Ratka (32,5 kg).
W juniorkach do lat 18 –
również w klasyfikacji open –
czwarta była Monika Zaremba
(42,5 kg – rekord życiowy), a
szósta – Karolina Brzeźnicka
(37,5 kg).
PiSk

informacja
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sport

IV liga

Klasa okręgowa

Trudna sytuacja Wilków

Rozmontowali
najszczelniejszy
blok obronny
Przyszłość Ciochowice
przyjechała do Knurowa, jako
drużyna, która traci najmniej
bramek w 4-ligow ych meczach. Podopieczni Andrzeja
Orzeszka, którego kibice kojarzą przede wszystkim z występów w Górniku Zabrze, gdy ten
seryjnie sięgał po mistrzostwo
Polski, po sześciu meczach
mieli tylko pięć straconych
goli. Dla porównania, Concordia po stronie strat miała aż jedenaście bramek. Knurowianie
nie dość, że za sprawą Piotra
Karwowskiego rozmontowali
blok defensywny rywala, to
sami zachowali czyste konto
po stronie strat. To z kolei
oznacza, że zespół Wojciecha
Kempy po raz pierwszy w tym
sezonie zagrał z tyłu na zero.
W grupie II cenne punkty
wywalczyła Jedność Przyszowice, która po raz pierwszy w

liczba
sezonu

8

- tylu piłkarzy Concordii zdobywało bramki w bieżącym
sezonie. Najskuteczniejszym
jest Paweł Jaroszewski, który
trzy razy wpisywał się na listę
strzelców. Po jednym golu
mają na swym koncie: Piotr
Karwowski, Paweł Krzysztoporski, Marcin Modrzyński,
Marcin Rozumek, Łukasz
Spórna, Arkadiusz Suchiński
i Łukasz Żyrkowski.

tym sezonie odniosła drugie
z rzędu zwycięstwo. Zwycięstwo niezwykle prestiżowe,
wszak zespół z Przyszowic
triumfował w niedalek ich
Ornontowicach, pokonując
wyżej notowanego Gwarka.
Wracając do Concordii
warto dodać, że najbliższy
WYNIKI 7. KOLEJKI
GRUPA I
Concordia Knurów - Przyszłość Ciochowice 1:0
1:0 Karwowski 6’
Concordia:
Wasilewski, Wieliczko, Pilc,
Krzysztoporski, Jaroszewski,
Maciejewski 89’ Kozdroń, Rozumek (żk), Spórna 65’ Solomon Mawo (żk), Żyrkowski,
Karwowski 25’ Suchiński (żk),
Modrzyński 73’ Bączkiewicz.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
- Slavia Ruda Śląska 0:1, Zieloni Żarki - Górnik Piaski 1:3,
MLKS Woźniki - Wyzwolenie
Chorzów 1:0, Raków II Częstochowa - LKS Kamienica
Polska 0:1, Pilica Koniecpol - Sarmacja Będzin 3:2,
Gwarek Tarnowskie Góry Grunwald Halemba 1:3, RKS
Grodziec - Lot Konopiska 3:0.
1. Piaski
2. Grunwald
3. Woźniki
4. Wyzwolenie
5. Pilica
6. Concordia
7. Sarmacja
8. Raków II
9. Przyszłość
10. Kamienica Polska
11. Slavia
12. Zieloni
13. Gwarek
14. Grodziec
15. Lot
16. Zagłębiak

17
15
13
13
12
12
11
10
9
7
7
7
5
6
5
4

Klasa A

Porażka goniła
porażkę
To był fatalny weekend
dla drużyn z naszego terenu,
które zgodnie przegrały swoje
mecze. I nie były to porażki
minimalne, bo w trzech meWYNIKI 7. KOLEJKI
M łodość Rudno - Salveo
Drama Kamieniec 3:0, MKS
Zabrze-Kończyce - KS MOSiR Stal Zabrze 3:2, Sokół
Łany Wielkie - Orzeł Stanica
3:1, Jedność 32 II Przyszowice - MKS Zaborze Zabrze
1:6, Naprzód Żernica - Carbo
Gliwice 0:2, Orły Bojszów Społem Zabrze 5:2, Zamkowiec Toszek - Ruch Kozłów
4:0, Przyszłość II Ciochowice
- Zryw Radonia 0:4.

14

czach nasze drużyny straciły
aż jedenaście goli: Naprzód z
Żernicy - dwie, Orzeł ze Stanicy – trzy, a rezerwy Jedności
z Przyszowic aż sześć.
PiSk

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

16
16
14
13
12
12
11
10
10
8
7
7
7
4
4
4

rywal – Lot Konopiska strzelił
do tej pory najmniej bramek –
4 i stracił ich najwięcej – 19. Na
korzyść knurowskiej drużyny
można też zapisać to, że Lot
nie wygrał jeszcze meczu na
własnym stadionie. Czy to jednak oznacza, że Concordii już
dzisiaj można dopisać kolejne
trzy punkty? O tym przekonamy się w sobotę, późnym
popołudniem.
Piotr Skorupa

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

16
16
16
15
13
12
10
10
9
7
7
6
5
5
4
1

Przed tygodniem informowaliśmy, że Tempo Paniówki wywiozło trzy „oczka” z trudnego terenu Orła
Nakło Śląskie. Minęło kilka
dni, ten sam Orzeł przyjechał
do Wilków Wilcza i powetował sobie straty, zwyciężając
na boisku beniaminka 2:1.
Wi l k i p o t e j p or a ż c e
spadły na ostatnie miejsce,
ale na tym etapie rozgrywek
różnica punktowa dzieląca
ich od zespołów „środka”
nie jest jeszcze niepokojąca.
Nie oznacza to jednak, że
drużyna z tak doświadczonymi zawodnikami, jak Jacek
Wiśniewski czy Piotr Gierczak może pozwolić sobie na
kolejne seryjne potknięcia.
Wygrać nie udało się tym
razem również drużynie z

III liga
kobiet
UKS Gamów - KKS Polonia
Tychy (przełożony), Wilki
Wilcza - Czarne II Świerklany 3:0 (vo), UKS Jaskółki
Chorzów - Polonia Poraj 5:1,
Mitech II Żywiec - KKS II
Zabrze 3:0, Czarni II Sosnowiec - Wisła Skoczów (brak
wyniku).
9
7
6
3
3
3
1
0
0
0

Strzelili trzy
bramki i… przegrali

WYNIKI 4. KOLEJKI
Q u o Va d i s M a k o s z o w y
– Amator Rudziniec 2:3,
Victoria Pilchowice - Start
Kleszczów 1:1, FC Kłodnica
- Olimpia Pławniowice 1:2,
Piast Pawłów – KS Bojków
2:4, Gwiazda Chudów – Pogoń Ziemięcice 3:4, LKS 45
Bujaków - Naprzód Świbie
2:1, Walka Zabrze - Korona
Bargłówka 4:2.

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

PiSk

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

Kto z kim,
gdzie i kiedy

16
13
13
13
12
11
10
9
8
8
8
7
7
5
5
5
Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
22 września, godz. 17
Wilki Wilcza – UKS Gamów

4. LIGA, GRUPA I
21 września, godz. 16.30
Lot Konopiska - Concordia Knurów
22 września, godz. 15
Jedność Przyszowice – Górnik Pszów

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
21 września, godz. 16.30
Unia Świerklaniec - Wilki Wilcza
Silesia Miechowice - Tempo Paniówki

KLASA A
21 września, godz. 16.30
Stal Zabrze – Naprzód Żernica
MKS Kończyce - Jedność II Przyszowice
22 września, godz. 16.30
Orzeł Stanica – Ruch Kozłów

KLASA B
21 września, godz. 16.30
Amator Rudziniec - Victoria Pilchowice
Start Kleszczów - Gwiazda Chudów

KLASA C
22 września, godz. 16
Ślązak Bycina - Concordia II Knurów

Klasa B

Po trzech zwycięstwach
Gwiazdy, w Chudowie spodziewano się kolejnej wygranej. Oczekiwania były jak najbardziej uzasadnione, bowiem
rywal – Pogoń Ziemięcice - w
trzech kolejkach wywalczył
zaledwie punkt.
Boiskowa rzeczywistość
nie po raz pierwszy utwierdziła
kibiców, że przed meczem nikomu nie można odbierać szans

WYNIKI 7. KOLEJKI

dzieliła się punktami z Unią
Świerklaniec (2:2).

4. LIGA, GRUPA II

WYNIKI 3. KOLEJKI

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

Paniówek, która po środowej
porażce w Pucharze Polski
z Concordią 1:3, w lidze po-

na sukces. Piłkarze Gwiazdy
strzelili co prawda trzy gole, ale
rywal okazał się skuteczniejszy,
co zaowocowało pierwszą porażką drużyny z Chudowa.
Na zwycięstwo wciąż czekają w Pilchowicach. Tamtejsza Victoria na razie specjalizuje się w remisach, wszak trzy
z czterech meczów kończyły
się podziałem punktów.
PiSk

1. Olimpia
2. Bujaków
3. Gwiazda
4. Świbie
5. Amator
6. Bojków
7. Walka
8. Quo Vadis
9. Pawłów
10. Pogoń
11. Start
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

12
9
9
9
7
7
6
4
4
4
4
3
1
0

Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

Klasa C

Kto strzeli więcej?
Rozgr y wk i w k lasie C
przypominają konkurs polegający na strzeleniu jak największej liczby goli w jednym
meczu. Prym w tym zadaniu
wiodą rezerw y Concordii,
które w drugiej kolejce zadali
aż 17 „ciosów” Młodości II
Rudno.
Do wyczynu knurowian
zbliżyli się w miniony weekend zawodnicy Burzy Borowa
Wieś, aplikując 15 goli Leśnikowi Łącza.
Knurowianie w ramach
cz wa r tej kolejk i od n ieśl i
czwarte zwycięstwo, zgarniając całą pulę w meczu z niepokonanym wcześniej Gwarkiem II Ornontowice.
PiSk

WYNIKI 4. KOLEJKI
Concordia II – Gwarek II Ornontowice 3:1
(bramki: Chowaniec 2, Paśnicki)
Concordia: Krasoń, Bączkiewicz od 70 min. Guzera,
Paśnicki, Koniorczyk, Morawiec, Kempa, Filip, Lipka,
Liszka, Chowaniec od 82 min.
Niedbała, Kozdroń.
Burza Borowa Wieś - Leśnik
Łącza 15:0, Orzeł Paczyna Naprzód Łubie 0:3, Ślązak Bycina - Młodość II Rudno 0:3.
1. Concordia II
2. Burza
3. Gwarek II
4. Naprzód
5. Leśnik
6. Młodość II
7. Ślązak
8. Orzeł

12
12
9
6
3
3
1
1
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Wychowanek Concordii
nie powstrzymał knurowian
Dwie drużyny z naszego
terenu zagrają w ćwierćfinale
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze. Są to Jedność Przyszowice i Concordia
Knurów – kluby, które na co
dzień rywalizują w 4. lidze, a w
1/8 finału pucharowej rywalizacji wyeliminowały kluby z klasy
okręgowej. Przyszowiczanie
wygrali na wyjeździe z Czarnymi Pyskowice 4:0, z kolei knurowianie pokonali w Paniówkach
tamtejsze Tempo 3:1.
Konf rontacja Tempa z
Concordią rozpoczęła się z
8-minutowym opóźnieniem,
bow iem jeden z a rbit rów
miał problem z punktualnym
dotarciem do Paniówek. Z
racji tego, że mecz odbywał się w środę, inni główni
aktorzy tego pucharowego
starcia też mieli problem z
pogodzeniem obowiązków
zawodowych z obowiązkami
klubowymi. Z tego powodu
w kadrze Concordii zabrakło m.in. Marka Chowańca.
Od pierwszej minuty zagrał
z kolei debiutant – Solomon
Mawo z Kamerunu, który do
knurowskiego klubu został
potwierdzony w dniu meczu.
I to właśnie 22-latek z Czarnego Lądu otworzył wynik
meczu. Nastąpiło to już w

Concordia objęła prowadzenie już w trzeciej
minucie pucharowego meczu po główce
Kameruńczyka, Solomona Mawo

trzeciej minucie, gdy dośrodkowanie z prawej strony boiska, celną główką zamienił
na bramkę. Radość ze zdobytego gola została wyrażona
przez Solomona efektowną
„cieszynką” w postaci salta.
Szybkie objęcie prowadzenia zadziałało na Concordię
niczym wiatr w żagle i w minucie 13 kibice oglądali strzał
w poprzeczkę Arkadiusza
Suchińskiego.
Gospodarze otrząsnęli
się po stracie gola po kwadransie gry, a w 19 minucie
piłka zatrzepotała w siatce
Concordii, jednak wcześniej

arbiter sygnalizował pozycję
spaloną zawodnika Tempa i
wciąż było 1:0 dla gości.
Minimalne prowadzenie
utrzymywało się przez godzinę, co nie oznacza, że w
tym czasie brakowało sytuacji
bramkowych. Takowe były. Te
klarowniejsze stworzyli sobie

Trzy gole Wolsztyńskich

Skutecznością w 1/8 finału Pucharu Polski popisali się wychowankowie Concordii Knurów, którzy obecnie występują w drugim zespole Górnika Zabrze. Mowa oczywiście o bliźniakach
Łukaszu i Rafale Wolsztyńskich, którzy byli „ojcami” awansu
Górnika do ćwierćfinału. Łukasz strzelił dwa gole w meczu z
Gwarkiem Zabrze, a Rafał raz wpisał się na listę strzelców.
Do siatki rywala trafił też były zawodnik Concordii, a obecnie
piłkarz Jedności Przyszowice – Dominik Walus.

Foto: archiwum Rafała Krzyśki

Knurowianie grają
dla biało-czerwonych
Po nieudanych eliminacjach do mistrzostw Europy
futsalowa reprezentacja Polski doczekała się nowego trenera, którym został Andrea
Bucciol. W odnowionej kadrze włoskiego szkoleniowca
znalazły się miejsca dla Tomasza Dury i Rafała Krzyśki,
którzy powołani zostali na
Turniej Państw Wyszehradzkich. Rywalami biało-czerwonych w węgierskim Ikreny
byli kolejno gospodarze, a
następnie Słowacy i Czesi. Tomasz Dura już w pierwszym
meczu nie zawiódł selekcjonera strzelając Madziarom
jednego z dwóch goli w pojedynku wygranym 2:1. Piłkarz
ten zagrał też w następnych
spotkaniach, które nasi reprezentanci niestety przegrali

Rafał Krzyśka (nr 1) i Tomasz Dura (nr 14), czyli
knurowianie w futsalowej reprezentacji Polski

odpowiednio 0:3 i 3:5. Przeciwko Czechom knurowianin
zdobył jednak dwie bramki i
powiększył swój reprezentacyjny dorobek do 6 goli i 16
występów. Warto dodać, że
lista tegorocznych osiągnięć
knurowskiego napastnika jest
dłuższa, albowiem występując na co dzień w Rekordzie
Bielsko-Biała sięgnął on ze

knurowianie, jednak kilka
razy udanie interweniował
Dawid Szulc, który obecnie
jest golkiperem Tempa Paniówki, jednak swoją przygodę z futbolem rozpoczynał
w Concordii, zdobywając z
tym klubem m.in. trzy mistrzostwa Podokręgu Zabrzu
trampkarzy w roczniku 1994.
Szczęście opuściło 19-letniego bramkarza w 64 minucie, gdy Dawid Wieliczko
niemal z zerowego kąta zdołał
posłać piłkę do siatki.
Wcześniej plac gry musiał
opuścić Bartłomiej Maciejewski, bowiem po raz kolejny
okazało się, że piłkarz ma
poważny problem ze stawem
kolanowym.
Na ostatnie 20 minut na
boisko wszedł najmłodszy w
kadrze knurowskiego klubu
Michał Kopczyński. 16-latek
wniósł do akcji ofensywnych
sporo ożywienia, a na niespełna kwadrans przed zakoń-

swoim k lubem po Puchar
Polski, a w zakończonych niedawno rozgrywkach Ligi Orlika został z 27 trafieniami dla
Vibovitu królem strzelców.
W węgierskim turnieju
wziął również udział były
gol k iper Concord i i R a fa ł
Krzyśka, który strzegł pols k iej br a m k i w me c z ac h
ze Słowacją i Czechami. –

Pierwsze spotkanie przeciwko
gospodarzom wygraliśmy po
walce. W meczu ze Słowacją
praktycznie nie zagroziliśmy przeciwnikom, z kolei z
Czechami dobrze graliśmy
dopiero po przerwie doprowadzając ze stanu 1:4 do 3:4
i tracąc piątego gola w ostatniej sekundzie gry. Swoje występy oceniam dobrze i liczę
na powołanie na październikowy dwumecz ze Słowenią
– powiedział Rafał Krzyśka,
mający w swoim CV 13 gier
z orzełkiem na piersi.
Podobny u mia rkowany optymizm co do
reprezentacyjnej przyszłości w y ra zi ł jego
kolega. - Wiem, że trenerzy są zadowoleni z
mojej postawy, ale nikt
nie ma monopolu na grę
w kadrze, dlatego swoją
przydatność muszę potwierdzać w meczach ligowych w
nadchodzących rozgrywkach
Polskiej Ligi Halowej – zakończył Tomasz Dura.
Waldemar Jachimowski

czeniem meczu podwyższył
wynik na 3:0.
W końcówce inicjatywę
prz ejęl i gospoda rz e, cz ego efektem było honorowe
trafienie autorstwa Daniela
Babisza.
Dodajmy, że tym razem
nie było okazji do tego, by zobaczyć w akcji Marcina Klaczki. Były zawodnik Concordii,

a następnie m.in. Ruchu Chorzów oglądał występ swych
kolegów z Tempa Paniówki z
widowni.
Ćwierćfinały zaplanowano na 25 września (do momentu zamknięcia numeru
nie byli znani kolejni rywale
Jedności Przyszowice i Concordii Knurów).
Piotr Skorupa

1/8 FINAŁU PUCHARU POLSKI:
Tempo Paniówki – Concordia Knurów 1:3
0:1 Solomon 3’ (głową), 0:2 Wieliczko 64’, 0:3 Kopczyński 76’,
1:3 Babisz 89’.
Concordia: Krasoń, Morawiec, Gałach, Koniorczyk, Bączkiewicz, Suchiński od 71 min. Liszka, Spórna od 71 min. Kopczyński, Maciejewski od 51 min. Paśnicki, Wieliczko, Nalepa od 53
min. Kozdroń, Solomon.
Gwarek II Ornontowice – Tęcza Wielowieś 3:1, MKS Zaborze –
Gwarek Ornontowice 1:8, Sokół Łany Wielkie – Fortuna Gliwice
0:3, Czarni Pyskowice – Jedność 32 Przyszowice 0:4, Gwarek
Zabrze – Górnik II Zabrze 2:4, Start Kleszczów – Przyszłość
Ciochowice 1:6, ŁTS Łabędy – Piast II Gliwice 0:3 (walkower po
tym, jak przy stanie 1:1 mecz został przerwany ze względu na
rzucenie rac na płytę boiska).

Szybkość działaczy
i Solomona Mawo

6 września w godzinach
popołudniowych wiceprezes
Concordii Knurów – Andrzej
Michalewicz poinformował,
że zarząd klubu doszedł do
porozumienia z Solomonem
Mawo. – Po tym, jak zawodnik
pokazał się z dobrej strony w
czasie kilkudniowych testów i
trener Wojciech Kempa wyraził
chęć włączenia go do kadry
naszego klubu, rozpoczęliśmy
starania, by Kameruńczyk jak
najszybciej został piłkarzem
Concordii – powiedział nam
Andrzej Michalewicz. – Chcemy stworzyć w Knurowie silną
drużynę, która prezentować
będzie atrakcyjny dla kibica
futbol. Chcemy, by nasze mecze
przyciągały coraz więcej osób
na Stadion Miejski. Dlatego
wspólnie ze sponsorami podjęliśmy się skomplikowanego zadania i mamy
nadzieję, że
Solomon będzie

Foto: Piotr Skorupa

PUCHAR POLSKI

Humor dopisuje,
wszak Solomon Mawo
już w pierwszym
oficjalnym meczu
strzelił dla Concordii
bramkę

jednym z tych zawodników,
którzy pomogą nam osiągnąć
cel.
Dogadanie się z Solomonem Mawo w piątek, w ykluczało oczywiście występ
Kameruńczyka w meczu ze
Slavią Ruda Śląska. – Postaramy się, by przed kolejnym
naszym występem, a więc 14
września piłkarz był potwierdzony i uprawniony do gry w
Concordii. Nie jest to jednak
oczywiste, bo czeka nas wiele
papierkowej pracy, a także kilka wyjazdów, m.in. do Czańca,
gdzie Solomon ostatnio występował, a także do Katowic,
gdzie musimy go zgłosić do
rozgrywek 4. ligi – wylicza
Andrzej Michalewicz.
Działacze w osobach prezesa – Zbigniewa Kosmali i
wiceprezesa – Andrzeja Michalewicza chwycili za telefony i rozpoczął się wyścig z
czasem. Wyścig, który dość
nieoczekiwanie, ale ku uciesze
wielu osób związanych z Concordią zakończył się – uwaga! – już w środę. Tuż przed
pierwszym gwizdkiem sędziego meczu z Tempem Paniówki
w Pucharze Polski. W ten
sposób 11 września rozpoczął się nowy rozdział
w historii knurowskiego
klubu. Rozdział poświęcony pierwszemu piłkarzowi z
Afryki w barwach Concordii.
21-letni Solomon Mawo
rozegrał w Paniówkach całe
spotkanie, a już w trzeciej
minucie strzelił bramkę.
Piotr Skorupa
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Foto: Dawid Ciepliński

„Jakość” lepsza
od „jakoś”

Miejska Szkoła
Podstawowa nr 1
w Knurowie

Foto: Bogusław Wilk

Dobre recenzje zebrali urzędnicy knurowskiego
magistratu podczas auditu systemu zarządzania
jakością. – To satysfakcja, ale i motywacja
do pracy na jeszcze wyższym poziomie –
zapewniają pracownicy Urzędu Miasta

Podsumowanie auditu odbyło się w ratuszu; na zdjęciu
(od lewej): prezydent Adam Rams, pełnomocnik Gabriela
Dąbrowska, auditor Maria Roguska-Pater i sekretarz
Piotr Dudło

- Uzyskanie takiego dokumentu nie
oznacza, że można – mówiąc potocznie
- osiąść na laurach – zapewnia Gabriela
Dąbrowska. – Stale o tym pamiętamy,
ale też, niezależnie od naszej dbałości
i troski o jak najlepsze standardy pracy,
naszą działalność monitoruje jednostka
certyfikująca. Czyni to rok w rok.
Zgodnie z taką procedurą w knurowskim UM odbył się audit. Trwał dwa
dni. Przeprowadziła go auditor Maria
Roguska-Pater.
We wtorek w ratuszu odbyło się
podsumowanie auditu. Z udziałem
prezydenta Adama Ramsa, sekretarza
Piotra Dudło, naczelników wydziałów
oraz auditorów wewnętrznych UM.
- Mam prawdziwą przyjemność
powiedzieć, że spełniacie państwo wszystkie przyjęte założenia. Wykazujecie
się znajomością przepisów, potraficie
dobrze planować, rozpoznawać ryzyko
i problemy oraz umiejętnie je rozwiązywać – komplementowała urzędników
auditor Roguska-Pater. – Wykazujecie się
rzeczywistym systemowym działaniem.
- To miło słyszeć takie słowa – nie
miał wątpliwości prezydent Rams. – Potwierdzają wysoki poziom świadczonych
usług dla mieszkańców.
- Jestem bardzo zadowolona z tak
pozytywnej oceny auditora. Miarą
tej aprobaty jest między innymi brak
tzw. wskazań doskonalących, czyli
uwag – nie kryje satysfakcji Gabriela
Dąbrowska.
Mimo uznania ze strony auditora
pragmatycznie ocenia sytuację: - Lepsze jest wrogiem dobrego, czyli zawsze
można coś poprawić. Świadomość tego
pozwala nam czynić dalsze starania, by
stać się jeszcze lepszą instytucją.

Wychowawca: mgr Renata Małaczek
Aleksandra Bachur, Karol Bicz, Tomasz Długajczyk, Kacper Dyjankiewicz, Bartłomiej Foja, Paweł
Janiec, Dominik Klatka, Oliwia Klich, Kamila Kobiołka, Julia Kołodziejak, Szymon Krupa, Bartosz
Kurkowski, Oliwia Linek, Dominik Marek, Daria Mazur, Wiktoria Polywka, Natalia Satora, Artur Siwek,
David Skrzypek, Natalia Skutela, Igor Stulik, Weronika Swierze, Patryk Szendzielorz, Karol Szymecki,
Oliwia Witek, Wojciech Wojtala

Klasa I B

Wychowawca: mgr Ewa Porwoł
Piotr Budzich, Julia Głowacz, Kinga Jabłońska, Karol Jagieniak, Mateusz Jakób, Tymoteusz Jasiński,
Mateusz Kałuża, Przemysław Kaszubiński, Dominik Kentnowski, Mateusz Kołodziejczyk, Łukasz
Macoch, Jakub Malcherek, Emilia Mędakiewicz, Karolina Morawska, Kacper Pankiewicz, Kacper
Piekarski, Julia Równa, Bartosz Sanecznik, Anna Socha, Michał Steppa, Oskar Śmietana, Szymon
Woszczyk

/bw/
Foto: Bogusław Wilk

Knurowski Urząd Miasta wprowadził i stosuje system zarządzania
jakością obejmującą – jak czytamy w
potwierdzającym to certyfikacie – „realizację zadań administracji samorządowej w celu zaspokojenia zbiorowych
potrzeb społeczności lokalnej”.
- System spełnia wymagania normy
PN-EN ISO 9001:2009 – mówi Gabriela
Dąbrowska, pełnomocnik do spraw zarządzania jakością, a zarazem zastępca
naczelnika Wydziału Organizacyjnego
i Kadr. – To gwarancja, że Urząd Miasta
stosuje się do założeń polityki jakości. Zgodnie z nią nadrzędnym celem
UM jest stała poprawa jakości obsługi
mieszkańców, terminowości załatwiania
spraw, sprawna organizacja pracy oraz
realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców na najwyższym poziomie.
Kluczem do spełnienia założonego
celu są odpowiednie procedury, a przede
wszystkim wysoko kwalifikowani i kompetentni urzędnicy. Nie bez znaczenia
jest dobra znajomość oczekiwań mieszkańców, na co dzień klientów urzędu.
- Orientacji w tym względzie służy
między innymi ankieta – badanie zadowolenia klienta zewnętrznego – mówi
sekretarz miasta Piotr Dudło. – Wszyscy
klienci mają prawo do anonimowego wyrażenia swojej opinii na temat poziomu
jakości naszych usług. Jeśli są krytyczne
– nie obruszamy się. Przeciwnie, traktujemy je jako doskonałe źródło wiedzy, a
nade wszystko wskazówkę, pozwalającą
korygować działalność instytucji i pracę
urzędników w oczekiwany przez mieszkańców sposób.
Potwierdzający stosowanie systemu zarządzania jakością certyfikat
został nadany przez jednostkę certyfikującą TŰV Nord Polska. Jest ważny
jeszcze przez dwa lata.

Klasa I A

Naczelnicy magistrackich wydziałów mają satysfakcję
z pozytywnej oceny ich pracy; także świadomość,
że nie należy przestać starać się być coraz lepszym...

Dla Przeglądu

Piotr Dudło, sekretarz miasta: - Opinia niezależnego auditora
to bardzo istotny element recenzji działalności Urzędu Miasta.
To głos z zewnątrz, który obiektywnie osądza naszą samorządową instytucję. Ocena jest pozytywna, toteż trudno nie czuć z
tego powodu satysfakcji. Utwierdza nas ona w przekonaniu, że
starania o jak najlepszą jakość świadczonych usług przynoszą
oczekiwane rezultaty. Oczywiście mamy też świadomość instytucjonalnych niedoskonałości, potrzeb i oczekiwań mieszkańców. I właśnie
to poczucie oraz świadomość konieczności samodoskonalenia są inspiracją
do wzmożonych starań o wysoką jakość pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich pozostałych klientów UM.

Not. bw
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Klasa I C

Wychowawca: mgr Dorota Seńków
Milena Bednarczyk, Patryk Bajda, Daniel Chrzęstek, Hanna Daniluk, Kacper Domagała, Marcin Fica,
Klaudia Guzera, Maciej Jasiński, Julia Kania, Klaudia Kardas, Paulina Klask, Kinga Klimczyk, Dawid
Kłosowski, Dominik Kondratowicz, Filip Kozak, Wojciech Lewandowski, Karol Longosz, Oliwier Mateja,
Wiktoria Mateja, Szymon Musiolik, Artur Musioł, Justyna Sasiela, Wiktor Turowski, Mateusz Wasilewski
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